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Nieporozumienia i fakty
W³odzimierz Fija³kowski
Dodatkowe jajeczkowanie
U pod³o¿a fa³szywego mniemania,
¿e w ci¹gu jednego cyklu mo¿e dojæ
po kilku  kilkunastu dniach do nastêpnego jajeczkowania, znajduje siê banalna nieznajomoæ cyklu kobiecego.
Cykl nie dzieli siê na dwie po³owy, lecz
na dwie czêci, z których pierwsza
podlegaæ mo¿e nawet znacznej zmiennoci co do czasu trwania. Jajeczkowanie ma miejsce nie w po³owie cyklu, lecz na prze³omie pierwszej
 przedowulacyjnej i drugiej  poowulacyjnej fazy cyklu. Sta³oæ drugiej
fazy wi¹¿e siê z funkcj¹ cia³ka ¿ó³tego powsta³ego w obrêbie pêkniêtego
pêcherzyka w jajniku. Kadencja owego gruczo³u wydzielaj¹cego progesteron trwa ok. 14 dni.
Pierwsza faza cyklu u znacznej czêci kobiet trwa równie¿ ok. 14 dni,
gdy¿ przeciêtna d³ugoæ cyklu wynosi ok. 28 dni. Jednak¿e niewielki odsetek kobiet obserwuje u siebie wyd³u¿enie siê czasu od wyst¹pienia
miesi¹czki do prze³omu cyklu. Rzadziej wchodzi w grê niewielkie skrócenie tej fazy. Wówczas cykl trwa na
przyk³ad 24 dni. Wyd³u¿anie siê fazy
przedowulacyjnej nie ma okrelonych
granic. Mogê przytoczyæ konkretne
dane od kobiety prowadz¹cej systematyczne obserwacje luzu i temperatury w ci¹gu 25 lat: od urodzenia
pierwszego dziecka. Najd³u¿szy cykl
trwa³ 1 l7 dni, prze³om jajeczkowania
nast¹pi³ w 103 dniu. Poczêcie drugiego dziecka mia³o miejsce w 63 dniu

cyklu, trzeciego  w 45 dniu. Do historii nale¿¹ prze¿ycia tej kobiety.
Usi³owano wywo³aæ przedwczesny
poród, rozumuj¹c w typowy sposób:
nie doæ, ¿e dziecko ma³e, to w dodatku jest to ci¹¿a przenoszona. Kobieta,
maj¹ca wykszta³cenie podstawowe,
ale dobr¹ znajomoæ cyklu, nie mog³a
porozumieæ siê z lekarzem, który by³
bieg³ym chirurgiem w zakresie ginekologii, ale nie potrafi³ wyzwoliæ siê
ze schematu, ¿e jajeczkowanie nastêpuje w 14 dniu cyklu (= w po³owie
jego trwania). W danym przypadku nie
kierowa³ siê nawet mitem dodatkowego jajeczkowania, ale trzyma³ siê
sztywno wyobra¿enia, ¿e cykl musi
trwaæ 28 dni, ewentualnie z niewielkimi odchyleniami, które nie wymagaj¹ uwzglêdnienia w ustalaniu terminu porodu.
Rzecz zdumiewaj¹ca! Otó¿ do dnia
dzisiejszego wszystkie komputery na
wiecie s¹ nastawione na liczenie tygodni trwania ci¹¿y od daty ostatniej
miesi¹czki. Pomiar ultrasonograficzny
wykonany w 14 tygodniu podaje z
dok³adnoci¹ do pó³ tygodnia czas
trwania ci¹¿y. Jest to istotnie ogromna dok³adnoæ, sprawdzaj¹ca siê jednak tylko u osób, których cykl liczy
ok. 28 dni. A co warta jest ta dok³adnoæ u wspomnianej kobiety, u której
odstêp czasu od daty miesi¹czki do
daty poczêcia dziecka nie chcia³ siê
dostosowaæ do przyjêtego schematu i
zamiast 14 dni wyniós³ 63 lub w nastêpnej ci¹¿y 45 dni?

Najczêciej stosowanym argumentem jest powo³ywanie siê na relacjê
jakiej kobiety, u której by³o tylko jednorazowe wspó³¿ycie na 3 dni przed
miesi¹czk¹. Oczywicie musia³o wtedy byæ dodatkowe jajeczkowanie. O
naiwnoci takiego rozumowania
wiadczy fakt, ¿e zarodek zagnie¿d¿a
siê w b³onie luzowej macicy w 68
dni od poczêcia. Wtedy to b³ona ta jest
maksymalnie rozpulchniona i przygotowana do przyjêcia zarodka. Wystarczy odrobina wyobrani, by uzmys³owiæ sobie, ¿e wed³ug rozumowania
owej kobiety ów zarodek zjawi³by siê
w jamie macicy pod koniec z³uszczania siê b³ony.

Dokoñczenie na s. 4
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Liga Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu rozpoczyna
nowy cykl szkoleniowy dla
kandydatów na nauczycieli
metod naturalnego
planowania rodziny.
Zapraszamy ma³¿eñstwa,
które chcia³yby dzieliæ siê
z innymi swoja wiedz¹
i wiadectwem ¿ycia.
Proponujemy fachowe
szkolenie, a po jego
ukoñczeniu zapewniamy
komplet materia³ów do
prowadzenia kursów.
Zg³oszenia prosimy wysy³aæ
na adres podany na s. 19.

PORADY

u Moje dziecko ma 7-tygodni i siê
nie wypró¿nia. Jest karmione piersi¹
i dostaje trzy razy dziennie Plantex.
Mija szósty dzieñ. Co robiæ?
Jeli do tej pory wszystko by³o w
porz¹dku, to nale¿y spokojnie czekaæ
na wypró¿nienie, karmi¹c wy³¹cznie
piersi¹! Jest to doæ charakterystyczny moment, gdy zmienia siê nieco sk³ad
pokarmu i dziecko przechodzi na swój
w³asny, ca³kiem nowy rytm wypró¿nieñ. mo¿e to byæ np. jeden raz na trzy
dni. Ta zmiana jest czêsto poprzedzona
kilkoma dniami bez stolca. Mo¿na te¿
skontrolowaæ wagê dziecka, bo jeli na
przyk³ad jest dopajane, to byæ mo¿e
otrzymuje za ma³o pokarmu - wtedy te¿
objawem jest brak stolca.q
(M. Gugulska)
u W 1998 roku urodzi³am córeczkê, karmi³am j¹ piersi¹ przez cztery
miesi¹ce. Potem musia³am przestaæ z
powodu kuracji silnym lekiem (sole
z³ota), poniewa¿ jestem chora na RZS
i choroba znacznie siê zaostrzy³a po
porodzie. Dosta³am trzy zastrzyki na
osuszenie pokarmu, jednak do tej pory
mam pokarm (to ju¿ ponad rok od zastrzyków). Mój problem polega na
tym, ¿e mam regularne okresy (28 29 dni), przy czym szczyt luzu przypada prawie zawsze na 12 lub 13
dzieñ, jednak nie ma wzrostu temperatury albo te¿ nastêpuje wzrost przez
jeden dzieñ, a póniej spada. Przeprowadzi³am badania na poziom progesteronu i wynik nie mieci³ siê w normie (675; norma 72-511). Czy jest
mo¿liwe, ¿e do tej pory nie powróci³o
jajeczkowanie? Czy jest mo¿liwe wyst¹pienie jajeczkowania bez objawu
luzu, tzn. przy jego braku?
Hiperprolaktynemia, bo tak nazywa siê zaburzenie hormonalne, na które pani cierpi, jest uleczalna. Czêsto
wi¹¿e siê ró¿ne choroby z ci¹¿¹ lub
karmieniem, bo jest to du¿y prze³om
w naszym ¿yciu. Wiele kobiet powie:
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po ci¹¿y ciemnia³y mi w³osy, po ci¹¿y dosta³am nadcinienia itp. A tak
naprawdê pewne procesy, choroby biegn¹ w³asnym trybem - ci¹¿a mo¿e jedynie co odkryæ, bo jest wprawdzie
stanem fizjologicznym, ale obci¹¿a
organizm i to, co funkcjonowa³o s³abo, w³anie w tym czasie mo¿e przestaæ funkcjonowaæ prawid³owo. Laktacja wygasa z momentem
zaprzestania karmienia, lecz. ten proces mo¿e mieæ ró¿n¹ d³ugoæ. Nie ma
ssania piersi, nie ma bodca do produkcji pokarmu. Pozostaje jeszcze nieco bodców psychicznych, bo przecie¿
wci¹¿ opiekuje siê pani bardzo ma³ym
dzieckiem. Mam kole¿ankê, która jest
tak wra¿liwa, ¿e d³ugi czas po zakoñczeniu laktacji, wyp³yw pokarmu
wzbudza³ p³acz noworodków na oddziale, gdzie pracowa³a. Jeli po tak
d³ugim czasie utrzymuje siê mlekotok,
nadmiar prolaktyny hamuje prawid³owy przebieg cyklu, trzeba uznaæ to za
stan hormonalnie nieprawid³owy. jednego jest za du¿o, drugiego za ma³o.
Hiperprolaktynemiê wywo³uj¹ niektóre leki (mo¿e je pani bierze), wywo³uje j¹ te¿ przed³u¿ony stres, ró¿nego
rodzaju schorzenia przysadki mózgowej i wiele innych. Leczy siê j¹ po
rozpoznaniu przyczyny. Najczêciej
przez pewien czas podaje siê bromokryptynê. Ale to ju¿ sprawa dla endokrynologa, najlepiej specjalizuj¹cego
siê w ginekologii. Poszukaæ i leczyæ!q
(M. Gugulska)
u Nasze trzymiesiêczne dziecko
ma grypê jelitow¹. Jak j¹ leczyæ?
Dziecko zosta³o najprawdopodobniej zara¿one wirusem z grupy Rota
lub Adeno, bo te najczêciej w tym
okresie grasuj¹. To nie jest grypa, tylko biegunka infekcyjna. Podajemy
pier i Lakcid. Jeli gor¹czka - paracetamol w czopkach, 10mg/kg masy
cia³a na dawkê, powtarzaæ dawkê co 6
godzin. Wa¿na jest obserwacja dziecka, bo w tym wieku odwadnia siê bar-

Rys. Beata Piskór

Pytaj - odpowiemy

dzo szybko i wtedy trzeba szybko nawadniaæ do¿ylnie. Mo¿e te¿ traciæ potas, wiêc warto, aby matka pi³a jedn¹
saszetkê Kalium eff. dziennie. Jeli
nastêpuje zmiana zachowania, podsypianie, zmniejszona aktywnoæ, nale¿y wezwaæ pediatrê domowego, który
wystawi skierowanie do szpitala.q
(M. Gugulska)
u Stosujê naturaln¹ metodê planowania rodziny, korzystam z materia³ów LMM. Wczoraj po mierzeniu
st³uk³am termometr. By³ to 15 dzieñ
mojego cyklu, nied³ugo (za kilka dni)
bêdê mog³a wyznaczyæ przedwzrostow¹ szóstkê, a ju¿ dzisiaj, w 16 dniu
cyklu, mierzy³am nowym termometrem. Jest on identyczny jak ten st³uczony, ale to nie ten sam, prawda? Nie
wiem, czy mogê dalej normalnie policzyæ sobie dni czy radykalnie zwiêksza siê prawdopodobieñstwo poczêcia
w III fazie cyklu, któr¹ mogê le wyznaczyæ. Na razie wykres temperatury jest prawie taki sam, jak poprzedni.
Jeli widzi Pani, ¿e wskazania nowego termometru nie ró¿ni¹ siê od
wskazañ poprzedniego, a na dodatek
jest jeszcze kilka dni do wzrostu temperatury, to mo¿na polegaæ na tych
pomiarach i ewentualnie do granicy
fazy III wyznaczonej wed³ug regu³y C
dodaæ dla pewnoci jeden dzieñ. Proszê pamiêtaæ, ¿e dodatkowych informacji potwierdzaj¹cych jajeczkowanie
dostarcza obserwacja luzu, który po
owulacji zmienia siê w mniej p³odny.q
(B. Tabor)
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000
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Dokoñczenie ze s. 1
A przecie¿ informacja o jednorazowym wspó³¿yciu na 3 dni przed miesi¹czk¹ mo¿e oznaczaæ dla lekarza, ¿e
nast¹pi³o to w 25 dniu cyklu. Utrzymywanie siê mitu dodatkowego jajeczkowania domaga siê realnej wiedzy o
przebiegu cyklu.
Nieskutecznoæ
metod ekologicznych
Zwykle mówi siê o nieskutecznoci metod naturalnych. Celowo u¿y³em innego okrelenia, aby nie mno¿yæ nieporozumieñ. W rzeczywistoci
nic ma metod naturalnych, istnieje natomiast naturalny rytm p³odnoci i niep³odnoci wpisany w kobiecy cykl.
Metody nie s¹ tworem natury, s¹ dzie³em nauki opieraj¹cej siê na
spostrzeganiu i ocenie objawów wystêpuj¹cych w naturze.
Jakie jest ród³o czêsto spotykanej
opinii, ¿e metody naturalne s¹ zdrowe, ale nieskuteczne? róde³ jest kilka. Wymieniê najwa¿niejsze:
1. b³êdna informacja w podrêcznikach
szkolnych,
2. opory wobec systematycznego prowadzenia obserwacji,
3. niedouczenie fachowego personelu
medycznego,
4. dezinformacja ze strony instytucji
propaguj¹cych rodki i sposoby antykoncepcyjne,
5. ewentualnoæ b³êdnego stosowania
metody.
Ad. 1. Przytoczê fragment dotycz¹cy obserwacji cyklu z podrêczniku biologii dla klasy siódmej (mgr Wies³awa Go³da i dr Jadwiga Wardas:
Biologia, wyd. V, Warszawa 1998 
NOWA ERA): Jajeczkowanie (...) wystêpuje mniej wiêcej w po³owie cyklu
Okres oko³o czterech dni przed i po
jajeczkowaniu nazywa siê okresem
p³odnym (...). Dok³adne wyznaczenie
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000

