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Pornozniewolenie

Obejrza³em, co siê da³o, a potem chodzi³em do
sklepów szukaj¹c takich pism. Kiedy mog³em – kupowa³em, kiedy nadarzy³a siê okazja – krad³em.
Sta³em siê wreszcie na³ogowcem. Podczas tych poszukiwañ natrafi³em na materia³y dotycz¹ce molestowania dziewczynek. Kiedy mia³em 16 lat próbowa³em molestowaæ moj¹ czternastoletni¹ siostrê.
G. McConcoll

(...) znajdowa³em siê w ca³kowitym, zaœlepiaj¹cym na³ogu. Bywa³o tak, ¿e chodzi³em do sex-shopu i po¿ycza³em 3–4 filmy na noc. Tak dzia³o siê
przez piêæ, szeœæ dni pod rz¹d. Zabiera³o mi to du¿o czasu i pieniêdzy. Osi¹gn¹³em w pewnym momencie ju¿ taki poziom, ¿e nie mog³em kontrolowaæ na³ogu. To by³a narastaj¹ca potrzeba, tak silna, jak u narkomana potrzeba kokainy.
J. Ray
Dr Wiktor Claim z uniwersytetu w Utah przeprowadzi³ badania naukowe na grupie ponad dwustu
osób, które by³y uzale¿nione od materia³ów porno.
Opisa³ cztery etapy wp³ywu tych materia³ów na ¿ycie
ludzi. Pierwszy – na³óg. Pojawia siê uwiedzenie, potem uzale¿nienie, wreszcie na³óg. Drugi to utrata
wra¿liwoœci na obscenicznoœæ materia³ów: co pocz¹tkowo budzi³o zak³opotanie, zaczyna siê podobaæ. Trzecim krokiem jest eskalacja: pocz¹tkowe miêkkie porno
i nagoœæ nie wystarczaj¹. Uzale¿nieni potrzebuj¹ scen
aktów seksualnych najró¿niejszego rodzaju. Potem
przychodzi seks ze scenami przemocy i coraz gorsze
gatunki porno. Ostateczny, czwarty etap to zastosowanie w ¿yciu fantazji wywiedzionych z ogl¹dania pornografii, a wiêc pojawiaj¹ siê gwa³ty, molestowanie dzieci, cudzo³óstwo, kontakty z prostytutkami.

Nadal obowi¹zuj¹cy art. 202. kodeksu prawa karnego (dopuszczaj¹cy
m.in. pornografiê z udzia³em 15-letnich dzieci) jest sprzeczny z 3 artyku³ami
Konstytucji RP:
• artyku³em 30.; • artyku³em 31.; • artyku³em 72. (por. str. 7).

W³adys³aw B. Skrzydlewski OP

Etyka seksualna
Przemiany i perspektywy
Z wielkim zainteresowaniem zapozna³em siê z now¹ ksi¹¿k¹ o. W³adys³awa
B. Skrzydlewskiego, którego przed wieloma laty zaprosi³em do przeprowadzenia kilkudniowego seminarium dla
cz³onków Komitetu Wykonawczego
Œwiatowej Federacji Ginekologów i Po³o¿ników w³aœnie na temat etyki, z czego
ku naszemu wielkiemu zadowoleniu wywi¹za³ siê znakomicie. W ocenianej
ksi¹¿ce Autor podsumowa³ w sposób jasny i merytorycznie s³uszny rozwój etyki seksualnej w europejsko-amerykañskiej cywilizacji XX wieku i poda³
wnioski wynikaj¹ce z analizy wielu jej
wariantów.
W kolejnych 14 rozdzia³ach omówi³ nastêpuj¹ce zagadnienia: sytuacja
i krytyka tradycyjnej etyki seksualnej,
spo³eczne pod³o¿e przemian moralnoœci seksualnej, eksplozja permisywizmu seksualnego, permisywne tendencje w katolickiej etyce seksualnej, bilans przemian etyki seksualnej XX wieku, perspektywiczne kryterium etyki
seksualnej, sprawa pornografii, osobista etyka seksualna, seks przedma³¿eñski czy czystoœæ przedma³¿eñska? perspektywy ma³¿eñskiej etyki seksualnej,
relacje homoseksualne i lesbijskie, anomalie seksualne, perspektywy i nadzieje XXI wieku.
Najwa¿niejszym osi¹gniêciem ksi¹¿ki jest zwrócenie uwagi na formowanie
siê permisywnej mentalnoœci kobiet jako
jednego z najwiêkszych zagro¿eñ dla
kultury, a przez to dla demograficznych
podstaw naszej cywilizacji. Swoboda
seksualna jest wygodna dla mê¿czyzn,
ale jej koszty ponosz¹ w³aœnie kobiety,
a w konsekwencji rodziny i spo³eczeñstwo. Duchowe i fizyczne miejsce samounicestwiaj¹cej siê cywilizacji zachodniej zajmie tylko inna, na przyk³ad totalnego islamu lub totalitaryzmu chiñskiego, poniewa¿ œwiat cz³owieka nie przestanie istnieæ. Na szczêœcie z osobowego
charakteru cz³owieka wynikaj¹ dwie
podstawowe zasady, które mog¹ przywróciæ godnoœæ seksualnym zachowaniom i dzia³aniom. S¹ to zasada prawdy
o cz³owieku z jego prawem do rozwoju
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od poczêcia i zasada wolnoœci rozumowych wyborów, które realizowane s¹
woln¹ wol¹. Te indywidualne zasady s¹
podstaw¹ sprawiedliwoœci spo³ecznej,
tj. nieszkodzenia partnerowi i osobom
trzecim oraz przeciwieñstwa egoizmu –
mi³oœci, której nie wolno myliæ z popêdem seksualnym.

Dziêki osobie Alberta Einsteina
nasz wiek mo¿na nazwaæ stuleciem
nauki i technologii. Niestety, humaniœci
pozostali w tyle za technikami we wdra¿aniu wiedzy opartej na mechanice
kwantowej i teorii wzglêdnoœci. Tak
dalece udoskonalono przedmioty, ¿e
na przyk³ad Internet u zbyt wielu ludzi
upraszcza (czytaj: zastêpuje) myœlenie,
a iluzjonistów eliminuj¹ techniki

wirtualne. Brakuje miejsca na prze¿ycia
emocjonalne, a nawet na intuicyjne
postêpowanie.
Na szczêœcie dar przekazu informacji
posiadany przez Profesora Skrzydlewskiego sprawia, ¿e przy lekturze jego
znakomitej ksi¹¿ki odkrywa siê dobrodziejstwa poœwiêcenia czasu tej humanistycznej refleksji nad podstaw¹ istnienia gatunku homo sapiens, a tym samym
nad sensem w³asnej egzystencji wobec naturalnych
potrzeb seksualnych. Chodzi bowiem o udzia³ ka¿dego cz³owieka we w³aœciwym
rozumieniu i przede wszystkim godnym wykorzystaniu
olbrzymiego postêpu wspó³czesnej technologii, która
jednak pod ¿adnym pozorem
nie mo¿e siê nawet równaæ
z rozwojem ludzkiej osobowoœci, nie mówi¹c o jej zdominowaniu. Niestety, chocia¿ z udzia³em najwy¿szej
wiedzy i techniki mo¿na masowo produkowaæ najbardziej przydatne cz³owiekowi
przedmioty, mo¿e siê to odbywaæ z lekcewa¿eniem jego podmiotowego rozwoju
i, zw³aszcza w prokreacji,
z traktowaniem go wy³¹cznie przedmiotowo. Z takim
stosunkiem do cz³owieka
wi¹¿e siê wiele negatywnych konsekwencji dla cywilizacji, a zw³aszcza dla
b³êdnie wychowywanych
i fa³szywie uczonych ludzi.
Warto wiêc samodzielnie
oceniæ wiarygodnie przedstawione przemiany i perspektywy etyki seksualnej.
prof. dr hab. med. Rudolf Klimek
o. W³adys³aw B. Skrzydlewski, Etyka
seksualna. Przemiany i perspektywy,
Wydawnictwo M, Kraków 1999
(dzia³ handlowy wydawnictwa: Kraków
ul. Zamkowa 4/4, tel. (012) 266 41 58)
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Drodzy Przyjaciele!
Z du¿ym opóŸnieniem przekazujemy kolejny, podwójny numer (6/7/2000) naszego
miesiêcznika. Za opóŸnienie serdecznie przepraszamy i obiecujemy, ¿e jeszcze
we wrzeœniu przeka¿emy do druku nastêpny numer podwójny (8/9/2000), poœwiêcony
zas³u¿onym polskim obroñcom ¿ycia.
Aktualny zeszyt poœwiêciliœmy ponownie problemowi pornografii. Publikujemy
pe³ny tekst uzasadnienia weta prezydenta (str. 4 i 5), polemikê z tym uzasadnieniem
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a tak¿e obszerne fragmenty poselskiej debaty nad wetem prezydenta, która mia³a miejsce w Sejmie 10 maja br. Podajemy pe³ne wyniki g³osowania (imienna lista) a tak¿e
zestawienie wyników g³osowania wed³ug partii politycznych. Niestety, wskutek postawy wszystkich pos³ów SLD oraz 80 proc. pos³ów UW nie zdo³ano odrzuciæ weta prezydenta Kwaœniewskiego i nadal obowi¹zuj¹ stare przepisy kodeksu prawa karnego,
które „zezwalaj¹” na produkcjê i rozpowszechnianie pornografii, w tym pornografii
dzieciêcej – ma³oletnich powy¿ej 15. roku ¿ycia. Tak liberalnego, demoralizuj¹cego
stanu prawnego nie ma nawet w krajach zachodnich!
Obowi¹zuj¹cy nadal art. 202 kodeksu karnego jest niezgodny z Konstytucj¹ RP –
na stronie 7. przytoczyliœmy odpowiednie trzy artyku³y konstytucji: art. 30., art. 31.
i art. 72. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionuje ten haniebny przepis.
Na stronach od 22. do 27. zamieszczamy scenopis znakomitego edukacyjnego filmu „Pornozniewolenie” (film ten prezentowaliœmy na ok³adce poprzedniego numeru
„S³u¿by ¯yciu”). Ten filmowy dokument dobitnie pokazuje, do jakich ludzkich tragedii
prowadzi korzystanie z pornografii, a tak¿e jak wiele pozytywnego mo¿e zdzia³aæ niewielka grupa ludzi, którzy m¹drze i konsekwentnie d¹¿¹ do eliminacji pornografii.
Niech przyk³ad amerykañskich obroñców ogólnoludzkich wartoœci bêdzie szczególn¹
zachêt¹ dla naszego przemyœlanego i wytrwa³ego zaanga¿owania w obronê wartoœci
rodzinnych.
Pragnê poinformowaæ, ¿e czasowo wstrzymano dystrybucjê tego filmu, gdy¿ przygotowywane s¹ dwa kolejne „antypornograficzne” filmy, które stworz¹ trzyczêœciowy pakiet edukacyjny. Dystrybucja tego pakietu rozpocznie siê z pocz¹tkiem grudnia br.

dr in¿. Antoni Ziêba
redaktor naczelny
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Uzasadnienie weta

Warszawa, 27 marca 2000 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek
Na podstawie art. 122. ust. 5. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2. kwietnia 1997 r.
(Dz. U. nr 78, poz. 483.) odmawiam podpisania ustawy z 3. marca 2000 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz wnoszê o ponowne jej rozpatrzenie.
Odmowê podpisania ustawy motywujê nastêpuj¹cymi wzglêdami:

I

Przepisy karne dotycz¹ce pornografii
ustawodawca zmienia ju¿ po osiemnastu
miesi¹cach od dnia wejœcia ich w ¿ycie.
Obowi¹zuj¹cy kodeks karny z 6. czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 88, poz. 553. z póŸn.
zm.) uzale¿nia karalnoœæ sprawców od woli
odbiorców okreœlonych treœci pornograficznych. Zgodnie z brzmieniem art. 202. tego
kodeksu karnego:
1. Kto publicznie prezentuje treœci pornograficzne w taki sposób, ¿e mo¿e to narzuciæ ich
odbiór osobie, która tego sobie nie ¿yczy –
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.
2. Kto ma³oletniemu poni¿ej lat 15 prezentuje treœci pornograficzne lub udostêpnia mu
przedmioty maj¹ce taki charakter – podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do lat 2.
3. Kto produkuje w celu rozpowszechniania
lub sprowadza albo rozpowszechnia treœci
pornograficzne z udzia³em ma³oletniego poni¿ej lat 15 albo zwi¹zane z u¿yciem przemocy lub pos³ugiwaniem siê zwierzêciem –
podlega karze pozbawienia wolnoœci od
3 miesiêcy do lat 5.
Ustawa uchwalona przez Sejm 3. marca
2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
przedstawiona mi do podpisu przez marsza³ka Sejmu RP zmienia treœæ art. 202. kodeksu
karnego m.in. w ten sposób, ¿e wprowadza
karalnoœæ rozpowszechniania wszystkich treœci pornograficznych.
Zgodnie ze zmienionym brzmieniem
art. 202. kodeksu karnego:
1. Kto rozpowszechnia treœci pornograficzne, w szczególnoœci w formie pism, druków
lub wizerunków – podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do lat 2.
2. Takiej samej karze podlega ten, kto w celu rozpowszechniania takie treœci, w szczególnoœci w formie pism, druków lub wizerunków, produkuje, sprowadza, przechowuje, przenosi, przesy³a lub przewozi.
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3. Kto ma³oletniemu prezentuje treœci pornograficzne lub udostêpnia mu przedmioty
maj¹ce taki charakter – podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
4. Je¿eli czyn okreœlony w punkcie 1. lub
w punkcie 2. dotyczy treœci pornograficznych z udzia³em ma³oletniego, zwi¹zanych
z u¿yciem przemocy lub pos³ugiwaniem siê
zwierzêciem, sprawca – podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do lat 5.
Kodeks karny z 1969 r. (obowi¹zuj¹cy
do 1. wrzeœnia 1998 r.) przewidywa³ ca³kowity zakaz rozpowszechniania treœci pornograficznych. Zgodnie z brzmieniem art.
173. kodeksu karnego z 1969 r.:
1. Kto rozpowszechnia³ pisma, druki, fotografie lub inne przedmioty maj¹ce charakter pornograficzny – podlega³ karze pozbawienia wolnoœci do lat 2, ograniczenia wolnoœci albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega³ ten, kto w celu
rozpowszechniania takie pisma, druki,
fotografie lub przedmioty sporz¹dza³,
przechowywa³, przenosi³, przesy³a³ lub
przewozi³.
Treœæ zawetowanej ustawy z 3. marca
2000 r. przywraca regulacjê kodeksu karnego z 1969 r. przewiduj¹c¹ ca³kowity zakaz
rozpowszechniania pornografii. Kilkudziesiêcioletni okres obowi¹zywania tej regulacji udowodni³, ¿e respektowanie ca³kowitego zakazu nie jest mo¿liwe. Ca³kowity zakaz rozpowszechniania treœci pornograficznych by³ zauwa¿alny w ¿yciu spo³ecznym
tylko przed 1989 r., kiedy ustrój komunistyczny uniemo¿liwia³ obywatelom dostêp
do wolnych œrodków masowego przekazu,
a organa cenzorskie mia³y wp³yw na zakres
udostêpnianych spo³eczeñstwu informacji.
W zamkniêtym spo³eczeñstwie, w którym
ograniczano dostêp do informacji, w³adza
decydowa³a, co jest dla spo³eczeñstwa dobre lub z³e.
Rozpoczêta w 1989 r. transformacja
ustrojowa spowodowa³a rozwój wolnych

mediów. Od 1989 r. do 1998 r., to jest do
wejœcia w ¿ycie kodeksu karnego z 1997 r.,
rozwin¹³ siê bardzo rynek oferuj¹cy artyku³y zwi¹zane z pornografi¹, zw³aszcza rynek
wydawnictw pornograficznych. Twórcy
kodeksu karnego z 1997 r., dostrzegaj¹c
nieodwracalnoœæ zmian cywilizacyjnych,
przewidzieli karalnoœæ czynów rzeczywiœcie godz¹cych w dobra chronione. Wprowadzono karê za prezentacjê treœci pornograficznych w taki sposób, ¿e mo¿e to narzuciæ ich odbiór osobie, która tego sobie
nie ¿yczy, oraz za prezentacjê treœci pornograficznych ma³oletnim poni¿ej 15 lat.
Wprowadzono równie¿ karê za produkowanie w celu rozpowszechniania lub sprowadzanie albo rozpowszechnianie treœci
pornograficznych z udzia³em ma³oletniego poni¿ej lat 15 albo zwi¹zanych z u¿yciem przemocy lub pos³ugiwaniem siê
zwierzêciem.
Powrót do zakazów znanych z nieodleg³ej przesz³oœci (do 1. wrzeœnia 1998 r.) to
krok wstecz, to uprzedmiotowienie obywateli i odebranie im prawa wolnego wyboru.

II

Wed³ug uzasadnienia projektu ustawy, podstawowym celem zmiany
przepisu art. 202. kodeksu karnego, polegaj¹cej na wprowadzeniu ca³kowitego zakazu
rozpowszechniania treœci pornograficznych
(bez wzglêdu na wolê odbiorców), by³ zamiar uchronienia dzieci i m³odzie¿y przed
demoralizacj¹ i krzywdz¹cym ich osobowoœæ kontaktem z jakimkolwiek noœnikiem
treœci pornograficznych.
Podkreœliæ nale¿y jeszcze raz, ¿e zakaz
rozpowszechniania pornografii wœród ma³oletnich istnieje (art. 202. § 3 kodeksu karnego w obecnym brzmieniu). Okazuje siê
jednak, ¿e represja nie stanowi skutecznej
recepty na przestêpczoœæ. Nie siêga jej Ÿróde³. Unormowania prawne s¹ tylko jednym,
i to nie zawsze najwa¿niejszym, œrodkiem
kszta³towania rzeczywistoœci. Przekonanie,
¿e zakaz prawny uchroni m³ode pokolenie
przed demoralizacj¹, jest z³udne. Osobowoœæ
S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

m³odego cz³owieka w wiêkszym stopniu
ni¿ przez przepis karny kszta³towana jest
przez takie instytucje jak rodzina, szko³a,
Koœció³, zwi¹zki wyznaniowe, organizacje
spo³eczne i media. Wprowadzanie zakazów
w tej sferze to przyznanie, ¿e instytucje te
dzia³aj¹ nieskutecznie. Brak jest powodów
do zwalniania ich od odpowiedzialnoœci za
kszta³towanie postaw m³odego pokolenia.

III

Podpisuj¹c ustawê z 6. czerwca
1997 r. – Kodeks karny uwa¿a³em,
¿e przewidziany w nim zakres penalizacji
przestêpstw polegaj¹cych na rozpowszechnianiu treœci pornograficznych jest wystarczaj¹cy.
Krótki okres obowi¹zywania obecnej kodeksowej regulacji (kodeks karny obowi¹zuje od 1. wrzeœnia 1998 r.) nie dostarczy³
przyk³adów uzasadniaj¹cych zmianê mojego
pogl¹du. Uregulowania kodeksowe powinna
cechowaæ stabilnoœæ. Dla oceny racjonalnoœci i skutecznoœci przyjêtych rozwi¹zañ
prawnych konieczny jest d³u¿szy okres.
Powszechna dostêpnoœæ pornografii
jest z³em i mo¿e powodowaæ poczucie
zgorszenia i zak³opotania tych wszystkich,
którzy nie maj¹ zamiaru nabywaæ przedmiotów zwi¹zanych z pornografi¹.
Na podstawie art. 202. § 1 kodeksu
karnego w obecnym brzmieniu karalna jest
prezentacja treœci pornograficznych osobie, która tego sobie nie ¿yczy. Przepis
ograniczaj¹cy prezentacjê treœci pornograficznych, zw³aszcza w miejscach publicznych, jest zasadny i musi byæ egzekwowany. Natomiast koniecznoœæ ochrony przed
zgorszeniem i zak³opotaniem nie mo¿e stanowiæ uzasadnienia dla zakazu rozpowszechniania wszystkich treœci pornograficznych.

IV

Ca³kowity zakaz rozpowszechniania treœci pornograficznych stanowi ingerencjê ustawodawcy w sferê praw
i wolnoœci obywateli. Ingerencja taka mo¿e
byæ dokonana tylko wtedy, gdy jest konieczna w demokratycznym pañstwie dla
jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej albo wolnoœci
i praw innych osób.
Nale¿y odpowiedzieæ zatem na pytanie,
czy wprowadzona karalnoœæ rozpowszechniania jakichkolwiek treœci pornograficznych za poœrednictwem jakichkolwiek noœników informacji jest niezbêdna dla ochrony, o której mowa w art. 31. ust. 3. Konstytucji RP? Czy rzeczywiœcie ochroni dobro
rodziny i zapobiegnie kryminalnym zachowaniom, jak stwierdzono w uzasadnieniu
uchwa³y Senatu z 15. stycznia 2000 r.? OdpowiedŸ jest przecz¹ca.
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Ponadto brak definicji pojêcia „pornografia” – w razie przyjêcia ca³kowitego
zakazu rozpowszechniania – koliduje
z zasad¹ wolnoœci wyra¿ania swoich pogl¹dów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz z zasad¹ wolnoœci twórczoœci
artystycznej.
Wolnoœæ cz³owieka jest wartoœci¹
konstytucyjn¹. Ka¿dy powinien mieæ prawo wyboru we wszystkich sferach ¿ycia,
a wiêc prawo wyboru przekonañ politycznych, moralnych, religijnych i estetycznych. Prawo wyboru nie jest prawem absolutnym i ma swoje granice wyznaczone zakresem wolnoœci innych ludzi. Regulacja prawna ograniczaj¹ca prawo wyboru
w sytuacji, gdy nie jest to konieczne dla
ochrony praw i wolnoœci innych osób,
stanowi przyk³ad instrumentalizacji prawa,
to jest traktowania prawa jak zwyk³ego
instrumentu polityki, którym prawo,
zw³aszcza karne materialne, nie jest i byæ
nie powinno.
Wspó³czesne demokratyczne i pluralistyczne pañstwo powinno zmierzaæ do tego, by decyzje podejmowane przez obywateli by³y wynikiem racjonalnego przemyœlenia i wolnej woli, nie zaœ wynikiem represji karnej. Inn¹ wagê moraln¹ ma bowiem decyzja podjêta na podstawie w³asnej
wolnej woli, inn¹ zaœ decyzja podjêta pod
wp³ywem zewnêtrznego nacisku p³yn¹cego
z zakazu. Zbyt daleka ingerencja prawa
karnego powoduje, ¿e prawo zaczyna
kszta³towaæ obyczaje i tym samym siêgaæ
w sferê poddan¹ etyce. Przekonanie
o omnipotencji prawa jest z³udne.
Przemiany œwiatopogl¹dowe wyra¿aj¹ce siê w akceptacji racjonalnej i umiarkowanej polityki karnej skuteczniej ogranicz¹
zjawisko pornografii ni¿ daleko id¹cy zakaz karny.

V

Ingerencja ustawodawcy polegaj¹ca
na wprowadzeniu ca³kowitego zakazu rozpowszechniania porni d nbi rodzi
niebezpieczeñstwo przejœcia tego zjawiska
poza margines prawa, wyzwala mechanizm
zakazanego owocu, co w rezultacie stwarza
realne niebezpieczeñstwo wywo³ania skutków przeciwnych od zamierzonych.
Prawo dobre to prawo skuteczne.
Z przebiegu debaty parlamentarnej wynika, i¿ przekonanie o wykonalnoœci ca³kowitego zakazu rozpowszechniania pornografii nie jest powszechne. Niemo¿liwa
jest skutecznoœæ œcigania sprawców przestêpstwa rozpowszechniania pornografii
w dobie rozwoju elektronicznych noœników informacji.
Nie mogê podpisaæ ustawy, której twórcy w dniu jej uchwalania godz¹ siê z mo¿liwoœci¹ nieprzestrzegania jej postanowieñ

oraz dopuszczaj¹ do powstawania nielegalnej dzia³alnoœci polegaj¹cej na produkcji
i rozpowszechnianiu treœci pornograficznych. Zepchniêcie tej sfery w zakres zachowañ podlegaj¹cych odpowiedzialnoœci karnej wy³¹czy mo¿liwoœæ jakiejkolwiek kontroli i w konsekwencji – wbrew oczekiwaniom ustawodawcy – sprzyjaæ mo¿e patologii oraz zachowaniom kryminalnym.

