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U STAW A

Izba Reprezentantow
Kongresu USA przeciw eutanazji
27 pazdziemika 1999 r. Izba Reprezentantow Kongresu USA uchwalila ustaw? nt. eutanazji.
Zabrania ona lekarzom udzielania pomocy w samobojstwie osobom terminalnie chorym.
Reguluje tez inne kwestie zwiqzane z opiek^ paliatywn^. Ponizej publikujemy obszeme
fragmenty tej ustawy w oryginale oraz jej tlumaczenia.
Tlumaczenie

Tekst oryginalny

PROJEKT USTAWY

A BILL

Wprowadzenie poprawek do Ustawy o Substancjach Kontrolowanych w celu promowania zwalczania bolu i opieki paliatywnej bez dopuszczania samobojstwa w asyscie i eutanazji
i dla innych celow.

To amend the Controlled Substances Act to promote pain
management and palliative care without permitting assisted
suicide and euthanasia, and for other purposes.

* Senat i Izba Reprezentantow Stanow Zjednoczonych
Ameryki zgromadzone w Kongresie postanawiaj^ co nast?puje

* Be it enacted by the Senate and House of Representatives
of the United States of America in Congress assembled

ROZDZIAL PIERWSZY. SKROCONY TYTUL

SECTION 1. SHORT TITLE.

Niniejsza Ustawa moze bye nazywana „Ustaw^ o Promowaniu Walki z Bolem z 1999 roku".

This Act may be cited as the „Pain Relief Promotion Act of
1999".

CZJ^SC I
STOSOWANIE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH
ZGODNIE Z USTAWA O SUBSTANCJACH KONTROLOWANYCH

TITLE I
USE OF CONTROLLED SUBSTANCES CONSISTENT
W I T H THE CONTROLLED SUBSTANCES ACT

ROZDZIAL 101. WZMOCNIENIE ISTNIEJACYCH
NORM STOSOWANIA SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRAWEM

SEC. 101. REINFORCING EXISTING STANDARD FOR
LEGITIMATE USE OF CONTROLLED SUBSTANCES

Rozdzial 303 Ustawy o Substancjach Kontrolowanych
(21 U. S. C. 823) zostaje zmieniony przez dodanie na koncu
nastgpujqcych uwag:
„(i) (1) Dla celow niniejszej Ustawy oraz innych przepisow
prawnych realizuj^cych t? Ustawy, lagodzenie bolu lub niewygod w trakcie normalnej praktyki lekarskiej jest prawnie dozwolonym celem wydawania, rozprowadzania i podawania
substancji kontrolowanych, co jest zgodne ze zdrowiem i bezpieczeristwem publicznym, nawet jezeU zastosowanie takich
substancji moze zwi^kszyc ryzyko smierci. Nic w niniejszym
rozdziale nie upowaznia do celowego wydawania, rozprowadzania i podawania substancji kontrolowanych w celu
spowodowania smierci lub pomocy innej osobie w spowodowaniu smierci.

Section 303 of the Controlled Substances Act (21 U.S.C.
823) is amended by adding at the end the following:

(2) Niezaleznie od jakichkolwiek innych postanowien
niniejszej Ustawy, przy okreslaniu, czy rejestracja jest

E

„(i)(l) For purposes of this Act and any regulations to
implement this Act, alleviating pain or discomfort in the usual
course of professional practice is a legitimate medical purpose
for the dispensing, distributing, or administering of a
controlled substance that is consistent with public health and
safety, even i f the use of such a substance may increase the
risk of death. Nothing in this section authorizes
intentionally dispensing, distributing, or administering a
controlled substance for the purpose of causing death or
assisting another person in causing death.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act, in
determining whether a registration is consistent with the
Sfuzba z y c i u xii/99

zgodna z interesem publicznym, Minister Sprawiedliwosci
nie nada mocy obowiqzuj^cej zadnemu prawn stanowemu
dopuszczajqcemu lub zezwalajqcemu na samobojstwo
w asyscie lub eutanazj^.

public interest under this Act, the Attorney General shall
give no force and effect to State law authorizing or
permitting assisted suicide or euthanasia.

(3) Paragraf (2) dotyczy wylqcznie dzialaii nast^pujqcych
po dacie wejscia w zycie tego podrozdzialu."

(3) Paragraph (2) applies only to conduct occurring after
the date of enactment of this subsection."

ROZDZIAL 102. PROGRAMY EDUKACYJNEI SZKOLENIOWE

SEC. 102. EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS.

Rozdzial 502 (a) Ustawy o Substancjach Kontrolowanych
(21 U. S. C. 872 (a)) zostaje poprawiony:

Section 502(a) of the Controlled Substances Act (21 U.S.C.
872(a)) is amended:

(1) poprzez wyki'eslenie „i" na koricu paragrafu (5);
(2) poprzez wykreslenie kropki na kolicu paragrafu (6) oraz
wstawienie tarn „; oraz"; i
(3) poprzez dodanie na koricu nast^puj^cego zdania:
„(7) programy edukacyjne i szkoleniowe dla personelu lokalnego, stanowego i federalnego, realizujqce zalecenia
Sekretarza Zdrowia i Opieki Spolecznej, a dotyczqce koniecznego i zgodnego z prawem stosowania substancji kontrolowa- ]
nych w zwalczaniu bolu i opiece paliatywnej oraz procedury, i
wedlug ktorych instytucje powolane do czynnosci dochodzeniowych i egzekwowania prawa moglyby usankcjonowac takie ich zastosowanie".
CZ^SC I I
PROMOWANIE OPIEKI PALIATYWNEJ

(1) by striking „and" at the end of paragraph (5);
(2) by striking the period at the end of paragraph (6) and
inserting „; and"; and
(3) by adding at the end the following:
„(7) educational and training programs for local. State, and
Federal personnel, incorporating recommendations by the
Secretary of Health and Human Services, on the necessary and
legitimate use of controlled substances in pain management
and palliative care, and means by which igation and
enforcement actions by law enforcement personnel may
accommodate such use".

TITLE I I
PROMOTING PALLIATIVE CARE

ROZDZL\ 201. DZIALALNOSC AGENCJI DO SPRAW
BADAN I POLITYKI ZDROWOTNEJ.

SEC. 201. ACTIVITIES OF AGENCY FOR HEALTH
CARE POLICY A N D RESEARCH.

Sekcja A cz^sci I X Ustawy o Publicznej Opiece Zdrowotnej (42 U . S. C. 299 i nast^pne) zostaje poprawiona poprzez
dodanie na koiicu nast^pujqcego rozdzialu:

Part A of title I X of the Public Health Service Act (42
U.S.C. 299 et seq.) is amended by adding at the end the
following section:

„ROZDZIAL 906. PROGRAM B A D A N N A D OPIEKA
PALIATYWNA I ZAPEWNIANIA JEJ JAKOSCI.

„SEC. 906. PROGRAM FOR PALLIATIVE CARE
RESEARCH A N D QUALITY.

(a) Uwagi ogolne. Administrator kierowac b?dzie programem w celu osiqgnigcia nast^puj^cych celow:

(a) In General. The Administrator shall carry out a program
to accomphsh the following:

(1) przyczynianie si? do rozwoju i post?p6w naukowej
wiedzy o opiece paliatywnej.

(1) Develop and advance scientific understanding of
palliative care.

(2) zbieranie i rozpowszechnianie protokolow i opartych
na materiale dowodowym praktyk zwiqzanych z opiek^ paliatywn^, a zwlaszcza zwalczaniem bolu u pacjentow nieuleczalnie chorych, oraz udost^pnianie takich informacji publicznym
i prywatnym instytucjom opracowuj^cym i prowadzqcym programy opieki zdrowotnej, szkolom medycznym, hospicjom
oraz ogolowi spoleczeristwa.

(2) Collect and disseminate protocols and evidence-based
practices regarding palliative care, with priority given to pain
management for terminally i l l patients, and make such
information
available to public and private health care programs and
providers, health professions schools, and hospices, and to the
general public.

(b) Defmicja. Dla celow niniejszego rozdzialu, termin „opieka paliatywna" oznacza aktywnq, wszechstronn^ opiek? nad pacjentami, ktorych rokowania s^ ograniczone z uwagi na post?puj^c^, dalece zaawansowanq chorob?. Celem takiej opieki jest zlagodzenie bolu i innych dolegliwych objawow oraz poprawienie
jakosci zycia, nie zas przyspieszenie b^dz opoznienie smierci".

(b) Definition. For purposes of this section, the term
'palliative care' means the active total care of patients whose
prognosis is limited due to progressive, far-advanced disease.
The purpose of such care is to alleviate pain and other
distressing symptoms and to enhance the quality of life, not
to hasten or postpone death".

Sluzba z y c i u xii/99
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ROZDZIAL 202. D Z I A L A N I A ADMINISTRACJI DO
SPRAW SRODKOW I USLUG ZDROWOTNYCH

SEC. 202. ACTIVITIES OF HEALTH RESOURCES
A N D SERVICES ADMINISTRATION.

a) Uwagi ogolne. Sekcja D cz?sci V I I Ustawy o Publicznej Opiece Zdrowotnej (42 U . S. C. 294 i nast?pne), poprawiona rozdzialem 103 Prawa Panstwowego 105-392 (112 Stat.
3541) zostaje poprawiona:

a) In General. Part D of title V I I of the Public Health
Service Act(42 U.S.C. 294 et seq.), as amended by section 103
of Public Law 105-392
112 Stat. 3541), is amended:

(1) poprzez zmian? numeracji rozdzialow 754 do 757 odpowiednio na 755 do 758; oraz

(1) by redesignating sections 754 through 757 as sections
755 through 758, respectively; and

(2) poprzez dodanie po rozdziale 753 nast?puj^ego rozdzialu:

(2) by inserting after section 753 the following section:

„ROZDZIAL 754. PROGRAM EDUKACJI I SZKOLEN
W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ

„SEC. 754. PROGRAM FOR EDUCATION A N D
TRAINING I N PALLIATIVE CARE.

(a) Uwagi ogolne. Sekretarz, w porozumieniu z Administratorem do spraw Badan i Polityki Zdrowotnej, moze przyznawac fundusze, umowy o wspolpracy oraz kontrakty szkolom medycznym, hospicjom oraz innym jednostkom publicznym i prywatnym w celu opracowywania i wdrazania programow edukacyjnych i szkoleniowych dla pracownikow sluzby
zdrowia w zakresie opieki paliatywnej.

(a) In General. The Secretary, in consultation with the
Administrator for Health Care Policy and Research, may make
awards of grants, cooperative agreements, and contracts to
health professions schools, hospices, and other public and
private entities for the development and implementation of
programs to provide education and training to health care
professionals in palliative care.

(b) Priorytety. Pierwszenstwo przy przyznawaniu funduszy
i kontraktow wymienionych w podrozdziale (a) b?dzie mialo
wdrazanie programow wymienionych w tym rozdziale.

(b) Priorities. In making awards under subsection (a), the
Secretary shall give priority to awards for the implementation
of programs under such subsection.

(c) Niektore tematy. Przyznanie funduszy lub kontraktu na
mocy podrozdzialu (a) moze nast^ic tylko wowczas, gdy instytucja ubiegaj^ca si? zgodzi si? wlqczyc do takiego programu informacje na temat:

(c) Certain Topics. A n award may be made under
subsection (a) only i f the applicant for the award agrees that
the program carried out with the award w i l l include
information and education on:

(1) srodkow sluzqcych lagodzeniu bolu i niewygod u pacjentow, zwlaszcza nieuleczalnie chorych, a takze medycznie
uzasadnionego stosowania substancji kontrolowanych;

(1) means for alleviating pain and discomfort of patients,
especially terminally i l l patients, including the medically
appropriate use of controlled substances;

(2) obowi^zuj^cych przepisow dotycz^cych substancji
kontrolowanych, w tym przepisow zezwalaj^cych lekarzom na
wydawanie lub podawanie substancji kontrolowanych potrzebnych do zlagodzenia bolu nawet w przypadkach, gdy
dzialania takie mog^ w sposob niezamierzony zwi?kszyc ryzyko smierci; oraz

(2) applicable laws on controlled substances, including
laws permitting health care professionals to dispense or
administer controlled substances as needed to relieve pain even
in cases where such efforts may unintentionally increase the
risk of death; and

(3) najnowszych odkryc, post?p6w oraz udoskonaleri w zakresie stosowania opieki paliatywnej.

(3) recent findings, developments, and improvements in the
provision of palliative care.

(d) Miejsca realizacji programow. Edukacja i szkolenia opisane w podrozdziale (a) mog^ bye realizowane przez szkoiy
medyczne, stacjoname programy szkoleniowe oraz inne programy podyplomowych studiow w zawodach medycznych, instytucje ciqglego ksztaicenia medycznego, hospicja oraz inne
programy lub placowki, jakie Sekretarz uzna za odpowiednie.
(e) Ocena programow. Sekretarz (bezposrednio lub przez fundusze, lub kontrakty) zapewni ocen? programow reahzowanych
zgodnie z podrozdzialem (a) w celu stwierdzenia wplywu takich
programow na wiedz? i praktyki w zakresie opieki paliatywnej.

(d) Program Sites. Education and training under subsection
(a) may be provided at or through health professions schools,
residency training programs and other graduate programs in the
health professions, entities that provide continuing medical
education, hospices, and such other programs or sites as the
Secretary determines to be appropriate.
(e) Evaluation of Programs. The Secretary shall (directly or
through grants or contracts) provide for the evaluation of
programs implemented under subsection (a) in order to
determine the effect of such programs on knowledge and
practice regarding palliative care.

(f) Grupy oceniaj^ce. Przy wykonywaniu postanowien rozdzialu 799 (f) w odniesieniu do tego rozdzialu Sekretarz zapewni, by w sklad kazdej grupy oceniaj^cej wchodzila przynajmniej jedna osoba dysponuj^ca specjalistyczn^ wiedzy i doswiadczeniem w zakresie opieki paliatywnej".

(f) Peer Review Groups. In carrying out section 799(f) with
respect to this section, the Secretary shall ensure that the
membership of each peer review group involved includes one
or more individuals with expertise and experience in palliative
care".
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(b) Przyznawanie srodkow

b) Authorization of Appropriations; Allocation.

(1) Uwagi ogolne. Rozdzial 758 Ustawy o Publicznej Sluzbie Zdrowia (zmieniony zgodnie z podrozdzialem (a) (1) niniejszego rozdzialu) zostaje zmieniony w podrozdziale (b) (1)
(C) poprzez wykreslenie slow „rozdzialy 753, 754 i 755"
i wpisanie slow „rozdziaiy 753, 754, 755 i 756".

(1) In general. Section 758 of the Public Health Service
Act(as redesignated by subsection (a)(1) of this section) is
amended in subsection (b)(1)(C) by striking „sections 753,
754, and 755" and inserting „section 753, 754, 755, and 756".

(2) Kwota. Odnos'nie rozdzialu 758 Ustawy o Publicznej
Sluzbie Zdrowia (zmienionego zgodnie z podrozdzialem (a)
(1) niniejszego rozdzialu) kwota w dolarach okreslona w podrozdziale (b)(1)(C) tego rozdzialu zostaje podwyzszona
o 5.000.000 dolarow.