okresu p³odnoci nie jest mo¿liwe, gdy¿
na przebieg owulacji wp³ywa wiele
czynników, takich jak zmiana klimatu,
stany emocjonalne, chorobowe itp. (str.
112). Okazuje siê, ¿e w tak krótkim
tekcie mo¿na zmieciæ kilka istotnych
b³êdów. Wymieniê je:
 jajeczkowanie wystêpuje na 2 tygodnie przed koñcem cyklu,
 cztery dni przed i po  jajeczkowaniu s¹ wziête z powietrza,
 dlaczego nazywa siê a nie JEST
okresem p³odnoci?
 nie ma ani s³owa o obserwacji objawów p³odnoci i niep³odnoci w cyklu, natomiast zosta³a podana sugestia,
¿e mo¿liwoæ wyznaczenia okresu
p³odnoci w cyklu jest wielce problematyczna.
Ad. 2. Rozmycie wiedzy o cyklu,
podawanej ju¿ w wieku szkolnym spotyka siê z propagand¹ ³atwiejszych
rozwi¹zañ, bez babrania siê w luzach. W rodowisku osób, które
otrzyma³y odpowiedni przekaz od rodziców stosuj¹cych metody NPR, tego
typu opory po prostu nie wystêpuj¹.
Ad. 3. Typowa konfrontacja: Student VI roku medycyny zg³asza siê na
kurs przedma³¿eñski w orodku diecezjalnym. Prosi o zaliczenie wiedzy
o NPR bez uczestniczenia w zajêciach
powiêconych temu problemowi. Jest
zaskoczony odmow¹. Dopiero d³u¿sza
rozmowa z instruktork¹ NPR (z zawodu matematyczk¹) pozwala mu uwiadomiæ sobie, ¿e jego wiedza o cyklu,
nawet rozleg³a, ma powa¿n¹ lukê w
postaci braku odniesienia do zasad
wyznaczania pocz¹tku i koñca cyklicznego okresu p³odnoci.
Ad. 4. Producenci rodków antykoncepcyjnych potrafi¹ umiejêtnie
sprzedawaæ swe wytwory. Dla przyk³adu: firma Janssen  Cilag oferuje
Cilest  pigu³kê dla m³odych kobiet.
U do³u portretu urodziwej dziewczyny wa¿ny dopisek: antykoncepcja bez

tycia. I tu dowiadujemy siê dzi, ¿e
poprzednie generacje pigu³ki mia³y
znacz¹ce dzia³anie androgeniczne i
anaboliczne. W stosowaniu tabletki
Cilest oba te dzia³ania s¹ zredukowane do minimum. Marketing nie ogranicza siê jednak wy³¹cznie do zachwalaniu produktów. Najczêciej
pojawiaj¹ siê wzmianki o trudnociach, o przeszkodzie w postaci nieregularnych cykli, wreszcie o niskiej
skutecznoci metod naturalnych.
Zdjêcie sympatycznej rodziny  rodziców z ma³ym dzieckiem zostaje zaopatrzone krótkim tekstem: Z wyboru nie z przypadku. W domyle: dziecko poczête inaczej ni¿ po odstawieniu
pigu³ki jest dzieckiem zrodzonym
przypadkowo.
Ad. 5. Skutecznoæ metod NPR
zale¿y od trzech czynników:
 od efektywnoci nauczania w nastêpstwie jakoci instrukta¿u,
 od skutecznoci samej metody ocenionej na podstawie liczby poczêæ, do
których dochodzi mimo przestrzegania w³aciwego instrukta¿u,
 od skutecznoci jej stosowania.
Wysok¹ skutecznoæ, wynosz¹c¹
nawet powy¿ej 99% (wskanik zawodnoci poni¿ej 1 wg Pearla), osi¹ga siê
wówczas gdy ma miejsce:
 odpowiednie nauczanie,
 dok³adne zrozumienie instrukta¿u,
 po prawna interpretacja regu³,
 niepozwalanie sobie na odstêpstwa
od regu³ danej metody,
 pe³ne porozumienie miêdzy ma³¿onkami,
 akceptacja ekologicznych podstaw w
realizowaniu zamierzeñ prokreacyjnych.
Potwierdzeniem wysokiej skutecznoci NPR s¹ badania amerykañskie
(U.S. Dept. of Health, 1996), wed³ug
których metody objawowo  termiczne stosowane przez normalnie p³odne pary, które nie poczê³y dziecka w
ci¹gu roku w³aciwego stosowania metody, uzyska³y wskanik skutecznoci 99,8%, nie ni¿szy od tabletki hormonalnej (pigu³ki).q
Prof. W³odzimierz Fija³kowski

(Z ksi¹¿ki Rodzicielstwo w zgodzie
z natur¹, wyd. Fundacja G³os dla
¯ycia. Dziêkujemy Autorowi
za zgodê na przedruk)
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Prawda o antykoncepcji
Kwestie zdrowotne zwi¹zane
z przyjmowaniem doustnych
hormonalnych preparatów
antykoncepcyjnych wci¹¿
budz¹ wiele kontrowersji.
Proponujemy wiêc rzetelne
omówienie tego tematu,
przygotowane specjalnie dla
nas przez dr Ewê lizieñ 
Kuczapsk¹.

W

pierwszych latach naszego stulecia stwierdzono, ¿e
obecnoæ cia³ka ¿ó³tego zapobiega w okresie ci¹¿y dalszym owulacjom. Odkrycie to da³o pocz¹tek szeregu badaniom, dowiadczeniom i
próbom stworzenia pigu³ki antykoncepcyjnej.
Na pocz¹tku lat 60tych w USA
pojawi³a siê pierwsza pigu³ka, a wraz
z ni¹ ogromny entuzjazm dotycz¹cy
mo¿liwoci zapanowania nad p³odnoci¹. Antykoncepcja zaszczepi³a
przekonanie, ¿e jest mo¿liwe wspó³¿ycie seksualne bez odniesienia do
p³odnoci. Nast¹pi³o oddzielenie aktu
p³ciowego od prokreacji, a ¿ycie seksualne uznano za formê dobrej rekreacji bez podjêcia odpowiedzialnoci za potomstwo.
Istot¹ antykoncepcji jest zniesienie fizjologicznego cyklu miesi¹czkowego prowadz¹c do zablokowania
normalnych przemian z jajeczkowaniem w³¹cznie oraz wtórnego braku
miesi¹czki w znaczeniu pozostawienia jedynie tzw. krwawieñ z odstawienia.Efekt ten utrzymuje siê tak d³ugo
jak d³ugo kobieta przyjmuje tabletki.
W czasie przyjmowania pigu³ek
jajnik nie wykazuje aktywnoci folikularnej tj. dojrzewania komórek jajowych, produkuje minimaln¹ iloæ
estrogenów. Krwawienie z odstawienia jest odpowiedzi¹ narz¹du docelowego tj. macicy (b³ony luzowej) na
wycofanie hormonów egzogennych
(tj. dostarczanych z zewn¹trz)
Rodzaje rodków
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hormonalnych
Obecne na rynku wiatowym hormonalne rodki antykoncepcyjne mo¿na podzieliæ na:
1. Tabletki dwusk³adnikowe zawieraj¹ce estrogeny i progestageny.
Tabletki dwusk³adnikowe zawieraj¹
sta³¹ proporcjê pomiêdzy estrogenami i progesteronem tzw. jednofazowe np. Marvelon, Mersilon, Femoden, Minulet, Cilest, Diane 35 lub
dwufazowe Anteovin, i trójfazowe Tri
Novum, Tri Regol, gdzie proporcje
zmieniaj¹ siê 2,3krotnie w ci¹gu
ka¿dego 21dniowego okresu.
2. Tabletki zawieraj¹ce wy³¹cznie
progestageny. W Polsce dostêpny preparat Postinor 0,75 mg lewonorgestrelu jako tzw. antykoncepcja po stosunku, Depo  Provera ( w Polsce g³.
stosowany w HRT  hormonalna terapia zastêpcza)
3. W latach 90tych wprowadzono
ponadto preparaty gestagenne w iniekcjach i implantach oraz tzw.
wk³adkê domaciczn¹ z progesteronem
(Mirena)
Sk³adniki hormonalne
tabletek
1. Sk³adnik estrogenny pigu³ek:
Znane s¹ dwa syntetyczne hormony
etrogenowe: Etynyloestradiol i Mestranol  ró¿ni¹ siê one od naturalnego estradiolu i musz¹ byæ traktowane
jako zwi¹zki o dzia³aniu farmakologicznym. W chwili obecnej stosowany jest jedynie etynyloestradiol w dawce od 2050 mikrogramów.
2. Sk³adnik progestagenny  to syntetyczne hormony
 Grupa 19  nortestosteronu
 Grupa 17  hydroksyprogesteronu
Mechanizm dzia³ania
1. Zaburzenia owulacji  hamowanie jej na poziomie orodkowym (podwzgórze, przysadka) i w mechanizmie
obwodowym (jajnik):
 brak dojrzewania komórki jajowej
(dzia³anie estrogenne  blok wydzie-

lania FSH)
 hamowanie owulacji (dzia³anie progetagenne  brak szczytu LH)
2. Oddzia³ywanie na luz szyjkowy
(dzia³anie progestagenu)  zwiêkszenie gêstoci i nieprzepuszczalnoci dla
plemników
3. Oddzia³ywanie na b³onê luzow¹
macicy  zmiany uniemo¿liwiaj¹ce
zagnie¿d¿enie siê zap³odnionej komórki jajowej  zarodka (efekt progestagenny).
Dodatkowo dochodzi do zaburzenia
czynnoci jajowodów  obni¿enie ich
kurczliwoci i prêdkoci transportu jajowodowego dla plemników i zap³odnionej komórki jajowej poprzez zmniejszenie liczby komórek rzêskowych.
Dzia³ania ogólnoustrojowe
hormonalnych tabletek
antykoncepcyjnych
1. Nadcinienie  badania wskazuj¹,
¿e stosowanie tabletek prowadzi do
wzrostu skurczowego i rozkurczowego cinienia krwi. Czêæ badañ wskazuje na wzrost ryzyka choroby nadcinieniowej u stosuj¹cych pigu³ki od
1,53 razy. Nadcinienie pierwotne
oraz zatrucie ci¹¿owe stanowi¹ szczególn¹ grupê wzglêdnych przeciw
wskazañ do ich stosowania.
2. Choroby naczyñ  tabletki antykoncepcyjne oddzia³ywuj¹ niekorzystnie na uk³ad krzepniêcia (p³ytki krwi,
czynniki krzepniêcia).W ten sposób
sprzyjaj¹ ewentualnemu rozwojowi
chorób:
 zatorowozakrzepowej
 zawa³owi serca
 udarom o etiologii zakrzepowej
 udarom o etiologii krwotocznej (np.
krwotok podpajêczynówkowy)
zw³aszcza na sprzyjaj¹cym pod³o¿u
tj.u kobiet pal¹cych i (lub) ze zmianami mia¿d¿ycowymi w naczyniach i
oty³oci¹ po 35 roku ¿ycia.
Podwy¿szone ryzyko choroby zatorowo  zakrzepowej wystêpuje
zw³aszcza u kobiet stosuj¹cych pigu³Fundamenty Rodziny  nr 1/2000
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Rys. Beata Piskór