VI

Ustawa z 3. marca 2000 r. poza nowym brzmieniem art. 202. wprowadza do kodeksu karnego tak¿e inne
zmiany. Nowelizacja art. 197. i 199. kodeksu karnego jest zasadna i konieczna. Nowe
przepisy przewiduj¹ zaostrzenie sankcji
wobec sprawców zgwa³cenia ze szczególnym okrucieñstwem (mo¿liwoœæ orzeczenia kary pozbawienia wolnoœci w wymiarze
do 15 lat zamiast do lat 12), jak równie¿
sprawców doprowadzaj¹cych ofiarê do
poddania siê czynnoœci seksualnej przez
wykorzystanie stosunku zale¿noœci (mo¿liwoœæ orzeczenia kary pozbawienia wolnoœci w wymiarze od 3 miesiêcy do 5 lat zamiast od 1 miesi¹ca do 3 lat).
Odmowa podpisania ustawy nowelizuj¹cej kodeks karny mo¿e spowodowaæ
opóŸnienie wejœcia w ¿ycie przepisów zaostrzaj¹cych sankcje wobec sprawców najgroŸniejszych przestêpstw seksualnych.
Ubolewam nad tym.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
nie umo¿liwia Prezydentowi RP odmowy
podpisania czêœci ustawy. Je¿eli Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej nie uchwali ponownie ustawy o zmianie kodeksu karnego, zobowi¹zujê siê niezw³ocznie skorzystaæ z prawa inicjatywy ustawodawczej
i wnieœæ projekt ustawy, tak by s³uszne
rozwi¹zania wesz³y do porz¹dku prawnego
i wzmacnia³y ochronê ofiar przestêpstw
seksualnych.
Przedstawiaj¹c motywy, które sk³oni³y
mnie do odmowy podpisania ustawy
z 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny, proszê Wysok¹ Izbê o ich
uwzglêdnienie.
Przypominam raz jeszcze, ¿e obecnie
obowi¹zuj¹ce przepisy chroni¹ przed pornografi¹ ma³oletnich oraz wszystkich tych,
którzy kontaktu z pornografi¹ sobie nie ¿ycz¹. Nakazuj¹ œciganie osób, które powy¿sze czyni¹, a w szczególnoœci tych, którzy
produkuj¹ i rozpowszechniaj¹ treœci pornograficzne z udzia³em ma³oletnich, z u¿yciem przemocy lub w innych drastycznych
formach.
Aleksander Kwaœniewski
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By³a szansa na dobry,
praktyczny kompromis
w sprawie pornografii

P

rezydencki sprzeciw wobec zakazu pornografii oparty jest
o trzy linie argumentacji.
Po pierwsze, Aleksander Kwaœniewski jest przeœwiadczony o tym, ¿e respektowanie prawa zakazuj¹cego pornografii nie jest mo¿liwe, co wypycha
przemys³ pornograficzny poza margines
prawa i tworzy kolejny nielegalny proceder. „Okazuje siê, ¿e represja nie stanowi
skutecznej recepty na przestêpczoœæ” –
to najdonioœlejsza i najbardziej ogólna
deklaracja w tej grupie argumentów.
Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e to
fundamentalne twierdzenie abolicjonistycznej szko³y prawa karnego nie wytrzymuje próby czasu i wraz z t¹ szko³¹
traci swoj¹ dawn¹ donios³oœæ. Abolicjonizm i prymat resocjalizacji wœród celów
stawianych prawu karnemu, przyczyni³y
siê w tak du¿ym stopniu do wzrostu
przestêpczoœci i poczucia zagro¿enia
u obywateli, ¿e bêdzie dziœ ona najwy¿ej
pomocnicz¹, a nie g³ówn¹ inspiracj¹ dla
reform prawa karnego. Wszyscy wiemy,
jak wa¿na jest nieuchronnoœæ kary. Zdajemy sobie sprawê z koniecznoœci gwarantowania stosownych praw sprawcy,
co jest ustrojow¹ podstaw¹ dla pañstwa
prawnego. Jednak do wa¿nych gwarancji
praw ofiary nale¿y dolegliwa represja.
Jest ona – wbrew pogl¹dom prezydenta –
wa¿nym œrodkiem walki z przestêpczoœci¹. Co wiêcej, ³atwe ¿onglowanie argumentem nieskutecznoœci represji karnej
w egzekwowaniu zakazów jest rodzajem
prawnej demagogii, która nie wiadomo
jak daleko mo¿e jej zwolenników zaprowadziæ. Nie wiadomo na przyk³ad, jak
nale¿a³oby taki pogl¹d potraktowaæ
w przypadku oceny przepisów kradzie¿y (wykrywalnoœæ 14,8 proc.), kradzie¿y z w³amaniem (wykrywalnoœæ
17,3 proc.) czy te¿ rozboju (wykrywalnoœæ 38,5 proc., dane Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci). Czy mamy
zaniechaæ karania w tych sprawach?
6

BliŸniaczym – nie mniej demagogicznym – argumentem, który pojawi³
siê w uzasadnieniu weta jest brak definicji pornografii, który ma uniemo¿liwiaæ jej œciganie lub nara¿aæ oskar¿onych na arbitralnoœæ s¹dów. A¿ dziwi
wobec tego fakt, ¿e w tym samym dokumencie s³owo „pornografia” w ró¿nych
odmianach pojawia siê a¿ 33 razy. Œcis³e
trzymanie siê tego leksykalnego argumentu paradoksalnie mog³oby podwa¿yæ
sens ca³ego uzasadnienia. Podobnie u¿ycie tego argumentu podwa¿a sensownoœæ
innych przepisów nowego kodeksu karnego, mówi¹cych o karalnoœci rozpowszechniania, produkcji i prezentacji
materia³ów pornograficznych z udzia³em
zwierz¹t lub przemocy. Ale nie w tym
aspekcie le¿y g³ówna s³aboœæ prezydenckiej krytyki. Leksykalne spory to o wiele za ma³o, by podwa¿aæ uzasadnienie
weta. Wadliwoœæ uzasadnienia dotyczy
znajomoœci prawa. I to jest w tym dokumencie dyskwalifikuj¹ce.
Otó¿ ka¿dy prawnik wie, ¿e prawo
jest naje¿one zwrotami, które maj¹
nieostr¹, a czasem zmienn¹ treœæ. Jest
to celowe dzia³anie ka¿dego prawodawcy, który nie poradzi³by sobie ze
szczegó³owym opisaniem tych wszystkich zdarzeñ, z jakimi spotyka siê sêdzia na sali s¹dowej. W prawie cywilnym, administracyjnym i postêpowaniach dyscyplinarnych mamy do czynienia z klauzulami generalnymi. Takimi
klauzulami s¹ „zasady wspó³¿ycia spo³ecznego” czy te¿ „ra¿¹ce naruszenie prawa”. Warunkuj¹ one postêpowanie s¹du
w okreœlonych sprawach nad wyraz czêsto! Prawodawca polski na „zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego” powo³uje siê a¿
8 razy w kodeksie cywilnym. Kryterium
„ra¿¹cego naruszenia prawa” wystêpuje
z woli ustawodawcy np. w prawie o adwokaturze (art. 95h, Dz. U. 82.16.124)
czy te¿ w postêpowaniu w przedmiocie
odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy

(art. 51, Dz. U. 90.69.406). Czy ktoœ rozs¹dny odwa¿y³by siê definiowaæ te zagadnienia, w sposób szczegó³owy okreœlaæ
ich zakres i treœæ? Nie! Ich znaczenie
w sposób zaplanowany ma byæ elastyczne,
by zostawiæ swobodnej ocenie sêdziego
stan faktyczny, z jakim w³aœnie siê spotka³.
S³usznie jednak wskazuj¹ prawnicy
na koniecznoœæ znacznie wiêkszej œcis³oœci znaczeniowej przepisów, gdy idzie
o prawo karne, które wszak dysponuje
dolegliwymi sankcjami w postaci nie tylko odpowiedzialnoœci maj¹tkowej, ale
i ograniczenia, a nawet pozbawienia
wolnoœci. Jednak i tu – przygl¹daj¹c siê
prawu karnemu – natykamy siê na konstrukcje niezdefiniowane œciœle, których
stosowanie siê, co wiêcej, zmienia.
Za ka¿dym razem w naturalny sposób sprawa rozumienia znaczenia wielu
przepisów jest pozostawiona ocenie sêdziego. Wszak jego w³adza – jedna
z trzech w³adz fundamentalnych w pañstwie – na tym w³aœnie polega! Nie zawê¿ajmy jej wiêc. Dajmy szansê dzia³aæ.
Podobnie rzecz siê ma z pornografi¹,
której nikt do koñca nie zdefiniowa³, ale
która z pewnoœci¹ istnieje, jest szkodliwa
i bez ograniczeñ, korzystaj¹c z powagi
polskiego prawa, powszechnie dostêpna
w najbardziej wynaturzonych nawet formach. Tak¿e Aleksander Kwaœniewski
nie mia³by co do tego w¹tpliwoœci, gdyby przejrza³ asortyment wydawnictw
proponowanych np. na Dworcu Centralnym w Warszawie. Z pewnoœci¹ nie pomyli³by tych wydawnictw ze sztuk¹.
Wystarczy, by jak ka¿dy w¹tpi¹cy w sens
œcigania pornografii wzi¹³ je do rêki.
Jednak to wci¹¿ nie najwa¿niejszy
motyw sprzeciwu prezydenta wobec
przepisów antypornograficznych. Po
uwa¿nej lekturze uzasadnienia prezydenckiego weta, widaæ wyraŸnie, ¿e to
nie troska o praktykê prawa i bezpieczeñstwo procesowe podejrzanych
i sprawców s¹ g³ównymi motywami
S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

prezydenta w tym sprzeciwie. Prezydent
Aleksander Kwaœniewski nie chce zakazu pornografii z powodów daleko bardziej zasadniczych i g³êboko ideologicznych. Nawet gdyby to prawo by³o napisane lepiej, nie podpisa³by tej ustawy.
Widaæ to wyraŸnie po trzykrotnie
przywo³ywanej argumentacji, z któr¹
praktyka zwykle przegrywa – argumentacji aksjologicznej. Przekonania to wa¿na rzecz w polityce. Jednak przekonania
Aleksandra Kwaœniewskiego w sprawie
wolnoœci i swobód obywatelskich s¹ fa³szywe, nie szanuj¹ ludzkiej godnoœci i dlatego zas³uguj¹ na zdecydowan¹ krytykê.
Otó¿ zakaz pornografii w opinii prezydenta to uprzedmiotowienie obywateli
i odebranie im prawa wolnego wyboru;
to ingerencja w prawa i wolnoœci obywateli. Pornografia to dla prezydenta wa¿ny

element swobód obywatelskich i wolnoœci wypowiedzi – nawet jeœli wiadomo,
¿e s¹ one realizowane z naruszeniem
praw innych osób; ¿e s¹ one nazbyt czêsto po³¹czone ze œwiatem przestêpczym;
¿e maj¹ one czêsto kryminogenne skutki.
S¹ to wci¹¿ warte obrony prawa obywatelskie, mimo ¿e ich realizacja zabrudza
nasze ¿ycie spo³eczne i rodzinne sw¹
wulgarnoœci¹ i dehumanizacj¹ tak delikatnej i wa¿kiej sfery ¿ycia cz³owieka,
jak¹ s¹ uczuciowoœæ i zmys³owoœæ. Prezydent postanowi³ broniæ pornografii
w³aœnie jako niewzruszalnego prawa
i wolnoœci, oddaj¹c niedŸwiedzi¹ przys³ugê demokracji i wolnoœciom obywatelskim w Polsce.
Ciekawe w tym wszystkim jest to, ¿e
Aleksander Kwaœniewski sam nie wierzy³ w ten tok rozumowania. Koronny

dowód stanowi fakt, ¿e nie skierowa³ tej
ustawy do Trybuna³u Konstytucyjnego,
który wszak jest najwy¿szym organem
s¹dowym do orzekania w zakresie naszych praw i wolnoœci. Co wiêcej, kieruj¹c ustawê do Trybuna³u Aleksander
Kwaœniewski nie musia³by siê t³umaczyæ
i zarzekaæ co do swego poparcia dla innych przepisów zniszczonych przez to
weto – przepisów zaostrzaj¹cych odpowiedzialnoœæ za gwa³t zbiorowy oraz
gwa³t ze szczególnym okrucieñstwem.
Deklaracje te nie s¹ ca³kiem wiarygodne
w œwietle abolicjonistycznych przekonañ
prezydenta, jednak kontrowersja by nie
zaistnia³a w ogóle, gdyby nie weto.
Sta³a siê szkoda... Jednak sprawa zakazu pornografii bêdzie musia³a na nowo
wróciæ na forum publiczne, by w koñcu
staæ siê prawem Rzeczpospolitej.

Prezydent Kwaœniewski wetuj¹c ustawê zakazuj¹c¹ pornografii naruszy³ trzy artyku³y Konstytucji Rzeczypospolitej!
– Pornografia narusza godnoœæ cz³owieka (porównaj art. 30. Konstytucji RP);
– Pornografia niszczy moralnoœæ publiczn¹ (por. art. 31., p. 3.);
– Pornografia dzieciêca to wyzysk i demoralizacja dzieci i m³odzie¿y (por. art. 72., p. 1.).
Zacytujmy wskazane powy¿ej artyku³y Konstytucji:
Rozdzia³ II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Wolnoœci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela
Zasady ogólne
Artyku³ 30.
Przyrodzona i niezbywalna godnoœæ
cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci
i praw cz³owieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie
i ochrona jest obowi¹zkiem w³adz publicznych.
Artyku³ 31.
1. Wolnoœæ cz³owieka podlega ochronie
prawnej.

2. Ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ
wolnoœci i prawa innych. Nikogo nie
wolno zmuszaæ do czynienia tego, czego
prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolnoœci i praw mog¹
byæ ustanowione tylko w ustawie i tylko
wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa
lub porz¹dku publicznego b¹dŸ dla

ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej albo wolnoœci i praw
innych osób. Ograniczenia te nie mog¹
naruszaæ istoty wolnoœci i praw.
Artyku³ 72.
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ
od organów w³adzy publicznej ochrony
dziecka przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹.

Prezydent oraz wiêkszoœæ pos³ów SLD i UW (por. str. 16., 17.) s¹ odpowiedzialni za niszczenie moralnoœci
i demoralizacjê dzieci i m³odzie¿y. To ich dzia³ania sprawi³y, ¿e nadal „obowi¹zuje” haniebny artyku³ 202.
kodeksu karnego uchwalonego 6 czerwca 1997 roku:
Art. 202.
§ 2. Kto ma³oletniemu poni¿ej lat 15
prezentuje treœci pornograficzne lub udostêpnia mu przedmioty maj¹ce taki charakter, podlega grzywnie, karze ograniS³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

czenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
§ 3. Kto produkuje w celu rozpowszechniania lub sprowadza albo rozpowszechnia treœci pornograficzne z udzia-

³em ma³oletniego poni¿ej lat 15 albo
zwi¹zane z u¿yciem przemocy lub pos³ugiwaniem siê zwierzêciem, podlega
karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5.
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Dyskusja w Sejmie
nad prezydenckim wetem by³a niezwykle burzliwa.
Przedstawiamy obszerne fragmenty poselskich wypowiedzi.

3. kadencja, 78. posiedzenie, 2. dzieñ (10. 05. 2000)
7. punkt porz¹dku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej w sprawie wniosku prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 3. marca 2000 r. o zmianie ustawy
Kodeks karny (druki nr 1784 i 1827).

Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Ryszard Kalisz:
Szanowny Panie Marsza³ku!
Wysoka Izbo! Decyzja prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie podpisania ustawy z dnia 3. marca 2000 r. zmieniaj¹cej kodeks karny
by³a dla niego bardzo trudna. Powszechna i nieograniczona dostêpnoœæ do pornografii jest z³em (Oklaski). Z³em jest bowiem pornografia
eksponuj¹ca seksualnoœæ cz³owieka
w sposób sprzeczny z jego natur¹,
pokazuj¹ca przemoc i poni¿aj¹ca
godnoœæ osobist¹ cz³owieka. Pominê
tutaj produkcjê i rozpowszechnianie
pornografii dzieciêcej, poniewa¿
brak jest s³ów oddaj¹cych nale¿ycie
haniebnoœæ i obrzydliwoœæ tego procederu. (Oklaski) Wiem równie¿, bo
dok³adnie przeanalizowa³em stanowisko twórców ustawy z dnia 3. marca 2000 r., ¿e tak w³aœnie to argumentowali. Ustawa z dnia 3. marca
2000 r., w której zakazano rozpowszechniania, produkowania, sprowadzania, przechowywania, przenoszenia, przesy³ania i przewo¿enia
wszystkich treœci pornograficznych,
jest jednak¿e powrotem do kodeksowej regulacji z 1969 r. i stanowi
wyraz wiary, mo¿na powiedzieæ, ¿e
wiary naiwnej, w omnipotencjê prawa. To przyk³ad instrumentalizacji
prawa, traktowania przepisów praw8

nych jak zwyk³ego przed³u¿enia
polityki, w której w demokratycznym
pañstwie prawnym nie powinno i nie
mo¿e byæ prawa karnego materialnego. Przypomnê tylko, ¿e obecnie
obowi¹zuj¹cy kodeks karny zakazuje rozpowszechniania wœród
ma³oletnich ka¿dej treœci pornograficznej (od red.: To stwierdzenie
w znacznym stopniu mija siê z prawd¹ – por. art. 202. obowi¹zuj¹cego
kodeksu karnego). Taki czyn zagro¿ony jest kar¹ grzywny, ograniczenia
wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat 3. Karze pozbawienia wolnoœci do lat 5 podlega sprawca przestêpstwa polegaj¹cego na produkcji,
sprowadzaniu albo rozpowszechnianiu pornografii z udzia³em dzieci.
Na podstawie art. 202. kodeksu karnego w obowi¹zuj¹cym brzmieniu
karalna jest prezentacja treœci pornograficznych osobie, która sobie tego
nie ¿yczy. Rozpowszechnianie tzw.
pornografii twardej jest zabronione
bez wzglêdu na wolê odbiorców. Taka forma i taki zakres penalizacji
rozpowszechniania pornografii wystêpuje w wielu krajach demokratycznych, w prawie wszystkich krajach Europy. Karze podlega rozpowszechnianie treœci pornograficznych jawnie obscenicznych, oczywiœcie gorsz¹cych i wykorzystuj¹cych
przemoc. Dzieci i m³odzie¿ chroni

siê przed pornografi¹ wszêdzie. To
oczywiste i nie wymaga komentarzy. Surowe sankcje nak³adane s¹
na tych, którzy pornografiê w jakiejkolwiek formie udostêpniaj¹
ma³oletnim. Ze szczególnym potêpieniem, maj¹cym wyraz w najbardziej surowych karach, traktowani
s¹ producenci i dystrybutorzy pornografii z udzia³em ma³oletnich.
Jako przyk³ad podam W³ochy.
Ustawa nr 269 z dnia 3. sierpnia
1998 r. w sprawie wykorzystania
prostytucji, pornografii, turystyki
seksualnej wobec niepe³noletnich,
jako nowej formy niewolnictwa,
w art. 3. i 4. zdecydowanie zakazuje
pornografii z udzia³em nieletnich
oraz zakazuje posiadania takich materia³ów pornograficznych. Ustawa
w³oska z 1998 r. za wykorzystywanie
nieletnich do produkcji o charakterze
pornograficznym przewiduje kary od
6 do 12 lat wiêzienia, jak równie¿
grzywnê w wysokoœci do 500 mln lirów. We W³oszech nie ma ca³kowitego zakazu pornografii. Równie¿
w Rzymie.
(G³os z sali: to b³¹d.)
Inna ustawa w³oska, uzupe³niaj¹ca do tej, któr¹ przed chwil¹ przedstawi³em, ustawa z dnia 17. lipca
1975 r., w sprawie wy³¹czenia sprzedawców prasy z odpowiedzialnoœci
wynikaj¹cej z w³oskiego kodeksu
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karnego, stanowi wyraŸnie, ¿e sprzedawca prasy odpowiada przed s¹dem
wtedy, kiedy wystawia w sposób widoczny publikacje zawieraj¹ce
przedstawienia jawnie obsceniczne
lub przeznaczone dla czytelników
powy¿ej 16. roku ¿ycia. Z tego widaæ, ¿e, pomijaj¹c ju¿ konkretne
sformu³owania, zakres regulacji penalizacji jest we W³oszech dzisiaj taki sam jak w ustawie Kodeks karny
z 1997 r. I w Polsce, i we W³oszech
zakazane jest narzucanie treœci pornograficznych osobom, które sobie
tego nie ¿ycz¹.
Finlandia. W Finlandii karana jest
osoba rozpowszechniaj¹ca treœci pornograficzne, w których w sposób naruszaj¹cy poczucie przyzwoitoœci
przedstawione s¹ sceny w udzia³em
dzieci, zwierz¹t lub akty brutalne.
Tak stanowi fiñska ustawa karna nr
563 z dnia 24. lipca 1998 r. o nowelizacji kodeksu karnego. Pornografia
w Finlandii jest dopuszczalna z tym
wyj¹tkiem, o którym tutaj powiedzia³em. Jest to regulacja prawie taka
sama, jak w kodeksie karnym
z 1997 r. (od red.: Jest to nieprawda,
gdy¿ kodeks z 1997 roku chroni m³odzie¿ tylko do 15. roku ¿ycia, a nie
do 18., jak w przytoczonym kodeksie
z Niemiec).
Niemcy. Niemiecki kodeks karny
z dnia 13. listopada 1998 r. dla
sprawców przestêpstwa oferowania,
przekazywania lub udostêpniania
pornografii osobie, która nie ukoñczy³a 18 lat, przewiduje karê pozbawienia wolnoœci na okres do 1 roku.
Zakazane jest rozpowszechnianie
pornografii, której treœci¹ jest przemoc, wykorzystywanie seksualne
dzieci lub stosunki seksualne ludzi ze
zwierzêtami. Jak widaæ, a warto mieæ
na uwadze tendencjê prawodawców
niemieckich do kazuistyki, równie¿
regulacja w Niemczech jest taka, jak
w kodeksie z 1997 r.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Polskie prawo – obowi¹zuj¹ce dzisiaj i obowi¹zuj¹ce wtedy, zanim
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inicjatorzy zmiany ustawy Kodeks
karny doprowadzili do tego, ¿e Sejm
tê ustawê uchwali³ – w zakresie
ograniczenia dostêpu do treœci pornograficznych odpowiada standardom europejskim. Zdecydowanie
wkracza tam, gdzie zagro¿one jest
dobro ma³oletnich. Tak jest po prostu wszêdzie.
Obawa przed zwiêkszaj¹c¹ siê
dostêpnoœci¹ pornografii nie jest zatem spowodowana brakiem represji
karnej, lecz nisk¹ efektywnoœci¹ œcigania sprawców. Sama represja nie
stanowi skutecznej recepty na przestêpczoœæ, gdy¿ nie siêga jej Ÿróde³.
Powszechnie porz¹dek prawny
uznaje siê za wartoœæ samoistn¹. Instrumentalizacja prawa godzi w tê
wartoœæ. Có¿ bowiem znacz¹ przepisy, o których w dniu ich uchwalenia
wiadomo, ¿e nie bêd¹ przestrzegane?
W Polsce nie ma ju¿ cenzury ani
autokratycznego systemu rz¹dów.
Co wart jest ca³kowity zakaz rozpowszechniania pornografii, skoro wiadomo, ¿e do tej pory niewiele robiono, by œcigaæ sprawców rozpowszechniania tzw. pornografii twardej lub zbrodniarzy rozpowszechniaj¹cych pornografiê dzieciêc¹? Kto
wierzy, ¿e po up³ywie trzech miesiêcy od opublikowania ustawy z dnia
3. marca 2000 r. – takie przewidziano
vacatio legis w ustawie zawetowanej
przez pana prezydenta – zniknie pornografia i nikt nie bêdzie mia³ do niej
dostêpu? Je¿eli ta ustawa wesz³aby
w ¿ycie – a wierzê, ¿e tak siê nie stanie – to czy jej autorzy wierz¹, ¿e po
trzech miesi¹cach w Polsce nie bêdzie pornografii? Nie psujmy prawa.
Nie czyñmy z prawa zwierciad³a
swojego œwiatopogl¹du i ideologicznych przekonañ. Prawo dobre to
prawo skuteczne. Prawo dobre to
takie prawo, którego przestrzeganie pañstwo mo¿e zagwarantowaæ
(od red.: Jest to nieprawdziwe stwiedzenie. Mo¿e byæ dobre prawo, ale
nieskuteczne z powodu z³ej pracy organów œcigania czy s¹dów).