(2) Amount. With respect to section 758 of the PubUc
Health Service Act (as redesignated by subsection (a)(1) of this
section), the dollar amount specified in subsection (b)(1)(C) of
such section is deemed to be increased by $5,000,000.

ROZDZIAL 203. DATA WEJSCIA W ZYCIE
Niniejsze poprawki wchodzq w zycie z dniem 1 pazdziernika 1999 r. lub w dniu wejscia w zycie tej Ustawy, zaleznie od
tego, CO nast^i pozniej.

SEC. 203. EFFECTIVE DATE.
The amendments made by this title take effect October 1,
1999, or upon the date of the enactment of this Act, whichever
occurs later.

D EM 0 G RA F IA

dr Krystyna Kluzowa
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellonskiego

Polska rzeczywistosc
demograficzna:
Stan aictualny
i perspelctywy
Okresy przelomowe w dziejach spoleczenstw stanowiq czas szczegolnie sprzyjaj^cy refleksji
nad minionymi zdarzeniami, dokonywaniu ich oceny i wyci^ganiu wnioskow, ktore mogq stanowic podstawq do przewidywania przyszlego biegu spraw.
Znajdujemy si? niew^tpliwie w takim
wlasnie przelomowym momencie dziejow i to nie tylko dlatego, ze niedlugo juz
wkroczymy w nowe stulecie (i zarazem
tysiqclecie), z czym wiqzemy liczne nadzieje, plany a moze i pewne obawy.
Wazniejszym powodem, uzasadniaj^cym
uznanie obecnego etapu za przelomowy
w historii polskiego spoleczenstwa, s^
dokonujqce si? w naszym kraju od dziesi?ciu lat przemiany okreslane jako transformacja systemowa. Trudno nie dostrzec ich wplywu na sposob naszego indywidualnego myslenia i dzialania, trudno takze nie zauwazyc ich oddzialywania
na rozne plaszczyzny zycia spolecznego.

procesu transformacji, ale w pewnej
mierze okreslaj^ j ^ takze zdarzenia
z okresu przemian, w szczegolnosci te,
ktore dotyczy sfery rozrodczosci. Ich
dynamika i kierunek przebiegu pozwalajq juz w tym momencie na sformulowanie wst?pnych przewidywaii dotyczqcych sytuacji ludnos'ciowej w naszym
kraju.
Chociaz poszukiwanie odpowiedzi
na pytanie o ksztalt przyszlosci wydaje
si? bardziej frapuj^ce niz diagnozowa-

nie terazniejszosci, dla kazdego jest
jednak oczywiste, ze nie da si? nakreslic w prawidlowy sposob obrazu przyszlosci bez przeprowadzenia rzetelnej
analizy aktualnego stanu rzeczy. Dlatego refleksje nad przyszlosxi^ demograficzny Polski trzeba poprzedzic wiadomosciami na temat obecnej sytuacji
ludnosciowej (zestawienie najwazniejszych informacji o sytuacji ludnosciowej Polski w latach 90. przedstawiono
w tablicy 1).

Wykres 1. Przyrost rzeczywisty ludnosci w Polsce w latach 1950-1999 (w proc.)

Jednq z waznych dziedzin
spolecznej rzeczywistosci,
w ktorej rezultaty przemian
ustrojowych wyraznie si?
uwidaczniaJ4, jest sfera stosunkow ludnosciowych.
Wprawdzie aktualnq sytuacj? ludnos'ciow^ Polski determinuj^ w znacznym
stopniu fakty demograficzne, ktore dokonaly si? jeszcze przed rozpocz?ciem
8

n ogotem

1950-1959

1960-1969

1970-1979

•

miasta

•

wies

1980-1989 1990-1999*
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Tablica 1. Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej w Polsce w latach 1990-1998

Wyszczegolnienie
Ludnosc ogoiem w tys.
(stan w dniu 31 XII)
M?zczyzni w tys.
Kobiety w tys.
Ludnosc miejska w tys.
Ludnosc miejska w proc.
Przyrost roczny
(rzeczywisty) w tys.
Przyrost roczny
(rzeczywisty) w proc.
Przyrost naturalny w tys.
Przyrost naturalny na
1000 ludnosci
Migracje zagraniczne
ludnosci (na pobyt staly)
w tys.
naplyw
odplyw
saldo przemieszczeri
Malzeristwa w tys.
Malzeristwa
na 1000 ludnos'ci
Rozwody w tys.
Rozwody na 1000
ludnosci
Urodzenia zywe w tys.
Urodzenia zywe na 1000
ludnosci
Dzietnosc kobiet
Zgony ogoiem w tys.
Zgony na 1000 ludnosci
Zgony niemowlyt w tys.
Zgony niemowlyt na
1000 urodzeri zywych
Przeci?tne dalsze
trwanie zycia (w latach)
m?zczyzni
kobiety

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

38183
18608
19575
23614
61,8

38309
18661
19648
23750
62,0

38418
18708
19710
23701
61,7

38505
18746
19759
23808
61,8

38581
18778
19803
23868
61,9

38609
18786
19823
23877
61,8

38639
18797
19842
23904
61,9

38660
18801
19859
23925
61,9

38667
18798
19869
23923
61,9

145

126

109

87

76

28

30

21

7

0,38
157,4

0,33
142,0

0,28
120,5

0,23
102,0

0,20
94,9

0,07
47,0

0,08
42,7

0,05
32,4

0,02
20,3

4,1

3,7

3,2

2,6

2,5

1,2

1,1

0,9

0,5

2,6
18,4
-15,8
255,4

5,0
21,0
-16,0
233,2

6,5
18,1
-11,6
217,3

5,9
21,3
-15,4
207,7

6,9
25,9
-19,0
207,7

8,1
26,3
-18,2
207,1

8,2
21,3
-13,1
203,6

8,4
20,2
-11,8
204,9

8,9
22,2
-13,3
209,4

6,7
42,5

6,1
33,8

5,7
32,0

5,4
27,9

5,4
31,6

5,4
38,1

5,3
39,4

5,3
42,6

5,4
45,2

1,1
547,7

0,9
547,7

0,8
515,2

0,7
494,3

0,8
481,3

1,0
433,1

1,0
428,2

1,1
412,6

1,2
395,6

14,3
2,039
390,3
10,2
10,6

14,3
2,049
405,7
10,6
9,9

13,5
1,929
394,7
10,3
9,0

12,8
1,852
392,3
10,2
8,0

12,5
1,798
386,4
10,0
7,3

11,2
1,611
386,1
10,0
5,9

11,1
1,580
385,5
10,0
5,2

10,7
1,508
380,2
9,8
4,2

10,2
1,431
375,3
9,7
3,8

19,3

18,2

17,3

16,1

15,1

13,6

12,2

10,2

9,5

66,5
75,5

66,1
75,3

66,7
75,7

67,4
76,0

67,5
76,1

67,6
76,4

68,1
76,6

68,5
77,0

68,9
77,3
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Stan obecny
Z najnowszych materialow zrodlowych udostfpnionych przez GUS wynika, ze w poiowie biezycego roku (wedlug stanu z dnia 30 czerwca) ludnosc
Polski osiygn^la liczb? 38 653 625.
W porownaniu z pierwszym rokiem po
I I wojnie swiatowej (1946), kiedy liczba
mieszkaricow naszego kraju wynosila
Stuzba z y c i u Xii/99

23 640 000 oznacza to przyrost az
o 63,5 proc. Jednak analizujqc dynamik?
przyrostu ludnosci w poszczegolnych
dekadach mozna latwo stwierdzic, ze
wykazuje on wyrazny tendencj? spadkowy (zob. wykres 1).
O ile bowiem w latach 1950-59
przyrost w skali calego kraju wynosil
17,7 proc, o tyle w biezycej dekadzie
(do polowy 1999 r.) - juz tylko 1,2 proc.

a jego srednioroczna stopa osiygn?la poziom 0,2 proc. Rodzi si? zatem pytanie,
jakie sy przyczyny tak znacznego oslabienia dynamiki przyrostu ludnosci,
szczegolnie wyraznego w ostatnim dziesi?cioleciu? Poszukujqc tych przyczyn,
nalezy w pierwszym rz?dzie wziyc pod
uwag? wplyw trzech czynnikow okreslajcjcych w sposob bezpos'redni warunki rozwoju demograficznego kazdej po9
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pulacji. S4 nimi urodzenia, zgony i migracje zagraniczne (ktorych wplyw nie uwidacznia si? wylycznie w odniesieniu do
potraktowanej zbiorczo ludnos'ci s'wiata).

Przyrost naturalny
i rzeczywisty
Poziom urodzeri i zgonow wyznacza
wyst?pujcicy w populacji typ przyrostu
naturalnego, ktory moze bye dodatni (jezeli liczba urodzeri przewyzsza liczb?
zgonow), ujemny (jezeh zgonow jest
wi?cej niz urodzeri) lub zerowy (jezeli
liczba zgonow jest rowna liczbie urodzeri). Powiyzanie przyrostu naturalnego z wplywem migracji (mierzonym
przez okreslenie tzw. salda migracji,
czyli roznicy mi?dzy ilosciq imigrantow
i emigrantow) okresla tzw. rzeczywisty
przyrost ludnosci. Jezeli liczba imigrantow przewyzsza liczb? emigrantow, czyU saldo migracji jest dodatnie, wowczas
przyrost rzeczywisty ludnos'ci jest wyzszy od przyrostu naturalnego. Jesli relacje mi?dzy liczby imigrantow i emigrantow ksztaltujy si? odwrotnie, przyrost
rzeczywisty jest nizszy od przyrostu naturalnego.
Z takq wlasnie sytuacja mamy
zasadniczo do czynienia w calej powojennej historii Polski. Przez wszystkie
lata (z wyjcitkiem 1948, 1952, 1955,
1956, 1959) liczba osob opuszczajycych
nasz kraj z zamiarem osiedlenia si? na
stale za granicy byla wyzsza od liczby
imigrantow. Trzeba jednak podkreslic,
ze w ostatnim dziesi?cioleciu zaznaczyla si? wyrazniej tendencja spadkowa
w zakresie podejmowania przez Polakow decyzji emigracyjnych. W latach
1990-98 opus'cilo kraj okolo 195 tys.
osob, podczas gdy np. w dekadzie poprzedniej - o ponad 76 tys. osob wi?cej
(w latach 1981-83 wyjechalo z Polski
na stale blisko 79 tys. osob). Znamienne
jest takze, ze w latach 90. w porownaniu
z wczesniejszym dziesi?cioleciem wzrosla znaczqco liczba osob imigrujycych
do Polski. W latach 1990-98 imigrantow bylo 60,5 tys. (ponad polow? stanowih powracajqcy z zagranicy rodacy),
w dekadzie poprzedniej - 16,2 tys. Polacy opuszczajqcy ojczyzn? w latach 90.
w ponad 80 proc. przypadkow wybierali
jako miejsce zamieszkania jeden z krajow europejskich, najcz?sciej Niemcy
(71 proc), Austri? lub Szwecj?. Za ocean, do USA lub Kanady, emigrowal
w tym czasie blisko co szosty z naszych
rodakow (podobny rozklad strumienia
migrantow wyst?powai takze w latach

i nieco tylko mniej osob z wyksztalceniem srednim.
Polacy emigrujycy za granic? na stale to oczywis'cie nie wszyscy rodacy,
ktorzy opuscili kraj w analizowanym

80.). Opuszczajycy ojczyzn? to w wi?kszosci osoby mlode w wieku od 15 do
44 lat. Obecnie ws'rod emigrantow jest
blisko czterokrotnie mniej niz w latach
80. osob z wyzszym wyksztalceniem

Wykres 2. Przyrost naturalny w Polsce w latach 1946-1998*
* Stan w 1938 r.:
urodzenia z y w e 850 tys.,

tys.

zgony 480 tys.
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Wykres. 3. Przyrost naturalny w miastach w latach 1950-1998
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Wykres. 4. Przyrost naturalny na wsi w latach 1950-1998
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okresie. Gdyby chciec oszacowac peine
rozmiary emigracji z Polski w latach 90.,
to do liczby „oficjalnych" emigrantow
nalezaloby jeszcze dodac co najmniej
kilkusettysifczny zbiorowosc osob, ktore
wyjechaly na tzw. pobyt czasowy, ale
przebywajy za granicq diuzszy czas (wedlug danych z ostatniego mikrospisu ludnos'ci w maju 1995 r. ponad 900 tys. osob
przebywalo poza krajem dluzej niz
2 miesiyce). Chociaz udzial tej kategorii
emigrantow nie jest formalnie brany pod
uwag? przy okreslaniu wielkosci salda
migracji zagranicznych, jednak faktyczna nieobecnosc w kraju tak wielu osob,
glownie reprezentujycych mlodszy grup?
wiekowq, nie pozostaje bez wplywu na
krajowe zasoby sily roboczej i na przebieg podstawowych procesow demograficzny ch.
Oceniajyc ogolnie wplyw migracji
zagranicznych na rozwoj ludnosciowy
Polski w latach 90. nalezy stwierdzic,
ze mimo stosunkowo niewielkiego
salda przemieszczeh, ksztaltujycego
si? srednio na poziomie okolo 15 tys.
w skali roku, s^_ one obecnie czynnikiem istotnie (znacznie wyrazniejszym niz w dekadach poprzednich)
oddzialuJEjcym na aktualny sytuacja
demograficzny. Wyst?puJ£|ce prawie
we wszystkich latach okresu powojennego ujemne saldo migracji zagranicznych nie wplywalo nigdy pozytywnie na rzeczywisty przyrost ludnos'ci, ale 6w negatywny wplyw byl wyraznie niwelowany przez ogolnie wysoki, choc podlegajycy wahaniom,
przyrost naturalny. Jednak w latach
90. przyrost ten ulegi tak znacznemu
obnizeniu (zob. wykresy 2 - 4), ze rola migracji zagranicznych jako czynnika majycego swoj udzial w wyznaczaniu przyrostu rzeczywistego bardzo powaznie wzrosia.

Maleje liczba zgonow
Analizujyc przyczyny spadku przyrostu naturalnego w latach 90. nalezy
rozwazyc wplyw obu wyznaczajycych
go czynnikow, tj. urodzeii i zgonow. Nie
wplywajy one w rownym stopniu na obserwowany spadek - rola umieralnosci
jest znacznie mniejsza. Poczywszy od
1992 r. liczba zgonow stale maleje,
a w 1998 r. wspolczynnik zgonow osiygnyl najnizszy od polowy lat 80. wartos'c - 9,7 promila. O ponad polow? obnizyl si? poziom umieralnosci niemowlyt (z 19,3 prom, w 1990 r. do 9,5 prom,
w 1998 r.), z ktorych wi?kszosc umiera
przed ukoriczeniem pierwszego miesiystuzba z y c i u Xii/99

ca zycia, bydz to w wyniku chorob
w okresie okoioporodowym, bydz tez
na skutek wad wrodzonych. Nastypily
tez korzystne zmiany w dlugosci zycia.
Od 1992 r. wartos'c parametru okres'lajycego dlugos'c zycia statystycznego
mieszkarica naszego kraju nieprzerwanie wzrasta (w porownaniu z 1990 r.
wzrosia o 2,4 roku dla m?zczyzn
i 1,8 roku dla kobiet). Przy zalozeniu,
ze nie zmienilyby si? warunki w zakresie umieralnosci, chlopiec urodzony
w 1998 r. mialby szans? przezyc
68,9 roku, a dziewczynka - 77,3 roku.
Ulegly tez poprawie parametry okres'lajyce dlugosc zycia osob w wieku aktywnos'ci zawodowej oraz ludzi starszych
(np. 60-letni m?zczyzna ma szans?
przezyc jeszcze okolo 16,5 roku, a kobieta - 21 lat).