ki z dezogestrelem i gestodenem (III
generacja progestagenów).
Informacja ta spowodowa³a, ¿e
brytyjski Komitet d/s Bezpieczeñstwa
Leków wyda³ zarz¹dzenie, ¿e pigu³ki
te mog¹ byæ jedynie stosowane u pacjentek, które nie toleruj¹ innych preparatów i akceptuj¹ zwiêkszone ryzyko zakrzepicy! (Marvelon; Mercilon;
Fermaden; Minulet).
3. Gospodarka lipidowa (g³ówny
sk³adnik progestageny)
 obni¿enie poziomu lipoprotein o
du¿ej gêstoci (HDL2) Uwaga! Poziom HDL2 jest odwrotnie proporcjonalny do ryzyka chorób serca, wysokie poziomy HDL2 wi¹¿¹ siê z
mniejszym ryzykiem chorób serca.
4. Gospodarka wêglowodanowa
DTA* wp³ywaj¹ na podwy¿szenie
poziomu insuliny jak i glukozy. Dlatego uwa¿a siê, ¿e u kobiet z grupy
ryzyka cukrzycy (wywiad rodzinny
cukrzyca w ci¹¿y, urodzenie dziecka
z mas¹ cia³a powy¿ej 4,5 kg), jak równie¿ tych ju¿ chorych decyzja co do
DTA powinna byæ bardziej ostro¿na,
lub wrêcz przeciwwskazana.
Choroba nowotworowa
Rak szyjki macicy
W przeprowadzonych pod egid¹
WHO badaniach zaobserwowano
wzrost ryzyka wyst¹pienia inwazyjnego raka szyjki macicy o 53% u kobiet,
które stosowa³y DTA przez okres d³u¿szy ni¿ 5 lat.
Wyniki te uzyskano po zastosowaniu 7 istotnych zmiennych w³¹czaj¹c
w to wiek rozpoczêcia wspó³¿ycia i
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000

liczbê partnerów. Wiadomo, ¿e choroba ta zwi¹zana jest z infekcj¹ wirusow¹ (g³ówne wirus brodawczaka ludzkiego  HPV). Przypuszcza siê
równie¿, ¿e d³ugotrwa³e stosowanie
leków antykoncepcyjnych powoduje
wzrost ryzyka rozwoju raka szyjki
poprzez hamowanie odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko antygenom nowotworowym. Dlatego kobiety stosuj¹ce przez d³u¿szy
czas doustne rodki antykoncepcyjne
powinny regularnie zg³aszaæ siê na
badania cytologiczne.
Rak sutka
Zapadalnoæ na tego raka jest w
ci¹gu ca³ego ¿ycia wysoka 1:11! Do
czynników ryzyka zaliczamy min.
wczesne menarche (pierwsza miesi¹czka), póne urodzenie pierwszego
dziecka. Laktacja, zw³aszcza przed³u¿ona jest prawdopodobnie czynnikiem
ochronnym. Pregesteron stymuluje aktywnoæ mitotyczn¹ nab³onka gruczo³owego sutka. Czêæ z badaczy zwraca uwagê, ¿e stosowanie DTA
zw³aszcza przez kobiety, które nie
ukoñczy³y 25 lat, jest zwi¹zane z wy¿szym ryzykiem tej choroby (Lancet
1994). Kobiety stosuj¹ce DTA przed
20 rokiem ¿ycia przez minimum 4 lata,
nale¿¹ do grupy zwiêkszonego ryzyka. Kontrowersyjny pozostaje problem
kobiet przed menopauz¹ w wieku 40
45 lat.
Równie¿ estrogeny mog¹ oddzia³ywaæ niekorzystnie, zw³aszcza u tych
kobiet, które i tak s¹ ju¿ w grupie ryzyka (choroba sutka w rodzinie).
Rak kosmówki
Czêæ badaczy (Charing Cross
Hospital w Londynie) wykaza³o, ¿e
stosowanie DTA przed i w toku rozpoznania tego nowotworu zwiêksza
dwa razy prawdopodobieñstwo, ¿e
choroba bêdzie wymaga³a chemioterapii w leczeniu.
Rak pierwotny w¹troby
z hepatycytów
Istniej¹ doniesienia, ¿e rozwój tego,
choæ rzadkiego nowotworu jest silnie
zwi¹zany ze stosowaniem DTA.

Rak b³ony luzowej macicy i jajnika
D³ugotrwa³e przyjmowanie DTA
zmniejsza aktywnoæ mitotyczn¹ endometrium oraz dojrzewanie pêcherzyków w jajnikach co wydaje siê ma
zwi¹zek z dzia³aniem ochronnym
przed rozwojem tych nowotworów. Na
uwagê zas³uguje jednak fakt, ¿e laktacja równie¿ ma dzia³anie ochronne w
stosunku do raka jajnika, za nie stanowi na pewno ¿adnego dodatkowego zagro¿enia.
Rak skóry  czerniak
Istnia³y sugestie, ¿e wystêpuje
zwiêkszone ryzyko rozwoju tego raka.
Byæ mo¿e DTA s¹ kofaktorem, tj.
wspó³uczestnicz¹ wraz z ekspozycj¹
na promienie UV w procesie nowotworzenia.
Nowotwory niez³oliwe
Gruczolak w¹troby
Ten typ ³agodnego guza wystêpuje
10 razy czêciej w przypadku kobiet
stosuj¹cych DTA. Zw³aszcza dotyczy
to starszych kobiet stosuj¹cych tabletki o wysokich dawkach hormonów
przez wiele lat.
Nienowotworowe schorzenia
gruczo³u sutkowego
Stwierdzono, ¿e DTA w tych schorzeniach ma dzia³anie ochronne, prawdopodobnie w zwi¹zku z komponent¹
progestagenn¹. Dlatego te¿ mog¹ byæ
stosowane jako leki w niektórych
z tych schorzeñ.q (cdn.)
Ewa lizieñ  Kuczapska
*DTA  doustne tabletki antykoncepcyjne

Ewa lizieñ  Kuczapska
zaprasza do przychodni

Pro Familia 2000
Warszawa
Pasa¿ Ursynowski 1
Pediatra, ginekolog  po³o¿nik,
internista, porady laktacyjne,
psycholog rodzinny,
porady w zakresie metod
naturalnego planowania rodziny
Tel. (022) 641 20 44
lub 0501 376 996
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Uczymy siê Kazachstanu
Przedstawiamy kolejn¹
relacjê naszego
wspó³pracownika,
ks. Janusza Kalety,
który od ubieg³ego roku
pe³ni funkcjê Administratora
Apostolskiego dla
zachodniego Kazachstanu

C

zas up³ywa szalenie szybko.
Powoli zapominamy ju¿ o naszych pierwszych krokach w
Atyrau. Dzisiaj coraz wiêcej ludzi poznaje nas na ulicy. Powiêkszy³o siê
grono ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego, jako przebijamy siê przez g¹szcz
tutejszych przepisów. Przygotowujemy kilka osób do chrztu, komunii w.
Prawdopodobnie ju¿ w najbli¿szym
czasie rozpoczniemy starania o rejestracjê parafii. Coraz lepiej zdajemy
sobie jednoczenie sprawê z tego, ¿e
jest to dopiero pocz¹tek pocz¹tku Kocio³a na tych terenach.
Jêzyk kazachski
W Atyrau mówi siê najczêciej po
kazachsku. Oczywicie, wszyscy znaj¹
jêzyk rosyjski, ale sporód oko³o dziewiêædziesiêciu procent mieszkañców
pochodzenia kazachskiego wiêkszoæ
bardzo nie bardzo lubi u¿ywaæ tego,
do niedawna najwa¿niejszego jêzyka.
W bardzo dobrym tonie jest zaproponowaæ obcokrajowcowi zaproponowaæ rozmowê po angielsku. Na pocz¹tku niezawis³oci Kazachstanu by³y
tendencje, by ca³kowicie wyeliminowaæ jêzyk rosyjski. Nie jest to ³atwe,
gdy¿ na razie nie ma np. podrêczników napisanych po kazachsku, specyficzne s³ownictwo techniczne w wielu dziedzinach po prostu nie istnieje,
urzêdnikom którzy rozmawiaj¹ prywatnie po kazachsku ³atwiej jest jednak na razie pisaæ po rosyjsku. Tendencja jest jednak jasna: w ci¹gu kilku
nastêpnych lat jêzyk rosyjski bêdzie
stopniowo eliminowany z ¿ycia publicznego.
Tak¿e my staramy siê opanowaæ
choæby podstawy kazachskiego. Nale-
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¿y on do jednej rodziny wraz z tureckim, tatarskim i kirgiskim. Istniej¹cy
alfabet sk³ada siê z 42 liter i jest oparty na grafice cyrylicy. Jest dodatkowo
osiem specyficznych dla jêzyka kazachskiego liter a i te istniej¹ce w alfabecie rosyjskim wymawia siê czêsto inaczej. Nie jest to dla nas ³atwy
jêzyk. S³ownictwo, aczkolwiek z wieloma zapo¿yczeniami z j. rosyjskiego,
jest jednak w swoim rdzeniu trudne do
opanowania, gard³owa wymowa sprawia wiele trudnoci. Gramatyka, jak
twierdz¹ bardziej wtajemniczeni, nie
nale¿y do bardzo skomplikowanych,
ma jednak swoje tajemnice. W odmianie rzeczowników jest a¿ osiem przypadków, koñcówki poszczególnych
przypadków zmieniaj¹ siê w zale¿noci od brzmienia rdzenia s³owa, podobnie zreszt¹ jak przy odmianie czasowników. Cieszy jednak ka¿dy
zrozumiany wyraz, który udaje siê
wy³owiæ z potoku szybko wypowiadanych po kazachsku s³ów.
Polacy w zachodnim
Kazachstanie
W Zachodnim Kazachstanie nie ma
dzisiaj wielu Polaków. Po kilku tygodniach pobytu w Atyrau, wype³nionych szukaniem kontaktów z katolikami tutaj ¿yj¹cymi, trafilimy jednak na
lady pobytu naszych rodaków na tych
terenach. Jedna z pracownic tutejszego urzêdu ob³asti (urzêdu wojewódzkiego) zajmuje siê dokumentacj¹ naukow¹ losów przesiedleñców i
obcokrajowców na terenie przykaspijskim. Na podstawie archiwalnych dokumentów napisa³a ona m.in. tekst o
naszym rodaku pochodz¹cym z Wilna, który w pionierskich czasach przemys³u naftowego na tym terenie pe³ni³ kierownicze funkcje w Dosorze i
Makacie  miejscowociach po³o¿one
100  150 km. od Atyrau, dawnego
Gurjewa.
Micha³ Bogusz ukoñczy³ w 1898 r.
szko³ê kolejow¹ w Wilnie, a nastêpnie pracowa³ na kolei w miecie Gatczyn. W 1907 r. wst¹pi³ do Instytutu