Jest oczywiste, ¿e ca³kowity zakaz rozpowszechniania treœci pornograficznych stanowi ingerencjê ustawodawcy w sferê praw i wolnoœci
obywateli. Podobnie jak przed
1989 r. przepis prawny mia³ decydowaæ o tym, co jest dobre, a co z³e dla
doros³ego cz³owieka korzystaj¹cego
z pe³ni praw. Doroœli obywatele Rzeczypospolitej s¹ œwiadomi swojego
postêpowania. Ka¿dy powinien mieæ
prawo wyboru we wszystkich sferach
¿ycia, a wiêc prawo wyboru przekonañ politycznych, moralnych, religijnych i estetycznych.
Prawo wyboru nie jest oczywiœcie
prawem absolutnym. Ma swoje granice wyznaczone zakresem wolnoœci
innych ludzi. Ingerencja ustawodawcy w prawo wyboru mo¿e byæ dokonana tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy
jest konieczna w demokratycznym
pañstwie dla jego bezpieczeñstwa
lub porz¹dku publicznego b¹dŸ dla
ochrony zdrowia, œrodowiska i moralnoœci publicznej albo wolnoœci
i praw innych ludzi.
Nale¿y zatem odpowiedzieæ, czy
zaproponowana w ustawie z dnia
3. marca 2000 r. – zawetowanej
przez prezydenta Rzeczypospolitej –
karalnoœæ rozpowszechniania jakichkolwiek treœci pornograficznych za
poœrednictwem jakichkolwiek noœników informacji jest niezbêdna dla
ochrony, o której mowa w art. 31.
konstytucji. Nale¿y odpowiedzieæ –
nie wed³ug w³asnego, subiektywnego przekonania, ale na podstawie badañ naukowych – czy jest ona rzeczywiœcie niezbêdna dla ochrony dobra rodziny i czy zapobiegnie kryminalnym zachowaniom, jak stwierdzono w uzasadnieniu uchwa³y Senatu w sprawie tej ustawy z dnia
15. stycznia 2000 r. Moim zdaniem
odpowiedŸ jest przecz¹ca.
Kwestia pornografii od lat stanowi temat dyskusji zarówno w Polsce,
jak i za granic¹. Zagadnieniem tym
zajmowali siê naukowcy o ró¿nych specjalnoœciach: medycznych,
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psychologicznych, socjologicznych
oraz prawnych. Do tej pory nikt nie
odkry³ cudownego œrodka, który pozwoli³by uregulowaæ kwestiê pornografii w taki sposób, by z jednej strony zapobiec jej negatywnym skutkom, zaœ z drugiej nie dopuœciæ do
tego, by restrykcyjne regulacje ogranicza³y takie sfery dzia³alnoœci ludzkiej, jak sztuka b¹dŸ ingerowa³y
w wolnoœæ zagwarantowan¹ konstytucyjnie we wszystkich demokratycznych pañstwach. Nie oznacza to
oczywiœcie, i¿ próby rozwi¹zania
tego problemu nie nale¿y podejmowaæ. Nale¿y podejmowaæ, ale trzeba
te¿ pamiêtaæ, ¿e s¹ wartoœci ludzkie,
jak wartoœci kulturowe, które nale¿y
równie¿ doceniæ.
(G³os z sali: to prawda.)
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Naturalnym wymaganiem
stawianym prawodawcy w demokratycznym pañstwie jest dokonywanie
œwiadomego i uzasadnionego wyboru
regulacji prawnej i zastosowanie regulacji najbardziej skutecznej, a zarazem
najmniej ograniczaj¹cej prawa i wolnoœci podlegaj¹ce ochronie prawnej.
Na odbiór pornografii w spo³eczeñstwie wp³yw ma nie tylko prawo
karne, a nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e
na odbiór pornografii w spo³eczeñstwie wp³yw prawa karnego jest marginalny. Przekonanie, ¿e bezwzglêdny zakaz karny uchroni m³ode pokolenie Polaków przed demoralizacj¹,
jest z³udne.
(G³os z sali: co za ob³uda.)
Konieczne s¹ przemiany œwiatopogl¹dowe. Konieczna jest aktywnoœæ rodziców. To rodzice wychowuj¹ swoje dzieci. Konieczna jest aktywnoœæ szko³y, Koœcio³a, zwi¹zków
zawodowych. Konieczna jest aktywnoœæ nas wszystkich, ale nie w kategoriach prawnych, lecz w kategoriach moralnych.
Zwracam siê do Wysokiej Izby
o przyjêcie weta prezydenta. Przepisy tej ustawy s¹ z³e, nie mog¹ byæ
egzekwowane i dlatego ustawa ta
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zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej nie powinna wejœæ w ¿ycie (...).
Pose³ Stanis³aw Iwanicki (AWS):
Panie Marsza³ku! Wysoki Sejmie!
Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej
Solidarnoœæ, w imieniu którego przypad³ mi zaszczyt przemawiaæ, negatywnie ocenia stanowisko prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, który odmówi³ podpisania ustawy z dnia
3. marca 2000 r. o zmianie ustawy
Kodeks karny i jednoczeœnie przedstawi³ umotywowany wniosek o ponowne jej rozpatrzenie. (Oklaski)
Mój klub ocenia postêpowanie
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w tej sprawie jako przejaw politycznej, koniunkturalnej interpretacji
obowi¹zuj¹cego prawa, w tym konstytucji oraz realizacji doraŸnych celów niemaj¹cych wiele wspólnego
z dobrem spo³ecznym oraz promowaniem wartoœci moralnych. (Oklaski)
To nie jest tak, ¿e ka¿da ustawa,
która broni zasad moralnych, jest
przeciwna demokracji i wolnoœci. Jeœli wolnoœæ s³owa pojmuje siê w taki
sposób, ¿e wolno absolutnie wszystko, to nie jest ani wolnoœæ, ani demokracja, ale ewidentne nadu¿ycie wolnoœci i swawola. (Oklaski)
Stawianie barier, tworzenie norm
prawnych jest sensowne nawet wtedy, gdy istniej¹ minimalne szanse, ¿e
bêd¹ one przestrzegane, poniewa¿
cz³owiek musi byæ ograniczony nie
tylko normami moralnymi, ale równie¿ normami prawa stanowionego.
Jeœli takie normy nie wystêpuj¹, to
wiele osób i œrodowisk mo¿e traktowaæ ten stan jako upowa¿nienie do
okreœlonego zachowania.
Panie Marsza³ku! Szanowna Izbo!
Zakaz pornografii nie jest ewenementem, przez d³ugi czas obowi¹zywa³ i w znacznym zakresie obowi¹zuje w wiêkszoœci cywilizowanych
krajów œwiata. By³ i jest traktowany
jako coœ oczywistego. Entuzjazm dla
pornografii zrodzi³ siê w latach 60.
na fali radykalizmu politycznego

i tzw. powszechnej walki o wyzwolenie. Do dziedzictwa tamtej epoki polskie pañstwo i prawo powinny podchodziæ z najwiêksz¹ ostro¿noœci¹.
Ca³kowitym nieporozumieniem jest
traktowanie pornografii jako informacji, a takie pogl¹dy publicznie wyra¿ali niektórzy pos³owie SLD, czy
te¿ weryfikacja zakazu pornografii
w konwencji niestosownoœci, ingerowania w ró¿nice œwiatopogl¹dowe,
religijne, moralne. Nic bardziej nie
oœmiesza zdrowego rozs¹dku oraz
elementarnego poczucia sensu i logiki ni¿ gremialne g³osy sugeruj¹ce, i¿
zbli¿enia osób kopuluj¹cych stanowi¹ informacjê b¹dŸ œwiatopogl¹d
i jako takie podlegaj¹ ochronie.
W krytycznych opiniach o omawianej ustawie pada³ nierzadko tak¿e
argument, ¿e wprowadzenie jej w ¿ycie by³oby kolejnym krokiem ku
pañstwu wyznaniowemu. Jest to teza
wrêcz absurdalna, to wywo³ywanie
upiorów, fatamorgana. A tymczasem
próbuje siê nam serwowaæ demokracjê wyznaniow¹ czy te¿ ideologiczn¹, gdzie ka¿dy musi dostosowaæ siê
do regu³ wziêtych nie wiadomo sk¹d.
Dyskusja o problemie pornografii nie
jest tematem zastêpczym, marginalnym, maj¹cym wzbudziæ emocje
i odwróciæ uwagê spo³eczeñstwa od
innych problemów i trudnoœci ¿ycia
codziennego, na przyk³ad gospodarki, s³u¿by zdrowia. To dyskusja
o prawie i etyce, o odpowiedzialnoœci za ¿ycie publiczne i jest tak samo
wa¿na merytorycznie jak inne debaty
sejmowe. Trzeba wyj¹tkowo z³ej woli, aby inaczej to postrzegaæ.
Na jeszcze jeden aspekt pragnê
zwróciæ uwagê. Zasada prymatu rodziców w wychowywaniu swoich
dzieci wyra¿ona jest w wielu dokumentach miêdzynarodowych, a tak¿e
w art. 48. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Narzucanie dzieciom
ogl¹dania pornografii, m.in. w punktach sprzeda¿y prasy i czasopism, ³amie ów prymat, drastycznie ingeruj¹c
w proces wychowania. Nie istnieje
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sposób neutralizacji tego zjawiska.
Drastyczny bodziec, jaki gwa³townie
oddzia³uje na dziecko, jest tutaj tak
silny, jak bezradni s¹ obserwuj¹cy to
zdarzenie ojciec i matka.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Pos³owie! Weto prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opiera siê na ra¿¹cej wewnêtrznej sprzecznoœci i to
zarówno motywów dzia³ania, jak
i podnoszonej argumentacji. Jako
pierwsz¹ przyczynê odmowy podpisania ustawy wskazano, ¿e „przepisy
karne, dotycz¹ce pornografii ustawodawca zmienia ju¿ po osiemnastu
miesi¹cach od dnia wejœcia ich w ¿ycie”. Okolicznoœæ ta, krótkotrwa³oœci
obowi¹zywania nowelizowanego kodeksu, nie ma jednak ¿adnego znaczenia. Poœrednio przyznaje to zreszt¹ sam autor weta, wskazuj¹c w dalszym miejscu, ¿e ustawa z 3. marca
2000 r. wprowadza nowelizacjê innych przepisów kodeksu (art. 197.
i 199.), która „jest zasadna i konieczna”, pomimo, zauwa¿my, ¿e obowi¹zuj¹ one dok³adnie od tego samego
momentu. Nastêpnie podniesiono, ¿e
nowelizacja oznacza przywrócenie
regulacji kodeksu karnego z 1969 r.
w postaci ca³kowitego zakazu rozpowszechnienia pornografii, ale autorytatywnie zastrzegaj¹c, ¿e jego respektowanie nie jest mo¿liwe. Zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ustawodawca powinien
dostrzegaæ „nieodwracalnoœæ zmian
cywilizacyjnych”, a mianowicie to,
¿e od 1989 r. do 1998 r. „rozwin¹³ siê
bardzo rynek oferuj¹cy artyku³y
zwi¹zane z pornografi¹, zw³aszcza
rynek wydawnictw pornograficznych”. Nasuwaj¹ siê tu retoryczne
pytania o Ÿród³a tej wiedzy oraz przekonania o nieodwracalnoœci tych
„zmian cywilizacyjnych”, a tak¿e
czy rynek pornograficzny w ogóle
nale¿y do pojêcia „cywilizacji”.
Zupe³nie nieuprawniony jest
wniosek prezydenta, ¿e „powrót do
zakazów znanych z nieodleg³ej przesz³oœci (do dnia 1 wrzeœnia 1998 r.)
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to krok wstecz, to uprzedmiotowienie obywateli i odebranie im prawa
wolnego wyboru”. Przyjêcie takiego
rozumowania oznacza³oby, ¿e prawo
karne powinno byæ stanowione
przede wszystkim na podstawie kryterium statystycznego: im bardziej
rozpowszechnia siê dane zjawisko,
tym mniejsze pole pozostawia ono
normom prawa karnego. W konsekwencji najlepsz¹ metod¹ walki
z przestêpczoœci¹ by³oby uchylanie
przepisów normuj¹cych czyny zabronione. Analiza taka jest jednak
równie b³êdna, jak i odwrotne za³o¿enie, ¿e za pomoc¹ prawa karnego
mo¿na unormowaæ wszystko i ¿e
prawo to jest najlepszym narzêdziem
polityki spo³ecznej.
B³êdny jest te¿ wywód prezydenta na temat uprzedmiotowienia obywateli i odebrania im prawa wolnego wyboru. Wspó³czesne prawo karne opiera siê bowiem na podstawowym za³o¿eniu wolnej woli cz³owieka tak dalece, i¿ stanowi, ¿e kto
z powodu choroby psychicznej,
upoœledzenia umys³owego lub innego zak³ócenia czynnoœci psychicznych nie móg³ w czasie czynu rozpoznaæ jego znaczenia lub pokierowaæ swoim postêpowaniem, nie pope³nia przestêpstwa. Osoby niepoczytalne nie ponosz¹ wiêc odpowiedzialnoœci karnej.
Dalej prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej stwierdza, ¿e w poprzednim
systemie, w ustroju komunistycznym, „w³adza decydowa³a, co jest
dla spo³eczeñstwa dobre lub z³e”.
Nastêpnie ocenia dos³ownie: „powszechna dostêpnoœæ pornografii jest
z³em i mo¿e powodowaæ poczucie
zgorszenia i zak³opotania, co jednak
nie mo¿e stanowiæ uzasadnienia dla
zakazu rozpowszechniania wszystkich treœci pornograficznych”. Trudno tu nie dostrzec, ¿e prezydent, korzystaj¹c ze swojego konstytucyjnego uprawnienia (art. 122. ust. 5. konstytucji), dzia³a jako organ w³adzy
publicznej, ale oceniaj¹c w katego-

riach z³a, zdaje siê decydowaæ o tym,
co jest dobre, a co nie, popada wiêc
w sprzecznoœæ.
Nastêpnie prezydent apodyktycznie stwierdza, ¿e na postawione przezeñ pytania dotycz¹ce wetowanej
ustawy do art. 31. ust. 3. Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedŸ jest przecz¹ca, jednak bli¿ej
jej nie uzasadnia. Szkoda, gdy¿ je¿eli
prezydent mia³ jakieœ w¹tpliwoœci co
do konstytucyjnoœci tej regulacji,
powinien skorzystaæ z w³aœciwej
drogi prawnej w postaci zainicjowania przeprowadzenia przez Trybuna³
Konstytucyjny prewencyjnej kontroli zgodnoœci ustawy z konstytucj¹ na
zasadzie art. 122. ust. 3. konstytucji.
Szkoda te¿, ¿e ogólne, a przez to
w du¿ej mierze s³uszne rozwa¿ania
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na temat funkcji prawa karnego
zamykaj¹ siê równie ogólnikow¹
konkluzj¹: „Przemiany œwiatopogl¹dowe wyra¿aj¹ce siê w akceptacji
racjonalnej i umiarkowanej polityki
karnej skuteczniej ogranicz¹ zjawisko pornografii ni¿ daleko id¹cy zakaz karny”. Byæ mo¿e prezydent
dysponuje w tej mierze konkretn¹
wiedz¹ na temat skutków liberalizacji przepisów antypornograficznych
przez kodeks karny w zakresie ograniczania zjawiska pornografii w ci¹gu pierwszych 18 miesiêcy jego
obowi¹zywania. Poznanie takiej opinii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej by³oby tym bardziej ciekawe,
¿e jeden ze wspó³autorów nowego
kodeksu karnego prof. dr hab. Kazimierz Bucha³a w swojej opinii na temat nowelizacji art. 202. kodeksu
karnego stwierdza: „Osobiœcie
podzielam pogl¹dy zawarte w uzasadnieniu do przedstawionego mi
projektu(...). Podzielam w ca³oœci
argumenty przekonuj¹ce o koniecznoœci wprowadzenia zmian w regulacji dotychczasowej treœci tego¿ artyku³u, która nie spe³nia³a nale¿ycie
roli ochronnej przed rozszerzaniem
siê pornografii i nie odpowiada³a
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stopniowi spo³ecznej szkodliwoœci
tego zjawiska, tym samym oczekiwañ spo³eczeñstwa. Regulacja zaproponowana w przedstawionym mi
projekcie jest w stanie radykalnie
poprawiæ mo¿liwoœæ ochrony spo³eczeñstwa przed rozpowszechnianiem pornografii, zw³aszcza wœród
nieletnich”.
Uwagi o niebezpieczeñstwie przejœcia zjawiska pornografii poza margines prawa, co „wyzwala mechanizm
zakazanego owocu”, nie maj¹ charakteru prawnego ani prawniczego.
O wiele istotniejsze jest jednak nastêpuj¹ce przekonanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: „Nie mogê
podpisaæ ustawy, której twórcy w dniu
jej uchwalania godz¹ siê z mo¿liwoœci¹ nieprzestrzegania jej postanowieñ
oraz dopuszczaj¹ do powstawania nielegalnej dzia³alnoœci”. Dos³owne potraktowanie tej wypowiedzi oznacza³oby, ¿e urzêduj¹cy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest i bêdzie
przeciwny stanowieniu jakichkolwiek
norm prawa karnego (oklaski), bowiem wszystkie kodeksy karne s¹
tworzone z przekonaniem, i¿ niestety
jednak bêd¹ one naruszane i w³aœnie
dlatego znajd¹ zastosowanie.
Ka¿dy – powtarzam: ka¿dy – zakaz prawny jest pod pewnym wzglêdem niewykonalny. Zakaz pornografii nie wydaje siê byæ mniej wykonalny ni¿ inne, a z pewnoœci¹ jest
bardziej wykonalny ni¿ na przyk³ad
zakaz handlu narkotykami, obowi¹zuj¹cy dzisiaj w Polsce. (Oklaski)
Kuriozalny jest pogl¹d, i¿ zakaz pornografii prowadzi do pornograficznego podziemia. To tak, jakby ubolewaæ nad zakazem kradzie¿y samochodów, bo ten zakaz zepchn¹³ tych
przestêpców do podziemia i nie mog¹ ju¿ swego procederu uprawiaæ
przy obojêtnoœci prawa. (Oklaski)
Wiadomo przecie¿, ¿e niektórzy ludzie staraj¹ siê zakazy obchodziæ
i gdyby okolicznoœæ ta mia³a wykluczaæ prawo, to ¿adna regulacja prawna nie by³aby mo¿liwa.
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Zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „okazuje siê jednak,
¿e represja nie stanowi skutecznej recepty na przestêpczoœæ. Nie siêga jej
Ÿróde³”. (Oklaski) Niezrozumia³e jest
zatem, dlaczego nieco dalej prezydent
wyra¿a ¿al: „Odmowa podpisania
ustawy nowelizuj¹cej kodeks karny
mo¿e spowodowaæ opóŸnienie wejœcia w ¿ycie przepisów zaostrzaj¹cych
sankcje wobec sprawców najgroŸniejszych przestêpstw seksualnych. Ubolewam nad tym”. Chyba nies³usznie,
skoro ani represja, ani tym bardziej
prezydenckie ubolewanie nie siêga
Ÿróde³ przestêpczoœci seksualnej.
(Oklaski)
Tym bardziej trudno na serio przyj¹æ zapewnienie: „Je¿eli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie uchwali ponownie ustawy o zmianie kodeksu
karnego, zobowi¹zujê siê niezw³ocznie skorzystaæ z prawa inicjatywy
ustawodawczej i wnieœæ projekt ustawy, tak by s³uszne rozwi¹zania wesz³y
do porz¹dku prawnego i wzmacnia³y
ochronê ofiar przestêpstw seksualnych”. Po pierwsze, „zobowi¹zanie”
takie do skorzystania z prawa nie wywiera ¿adnych skutków prawnych. Po
drugie, represja wobec sprawców
przestêpstw nie wzmacnia ochrony ich
ofiar ju¿ pokrzywdzonych przestêpstwem. Po trzecie, prezydent jednak
nie próbuje siêgn¹æ do Ÿróde³ przestêpczoœci seksualnej, w szczególnoœci do ich zwi¹zku z pornografi¹.
Panie Marsza³ku! Wysoki Sejmie!
W tym stanie rzeczy Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnoœæ
wyra¿a stanowisko, i¿ weto prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie
zas³uguje na uwzglêdnienie przez
Wysok¹ Izbê. Dziêkujê. (Oklaski)
Pose³ Aleksander Bentkowski (PSL):
(...) W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na pewn¹ niekonsekwencjê uzasadnienia weta prezydenta.
Mianowicie na s. 6. uzasadnienia
przywo³ano argument braku definicji
pornografii, co zdaniem autorów jest

istotnym zarzutem przeciwko wprowadzeniu do systemu prawnego
zawetowanej ustawy. Jest to argument nietrafny o tyle, ¿e przecie¿
w obowi¹zuj¹cym kodeksie karnym
podstaw¹ wszczêcia jakiegokolwiek
postêpowania w tego rodzaju przestêpstwach jest ustalenie przez prokuratora, ¿e rozpowszechniane s¹ treœci
pornograficzne. Nie ma i nie by³o
w naszym kodeksie karnym definicji
pojêcia pornografii, a przecie¿ dla bytu ka¿dego z opisanych przestêpstw
zarówno w kodeksie obowi¹zuj¹cym,
jak i zawetowanej ustawie konieczne
jest ustalenie przez prokuratora, czy
ma do czynienia z wydawnictwem
pornograficznym. W ka¿dym przypadku to wy³¹cznie od prokuratora,
a nastêpnie od sêdziego zale¿y, czy
i co uznaj¹ oni za treœci pornograficzne, a co te¿ nimi nie bêdzie.
Przestêpstwo pornografii jest tzw.
przestêpstwem niedookreœlonym, ale
takich przestêpstw w naszym kodeksie jest znacznie wiêcej i nikt nie proponuje, by je z tego kodeksu wyeliminowaæ. Na przyk³ad art. 207. stwierdza, ¿e karze do 5 lat podlega ten, kto
znêca siê psychicznie nad osob¹ najbli¿sz¹. Nie ma w kodeksie definicji
znêcania psychicznego i za ka¿dym
razem jest to swobodne uznanie przez
prokuratora i sêdziego (...).
Tak wiêc brak definicji zniewa¿enia, znêcania psychicznego czy definicji treœci pornograficznych powoduje jedynie obowi¹zek stworzenia
takiej definicji na u¿ytek danej sprawy przez prokuratora w chwili, kiedy decyduje siê on wnieœæ akt oskar¿enia, a nastêpnie przez sêdziego,
kiedy rozpoznaj¹c sprawê, dojdzie
do wniosku, ¿e w jego przekonaniu
ma miejsce czyn przestêpczy. Na
tym m.in. polega odpowiedzialnoœæ
i trudnoœæ zawodu prokuratora czy
sêdziego.
Pan prezydent, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e skoro w kodeksie karnym
brak definicji pornografii i skoro proponowane przez Sejm zapisy s¹ ma³o
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skuteczne, to lepiej je po prostu z kodeksu wyeliminowaæ. Przyjmuj¹c takie rozumowanie, ktoœ mo¿e zapytaæ,
po co np. w kodeksie karnym utrzymywaæ przepis dotycz¹cy kradzie¿y
z w³amaniem, skoro jest on ma³o
skuteczny i tylko 5 proc. sprawców tego rodzaju przestêpstw jest karanych.
Problem pornografii raz po raz
bêdzie w naszych mediach od¿ywaæ, jak to ma miejsce np. teraz
w bardzo liberalnej Szwecji. Obawiam siê, ¿e wtedy niechêæ opinii
publicznej zwróci siê ponownie
przeciwko prokuratorom i sêdziom,
którym zarzucaæ siê bêdzie bezczynnoœæ, poniewa¿ w obecnym stanie prawnym nie bêd¹ mogli podejmowaæ postêpowañ przeciwko tego
rodzaju przestêpstwom.
Uwa¿amy, ¿e proponowana przez
Sejm zmiana nie by³a ryzykowna,
chocia¿by z tego powodu, ¿e funkcjonowa³a w naszym systemie karnym przez blisko 30 lat i to zarówno,
u¿ywaj¹c s³ów pana prezydenta,
w ustroju komunistycznym, jak
i przez 9 lat Polski demokratycznej.
Zawetowany przez pana prezydenta przepis przynajmniej stwarza³
mo¿liwoœæ œcigania przestêpstw pornografii, zaœ jego brak spowoduje, ¿e
przestêpstwo pornografii nie bêdzie
œcigane (...).
Pose³ Anna Sobecka (NK):
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
który zgodnie z art. 130. konstytucji
zobowi¹zany jest do strze¿enia godnoœci narodu, wetuje ustawê chroni¹c¹ naród przed upokarzaj¹c¹ go pornografi¹. Pos³uguje siê argumentem,
¿e wprowadzenie ca³kowitego zakazu
rozpowszechniania pornografii rodzi
niebezpieczeñstwo przejœcia tego zjawiska poza margines prawa i wyzwala mechanizm zakazanego owocu.
Z³odziejstwo jest w Polsce ca³kowicie zakazane, niemniej coraz skuteczniej rozwija siê poza marginesem
prawa. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nieS³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