Kondycja zdrowotna
Polakow
Chociaz wi?c istniejy konkretne
podstawy do stwierdzenia, ze w biezycej dekadzie poczynilismy spore post?py w walce z umieralnosci^, nie mozna
powiedziec, ze udalo si? nam opanowac
wszystkie negatywne zjawiska zwiyzane z kondycjy zdrowotny naszego spoleczenstwa.
Z
przeprowadzonego

w 1996 r. przez GUS badania stanu
zdrowia ludnosci wynika, ze ponad
62 proc. doroslych mieszkaricow naszego kraju choruje przewlekle. W stosunku do 1988 r. (kiedy podczas spisu ludnosci badano m.in. problem niepelnosprawnosci) nastypil okolo 46-procentowy wzrost liczby osob niepelnosprawnych - takich, ktorym stan zdrowia
utrudnia, ogranicza, bydz uniemozliwia
trwale lub okresowo wypelnianie zadari
zyciowych i rol spolecznych w sposob
zgodny z przyj?tymi normami prawnymi i spolecznymi. Ich liczba wynosi
okolo 5430,6 tys., co stanowi 14,3 proc.
ogolu ludnosci. Z badania aktywnosci
ekonomicznej ludnos'ci, ktore GUS
przeprowadzil w 1997 r. wynika, ze w
ponad 1/3 gospodarstw domowych zyje co
najmniej jedna osoba niepehiosprawna.
Niepelnosprawnos'c cz?s'ciej wyst?puje
na wsi niz w miescie i w subpopulacji
kobiet w porownaniu z m?zczyznami.
Lata 90. przyniosly rowniez wzrost liczby osob leczycych si? w poradniach odwykowych i poradniach zdrowia psychicznego oraz wzrost zachorowari na
nowotwory zlosliwe. Nadal utrzymuje
si? wysoki (choc wykazujycy tendencj?
spadkowy) poziom zgonow z powodu
chorob ukladu kryzenia, wyst?puje takze wzrost liczby zgonow i obrazeri ciala
spowodowanych wypadkami drogowy-

Tablica 2. Poziom umierolnosd niemowlqt i przed^tne dalsze trwanie zyda
w wybranych krojach europejskich w 1997 r.

Kraje

Zgony niemowlqt
na 1000 urodzeri
zywych

Przeci?tne dalsze trwanie zycia
noworodkow w wybranych krajach
europejskich w 1997 r.
m?zczyzni

4,7
Austria
Belgia
6,1
Czechy
5,9
Dania
5,6 (1996)
Finlandia
3,9
Francja
4,8 (1996)
Grecja
6,3
Holandia
9,1
5,0
(1996)
Niemcy
Norwegia
4,1
Polska
10,2
Slowenia (1996/97 )
5,2
Szwajcaria (1996/97)
4,8
Szwecja (1996)
3,6
W?gry (1996)
9,9
Wielka Brytania (1996)
5,9

74,3
74,0
70,5
72,9
73,4
73,6
75,1
74,7
73,0
75,5
68,5
71,0
76,1
76,5
66,1
74,3

kobiety
80,6
80,8 (1994/96)
77,5
78,0 (1995/96)
80,5
81,7 (1994)
83
80,4 (1996)
79,5 (1993/94)
81,0
77,0
78,6
82,2
79,5
74,7
79,5
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mi. Daleko nam jeszcze do osiqgni?cia
europejskicii standardow w zakresie
poziomu umieralnosci niemowlyt oraz
przeci^tnego dalszego trwania zycia
noworodka (zob. tablica 2), a wi?c tych
parametrow, ktore sy powszechnie
uznawane za wazne demograficzne
wskazniki okreslajyce stopieh rozwoju
spoleczelistwa.Jednak globalna ocena
oddzialywania umieralnosci na poziom
przyrostu naturalnego wskazuje, ze jego obserwowany spadek nie dokonuje
si? pod wplywem wzrostu liczby zgonow. Stqd

jednoznaczny wniosek, ze
glownq przyczyny obnizania
si? przyrostu naturalnego jest
Spadek liczby urodzeri.

w jakim wieku rodzg
Poiki?
W ostatnich latach ulegla dose wyraznej zmianie struktura wieku kobiet reaUzujqcych decyzje prokreacyjne. W latach 80. udzial kobiet rodzycych dziecko
przed ukoriczeniem 20. roku zycia oraz
po przekroczeniu 35. roku zycia byl stosunkowo niski i wyrownany i wynosil
ponizej 6 proc. Obecnie odsetek bardzo
mlodych matek w populacji rodzycych
jest stosunkowo wysoki i ksztaltuje si?
na poziomie 8 proc, a jeszcze wyzszy
(10 proc.) jest odsetek kobiet rodzqcych
dziecko po przekroczeniu 35. roku zycia.
Niebagatelny wplyw na czas realizacji
decyzji prokreacyjnych ma wyksztalcenie. Kobiety z wyksztalceniem wyzszym
rodzy pierwsze dziecko majqc srednio

Wykres 5. Urodzenia zywe w Polsce w wybranych latach

• miasta

1980
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Tendencja spadkowa w zakresie liczby urodzeri wyst?puje juz od 1984 r.
(zob. wykres 5) - jest to drugi w powojennej historii polskiego spoleczeristwa
w ten sposob ukierunkoHvany trend.
Pierwszy spadek urodzeri odnotowano
w latach 1956-1967, ale tempo obecnego jest o wiele wyrazniej sze. Proces obnizania si? liczby urodzeri nabral szczegolnego przyspieszenia w latach 90.,
prowadzyc do stanu gi?bokiej depresji
urodzeniowej. Mi?dzy rokiem 1990
a 1998 hczba urodzeri zmniejszyla si?
z 547,7 tys. do 395,6 tys., tj. o blisko 28
proc, a w porownaniu z rokiem 1983,
szczytem ostatniego wyzu demograficznego, kiedy urodzilo si? ponad 723 tys.
dzieci, zmalala az o 327 tys., tj. 45 proc
Wspolczynnik urodzeri, ktory w 1983 r.
osiygnyl poziom 19,7 prom., obnizyl si?
do 14,3 prom, w 1990 r. i 10,2 prom,
w 1998 r.

1997

1996

1998
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27 lat, natomiast te o najnizszym poziomie wyksztalcenia zostajy matkami zdecydowanie wczesniej, srednio w wieku
18 lat.

Wyst?pujycy w populacji poziom
urodzeri zalezy bezpos'rednio od liczby
kobiet w wieku rozrodczym, czyli majycych od 15 do 49 lat, oraz od poziomu ich
plodnosci. Jak wynika z przeprowadzonych przez demografow analiz, przyczyny zmniejszenia si? Uczby urodzeri w biezycej dekadzie byl w glownej mierze wyrazny spadek poziomu plodnos'ci kobiet,
a nie negatywny wplyw zmian w strukturze wieku tej subpopulacji, bowiem absolutna liczba kobiet w wieku rozrodczym
wykazywala w latach 90. staly wzrost.

Spadek plodnosci wystqpil
we wszystkich grupach wieku rozrodczego, ale najbardziej wyraznie zaznaczyl si?
wsrod kobiet mlodych, mi?dzy 20. a 24. rokiem zycia,
ktore dotychczas charakteryzowala najwi?ksza aktywnosc rozrodcza
(w 1990 r. na 1000 kobiet reprezentujycych t? grup? przypadalo 165,2 urodzeri
zywych, a w 1998 r. juz tylko 92,6, co
oznacza spadek o 44 proc). Cechy sytuacji jest znaczne zbUzenie dotychczas
wyraznie zroznicowanych poziomdw
plodnosci w grupach kobiet wieku 20-24
lata i 25-29 lat. O ile jeszcze na poczytku lat 90. (nie mowiyc juz o latach wczesniej szych) plodnosc kobiet z mlodszej
grupy byla zdecydowanie wyzsza, o tyle
obecnie sytuacja ulegla odwroceniu i kobiety z grupy starszej rodzy cz?s'ciej niz
20-24-latki. Taka sytuacja widoczna jest
zwlaszcza w miastach i stanowi jeden
z przejawow upodabniania si? polskiego
wzorca plodnosci do wyst?pujycego

Wykres. 6. Wspolczynniki dzietnosci w Polsce w latach 1990-1998
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Tablica 3. Dzietnosc kobiet w Polsce wedlug generacji

Rok urodzenia

Kohortowy*
wspolczynnik
dzietnosci

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

2,330
2,300
2,270
2,240
2,230
2,230
2,220
2,210
2,204
2,198
2,203
2,188
2.184
2,172
2,179
2,182
2,185
2,170
2.146
2,127
2.088
2,064
2,032

Od 1989 r. wartosc wspolczynnika
dzietnosci, okreslajycego liczb? dzieci,
ktore przeci?tnie urodzilaby kobieta
w ciygu calego okresu rozrodczego
(przy zalozeniu, ze w poszczegolnych
fazach tego okresu rodzilaby z intensywnosciy obserwowany w badanym
roku, tzn. przy zachowaniu na niezmiennym poziomie wzorca plodnosci
z tego roku) jest na tyle niska, ze nie
zabezpiecza juz poziomu reprodukcji
gwarantujycego prosty zast?powalnosc
pokoleri. Aby taki poziom mogl bye
utrzymany, wspolczynnik dzietnosci
musialby osiygac wartosc 2,1 - 2,15.
Tymczasem od 1989 r. jego wartosc jest
nizsza i stale spada, az do poziomu 1,43
w 1998 r.

Od dziesi?ciu lat znajdujemy
si? wi?c w obszarze tzw. zaw?zonej reprodukcji ludnosci, CO oznacza, ze obecne
pokolenie matek nie jest zastepowane przez rownie liczne pokolenie corek.

Tablica 4. Malzeristwa formalne i nieformalne w Polsce w 1995 r. (wedlug wieku malzonkow)

Ogoiem
Wiek

Uwaga. Dla kobiet urodzonych po 1955 r.
dzietnosc zostala wyszacowana
* OBLICZONY D L A KOBIET URODZONYCH W DANYM ROKU
KALENDARZOWYM

Ogoiem
(w tys.)

ogoiem

formalne

8761

8615

Wies'

Miasta
nieformalne

ogoiem

146

formalne

5431

5321

nieformalne

ogoiem

formalne

nieformalne

110

3330

3294

36

W odsetkach
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Trzeba zaznaczyc, ze w polskich
miastach stan taki wyst?puje juz od polowy lat 60., gdyz wlasnie wowczas poziom realizowanej w nich dzietnosci obnizyl si? do tego stopnia, ze na statystyczny mieszkank? miasta przypadalo
mniej niz 2 dzieci (obecnie wartos'c
wspolczynnika dzietnosci dla kobiet
miejskich wynosi 1,25). Utrzymywanie
si? az do 1989 r. poziomu dzietnosci zapewniajycego w skali calego kraju co
najnmiej prosty zast?powalnosc pokoleri
bylo wi?c rezultatem wysokiej dzietnosci kobiet mieszkajycych na wsi (np. we
wspomnianym 1965 r., gdy statystyczna
mieszkanka miast rodzila juz mniej niz
dwoje dzieci, statystyczny mieszkank?
wsi charakteryzowal wskaznik dzietnosci na poziomie 3,27). Wprawdzie po
1960 r. takze i na wsi dostrzegalny byi
spadek dzietnos'ci, ale dopiero w ostatnim dziesi?cioleciu nasilil si? do tego
stopnia, ze nie byl juz w stanie zrownowazyc o wiele nizszego poziomu dzietnosci mieszkanek miast, co^w rezultacie
doprowadzilo do zmiany realizowanego
typu reprodukcji biologicznej. Trzeba
takze podkreslic, ze spadek poziomu
dzietnos'ci jest coraz wyrazniejszy w na-
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w spoleczenstwach zachodnich, w ktorych kobiety decydujy si? z reguly na
urodzenie dziecka w pozniej szym wieku
niz czyiiily to dotychczas kobiety w naszym kraju. U nas jedynie na wsi utrzymal si? na razie poprzedni uklad, choc
poziomy plodnosci w obu wspomnianych grupach wiekowych bardzo si? do
siebie zblizyly i nie jest wykluczone, ze
i w tym srodowisku wkrotce dadzy o sobie znac skutki coraz szerszego przejmowania przez polskie spoleczeristwo zachodnich wzorcow post?powania.

Spadek wskaznika
dzietnosci
Spektakulamym przejawem obnizania si? poziomu plodnos'ci kobiet jest
spadek ich dzietnosci (zob. wykres 6).
stuzba Zyciu xil/99

Wiek zony
15-19 lat
20-24
25-29
30-34
35-39
40-49
50 i wi?cei
Wiek m?za
15-19 lat
20-24
25-29
30-34
35-39
40-49
50 i wi?cei

9,1
11,5
14,3
25,5
33,8

0,4
5,3
9,1
11,5
14,2
25,5
34,0

2,6
9,3
9,3
11,6
15,5
26,1
25,5

0,3
4,7
8,5
11,4
15,0
27,7
32,4

0,3
4,6
8,5
11,3
15,0
27,7
32,6

2,3
8,8
9,5
12,0
15,8
27,0
24,5

0,6
6,5
10,1
11,6
13,0
22,0
36,2

0,5
6,4
10,2
11,6
13,0
22,0
36,3

3,7
10,9
8,7
10,4
14,6
23,5
28,2

0,1
2,5
7,4
10,3
13,6
14,1
52,0

0,1
2,5
7,4
10,3
13,6
14,0
52,1

1,1
6,2
7,4
10,3
14,5
15,4
45,0

0,1
2,4
7,0
10,1
14,0
15,0
51,4

0,0
2,3
7,1
10,1
14,0
15,0
51,5

1,3
5,8
7,4
10,6
14,3
16,0
44,5

0,1
2,8
8,1
10,6
13,0
12,5
52,9

0,0
2,8

0,7
7,5
7,4
9,5
14,9
13,5
46,4

0,4
5,4
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8,1
10,6
13,0
12,5
53,0
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stfpujycych po sobie generacjach kobiet
urodzonych po wojnie, a wsrod kobiet
urodzonych po 1962 r. jest juz tak duzy,
ze nie zapewnia nawet prostej zast?powalnosci pokoleri (zob. tablica 3).
Nasuwa si? pytanie, co powoduje tak
znaczne obnizanie si? poziomu dzietnosci w naszym kraju? Nalezaloby tu
wskazac wplyw dwu grup czynnikow:
demograficznych i spolecznych, ktore
zreszty pozostajy ze soby w scislym
zwiyzku. Wsrod czynnikow demograficznych zasadniczy rol? odgrywa przebieg procesu tworzenia si? formalnie zawieranych zwiyzkow malzeriskich, ktore
stanowiy w naszym kraju podstawowe
srodowisko prokreacji (zob. tablica 4),
choc jednoczesnie podkreslic trzeba, ze
w ostatnich latach coraz wi?cej dzieci
przychodzi na s'wiat poza tak uformowanymi zwiyzkami (od 1980 r. odsetek urodzeri pozamalzeriskich zwi?kszyl si? ponad dwukrotnie i w 1998 r. stanowil
12 proc. ogolu urodzeri). Z powodu braku pogl?bionych badari na ten temat
trudno precyzyjnie okreslic, czy zwi?kszanie si? odsetka urodzeri pozamalzeriskich jest wynikiem podejmowania decyzji prokreacyjnych przez osoby pozostajyce w zwiyzkach nieformalnych, ktorych odsetek - choc w porownaniu z krajami zachodnimi niski - ulega wzrostowi, czy tez jest raczej konsekwencjy zupelnie nieplanowanych pocz?c, wynikajycych z podj?cia dzialari seksualnych
przez osoby nie pozostajqce ze soby
w trwalszych, chocby nawet nieformalnych, ukladach.