Górnictwa w Petersburgu i po jego
ukoñczeniu w 1913 r. zosta³ skierowany do Emby w Kazachstanie, gdzie
zosta³ pomocnikiem geologa przedsiêbiorstwa o nazwie Kolchida. W roku
1915 zosta³ pomocnikiem kieruj¹cego
przedsiêbiorstwem Uralska nafta a
w 1917 r. kierownikiem przedsiêbiorstwa Emba w którym pracowa³ do 1
kwietnia 1921 r.
Zachowa³a siê ankieta, która wype³nia³ in¿. Bogusz. Na pytanie, czy
chce wyjechaæ ze zwi¹zku Radzieckiego odpowiedzia³, ¿e tak, pragnie wyjechaæ do W³oc³awka w guberni Warszawskiej.
Ostatnie wspomnienie o Michale
Boguszu pochodzi z protokó³u posiedzenia zarzadu przedsiêbiorstw UraloEmbskiego rejonu z 10.czerwca
1922 r. postanowiono na nim uhonorowaæ in¿yniera Bogusza, jako rzadko spotykanego uczciwego, dok³adnego i oddanego pracy cz³owieka, który
umar³ w Baku w lutym 1922 r. Jego
imieniem zosta³ nazwany parostatek
p³ywaj¹cy po rzece Ural. Dzisiaj pewno nie pamiêtaj¹ tej nazwy najstarsi
mieszkañcy Atyrau. Statek in¿ynier
Bogusz zosta³ bowiem w latach trzydziestych nazwany Nieftjanik.
In¿ynier Bogusz, ¿yj¹c w nadkaspijskich terenach w burzliwych czasach rewolucji i wojny domowej pozostawi³ po sobie wspomnienie.
Zadziwiaj¹ce jest, ¿e przedstawiciel
w³adzy ludowej uhonorowali tego
cz³owieka, który pracowa³ i nale¿a³ do
poprzedniego systemu a nastêpnie zdecydowanie chcia³ opuciæ te tereny.
Z zachowanych wspomnieñ wynika, ¿e by³a to bardzo wyrazista osobowoæ: wra¿liwy, ¿yczliwy i energiczny. 31 stycznia 1920 r., po zajêciu
tych terenów przez armiê czerwon¹, to
w³anie on, jako by³y g³ówny in¿ynier
Towarzystwa Naftowego Braci Nobel sk³ada³ raport z Dosoru o stanie
przemys³u naftowego. Bogusz informowa³, ¿e w momencie wybuchu wojny z ukraiñskimi Kozakami zak³ady
wydobywcze zosta³y zamkniête a z³oFundamenty Rodziny  nr 1/2000
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¿a odciête i zablokowane. Wojsko
kozackie zarekwirowa³o zarówno paliwo, jak i wszystkie samochody, ³odzie i barki, które nale¿a³y do przedsiêbiorstwa. In¿ynier Bogusz pisze o
niechlujnym u¿ytkowaniu tych dóbr.
Przy odejciu bia³ogwardzici podjêli
próbê spalenia zak³adów, co siê jednak nie uda³o. Wiadomo, ¿e po zajêciu okrêgu gurjewskiego (okolic Atyrau) przez zwolenników rewolucji w
styczniu roku 1920 r. przeprowadzono nacjonalizacje przemys³u naftowego w tym rejonie. Nowe w³adze stara³y siê za wszelk¹ cenê zatrzymaæ
przynajmniej przez jaki czas specjalistów z zak³adów wydobycia ropy
naftowej. Du¿a czêæ z nich byli to
obywatele innych pañstw, prócz Micha³a Bogusza w Dosorze pracowa³ te¿ w
charakterze mistrza wiertniczego inny
Polak: Jakub Wierdak oraz W³adimir
Lindwal  Fin z pochodzenia, Grek:
Rafael Fabiani, Jan Bott  Niemiec.
Micha³ Bogusz po przejêciu w³adzy przez bolszewików pozosta³ w
Dosorze przez kilka miesiêcy. Nowym
w³adzom da³ siê poznaæ jako cz³owiek
dbaj¹cy o dobro i bezpieczeñstwo robotników. Zachowa³o siê np. pismo z
wrzenia 1920 r., w którym Bogusz
domaga siê, aby nowych pracowników
koniecznie zapoznaæ maszynami, które maj¹ obs³ugiwaæ. Niezbêdne jest to
zw³aszcza dlatego, ¿e ma³o pozosta³o
wykwalifikowanych pracowników, a
wród tych, którzy podjêli dopiero pracê mno¿¹ siê wypadki.
¯anna Kow¿asorowa koñczy swój
artyku³ o Michale Boguszu nastêpuj¹cymi s³owami: W surowym warunkach
klimatycznych, pokonuj¹c olbrzymie
trudnoci pracowali wspólnie Rosjanie i przedstawiciele innych narodów,
którzy w organizuj¹c badania geologiczne, buduj¹c zak³adów wydobywczych, przeprowadzaj¹c wiercenia
przyuczali miejscowych koczowników
do nowych zawodów. Szczególnie w
latach dwudziestych, kiedy formowa³a siê miejscowa kadra pracowników
przemys³u naftowego du¿a zas³ugê
mo¿na przypisaæ takim ludziom jak
Micha³ Bogusz.q
ks. dr Janusz Kaleta
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000

FWIÊTO RODZINYE
I Zjazd

Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Augustów, 24  27 czerwca 2000

Zapraszamy wszystkich sympatyków LMM wraz z rodzinami
do spêdzenia kilku pierwszych dni wakacji
wród piêknych augustowskich jezior i lasów
W programie:
Ü Interesuj¹ce prelekcje
Ü Spotkania z autorami znanymi z Fundamentów Rodziny
oraz z zaproszonymi goæmi
Ü Warsztaty na temat naturalnego planowania rodziny,
karmienia piersi¹, ma³¿eñstwa i wychowania dzieci
A tak¿e:
Ü Wycieczka kajakowa
Ü Ognisko
Zapewniamy:
Ü Noclegi w orodku Sióstr Urszulanek
lub miejsce do rozbicia namiotu (tañszy wariant)
Ü Pe³ne wy¿ywienie
Ü Opiekê nad dzieæmi (do dyspozycji przedszkole i plac zabaw)
Ü Radosn¹ atmosferê
Ju¿ dzi wype³nijcie wstêpny formularz zg³oszenia,
naklejcie na kartkê pocztow¹ i do 15 maja wylijcie na adres:
LMM, Kopaliny 73, 32-720 Nowy Winicz
Po jego otrzymaniu przelemy Wam
bardziej szczegó³owe informacje.
Jestemy zainteresowani udzia³em
w I Zjedzie Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu  Augustów 2000
Imiê i nazwisko osoby zg³aszaj¹cej: ....................................................
Adres: ...................................................................................................
Telefon: ................................................................................................
Przyjedzie nas (proszê podaæ liczbê osób):
- doros³ych: ...................
- dzieci: .........................
UWAGA  DECYDUJE KOLEJNOÆ ZG£OSZEÑ!
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Powinnoæ
ma³¿eñska
Agata i Krzysztof Jankowiakowie

S

zukaj¹c odpowiedzi na pytanie
o najlepszy czas zbli¿enia ma³
¿onków, dot¹d nie mówilimy
o sytuacji, gdy nie ma zgody w tej
kwestii miêdzy mê¿em i ¿on¹. A przecie¿ dzieje siê tak wcale nierzadko 
jedno z ma³¿onków pragnie wspó³¿ycia, a drugie siê na nie nie zgadza, b¹d
te¿ zgadza siê niechêtnie, po d³u¿szych
namowach, dla wiêtego spokoju. Akt
seksualny ma mieæ miejsce, gdy pragn¹ tego sami ma³¿onkowie  powiedzielimy. Co jednak zrobiæ, gdy o
zbli¿eniu myli tylko jedno z ma³¿onków, drugie za ma w tej kwestii zdanie ca³kowicie odmienne?
To, ¿e pragnienia ma³¿onków w tej
kwestii bywaj¹ ró¿ne, jest ca³kowicie
naturalne. Trzeba pamiêtaæ, ¿e akt
ma³¿eñski ma wielkie znaczenie dla
ka¿dego mê¿a, a zarazem pragnienie
wspó³¿ycia budzi siê u niego bardzo
³atwo, niemal automatycznie. Natomiast obudzenie tego pragnienia u
¿ony wymaga z regu³y spe³nienia naprawdê z³o¿onych warunków. Mi³oæ
nie likwiduje tych ró¿nic. Nic wiêc
dziwnego, ¿e ma³¿onkowie siê tutaj
ró¿ni¹  najczêciej jest tak, ¿e to m¹¿
pragnie zbli¿enia i musi namawiaæ do
tego ¿onê (sytuacje odwrotne równie¿
siê zdarzaj¹, ale znacznie rzadziej).
Nie mo¿na w tym momencie nie
przytoczyæ znanego tekstu w. Paw³a
na temat wspó³¿ycia: Niech m¹¿ oddaje powinnoæ ma³¿eñsk¹ ¿onie, a
¿ona mê¿owi. ¯ona nie mo¿e swobodnie dysponowaæ w³asnym cia³em, lecz
jej m¹¿. Podobnie i m¹¿ nie mo¿e swobodnie dysponowaæ w³asnym cia³em,
lecz jego ¿ona. Nie uchylajcie siê od
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego, chyba za
wspóln¹ zgod¹ i tylko na pewien czas,
aby powiêciæ siê modlitwie. Potem
znowu podejmijcie wspó³¿ycie, aby nie
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kusi³ was szatan, wykorzystuj¹c wasz¹
niepowci¹gliwoæ (1 Kor 7,35).
Akt ma³¿eñski nie jest ewentualn¹
mo¿liwoci¹, nie jest jakim luksusem.
Bóg nakazuje regularnoæ w po¿yciu,
wzajemn¹ dyspozycyjnoæ seksualn¹.
Zarówno m¹¿ jak i ¿ona trac¹ w ma³¿eñstwie prawo do swobodnego rozporz¹dzania swoim cia³em. Maj¹ sobie nawzajem s³u¿yæ aktem
ma³¿eñskim.
Myli³by siê jednak ten, kto by s¹dzi³, ¿e w tym miejscu dyskusja siê
koñczy. Nie, ona siê tutaj dopiero rozpoczyna.
Wokó³ pojêcia obowi¹zek ma³¿eñski naros³y pewne nieporozumienia.
Tak, wspó³¿ycie seksualne jest w ma³¿eñstwie obowi¹zkiem. Jasno to wynika z przytoczonego cytatu. Jednak
tego tekstu nie mo¿na czytaæ w oderwaniu od ca³ego biblijnego przekazu
o ma³¿eñstwie. Nigdy nie wolno wyrywaæ z kontekstu cytatów biblijnych
(zreszt¹ innych cytatów równie¿). Pozbawiaj¹c teksty biblijne kontekstu i
swobodnie nimi operuj¹c mo¿na by
uzasadniæ praktycznie wszystko  pamiêtamy, ¿e szatan kusz¹c Jezusa na
pustyni te¿ cytowa³ Bibliê, aby uzasadniæ swe niegodziwoci.
Mówimy o tym z takim naciskiem,
gdy¿ w³anie przez oderwane od kontekstu cytowanie zupe³nie wypaczono
sens pojêcia ma³¿eñskiego obowi¹zku.
Co bowiem jest fundamentem ma³¿eñstwa i fundamentem po¿ycia seksualnego? Mi³oæ. ¯yczy kto sobie jakiego cytatu biblijnego na ten temat?
Proszê bardzo: Mê¿owie mi³ujcie ¿ony
i nie b¹dcie dla nich przykrymi (Kol
3,19), Mê¿owie, mi³ujcie ¿ony, jak
Chrystus umi³owa³ Koció³ i wyda³ zañ
samego siebie (Ef 5,25).
Pojêcia obowi¹zku ma³¿eñskiego