jeden z³odziej, dokonuj¹c kradzie¿y,
prze¿ywa rozkosze konsumpcji owocu zakazanego. Je¿eli pan prezydent
do z³odziejstwa zastosuje miarê, któr¹
zastosowa³ do pornografii, to zapewne nied³ugo bêdzie wnosi³ o zniesienie karalnoœci z³odziejstwa. Zapewne
w trosce o jego likwidacjê (...).
Pose³ Waldemar Mieczys³aw
Sikora (AWS):
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³em skierowaæ trzy pytania do
pana ministra.
Pytanie pierwsze. Obowi¹zuj¹ce
obecnie zakazy pornografii zosta³y
uznane w uzasadnieniu weta prezydenckiego za wystarczaj¹ce. Czy teza ta mo¿e byæ uznana za s³uszn¹, jeœli w praktyce przy pe³nej bezradnoœci czy biernoœci organów sprawiedliwoœci pornografia jest bez ¿adnych ograniczeñ rozpowszechniana,
jeœli du¿a czêœæ polskiego narodu
domaga siê zdecydowanego zaostrzenia przepisów kodeksu karnego w tym zakresie, jeœli wreszcie istnieje mo¿liwoœæ swobodnego, zgodnego z prawem, rozpowszechniania
pornografii wœród ma³oletniej m³odzie¿y ju¿ od lat 15 i mo¿na z udzia³em tych ma³oletnich, przecie¿ jeszcze dzieci, tworzyæ ró¿ne materia³y
pornograficzne, na przyk³ad nakrêcaæ filmy?
Pytanie drugie. Dlaczego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie
wzi¹³ pod uwagê g³osu wielu autorytetów, z najwy¿szym autorytetem
Koœcio³a katolickiego, jak równie¿
g³osu oko³o 500 tys. osób wzywaj¹cych najwy¿sze w³adze Rzeczypospolitej do wprowadzenia przepisów
zaostrzaj¹cych prawo karne w tym
zakresie, a w szczególnoœci ca³kowity zakaz rozpowszechniania pornografii? Czy pan minister mo¿e podaæ,
ile osób zwróci³o siê z wnioskiem
o zawetowanie ustawy? Pytanie
wreszcie trzecie. W czêœci 6. uzasadnienia pan prezydent ubolewa nad
tym, ¿e równoczeœnie musi sprzeci-

wiæ siê zaostrzeniu sankcji karnych
wobec sprawców gwa³tów ze szczególnym okrucieñstwem. Czy pan
prezydent nie wie, ¿e wed³ug zgodnej opinii prawdziwych autorytetów
naukowych – co potwierdza zwyk³a
ludzka logika – Ÿród³em tych patologicznych i groŸnych zachowañ jest
czêsto ogl¹danie przez przysz³ych
sprawców materia³ów pornograficznych? Dziêkujê.
Pose³ Antoni Szymañski (AWS):
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Pos³owie!
Chcia³bym zadaæ dwa pytania. Dotycz¹ one stosunku Episkopatu Polski
do tego problemu, który by³ wielokrotnie wyra¿any m.in. w listach
Episkopatu Polski. Jeden z tych listów chcia³bym zacytowaæ. By³ on
wydany i publikowany 25. sierpnia
1998 r. i dotyczy³ sytuacji tu i teraz,
tych przepisów, które s¹ w kodeksie
karnym.
Biskupi pisali nastêpuj¹co:
„Dlatego te¿ z szacunkiem myœlimy
o ruchach i œrodowiskach, które
w imiê prawdy o cz³owieku podejmuj¹ wysi³ek wyeliminowania pornografii z naszego ¿ycia”. I dalej:
„Zwracamy siê do stanowi¹cych
prawo i tych, którzy odpowiadaj¹ za
jego przestrzeganie, aby ze szczególn¹ wra¿liwoœci¹ traktowali
wszystko, co mo¿e cz³owieka zniewoliæ i poni¿yæ. Nie ma ¿adnej racji
dla bezdusznego tolerowania z³a,
choæby je strojono w pozory wolnoœci. Autentyczna godnoœæ i wolnoœæ
cz³owieka wymaga zachowania prawa moralnego”. I dalej: „Pornografia jest ciê¿k¹ win¹. W³adze cywilne powinny zabroniæ wytwarzania
i rozpowszechniania materia³ów
pornograficznych”.
Pytanie moje brzmi: czy Episkopat Polski myli siê?
I drugie pytanie do pana ministra.
Otó¿ nastêpnego dnia po decyzji pana
prezydenta Konferencja Episkopatu
Polski opublikowa³a nastêpuj¹cy
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komunikat: „Biskupi polscy wielokrotnie wyra¿ali swój niepokój
w zwi¹zku z liberaln¹ postaw¹ niektórych œrodowisk wobec pornografii, gdy¿ narusza ona godnoœæ osoby
ludzkiej. Z niepokojem przyjêta zosta³a odmowa podpisania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
nowelizacji ustawy wprowadzaj¹cej
zakaz rozpowszechniania wszelkiego
rodzaju pornografii w Polsce. Trudno
siê zgodziæ z argumentacj¹, ¿e ograniczenie pornografii godzi w wolnoœæ osobist¹ lub ¿e mo¿e wp³ywaæ
na rozwój kultury. Zrozumia³e jest,
¿e prawo stanowione winno byæ respektowane. W wielu krajach demokratycznych uda³o siê nie tylko stworzyæ w³aœciwe prawo chroni¹ce
przed pornografi¹, ale równie¿ znaleŸæ sposób jego skutecznego egzekwowania. Biskupi wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e weto prezydenta nie zniechêci
tych wszystkich, którym drogie jest
przestrzeganie podstawowych zasad
etycznych w ¿yciu publicznym. Ufaj¹ równie¿, ¿e bêd¹ oni nadal poszukiwali sposobów konstruktywnego
rozwi¹zywania tego niepokoj¹cego
problemu, jakim jest rozwój pornografii w Polsce”.
Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: jakie jest stanowisko pana prezydenta
do tego komunikatu konferencji Episkopatu Polski? Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)
Pose³ Marek Markiewicz (AWS):
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Niew¹tpliwie
w tej sprawie pan prezydent jako
g³owa pañstwa wypowiada s¹dy moralne i ocenne. Jak rozumiem, nie
czerpie tego prawa z przyrodzonych
uprawnieñ, ale czyni to jako stra¿nik
konstytucji, bo tylko taki ma do tego
tytu³ jako organ, który musi dzia³aæ
na podstawie prawa konstytucji,
opartej na wartoœciach uniwersalnych wyraŸnie w niej wymienionych, mianowicie na prawdzie, sprawiedliwoœci, dobru i piêknie. To mó14

wi preambu³a. Ja chcia³bym zapytaæ,
do jakiej sfery wartoœci te oceny moralne pana prezydenta s¹ tu odnoszone. Pytam z pewnym niepokojem,
gdy¿ z uzasadnienia wynika³oby, ¿e
pomieszczaj¹c pornografiê w dorobku cywilizacyjnym i w pobli¿u dorobku kulturowego, pan prezydent
odwo³uje siê do uniwersalnej wartoœci piêkna, jak rozumiem, wpisanej
do konstytucji. Podobnie definiuje
wolnoœæ, mówi¹c o niej jako o konstytucyjnym prawie, i cytuje art. 31.
powiadaj¹cy, ¿e ca³kowity zakaz
rozpowszechniania treœci stanowi ingerencjê ustawodawcy w sferê praw
i wolnoœci obywateli. Ingerencja taka jest dozwolona. Istotnie pan prezydent to dostrzega, ale celowo nie
cytuje ostatniego zdania. „Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty
wolnoœci i praw”. Pytam: do jakiej
wolnoœci zapisanej w konstytucji
pan prezydent siê odwo³uje, definiuj¹c, ¿e w sferze tej wolnoœci jest prawo do lubie¿noœci, bo ona jest cech¹
pornografii? Gdzie to jest zapisane
w konstytucji? Jako cz³owiek konkretny w rozmowie z bardzo konkretnym przedstawicielem pana prezydenta prosi³bym o podanie przepisu konstytucji wskazuj¹cego istotê
prawa, które definiuje pan prezydent, silniejszego od zapisanego
w konstytucji prawa, które w art. 72
stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów w³adzy publicznej ochrony dziecka
przed przemoc¹, okrucieñstwem,
wyzyskiem i demoralizacj¹”. (Oklaski) A zatem demoralizacja – co do
której pan prezydent przyznaje, ¿e
jest pochodn¹ pornografii – jest
z³em, którego nie dopuszcza konstytucja. I jest to zapisane w tekœcie
konstytucji.
To ja pytam: w imiê jakiej wartoœci zapisanej w konstytucji to prawo
ka¿dego – a wiêc tak¿e prawo wiêkszoœci sejmowej, bo tak to jest – pan
prezydent uchyla? (...)

Pose³ Miros³aw Kukliñski (AWS):
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pan minister w dniu dzisiejszym na pocz¹tku swojego wyst¹pienia mówi³, jakim z³em jest pornografia. S¹dzê, ¿e co do tego w sumie jesteœmy zgodni, pornografia na pewno jest z³em. Nawet wtedy, gdy u¿ywamy takich lakonicznych, dziwacznych okreœleñ, jak pornografia miêkka, pornografia twarda, obojêtnie,
przyjmijmy, ¿e te terminy maj¹ uzasadnienie, nawet w przypadku terminu: pornografia miêkka mówimy, ¿e
jest to pewnego rodzaju z³o, choæ
zdecydowanie mniejsze gatunkowo.
Jeœli tak, to dlaczego – pytam pana
ministra – pan prezydent uniemo¿liwia polskiemu ustawodawcy przeciwdzia³anie z³u, wyeliminowanie
z³a w ka¿dej postaci, czy to pornografii miêkkiej, czy twardej? (...)
Pose³ Zofia Krasicka-Domka
(AWS):
Pani Marsza³ku! Wysoki Sejmie!
Chcia³am zadaæ trzy pytania.
Czy pan prezydent naprawdê nie
zdaje sobie sprawy z tego, ¿e przyzwolenie na rozpowszechnianie pornografii i wzrost dostêpnoœci dla
m³odego pokolenia wydawnictw pornograficznych ingeruje w proces wychowawczy dzieci i m³odzie¿y?
(G³os z sali: nie ma przyzwolenia.)
Czy pan prezydent nie przyjmuje
do wiadomoœci wyników badañ medycznych i psychologicznych, które
œwiadcz¹ o niezwyk³ej szkodliwoœci
oddzia³ywania pornografii na rozwój
osobowoœci dziecka, przyczynia siê
to bowiem do wyzwalania agresji, dewiacji, prowadzi do przestêpczoœci?
Czy pan prezydent nie bierze pod
uwagê tego, ¿e w ostatnich miesi¹cach do marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do ministra sprawiedliwoœci wp³ynê³o oko³o pó³ miliona
protestów przeciw rozpowszechnianiu pornografii, które zosta³y przys³ane przez rodziców i wychowawców?
(fragment stenogramów)
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Procentowy rozk³ad g³osów pos³ów ró¿nych ugrupowañ

Wyniki g³osowania w Sejmie w dniu 11. maja 2000 roku w sprawie
weta prezydenta Kwaœniewskiego dotycz¹cego nowelizacji kodeksu
karnego, wprowadzaj¹cej ca³kowity zakaz pornografii

za zakazem pornografii, przeciwko wetu prezydenta
za dopuszczalnoœci¹ pornografii (w tym z udzia³em ma³oletnich), za przyjêciem weta
wstrzyma³o siê

Ogó³em
g³osowa³o

Za zakazem
pornografii

Za dopuszczalnoœci¹ pornografii

Wstrzyma³o
siê

Nie g³osowa³o

AWS

172

169

1

2

14

SLD

156

0

156

0

5

UW

50

6

40

4

9

PSL

21

21

0

0

5
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Pos³owie a weto prezydenta
Sejm nie zdo³a³ odrzuciæ weta prezydenta Kwaœniewskiego wobec ustawy wprowadzaj¹cej ca³kowity
zakaz pornografii. Przedstawiamy wyniki g³osowania nad prezydenckim wetem z 11. maja 2000 r.
uporz¹dkowanie wed³ug klubów i zajêtego stanowiska.
G³osowa³o: 422; Za: 214; Przeciw: 202; Wstrzyma³o siê: 6; Nie g³osowa³o: 38
G³osowanie „za” oznacza³o chêæ odrzucenia prezydenckiego weta
AWS (186),
Adamczyk Franciszek
Anusz Andrzej
Anuszkiewicz Krzysztof
Arkuszewski Wojciech
Arnd Pawe³
Barczyk Kazimierz
Bartosz Waldemar Józef
Barys El¿bieta
Berdychowski Zygmunt
Bergier Józef
Biela Adam
Bielan Adam Jerzy
Biernacki Marek
Blecharczyk Marian
Brejza Ryszard
Brzeski Andrzej
Brzeski Janusz
Budnik Jerzy Feliks
Buzek Jerzy
Cegielska Franciszka
Chmielewski Jan
Chrzanowski Zbigniew
Cygonik Grzegorz
Cymañski Tadeusz
Czarnecki Ryszard
Daszkiewicz Edward
D¹browski Józef
Dembiñski Marian
Denysiuk Zdzis³aw
Dykty Henryk
Dziamski Leszek Franciszek
Dzielski Kazimierz
Fabisiak Joanna
Frank Wojciech
Fr¹czek Barbara
Gargaœ Andrzej
Giedrojæ Roman
G³owacki Stanis³aw
Goliñski Marian Tomasz
Goryszewski Henryk
Górny Józef
Graœ Pawe³
Grzonkowski Stanis³aw Marian
Gwi¿d¿ Jerzy
Hall Aleksander
Hausner Wojciech
Iwanicki Stanis³aw

SLD (161),
Adamski W³adys³aw
Ajchler Romuald
Banach Jolanta
Bañkowska Anna
Baszczyñski Krzysztof
Biliñski Tadeusz
Blida Barbara
B³aszczyk Józef
Borowski Bogumi³ Andrzej
Borowski Marek
Brachmañski Andrzej
Bujak Bogdan
Byra Jan
Cencek Krystyna
Chojnacki Jan
Chrzanowski Kazimierz
Ciborowska Danuta
Ciesielski Wies³aw
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G³osowa³o: 172;
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

G³osowa³o:
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

Za: 169;

Jackowski Jan Maria
Janiak Kazimierz
Janiszewski Jacek
Jankowski Maciej
Jaros Pawe³
Jaszewski Marian
Jurgiel Krzysztof
Kaczyñski Marek
Kamiñski Krzysztof
Kamiñski Mariusz
Kapera Kazimierz
Kielian W³adys³aw
Kie³bowicz Wies³aw
Kilian Tadeusz
Kleitz-¯ó³towska Maria
K³ak Krzysztof
Kobyliñska Zdzis³awa
Kolasiñski Marek
Komo³owski Longin
Komorowski Bronis³aw
Korpak Józef
KoŸlakiewicz Miros³aw
Kozio³ Andrzej
Krasicka-Domka Zofia
Kropiwnicki Jerzy
Krzaklewski Marian
Kubiak Dariusz
Kukliñski Miros³aw
Kulas Jan
Langowska Gra¿yna
Lewandowski Tadeusz Bernard
Libicki Marcin
Liszcz Teresa
£¹czkowski Pawe³
£oziñski Adam
£u¿niak Karol
Maæka³a Tadeusz
Maniura Edward
Mañkowska Ewa
Marcinkiewicz Kazimierz
Markiewicz Marek
Matusiak Ryszard
Miodowicz Konstanty
Misztal Stanis³aw
Mozolewski Józef
Mroziñski Zbigniew
Nieduszyñski Witold

156;

Za: 0;

Cieœlak Bronis³aw
Cimoszewicz W³odzimierz
Czepu³kowski Jerzy
Czerniawski Mieczys³aw
Dankowski Bronis³aw
Derêgowski Witold
D³ugosz Henryk
Dyduch Marek
Dzia³ocha Kazimierz
Dziewulski Jerzy
Filek Anna
Firak Witold
Freyberg Ewa
Gadzinowski Piotr
Gajecka-Bo¿ek Maria
Gintowt-Dziewa³towski Witold
Grabowska Danuta
Gruszka Grzegorz

Przeciw: 1;
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Przeciw: 156;
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

Wstrzyma³o siê: 2;

Niemiec Szymon Józef
Niesio³owski Stefan
Niewiarowski Ireneusz
Nowok Pawe³
Oksiuta Krzysztof
Oraniec Jan
Osnowski Andrzej
Pa³ubicki Janusz
Pawlus Tadeusz
Paw³owski Waldemar
Pi¹tkowski Jan
Piechowiak Grzegorz
Pi³ka Marian
P³a¿yñski Maciej
Polaczek Jerzy
Poœlednik Marian
Pupa Zdzis³aw
Rejczak Jan
Rokita Jan
Rudnicki Maciej
Rutkowski Roman
Rybicki Jacek
Rynasiewicz Zbigniew
Ryszka Czes³aw
Schreiber Grzegorz
Seku³a Miros³aw
Sikora Waldemar Mieczys³aw
Sikorska-Trela Ewa
Skrzypek W³adys³aw Józef
Smereczyñska Maria W³adys³awa
Smirnow Andrzej
Smoliñski Andrzej
Sobierajski Czes³aw
So³tyk Gra¿yna
So³tysiewicz Marian
Steinhoff Janusz
Styczeñ Miros³aw Andrzej
Swakoñ Jacek
Szczot Jacek
Szelwicki Franciszek
Szeremietiew Romuald
Szewc Leszek Marian
Szkaradek Andrzej
Szwed Stanis³aw
Szweda Bernard
Szymañski Antoni
Szymañski Zbigniew

Nie g³osowa³o: 14
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

Wstrzyma³o siê: 0;

Hayn Ryszard
Herman Krystyna
Hyla-Makowska Barbara
Iwiñski Tadeusz
Jacków Mieczys³aw Piotr
Jakubowska Aleksandra
Janas Stanis³aw
Janik Ewa
Janik Krzysztof
Jankiewicz Pawe³
Jankowski Jerzy
Janowski Zbigniew
Jaskiernia Jerzy
Jasztal Teresa
Jedoñ Mieczys³aw
Jurgielaniec Seweryn
Juœko Marian
Kaczmarek Micha³

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

Szyszko Tomasz
Œmieja Krzysztof
Œnie¿ek Adam
Tchórzewski Krzysztof
Tomaszewska Ewa
Tworkowski Jacek
Tyczka Antoni
Ujazdowski Kazimierz Micha³
Wachowska Urszula
Walendziak Wies³aw
Walendzik Grzegorz
Wasiñski W³odzimierz
Wawak Zbigniew
Wawryniewicz Ryszard
W¹do³owski Stanis³aw
Wi¹zowski Waldemar Bogdan
Widzyk Jerzy Jacek
Wojtczak Micha³
Wojty³a Andrzej
WoŸnicki Andrzej Maciej
Wójcik Marek Jan
Wójcik Piotr
Wójcik Tomasz Feliks
Wrona Tadeusz
Zaj¹c Stanis³aw
Zarêbski Zbigniew
Z³otowski Kosma
¯ak Piotr
Piotrowski Leszek
Bielecki Czes³aw
Eysmont Zbigniew
Adamska-Wedler El¿bieta
Arciszewska-Mielewczyk Dorota
Balazs Artur
Barzowski Jerzy
Chrzanowski Andrzej
Janowski Gabriel
Kamiñski Micha³ Tomasz
Poznañski Kazimierz
Senkowski Zbigniew
Swoszowski Miros³aw
Szczygie³ Mieczys³aw
We³nicki Tomasz
Wójcik Dariusz
Zakrzewska Jadwiga

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
pr.
ws.
ws.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.

Nie g³osowa³o: 5
Kaczmarek Seweryn
Kaczmarek Wies³aw
Kaleta Józef
Ka³amaga Zdzis³aw
Kaniewski Zbigniew
Kasprzyk Jacek
Kisieliñski Jan
Kobielusz Antoni
Kochanowski Jan
Kopeæ Stanis³aw
Kowalska Bronis³awa
Kufel Zenon
Kurczuk Grzegorz
Lewandowski Bogdan
Lewandowski Marek
Liberadzki Bogus³aw
£ybacka Krystyna
Machnik Zygmunt

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
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Macner Stefan
Majewski Wit
Manicki Maciej
Marczewski Marian
Martyniuk Wac³aw
Mazurkiewicz Marek
Miller Leszek
Miszczuk Piotr
Murynowicz Alicja
Nikolski Lech
Nowacka Irena Maria
Nowaczyk Wojciech
Nowicki Józef
Nycz Kazimierz
Okoñska-Zaremba Ma³gorzata
Olak Wac³aw
Oleksy Józef
Olewiñski Marek
Olszewski Andrzej
Osik Wiktor
Ostrowska Ma³gorzata
Otrêba Andrzej
Owoc Alfred

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

UW (59),
Cycoñ Marian
Fiedorowicz Czes³aw
Godzik Jerzy
Kracik Stanis³aw
Pilniakowski Stanis³aw
Syryjczyk Tadeusz
Balcerowicz Leszek
Borusewicz Bogdan
Bry³owski Pawe³
Czech Miros³aw
Drzewiecki Miros³aw Micha³
Dzia³oszyñski Karol
Frasyniuk W³adys³aw
Gawlik Rados³aw
Imio³czyk Barbara

Pasternak Agnieszka
Pastusiak Longin
Paszczyk Stanis³aw
Pawlak Stanis³aw
Paw³owska Regina
Pêczak Andrzej
Piechota Jacek
Piekarska Katarzyna Maria
Piela-Mielczarek El¿bieta
Pilarczyk Józef Jerzy
Pi³at Andrzej
Plewa Sergiusz
Podsiad³o Miros³aw
Pogoda Czes³aw
Porêba Maciej
Potulski Franciszek
Pusz Sylwia
Rak W³adys³aw
Ratman Zygmunt
Sas Kazimierz
Siemi¹tkowski Zbigniew
Sieñko Jan
Sierakowska Izabella

G³osowa³o: 50;

za
za
za
za
za
za
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

G³osowa³o: 21;

za
za
za
za
za
za
za

PP (7),
Grabowski Mariusz Krzysztof
Krutul Piotr

za
za

za
za

ROP-PC (4),
Dorn Ludwik

za

G³osowa³o: 3;

Nie zrzeszeni (6),
Macierewicz Antoni
PaŸdzior Helmut
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za
za

Za: 3;

Za: 2;

W³odarczyk Wojciech

Milner Kazimierz

za

za
za

Kêdra Ryszard

G³osowa³o: 5;
Rulewski Jan
Jagieliñski Roman

za
pr.

za
za
za
za
za
za
za

¯yliñski Adam Jacek
Klimek Jan
Lassota Józef
Mazowiecki Tadeusz
Zieliñski Marek
Folwarczny Andrzej
Geremek Bronis³aw
Góralska Helena
Kuroñ Jacek
Madej Jerzy Stanis³aw
Nowina-Konopka Piotr
Onyszkiewicz Janusz
Staniszewska Gra¿yna
Suchocka Hanna

pr.
ws.
ws.
ws.
ws.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.