Polskie ma+zenstwa
Podczas ostatnich kilkunastu lat (od
1983 r.) wyst?powal w Polsce spadek
liczby zawieranych formalnie malzeristw. Dopiero w 1997 r. nastqpila
zmiana tej tendencji, chociaz nadal
utrzymuje si? relatywnie niski poziom
nowo powstajycych zwiqzkow. W 1998 r.
zawarto 209,4 tys. malzeristw, co oznacza, ze na kazdy 1000 ludnosci przypada
ich nie wiele ponad 5, podczas gdy na poczytku lat 80. przypadalo ich prawie 9.
Nizsza jest obecnie cz?stotliwosc zawierania malzeristw w miastach niz na wsi,
CO jest odwrotnos'ciy tendencji wyst?pujycej w tym zakresie w latach 80. Mimo
obnizania si? odsetka malzeristw zawieranych przez kobiety niepelnoletnie, ktore mogy zmienic swoj stan cywilny wylycznie za zgody sydu opiekuriczego,
wiek kobiet wst?pujycych po raz pierwszy w zwiyzek malzeriski w latach 90.
ulegl podwyzszeniu, co swiadczy

o opoznianiu momentu podejmowania
decyzji matrymonialnych i wpiywa na
udzial tej subpopulacji w procesie biologicznej reprodukcji
spoleczeristwa.
W ostatniej dekadzie sredni wiek kobiet
zawierajycych po raz pierwszy malzeristwo podwyzszyl si? o ponad pol roku
(w 1998 r. wynosil 23,4 roku), a wiek
srodkowy - o blisko rok (w 1998 r. wynosil 22,7 roku, co oznacza, ze polowa
kobiet stajycych po raz pierwszy na slubnym kobiercu nie osiygn?la jeszcze tego
wieku, natomiast druga polowa wiek ten
przekroczyla). Zawierane co roku zwiyzki formalne charakteryzuje wysoki poziom zbieznos'ci podstawowych cech demograficzno-spolecznych malzonkow,
takich jak wiek, poziom wyksztalcenia
czy stan cywilny. Zdecydowana wi?kszosc powstajycych malzeristw (aktualnie okolo 87 proc.) to zwiyzki pierwsze,
tworzone przez kawalerow i panny. Malzeristwa powtome zawierane sy cz?sciej
w miastach niz na wsi, a dominujy wsrod
inch zdecydowanie zwiyzki porozwodowe, tzn. takie, w ktorych przynajmniej
jedna ze stron w momencie wst?powania
w malzeristwo powtome byla osoby rozwiedziony.

Niekorzystnym zjawiskiem,
ktore wyst?puje od 1993 r.
jest przewaga liczby malzeristw rozwiqzanych nad
nowo zawartymi (zob. wykres 7).

zeriskich, to nadwyzka malzeristw rozwiyzanych nad zawartymi zwi?ksza si?
do okolo 9,5 tys. Najcz?stszy przyczyny
rozpadu zwiyzkow malzeriskich w Polsce jest smierc jednego ze wspolmalzonkow (z tego powodu rozpada si? okolo
80 proc. malzeristw, czyli ponad 18 na
kazdy 1000 istniejycych malzeristw).

Rozwody, ktorych poziom
zmienial si? w ostatniej dekadzie (poczqtkowo obnizal
si?, a od 1994 r. ponownie
wzrasta, choc w porownaniu
z innymi kraj ami europej skimi jest relatywnie niski), stanowiq aktualnie przyczyn?
rozpadu okolo jednej pi^tej
zwiyzkow malzeriskich.
Wi?kszos'c malzonkow rozwodzi si?
w wieku od 20 do 34 lat, a wi?c w okresie, gdy kobieta znajduje si? w wieku
najwi?kszej aktywnosci rozrodczej. Poniewaz rozwodzyce si? malzeristwa to
najcz?sciej pary o stazu nie przekraczajycym 10 lat, nie mozna wykluczyc, ze
niejednokrotnie jeszcze nie zdyzyly zrealizowac zaplanowanej w momencie
rozpoczynania wspolnego zycia dzietnos'ci. Rozpad zwiyzku oznacza wi?c w takiej sytuacji bydz czasowe (do momentu
ewentualnego wejscia w nowy uklad
malzeriski), bydz trwale (w przypadku rezy-

Wykres 7. Rozpad malzehstw w Polsce w wybranych latach
tys.
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W 1998 r. rozpadlo si? o ponad 7 tys.
malzeristw wi?cej niz zostalo zawartych,
a jesli uwzgl?dnic rowniez fakt emigracji
osob pozostajycych w zwiyzkach mal-

gnacji z kolejnego malzeristwa lub rezygnacji
z urodzenia dziecka pozamalzeriskiego)
wylyczenie
kobiety
rozwiedzionej
z udzialu w procesie reprodukcji ludnoSluzba Z y c i u x i l / 9 9

sci. Z demograficznego punktu widzenia
jest to Stan niekorzystny, w szczegolnos'ci wowczas, gdy poziom realizowanej
w skali spolecznej dzietnosci - tak, jak
ma to obecnie miejsce w Polsce - jest
ogolnie niski.
Rozpad zwiyzku malzeriskiego w wyniku rozwodu pociyga za soby rowruez
inne negatywne konsekwencje, ktore dotyczy losu dzieci, pozbawionych normalnie funkcjonujycej, pelnej rodziny. Bioryc pod uwag? wiek najcz?sciej rozwodzycych si? malzonkow, nietrudno uzmyslowic sobie, ze tok zycia rodzinnego zostaje powaznie zaburzony w okresie, gdy
dzieci sy jeszcze male lub co najwyzej
nastoletnie i szczegolnie potrzebujy troski i wsparcia ze strony rodzicow (dla
przykladu mozna podad, ze sposrod malzeristw, ktore rozwiodly si? w 1998 r. ponad dwie trzecie mialo dzieci w wieku
ponizej 18 lat). Jesli w takiej fazie zycia
doswiadczy rozpadu rodziny, to te przezycia b?dy mialy wplyw na ich psychik?, a w rezultacie na zdolnos'c do prawidlowego funkcjonowania w zyciu spolecznym.

Zmiana mentalnosci
prol<reacvjnej
Anahzujyc przebieg procesu tworzenia si? i rozpadu malzeristw mozna wyjas'nic przyczyny spadku poziomu dzietnos'ci rodzin przede wszystkim w kategoriach demograficznych. Chcyc jednak
przedstawic je w pelniejszym ^wietle,
nalezy uwzgl?dnic takze wplyw szeroko
rozumianych czynnikow spolecznych,
warunkujycych konkretne zachowania
prokreacyjne osob w wieku rozrodczym,
przede wszystkim kobiet. Z prowadzonych badari naukowych wynika, ze podczas ostatnich lat w postawach tych mozna dostrzec pewne zmiany, wyjasniajyce
przyczyny spadku poziomu dzietnosci.
Ich wyrazem jest m.in. obnizanie si?
wartosci parametrow okreslajycych tzw.
dzietnosc deklaratywny, tzn. uwazany za
idealny oraz planowany w momencie zawierania malzeristwa.
Na przyklad przeci?tna liczba dzieci
planowanych przez kobiety uczestniczyce w „Aiikiecie Nowozericow 1985" (badaniu, ktorym GUS objyl ogolnopolsky,
reprezentacyjny pr6b? osob zawierajycych po raz pierwszy zwiyzek malzeriski) wynosila 2,30, a przez badane
w 10 lat pozniej - juz tylko 2,24.
Bardzo istotny wplyw na poziom parametrow charakteryzujycych dzietnosc
kobiet wywiera poziom ich wyksztalcenia.
Sluzba z y c i u Xll/99

Wyniki ostatnich reprezentacyjnych badari GUS z 1995 r. na temat uwarunkowari zachowari prokreacyjnych rodzin
polskich wskazujy, ze kobiety z wyksztalceniem wyzszym planujy urodzenie przeci?tnie 2,14 dzieci, a majyce tylko wyksztalcenie podstawowe - 2,45.
Podobnie wyglyda sytuacja w zakresie
dzietnosci idealnej i zrealizowanej. Ta
ostatnia w przypadku kobiet z wyksztalceniem wyzszym wynosi 1,77, natomiast
wsrod najmniej wyksztalconych - 2,64.
Oznacza to, ze kobiety o najwyzszym
poziomie wyksztalcenia rodzy mniej
dzieci niz zaplanowaly, zas najslabiej
wyksztalcone przekraczajy swoje pierwotne plany prokreacyjne. Takze przewidywana dzietnos'c calkowita (tzn. juz
zrealizowana i jeszcze planowana) rozni
si? w zaleznosci od wyksztalcenia (i wynosi 1,99 dla najwyzej i 2,83 dla slabiej
wyksztalconych).
W calej badanej populacji procentowe udzialy kobiet, ktorych dzietnosc zrealizowana nie pokrywa si? z planowany,
sy podobne. Po dziesi?ciu latach od zawarcia malzeristwa srednio co czwarta
kobieta urodzila wi?cej dzieci ruz planowala, a co piyta nie zrealizowala swoich
planow macierzyriskich, glownie z powodu dzialania takich czynnikow jak zla
sytuacja materialna rodziny (35 proc.
przypadkow),
zly
stan
zdrowia
(25 proc), zagrozenie bezrobociem
i trudnosci w znalezieniu pracy (t? przyczyn? wymienialy glownie kobiety
o nizszym poziomie wyksztalcenia) oraz
zaabsorbowanie pracy (t? przyczyn?
wskazywaly przede wszystkim kobiety
0 wyzszym poziomie wyksztalcenia,
ktorych praca wymaga dyspozycyjnosci
1 duzego zaangazowania, czyli cech
utrudniajycych rownolegly realizacj?
obowiyzkow rodzinnych).
Jesliby oceniac perspektywy dzietnosci rodzin polskich na podstawie opinii
wyrazanych przez badane kobiety, uzyskany obraz nie przedstawialby si? zbyt
optymistycznie, bowiem

az 84 proc. respondentek
oswiadczylo, ze nie planuje
juz wi?cej dzieci.
Prawie polowa z nich nie zamierza zmienic swego stanowiska pod zadnym warunkiem, a cz?sc (36 proc.) zdecydowalaby si? ewentualnie urodzic kolejne
dziecko, gdyby zaistnialy ku temu sprzyjajyce okolicznosci (najcz?s'ciej wymieniane byly: poprawa sytuacji bytowej rodziny, okreslana przez wyzsze dochody.

lepsze warunki mieszkaniowe i ogolna
sytuacja spoleczno-gospodarcza kraju).
Badanie postaw prokreacyjnych osob
aktualnie znajdujycych si? w wieku rozrodczym, szczegolnie zyjycych w zwiyzkach malzeriskich oraz zamierzeri matiymonialnych i prokreacyjnych mlodziezy,
ktora w przyszlosci podejmie zadania
w zakresie biologicznej reprodukcji spoleczeristwa, stanowi niezb?dny przeslank? konstruowania wszelkich prognoz demograficznych. Wiedza na temat tych
postaw umozliwia bowiem sformulowanie zalozeri prognozy w odniesieniu do
czynnika, ktory zawsze najtrudniej jest
przewidywac, tzn. przyszlej liczby urodzeri, od ktorej (obok poziomu umieralnosci i migracji) zalezy liczebnos'c
i struktura ludnosci wedlug podstawowych cech demograficznych.

Prognozy cH-ugool<resowe
Zalozenia dotyczyce przewidywanego poziomu plodnosci, wplywajycego na
przyszly liczb? urodzeri, stanowiy podstawowy element roznicujycy przygotowane w ostatnich latach opracowania dotyczyce przyszlego rozwoju demograficznego Polski. W prognozie dlugookresowej (do 2020 roku), opracowanej
przez GUS w 1996 r. zalozono zahamowanie spadkowej tendencji urodzeri, a od
poczytku 1997 r. stopniowy wzrost dzietnosci az do poziomu 1,9 na statystyczny
kobiet? w wieku rozrodczym i ustabihzowanie si? wartosci wspolczynnika
dzietnos'ci na tym poziomie po 2000 r.
Natomiast w projekcji opracowanej
w marcu br., zmieniajycej zalozenia dotyczyce plodnos'ci przedstawione w prognozie z 1996 r., przyj?to rzeczywiste
wartosci wspolczynnika dzietnos'ci z lat
1997 i 1998 oraz zalozono dalszy jej spadek az do poziomu 1,34 w 2005, a nast?pnie stopniowe zwi?kszanie si? do poziomu 1,62 w 2015 r. i ustabihzowanie
si? na tym poziomie w kolejnych pi?ciu
latach (zob. tablica 5).
Nalezy tu zaznaczyc, ze zalozenia
dotyczyce przewidywanego poziomu
plodnosci nie byly oczywiscie jedynymi,
jakie przyj?to w omawianych opracowaniach. Pozostale dotyczyly przewidywanego poziomu umieralnos'ci i migracji.

Bedziemy zyc d+uzej
W zakresie umieralnosci przewidziano kontynuacj? tendencji wydluzania si?
przeci?tnej dlugosci zycia do poziomu
72 lata w 2020 r. dla m?zczyzn
i 78,4 roku dla kobiet.
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Przy rosnycym poziomie wyksztalcenia i coraz szerszej znajomosci metod
umozliwiajycych swiadome powolywanie do zycia dzieci oraz utrzymujycym
si? relatywnie wysokim poziomie ubostwa nie nalezy oczekiwac tendencji do
zwi?kszania ch?ci posiadania dzieci"
(Holzer i in., 1999 r., str. 6).
Autorzy tej oceny uwazajy rowniez,
ze nie ma podstaw, aby w najblizszej
przyszlosci oczekiwac radykalnej poprawy stanu zdrowia ludnosci kraju i dlatego przyj?te zalozenia w zakresie umieralnos'ci nalezy uznac za najbardziej
prawdopodobne.
W zwiyzku z przewidywanym wejsciem Polski do Unii Europej skiej
mozna oczekiwac zmian w zakresie
migracji zagranicznych - wejscie moze
sprawic, ze przeplywy ludnosci mogy
bye wi?ksze w obie strony. „Wysokie
przyrosty liczby ludnos'ci w wieku produkcyjnym w Polsce i malejyce przyrosty w krajach Unii mogy w ciygu najblizszych kilku lat stwarzac potencjalne warunki zwi?kszajyce ujemne saldo migracji dla Polski" (tamze, str. 7), co jeszcze
pogorszyloby jej, i tak juz niekorzystny,
sytuacj? ludnos'ciowy.
Jak zatem w s'wietle najnowszych zalozeri prognostycznych rysujy si? perspektywy rozwoju demograficznego Polski?