nie wolno odrywaæ od mi³oci. Dysponowanie cia³em wspó³ma³¿onka
musi byæ przepojone mi³oci¹, pe³ne
prawdziwej troski o niego.
Bardzo wiele z tego wynika. Przede
wszystkim to, ¿e prawdziwa mi³oæ
znosi pojêcie praw i obowi¹zków. W
mi³oci nikt nie odwo³uje siê do takich
kategorii, tylko po prostu obdarowuje
sob¹ wspó³ma³¿onka i przyjmuje dar
z jego strony. Czy¿ mo¿na mówiæ o
prawach i obowi¹zkach tam, gdzie
chodzi o dar?
Obowi¹zek ma³¿eñski mo¿emy tu
przyrównaæ do obowi¹zków rodzicielskich. Rodzice maj¹ obowi¹zek troszczyæ siê o swoje dzieci, jednak nale¿y
g³êboko wspó³czuæ dzieciom, którymi
rodzice zajmuj¹ siê tylko z tego powodu. Podobnie jest z obowi¹zkiem
ma³¿eñskim  oczywicie istnieje, ale
chodzi o to, by ma³¿onkowie tak siê
troszczyli o swoj¹ wspólnotê ma³¿eñsk¹, ¿eby nie trzeba siê by³o do niego
odwo³ywaæ.
I tak by by³o najprociej i najlepiej.
Tam gdzie w³aciwie rozwija siê mi³oæ, mówienie o obowi¹zkach jest niepotrzebne. Jednak mi³oæ ma³¿eñska
bywa chora, przechodzi wiêksze i
mniejsze kryzysy. Grzech pierworodny dotkn¹³ tej sfery bardzo mocno.
Dlatego niekiedy jest konieczne odwo³anie siê do praw i obowi¹zków. Refleksja nad nimi pomaga zrobiæ rachunek sumienia, s³u¿y odnowieniu
mi³oci, przezwyciê¿aniu kryzysów i
pokus.
Rozwa¿my wiêc, jak pojêcie obowi¹zku ma³¿eñskiego odczytywane w
wietle mi³oci ka¿e udzielaæ odpowiedzi na pytanie o to, kiedy m¹¿ i ¿ona
maj¹ siê jednoczyæ w akcie ma³¿eñskim.
W mi³oci na pierwszym planie jest
dobro kochanego cz³owieka. Mi³oæ
nie szuka swego (1 Kor 13,5), zarówno na p³aszczynie duchowej jak i
cielesnej. Zawsze szuka dobra kochanej osoby.
Skoro wiêc z regu³y jest tak, i¿ to
m¹¿ pragnie zjednoczenia seksualnego znacznie czêciej ni¿ ¿ona, to kochaj¹ca ¿ona bêdzie stara³a siê z radoci¹ odpowiadaæ na jego zaproszenie,
kiedy to tylko mo¿liwe. Kiedy to tylFundamenty Rodziny  nr 1/2000
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mê¿czyzna, powinien umieæ kierowaæ
sob¹ w dziedzinie p³ciowoci. Nic nie
usprawiedliwia pope³niania grzechów
w tej sferze (jak i zreszt¹ w ka¿dej innej). Pamiêtaj¹c o tym, nie mo¿na jednak nie zauwa¿aæ, ¿e pokusy jakich
dowiadczaj¹ niektórzy mê¿owie s¹
bardzo silne. Ka¿dy cz³owiek ma swoj¹ pokusê, swój grzech z którym musi
siê zmagaæ. Dla niektórych s¹ to w³anie pokusy w sferze seksualnej. Chodzi wiêc o to, by ¿ona przez swe postêpowanie nie nara¿a³a mê¿a na
pokusy, a przeciwnie  pomaga³a mu
w³aciwie kierowaæ poruszeniami w
dziedzinie seksualnoci. Jeli wspó³¿ycie jest potrzebne dla wyciszenia
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ko mo¿liwe  a wiêc nie tylko wówczas, gdy w niej samej obudzi siê pragnienie wspó³¿ycia. Gdyby ¿ona czeka³a na tak¹ chwilê, na pewno by nie
wysz³a naprzeciw pragnieniom mê¿a.
Kochaj¹ca ¿ona bêdzie siê wiêc
zgadzaæ na seksualne spotkanie z mê¿em, choæby sama nie odczuwa³a w
tym momencie ¿adnych pragnieñ czy
uniesieñ. Prze¿yty przez ni¹ wówczas
akt ma³¿eñski, mimo braku emocjonalnego odczuwania mi³oci, bêdzie aktem mi³osnym w najg³êbszym tego s³owa znaczeniu, bêdzie bowiem
prawdziwym darem z siebie. Prawdziwa mi³oæ, aby uszczêliwiæ kochan¹
osobê, gotowa jest zdobyæ siê na wiele powiêceñ.
Wa¿ne jest przy tym, by ¿ona na
zaproszenie mê¿a odpowiada³a chêtnie i radoci¹. Odpowiedzi w rodzaju:
W porz¹dku, wiem, ¿e to mój obowi¹zek. Mo¿esz zaczynaæ s¹ zniechêcaj¹ce, deprymuj¹ce i nie maj¹ wiele
wspólnego z mi³oci¹. Zgoda naprawdê wynikaj¹ca z mi³oci jest zawsze
zgod¹ chêtn¹, pe³n¹ radoci, ¿e czyni
siê dobro ukochanemu cz³owiekowi.
Oddanie siê z radoci¹ jest jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy, któr¹ ¿ona mo¿e
zrobiæ, by m¹¿ czu³ siê kochany.
Kiedy za ¿ona bêdzie musia³a odmówiæ, uczyni to z ogromn¹ delikatnoci¹ i taktem. Mówilimy ju¿ o tym,
¿e mê¿czyni s¹ w tej dziedzinie przewra¿liwieni. Ich poczucie w³asnej wartoci jest g³êboko zakorzenione w sferze seksualnej. Odmowê wspó³¿ycia
bardzo ³atwo mog¹ wiêc potraktowaæ
jako odrzucenie w ogóle.
Dlatego, jeli ¿ona nie mo¿e zgodziæ siê na zbli¿enie, powinna szczególnie okazaæ mê¿owi sw¹ mi³oæ.
Mo¿e to byæ przytulenie, jaki inny
gest, zapowied ¿e na pewno bêd¹
mogli wspó³¿yæ nastêpnego dnia. Kobieta ma wiele sposobów, by os³odziæ
mê¿owi sw¹ odmowê. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e jeli ¿ona czêsto mówi i
okazuje mê¿owi, ¿e lubi ich zbli¿enia,
jednorazowa odmowa nie bêdzie powodem problemów. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e nieuzasadniona odmowa mo¿e
nara¿aæ mê¿a na pokusy seksualne.
Ka¿dy z ma³¿onków, szczególnie za

budz¹cych siê poruszeñ, mo¿e bardzo
wyranie stawaæ siê obowi¹zkiem.
Podobnie jest, gdy akt seksualny
jest potrzebny dla podtrzymania mi³oci miêdzy ma³¿onkami. Równie¿
wtedy staje siê obowi¹zkiem. Bardzo
z³o¿one bywaj¹ trudne sytuacje ¿ycia
ma³¿eñskiego. Niekiedy wspó³¿ycie
mo¿e odegraæ tak¹ w³anie rolê.
Wydaje siê, ¿e dosyæ du¿o powiedzielimy ju¿ o tym, w jaki sposób ¿ona
ma mo¿liwoæ okazania mi³oci swemu mê¿owi. Wypada wiêc teraz zastanowiæ siê, w jaki sposób m¹¿ mo¿e daæ
wyraz temu, ¿e kocha swoj¹ ¿onê.
Przede wszystkim  nigdy nie wymuszaj¹c wspó³¿ycia. To powinna byæ
oczywista sprawa  przecie¿ wszelki
przymus, zw³aszcza w sferze tak delikatnej, jest dok³adnym zaprzeczeniem
mi³oci. Niestety, w bardzo wielu rodzinach, i to tzw. porz¹dnych rodzinach, mamy tu do czynienia z powa¿nymi zaburzeniami. Powiedzmy wiêc
wyranie: wymuszony akt ma³¿eñski
czynem niegodziwym, jest grzechem.

Takie wspó³¿ycie niszczy mi³oæ, burzy wiê miêdzy mê¿em i ¿on¹, mo¿e
doprowadziæ do rozpadu ma³¿eñstwa.
Wspó³¿ycie p³ciowe narzucone
wspó³ma³¿onkowi, bez liczenia siê z
jego stanem oraz z uzasadnionymi jego
¿yczeniami, nie jest prawdziwym aktem mi³oci i sprzeciwia siê temu, czego s³usznie domaga siê ³ad moralny
miêdzy ma³¿onkami  naucza papie¿
Pawe³ VI (Humanae vitae, 13). W
pewnych sytuacjach narzucenie
wspó³¿ycia bêdzie ciê¿kim naruszeniem mi³oci bliniego  ciê¿kim grzechem (na przyk³ad wtedy, gdy lekkomylnie nara¿a ¿onê na ci¹¿ê
zagra¿aj¹c¹ jej ciê¿k¹ chorob¹).
Zwrócimy jeszcze uwagê na to, ¿e
przymus mo¿e mieæ charakter nie tylko fizyczny. Tak¿e presja psychiczna
stwarza sytuacjê przymusu, który
bywa równie dotkliwy jak przymus
fizyczny.
Ale przecie¿ mi³oæ ze strony mê¿a
nie mo¿e ograniczaæ siê do tego, ¿e nie
bêdzie wymusza³ na swej ¿onie wspó³¿ycia. To by³oby bardzo ma³o.
Mê¿owie we wspólnym po¿yciu z
¿onami pamiêtajcie o tym, ¿e s¹ one
s³absze i darzcie je szacunkiem jako
wspó³uczestnicz¹ce w ³asce ¿ycia 
mówi w. Piotr (1 P 3,7). Jak to prze³o¿yæ na codziennoæ ¿ycia ma³¿eñskiego?
Kochaj¹cy m¹¿ wiedz¹c, ¿e ¿ona
nie bêdzie mia³a ochoty na zbli¿enie,
w ogóle jej tego nie zaproponuje. Zmêczenie ¿ony, jej z³e samopoczucie,
przygnêbienie z jakiego powodu, niesprzyjaj¹ce warunki zewnêtrzne  te i
wszystkie inne podobne sytuacje bêd¹
dla mê¿a sygna³em, ¿eby zrezygnowaæ
z planów intymnego zbli¿enia. Jeli
za m¹¿ z³o¿y tak¹ propozycjê, uczyni to w taki sposób, by ¿ona nie musia³a obawiaæ siê odmowy. W³anie.
Mówilimy o tym, ¿e ka¿d¹ odmowê
wspó³¿ycia powinna cechowaæ delikatnoæ i takt. Oczywicie, ale przecie¿ propozycja spotkania w akcie
ma³¿eñskim równie¿ powinna byæ z³o¿ona w sposób pe³en mi³oci.

Dokoñczenie na s. 11
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ETYKA

Sztuka kochania
Mam takie pytanie zwi¹zane
z technikami seksualnymi:
jaki jest pogl¹d Kocio³a
Katolickiego na seks oralny
oraz na zwi¹zek p³ciowy w
innej pozycji ni¿ mê¿czyzna
u góry - kobieta pod spodem.
Chêtnie dowiedzia³bym siê
nie tylko, jaki ten pogl¹d jest,
ale te¿ dlaczego. Próbujê
wczytaæ siê w etykê
seksualn¹ katolicyzmu, ale
na ten temat bardzo ma³o
informacji jest dostêpnych.
W Pimie wiêtym w ogóle
nic na ten temat nie ma (o ile
wiem). Z góry dziêkujê.
Micha³
Rzeczywicie, w Biblii nie znajdziemy katalogu dopuszczalnych pozycji seksualnych, bo nie jest ona poradnikiem intymnym. Za to w Pimie
wiêtym jest bardzo wiele fragmentów
mówi¹cych o czystoci, i to rozumianej g³êbiej ni¿ tylko powstrzymanie siê
od kontaktów seksualnych przed lubem. Najbardziej radykaln¹ przestrogê znajdujemy w ewangelii wed³ug w.
Mateusza: S³yszelicie, ¿e powiedziano: Nie cudzo³ó¿! A ja wam powiadam:
Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê w sercu swoim dopuci³ z
ni¹ cudzo³óstwa. Jeli wiêc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu,
wy³up je i odrzuæ od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden
z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje
cia³o mia³o byæ wrzucone do piek³a.
(Mt 5, 27-29) Jezus mówi tu o czystoci serca, intencji, myli. Patrzyæ po¿¹dliwie  znaczy chcieæ posiadaæ kobietê, pragn¹æ j¹ u¿yæ dla w³asnej
przyjemnoci. Traktowanie cz³owieka
jak rzeczy na pewno nie ma nic wspólnego z mi³oci¹.
W Kazaniu na Górze Jezus stwierdza: B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹ (Mt
5, 8); za wiêty Pawe³ przestrzega:
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko
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przynosi korzyæ. Wszystko mi wolno,
ale ja niczemu nie oddam siê w niewolê (...) Ale cia³o nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla cia³a. (...)
Czy¿ nie wiecie, ¿e cia³o wasze jest
wi¹tyni¹ Ducha wiêtego, który w
was jest, a którego macie od Boga, i
¿e ju¿ nie nale¿ycie do samych siebie?
Za wielka bowiem cenê zostalicie
nabyci. Chwalcie wiêc Boga w waszym
ciele! (1 Kor 6, 12; 13b; 19-20). Te
wskazania powinnimy mieæ w pamiêci, rozwa¿aj¹c poruszon¹ w pytaniu
kwestiê.
Jeli pod pojêciem tzw. seksu oralnego rozumiemy sytuacjê, w której
kontakt oralno  genitalny jest podejmowany wiadomie w celu osi¹gniêcia orgazmu poza pe³nym zbli¿eniem
(a tak najczêciej potocznie rozumie
siê tê praktykê), to jest to jedna z form
masturbacji, o której Deklaracja Kongregacji do spraw Nauki Wiary Persona humana uczy, ¿e stanowi ona
powa¿ne nieuporz¹dkowanie w dziedzinie moralnej. (...) Zasadnicza podstawa tej prawdy le¿y w tym, ¿e bez
wzglêdu na motyw dzia³ania, wiadomy i dobrowolny u¿ytek w³adzy seksualnej poza prawid³owym po¿yciem
ma³¿eñskim w sposób istotny sprzeciwia siê jego celowi. Brakuje tu bowiem
relacji seksualnej, jakiej domaga siê
porz¹dek moralny; takiej mianowicie,
która urzeczywistnia w kontekcie
prawdziwej mi³oci pe³ny sens wzajemnego oddania siê sobie i przekazywania ¿ycia ludzkiego.
Natomiast gdy takie pieszczoty s¹
podejmowane w fazie wstêpnej i przygotowuj¹ pe³ne zjednoczenie ma³¿onków i jeli s¹ wyrazem wzajemnej czu³oci i bliskoci, a nie praktyk¹
narzucon¹ wbrew woli wspó³ma³¿onka, to mog¹ one byæ uznane za godziwe. Ksi¹dz W³adys³aw Gasid³o w
ksi¹¿ce pt. Z zagadnieñ etyki ma³¿eñskiej i rodzinnej pisze: Swoje intymne prze¿ycia ma³¿onkowie powinni
utrzymywaæ w granicach s³usznego
umiaru. Przeciwieñstwem tego jest na-