Gajda Tadeusz
£uczak Aleksander
Siekierski Czes³aw
Smolarek Ryszard
¯elichowski Stanis³aw

ng.
ng.
ng.
ng.
ng.

Nie g³osowa³o: 0
za
za

Tomczak Witold

za

Nie g³osowa³o: 2

ng.

Nie g³osowa³o: 2
ng.

Olszewski Jan

ng.

Nie g³osowa³o: 0
pr.

Nie g³osowa³o: 0
za

Wstrzyma³o siê: 0;

Jankowski Maciej Stanis³aw
Kroll Henryk

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
ng.
ng.
ng.
ng.
ng.

Nie g³osowa³o: 5

Wstrzyma³o siê: 0;

Wêdrychowicz Adam

Przeciw: 2;

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

Wstrzyma³o siê: 0;

Szymañczyk Lec

Urbañczyk Andrzej
Wagner Marek
Waniek Danuta
Wenderlich Jerzy
Wiaderny Józef
Wikiñski Marek
Wilczyñska Zofia
WoŸny Grzegorz
Zaborowski Zbyszek
Zaciura Jan
Zaj¹c Andrzej
Zakrzewski Jerzy
Zalewska Anna
Zemke Janusz
¯elazowski Andrzej
Bu³ka W³adys³aw
Konarski W³odzimierz
Œleziak Czes³aw
Walczyñska-Rechmal Maria
Zbrzyzny Ryszard

Nie g³osowa³o: 9

Wstrzyma³o siê: 0;

Kaczyñski Jaros³aw

Przeciw: 0;

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

Wstrzyma³o siê: 0;

S³omka Adam

Przeciw: 3;

za

Za: 3;

Olszewski Mariusz
Sobecka Anna

Przeciw: 0;

pr.

Za: 3;

Wstrzyma³o siê: 0;

Przeciw: 0;

za

Za: 0;

Wstrzyma³o siê: 0;

Potkañski Zdzis³aw
Sawicki Marek
Stanibu³a Ryszard
Stefaniuk Franciszek Jerzy
Woda Wies³aw
Zarzycki Wojciech Szczêsny
Zych Józef

Przeciw: 0;

za
ng.

G³osowa³o: 2;

pr.

Grabowski Dariusz

Za: 7;

G³osowa³o: 3;

G³osowa³o: 3;

PRS (5),

za
za
za
za
za
za
za

Wstrzyma³o siê: 4;

Rzyme³ka Jan
Schetyna Grzegorz
Starêga-Piasek Joanna
Stolzman Maria
Szczygielski Kazimierz
Szejnfeld Adam Stanis³aw
Œledziñska-Katarasiñska Iwona
Wende Edward
Wielowieyski Andrzej
Wierchowicz Jerzy
Wujec Henryk
Wyrowiñski Jan
Zaj¹c Jerzy Grzegorz
Zawi³a Marcin
Zieliñski Tadeusz Jacek

Przeciw: 0;

Zapa³owski Andrzej
Janiszewski Micha³

PPS-RLP (3),
Ikonowicz Piotr

Za: 21;

£opuszañski Jan
Nowina-Konopka Halina

KPN-Ojczyzna (5),
Karwowski Tomasz
Kraus Janina

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

K³opotek Eugeniusz
Masternak Stanis³aw
Pawlak Miros³aw
Pawlak Waldemar
Pêk Bogdan
Pietrewicz Miros³aw
Potkañski Les³aw

G³osowa³o: 7;

Skomra Szczepan
Skorulski Andrzej
S³omski Andrzej
Sobotka Zbigniew
Sosnowska Joanna
Sroczyñski Roman
Stec Stanis³aw
Stêpieñ W³adys³aw
Stryjak Cezary
Syczewski Jan
Szarawarski Andrzej
Szczepañski Wies³aw Andrzej
Szkop W³adys³aw
Szmajdziñski Jerzy
Szparaga El¿bieta
Szteliga Jerzy
Szweda Wies³aw
Szymañski Jan
Szynalska Renata
Tomaszewski Tadeusz
Tuszyñski Zdzis³aw
Ulicki Ryszard
Umiñski Andrzej

Przeciw: 40;

Janas Zbigniew
Jarmuziewicz Tadeusz
Koralewski Jerzy
Król Jan
Krzy¿anowska Olga
Leraczyk Zbigniew
Lewandowski Janusz
Lewandowski Piotr
Lityñski Jan
Osiatyñski Jerzy
Ostrowski Ryszard Andrzej
Piskorski Pawe³
Potocki Andrzej
Puzyna W³odzimierz
Radziszewska El¿bieta

PSL (26),
Bentkowski Aleksander
Brzózka Stanis³aw
Cieœlak Czes³aw
Dobrosz Janusz
Gruszka Józef
Kalemba Stanis³aw
Kalinowski Jaros³aw

Za: 6;

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

Nie g³osowa³o: 1

pr.
ng.

17

P R A W D A

O

P O R N O G R A F I I

Konrad Szymañski

Zero tolerancji
dla pornobiznesu
"Szokuj¹ca prawda"
projekcja filmu odkrywaj¹cego kulisy pornobiznesu

W

przeddzieñ zwyciêskiego
g³osowania w Sejmie nad
prawem antypornograficznym, na zaproszenie Komisji Rodziny
Sejmu RP odby³a siê zamkniêta projekcja filmu „Szokuj¹ca prawda” („Shocking
Truth”). Film ten, wyemitowany przez
telewizjê w Szwecji, spowodowa³ tam
burzê, poniewa¿ pokaza³, co naprawdê
kryje siê pod g³adkim s³ówkiem „pornografia”. Szwedzkie ministerstwo kultury
po jego projekcji rozwa¿a mo¿liwoœæ
wprowadzenia pod obrady tamtejszego
parlamentu ustawy zakazuj¹cej rozpowszechniania pornografii tak¿e w stacjach komercyjnych. Przewidziane s¹
dalsze prezentacje filmu w parlamentach
innych pañstw.
Film jest fabularyzowanym dokumentem o studentce, która pisze esej poœwiêcony zagadnieniu pornografii. Na
pocz¹tku chce mieæ ch³odne i naukowe
spojrzenie. Wraz z kolejnymi spotkaniami i wywiadami, jakie przeprowadza
z ludŸmi z tego œrodowiska, staje siê radykaln¹ przeciwniczk¹ tego zakrytego
hipokryzj¹, legalnego niszczenia ludzi
na masow¹ skalê. Pisanie eseju jest pretekstem do oprowadzania widza po tym
œwiecie. Trudno znaleŸæ s³owa, które
opisa³yby moj¹ reakcjê, kiedy pierwszy
raz w ca³oœci obejrza³em ten film. Szum
w g³owie, ¿al i niechêæ do odzywania siê
do kogokolwiek przez niemal ca³y dzieñ.
W konsekwencji odradzi³em przyjêcie
zaproszenia na jego projekcjê wielu osobom, które i tak maj¹ negatywne zdanie
na temat pornografii. Chêtnie ka¿demu
oszczêdzi³bym tego widoku – ka¿demu
z wyj¹tkiem tych, którzy nie chc¹ zrozumieæ nagl¹cej koniecznoœci, jak¹ jest
walka z pornografi¹, pornobiznesem i rakiem, jaki toczy nasz¹ kulturê za ich
przyczyn¹.
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Zakoñczenie filmu jest zaskakuj¹ce.
Esej jest histori¹ ¿ycia samej autorki –
Alexy Wolf. Ukazana droga do œwiata
pornobiznesu jest zapisem jej w³asnego
w nim udzia³u. G³ówna informatorka
Cookie to ona sama w literackim przebraniu. „To tacy mê¿czyŸni i kobiety jak
ja p³ac¹ cenê, aby zaspokoiæ jakichœ pó³g³ówków siedz¹cych przed telewizorem
lub przegl¹daj¹cych magazyn. Nie wydaje mi siê, aby ludzie mieli œwiadomoœæ
postaw, które musisz przyj¹æ w czasie
krêcenia filmu i sesji zdjêciowych. Jak
ludzie mog¹ to poj¹æ? Nawet fotograficy
mówi¹: Jako fotografik mogê stwierdziæ,
czy dana osoba jest nieszczêœliwa czy ma
problemy itp. Nie chc¹ takich ludzi
w studiach. Nonsens! Nonsens wykorzystany jako samoobrona. Wiedz¹ o tym.
Jeœli tak, zaprzeczaj¹ temu. Potrzebuj¹
tych ludzi. W innym przypadku nie mieliby czego sprzedawaæ. Czy to wiêc naprawdê wolny wybór?”
Tymi s³owami Alexa Wolf, by³a aktorka filmów porno, koñczy oprowadzanie widzów po kulisach pornobiznesu.
Ponad 50 minut grozy, tragedii, rozdarcia, osamotnienia tysiêcy ludzi zaprzêgniêtych w rydwan walki o tzw. swobody seksualne, za którymi skrywa siê
prawdziwa twarz pornografii. Wszystko
to, aby zaspokoiæ „jakichœ pó³g³ówków
siedz¹cych przed telewizorem lub przegl¹daj¹cych magazyn”.
Jednak konsumenci pornografii maj¹
swoich mo¿nych obroñców wœród ludzi
polityki, biznesu i kultury na ca³ym
œwiecie. Ten film jest skierowany do
nich w³aœnie. Ka¿dy, kto z ³atwoœci¹ powtarza frazesy o nieistnieniu pornografii,
o braku jej definicji, o „wa¿niejszych
sprawach dla wymiaru sprawiedliwoœci”, o jej nieszkodliwoœci, ma obowi¹zek obejrzeæ ten film i zaj¹æ stanowisko.

A je¿eli po jego obejrzeniu pozostanie
obojêtny wobec pornografii, to bêdzie
odpowiedzialny za tê tragediê, która rozgrywa siê nie na naszych oczach, ale tu¿
obok nas.
Warto zauwa¿yæ (zaskakuj¹cy w polskich warunkach fakt), ¿e film ten powsta³ w œrodowiskach kobiecej, feministycznej socjaldemokracji. To w³aœnie
szwedzka socjaldemokracja rozpoczê³a
nowy etap dyskusji nad dostêpnoœci¹
pornografii. I mówi stanowczo: nie!
„Szokuj¹ca prawda” to film, który ucina
dyskusjê o „wolnoœci, konstytucji, postêpie, wolnym wyborze” czy „prawie” do
pornografii. Pokazuje tragiczn¹ prawdê.
Wprowadza te¿ nowe argumenty, ju¿ nie
natury obyczajowej, ale humanitarnej.
Skoro tak chêtnie obnosimy siê w dostatnich krajach Europy z nasz¹ dobroczynnoœci¹ i wra¿liwoœci¹ na krzywdê – Trzeci Œwiat, prawa zwierz¹t, AIDS – to co
zrobiliœmy dla tych bitych, poni¿anych,
niszczonych i „zarzynanych” sesjami
zdjêciowymi kobiet, które robi¹ to, by
jeszcze bardziej upowszechniæ taki wizerunek kobiety w spo³eczeñstwie – pyta
autorka. Film pokazuje to, co realnie i fizycznie kryje siê za frazesami, którymi
racz¹ nas op³acani przez pornobiznes
seksuolodzy, ideolodzy fa³szywego liberalizmu i niektórzy ludzie kultury.
Mam nadziejê, ¿e jasne bêdzie dla
opinii publicznej to, ¿e rzeczywistymi
powodami tej fanatycznej obrony pornografii s¹ pieni¹dze lub ca³kowite moralne
og³uszenie. Ale trzeba te¿ dodaæ, ¿e te
pieni¹dze s¹ zarobione na masowym
niszczeniu – psychicznym i fizycznym –
ludzi, czêsto bardzo m³odych, nawet
dzieci. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e na tê g³uchotê nie mog¹ sobie pozwalaæ ludzie zajmuj¹cy miejsca w elitach spo³ecznych,
a wiêc ci, którzy chc¹ wskazywaæ innym
S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

kierunki! Bo nie ma takiego rodzaju wolnoœci i swobód, który uzasadni³by bezkarnoœæ tego, co pokazuje film Alexy Wolf.
Mam nadziejê, ¿e film Alexy Wolf
jeszcze nie jeden raz pos³u¿y sprawie

walki o spo³eczn¹ œwiadomoœæ problemu
pornografii w Polsce. Jestem pewien, ¿e
wp³ynie on na ka¿dego nie pozbawionego sumienia cz³owieka. Mo¿e to
st³umiæ lekcewa¿¹cy uœmieszek, kiedy

mowa o pornografii, ale kiedyœ – mo¿e
ju¿ nied³ugo – pozwoli nam wyrwaæ siê
spod wp³ywu tej nieludzkiej tolerancji
dla zjawisk, które na ¿adn¹ tolerancjê
nie zas³uguj¹.

Jakub Malinowski

NIE demoralizacji i k³amstwu!

NIE
dla prezydenta Kwaœniewskiego!

A
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œci pornograficzne z udzia³em ma³oletniego poni¿ej lat 15 albo zwi¹zane
z u¿yciem przemocy lub pos³ugiwaniem
siê zwierzêciem, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5”.
„S³ownik Jêzyka Polskiego” (pod
red. prof. dra Mieczys³awa Szymczaka,
wydany nak³adem Wydawnictwa Naukowego PWN w Warszawie w 1992 roku)
przypomina, kim jest ma³oletni:

«„niepe³noletni” – bêd¹cy w wieku
(zwykle do 18 lat), w którym nie ma siê
jeszcze pe³nej zdolnoœci prawnej; ma³oletni, nieletni.»
Czy¿ to bezczelne, nios¹ce w sobie
wielkie niebezpieczeñstwo demoralizacji
naszej m³odzie¿y oszustwo nie przypomina serii k³amstw zwi¹zanych z afer¹
„mgr”???
Kadr z filmu „Pornozniewolenie”

leksander Kwaœniewski wetem
z 27. marca 2000 roku wobec
ustawy zakazuj¹cej pornografii opowiedzia³ siê po stronie pornobiznesu, za „legalnym” wykorzystywaniem
ma³oletnich – powy¿ej 15. roku ¿ycia –
do produkcji materia³ów pornograficznych. Proceder ten jest surowo zabroniony nawet w wielu liberalnych krajach zachodnich (np. w Niemczech, USA),
a w Polsce wskutek decyzji prezydenta
do tego haniebnego procederu mo¿e byæ
wykorzystywana nasza m³odzie¿.
Czy prezydent Kwaœniewski k³amie???
W oficjalnym dokumencie – uzasadnieniu weta – w jego ostatnim akapicie
prezydent A. Kwaœniewski napisa³ m.in.:
„Przypominam raz jeszcze, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy chroni¹ przed
pornografi¹ ma³oletnich... Nakazuj¹ œciganie osób, w szczególnoœci tych, którzy
produkuj¹ i rozpowszechniaj¹ treœci pornograficzne z udzia³em ma³oletnich...”.
W obowi¹zuj¹cym wówczas, i niestety równie¿ dzisiaj, kodeksie karnym jest
haniebny artyku³ 202., którego paragrafy
2. i 3. przytoczê w pe³nym brzmieniu:
„Kto ma³oletniemu poni¿ej lat 15
prezentuje treœci pornograficzne lub udostêpnia mu przedmioty maj¹ce taki charakter, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
Kto produkuje w celu rozpowszechniania lub sprowadza albo rozpowszechnia tre-
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an Pawe³ II w swojej ostatniej
encyklice Fides et ratio podkreœla niezbêdnoœæ dla wiary w³aœciwie dzia³aj¹cego rozumu: „wiara zyskuje na g³êbi i autentycznoœci, je¿eli
idzie w parze z refleksj¹ i nie rezygnuje
z niej” (79). U podstaw wspó³czesnego
kryzysu wiary, jej os³abienia i wypaczenia Jan Pawe³ II dostrzega oderwanie
wiary od rozumu, lekcewa¿enie podjêcia trudu zrozumienia zarówno tego,
w co siê wierzy jak i zrozumienia rzeczywistoœci.
Z punktu widzenia s³abo dzia³aj¹cego rozumu niejednokrotnie atakuje siê
wiarê chrzeœcijañsk¹ powo³uj¹c siê na
bezsprzeczne osi¹gniêcia ludzkiej inteligencji. Na pocz¹tku XX stulecia szerokie
masy uzna³y teoriê wzglêdnoœci Alberta
Einsteina za kwestionuj¹c¹ obiektywnoœæ ludzkiej wiedzy, a zw³aszcza obiektywnoœæ dobra i z³a, co jednak sam Einstein uwa¿a³ za powa¿ne nieporozumienie i niezrozumienie jego teorii.
Rozum jest t¹ w³adz¹ cz³owieka,
dziêki której cz³owiek poznaje prawdê
o rzeczywistoœci. Tym, co ogranicza
(a w krañcowym przypadku uniemo¿liwia) w³aœciwe dzia³anie rozumu w jego
funkcji poznawania obiektywnej rzeczywistoœci (zw³aszcza zaœ prawdy
o dobru) s¹ wady moralne. Ich obecnoœæ
w rozmaity sposób utrudnia, a nawet
parali¿uje dzia³alnoœæ rozumu. Szczególnie mocne os³abienie rozumu powoduje wada braku panowania nad sob¹
w sferze p³ciowej. St¹d te¿ przeciwstawn¹ tej wadzie cnotê, czyli sprawnoœæ pozytywn¹ panowania nad sob¹
w dziedzinie wyznaczonej przez odmiennoœæ p³ci, okreœla siê jako cnotê
czystoœci. Czyste okno to takie okno,
przez które dobrze widaæ, czysta woda
to ta, która dobrze ods³ania dno rzeki.
Dziêki cnocie czystoœci jesteœmy w stanie zobaczyæ to, czego zobaczenie uniemo¿liwia czy utrudnia wada nieczystoœci. Tak te¿ t³umacz¹ siê s³owa Chrystusa: „B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹”. Zaœ
„nieczystego serca” nie s¹ w stanie Boga dojrzeæ nie tylko w eschatologicznej
przysz³oœci, ale równie¿ w tym œwiecie.
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W œwietle tego rozwa¿ania widzimy,
¿e tocz¹cy siê w naszym Parlamencie bój
przeciwko spo³ecznej akceptacji pornografii, to bój miêdzy innymi o rozum,
o w³aœciwe funkcjonowanie rozumu. Je¿eli zaœ jest to bój o rozum, to koniec
koñców jest to bój o wiarê, która nie jest
w stanie zaszczepiæ siê w cz³owieku bez
rozumu, którym musi siê staæ ka¿dy konsument pornografii. Niektórzy dawni
i niedawni „in¿ynierowie spo³eczni”
dostrzegali tê zale¿noœæ.
Historycy podkreœlaj¹, ¿e np.
Niemcy okresu Trzeciej Rzeszy podczas II wojny œwiatowej rozmyœlnie
zala³y wschodni¹ Europê pornografi¹
w celu jej kulturowego, politycznego
i duchowego zniszczenia. Biuro Niemieckiej Propagandy zachêca³o, aby
organizowaæ i sponsorowaæ swawolne
przedstawienia i publikowaæ silnie
erotyczn¹ literaturê. Wiele te¿ mówi
o rodzaju orê¿a, którym okupant siê
pos³ugiwa³, nastêpuj¹ce przemówienie
jednego z polskich nauczycieli, wyg³oszone do swoich uczniów: „Przed nami
trudne zadanie. Wiemy, ¿e wróg stara
siê zniszczyæ naród polski, demoralizuj¹c m³odzie¿. My, starzy profesorowie, poœwiêciliœmy nasze ¿ycie, aby
wychowywaæ i rzetelnie edukowaæ
m³odzie¿. Ta walka nie jest ³atwa. Odnieœliœmy wiele pora¿ek. Odnosimy
pora¿kê ilekroæ widzimy kogokolwiek
z was wchodz¹cego do niemieckiego
kina czy teatru, czytaj¹cego pornograficzn¹ literaturê”.
Ale i Trzecia Rzesza zosta³a przygotowana szczególnymi zwyczajami weimarskimi Niemiec. Zdaniem Johnsona,
prawo o cenzurze by³o tu „chyba najmniej represyjne w Europie. Takich filmów jak B³êkitny anio³ nie wolno by³o
wyœwietlaæ w Pary¿u. Rewie i pokazy
w nocnych lokalach w Berlinie by³y objête najmniejszymi ograniczeniami
w porównaniu do innych stolic. Sztuki,
powieœci, nawet obrazy porusza³y takie
tematy, jak homoseksualizm, sadomasochizm, transwestytyzm i kazirodztwo
(...). W Weltbühne, najelegantszym i zawieraj¹cym mnóstwo informacji nowym
piœmie, pod niebiosa wynoszono swobo-

dê seksualn¹” (P. Johson, Historia œwiata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn
1992). W takiej oto atmosferze duchowej
wychowywane by³o pokolenie, które
stworzy³o Trzeci¹ Rzeszê. By³a to atmosfera zabójcza dla rodziny, której nie
po drodze jest seksualna rozrywka. Nic
zatem dziwnego, jak zauwa¿a Erich
Fromm, i¿ po I wojnie œwiatowej
w Niemczech uleg³a rozbiciu rodzina,
„ostatnia twierdza bezpieczeñstwa klas
œrednich. Rozwój powojenny w Niemczech mo¿e jeszcze bardziej ni¿ w innych krajach podwa¿a³ autorytet ojca
oraz moralnoœæ dawnych klas œrednich.
M³ode pokolenie robi³o, co mu siê ¿ywnie podoba³o, i nie dba³o ju¿ o to, czy rodzice bêd¹ to postêpowanie pochwalaæ”
(E. Fromm, Ucieczka od wolnoœci, Warszawa 1997, s. 205). Nic bardziej nie
niszczy wizerunku ojca jak pêdzony
przezeñ ¿ywot libertyna. A zatem rozbicie rodziny – zdaniem Fromma, jednego
z najs³ynniejszych badaczy Ÿróde³ „sukcesu” nazizmu w Niemczech – sta³o
u podstaw owego „sukcesu”!
Ernst Röhm – dowódca „brunatnych
koszul” (SA), homoseksualista, twierdzi³, i¿ jego ch³opcy „nie znajduj¹ drogi
w filisterskim œwiecie podwójnej mieszczañskiej moralnoœci”, a od „podwójnej
moralnoœci” jedyna droga biegnie do
¿adnej moralnoœci. Hannah Arendt przypomnia³a, ¿e nastroje te by³y typowe dla
ca³ego m³odego pokolenia w ówczesnych Niemczech i np. homoseksualizm
„spotykany w tych krêgach by³ równie¿,
przynajmniej czêœciowo, wyrazem protestu przeciwko spo³eczeñstwu” (zob.
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu,
t. 2, s. 80, por. A. Bullock,. Hitler.
Studium tyranii, Warszawa 1970, s. 97–98).
W Trzeciej Rzeszy pomagano w podtrzymywaniu tego protestu. W tym te¿
celu corocznie (od 1936 do 1940 roku)
urz¹dzano dla m³odzie¿y pochód pod nazw¹ „Noc Amazonek”. Zachowane zosta³y kolorowe filmy przedstawiaj¹ce jad¹ce konno, obna¿one do pasa niemieckie dziewczêta: „Grupy na wpó³ nagich
m³odych kobiet ustawiano w ¿ywe obrazy przedstawiaj¹ce sceny z wydarzeñ historycznych albo sceny myœliwskie
S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

lenie, maj¹ce na celu ochronê czystoœci
rasy cz³owieka o typie nordyckim. Zezwolenie to bêdzie wydane albo nie, tylko raz, w oparciu jedynie o wzglêdy rasowe i wrodzony stan zdrowia (...). Dla zawarcia ma³¿eñstwa narzeczona musia³a
otrzymaæ zaœwiadczenie (...). Certyfikat
taki zawiera³ stwierdzenie, ¿e zarówno
ona jak i jej rodzice s¹ zdrowi (...)”. Za³o¿ono te¿ w Trzeciej Rzeszy szko³y maj¹ce wtajemniczaæ przysz³e ¿ony w ich
obowi¹zki matek i wychowawczyñ.
W 1936 roku Himmler stworzy³ organizacjê Lebensborn (•ród³o ¿ycia): „Domy
te, zainstalowane przy szpitalach, klinikach i sanatoriach, ogniskowa³y opiekê
nad sierotami, niezamê¿nymi matkami
i ich nowo narodzonymi dzieæmi czystej
krwi aryjskiej (...)” (H. Arendt, Korzenie
totalitaryzmu, t. 2, s. 47). Ta polityka „rodzinna” z pewnoœci¹ jednak nie s³u¿y³a
rodzinie, poniewa¿ rodzina stanowi
wspólnotê opart¹ na mi³oœci, a nie na zasadach hodowli najzdrowszych osobników okreœlonego gatunku...