Tablica 5. Przewidywane wspolczynniki dzietnosci w Polsce w latach 1999-2020*

Rok

Ogoiem

Miasta

WieS

• 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015-2020

1,42

1,26
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,26
1,32
1,38
1,44
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,65
1,60
1,58
1,56
1,54
1,52
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75

1,38
1,37
1,37
1,36
1,35
1,34
1,37
1,40
1,44
1,47
1,50
1,52
1,55
1,57
1,59
1,62

* wedlug projekcji opracowanej przez GUS w marcu 1999 r.
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W zakresie migracji zagranicznych
przyj?to niezmienne saldo ujenme na poziomie okolo 19 tys. osob rocznie, natomiast w odniesieniu do migracji wewn?trznych zalozono, iz do koiica lat 90.
b?dq si? one utrzymywaly na bardzo niskim poziomie (tj. takim, jaki charakteryzowal je w poiowie tego okresu), a po
2000 r. przeplywy ludnosci w skali kraju
b?dy si? stopniowo nasilac, powodujyc
dalszy wzrost liczby mieszkahcow miast.
Zdaniem autorow opracowania „Ocena sytuacji demograficznej Polski do 2020
wedlug 16 wojewodztw", przygotowanego w czerwcu 1999 r. na zlecenie wicepremiera Leszka Balcerowicza, sposrod
wszystkich przyj?tych w anaUzowanej
projekcji zalozeri, te, ktore dotyczy przewidywanego poziomu dzietnosci sy najmniej pewne, ale jednoczes'nie najbardziej
prawdopodobne, jezeh uwzgl?dni si? dos'wiadczenia innych krajow rozwini?tych
gospodarczo. Wyrazajy oni opini?, ze
„podj?cie szczegolnych dzialari w zakresie
polityki ludnosciowej moze miec wplyw
na przyszle zachowarua ludnosci i w konsekwencji na przewidywane wielkosci.

Jest jednak wysoce prawdopodobne, ze bez zaspokojenia
podstawowych potrzeb w zakresie samodzielnych miesz-

kari, zmniejszenia stopnia
bezrobocia (przez stale tworzenie nowych miejsc pracy),
szerokiego (w miar? mozliwosci paristwa bezplatnego)
dost?pu do edukacji, nie uzyska si? zmiany postaw mlodego pokolenia w zakresie ch?ci
zawierania malzehstw i powolywania do zycia dzieci.

Szczegolowe
przewidywania
W syntetyczny sposob formulujy je
autorzy cytowanej wyzej „Oceny sytuacji demograficznej Polski do 2020 roku...", podkreslajyc, ze oczekuje si?:
- wystypienia ujemnego przyrostu
naturalnego ludnosci juz w 1999 r.
i utrzymania tego stanu do 2007 r., na-

Wykres 8. Przewidywany przyrost naturalny ludnosri w Polsce w latach 1999-2020 (w tys.)
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stfpnie pojawienia si? czasowego dodatniego przyrostu i ponownego corocznego ubytku ludnosci po 2013 r.;
- zmniejszenia si? liczby ludnosci
Polski poczynajyc od 1999 r. (nalezy tu
podkreslic, ze dane demograficzne za
I polow? biezycego roku potwierdzajy
wystypienie tego stanu). Do roku 2020
moze nastypic spadek liczby ludnosci do
poziomu 37,9 mln, tj. o 2 proc. w stosunku do stanu aktualnego (zob. tablica 6).

- liczba ludnosci w wieku produkcyjnym (kobiety: 18-59 lat i m?zczyzni:
18-64 lata) wzrosnie z poziomu 23 mln
w 1997 r. do 24,7 mln w 2005. W nast?pnym pi?cioleciu zwi?kszy si? o dalsze
126 tys., a nast?pnie b?dzie sukcesywnie
spadac do 22,6 mln w 2020 r.,
- do roku 2020 r. b?dzie stale wzrastac liczba ludnos'ci w wieku poprodukcyjnym - z poziomu 5,5 mln w 1997 do
7,9 mln w 2020 r.

Tablica 6. Przewidywona liczba ludnosci Polski w latach 2000-2020

Rok

Ogoiem

Miasta

Wies

2000
2005
2010
2015
2020

38563
38390
38316
38217
37906

23903
23936
24189
24473
24613

14660
14454
14126
13744
13293

ZR6Dt.o: J. Z. HOLZER, R. SEREK, R TONSKL OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ POLSKI DO 2020 R. W E D L U G 16 WOJEWODZTW, WARSZAWA 1999, SIR. i

Nastypiy takze istotne zmiany w skladzie ludnosci wedlug wieku:
- liczba dzieci w wieku nauczania
w szkolach podstawowych spadnie z poziomu 3,5 mln w 1997 r. do poziomu
2,3 mln w 2010 r., a nast?pnie b?dzie powoU rosnqc do poziomu 2,6 mln w 2020 r.
- liczba dzieci w wieku nauczania
w ginmazjach (13 - 15 lat) obnizy si?
z poziomu 2,1 mln w 1997 do poziomu
1,1 mln w 2014 r., a nast?pnie wzrosnie
do poziomu 1,2 mln w 2020 r;
- liczba mlodziezy w wieku licealnym b?dzie najpierw wzrastac do poziomu 2,1 mln w 2000 r., nast?pnie wykaze
przejs'ciowy tendencj? spadkowy do poziomu 1,1 mln w 2017 r. oraz ponowny
nieznaczny wzrost do 2,2 mln w 2020 r.;
- liczba mlodziezy w wieku stanowiycym zasoby dla szkolnictwa policealnego i wyzszego b?dzie systematycznie
wzrastac do 2004 r., osiygajyc liczb?
4 mln, a nast?pnie b?dzie spadac do poziomu 2,3 mln w 2020 r.;
- subpopulacja osob w wieku 20-29,
czyh w okresie najwi?kszej aktywnosci
matrymonialnej, rozrodczej oraz zwiyzanej z podejmowaniem rol zawodowych,
b?dzie wzrastac z poziomu 3,5 mln
w 1997 r. do 6,4 mln w 2005, a nast?pnie
systematycznie spadac do poziomu
4,3 mln w 2020 r (autorzy cytowanej oceny
wyrazajy opini?, iz trudnosci „zaspakajaniu potrzeb i oczekiwari tej grupy mogy
doprowadzic do niekontrolowanych niepokojow spolecznych - tamze, str. 4);
stuzba z y c i u xii/99

Pod koniec drugiej dekady
przyszlego wieku osoby starsze b^d^ zatem stanowic ponad jedn^ pi^tq mieszkaricow
Polski.
Sprawdzenie si? tych przewidywari
b?dzie oznaczac, ze spoleczeristwo polskie wkroczylo w stan zaawansowanej
starosci demograficznej, ktorego negatywnym skutkom w roznych dziedzinach
zycia b?dy musiaiy stawic czola przyszle
pokolenia.
Zrodla wykorzystane w opracowaniu:
- J . Z. Holzer, R. Serek., P. Tonski: Ocena sytuacji demograficznej
Polski do 2020 r. wedlug
16 wojewodztw, Szkota Gfowna Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa czerwiec 1999
- Ludnosc wedlug pici, wieku, wojewodztw, p6wiatow, miast i gmin. Stan w dniu
30.06.1999,
GUS, Warszawa 1999
- Podstawowe informacje o rozwoju
demograficznym Polski. Lata 1990-1998,
GUS, Warszawa sierpien 1999
- Raport o sytuacji polskich rodzin, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrow Biuro Petnomocnika
Rz^du do spraw Rodziny, Warszawa 1998
- Roczniki demograficzne
za lata
1990-98,
GUS, Warszawa
- Uwarunkowania
zacfiowaii
prokreacyjnych
rodzin polskich, GUS, Warszawa 1997
Srodtytuty i wyttuszczenia pochodzqod redakcji.
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prof, dr hab. Andrzej Jagielski
emervtowanv pracownik naukowv uniwersytetu Wroc+awskiego

Kilka uwag o sytuacji
i przysztosci
demograficznej Icraju
Zachodzace w Europie doniosle wydarzenia i zmiany cywilizacyjne zawsze istotnie wplywaly na sytuacj? naszego spoleczenstwa. Przemiany te nadal oddzialuj^, nawet ze zwi^kszon^ intensywnosciq, na procesy demograficzne w naszym kraju. Przebieg i kierunki rozwoju tych
procesow ksztaltujq wi?c nie tylko warunki i czynniki miejscowe, ale rowniez wyst?pujqce
w innych regionach kontynentu.

Wspolczesnie najwi?kszy wplyw na
procesy demograficzne wywierajy zjawiska towarzyszqce ksztaltowaniu si? nowej, globalnej cywilizacji, ktore nie zawsze sy zgodne z tradycyjnymi celami
i systemami wartosci spoleczelistw europejskich. Dotyczy to zwlaszcza

zagadnienia godnosci
i wartosci zycia ludzl<iego,
zardwno w wymiarze indywidualnym,
jak i obejmujycym zbiorowosc. Ostatni
problem ma szczegolne znaczenie dla
demografii.
Dotychczasowy rozwoj demograficzny Polski przebiegal zgodnie z trajektoriami dlugofalowych procesow rozwojowych Europy. Cechuje je ciygly, trwajycy od wielu lat, chociaz ze zroznicowanym nasileniem czasowym i terytorialnym, spadek dynamiki ruchu naturalnego. Obecnie zmalal on do stopnia, ktory
w swietle dos'wiadczeri historycznych
i wiedzy demograficznej mozna okreslic
jako zwiastujycy proces wymierania rodzimej ludnosci kontynentu i depopulacj?
18

Europy w niezbyt odleglej przyszlosci.
Oczywiscie, stanie si? tak pod warunkiem, ze juz teraz nie nastypiy, kontynuowane potem w kolejnych dziesi?cioleciach, istotne zmiany w postawach i zachowaniach prokreacyjnych mieszkahcow Europy lub ze Europejczycy nie zostany uzupelnieni czy zastypieni przez
przybyszow z innych regionow swiata.
Te przewidywania dotyczy takze naszego kraju.
Trwajqcy w Polsce od wielu lat
spadek
przyrostu
naturalnego
wprawdzie dopiero ostatnio zmalal
do zera (co stanowi

eel promowany przez niektore kr^gi „post?powych" intelektualistow
na swiecie), ale nie jest wskaznikiem rzeczywistego stanu procesu kontynuacji
biologicznej egzystencji ludnos'ci. Stosowane w demografii specjalne miemiki
umozliwiajyce przewidywanie przyszlych ilos'ciowych losow ludnosci, na

przyklad wskazniki dzietnosci, reprodukcji czy zast?powalnosci pokoleri, jednoznacznie wskazujy, ze Polska, podobnie
jak inne kraje europejskie, znajduje
si? od drugiej polowy lat 80. w sytuacji,
ktor^ cechuje tzw. reprodukcja zaw?zona. Oznacza to, ze urodzone podczas
minionych kilkunastu lat dziewczfta
b?dq w przyszlosci tworzyly coraz
mniejsze kontyngenty potencjalnych
matek, ktore, jezeli nie zintensyfikujq
swych wysilkow rodzicielskich, nie b?dq mogly odtworzyc ilosciowego stanu
poprzednich pokolen. Obnizanie si? tego wskaznika przez diuzszy czas sygnalizuje stopniowe zmniejszanie si? liczebnosci kolejnych pokoleri. Do podobnego
wniosku prowadzi rowniez analiza struktur wiekowych naszej ludnos'ci.
Wsrod demografow trwajy dyskusje
nad interpretacjy zjawiska reprodukcji
zaw?zonej: czy jest ono przejs'ciowe
i nast?pne pokolenia powrocy do takiego
modelu rodziny, ktoiy przynajmniej zapewni calemu spoleczeristwu odnow?
ilosciowy, czy tez jest to proces nieodwracalny, skutkujycy depopulacjy kraju.
Argumenty za i przeciw kazdej z tych
Stuzba z y c i u xii/99

prognoz sy rozmaite. Brak jednak wiarygodnych informacji o tym, jaka bfdzie, nawet juz w bliskiej przyszlosci,

postawa kolejnych pokoleri wobec rodzicielstwa.
Na ten temat mozna jedynie spekulowac.
Jedni wi?c sydzy, ze icii wnuczki i prawnuczki powrocy do tradycyjnych wartos'ci i modeli macierzyristwa (jest to tzw.
teoria odbicia od niskiego poziomu reprodukcji), inni zas, ze nastypi zapasc.
Jednak demografom przemawiajy do
przekonania tylko empirycznie zaobserwowane zjawiska i ich logiczne nast?pstwa. W Europie mozna wyroznic dwie
gmpy krajow - jezeh kryterium podzialu
bfdzie dlugotrwalosc utrzymujycego si?
w nich zjawiska reprodukcji zaw?zonej
i wyst?pujyce tendencje rozwojowe. Sy
to mianowicie:
- wi?kszosc krajow zachodnioeuropejskich, ktore juz od okolo dwudziestu
lat cechuje reprodukcja zaw?zona o stosunkowo stabilnym poziomie okolo
1,6 urodzen na kobiet? (tzw. wspolczynnik dzietnosci),
- kraje Europy wschodniej i niektore
poludniowej, gdzie spadek ponizej reprodukcji prostej (tj. okolo 2,1 urodzeri)
nastypil niedawno, ale za to szybciej
i gl?biej, ponizej poziomu 1,6 urodzeri.
Wspolczynnik dzietnosci osiyga tam nawet wartosci 1,1 - 1,3 urodzeri. Do grupy tej nalezy rowniez Polska ze wspolczynnikiem dzietnos'ci wynoszycym
w 1998 r. 1,43 urodzeri (miasta 1,25,
wies' 1,73).
Nie istniejy obecnie zadne dostatecznie uzasadnione przeslanki pozwalajyce
na racjonalne przewidywanie dalszego
biegu wypadkow - ani w naszym kraju
ani w innych paristwach - poza tymi,
ktore wynikajy z historii ich dotychczasowego rozwoju demograificznego. Probowano, co prawda, stymulowac aktywnosc prokreacyjny srodkami demokratycznymi, ale wkrotce okazaly si? one
nieskuteczne (np. w Szwecji). Nie mozna si? zatem spodziewac, aby w Polsce,
na przekor tendencjom ogolnoeuropejskim, miai nastypic w najblizszych latach jakis istotny zwrot w tendencji
spadkowej, ale co najwyzej jej stabilizacja. Idziemy wi?c nadal w kierunku
zmniejszania si? liczby rodzimych
mieszkaricow kraju. Symptomem tego
stanu rzeczy jest rozbieznosc mi?dzy
prognozy niedawno opracowany przez
GUS, a rzeczywistymi danymi z korica
lat 90., CO zmusilo do podj?cia prac nad
Stuzba z y c i u xii/99

nowy prognozy, ktora jest oparta na
mniej optymistycznych zalozeniach dotyczycych reprodukcji niz sporzydzona
w 1996 r. Nie wiadomo jednak, czy i one
nie okazy si? zbyt optymistyczne, ani
tez, czy nie nastypi za kilkanascie lat jakis' przelom w s'wiadomos'ci i zamiarach
prokreacyjnych Polakow. Swiadectwa
historyczne takich przemian sy nadzwyczaj skype (pochodzy z Meksyku po
X V I w. i z Irlandii w X X w.) i nie mogy
bye przydatne ze wzgl?du na odmienne
warunki. Nie wiemy tez, czy ksztaltujyca
si? nowa globalna cywihzacja nie spowoduje „szoku cywilizacyjnego", do
ktorego nie zdola si? przystosowac system reprodukcji demograficznej naszego
spoleczeristwa.
Kluczowe znaczenie dla dalszego
rozwoju sytuacji demograficznej bfdzie mial los podstawowych wspolnot
- rodzin. Zmiany, ktore w tej dziedzinie zachodzq zarowno w Polsce jak
i w Europie maj^ negatywny wplyw na
procesy reprodukcji.