stawienie ma³¿onków na osi¹ganie
maksimum zadowolenia erotycznego,
mierzonego prze¿yciem orgazmu. Czystoæ aktu ma³¿eñskiego niweczona jest
równie¿ przez poszukiwanie przyjemnoci zmys³owej dla niej samej, bez
osobowego prze¿ycia znaku mi³oci i
zjednoczenia. Natomiast poza aktem
ma³¿eñskim czyste s¹ oznaki czu³oci,
jeli spe³niaj¹ odpowiednie warunki.
Przede wszystkim maj¹ one wynikaæ z
duchowej bliskoci osób, wyra¿anej
przez odpowiedni gest fizyczny, nie
budz¹cy obaw o prowokacjê orgazmu.
(...) Zarówno spojrzenia i gesty, s³owa, wszystko to, co mo¿e tworzyæ miêdzy ma³¿onkami postawê odprê¿enia,
wszystkie formy pieszczot ma³¿eñskich
s¹ im dozwolone, byle pamiêtali, ¿e
bez³ad jest zachowaniem najbardziej
szkodliwym dla ich mi³oci.
Za ojciec Karol Meissner i Boles³aw Suszka w ksi¹¿ce A tak ju¿ nie
s¹ dwoje lecz jedno cia³o stwierdzaj¹: Jest spraw¹ wielkiej wagi, aby m¹¿
zawsze stara³ siê przygotowaæ ¿on¹ do
pe³nego i pogodnego prze¿ywania
wspó³¿ycia p³ciowego przez czu³oæ i
pieszczoty. (...) Warto pamiêtaæ o tym,
¿e zadowolenie seksualne jest w pe³ni
moralnie dobre, jeli towarzyszy uczciwemu wspó³¿yciu ma³¿eñskiemu. W
prawdziwej mi³oci ma³¿onków jest
tyle dobra i szacunku dla siebie, ¿e
przestaj¹ oni wstydziæ siê przed sob¹.
Z biegiem czasu ma³¿onkowie ucz¹
siê siebie, odkrywaj¹ swoje wzajemne potrzeby, otwieraj¹ siê przed sob¹.
Wa¿ne jest, ¿eby szczerze rozmawiaæ
o swoich pragnieniach, ¿eby poszukiwaæ form wzbogacenia wspó³¿ycia,
¿eby m¹¿ i ¿ona byli dla siebie coraz
bardziej atrakcyjni, ¿eby nie popadali
w rutynê. Wbrew pozorom wspó³¿ycie ma³¿eñskie, które wydaje siê czym
naturalnym i spontanicznym równie¿
wymaga starania i rozwoju, tak aby
coraz g³êbiej mogli na p³aszczynie
seksualnej prze¿ywaæ ³¹cz¹c¹ ich
wiê. Dlatego nie mo¿na powiedzieæ,
¿e jaka konkretna pozycja przyjmowana we wspó³¿yciu jest jedynie
s³uszna. Wspomniani powy¿ej autorzy zauwa¿aj¹, ¿e tradycyjna pozycja
jest doæ mecz¹ca, poniewa¿ powoduje
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000
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napiêcie miêni u mê¿czyzny oraz
unieruchamia kobietê, co nie sprzyja
przed³u¿eniu czasu trwania zbli¿enia,
które aby by³o satysfakcjonuj¹ce, nie
powinno trwaæ zbyt krótko.
wiêty Pawe³ pisa³: Wy zatem bracia zostalicie powo³ani do wolnoci.
Tylko nie bierzcie tej wolnoci jako
zachêty do ho³dowania cia³u, wrêcz
przeciwnie, mi³oci¹ o¿ywieni, s³u¿cie
sobie wzajemnie. (...) Po owocach ich
poznacie: Owocem za ducha jest:
mi³oæ, radoæ, pokój, cierpliwoæ,
uprzejmoæ, dobroæ wiernoæ, ³agodnoæ, opanowanie. (...) A ci, którzy
nale¿¹ do Chrystusa, ukrzy¿owali swoje cia³o z jego namiêtnociami i po¿¹daniami. (Gal 5, 13; 22-24)
¯yjemy w czasach, w których seks
sta³ siê wielkim globalnym interesem,
w których wmawia siê nam, ¿e dla
g³êbszego spe³nienia potrzebujemy
coraz bardziej wyrafinowanych praktyk i technik erotycznych, dlatego w
takiej sytuacji szczególnego znaczenia
nabieraj¹ s³owa Pisma wiêtego:
Nie bierzcie wiêc wzoru z tego
wiata, lecz przemieniajcie siê przez
odnawianie umys³u, abycie umieli
rozpoznaæ, jaka jest wola Bo¿a; co jest
dobre, co Bogu przyjemne i co doskona³e. (Rz 12, 2)
Wchodcie przez ciasn¹ bramê!
Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy ni¹
wchodz¹. Jak¿e ciasna jest brama i
w¹ska droga, która prowadzi do ¿ycia, a ma³o jest takich, którzy j¹
znajduj¹! (Mt 7, 13-14).q
Maciej Tabor

Powinnoæ ma³¿eñska
Dokoñczenie ze s. 9
To nie mo¿e byæ tak, ¿e ¿ona boi
siê odmówiæ mê¿owi, ¿e zgadza siê
tylko dla wiêtego spokoju  ¿eby nie
znosiæ niezadowolenia mê¿a czy jego
z³ych humorów.
Tak, tak, wiemy, ¿e ¿ony nierzadko odmawiaj¹ mê¿om wspó³¿ycia bez
powodów. Ale naprawdê to nie usprawiedliwia stwarzania atmosfery, w
której ¿ona boi siê odmowy.
Podobnie nie ma sensu unoszenie
siê fa³szyw¹ ambicj¹, obra¿anie siê,
bunt: nie bêdê siê prosi³... To wszystko godzi w jednoæ miêdzy mê¿em i
¿on¹, niczego nie rozwi¹zuje, potêguje trudnoci.
Mówilimy wiêc o tym, w jaki sposób powinna postêpowaæ ¿ona oraz o
tym, jak ma zachowaæ siê m¹¿. Czy
da³oby siê znaleæ tutaj jak¹ ogóln¹
zasadê postêpowania, wspóln¹ dla
mê¿a i ¿ony?
Tak. T¹ zasad¹ jest wychodzenie
sobie naprzeciw. Zarówno kochaj¹cy

m¹¿ jak i kochaj¹ca ¿ona bêd¹ myleæ
przede wszystkim o wspó³ma³¿onku,
bêd¹ staraæ siê odpowiedzieæ na jego
oczekiwania. Na pewno nieraz bêd¹
musieli przezwyciê¿aæ niechêæ lub te¿
pragnienie ma³¿eñskiego zbli¿enia.
Czyni¹c to jednak z mi³oci i z mi³oci¹ bêd¹ chêtnie (chêtnie!  bo z mi³oci) rezygnowaæ ze zbli¿enia lub te¿
zgadzaæ siê na nie, po to by wyjæ naprzeciw swemu wspó³ma³¿onkowi.
Moja ¿ona wraca³a kiedy z zagranicznej delegacji.  wspomina Pawe³  Wiedzia³em, ¿e na pewno bêdzie zmêczona i zupe³nie nie myla³em
o tym, bymy w dniu jej powrotu mieli wspó³¿yæ. Okaza³o siê jednak, ¿e ona
myla³a zupe³nie przeciwnie. Pamiêta³a, ¿e nasza roz³¹ka trwa³a doæ d³ugo i wiedzia³a, ¿e bardzo jestem spragniony naszych intymnych spotkañ. I
w³anie ona wysz³a w tym dniu z inicjatyw¹ zbli¿enia.q
Agata i Krzysztof Jankowiakowie

DRODZY CZYTELNICY
Bardzo Was prosimy o pomoc
w dotarciu z Fundamentami Rodziny do Waszego
rodowiska. Bêdziemy wdziêczni, jeli zamawiaj¹c
wiêcej egzemplarzy kolejnych numerów,
spróbujecie zainteresowaæ nimi Waszych bliskich,
znajomych czy ksiê¿y w parafii.
Ci z Pañstwa, którzy zechc¹ w ten sposób pomóc
nam w kolporta¿u Fundamentów Rodziny,
otrzymuj¹ dodatkowo jeden egzemplarz gratis,
za za pozosta³e p³ac¹
po 1 z³/egz. plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie zamówieñ
na formularzu ze str. 19