W dzisiejszym boju o rozum, rozum dla nas wszystkich, nie mo¿na
jednak – nawet w najlepszych intencjach – ograniczaæ go w inny sposób.
Oczywiœcie, ka¿d¹ walkê nale¿y prowadziæ krok po kroku, ka¿dym drobnym sukcesem przygotowuj¹c nastêpne zwyciêstwo. Nie mo¿na jednak traciæ z oczu ostatecznego celu walki,
który utrwala kolejne jej etapy i nadaje
im sens. Spo³eczeñstwo winno wyraŸnie us³yszeæ, ¿e odró¿nienie tzw. pornografii twardej i miêkkiej z punktu
widzenia zarówno prawa jak i moralnoœci nie ma ¿adnego sensu, poniewa¿
ka¿da pornografia jest k³amstwem, i to
tym wiêkszym, im bardziej skutecznie
zwodzi. Pascal pisa³, ¿e im coœ rzadziej
k³amie, tym dotkliwiej zwodzi. Równie¿ Karol Wojty³a zwraca³ uwagê
w Mi³oœci i odpowiedzialnoœci, ¿e pornografia zawarta w dziele obdarzonym
wartoœciami estetycznymi tym bardziej
zak³amuje(...).

Kadr z filmu „Pornozniewolenie”

zaczerpniête z greckiej mitologii”
(L. Rees, Naziœci. Ostrze¿enie historii,
Warszawa 1998, s. 59). Dzisiejsze parady erotomanów w Berlinie (Love Parade) to zatem tylko ci¹g dalszy miêdzywojennego systemu antywychowawczego stosowanego wobec niemieckiej
m³odzie¿y...
W Trzeciej Rzeszy dziedzinê mi³oœci
pomiêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ poddano
tak¿e polityce rasowej. Pañstwo przyznawa³o dodatki na dzieci „lepsze rasowo”,
a w tym samym czasie przy pomocy prawa promowano sterylizacjê, aborcjê
i dzieciobójstwo tzw. gorszych ras.
W styczniu 1932 roku wydano kodeks
ma³¿eñski dla SS – maj¹cej stanowiæ niemieck¹ elitê rasow¹ – opieraj¹cy siê na
koncepcjach Waltera Darre, agronoma,
autora licznych prac na temat „krwi i ziemi”, przysz³ego ministra rolnictwa, jednego z duchowych przywódców rasizmu
i wp³ywowego doradcy Himmlera.
„Cz³onkowie SS przed zawarciem ma³¿eñstwa musieli uzyskaæ wstêpne zezwo-

S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

21

Porno

P R A W D A

O

P O R N O G R A F I I

ZNIEWOLENIE
„Pornozniewolenie” to filmowy dokument przygotowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”
– zapis wypowiedzi ludzi, którzy w przesz³oœci zwi¹zani byli z seksbiznesem w USA. Przedstawiamy scenopis filmu.
Na³óg
Gene McConeoll:
Z pornografi¹ zetkn¹³em siê po raz

siê wreszcie na³ogowcem. By³em
uzale¿niony od tych materia³ów, jak
uwi¹zany do nich. Podczas tych poszukiwañ natrafi³em na materia³y dotycz¹ce
molestowania dziewczynek. Kiedy mia³em 16 lat próbowa³em molestowaæ moj¹ czternastoletni¹ siostrê.
Jimmy Ray:
Mój ojciec trzyma³ w domu materia-

pierwszy w wieku 12 lat. W szopie mojego wujka znalaz³em stos magazynów
pornograficznych. By³y to magazyny
miêkkiej pornografii, miêdzy innymi
Playboy. To odkrycie by³o jak uderzenie
narkotyku w ¿y³ach, by³em podekscytowany, nigdy czegoœ takiego nie czu³em.
Pamiêtam, ¿e wraca³em do tej szopy, raz
po raz, zawsze, by uzyskaæ to samo
podniecenie, ten sam typ wra¿eñ. Pamiêtam, ¿e by³o tych magazynów oko³o 300.
Obejrza³em, co siê da³o, a potem chodzi³em do sklepów szukaj¹c takich pism.
Kiedy mog³em – kupowa³em, kiedy
nadarzy³a siê okazja – krad³em. Sta³em
22

³y pornograficzne, zatem mój kontakt
z pornografi¹ by³ bardzo wczesny. Sta³o
siê to, gdy mia³em kilkanaœcie lat.
W miarê jak uzale¿nienie ojca od pornografii zaczê³o narastaæ i w domu pojawia³y siê materia³y coraz bardziej ostre,
wyrazistsze, twarde, mój na³óg, moje
uzale¿nienie od porno te¿ zaczê³o siê
pog³êbiaæ. Kiedy mia³em 21 lat, uza-

le¿nienie ju¿ by³o ugruntowane, a od
1984 roku znajdowa³em siê w ca³kowitym, zaœlepiaj¹cym na³ogu. Bywa³o
tak, ¿e chodzi³em do sex-shopu i po¿ycza³em 3–4 filmy na noc. Tak dzia³o siê
przez piêæ, szeœæ dni pod rz¹d. Zabiera³o mi to du¿o czasu i pieniêdzy. Osi¹gn¹³em w pewnym momencie ju¿ taki
poziom, ¿e nie mog³em kontrolowaæ
na³ogu. To by³a narastaj¹ca potrzeba,
tak silna, jak u narkomana potrzeba
kokainy.
Gene McConeoll:
W drugim roku mojego ma³¿eñstwa,
kiedy ¿ona by³a w szóstym miesi¹cu ci¹¿y, jej samopoczucie znacznie siê pogorszy³o, miewa³a koszmary nocne, sta³a siê
wobec mnie oziêb³a. Czu³em siê wtedy
niechciany, odrzucony, uwa¿a³em, ¿e
mnie nie kocha. I wtedy mia³ miejsce
mój pierwszy powa¿ny kontakt z seksbiznesem. Mia³em wtedy 21 lat. Poszed³em do klubu dla panów. By³o to dla
mnie mocne prze¿ycie. Na œcianach klubu zobaczy³em rozwieszone najmocniejsze materia³y, jakie kiedykolwiek w ¿yciu widzia³em. By³em tym nieco zszokowany, ale jednoczeœnie podekscytowany.
Zacz¹³em wracaæ do takich miejsc. Za
ka¿dym razem obiecywa³em sobie, ¿e to
ju¿ ostatni raz, ale bez skutku. To by³
zaawansowany na³óg. Nie wraca³em do
takich samych materia³ów. ZapotrzeboS³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

wanie ros³o, siêga³em po coraz nowsze
sposoby zaspokojenia. Jeœli obejrza³em
film, który mnie podnieci³, przy drugiej
próbie podniecenie ustêpowa³o. Musia³em wiêc szukaæ coraz mocniejszych
i mocniejszych materia³ów. Dosz³o do
tego, ¿e zacz¹³em ogl¹daæ materia³y
z wiêksz¹ iloœci¹ przemocy, bardziej niesmaczne, bardziej dos³owne. By³y to materia³y, których wczeœniej nie potrzebowa³em. Potem jednak sta³y mi siê potrzebne, by osi¹gn¹æ ten sam poziom
podniecenia. Wraca³em do tych doznañ,
zw³aszcza wtedy, gdy czu³em siê odrzucony i zirytowany, samotny, gdy psu³o
siê coœ pomiêdzy mn¹ i ¿on¹, kiedy Ÿle
mi sz³o w pracy.
Jimmy Ray:
Po raz pierwszy ogl¹da³em hard-porno, kiedy mia³em 18 lat. Wtedy w³aœnie
zobaczy³em taki film. Pocz¹tkowo
pornograficzny materia³ podzia³a³ na
mnie odrzucaj¹co. Jednak, z drugiej strony, z³apa³o mnie to i ca³y czas obrazy
z tego filmu wraca³y w wyobraŸni. Moja œwiadomoœæ by³a tym wype³niona
i w pewnym momencie te obrazy nie by³y ju¿ tak odrzucaj¹ce. Przyjmowa³em je
jako coœ normalnego.
Dr Jerry Kirk, Koalicja Ochrony
Dzieci i Rodziny:
Dr Wiktor Claim z uniwersytetu

w Utah przeprowadzi³ badania naukowe
na grupie ponad dwustu osób, które by³y
uzale¿nione od materia³ów porno. Opisa³
cztery etapy wp³ywu tych materia³ów na
¿ycie ludzi. Pierwszy – na³óg. Pojawia
siê uwiedzenie, potem uzale¿nienie,
wreszcie na³óg. Drugi to utrata wra¿liwoœci na obscenicznoœæ materia³ów: co
pocz¹tkowo budzi³o zak³opotanie, zaczyna siê podobaæ. Trzecim krokiem jest
eskalacja: pocz¹tkowe miêkkie porno
i nagoœæ nie wystarczaj¹. Uzale¿nieni
potrzebuj¹ scen aktów seksualnych najró¿niejszego rodzaju. Potem przychodzi
seks ze scenami przemocy i coraz gorsze
S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

gatunki porno. Tak jak z narkotykami:
zaczyna siê od marihuany, a potem nastêpuje eksperymentowanie z crackiem,
kokain¹, heroin¹. Ostateczny, czwarty
etap to zastosowanie w ¿yciu fantazji
wywiedzionych z ogl¹dania pornografii,
a wiêc pojawiaj¹ siê gwa³ty, molestowanie dzieci, cudzo³óstwo, kontakty z prostytutkami. W Ameryce przekonaliœmy
siê, ¿e im wiêcej jest materia³ów pornograficznych, tym wiêcej siê ich chce.
Jimmy Ray:
Doprowadzi³em siê do takiego stanu,
¿e siedzia³em na brzegu ³ó¿ka patrz¹c na
krzes³o z porozrzucan¹ bielizn¹ i nie mog³em wykonaæ ¿adnego ruchu. Nie mog³em siê zebraæ, by³em rozbity; nie mog³em nawet wstaæ i ubraæ siê. To by³o jak
parali¿. Pamiêtam, ¿e nie by³em nawet
w stanie wype³niæ czeków, zanieœæ je na
pocztê i zap³aciæ.
Gene McConeoll:
Doszed³em do ostatecznego uzale¿nienia od pornografii. Znalaz³em siê
w sytuacji osoby, która poszukuje realizacji fantazji pornograficznych. Chodzi³em do domów publicznych, do klubów
striptizowych, klubów masa¿u, widywa³em siê z prostytutkami. Wydawa³em
œrednio od 300 do 500 dolarów tygodniowo na te sprawy. Pamiêtam, ¿e ilekroæ wychodzi³em z tych miejsc, mówi³em do siebie, ¿e nigdy ju¿ tam nie wrócê, ¿e chcê kochaæ sw¹ ¿onê i dzieci. I...
po dwóch tygodniach znowu tam by³em.
Wtedy przeszed³em kolejn¹ ciê¿k¹
próbê: wsiada³em noc¹ do samochodu
w pustym parku, obok przechodzi³a kobieta. I nagle wyzwoli³y siê te wszystkie
fantazje, które mia³em przez lata ogl¹daj¹c pornografiê. Coœ przewa¿y³o we
mnie. Zmusi³em j¹ do wejœcia do samochodu. Po³o¿y³em rêce na jej szyi z zamiarem zgwa³cenia. Zapyta³a, co chcê
zrobiæ. Gdy odpowiedzia³em, zobaczy³em w jej oczach strach. Jakby ktoœ mnie
uderzy³ kijem baseballowym w ty³ g³owy: „Uwa¿aj! ObudŸ siê! Mo¿esz zniszczyæ ludzkie ¿ycie!”. Wycofa³em siê, powiedzia³em, ¿e pope³ni³em b³¹d. Wysz³a
z samochodu.
By³o to 16 lat temu. Nikt z mojego
najbli¿szego otoczenia nie mia³ najmniejszego pojêcia o tej stronie mojego
¿ycia. Kiedy ich poinformowa³em,
wszyscy byli zszokowani, ale by³o to
konieczne.
Od tamtej pory zajmujê siê pomaganiem ludziom maj¹cym k³opoty
z pornografi¹.
Jimmy Ray:

I w koñcu przez nadu¿ywanie porno
zrujnowa³em moje ma³¿eñstwo. Nawet
teraz, mimo, ¿e uda³o mi siê przerwaæ
zamkniêty kr¹g na³ogu, prowadzê walkê
z pozosta³oœciami na³ogu. Ca³y czas walczê z pokusami.
Jeœli chodzi o pieni¹dze, które wyda³em na te materia³y... By³o ich bardzo du¿o. Na³óg zabiera równie¿ du¿o czasu
i energii, które mo¿na u¿yæ na po¿yteczne rzeczy. Porno zamienia seksualnoœæ
w jak¹œ mroczn¹ si³ê. Nie jest ju¿ tym, co
zosta³o nam dane przez Boga, ale staje
siê niszcz¹c¹ si³¹. Niszczy intymnoœæ,
która mia³a byæ darem dla nas. Niszczy
czystoœæ myœli. Pamiêtam, ¿e pornograficzne treœci wype³nia³y wszystkie moje
myœli.
Gene McConeoll:
Najgorsz¹, najbardziej destrukcyjn¹
rzecz¹ w pornografii jest jej zdolnoœæ do
dehumanizacji kobiety. Kobieta jest redukowana do obiektu, przestaje byæ osob¹. Playboy nazywa kobiety „playmates”, czyni z nich zabawki, nazywa je
„króliczkami”, zmienia w zwierzê. Penthouse wrêcz nazywa kobiety zwierz¹tkami. Tak samo postêpuj¹ inne magazyny pornograficzne. Nie odnosz¹ siê do
kobiet jak do osób – z szacunkiem. Z³o,
jakie czyni mê¿czyznom pornografia, to
kreowanie apetytu na to, czego mê¿czyzna nie powinien chcieæ w relacji
z kobiet¹. Zaœ szkoda kobiety polega na
wytworzeniu u niej chêci sprostania roli,
jak¹ przewiduje dla niej pornografia.
Jimmy Ray:
Porno tworzy nierealistyczne oczekiwania w stosunku do roli ¿ycia seksualnego. Co siê dzieje? Próbujemy odnaleŸæ
w seksie satysfakcjê, jakiej seks daæ nie
mo¿e, bo nie zosta³ stworzony w tym celu. W ¿yciu mamy najró¿niejsze potrzeby, jednak seks nie mo¿e zaspokoiæ ich
wszystkich.
Tasha:
Zaczê³am chodziæ na randki z jednym ch³opakiem, kiedy mia³am 16 lat.
Chodziliœmy do jednej szko³y i mieszkaliœmy w jednym akademiku. Kiedyœ
znaleŸliœmy na ³ó¿ku jego wspó³lokatora magazyny pornograficzne. Zaczêliœmy odt¹d je ogl¹daæ. Te materia³y zaczê³y nam s³u¿yæ jako instrukcja do eksperymentów seksualnych, jakie razem
podjêliœmy. Jednak nie czu³am siê
z moim ch³opakiem bezpiecznie; nie
czu³am, ¿e mnie kocha. By³am bardzo
zazdrosna, niepewna siebie jako osoby.
Gdy ogl¹daliœmy te magazyny, zwraca23
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wsze, ze wszystkimi i w jaki tylko sposób siê zechce, a to bardzo szkodliwe.
Rick Schatz, Koalicja Ochrony Dzieci
i Rodziny:
Jesteœmy przekonani, ¿e ca³a porno-

³am uwagê na jego reakcje na kobiety
tam pokazywane. Zapragnê³am byæ jak
one, poniewa¿ wydawa³o mi siê, ¿e by³y
tak pewne siebie, bo mia³y tych wszystkich mê¿czyzn woko³o.
Gene McConeoll:
Pornografia nie poprawia relacji miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, ale je niszczy.
Na przyk³ad mówiê ¿onie: „Kochanie,
przepraszam, nie podobasz mi siê, nie jestem tob¹ zachwycony. Pozwolisz, ¿e zaproszê tutaj inn¹ kobietê. Ona mi tu zatañczy i zrobi striptiz. Wtedy poczujê siê
dobrze i bêdziemy mogli zbli¿yæ siê do
siebie”.
Jaki to jest komunikat dla mojej ¿ony? ¯e nie wystarcza mi, nie zaspokaja
moich potrzeb, musi rywalizowaæ z moimi wyobra¿eniami. Nawet jeœli ta kobieta ze œwiata porno nie jest cia³em w naszym pokoju, to jednak nadal jest inn¹
kobiet¹. Zreszt¹, to nie jest rywalizacja
z kobiet¹, tylko z jej komputerowo wykreowanym obrazem. To symbol, fantazja, sztucznie stworzony podniecaj¹cy
obiekt. W pornografii nigdy nie widaæ
wydatnych ¿y³, siniaków, zmarszczek,
zmêczonych oczu. To nie jest prawdziwy
œwiat. Taki obraz nie mo¿e poprawiaæ relacji miêdzyludzkich. Pornografia tworzy
bariery miêdzy partnerami, separuje ich.
Wielokrotnie u¿ywa³em pornografii,
kiedy mia³em kochaæ siê z ¿on¹. Gdy by³em z ni¹, myœla³em o kobietach z pornograficznych magazynów. Nie prze¿ywa³em zbli¿enia z ¿on¹, ale zmienia³em j¹
w narzêdzie samogwa³tu. Kocha³em siê
z wyobra¿eniem, a to powodowa³o
rozczarowanie.
Dr Jerry Kirk, Koalicja Ochrony
Dzieci i Rodziny:
Mê¿czyŸni przez pornografiê budz¹
w sobie oczekiwania, ¿e ¿ony bêd¹ zachowywa³y siê tak jak prostytutki. Myœl¹
o kobietach jak o przedmiotach, a nie
osobach. O kobiecych narz¹dach, a nie
cz³owieku równej wartoœci. Pornografia
szczególnie rani m³odych ludzi, bo ka¿e
im wierzyæ, ¿e seks trzeba uprawiaæ za24

grafia jest szkodliwa, tak¿e miêkka. Po
pierwsze, soft-porno jest drog¹ do twardych materia³ów. A twarde materia³y
maj¹ oczywisty zwi¹zek z przypadkami
molestowana seksualnego dzieci i gwa³tami. Ale miêkka pornografia ma bardzo
niebezpieczny wp³yw na ludzi, na postawê i przekonania mê¿czyzn. Soft-porno
dostarcza pewnego wzorca reklamowego. Jego przes³anie mówi, ¿e seks z ka¿dym i w ka¿dej sytuacji jest nie tylko
nieszkodliwy, ale tak¿e po¿yteczny.
Soft-porno uczy te¿, ¿e kobieta ma jedn¹
wartoœæ: zaspokaja seksualne potrzeby
mê¿czyzn. To dzia³anie miêkkiego, nie
twardego porno. Jego przes³anie: nasyciæ
seksem ca³e spo³eczeñstwo. Te materia³y
niszcz¹ zdolnoœæ i motywacjê do utrzymywania intymnego ciep³a i pe³nych mi³oœci relacji osobowych z jedn¹ osob¹, co
jest podstaw¹ ¿ycia rodzinnego.
Gene McConeoll:
Moj¹ najg³êbsz¹ potrzeb¹ nie jest seks,
ale intymnoœæ. Potrzebujê przebywania
z kimœ, kto kocha mnie takim, jakim jestem, za to, jaki jestem, ze wszystkimi moimi s³aboœciami i mocnymi stronami. Z tego wzajemnego g³êbokiego poznania wynikaj¹ mi³oœæ, zaufanie i zaanga¿owanie.
I dopiero w takiej sytuacji mo¿e siê pojawiaæ potrzeba zbli¿enia seksualnego, jako
celebracji zwi¹zku. Sam seks nigdy nie zast¹pi prawdziwego zwi¹zku.

Przemoc
Dr Jerry Kirk, Koalicja Ochrony
Dzieci i Rodziny:
Wspó³czesne badania dostarczaj¹
przyt³aczaj¹cych dowodów na to, ¿e wystêpuje bezpoœredni zwi¹zek miêdzy
pornografi¹ a seksualn¹ przemoc¹.

Dr Marshall przeprowadzi³ w wiêzieniu
Kingstone w Kanadzie badania wœród
skazanych. Okaza³o siê, ¿e 87 proc. ze
skazanych, którzy molestowali dziewczynki i 77 proc., którzy molestowali
ch³opców przyzna³o, ¿e ogl¹danie pornografii by³o ich podstawowym stymulatorem seksualnym. Czêsto u¿ywali tych
materia³ów, by wprowadziæ siê w stan
podniecenia przed molestowaniem dzieci.
Inne badania przeprowadzono na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles na grupie studentów. Niektórzy ze
studentów ogl¹dali filmy romantyczne,
inni soft-porno, jeszcze inni hard-porno.
Ogl¹dali te materia³y raz w tygodniu
przez szeœæ kolejnych tygodni. W tym
czasie postawa tych ludzi uleg³a widocznym zmianom. Po pierwsze: gwa³t zaczêli oceniaæ jako coœ mniej z³ego. Po
drugie: gdyby 51 proc. z badanych mia³o
mo¿liwoœæ unikn¹æ kary za gwa³t, to by
siê go dopuœci³o. Wszystkie te zmiany
nast¹pi³y po jedynie szeœciu tygodniach.
Co zaœ dzieje siê z tymi mê¿czyznami,
którzy ogl¹daj¹ pornografiê przez d³ugi
czas?
Pornografia ma wp³yw na ludzi.
Gene McConeoll:
Zacz¹³em szukaæ materia³ów, które
zachwalaj¹, propaguj¹ gwa³t na kobietach. Ogl¹daj¹c te materia³y, ³¹czy³em
przemoc i seks. To mnie prowokowa³o,
by w podobny sposób zachowywaæ siê
wobec kobiet.
S¹ te¿ materia³y pornograficzne stylizowane na porno dzieciêce. Wystêpuj¹
w nich kobiety w wieku od 19 do 21 lat,
które s¹ ubrane jak ma³e dziewczynki:
maj¹ podobne fryzury, ubrania, sukienki,
buty. Czasem maj¹ napisy: „Lolita” lub
mówi¹ „Seks z ma³ymi dziewczynkami
jest O.K.”. Takie materia³y seksualizuj¹
dzieci, zamieniaj¹ je w obiekt po¿¹dania
seksualnego. Œmieszne, ¿e siê mówi, ¿e
pornografia nie ma wp³ywu na ludzi, którzy j¹ ogl¹daj¹. Oczywiœcie, ¿e ma
wp³yw. Pytanie tylko: jaki? Jesteœmy tacy, jak informacje, które otrzymujemy.
Jeœli przyjmujemy i akceptujemy brud,
stajemy siê brudni. Powielamy dostarczane wzorce. Kiedy przyjmujemy toksyczne, zatruwaj¹ce umys³ materia³y o kobiecie, seksie, ¿yciu, co siê z nami dzieje?
Gdy widzimy gwa³t po gwa³cie, kobiety
ubrane jak dzieci? Jakie to stwarza w nas
potrzeby? Jak dzia³a na nasz¹ wyobraŸniê? Przecie¿ w koñcu chcê zrealizowaæ
to, co widzê w pornografii. Pornografia
to narzêdzie ucz¹ce nas, jak „mamy” siê
zachowywaæ wobec kobiet i dzieci.