Naszego kraju nie cechuje
jeszcze wprawdzie pe+ny
„kryzys rodziny",
ale jego symptomy sq juz dostrzegalne
i odczuwalne. Swiadczy o tym nie tyle
zmniejszajyca si? liczba zawieranych
malzeristw, ile zmiany w kalendarzu
urodzeri, mniejsza sklonnosc do wchodzenia w zwiyzki malzeriskie w najwazniejszej w tym zakresie grupie wiekowej
(20 - 24 lata) oraz rosnycy udzial dzieci
ze zwiyzkow pozamalzeriskich wsrod
wszystkich urodzeri. Ilustracj? stanowiy
nast?pujyce dane: w 1987 r. sposrod
ogolu kobiet w wieku od 15 lat matkami
zostalo 4,15 proc, dziesi?c lat pozniej,
w roku 1997, jedynie 2,61 proc. Najwi?kszy spadek nastypil w grupie kobiet
w wieku od 20 do 24 lat, bo o ile
w 1987 r. 17,2 proc. sposrod nich zostalo matkami, w 1997 r. urodzilo dzieci
tylko 10,1 proc. W tym samym czasie
liczba zawartych malzeristw spadla
0 25 proc. Coraz wi?ksza cz?sc mlodych
m?zczyzn i kobiet pozostaje w stanie
wolnym (w 1995 r. 29,6 proc. m?zczyzn
1 20,2 proc. kobiet), zmniejsza si? ilosc
zawieranych zwiyzkow malzeriskich.
Zmiany te s'wiadczy o ksztaltowaniu si?
nowego modelu rodziny i nowego systemu reprodukcji.
Omawianym zjawiskom towarzyszy
wzrost udzialu dzieci ze zwiyzkow pozamalzeriskich wsrod ogolu urodzeri.

W 1987 r. nie wynosil on wi?cej niz
5,4 proc. (w miastach 6,7 proc), ale
w 1997 r. juz 11 proc. (w miastach
13,7 proc). Brak podstaw, aby oczekiwac, ze proces ten ulegnie zahamowaniu
lub b?dzie si? cofal. Ogamyl juz prawie
caly Europ?, a o szybkosci zachodzycych
zmian swiadczy chocby przyklad Francji. Chociaz tamtejsze wskazniki nie sy
najwyzsze na kontynencie, odnotowano,
ze podczas gdy w 1965 r. udzial takich
urodzeri byl jeszcze bliski obserwowanemu w Polsce pod koniec lat 80., w 1990
r. wzrosl do 30 proc, a obecnie przekracza 40 proc. Wydaje si? jednak, ze konsekwencje spoleczne tego zjawiska sy
nie mniej wazn? niz jego konsekwencje
demograficzne.
W swietle przytoczonych powyzej
kilku tylko uwag i faktow,

nie wydaje si^, aby mozna
by+o oczekiwac zasadniczych zmian w aktualnych
tendencjach demograficznych w naszym kraju.
Wzrost liczby mieszkaricow zostanie
zahamowany, a prawdopodobnie nawet
b?dzie si? ona powoli zmniejszac juz od
nast?pnego roku.
Oceny sytuacji demograficznej sy
zazwyczaj formulowane pod kytem rozmaitych kryteriow, motywow i stanowisk s'wiatopoglydowych, kulturowych,
gospodarczych czy politycznych. Demografa zas interesujy jedynie problemy
utrzymania, kontynuacji zycia i liczebnosci historycznie uksztaltowanych
zbiorowosci ludzkich oraz losy calego
naszego gatunku. Ograniczeni scislymi
rygorami procedur badawczych, zasadami etyki zawodowej oraz dotychczasowy wiedzy o biologicznych uwarunkowaniach egzystencji grup ludzkich, demografowie nie mogy wspolzawodniczyc w przewidywaniu przyszlosci
z rozmaitego rodzaju wrozbitami i w i zjonerami.
Na progu wielkiej rewolucji informatycznej, nowych, donioslych odkryc naukowych o niewyobrazalnych konsekwencjach demograficznych, spolecznych i moralnych, sytuacja demografow
nie wiele si? rozni od tej, w ktorej znajdowali si? nasi praprzodkowie, gdy przed
tysiycem lat Mieszko rozpoczyl chrystianizacj? swego ludu. Wtedy „w dzikim
poplochu trz?sly si? serca ludzkie. Szlo
Nowe" (A. Golubiew, Boleslaw Chrobry, t. 2).
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Polska powojenna
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Wykres 4. Udzial osob starszych w polskim spoleczeiistwie (w proc.)
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Polska na tie Europy
Kolejne zestawienie danych statystycznych dotyczy Polski na tie wybranych krajow
europejskich.
wspolczynnik
jLai

Wykres 1. Wspolczynnik dzietnosci w wybranych
krajach europejskich w 1996 r.*
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Wykres 4. Malzenstwa na 1000 ludnosci
w wybranych krajach europejskich w 1997 r.*
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Wykres 6. Zgony niemowlqt no 1000 urodzen zywych
w wybranych krajach europejskich w 1997 r.*
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Jasna Cora: codzienna Msza
swiata w intencji dobrodziejow
dzieta obrony zycia
Od 1 stycznia 2000 r. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Gorze b?dzie odprawiana Msza ^wi?ta w intencji wszystkich darczyncow, dobrodziejow dziela obrony zycia. Msza swi?ta celebrowana b?dzie w Godzinie Milosierdzia Bozego - o 15.30. Jest to
mozliwe dzi?ki wielkiej zyczliwosci kustosza Jasnogorskiego Sanktuarium o. Ignacego
R?kawka.

Jeszcze raz prosimy o dar serca
na dzieto obrony zycia
Dzi?kujyc naszym Czytelnikom za dotychczasowy ofiarnosc, osmielam si? prosic o ofiar? w wysokosci 7 zl na dzielo obrony
zycia. Ewentualnych ofiarodawcow prosimy o wykorzystanie zalyczonego przekazu pocztowego. Za wszelkie ofiary skladam najserdeczniejsze podzi?kowania.
dr inz. Antoni Zifba
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroncow Zycia Czlowieka

Apel do Czytelnilcow „Stuzby Zyciu"
W polskim Parlamencie toczy si? proces legislacyjny majycy na celu wyeliminowanie pomografii - w tym pomografii dzieci?cej z naszego zycia spolecznego. W zmaganiach parlamentamych nie moze zabraknyc naszych glosow. Prosimy o wypelnienie
i przeslanie na r?ce Marszalka Sejmu dolyczonej pocztowki.
Prosimy takze o rozmowy osobiste czy tez telefoniczne z parlamentarzystami, majyce na celu wyrazenie naszego zdecydowanego poparcia dla projektu nowych regulacji prawnych i jednoznacznej dezaprobaty wobec wszelkich f o i T n pomografii.
Pami?taj! W ogolnonarodowej dyskusji liczy si? takze Twoj glos!

miejsce
na znaczek

Marszatek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Maciej Ptazynski
ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa

stuzba z y c i u xii/99
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Fragment listu do redakcji

znaczny spadek smiertelnosci
niemowlqt to takze wynik wprowadzenla
w 1993 r. ustawy chroniacej zycie
Od dawna w publikacjach medycznych - krajowych i zagranicznych wskazywano na fakt, ze aborcja niesie ze
soby bardzo negatywne skutki dla zdrowia kobiety, a takze w konsekwencji dla
zdrowia i zycia rodzonych przez niy pozniej dzieci.
Przytocz? tutaj tylko dwie prace:
dr. med. J. Gila i dr. J. Willke.
Dr med. J. Gil we wnioskach swej
pracy doktorskiej „Wplyw sztucznego
poronienia ciqzy na losy przyszlych

ciyz i stanu noworodka", obronionej
w 1985 roku w krakowskiej Akademii
Medycznej, podal:
„Stwierdzono
5-krotnie wyzszy smiertelnosc okoloporodowq w grupie ze sztucznymi
poronieniami".
Dr Jack Willke w swojej ksiqzce
„Aborcja. Pytania i odpowiedzi" cytuje
za S. Funderburk:
„Przeprowadzono badanie 26 000
kolejnych porodow w UCLA, w celu
stwierdzenia, czy wczesniejsze aborcje

Wykres 1. Spadek zgonow niemowlqf w Polsce w latach 1990-1998 (zgony na tys. urodzen zywych)
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(i zwiyzane z tym porody przedwczesne)
powifkszyly liczb? martwych urodzeri
oraz umieralnosc noworodkow. Odkryto,
ze smiertelnosc zwi?kszyla sif wifcej
niz trzykrotnie".
oraz za: V. Logrillo:
„W latach 1975-79 w stanie Nowy
Jork wykonano wszechstronne, naukowe
badania, w trakcie ktorych porownano
ponad 40 tys. kobiet; polowa z nich byla
po aborcji, a polowa po urodzeniu zywych dzieci. V. Logrillo z zespolem analizowali pozniej szy plodnosc tych kobiet
i odkryli zdecydowane powicjzanie
zwi?kszonej ilosci przypadkow powiklari
z uprzednio dokonany aborcjy". Wyniki
tych badari zamieszczono w tabeli 1. ponizej.
Prosz? przesledzic podany ponizej
na wykresie 1. spadek zgonow polskich
niemowlcit w latach 1990-1998, ktory
jest niewytpliwie wynikiem wyeliminowania masowo dokonywanych aborcji,
CO stalo si? dzi?ki ustawie z 7 stycznia
1993 roku. Oczywiscie, na spadek
smiertelnosci niemowlqt wplyn?ly takze i inne czynniki.
Z powazaniem
Jakub Sliwinski

1998

Tablica 1. Badania w USA

Grupa badana po aborcji

Obumarcie plodu we wszystkich
nast?pnych ciqzach

.

Grupa kontrolna po zywych
porodach

Roznica

1,65 raza wi?cej

8,7 proc.

5,3 proc.

Obumarcie plodu
w pierwszej ciyzy po aborcji (lub porodzie)

8,7 proc.

4,7 proc.

Porody przedwczesne

2,3 proc.

1,3 proc.

1,68 raza wi?cej

Powiklania okoloporodowe

13,0 proc.

4,3 proc.

3,0 razy wi?cej

Umieralnosc noworodkow

1,3 proc.

0,98 proc.

1,4 raza wi^cej

(ZA:

1,85 raza wi?cej

"i-ii....
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Jeszcze raz o burzliwych
dyskusjach w 1993 roku
Szanowna Redakcjo!

„Niezbywalne prawa osoby winny bye uznawane i szanowane przez cywilizowane spoleczeristwo i wladz? polityczn^.
Owe prawa czlowieka nie zalezy ani od poszczegolnych jednoSerdecznie dzi?kuj? za opublikowanie w numerze listopastek, ani od rodzicow, ani nie sq przywilejem pochodz^cym od
dowym „Sluzby Zyciu" krotkiego, ale waznego artykulu
spoleczeristwa lub paristwa. Tkwiq one w naturze ludzkiej i s^
„Szczeg61ny problem sumienia". Dzi?kuj? za przypomnienie
scisle zwiazane z osobq na mocy aktu stworczego, od ktorego
odpowiedniego fragmentu encykliki Jana Pawla I I „Evangelium vitae" i omowienie trudnego
osoba ludzka bierze swoj poczqtek.
dylematu moralnego parlamentaWsrod tych podstawowych
rzystow, glosujqcych nad ustawy
praw nalezy wymienic: a) prawo do
Ty masz prawo do zycia - nie odmawiaj teantyaborcyjnq z 7 stycznia 1993
zycia i integralnos'ci fizycznej kazgo samego prawa poczftemu dziecku!
roku.
dej istoty ludzkiej od momentu pocz?cia az do smierci; b) prawo roChcialbym, w foraiie nawi^zaKazdy cztowiek ma prawo do zycia - pocz?dziny i malzeristwa jako instytucji,
nia i pewnego przypomnienia tamtej
te dziecko takze!
w tym rowniez prawo dziecka do
dyskusji, powrocic do pytan, ktore
Jest rzeczy nieetyczn^ odmawianie prawpocz?cia, urodzenia i wychowania
wowczas byly czgsto stawiane:
przez swoich rodzicow. (...)
- czy prawo ma zabronic zabijanokarnej ochrony zycia poczftych dzieci, gdy
nia poczftych dzieci, ale nie naklaW niektorych krajach prawosif samemu korzysta - i chce nadal korzystad
dac zadnych sankcji karnych na zadawstwo pozwolilo na bezpos'red- z prawnokarnej ochrony:
bojcow,
nie zabijanie niewinnych istot.
W momencie, kiedy jakies' prawo
- czy tez ma zabronic zabijania
- swego zycia
pozytywne pozbawia obrony pewpocz?tych dzieci i nalozyc kar? na
- swycli dobr materialnych.
nq kategori? istot ludzkich, ktorych
sprawcow tego czynu?
ze swej natury powinno bronic,
Osobiscie zawsze bylem przekoparistwo
przez to samo neguje rownany, ze prawo zakazujqce aborcji
Bezsens twierdzenia: „Jestem za prawem
nose wszystkich wobec prawa. Gdy
winno takze przewidziec sankcje
do zycia, ale przeciwko jakimkolwiek sankcjom
paristwo nie uzywa swej wladzy
kame za przekroczenie tego zakazu.
karnym za zabicie dziecka", uzmyslowlsz sobie
w sluzbie praw kazdego oby watela;
W przeciwnym przypadku byloby
a w szczegolnosci tego, ktory jest
tylko deklaracjq, ktortj wielu by lekczytaj^c zdania:
najslabszy, zagrozone sq fundacewazylo i lamalo. Oczywiscie,
-jestem przeciw kradziezy samochodow,
menty praworz^dnosci paristwa.
spraw^ otwarti| do dyskusji bylo:
kogo ma dotyczyc kara i jaka ma
ale przeciw jakimkolwiek karom dla zlo(...)
bye; czy kai'ac tylko lekarza-zabojc?
Wyrazem szacunku i opieki nadziei,
czy kobiet?, ktora godzi si? na zabileznej majqcemu urodzic si? dziec- jestem za zachowanlem praw autorskich,
cie swego nienarodzonego dziecka.
ku, poczqwszy od momentu jego
Uwazam, ze dobrze rozstrzypocz?cia, powinny bye przewidziaale przeciw jakimkolwiek sankcjom kargni?to ten problem w ustawie chrone przez ustawodawstwo odpowiednym za lamanie tycli praw,
niacej zycie z 7 stycznia 1993 roku,
nie sankcje kame za kazde dobro-jestem przeciwko chuligahskim napadom,
rezygnuj^c z karania kobiet-matek
wolne pogwalcenie jego praw".
zabijanych dzieci i przewidujqc kaale przeciwko Jakimkolwiek karom dla
r? wi?zienia dla osoby (lekarza) doDolqczam takze jednq z ulotek,
chuliganbw...
konuj^cej aborcji.
ktore masowo rozdawano w latach
W czasie tych trudnych, nie1990-93 - moze warto opublikoulotka pro-life z 1993 roku
kiedy burzliwych dyskusji pomowac jej tresc?
cy i jasnym wskazaniem dla
wszystkich, ktorzy uwazajq si? za katolikow byla opublikoZycz? sukcesow w pracy redakcyjnej i gl?bokiej radosci
wana 22 lutego 1987 roku (podpisana przez kardynala J6w sluzbie zyciu, obronie zycia kazdego czlowieka.
zefa Ratzingera) watykahska instrukcja „Donum vitae - instrukcja o szacunku dla rodz^cego si? zycia ludzkiego
Z powazaniem
i o godnosci jego przekazywania", z ktorej przytocz? fragZbigniew Kalinowski
menty rozdzialu „Moralnosc a prawodawstwo cywilne":
Sluzba z y c i u Xll/99
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ks. dr Franciszek Ptonka