Rys. Beata Piskór

Fundamenty Rodziny  nr 1/2000

11

KARMIENIE

Kilka s³ów
o pielêgnacji
dr Magdalena Nehring  Gugulska

Z

najomi i rodzina szalenie lubi¹
obsypywaæ m³odych rodziców
drogimi, pachn¹cymi kosmetykami dla dzieci. Nie ma nic gorszego
dla delikatnej skóry noworodka ni¿ ró¿norodnoæ i nadmiar rodków chemicznych. U¿ywane nierozs¹dnie ³atwo
zmywaj¹ naturalne wydzieliny skóry,
zaburzaj¹ jej kwasowoæ, podra¿niaj¹
i obni¿aj¹ jej zdolnoæ ochronn¹. Zatem je¿eli u¿ywaæ to z umiarem, najlepiej jednego czy dwóch wczeniej wypróbowanych (na skórze dziecka)
specyfików i tylko wtedy, gdy istnieje
taka potrzeba.
Przez wiele lat panowa³ zwyczaj
k¹pania noworodka zaraz po porodzie,
aby zmyæ ma p³odow¹. Obecnie wiadomo, ¿e dla dobra dziecka ta naturalna substancja powinna zostaæ wch³oniêta przez jego skórê. Niektórzy
pediatrzy nie zalecaj¹ k¹pania dziecka
nawet przez pierwsze dwa tygodnie
¿ycia. Miejsca ubrudzone ka³em, moczem, krwi¹ nale¿y zmywaæ przegotowan¹ wod¹. Jeli u¿ywaæ myde³, to raczej w p³ynie o odczynie lekko
kwanym. Jeszcze lepiej jeli p³ynne
myd³o jest bezbarwne i bezzapachowe.
Myd³a w kostce s¹ zasadowe i zaburzaj¹ naturaln¹ kwasowoæ skóry, która stanowi ochronê przed drobnoustrojami.
Wiêkszoæ
substancji
zapachowych i barwników ma w³aciwoci dra¿ni¹ce, a u wra¿liwych
mo¿e wywo³aæ objawy uczulenia.
Pierwsz¹ k¹piel wykonujemy w
dzieciêcej wanience w wodzie przegotowanej. Jeli dziecko ma na skórze
wyprysk niemowlêcy lub potówki,
mo¿na dodaæ naparu z rumianku, nagietka, nieco krochmalu lub kilka
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kryszta³ków nadmanganianu potasu.
Pêpek od urodzenia przemywamy
70% czystym spirytusem, przy u¿yciu
wacików owijanych na patyczku lub
pa³eczek do czyszczenia uszu. Przemywamy go tak, aby dezynfekowaæ miejsca wokó³ kikuta. Jest to wa¿ne w profilaktyce zaka¿eñ oko³opêpkowych,
które mog¹ byæ przyczyn¹ ogólnego
zaka¿enia organizmu dziecka. Ponadto staramy siê nie moczyæ pêpka, dopóki nie odpadnie kikut pêpowiny, a
rana nie przyschnie.
Przy ka¿dym przewijaniu nale¿y
przemyæ pupê i posmarowaæ maci¹ o
w³aciwociach odka¿aj¹cych. Szczególn¹ uwagê nale¿y przywi¹zywaæ do
tego u dziewczynek (krótsza cewka
moczowa u³atwia dostêp bakteriom).
U¿ywaæ powinno siê jak najprostszych
specyfików, np. linomagu w kremie,
3% maci z kwasem bornym. W takich
substancjach nie ma czynników dra¿ni¹cych i uczulaj¹cych, których jest
sporo w drogich, reklamowanych kremach. Nie wszystkie dzieci le reaguj¹
na takie wyroby, ale trzeba mieæ to na
uwadze.
Skórê dziecka, jeli jest sucha,
³uszcz¹ca, mo¿na miejscowo nat³uszczaæ oliwk¹ lub ciek³¹ parafin¹. W gor¹ce, upalne dni warto fa³dy skóry posypywaæ niewielk¹ iloci¹ talku, lub jak
najmniej pachn¹cego, specjalnego pudru dla dzieci. Nie u¿ywajmy równoczenie oliwki i zasypki, bo wytworzy
siê nieprzyjemne mazid³o.
Niekoniecznie musimy u¿ywaæ
pieluszek jednorazowych, szczególnie w dzieñ, gdy zmiana nie stanowi
problemu. Wygodnie jest ich u¿ywaæ
na d³u¿szy spacer czy na noc. Poza tym,
zwyk³a tetra, na której wychowa³y siê
dzieci, w zupe³noci wystarczy. Pieluchy jednorazowe to produkt sztuczny,
nie ulegaj¹cy biodegradacji, stanowi¹cy obci¹¿enie dla rodowiska. Mog¹

one byæ równie¿ przyczyn¹ uczuleñ lub
zaka¿eñ, np. grzybiczych. Natomiast
starsze dzieci u¿ywaj¹ce tego typu pieluch bardzo trudno nauczyæ samodzielnego kontrolowania wypró¿nieñ, bo nie
odró¿niaj¹ poczucia mokro od sucho. Zaopatruj¹c siê w jednorazowe
pieluszki trzeba postaraæ siê o takie,
które zyska³y atest i dobr¹ opiniê Instytutu Matki i Dziecka.
Pieluchy i ubranka pierzemy w delikatnych proszkach przeznaczonych
dla dzieci. Mog¹ to byæ p³atki mydlane, p³yny do prania lub proszki ekologiczne (Bambino, Jelp).
Chowajmy nasze dziecko mia³o
i ubierajmy lekko. Polska jest krajem
pó³nocy, a nie po³udnia. Dzieci zbyt
opatulone maj¹ k³opoty z zaaklimatyzowaniem siê do ch³odów, które trwaj¹ u nas sporo ponad pó³ roku. Dobr¹
zasad¹ jest ubieranie dziecka tak jak
siebie plus jedna warstwa. W ciep³e dni
nie bójmy siê go³ych stóp i g³ów. Dziecko przegrzewane ma ciep³e d³onie, zaczerwienion¹ buziê, spocony kark, póniej liczne potówki w fa³dach skórnych
i na twarzy. Nie jest odporne, ³atwo
przeziêbia je ka¿dy wiaterek. Szczególnie dzieci karmione piersi¹, które
przebywaj¹ du¿o w ciep³ych ramionach
matki, musz¹ mieæ lekki strój.
Wiele rodzin kojarzy posiadanie
dziecka z ogromnymi kosztami. Jeli
ulegniemy modzie i reklamie, bêdziemy u¿ywaæ super akcesoriów, du¿o
nowych drogich ubranek i sprzêtów, to
rzeczywicie koszty mog¹ byæ spore.
Mylê, ¿e mi³oæ, karmienie piersi¹,
czyste, niekoniecznie nowe wygodne
ubranko i najprostsze kosmetyki, a nawet po¿yczone od przyjació³ sprzêty,
dadz¹ naszemu dziecku wiêksz¹ radoæ
szczêliwego dzieciñstwa. Mo¿e dziêki temu, dzieciñstwa nie samotnego,
ale z bratem lub siostr¹.q
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000

LISTY

NIE WIERZ

we wszystko,
co mówi¹ 
dowiedz siê sama

... na przyk³ad
z popularnego poradnika
Magdaleny Nehring  Gugulskiej:

Warto karmiæ piersi¹

Mo¿na w nim znaleæ oparte na
gruntownej wiedzy, w³asnym
dowiadczeniu i praktyce
lekarskiej autorki
rady dotycz¹ce
nastêpuj¹cych kwestii:
 Dlaczego warto karmiæ piersi¹?
 Jak zmienia siê pokarm?
 Jak zacz¹æ karmiæ?
 Co robiæ, aby by³ pokarm?
 Czy moje dziecko siê najada?
 Kilka s³ów o stolcach
 Kiedy odci¹gaæ pokarm?
 Mam p³askie brodawki.
 Mam bolesne brodawki.
 Jak postêpowaæ w okresie
nawa³u pokarmu?
 Zastój pokarmu.
 Zapalenie piersi.
 Karmienie po cesarskim ciêciu.
 Jak karmiæ bliniaki?
 Jak karmiæ wczeniaka?
 Dziecko, które s³abo ssie.
 Moje dziecko ma ¿ó³taczkê.
 Mam za ma³o pokarmu.
 Moje dziecko ma kolkê.
 Czy moje dziecko ulewa?
 Czy moje dziecko ma zaparcie?
 Moje dziecko ma biegunkê
 Czy da siê ¿yæ z alergi¹?
 Karmienie i praca.
 Wprowadzamy nowe pokarmy.
 Kilka s³ów dla rodziny.
 Kilka s³ów o pielêgnacji.
 Karmienie, p³odnoæ i seks.
 Odchudzanie, opalanie i sport.
 Jak d³ugo karmiæ?
 Jak zakoñczyæ karmienie?

... a to jeszcze
nie wszystko
Gor¹co polecamy 
zamówienia na s. 19
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000

P

Natarczywa
reklama

iszê w imieniu swojej siostry,
która niedawno urodzi³a ma³ego cz³owieczka. Otó¿ przy wypisie ze szpitala otrzyma³a dwa du¿e
pude³ka: jedno Dzidziu od Instytutu Matki i Dziecka, w którym by³y
m.in. dwa poradniki dla m³odych matek, kaseta video o pielêgnacji noworodka oraz drugie, rozprowadzane
przez firmê PELAGROS o nazwie
Skarb malucha, w którym to oprócz
takich drobiazgów jak próbka pieluch
Libero czy preparatu Sudocrem i
proszku Lovela. Ku swojemu zdumieniu znalaz³a tam te¿ piêkn¹, kolorow¹
ksi¹¿eczkê od troskliwej  firmy
SHERING, zatytu³owan¹: A- jak antykoncepcja, kartkê pocztow¹ Z
wyboru - nie z przypadku (gdzie wystarczy wpisaæ swoje dane, przykleiæ
znaczek i wys³aæ), broszurkê na temat
Femodenu i bzdurny licik na niebieskim papierze podpisany przez imæ
pana Jacka Kurz¹tkowskiego.
Siostra poczu³a siê jakby kto uderzy³ j¹ w twarz, co na zasadzie: Fajnie babo, ¿e przysz³a, masz tu trochê
bajerów, a to sobie przeczytaj, ¿eby
wiêcej nie przychodzi³a rodziæ. (sic!)
Bardzo jestem ciekawa, kto jest za to
odpowiedzialny? Po czêci ordynator
szpitala, który zezwoli³ na dystrybucjê owego pude³eczka o piêknej nazwie SKARB MALUCHA, ale ile
szpitali w Polsce rozprowadza takie
rzeczy ? Na dnie pude³ka widnieje
nazwa i adres firmy oraz adres internetowy: www.antykoncepcja.com.pl.
Chcia³abym jeszcze zacytowaæ
fragment wspomnianej ksi¹¿eczki,
mówi¹cy o zaletach antykoncepcji
hormonalnej: Rzadziej wystêpuj¹ zapalenia przydatków. Poniewa¿ nastêpstwa zapaleñ przydatków s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ niep³odnoci, mo¿na
stwierdziæ, ¿e leki zntykoncepcyjne
chroni¹ p³odnoæ! U kobiet stosuj¹cych pigu³ki rzadziej stwierdza siê tor-

biele piersi i jajnika. Wreszczie leki
antykoncepcyjne s¹ jedynym znanym
czynnikiem zmniejszaj¹cym ryzyko
wyst¹pienia raka jajnika i endometrium.
Wiem, ¿e to przypomina walkê z
wiatrakami, ale nigdy nie pogodzê siê
z k³amstwami wpychanymi do umys³ów kobiet. Kolejna moja kole¿anka
(ju¿ trzecia) cierpi na zespó³ wielotorbielkowatych jajników, po oko³o rocznym okresie stosowania pigu³ek antykoncepcyjnych. Przecie¿ to jest
logiczne, ¿e przyczyn¹ tego schorzenia jest w³anie antykoncepcja hormonalna! A teraz dziewczyna p³acze, bo
jej nikt nie powiedzia³ o skutkach,
chcia³aby mieæ dziecko, a tu nieoczekiwane problemy! Ostatnio firma
SHERING stosuje agresywn¹ reklamê,
czy nie ma na to ¿adnej rady?q
(B.N.)

Nasz wolny wybór
Szanowni Pañstwo,
W tygodniku Niedziela przeczyta³am o stowarzyszeniu LMM. Zaciekawi³ mnie ten artyku³, poniewa¿ ca³ym sercem popieram naturalne
metody planowania rodziny. Mam 21
lat i od dziewiêciu miesiêcy jestem
szczêliw¹ mê¿atk¹. O stosowaniu
metody objawowo  termicznej rozmawialimy z mê¿em jeszcze przed
lubem. Obserwacjê swojego cia³a rozpoczê³am wiêc na d³ugo przed rozpoczêciem wspó³¿ycia. Szczerze mówi¹c, by³am zaskoczona, ¿e wszystko
da siê tak wspaniale zaobserwowaæ.
Chocia¿ jestemy m³odzi i spotykamy
siê czêsto z innym podejciem do
spraw planowania potomstwa, to oboje stwierdzamy, ¿e jestemy w tym
naszym wyborze ca³kowicie wolni i
pe³ni szacunku wobec siebie.q
Gabriela Kró¿el
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MEDIA