Biznes
S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

Amy McDonald:
Kiedy dorasta³am, kiedy mia³am od

5 do 10 lat, by³am gwa³cona przez mojego ojca alkoholika. Robili to tak¿e moi
wujkowie. Wiêc uciek³am z domu i spa³am w toaletach na stacjach. Kiedyœ na
takiej stacji zatrzyma³ siê samochód i jacyœ ludzie wziêli mnie ze sob¹. Tak pozna³am w³aœcicieli sex-klubu, którzy
wci¹gnêli mnie do tego interesu. Dosz³am do wniosku, ¿e w³aœnie na tym polega ¿ycie, ¿e to tylko seks, tylko ¿ycie
w ten sposób. Próbowa³am wszystkich
mo¿liwych narkotyków, widzia³am najgorsze, co tylko mo¿na zobaczyæ: przemoc, zabójstwa, samobójstwa.
Tasha:
W wiêkszoœci pism pornograficznych nie wystêpuj¹ tylko kobieta i mê¿czyzna, ale kobieta i kilku mê¿czyzn lub
mê¿czyzna i kilka kobiet. Poniewa¿ naœladowaliœmy to, co widzieliœmy w magazynach, zaczêliœmy zapraszaæ innych
ludzi. Po pewnym czasie cz³owiek jest
w stanie prze³amaæ kolejne bariery: to,
co wczeœniej uwa¿a³ za z³e, ju¿ mu siê
z³e nie wydaje. Przekracza siê kolejne
granice. Zaprosi³am kiedyœ pewn¹
dziewczynê do naszego zwi¹zku. Okaza³o siê, ¿e jest tancerk¹. Zaczê³a mi
opowiadaæ, ¿e ma zawód, który pozwala
jej zarabiaæ du¿e pieni¹dze, ¿e ma fajny
samochód, dom – wszystko. Wtedy pomyœla³am, ¿e skoro i tak robiê to
wszystko, naœladujê, co widzê w magazynach pornograficznych, to dlaczego nie mia³abym zarabiaæ na tym
pieniêdzy? Wydawa³o siê to kolejnym,
logicznym krokiem. Œwiadomoœæ, ¿e ludzie p³ac¹ za ogl¹danie pornografii i to,
co ja wówczas robi³am, podsunê³y mi
pomys³. Gdy posz³am do klubu szukaæ
pracy, by³am ju¿ kompletnie znieczulona i niewra¿liwa na ocenianie tych
spraw. Gdy siê tam znalaz³am, nie by³am zszokowana.
Trae Keller, by³y pracownik seksS³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

biznesu:
Czêœci¹ mej pracy jako managera

w klubie erotycznym by³o anga¿owanie
kolejnych ³adnych dziewczyn, ¿eby tañczy³y nago w klubie. Wiêkszoœæ dziewczyn nie jest w stanie przyjœæ ot tak do
klubu, zdj¹æ ubranie i zacz¹æ tañczyæ na
scenie. My jednak mieliœmy swoje sposoby. Prze³amywaliœmy ich opory stopniowo, powoli. Wprowadzaliœmy je
w œrodowisko, aby mog³y obserwowaæ
rozebrane kobiety, ca³¹ tê perwersyjn¹
atmosferê. Zatrudnialiœmy je jako kelnerki. Realne potrzeby klubu ograniczaj¹ siê jedynie do piêciu, szeœciu kelnerek,
nawet gdy jest wypchany do ostatniego
miejsca. Tymczasem w klubie by³o
osiemnaœcie, dwadzieœcia piêæ kelnerek.
Dlaczego? Chcieliœmy w ten sposób stêpiæ wra¿liwoœæ dziewczyn, chcieliœmy,
¿eby nie czu³y zak³opotania widz¹c nagie cia³a, ¿eby zaakceptowa³y to jako
normalne.
To by³a moja praca: oszukiwaæ
i uwodziæ te dziewczyny. Mówi³o siê im
w pewnym momencie: „Wiesz, mo¿esz
byæ tam na scenie wœród œwiate³. Wszyscy faceci bêd¹ o tobie marzyæ, bêdziesz
w centrum zainteresowania, bêdzie
wspaniale”. W tym zajêciu nie ma jednak nic wspania³ego: rujnuje ono dziewczyny, upokarza, niszczy szacunek do
siebie.
Janie O'Brien:
Kiedy siê pracuje w takim klubie, jest

siê ca³y czas dotykan¹, obmacywan¹,
szczypan¹. Mê¿czyŸni, którzy chodz¹ do
klubu myœl¹, ¿e jeœli p³ac¹, jesteœ ich niewolnikiem czy czymœ w tym stylu. I musisz robiæ wszystko, czego od ciebie ¿¹daj¹, niezale¿nie jak idiotyczne, niesmaczne albo œmieszne by to nie by³o.
„Usi¹dŸ tutaj, w takiej pozycji! Dlaczego
mia³bym ciê traktowaæ inaczej? Jesteœ
tutaj, ¿eby to robiæ, a ja, ¿ebyœ robi³a to
dla mnie. Oboje lubimy to robiæ. Trzymaj kasê”. A w³aœciciele klubu traktuj¹
ciê jeszcze gorzej. Jesteœ dla nich zwierzêciem poci¹gowym, wo³em ci¹gn¹cym
p³ug po kamienistym polu. I na dodatek
ok³adaj¹ ciê batem po plecach. Traktuj¹
ciê jakbyœ by³a niczym.
Tasha:
Zdobywa siê powodzenie, gdy stara
siê sprostaæ fantazjom mê¿czyzn. A ka¿dy mê¿czyzna ma inne fantazje. Ka¿dej
nowej osobie oddaje siê kawa³ek po kawa³ku sam¹ siebie. Traci siê stopniowo
siebie, jakby opuszcza³a cz³owieka w³asna dusza. Kiedy jest siê najpierw z jedn¹, a potem z kolejn¹ osob¹, dusza umiera powoli. Przy tym ca³y czas udaje siê,
gra kogoœ innego. To sprawia, ¿e przekracza siê kolejne granice. Wreszcie, na
dobr¹ sprawê, ju¿ nie wiadomo, kim siê
jest, poniewa¿ d³ugo udawa³o siê, ¿e jest
siê kimœ innym. Na krótko przed moim
odejœciem z klubu czu³am w sobie œmierteln¹ pustkê, jak¹œ czarn¹ dziurê wysysaj¹c¹ wszystko wewn¹trz. By³am martwa
w œrodku.
Trae Keller, by³y pracownik seksbiznesu:
W tym fachu u¿ywanie narkotyków
jest powszechne. Ka¿dy, kto tam pracuje,
bez ¿adnych wyj¹tków, u¿ywa narkotyków lub alkoholu. Dziewczyny bior¹ du¿o narkotyków, aby otêpiæ siê, aby nie
czuæ, co siê wokó³ nich dzieje. Nie chc¹
rozumieæ, co rzeczywiœcie robi¹. Nie
chc¹ mieæ poczucia, ¿e s¹ bezwartoœciowe i ¿e siê je stale wykorzystuje. Po to
bior¹ te œrodki. Zreszt¹, ja tak¿e bra³em
kokainê i du¿o pi³em(...).
Dziewczyny mówi¹ swoim kole¿ankom o tej robocie: „S³uchaj. Pieni¹dze s¹
tutaj niez³e. W ogóle jest fajnie. Spróbuj”.
Traktuj¹ seks jak zabawê. No i zaczyna siê. Potem pojawiaj¹ siê prostytucja,
krêcenie filmów porno. Jednak za tym
wszystkim kryje siê AIDS i inne choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹. Znam
osoby, które siê zarazi³y. To straszne.
Zdarza³o siê, ¿e kogoœ zastrzelono, ale
AIDS jest najgorsze. To powolna tortura.
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Wyjœcie
Carolyn McKenzie:
Zupe³nie przez przypadek odebra³am

telefon od m³odej dziewczyny, która robi³a striptiz w nocnym klubie i chcia³a
stamt¹d odejœæ. Spyta³a, czy mogê jej pomóc. Powiedzia³am: „Zobaczymy, co da
siê zrobiæ”. Taki by³ pocz¹tek trwaj¹cej
ju¿ cztery lata akcji zorganizowanej pomocy dziewczynom. One wiedz¹, ¿e mog¹ do nas zadzwoniæ, a my staramy siê
zapewniæ wiele rzeczy, których potrzebuj¹, aby opuœciæ biznes: pomóc w znalezieniu normalnej pracy, za³atwiæ szko³ê.
Potem, po skoñczeniu szko³y mog¹ znaleŸæ normaln¹ pracê, która pozwoli im
uregulowaæ rachunki. Zapewniamy tak¿e
pomoc medyczn¹, pomoc dla ich dzieci,
bezpieczne miejsce do ¿ycia.
Amy McDonald:
Przez 15 lat, bez przerwy, robi³am
striptiz. Oni ca³kowicie kontrolowali
moje ¿ycie. Kiedy chcia³am z tym skoñczyæ, straszyli mnie, ¿e nigdy nie znajdê
pracy w Memphis. Straszyli mnie i ja siê
ba³am. Dwa lata temu powiedzia³am sobie, ¿e ju¿ d³u¿ej nie mogê, ¿e to
przekracza moje mo¿liwoœci. Zadzwoni³am do siedmiu ró¿nych miejsc i ostatni
telefon pozwoli³ mi wyjœæ stamt¹d.
Trae Keller, by³y pracownik seksbiznesu:
Mia³em cztery, piêæ piêknych dziewczyn, dostêp do wszelkich mo¿liwych
narkotyków, pi³em tyle, ile chcia³em.
Moje ¿ycie wype³nia³y najró¿niejsze
przyjemnoœci. Mia³em wielu fajnych
kumpli, z którymi wchodziliœmy w ró¿ne
draki i dobrze siê czuliœmy razem. Ale
ca³y czas czegoœ mi brakowa³o, czu³em
wewnêtrzn¹ pustkê.
Janie O'Brien:
Zasz³am w ci¹¿ê. Widzia³am moje
kole¿anki, które jeszcze w zaawansowanej oœmio-, dziewiêciomiesiêcznej ci¹¿y
tañczy³y, robi³y striptiz. Nie chcia³am,
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aby i ze mn¹ tak by³o. Martwi³am siê te¿,
¿e po urodzeniu dziecka stracê pracê, bo
moje cia³o siê zmieni. Wówczas koncentrowa³am siê tylko na tym, jak wygl¹da
moje cia³o. Dziêki niemu przecie¿ zarabia³am. By³am egoistk¹, skupion¹ jedynie na sobie.
Zdecydowa³am siê na aborcjê. Postanowi³am pozbyæ siê dziecka, zamiast
rozwi¹zaæ moje problemy. Nie myœla³am
wtedy, ¿e mo¿e powinnam postaraæ siê
znaleŸæ normaln¹ pracê, mo¿e powinnam wróciæ do szko³y, mo¿e powinnam
wyjœæ za mojego ch³opaka, który potrafi³by utrzymaæ nasz¹ rodzinê. Nie myœla³am w ogóle o tym. Po tym, jak usunê³am ci¹¿ê, co mia³o rozwi¹zaæ moje problemy, one tylko naros³y. By³am apatyczna, zgorzknia³a. Nie chcia³am jednak
byæ tak¹. Mia³am dopiero 23 lata, a czu³am siê jakbym mia³a sto. Powiedzia³am
sobie: „Nie mo¿esz byæ zgorzknia³a i cyniczna, masz dopiero 23 lata i ca³e ¿ycie
przed sob¹”. Dlatego zdecydowa³am siê
opuœciæ ten biznes.

spo³ecznych, przedsiêbiorców, duchownych dosz³a do wniosku, ¿e trzeba oczyœciæ miasto z pornografii. Wspó³pracowaliœmy z szefem policji i miejscowym prokuratorem. Wyeliminowaliœmy wszystkie
sex-shopy, kluby z tañcem erotycznym
i filmami pornograficznymi, wszystkie
agencje masa¿u. Za³o¿yliœmy stowarzyszenie Spo³ecznoœæ dla Praw Obywatelskich. Uda³o nam siê nawet ze wszystkich
sklepów wyeliminowaæ 90 proc. miêkkiej
pornografii. A wszystko dlatego, ¿e
mieszkañcy doszli do wniosku, ¿e chc¹
coœ zrobiæ z tym problemem.

Cincinnati

Rick Schatz, Koalicja Ochrony Dzieci
i Rodziny:
Encyklopedyczna definicja pornografii mówi, ¿e jest ni¹ jakikolwiek materia³, który powsta³ po to, aby wywo³ywaæ seksualne podniecenie. Zatem bardzo wa¿nym wyró¿nikiem jest intencja
danego materia³u, to, co ma on wywo³aæ
u odbiorcy. Ludzie, którzy nam zarzucaj¹, ¿e chcemy ocenzurowaæ wszystkie
materia³y erotyczne, twierdz¹, ¿e zakazalibyœmy tak¿e Micha³a Anio³a. Ale to
niepowa¿ny zarzut. W historii naszego
s¹downictwa nigdy coœ takiego siê nie
zdarzy³o, nigdy nie by³o nawet podobnego niebezpieczeñstwa i nigdy go nie bêdzie, poniewa¿ Micha³ Anio³ nie zamierza³ wzbudzaæ podniecenia seksualnego
swoimi pracami i to nie jest pornografia.
S¹d amerykañski ustali³, ¿e ka¿da spo³ecznoœæ ma prawo decydowaæ, co jest
obsceniczne i co jest tward¹ pornografi¹.
Spo³ecznoœæ lokalna mo¿e decydowaæ,
czy dane materia³y wzbudzaj¹ niezdrowe
zainteresowanie seksem, czy przedstawiaj¹ zachowanie seksualne w niew³aœciwy sposób albo czy w danym materiale
nie ma powa¿nej wartoœci naukowej, literackiej, artystycznej czy politycznej. Zatem s¹d nie zdefiniowa³ dok³adnie, czym
jest obscenicznoœæ, ale wskaza³ kierunek
s¹dom przysiêg³ych, aby te mia³y prawo
decydowaæ, czym jest obscenicznoœæ. To
jest bardzo trudne. Prawo jest, naturalnie,
wa¿ne, ale nie mniej wa¿na, a mo¿e
i wa¿niejsza, jest edukacja spo³eczeñstwa
w tej materii.

Dr Jerry Kirk, Koalicja Ochrony
Dzieci i Rodziny:
Nast¹pi³a eksplozja pornografii.
Wszystko zaczê³o siê od kilkumilionowego biznesu, a ju¿ w pocz¹tkach lat '80
by³ to biznes przynosz¹cy od 1 do 4 mld
dolarów rocznie. Teraz s¹ to sumy rzêdu
8 do 12 mld. Ta sytuacja motywuje nas do
tego, aby u nas, w Cincinnati, zrobiæ
z tym porz¹dek. Grupa ró¿nych dzia³aczy

Dr Jerry Kirk, Koalicja Ochrony
Dzieci i Rodziny:
Chodziliœmy po sklepach w mieœcie,
pytaj¹c sprzedawców, czy nie zechcieliby wycofaæ ze sprzeda¿y magazynów
erotycznych. Oni zazwyczaj odpowiadali, ¿e nie schowaj¹ tych materia³ów, gdy¿
ludzie chc¹ je kupowaæ i dlatego dalej
bêd¹ je sprzedawaæ. Wtedy stawialiœmy
sprawê inaczej: „Jeœli bêdzie pan dalej to

Trae Keller, by³y pracownik seksbiznesu:
Dziêkujê Bogu, ¿e kocha³ mnie tak
bardzo, ¿e postawi³ na mojej drodze
chrzeœcijanina, który zmieni³ ca³e moje
¿ycie. Nie jestem pewien, czy ¿y³bym
jeszcze, gdyby nie ten cz³owiek i gdybym zosta³ w seksbiznesie. Mog³o by
mnie tu nie byæ, bo drog¹, któr¹ szed³em
by³ czysty hedonizm, wype³nianie przyjemnoœciami wewnêtrznej pustki.
Tasha:
Jestem sp³ukana, nie mam pieniêdzy.
Rodzice pomagaj¹ mi trochê, op³acaj¹
moje wydatki zwi¹zane z korzystaniem
z samochodu i ubezpieczenie. Skorzysta³am z pomocy finansowej i dziêki temu
podjê³am na nowo naukê w college'u
i dosta³am pracê na uniwersytecie. Jestem bardzo szczêœliwa, nikt nie zna tam
mojej przesz³oœci. Mam szczêœcie: teraz,
kiedy wracam do domu, spokojnie zasypiam. To wspania³e.
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sprzedawa³, przestaniemy u pana kupowaæ”. On na to: „Trudno, ma pan do tego prawo”. Wtedy my: „Nie tylko my
czy nasza rodzina przestaniemy u pana
kupowaæ, ale zmobilizujemy innych, aby
post¹pili tak samo”. A sprzedawca znowu: „Róbcie, co chcecie”. My dalej:
„Nie tylko przestaniemy kupowaæ, ale
zaczniemy pikietowaæ pana stacjê benzynow¹ w tê sobotê, poniewa¿ sprzedaje
siê tu materia³y, które niszcz¹ ¿ycie dzieci, m³odych ludzi, ma³¿eñstw, rodzin. Jesteœmy zawiedzeni, ¿e nie dba pan bardziej o rodziny z naszej okolicy. Wydawa³o nam siê, ¿e pana firma jest przyjazna rodzinie”. I na koniec: „Jaki jest telefon do pana szefa?”
Zadzwoni³em. Przedstawiaj¹c siê
powiedzia³em, ¿e jestem pastorem
prezbiteriañskiej spo³ecznoœci licz¹cej 300 wiernych. „Chcia³em pana
uprzedziæ, ¿e bêdziemy robiæ pikietê
na pañskiej stacji benzynowej
i chcia³bym, ¿eby nie by³ pan zaskoczony t¹ sytuacj¹. Chcemy to zrobiæ,
poniewa¿ sprzedaje pan pornografiê,
która niszczy ¿ycie m³odym ludziom
i rujnuje rodziny. S¹dziliœmy, ¿e bardziej siê pan troszczy o nasz¹ spo³ecznoœæ”. On na to: „Wie pan, tylu ludzi
chce to kupowaæ”. Wtedy zapyta³em:
„Kto jest pana szefem i za jakie terytorium odpowiada?”
Okaza³o siê, ¿e jego szef odpowiada

za ca³¹ wschodni¹ czêœæ Stanów Zjednoczonych. Zadzwoni³em do niego,
przedstawi³em siê i u¿y³em ca³ego zestawu wczeœniej stosowanych argumentów. By³o mu bardzo przykro. Zapyta³, dlaczego chcemy go pikietowaæ.
„Poniewa¿ sprzedaje pan materia³y
pornograficzne. Przepraszam, kto jest
pana szefem?” On poda³ mi nazwisko
cz³owieka w Mineapolis odpowiedzialnego za ca³¹ sieæ tych stacji w Stanach
Zjednoczonych.
Zadzwoni³em do niego. Znowu u¿y³em ca³ej tej argumentacji: „Jestem dr
Jerry Kirk, pastor wspólnoty prezbiteriañskiej...” Mój rozmówca przerwa³
mówi¹c, ¿e te¿ jest chrzeœcijaninem. Zapyta³em: „Jest pan chrzeœcijaninem? Czy
wie pan, jakie materia³y sprzedaje siê
w pañskich stacjach benzynowych?” On
na to: „Bywa³o jeszcze gorzej”. Poprosi³em: „Czy móg³by pan zrobiæ mi uprzejmoœæ? Chcia³bym poprosiæ pana o przeczytanie mojej ksi¹¿ki zatytu³owanej Ci,
co zatruwaj¹ umys³y i obejrzenie magazynów pornograficznych, jakie sprzedaje
siê na pañskich stacjach”. „Dobrze, zrobiê to” powiedzia³. Tej soboty, zgodnie
z zapowiedzi¹, pikietowaliœmy wszystkie stacje benzynowe jego firmy w Cincinnati.
Dwa tygodnie póŸniej idê na stacjê
benzynow¹ przekonany, ¿e jeœli bêdzie
tam pornografia, nie kupiê benzyny.

Tymczasem pornografia zniknê³a. Pytam: „Co siê sta³o z pornografi¹?”
A sprzedawca odpowiada: „Wie pan, polityka pañstwowa!”
Tylko dwie godziny zajê³o mi
wykonanie tych wszystkich telefonów,
szeœæ godzin pikiety, mo¿e z dziesiêæ
godzin przygotowywanie wszystkich
ludzi. Skutek? Uda³o siê nam spowodowaæ, ¿e materia³y pornograficzne zniknê³y z setek stacji benzynowych w ca³ej Ameryce. Zrobiliœmy to, co ka¿da
osoba s³uchaj¹ca nas teraz mo¿e zrobiæ.
Nawet jedna osoba mo¿e to zrobiæ. Zaczêliœmy od oœmiu osób w jednej kongregacji w Cincinnati. Ta grupa uros³a
do trzystu osób w ca³ym mieœcie, potem by³o piêæset, tysi¹c, 5 tys., 20 tys.
osób zaanga¿owanych w ten cel.
Wszystko w Cincinnati. Potem zaczêliœmy budowaæ podobne koalicje w ca³ej
Ameryce. Zaczêliœmy w osiem osób.
Ka¿dy mo¿e budowaæ podobn¹ koalicjê
w swoim mieœcie, w swoim s¹siedztwie, w swojej spo³ecznoœci religijnej.
Mo¿emy naprawdê zrobiæ coœ przeciw
pornografii!
Film na zlecenie Biura Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Rodziny zrealiozowa³o
Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”
Warszawa 1998
Scenariusz i realizacja: Rafa³ Smoczyñski

Dar serca
na obronê ¿ycia

Dar serca
na obronê ¿ycia

Dar serca
na obronê ¿ycia

Dar serca
na obronê ¿ycia

S³u¿ba ¯yciu

S³u¿ba ¯yciu

S³u¿ba ¯yciu

S³u¿ba ¯yciu

S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

27

L I S T Y

D O

R E D A K C J I

S³omczyn, 10. czerwca 2000 r.
Pan Redaktor Antoni Ziêba
Szanowny Panie!
W marcowym numerze „S³u¿by ¯yciu” ukaza³ siê bardzo interesuj¹cy artyku³ na temat Matki Bo¿ej z Guadalupe. Niestety,
autor nie ustrzeg³ siê od powtarzania nieumotywowanych historycznie opinii na temat konkwistadorów i Azteków. Z pierwszej
czêœci tekstu mo¿na wywnioskowaæ, ¿e krwio¿erczy Hiszpanie
przybyli do Meksyku, aby niszczyæ i mordowaæ pokojowo nastawionych tubylców. Opinia ta opiera siê na relacji hiszpañskiego
dominikanina, Bartolomeo de Las Casas, wykorzystanej póŸniej
przez protestanck¹ propagandê. Na temat wartoœci informacyjnej doniesieñ Las Casasa wypowiada siê Vittorio Messori
w ksi¹¿ce „Przemyœleæ historiê” (Wydawnictwo M, Kraków
1999). Polski czytelnik mo¿e siê te¿ zapoznaæ z „Listami o zdobyciu Meksyku” Hernana Cortesa (Novus Orbis, Gdañsk 1997).
Oczywiœcie, nale¿y krytycznie czytaæ relacjê Cortesa, ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e podboju Meksyku nie dokona³y „armie europejskie”, ale 300 ¿o³nierzy, którzy mieli przeciw sobie armiê wie-

lomilionowego pañstwa. Mimo przewagi uzbrojenia sukces Cortesa by³ mo¿liwy tylko dziêki miejscowym sojusznikom. Ci ostatni
poparli Cortesa dlatego, ¿e Aztekowie prowadzili przeciwko nim
nie koñcz¹c¹ siê wojnê, która dostarcza³a im jeñców na ofiary –
bóstwa azteckie poch³ania³y kilkadziesi¹t tysiêcy istnieñ ludzkich
rocznie. Mo¿na wiêc mówiæ, ¿e Cortes zniszczy³ imperium Azteków (co, nawiasem mówi¹c, nie by³o jego celem), poniewa¿ próbowa³ wykorzystaæ je do zdobycia jak najwiêkszych bogactw, nieporozumieniem jest jednak twierdzenie, ¿e zniszczy³ Indian. Wielu
z nich uwolni³ od ucisku, który by³ gorszy od komunizmu.
Artyku³ przedstawia te¿ biskupa Zumarragê jako nie¿yczliwego Indianom, poniewa¿ nie od razu uwierzy³ Cuauhtlatohuacowi. Ostro¿noœæ wobec doniesieñ o objawieniach nale¿y do
obowi¹zków biskupów i winni jesteœmy im za tê ostro¿noœæ
wdziêcznoœæ. Miary niegodziwoœci Hiszpanów dope³nia przywieziona przez nich ospa. Oczywiœcie, gdyby nie przybyli do
Meksyku, wielu ludzi nie zmar³oby na ospê, ale z drugiej strony
nikt nie g³osi³by Ewangelii. Mo¿e wiêc dla miejscowych przybycie Hiszpanów nie by³o takim z³ym interesem?
Gratulujê œwietnego pisma i pozdrawiam
Mariusz Dzier¿awski

Dziêkujemy Panu Mariuszowi Dzier¿awskiemu za wa¿ny merytorycznie list. Jak widaæ i nasza redakcja nie zdo³a³a rozpoznaæ niektórych
manipulacji histori¹. Przypadek nasz ukazuje, jak wa¿ne jest siêganie po rzetelne opracowania i docieranie do materia³ów Ÿród³owych.
Redakcja

Ponawiamy nasz¹ proœbê o dar serca na dzie³o obrony ¿ycia!
Wiele osob odpowiedzia³o ju¿ na nasze apele, proœby o wsparcie finansowe obrony ¿ycia. Wyra¿amy serdeczne podziêkowania. To dziêki tym ofiarom mo¿liwe jest drukowanie kilkudziesiêciu tysiêcy egzemplarzy „S³u¿by ¯yciu” i darmowe przekazywanie ich studentom, nauczycielom i politykom.
Prosimy o dalsze wspieranie naszych wysi³ków w budowaniu cywilizacji ¿ycia i autentycznej mi³oœci.
redakcja „S³u¿by ¯yciu”
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ks. dr Franciszek P³onka

Aby szko³a w procesie nauczania podejmowa³a
równie¿ trud wychowania dzieci i m³odzie¿y do
autentycznej mi³oœci i ¿ycia w rodzinie
Intencja Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczêtych Dzieci na wrzesieñ 2000 r.