Aby wszyscy ojcowie
wychowywali swoje dzieci
do odpowiedzlalnego,
godnego cztowieka,
przekazywania zycia
mtencia Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczetych Dzieci nastyczeil

J

ychowanie to proces bardzo
trudny, ktorego roznorakie
konsekwencje przechodzq
w nastfpne pokolenie. Jesli rodzice sq
osobami odpowiedzialnymi, a tym bardziej jesli w ich dzialania zaangazowana
jest wiara, ich dzialalnosc wychowawcz^
cechuje roztropnosc, odpowiedzialnosc
i swiadomosc szczegolnego znaczenia ich
roll w formowaniu wiasciwych duchowych postaw dzieci. Jednak gdy brakuje
myslenia i ch?ci sterowania wlasnym zyciem wedlug wiasciwych czlowiekowi
wartosci i celow, zgodnie z zamyslem Bozym, prawdopodobny staje si? dramat,
a nawet kl?ska wychowawcza.

Wychowanie to przekazywanie
nast^pnym pokoleniom czlowieczeiistwa i chrzescijanstwa.
Nie za pomocq upomnieh, ale dzi?ki zywemu przykladowi. Rodzice musz^ stac
si? formq, w ktor^ naturalnie wchodzi,
przejmujqc J4, ich dziecko. Kiedy tej formy nie ma (rodzice s;^ nieobecni lub nie
maJ4 kontaktu z dzieckiem) albo jest
znieksztalcona (w przypadku skrzywionej osobowosci ktoregos' z rodzicow, nalogow, uzaleznien) dziecko tract t? szans?. Dlatego nad wlasnij form^ - ojca,
matki - trzeba nieustannie pracowac, naprawiac jq i leczyc, zeby wciqz si? doskonalila. Macierzyristwo i ojcostwo nalezy
stale konstruowac zgodnie z normami
obiektywnymi i wedlug Bozego zamyslu.
Oczywiscie czlowiek, b?d^c istotq
transcendentnq, moze przezwyci?zyc
i uzupelnic braki i niedoskonalosci formy swojego rodzica. Jest to jednak zada28

roku 2000

nie niezwykle trudne, bo kazdy dziedziczy po swoich rodzicach pewne sklonnosci i wzorce zachowaii. Jesli znajdq si?
ws'rod nich zle sklonnosci i nawyki, bardzo ci?zko b?dzie je pokonac.
Nalezy pami?tac, ze nie kazdy biologicznie dojrzaly czlowiek potrafi bye doskonalym przekazicielem zycia. Wi?cej:
biologiczna dojrzalosc to o wiele za malo. Chodzi nie tylko o to, aby zycie przekazac, trzeba je tez uformowac do pelni
czlowieczeristwa.
Szczegolne zadanie stoi tu przed m?zczyznq, ojcem dziecka. Musi on nie tylko
przekazac dziecku sw^ form? czlowieka
i chrzescijanina, ale tez przygotowac je
do odpowiedzlalnego podj?cia rodzicielstwa, rol ojca lub matki. Jeszcze raz trzeba przyponmiec, ze ta nauka nie powinna
miec za podstaw? tylko slow (one sq potrzebne jedynie jako uzupelnienie i komentarz), ale takze czyny, zycie. Wzor
rodzicow formuje dzieci do podejmowania macierzynstwa i ojcostwa.
Wazny dla wlasciwego wychowywania dzieci jest przede wszystkim szacunek ojca dla zony, matki dzieci. Dowodzi
on, ze milosc - zrodlo rodzicielstwa nie jest czyms przypadkowym lub
sztucznym, ale niezwykle powaznym
i stanowi podstawowy w^tek zycia malzeriskiego i rodzinnego. Ten „wqtek"
dziecko chwyta, podejmuje i odwzorowuje w swoim pozniejszym zyciu malzeriskim i rodzinnym. Dzieci malzeristw
scalonych, wychowane w dojrzalych rodzinach o wiele latwiej zaloz^ podobne,
szcz?s'liwe rodziny w przyszlosci. Dzieciom pochodz^cym z rozbitych rodzin,
wychowanym w zlych warunkach lub
domach dziecka o wiele trudniej jest

tworzyc we wlasnym zyciu trwale
zwiqzki. Ich udzialem stajq si? cz?sto rodzicielstwo i malzeristwo przypadkowe,
nietrwale i prowizoryczne.
Model malzeristwa i rodziny, jego
przypadkowosc lub brak istotnie wplywaJ4 na stosunek czlowieka do zycia i jego pocz?cia, losu dziecka przed narodzeniem, a potem wychowania.
lluz mlodych ludzi mowi otwarcie
(a czasem to przekonanie istnieje w ich
podswiadomosci), ze nie chcq bye rodzicami, bo zrazil ich przyklad wlasnej rodziny (jak przypadkowe rodzicielstwo w wielodzietnej rodzinie, alkohoUzm, klotnie,
rozpad malzeristwa). Bywa tez odwrotnie:
dziewczyna szuka m?za, ktory b?dzie
przypominal jej ojca, chlopak chce miec
zon? podobny do swojej matki, bo pragnq
odwzorowac model swoich rodzicow.
Dzieje si? tak dlatego, ze wzorzec zycia
rodzinnego - pelnego, dojrzalego, uplywajqcego w atmosferze bezpieczeristwa
i odpowiedzialnosci - przekonuje do jego
podejmowania i kontynuowania. Model
negatywny zawsze zraza i zniech?ca.
Dlaczego dzis trzeba szczegolnie apelowac, a wr?cz upominac si? o przemyslany, odpowiedzialny stosunek do wlasnego
rodzicielstwa? Jest to pilna potrzeba, poniewaz stajemy si? spoleczeristwem plurahstycznym, ktore charakteryzuje wielosc poglqdow i praktycznych postaw.
Mozna chyba powiedziec, ze kiedys rodzicielstwo nie musialo bye tak swiadome
i czujne, poniewaz spoleczeristwo,
zwlaszcza uformowane wedlug wzorcow
chrzescijariskich, w calosci kultywowalo
modele zycia malzeriskiego i rodzinnego,
obowiqzywai szacunek dla godnego przekazywania zycia. Dzisiaj pod wplywem
swiatowych trendow laicyzuj^cych i liberalnych wszystkie te wartosci bywaj^
poddawane w w^tpUwosc, a nawet negowane. Jako przyklady wystarczy tutaj
wskazac legalizacj? zabijania nie narodzonych dzieci, zwiyzki mi?dzy osobami
jednej plci, negowanie instytucji rodziny.
Obroric^ wartosci fundamentalnych
powinien bye przede wszystkim m?zczyzna-ojciec. On wlasnie jest zobowiqzany
do tego, aby opowiadac si? za zyciem,
realizowac swoje ojcostwo w sposob
przemyslany - w pelnej milos'ci i dobrej
woli wspolpracy z malzonkq, matk^
dziecka. Razem mogq, dzi?ki darowi rodzicielstwa, stac si? dla swoich dzieci
najmocniejszym punktem odniesienia,
najg}?bszq inspiracjq. Dziaiajqc po ludzku i po chrzescijarisku, uformujq w nich
postaw? umilowania zycia i pragnienie
jego godnego przekazywania.
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Wykaz parafii rzymskokatoiickich w Polsce, ktore w statych terminach celebruj^
nabozehstwa w intencji obrony zycia oraz przyrzeczenia Duchowej Adopcji
(stan z wrzesnia 1999 r., cz^sc trzecia)
Parafia Sw. Jana Chrzciciela
ul. Zjednoczenia 52
34-250 Pawtowice l(/Katowic

Parafia Sw. Stanlslawa BM
ul. 500-lecla 7
93-030 Rzgow k/Lodzl

Parafia Najswi^tszego Serca
Jezusa
ul. AK 9
97-300 Piotrkbw Trybunalsid

Parafia Sw. Mikotaja
62-619 Sadino k/Wloclawka

Parafia NMP Zwyci^skiej
ul. Slowackiego 19/21
42-200 Cz?stochowa
Parafia Sw. Jozefa
ul. Dworcowa 15
12-200 Pisz
Parafia Sw. (ulicfiata Arcfianiota
ul. Plocka 17
09-100 Plorisk
Parafia Sw. Wojciecha BM
Pobiednik Maty 22
32-216 Igotomia
Parafia Sw. Aleksego
Ponikiew 115
34-100 Wadowice
Parafia Sw. Jana Chrzciciela
Przeciszow 83
32-634 Przeciszow
Parafia Sw. Jerzego
ul. Swoboda 34a
60-389 Poznaii

Parafia MB Cz^stochowskiej
ul. Naramowlcka 156
61-619 Poznari
Parafia Trojcy
Przenajswl^tszej
34-141 Przytkowice417
Parafia Przemienlenia P Jezusa
Radocza 80
34-100 Wadowice
Parafia Sw. Franclszka
ul. Franciszkanska 1
88-200 Radziejow
Parafia NMP
Wspomozenia WIernycfi
ul. Swiftojanska 1
84-230 Rumia
Parafia Wnlebowzi^cla NMP
ul. Kuznicka 10
44-207 Rybnik
Parafia MB
Krolowej Polski
34-115 Ryczow
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Parafia Sw. Anny
Stryszawa 394
34-205 Stryszawa

Parafia Sw. WItalisa
ul. Lowicka 1
97-315 Tuszyn

Parafia Najsw. Serca Pana Jezusa
32-045 Suloszowa

Parafia Sw.
Jakuba Apostota
ul. Racl^zka 1
09-136 Unieck

Parafia Sw. Jozefa
PI. Sw. Wojciecha 1
27-600 Sandomlerz

Parafia Sw. Kazlmierza
ul. WItosa 8
16-400 Suwatki

Parafia 6w. MIkolaja
32-043 SkaJa

Parafia Sw. Andrzeja Apostota
ul. Kosclelna 1
34-424 Szaflary

Parafia Sw. WIta, Modesta i Kresencji
ul. Choplna 13
09-200 Sierpc

Parafia Sw. Stanlslawa BM
Szarow
32-014 Brzezle

Parafia Wspomozenia Wiernych
34-710 Skawa

Parafia Sw. Stanlslawa Kostki
ul. Matki Teresy 23
71-627 Szczecin

Parafia Milosierdzia Bozego
32-050 Skawlna
Parafia MB Nleustaj^cej Pomocy
Skrzypne 151
34-424 Szaflary

Parafia Sw. MIchala Archanlola
83-250 Skarszewy k/Pelplina
Parafia Sw. Katarzyny
24-116 Spytkowice
Parafia Sw. Stanlslawa BM
ul. ks. Kosibowicza 2
34-443 Sromowce Wyzne

Parafia Sw. Stanlslawa BM
Stanistaw Dolny
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Parafia Sw. Trojcy
ul. Kosclelna 12
27-200 Starachowlce

Parafia Najsw. Serca Jezusa
ul. Ztota 1
27-200 Starachowlce
Parafia Chrystusa Krola
Wszechswiata
73-100 Stargard Szczecirtski

Parafia Wnlebowzl^cla NMP
26-200 Staporkow
Parafia NMP Krolowej Polski
32-413 Stroza

Parafia Bozego Clala
ul. Emilll Plater 26
71-632 Szczecin
Parafia Sw. Maksymlliana Kolbego
Szklary 48a
32-048 Jerzmanowlce

Parafia Sw. Jana Kantego
Tarnawa Dolna 269
34-210 Zembrzyce
Parafia Chrystusa Dobrego
Pasterza
ul. 16. Putku Plechoty 10
33- 100 Tarnow
Parafia Nawledzenia NMP
Ttuczaii 158
34- 114 Brzeznica
Parafia NMP
Matki Kosciota
ul. Roklcka 1
83-110 Tczew

Koscio) Sw. Ducha
ul. DIuga 3
00-263 Warszawa
Parafia Sw. Marii
Magdaleny
32-125 Wawrzericzyce
Sanktuarium MB Brzemiennej
ul. Gorna 13
87-200 Wqbrzezno
Parafia NMP Krolowej Polski
ul. Rybacka 22
84-200 Wejherowo
Parafia Sw. Klemensa PM
ul. Zamkowa 7
32-020 Wieliczka
Parafia Sw. Mikotaja
34-103 Witanowice
Parafia Wnlebowzl^cia NMP
WoznikI 67
34-103 Witanowice
Parafia Sw. Jozefa
ul. Promienna 10
87-800 Wtoctawek
Parafia Sw. Maksymlliana
32-065 Wola Filipowska
Parafia Sw. Rodziny
ul. Monte Cassino 68
51-681 Wroclaw
Parafia Sw. Jozefa
Wygoda kl Pelpllna
83-335 Borzestowo

Parafia MB Snieznej
32-436 Tokarnia

Parafia Sw. Wojciecha
ul. Koscluszkl 19
07-200 Wyszkow

Parafia Sw. Michata Archanlola
ul. Rybaki 59
81-100 Torun

Parafia Sw. Krzyza
ul. Chatubiriskiego 30
34-500 Zakopane

Parafia Sw. Elzbiety W^glerskiej
Trypsz 1
34-442 tapsze Nizne

Parafia Sw. Michata
Archanlola
34-484 Zubrzyca Gorna

Parafia Sw. Bartlomleja I Jadwigi
ul. Jana Pawta II 3
55-100 Trzebnica

Parafia Sw. Antonlego
ul. Kosciuszkl 2
09-300 Zuromin
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DUCHOWA