P

roces nauczania dzieci i m³odzie¿y w szkole jest i musi
byæ równoczeœnie procesem
wychowania. Nauczanie jest bowiem
przewodniczeniem w dochodzeniu do
prawdy, odkrywaniu i przyswajaniu
przez dziecko i m³odego cz³owieka
systemu wartoœci (a wiêc tego, kim jest
i powinien byæ cz³owiek w ró¿nych
przejawach i najg³êbszym sensie ¿ycia). Do tego podstawowego systemu
wartoœci nale¿¹ mi³oœæ i ¿ycie rodzinne. Mi³oœæ realizowana w dziewictwie
i celibacie lub w powo³aniu ma³¿eñsko-rodzinnym.
Zadanie formacji – i wprowadzania
tych wartoœci – jest pierwszym, podstawowym i niezbywalnym zadaniem
rodziców wobec dziecka. Równoczeœnie, na zasadzie pomocy i zawsze
w uzgodnieniu z rodzicami (jakby na
ich zlecenie) udzia³ w tym zadaniu podejmuje szko³a.
Jan Pawe³ II w Familiaris consortio
tak mówi na ten temat:
„Wychowanie do mi³oœci pojêtej
jako dar z siebie stanowi nieodzown¹
przes³ankê dla rodziców wezwanych
do przekazania dzieciom jasnego
i subtelnego wychowania seksualnego. W obliczu kultury, która na ogó³
banalizuje p³ciowoœæ ludzk¹, interpretuj¹c j¹ i prze¿ywaj¹c w sposób ograniczony i zubo¿ony, odnosz¹c j¹ jedynie do cia³a i egoistycznej przyjemnoœci, pos³uga wychowawcza rodziców
musi skupiæ siê zdecydowanie na kulS³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

turze ¿ycia p³ciowego, aby by³a ona
prawdziwa i w pe³ni osobowa: p³ciowoœæ jest w istocie bogactwem ca³ej
osoby – cia³a, uczuæ i duszy – ujawniaj¹cym swe g³êbokie znaczenie
w doprowadzeniu osoby do z³o¿enia
daru z siebie w mi³oœci.
Wychowanie seksualne, stanowi¹ce prawo i obowi¹zek rodziców, winno dokonywaæ siê zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich oœrodkach wychowawczych. W tym sensie Koœció³ potwierdza prawo pomocniczoœci, które
szko³a obowi¹zana jest przestrzegaæ,
wspó³pracuj¹c w wychowaniu seksualnym w takim samym duchu, jaki
o¿ywia rodziców”. (FC 37)
Dziecku i m³odemu cz³owiekowi
potrzebna wiêc jest pomoc w formacji
i podjêciu tych podstawowych wartoœci: mi³oœci, ma³¿eñstwa i rodziny.
Pierwsz¹ zasad¹ jest wiernoœæ prawdzie, tzn. Bo¿emu zamys³owi, a wiêc
widzenie p³ciowoœci nie jako wyodrêbnionego seksu, ale narzêdzia
w realizacji Bo¿ego wezwania do mi³oœci ma³¿eñskiej, otwartej na ¿ycie.
St¹d, nieco dalej we wspomnianym
dokumencie, Jan Pawe³ II wskazuje
i przestrzega:
„Ze wzglêdu na powi¹zania zachodz¹ce pomiêdzy wymiarem p³ciowym
osoby a jej wartoœciami etycznymi,
wychowanie ma doprowadziæ do znajomoœci zasad moralnych i uznania ich

za konieczn¹ i cenn¹ gwarancjê odpowiedzialnego wzrostu osobowego
w dziedzinie p³ciowoœci ludzkiej.
Dlatego Koœció³ stanowczo sprzeciwia siê pewnej czêsto rozpowszechnianej formie informowania o ¿yciu
seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która nie jest niczym innym,
jak wprowadzeniem do doœwiadczenia
przyjemnoœci i bodŸcem sk³aniaj¹cym
– ju¿ w latach niewinnoœci – do utraty
pogody ducha, otwieraj¹c drogê do zepsucia”.
Proœmy wiêc, by szko³a, jej nauczyciele i wychowawcy rozumieli
wagê problemu. Aby po³¹czyli siê
z rodzicami w trosce o w³aœciwe przygotowanie m³odego cz³owieka do mi³oœci i ¿ycia rodzinnego. Aby sami nie
bagatelizowali problemu, aby w procesie nauczania i formacji nie anga¿owali ludzi o pogl¹dach laickich, permisywnych. Aby przewodniczyli temu
dzie³u z ca³¹ roztropnoœci¹ i delikatnoœci¹ – wychowuj¹c do czystoœci, poszanowania daru p³ciowoœci, instytucji
ma³¿eñstwa i rodziny, w szczególnoœci
zaœ do poszanowania darów rodzicielstwa i ¿ycia.
Niech w tym wzglêdzie pomoc¹ dla
rodziców, nauczycieli i wychowawców
bêdzie dokument wydany niedawno
przez Papiesk¹ Radê ds. Rodziny:
Ludzka p³ciowoœæ: prawda i znaczenie.
Wskazania dla wychowania w rodzinie.
(Instytut Studiów nad Rodzin¹,
£omianki 1996)
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Modlitwa Duchowej Adopcji
to gest mi³oœci i bezinteresowny dar
dla drugiego cz³owieka
Rozmowa z ojcem Stanis³awem Jaroszem OSPPE z Torunia
krajowym moderatorem Duchowej Adopcji
O. Stanis³aw Jarosz jest by³ym przeorem i rektorem koœcio³a pielgrzymkowego pod wezwaniem Œwiêtego Ducha
w Warszawie oraz kustoszem kopii
Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej peregrynuj¹cego do diecezjalnych parafii w kraju. Obecnie jest proboszczem parafii pod wezwaniem Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej
w Toruniu i krajowym moderatorem
Duchowej Adopcji.
Halina Chytra: Proszê opowiedzieæ
nam o swoim spotkaniu z dzie³em Duchowej Adopcji.
O. Stanis³aw Jarosz: Z Duchow¹ Adopcj¹ zetkn¹³em siê w 1990 roku, kiedy
moi prze³o¿eni powierzyli mi funkcjê
rektora i przeora koœcio³a pielgrzymkowego pw. Œwiêtego Ducha w Warszawie.
Przedtem, podczas seminarium na Ska³ce w Krakowie, zetkn¹³em siê z duszpasterstwem zwanym Stra¿¹ Pokoleñ,
z którym zaznajomi³em siê wczeœniej na
spotkaniach konferencyjnych podczas
warszawskich pielgrzymek, w których
uczestniczy³em przez prawie dwadzieœcia lat. Tematy konferencji obejmowa³y
problemy zwi¹zane z obron¹ ¿ycia.
Wspomniana grupa czêsto podejmowa³a próby wyjaœniania tych problemów, szczególnie wtedy, kiedy obrona
¿ycia by³a tematem tabu w mass mediach, g³ównie ze wzglêdu na system
komunistyczny, który promowa³ aborcjê. Grupa czêsto nara¿ona by³a na ataki
ze strony ówczesnej milicji.
Przy okazji tej rozmowy chcia³em
wspomnieæ œp. o. Krzysztofa Kotnisa,
który ju¿ od lat powojennych w swoich
kazaniach odwa¿nie podejmowa³ tematy zwi¹zane z poszanowaniem ¿ycia,
krytykuj¹c ustawê dopuszczaj¹c¹ zabijanie nie narodzonych. Mia³ z tego powodu problemy, przebywa³ w wiêzieniu. To w³aœnie on zainspirowa³ nasz¹
30

dzia³alnoœæ, st¹d zrodzi³a siê idea Stra¿y Pokoleñ oraz praktyka nabo¿eñstw
ku czci Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny.
Jednym z pierwszych uczestników
tej dzia³alnoœci by³ Jerzy Zieliñski
z Warszawy. Gdy zacz¹³em pracowaæ
w Warszawie, grupa osób ze Stra¿y Pokoleñ podjê³a ju¿ Duchow¹ Adopcjê
Dziecka Poczêtego. Dostrzeg³em potrzebê krzewienia idei w s¹siednich parafiach oraz na terenie ca³ego kraju. To by³y bardzo pozytywne doœwiadczenia:
Wies³awa Kowalska z Warszawy podjê³a
tê akcjê w Diecezji Radomskiej. Wówczas równie¿ wpad³em na pomys³, aby
dzie³o Duchowej Adopcji rozpowszechniaæ w czasie pieszej pielgrzymki warszawskiej. Pierwsze nasze doœwiadczenia by³y przykre: wykorzystuj¹c adresy
pielgrzymów (18 tysiêcy) rozes³aliœmy
informacje o Duchowej Adopcji wraz
z modlitw¹, ale odzew by³ niewielki.
Równie¿ konferencje natrafia³y na g³osy
sprzeciwu. Dopiero rok póŸniej uda³o
nam siê w ci¹gu dziewiêciu dni przygotowaæ grupy pielgrzymkowe, wprowadzaj¹c konferencje tematycznie zwi¹zane z obron¹ ¿ycia i Duchow¹ Adopcj¹,
co zaowocowa³o kilkutysiêcznymi przyrzeczeniami na Jasnej Górze podczas
Mszy œw. sprawowanej przez Prymasa
Polski kard. Józefa Glempa w uroczystoœæ Wniebowziêcia Matki Bo¿ej,
15. sierpnia 1994 roku.
Maryla G³uszak: Z jakimi trudnoœciami spotyka³ siê wtedy Ojciec?
O. Jarosz: W tym czasie czêsto spotykaliœmy siê z w¹tpliwoœciami ze strony
osób œwieckich. Dostrzegaj¹c przyczynê
niepokoju u wiernych, postanowiliœmy
zmieniæ termin „œlubowanie” na „przyrzeczenie”. Zdecydowaliœmy siê na to,
poniewa¿ niektórzy p¹tnicy obawiali siê,
czy wytrwaj¹ w swoim œlubie. By³o to
bardzo istotne dla wiernych, wiêc

duszpasterze odst¹pili od sformu³owania
zaczerpniêtego z Jasnogórskich Œlubów
Narodu Polskiego. Podobnie w treœci
modlitwy „Panie Jezu...” nast¹pi³y zmiany: termin „aborcja” ze wzglêdu na osoby
dotkniête syndromem postaborcyjnym
zast¹piono sformu³owaniem „w niebezpieczeñstwie zag³ady”.
Na pocz¹tku osoby, które postanowi³y siê modliæ w intencji dziecka nie narodzonego, powtarza³y indywidualnie
tekst przyrzeczenia. W liczniejszych
grupach wszyscy razem recytowali formu³ê. Wierni podejmuj¹c modlitwê
w intencji dziecka nienarodzonego przekonywali siê, ¿e Pan Bóg obficie zsy³a
³aski tym, którzy podjêli takie postanowienie i jednoczeœnie pomaga w nim
wytrwaæ. Przyznam, ¿e gdy na pocz¹tku
widzia³em las wyci¹gniêtych r¹k, sam
mia³em obawy, czy ci ludzie wytrwaj¹,
ale szybko przesta³em siê wahaæ. Spotykaj¹c grupy pielgrzymów pyta³em
o doœwiadczenia i by³em zdumiony s³ysz¹c liczne œwiadectwa sk³adane przez
wiernych.
H. Ch.: Kto pomaga³ Ojcu w szerzeniu
tego dzie³a?
O. Jarosz: Mia³em licznych wspó³pracowników, którzy pomagali mi w krzewieniu Duchowej Adopcji. Korzysta³em
z mo¿liwoœci g³oszenia rekolekcji
w wielu parafiach na proœbê lub za zgod¹ ksiê¿y proboszczów i rozszerza³em
dzie³o Duchowej Adopcji.
H. Ch.: Czy Warszawa by³a pierwszym miejscem, gdzie zaczê³a siê ta
dzia³alnoœæ czy te¿ Ojciec spotka³ siê
ju¿ wczeœniej z obron¹ ¿ycia?
O. Jarosz: Sprawa obrony ¿ycia by³a mi
droga jeszcze w czasie, kiedy pracowa³em w Krakowie. Ju¿ tam spotka³em siê
z Krucjat¹ Modlitwy w Obronie Poczêtych Dzieci i jej przedstawicielem dr in¿.
Antonim Ziêb¹, z którym wspó³pracowa³em.
S³u¿ba ¯yciu VI–VII/2000

M. G.: Pod jakim wezwaniem jest parafia, w której obecnie Ojciec pracuje
i kto jest inicjatorem jej powstania?
O. Jarosz: Kiedy prze³o¿eni wys³ali
mnie w listopadzie 1996 roku do Torunia, abym organizowa³ now¹ parafiê
i rozpocz¹³ budowê koœcio³a, postanowi³em, ¿e œwi¹tynia, która tutaj stanie, bêdzie zainspirowana myœl¹ zaczerpniêt¹
z idei Duchowej Adopcji.
Jest to koœció³ pod wezwaniem Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej
budowany jako okazja do ekspiacji za
grzechy przeciwko ¿yciu. Widz¹c potrzebê wynagrodzenia Bogu za te grzechy, pomyœla³em, ¿e podobnie jak koœció³ wybudowany w Zakopanem
jest wotum wdziêcznoœci za uratowanie
¿ycia Ojca Œwiêtego, tak ten mo¿e staæ
siê wynagrodzeniem Bogu za grzechy
przeciwko ¿yciu. W œwi¹tyni zaprojektowano te¿ kaplicê wieczystej adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu, miejsce indywidualnej modlitwy i korzystania
z Sakramentu Pokuty. Niech ka¿de nabo¿eñstwo i wszystko, co bêdzie mia³o
miejsce w tym koœciele bêdzie wynagrodzeniem Panu Bogu za brak szacunku
dla ¿ycia.

H. Ch.: A jak przyjêli to parafianie?
O. Jarosz: Moi parafianie dobrze przyjêli ten pomys³, a nawet wierni z s¹siednich parafii poczuli siê solidarni z nami.
Szczególnie bliskie mojemu sercu
w idei Duchowej Adopcji jest to, ¿e nie
tylko modlimy siê o uratowanie zagro¿onego dziecka, ale prosimy te¿ o udane
¿ycie dla niego, o to, by cz³owiek, którego chcemy uratowaæ pe³ni³ wolê Bo¿¹,
o ³askê dla jego rodziców. Duchowa Adopcja rodzi potrzebê wynagrodzenia Panu
Bogu za ¿ycie sprzeczne z Dekalogiem.
Wiele osób zwraca³o mi uwagê na potrzebê, co wi¹¿e siê równie¿ z papieskim
nauczaniem i ewangeliczn¹ zachêt¹: „nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”
oraz „czyñcie pokutê”.
W idei modlitwy Duchowej Adopcji
jest miejsce na pewne praktyki pokutne,
które obecnie bardzo czêsto s¹ opuszczane i lekcewa¿one. Dzisiejszy œwiat zamiast pokuty i nawrócenia preferuje wygodê i konsumpcjonizm. Myœlê, ¿e wzorem do naœladowania mo¿e byæ postaæ
wspomnianego przeze mnie o. Krzysztofa Kotnisa, który systematycznie prowadzi³ takie modlitwy – szczególnie
w pierwsze soboty miesi¹ca.

Koœció³ NMP Czêstochowskiej bêdzie równie¿ obiektem promuj¹cym
dzie³o Duchowej Adopcji, wierni bêd¹
mogli zawsze tutaj znaleŸæ wsparcie oraz
podj¹æ modlitwê w intencji dziecka nie
narodzonego. Ju¿ teraz du¿o ludzi poranionych grzechami przychodzi tu, prosz¹c o modlitwê i spowiedŸ, pragn¹c naprawy swego ¿ycia. S¹ to oczywiœcie tajemnice konfesjona³u, ale te¿ i znak, ¿e
mój pomys³, by by³ to koœció³ wynagrodzenia znajduje realny odzew w sercach
przychodz¹cych tutaj ludzi.
Modlitwa w obronie ¿ycia zawsze
kwitnie w sanktuariach maryjnych.
Równie¿ i ta œwi¹tynia ofiarowana jest
Matce Bo¿ej, aby wierni znaleŸli w niej
duszpastersk¹ pomoc i jednoczeœnie mogli czynnie w³¹czyæ siê w akt budowy tego koœcio³a.
M. G.: Jakie s¹ Ojca plany na przysz³oœæ?
O. Jarosz: Jestem gotów nadal s³u¿yæ
dzie³u obrony ¿ycia poprzez Centralny
Oœrodek Krzewienia Duchowej Adopcji
na Jasnej Górze, g³oszenie rekolekcji dla
animatorów Duchowej Adopcji i dzielenie siê z nimi doœwiadczeniami.
Kiedyœ w Budapeszcie grupa wêgierskich wiernych uczestniczy³a w konferencji dotycz¹cej Duchowej Adopcji. Jeden z uczestników – poeta, zaproponowa³, aby tê ideê wspierali tak¿e ludzie
niewierz¹cy. „Tak, ale jak to zrobiæ – zapyta³em – przecie¿ jest to dzie³o modlitwy”. Wtedy us³ysza³em tak¹ odpowiedŸ: „Tylko Bóg zna tajemnicê ludzkiego serca. Poza tym ludzie ci mogliby
promowaæ, rozszerzaæ Duchow¹ Adopcjê, widz¹c, ¿e dzie³o to jest znakiem mi³oœci dla drugiego cz³owieka”.
Modlitwa Duchowej Adopcji jest
w³aœnie takim gestem mi³oœci i bezinteresownym darem dla drugiego cz³owieka, nie tylko dla dziecka, którego ¿ycie
jest zagro¿one, ale równie¿ dla rodziców,
którzy przyjmuj¹c nowe ¿ycie, jednoczeœnie unikaj¹ grzechu przeciwko ¿yciu
wraz z jego konsekwencjami: syndromem postaborcyjnym oraz innymi skutkami, jakie towarzysz¹ ka¿demu ciê¿kiemu grzechowi, który jest œmierci¹ i odejœciem od Pana Boga.
Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawia³y
Maryla G³uszak i Halina Chytra

FOT.
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o. Stanis³aw Jarosz, o. Ignacy Rêkawek,
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Do Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców!
Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. Miliony naszych dzieci
podejmuj¹ naukê w szko³ach podstawowych, gimnazjach, szko³ach œrednich.
Wœród wielu innych przedmiotów bêd¹ prowadzone tak¿e
zajêcia z „wychowania do ¿ycia w rodzinie”. Ten jak¿e wa¿ny
przedmiot: jego program, podrêczniki i pomoce dydaktyczne
winny odpowiadaæ ¿yczeniom i pogl¹dom rodziców.
Jak wiemy, od lat krêgi lewicowe, liberalne próbuj¹ na ró¿ne sposoby wprowadziæ programy, treœci, podrêczniki i pomoce dydaktyczne, które s¹ sprzeczne z moralnoœci¹ katolick¹,
z godnym cz³owieka podejœciem do ludzkiej p³ciowoœci, ma³¿eñstwa, prokreacji i rodziny.
Apelujemy do wszystkich rodziców, aby zainteresowali siê,
kto i w jaki sposób bêdzie z ich dzieæmi realizowa³ „wychowanie do ¿ycia w rodzinie”. Jakie podrêczniki i pomoce dydaktyczne zamierza wykorzystaæ w tym nauczaniu?
Ze swej strony pragniemy poleciæ podrêczniki:
„Wêdruj¹c ku doros³oœci”
(red. T. Król), dla kl. 5-6 szko³y podstawowej oraz dla kl. 1-3 gimnazjum, wyd. R u b i k o n
„Wokó³ nas” (red. E. Kosiñska),
dla klas 1-3 gimnazjum.
wyd. R u b i k o n
Wyd. R u b i k o n ,
tel. /faks: (012) 633 26 52,
(012) 633 31 35

Natomiast dla uczniów liceów, techników i szkó³ zawodowych:
„Wychowanie do ¿ycia w rodzinie”
(red. M. Ryœ), wyd. CMPPP MEN,
tel. /faks (022) 825 23 67;
„Zanim wybierzesz”
(red. M. i W. Grabowscy,
A. i M. Niemyscy,
M. i P. Wo³ochowiczowie),
wyd. Szkolne PWN,
Warszawa,
infolinia 0 800 22 34 44.
Pragniemy równie¿ poleciæ nauczycielom, wychowawcom zestaw 10 videokaset „Cz³owiek -Mi³oœæ-Rodzina”
zrealizowany przez Zak³ad „Wychowawca” Fundacja „•ród³o”
(bli¿sze informacje poni¿ej).
Rodzicom, nauczycielom i wychowawcom ¿yczymy wielu
radoœci i satysfakcji w wychowywaniu m³odego pokolenia do
¿ycia w zdrowych, szczêœliwych rodzinach.
prof. dr hab. Janusz Kawecki
przewodnicz¹cy Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli i Wychowawców

mgr Jerzy Pyrdo³
przewodnicz¹cy KO Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców

dr in¿. Antoni Ziêba
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

JESZCZE RAZ GRATULUJEMY!
Prezentowany wielokrotnie na ³amach „S³u¿by
¯yciu” pakiet 10 wideokaset „Cz³owiek – Mi³oœæ – Rodzina” zdoby³ I nagrodê w kategorii Programów Telewizyjnych i Katechetycznych na XV Miêdzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów
„Niepokalanów 2000”.
Redakcja dzieli radoœæ Twórców wideofilmów i zachêca nauczycieli, wychowawców i katechetów do korzystania z tych
pomocy dydaktycznych.
Przypominamy, ¿e eksperci wydzia³ów nauki katolickiej (wydzia³ów katechetycznych) Kurii Metropolitalnych
w Warszawie, Krakowie i Lublinie uznali, ¿e wideofilmy te mog¹ byæ tak¿e wykorzystane z du¿ym po¿ytkiem w katechezie
m³odzie¿y.
Przypominamy tytu³y filmów (d³ugoœæ
nagrania ka¿dego z nich to oko³o 20 minut)
oraz mo¿liwoœci ich nabycia.

Tytu³y poszczególnych filmów:
1. Cz³owiek od poczêcia 2. Do progu dojrzewania
3. Tajemnice kobiecoœci 4. Tajemnice mêskoœci

5. Cz³owiek – istota p³ciowa 6. Etyka seksualnoœci
7. Dramat aborcji
8. Naturalne planowanie rodziny
9. Czas oczekiwania 10. Mi³oœæ
Zamówienia dokonuje siê poprzez wp³atê na rachunek bankowy „Wychowawcy” równowartoœci kaset
(380 z³). Kasety przeœlemy poczt¹. Koszt przesy³ki wliczony zosta³ w cenê kompletu. Mo¿liwe jest
tak¿e przes³anie wideokaset za zaliczeniem pocztowym na podstawie pisemnego zamówienia.
Fundacja „•ród³o”
Zak³ad „Wychowawca”
ul. Smoleñsk 2, 31-004 Kraków
konto: BPH III O/Kraków
10601406-320000221017
biuro: ul. Miko³ajska 17,
31-027 Kraków
tel./fax: (012) 423 23 24,
tel. 423 24 36 (w godz. 9 – 15)