A D O P C J A

Rekolekcje
dla animatorow
Duchowej Adopcji
Od 12 do 14 listopada br.
w Centralnym Osrodku Duchowej Adopcji na Jasnej
Gorze odbywaly si^ rekolekcje dla animatorow Duchowej Adopcji Dziecka Pocz^tego. Organizatorami spotkania, w ktorym uczestniczylo
okolo 80 osob, byli o. Ignacy
R^kawek, moderator Centralnego Osrodka Duchowej
Adopcji na Jasnej Gorze oraz
Zdzislaw Arkuszynski, odpowiedzialny Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji.
Spotkanie animatorow prowadzil moderator Duchowej
Adopcji, o. Stanislaw Jarosz.
O. Stanislaw Jarosz prowadzil takze
konferencj? w pierwszym dniu. Mowil
0 kolejnych etapach pracy animatora,
ojej zagrozeniach: zniech?ceniu i osiabieniu wiary. Zwrocil uwag? na fakt, ze
wiara ma charakter dynamiczny. Ujql to
w nast?puJ4cych slowach: „Wiara jest
zywa. To nie jest przedmiot, a wi?c cos,
CO si? nie zmienia". Kontynuujqc swoje
rozwazania, powiedzial, ze rowniez modlitwa jest darem Bozym i jezeli wierzymy, to dzi?kujmy za niq i prosmy o jej
wzrost. Podkreslil, ze animatorzy otrzymali rozne dary od Boga i powinny one
funkcjonowac wedlug Jego, a nie naszej,
woli. Bog dziala wtedy, kiedy jestesmy
w pelni otwarci i gotowi na calkowite
przyj?cie Jego Woli, dlatego nie powin-

nismy jako animatorzy porownywac
nawzajem naszej dzialalnosci, bo kazdy
jest niepowtarzalny w pelnieniu swej misji. Rozwazajqc problem grzechu,
stwierdzil, ze jest on czyms, co nas oddziela od Boga, lecz On i tak nigdy nie
przestaje darzyc nas swojq milosciq. Zadaniem Duchowej Adopcji jest niesienie
tej prawdy innym.
Ojciec Jarosz przypomnial, ze kryzys
w modlitwie, wierze i dzialalno,sci, ktory
moze wystqpic podczas pelnienia naszej
poslugi jest rzeczq normalnq. Potrzeba tu
tylko swiadomosci, ze Bog na pewno nadal nas prowadzi, a trudnosci swiadczy
o wzroscie poboznosci. Chociaz moze
si? to wydawac paradoksalne, taka wlasnie jest Boska logika Krzyza. Ojciec
moderator skonstatowal: „Bez Krzyza
Duchowa Adopcja nie moze spelniac
swojej misji".
W drugim dniu rekolekcji konferencj? prowadzi! ks. pralat Franciszek Kolacz, krajowy moderator Ruchu Domowego Kosciola. Tematem konferencji
bylo zagadnienie wartosci zycia ludzkiego, ktore przedstawil w oparciu o tajemnice Rozarica Swi?tego: Zwiastowanie,
M?ka i Smierc Chrystusa oraz Zmartwychwstanie. W swych rozwazaniach
mowil o tym, ze Pan Bog ofiarowuje
nam zycie, bezcenny dar. Kazdy takze
otrzymuje wolnosc, by mogl wybrac prac? i sluzb? Bogu, a przez to dqzyc do
zbawienia. Jako przyklad do nas'ladowania podal postaci m?czennik6w, ktorzy
zgin?li smierciq m?czeiiskq wypelniajqc
wol? Bozq i osiqgn?li niebo. Sluchaczom
dal do zrozumienia, ze Chrystus zgromadzil ich na rekolekcjach na Jasnej Gorze,
by wykorzystali ten czas, wpatrujqc si?
w duchowe bogactwo pi?ciu m?czennikow i Matki Bozej, by w Ich postaciach
odnalezli wzory do nas'ladowania. Mo-

wiyc o wielkos'ci dziela Stworzyciela,
wszechswiecie, ktory nas otacza, przypomnial, ze jego wspanialosc powinna
wzbudzac w nas uwielbienie dla Boga,
wyrazajqce si? takze w modlitwie
i dzi?kczynieniu za kazde zycie. Ksii^dz
Kolacz mowil o tym, ze kazdy czlowiek,
nawet male dziecko, dzi?kuje Bogu za
zycie. W tym kontekscie zacytowal fragment Psalmu 8: „Sprawiles, ze usta dzieci i niemowlqt oddajq Ci chwal?". Odwolujqc si? do tego psalmu, wskazal na
ogrom pi?kna w otaczajqcym nas swiecie i wywyzszenie w nim istoty ludzkiej:
Gdy patrz^ na Twe niebo, dzielo Twych
palcdw,
ksifzyc i gwiazdy, ktdres Ty utwierdzil:
czym jest czlowiek, ze o nim pami^tasz,
i czym - syn czlowieczy, ze sif nim zajmujesz?
Uczyniles go niewiele mniejszym od istot
niebieskich,
chwalq i czciq go uwienczyles.
Obdarzyles go wladzq nad dzielami rqk
Twoich;
zlozyles to wszystko pod jego stopy.
Przytoczony fragment oznacza, ze
posiadajqc wolnq wol? mozemy swoje
zycie wykorzystac w rozny sposob. Laska Boza pozwala nam odczytac nasze
powolanie do zycia malzeriskiego, konsekrowanego, samotnego, do pelnienia
roznych misji, np. obrony zycia ludzkiego. Ksiqdz Kolacz wskazal, ze powinnismy prosic o lask? wytrwalosci w Dziele
Duchowej Adopcji, oddalac od siebie
wszystko, CO mogloby nas odlqczyc od
milosci Chrystusowej. Mamy stanowic
dobry przyklad dla innych i z radosciq
zbierac obfite owoce, ktore sq cennym
zadatkiem przyszlego zycia. Zaznaczyl,
ze przez prac?, trudnosci i cierpienia
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zwiqzane z dzialaniem na rzecz Duchowej Adopcji gromadzimy sobie skarby
na zycie wieczne.
Po poludniu uczestnicy pracowali
w grupach, zajmujqc si? nast?pujqcymi
zagadnieniami: „Zycie ludzlde w moim
przekonaniu - samoswiadomosc, dzialanie, przeszkody", „Zycie ludzkie w opinii otoczenia: srodowisku rodzinnym,
pracy oraz w parafii", „Zycie ludzkie
w rodzinie". Zwracano przy tym uwag?
na takie aspekty: Czego nauczyla nmie
moja rodzina?; Czego nauczylismy si?
obserwujqc inne rodziny?; Co mozemy
przekazac mlodym rodzinom z perspektywy naszych dotychczasowych doswiadczeri?
Cwiczenia w pierwszej grupie prowadzih Stanislaw i Zdzislawa Zalewscy z Cz?stochowy, przedstawiciele
Ruchu Domowego Kosciola, w drugiej
grupie Maryla Gluszak, pracownik
Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji
Krakowskiej i Jerzy Zielinski, wieloletni obrorica zycia z Warszawy, w grupie
trzeciej Halina i Czeslaw Chytrowie
z Krakowa, przedstawiciele Diakonii
Zycia Ruchu Domowego Kosciola.

•
•
•
•

bardzo wazne jest przekazywanie
wiary i tradycji w zyciu rodzinnym;
ogromnq rol? odgi7wajq rodziny wielopokoleniowe;
mamy dawac przyklad innym rodzinom;
wazna jest wspolna modlitwa w naszych rodzinach.

Na zakonczenie konferencji ks. pralat
Franciszek Kolacz odwolal si? do slow
Jana Pawla 11: „Aby kazda rodzina byla
Bogiem silna, tworzyla t? najmniejszq,
a jakze waznq komork? Kos'ciola i aby
kazde zycie bylo chronione od pocz?cia
do naturalnej smierci".
Podczas rekolekcji uczestnicy wymieniali swoje doswiadczenia i skladali
swiadectwa.
Duze wrazenie na zebranych wywarlo swiadectwo odpowiedzlalnego za
Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji
- Zdzislawa Arkuszyriskiego, ktory dzi?kowal Matce Bozej za ocalenie zycia
w Oswi?cimiu, za widocznq opiek? az do
chwili obecnej oraz za pokierowanie jego
krokami ku Dzielu Duchowej Adopcji.
W trzecim dniu animatorzy, ktorzy
przybyli na rekolekcje uczestniczyli

Oto wnioski, ktore przyniosla
praca w grupach:
• zycie ludzkie jest niepowtarzalnym i ogromnym darem, ktory
otrzymalis'my od Boga;
• Bog raduje si? i blogoslawi nam,
jesli z otwartym sercem przyjmujemy kazde nowe zycie;
• zycie ludzkie nalezy chronic od
pocz?cia do namralnej smierci;
• wazne jest, abys'my dzialaii na
rzecz obrony zycia przez opiek? duchowq i materialnq nad
rodzinami;
• brak milos'ci w naszych rodzinach jest wynikiem braku milos'ci do Boga, a wi?c wazne sq
takie cnoty jak milos'c, jednos'c
i wiemos'c w rodzinie;
• poniewaz rodzina jest domowym Kosciolem, powinnismy
czytac pras? katolickq;
• wielkq wartosc stanowi wolnosc, umozliwiajqca otwarte Rekolekcje Duchowej Adopcji no Jasnej Gorze
gloszenie swoich poglqdow;
• w parafiach trzeba organizowac nowe
w Mszy s'w. przed Cudownym Obrazem
wspolnoty, ktore pomogq rozwiqzac
Matki Bozej. Przewodniczyl jej o. Kamil
problemy samotnych matek, rodzin
Szustak OSPPE, ktory wyglosil rowniez
wielodzietnych czy znajdujqcych si?
homili?.
w trudnej sytuacji;
Po Najswi?tszej Ofierze animatorzy
• to rodzina ma w pierwszej kolejnosci
zebraU si? w kaphcy Domu Pielgrzyma im.
prawo do wychowania swoich dzieci,
Jana Pawla 11, gdzie konferencj? na temat
wi?c powinna reagowac, jes'li oddziaroh ojca w rodzinie prowadzila Maryla
lywania z zewnqtrz sq negatywne;
Gluszak z Duszpasterstwa Rodzin ArchiStuzba Z y c i u xii/99

diecezji Krakowskiej. Polozyla nacisk na
spoleczne i rehgijne aspekty ojcostwa
w obecnych czasach. Podkreslila ogromnq
wag? relacji mi?dzy ojcem a dzieckiem,
stwierdzajqc: „Prawdziwa milosc ojcowska wymaga tmdu wychodzenia z siebie,
otwierania si? na dragiego czlowieka,
a przede wszystkim otwierania si? na Boga. M?zczyzna, dobry ojciec jest pelnq
analogic Ojca niebieskiego. Odkrywajqc
Boga jako Ojca odkrywa zrodlo swojego
zycia, odkrywa siebie, zycie rodzinne
oraz powolanie do bycia m?zczyznq i ojcem. Milosc Boga Ojca, pochylajqca si?
nad kazdym z nas udzieh nam poczucia
sensu i celu ludzkiej milosci, w tym takze
milosci malzeriskiej. Naturalne i duchowe
doswiadczenie ojcostwa wymaga odwolania si? do ostatecznego zrodla naszego
istnienia, do Boga jako Ojca, a odkrywanie Jego obrazu staje si? najgl?bszym fundamentem, na ktorym mamy budowac
swiadome, dojrzale i odpowiedzialne ojcostwo".
Na koniec podano zmiany personalne
dotyczqce opiekunow Ruchu Duchowej
Adopcji: w miejsce o. Ignacego R?kawka zostal powolany o. Efram Osiadly Definitor Kuril Generalnej oo. Paulinow,

o. Longin Bekiel zostal opiekunem Duchowej Adopcji na Jasnej Gorze.
Rekolekcje wzbogacily wszystkich
animatorow o nowe doswiadczenia duchowe i na pewno zaowocujq w wielu
srodowiskach.
Maryla Gluszak
Halina Chytra
31

Uwaga katecheci: duchowni i swieccy!

E3

Prezentowany juz na lamach „Sluzby Zyciu" pakiet
10 wideokaset „Czlowiek • Milosc • Rodzina" - pomoc dydaktyczna do nauczania przedmiotu „Wychowanie do zycia w rodzinie" zyskuje bardzo
pozytywne opinie nauczycieli i wychowawcow.
Eksperci wydzialdw nauki katolickiej
(wydzialow katechetycznych) Kurii Metropolitalnych w Warszawie, Krakowie
i Lublinie uznali, ze wideofilmy te mog^
bye takze wykorzystane z duzym pozytkiem w katechezie mlodziezy.
Przypominamy tytuly filmow (diugosc
nagrania kazdego z nich to okolo 20 minut)
oraz mozliwos'ci ich nabycia.

5. Czlowiek - istota plciowa 6. Etyka seksualno^ci
7. Dramat aborcji 8. Naturalne planowanie rodziny
9, Czas oczekiwania 10. Milosc

lytuly poszczegdlnych film6w:
1. Czlowiek od poczucia 2. Do progu dojrzewania
3. Tajemnice kobiecosci 4. Tajemnice mfskosci

Zamowienia dokonuje si? poprzez wplat? na
rachunek bankowy „Wychowawcy" rownowartos'ci kaset (380 zl). Kasety przeslemy pocztq.
Koszt przesylki wliczony zostal w cen? kompletu. Mozhwe jest takze przeslanie
wideokaset za zaliczeniem pocztowym na podstawie pisenmego zamowienia.
Fundacja „Zr6dlo"
Zaklad „Wychowawca"
ul. Smolensk 2, 31-004 Krakow
konto: BPH V I O/Krakow
10601406-19363-27000-500101
biuro: ul. Mikolajska 17,
31-027 Krakow
tel./fax: (012) 423 23 24,
tel. 423 24 36

Wszystkim, litorym nie jest olMJ^tne wychowanie
mlodego pokolenia polecamy miesifcznik

WYCHOWAWCA
CZASOPISMO DLA N A U C Z Y C I E L I ,
WYCHOWAWCOW,
KATECHETOW, RODZICOW
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Prenumeraty dokonuje si? wplacajqt
odpowiedniq kwot? no rachunek:

Fundaqa „Zr6db'',
Zaktad „Wychowawca"
31-004 Krakow,
ul. Smolensk 2
BPH lll/O Krakow
10601406-320000221017
Redakcjo:
tel./fax (012) 423 23 24

Wychowawca zostal wpisany na list? czasopism zaiecanych przez MEN.
Szkoiy mogq go zaprenumerowac ze swoich funduszy lub z funduszu Komitetu
Rodzicieiskiego. Skorzystaj z tej mozliwosci!

Ceno prenumeraty I egz.

nacolyrok 2000-48 zf
no pdl roku - 24 zl
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