TELEWIZJA

raport Rzeczpospolitej
Si³a i przemoc s¹ w modzie
Skandalizuj¹ca piosenkarka Madonna pochwali³a siê niedawno, ¿e jej
kilkuletnia córeczka jeszcze nigdy w
¿yciu nie ogl¹da³a telewizji. Mo¿e nale¿a³oby skorzystaæ z jej rad? Bo skoro telewizja nie troszczy siê o wra¿liwoæ doros³ych, nie miejmy z³udzeñ,
¿e zadba o dzieci.
Do ¿adnego innego adresata telewizja nie wysy³a tak wielkiej dawki horroru, koszmaru i g³upoty, jak do dzieci.
Co mo¿emy zobaczyæ w jednym tylko
odcinku animowanej wersji Batmana
(godz. 7.35, Polsat)? Duszenie i zrzucenie ze ska³y, wdeptanie w ziemiê,
kopanie ludzi, strzelanie do nich z pistoletu maszynowego, topienie w balii, seriê ciosów w szczêkê i próbê gwa³tu. Koszmarne postacie maj¹ tylko
jeden cel - zabiæ przeciwnika. A poniewa¿ czasu jest ma³o (ka¿dy odcinek
trwa tylko pó³ godziny) bohaterowie
spiesz¹ siê z zabijaniem. Pierwsz¹ próbê pozbawienia ¿ycia æwicz¹ ju¿ w
trzeciej minucie filmu.
Starszych nie nale¿y zabijaæ
Takie obrazki to domena stacji komercyjnych. Norm¹ s¹ tu g³upie, pe³ne
przemocy fizycznej i psychicznej kreskówki, które pokazuj¹, jak ³atwo straciæ ¿ycie. - Zabij go! Wiesz, co grozi
za zostawienie cz³owieka przy ¿yciu wrzeszczy jeden z bohaterów Kosmicznych wojen (godz. 8.35, TVN).
Kreskówkowa przemoc nie wynika
zwykle z koniecznoci obrony, to po
prostu jedyny sposób, by osi¹gn¹æ cel.
A cel jest na ogó³ podobny - szybka
mieræ. W przygodowym serialu Herkules (godz. 17.40, Polsat) niejaki
Daget trzy kwadranse koncentruje siê
tylko na tym, jak skutecznie unicestwiæ
tytu³owego bohatera. Wiêc si³¹ rzeczy
kibicujemy Herkulesowi, bo po pierwsze nie poddaje siê ³atwo, po drugie
kieruje siê kilkoma zasadami, które i
nam w pewnym sensie s¹ bliskie. Na
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przyk³ad: Ludzi starszych nie nale¿y
zabijaæ. Zw³aszcza dla przyjemnoci.
Najczêciej jednak nawet takie regu³y nie obowi¹zuj¹. Zwykle liczy siê
tylko prawo piêci i g³ód krwi. Nie wiedza jest atrakcyjna, ani nawet maj¹tek
czy uroda. Wy³¹cznie si³a. Nawet dla
Czarodziejki z ksiê¿yca (godz. 8.23,
Polsat) najlepszy fach to bycie wojownikiem. Wiêc dziewczynka doskonali
siê w walce na miecze. Nie dziwmy siê,
¿e mama nie oferuje jej alternatywnych
rozrywek. Sama t³ucze córkê mieczem,
ile wlezie.
Skoro si³a i przemoc s¹ w modzie,
to broñ potrzebna jest do ¿ycia niczym
powietrze. Bez broni czujê siê nagi potwierdza jeden z bohaterów Kosmicznych wojen (godz. 8.45, TVN).
Nie dziwmy siê, na jego miejscu marzyliby¶my choæby o scyzoryku. W
jednym 23-minutowym odcinku tej
bajki pada czternacie trupów.
Komu grozi komora gazowa
Potwory walcz¹ z ludmi, ludzie z
potworami, ale w zasadzie wszystko
jedno, z czym siê walczy, byle tylko
budzi³o to grozê. A skoro pojedynki
tocz¹ siê na mieræ i ¿ycie, w finale
przeciwnik musi wyzion¹æ ducha. Brak
mniej dotkliwych kar i ³atwo zaakceptowaæ tak¹ logikê. Skoro bohaterowie
kreskówek specjalizuj¹ siê w zabijaniu,
a dla nas ¿ycie stanowi pewn¹ wartoæ,
nale¿y tylko przyklasn¹æ ich mierci.
¯eby nie by³o w¹tpliwoci - nawet w
najbardziej przera¿aj¹cych kreskówkach zwyciê¿a dobro. Mówi¹c wprost:
¿ycie trac¹ bohaterowie negatywni.
Co porabiaj¹ w tym czasie stró¿e
prawa? S¹ w Bolku i Lolku. Tu dzielny milicjant bez trudu z³apie najsprytniejszego z³odziejaszka. Ale dzi milicjantów wielu nie ma, wiêc w innych
bajkach bohaterowie dzia³aj¹ na w³asn¹ rêkê. £atwo zrozumieæ, dlaczego z
wymiarem sprawiedliwoci nikt nie
wi¹¿e wiêkszych nadziei, skoro sêdzia

(notabene na us³ugach nieuczciwego
radnego) wali cz³owieka ogromnym
m³otem i grozi przestêpcy, ¿e zginie w
komorze gazowej, co ilustruje pomieszczenie, z którego wydobywaj¹ siê opary dymu (Batman, godz. 7.35, Polsat).
Rodzic frajerem
Oczywicie nie wszyscy bij¹ siê i
zabijaj¹. Niektórzy bohaterowie bajek
szukaj¹ bardziej pokojowych pomys³ów na ¿ycie. Animowany serial
wiat Bobbyego (TVN, godz. 7.45)
uczy na przyk³ad, jak mo¿na zarobiæ
pieni¹dze i jak je m¹drze wydaæ. W jednym odcinku wiata ka¿dy zajmuje
w³aciwe miejsce: tata uczy samodzielnoci, mama przestrzega przed presj¹
rówieników. Nie ma jednak ¿adnej
gwarancji, ¿e rodzice spisz¹ siê tak¿e
w dalszej czêci serialu. Ju¿ w nastêpnym odcinku na Bobbyego nikt z doros³ych nie zwraca uwagi, a rodzice
nazywani s¹ po prostu zwyk³ymi frajerami.
Go³ota w rodku bajki
Nie zdziwmy siê, jeli dziecko po
obejrzeniu kreskówki za¿¹da pójcia do
kina na film Stanleya Kubricka Oczy
szeroko zamkniête. Skandalizuj¹ce
dzie³o amerykañskiego re¿ysera stacja
TVN reklamuje bez wzglêdu na to, czy
za chwilê nada telenowelê, czy kreskówkê dla dzieci.
Nie powinny te¿ dziwiæ pytania o
twój indywidualny horoskop, tarota,
a nawet klub samotnych serc. Prywatne stacje wykorzystuj¹ ka¿d¹ chwilê,
nawet rodek filmu dla dzieci, by nadaæ
takie reklamy. Korzystaj¹ te¿ z ka¿dej
okazji, by jak najwiêcej widzów obejrza³o ich wieczorne propozycje. Dlatego historyjkê o ma³pie, która opiekuje siê dopiero co wyklutym kurczakiem
(Tarzan, godz. 8.30, Polsat) poprzedza zwiastun filmu Bestia (a w nim
czo³gi i uciekaj¹cy ludzie), a rodek
bajki przerywa zapowied meczu bokserskiego z Andrzejem Go³ot¹.
Seks ze szkolnym koleg¹
Na m³odych ludziach ciosy Go³oty
nie zrobi¹ wiêkszego wra¿enia. Jak siê
biæ - wiedz¹ ju¿ z kreskówek.Æ
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WYCHOWANIE

Rys. Beata Piskór

Poczytaj mi, tato

Mamy dwie córki w wieku prawie 8 i
6 lat. Jak wszyst-kie dzieci uwielbiaj¹,
gdy rodzice powiêcaj¹ czas tylko im
 najlepiej gdy jest to czytanie ksi¹¿ek
lub opowiadanie bajek (No, wspólne
budowanie z klocków to te¿ dobry pomys³). Co prawda dziewczynki ju¿
umiej¹ czytaæ (ksi¹¿ki jednak czytuje
tylko starsza, m³odsza jeszcze nie ma
potrzebnej bieg³oci), ale gdy czyta
Mama lub Tato jest przecie¿ zupe³nie
inaczej... i na dodatek mo¿na siê do
kogo przytuliæ... Z biegiem lat wykszta³ci³y siê w naszej nie posiadaj¹cej telewizora rodzinie pewne ¿elazne
zasady bajkowoksi¹¿eczkowe.
W ci¹gu dnia nie zawsze jest czas
na czytanie (na szczêcie s¹ kasety z
bajkami, ale to nie to samo), wiêc obowi¹zkowe sta³o siê czytanie na dobranoc, po wieczornej modlitwie. Poniewa¿ dziewczynki maj¹ jeszcze
m³odszego braciszka, a Mama popo³udniami i wieczorami czêsto pracuje
przy komputerze, wieczorne czytanie
jest domen¹ Taty. Od chyba dwóch lat
czytamy klasykê dzieciêc¹  ka¿dego
wieczoru po rozdziale. Do niektórych

ksi¹¿ek wracamy (Opowieci z Narni
 wszystkie tomy  przeczytalimy ju¿
dwa razy), inne nie zyskuj¹ a¿ takiej
sympatii. Przy szczególnie interesuj¹cych historiach wieczorne czytanie jest
uzupe³niane w ci¹gu dnia i czasem
Tato zaskoczony gubi jeden lub dwa
rozdzia³y, bo ju¿ je kto (Mama albo
Babcia) przeczyta³. Dziêki czytaniu
nasze dzieci maj¹ bogate  czasem zaskakuj¹co bogate  s³ownictwo i umiej¹
s³uchaæ, a my mamy okazjê do porozmawiania z nimi o ró¿nych kwestiach
¿yciowych na podstawie przeczytanych ksi¹¿ek. Jak ju¿ wspomnia³am
siêgamy do klasyki dzieciêcej, ale i do
mo¿e mniej szeroko znanych m¹drych
ksi¹¿eczek z naszego dzieciñstwa, pieczo³owicie przechowanych przez jedn¹ z Babæ. Unikamy natomiast przeróbek disneyowskich itp. Lektury
odbijaj¹ siê bardzo twórczo w zabawach dzieci, widaæ ich wp³yw w sposobie rozmawiania, a nawet czasem w
postêpowaniu.
Opowiadanie bajek to z kolei domena Mamy. Nie jest to codzienny rytua³, ale czêsto wpadniêcie do pokoju dziewczynek na wieczornego ca³usa
i obowi¹zkowy krzy¿yk koñczy siê
opowiadaniem z naszej ulubionej serii
Bajek o Zosi. Kiedy dawno by³am
bardzo zmêczona i nie mia³am si³y na
czytanie (to by³o jeszcze przed objêciem przez Tatê funkcji g³ównego czytacza wieczornego). Przypomnia³o mi
siê, ¿e gdy mia³am parê lat mój Tato

ÄJak poradziæ sobie z u¿ywkami - dowiedz¹ siê od bohatera Przystani Hubbardów (godz. 15.00, TVN): - Nie pijê, bo nie chce mieæ obrzyganych butów.
Jak kochaæ - nauczy siê z serialu Ich piêcioro (godz. 16.15, TVP 2). Tu
szesnastoletnia bohaterka przechodzi inicjacjê seksualn¹ ze szkolnym koleg¹.
Nie jest ³atwo. Najpierw m³odzi partnerzy postanawiaj¹ oprzeæ swój zwi¹zek
wy³¹cznie na dymaniu. Co robi¹ w ³ó¿ku? Pieprz¹, chêdo¿¹, rypi¹. Po
czterech zbli¿eniach (w ka¿dym razie my widzimy tylko cztery) nieoczekiwanie
odkrywaj¹, ¿e zwi¹zku nie mo¿na oprzeæ wy³¹cznie na seksie. Pieprzenie na
zimno ju¿ nie wchodzi w grê.q
Luiza Zalewska
(Przedruk z Rzeczpospolitej 09.12.99.
Pe³ny tekst raportu o telewizji mo¿na znaleæ w Internecie:
http://www.rzeczpospolita.pl/Pl-iso/dodatki/raporty_991209/index.html)
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opowiada³ mi bajkê w odcinkach, któr¹ z kolei jemu, jeszcze przed wojn¹,
opowiada³ jego Tato, a mój Dziadek. Z
ca³ej bajki zapamiêta³am, ¿e by³a o
dzieciach króla mórz mieszkaj¹cych w
podwodnym pa³acu, które zim¹ lizga³y siê na ³y¿wach po zamarzniêtym
morzu... ale od czego jest fantazja. No
i w koñcu ja te¿ niejedn¹ bañ przeczyta³am... Ze skrawków najrozmaitszych
bajek, bajeczek bani, klechd i legend
zrodzi³y siê dwa tygodnie wieczornych
opowieci, które moje córki pamiêtaj¹
do dzi, nieraz lepiej ode mnie. Zauwa¿y³am wówczas, ¿e opowiadaj¹c mogê
przemycaæ pewne aktualne treci dotycz¹ce na przyk³ad kole¿eñstwa, pomocy innym... Z tych obserwacji zrodzi³y siê w³anie ukochane przez moje
córki Bajki o Zosi  dziewczynce
takiej jak one, maj¹cej analogiczne problemy z utrzymaniem porz¹dku w swoim pokoju i mówieniem przepraszam, obawiaj¹cej siê ró¿nych
nowych sytuacji itp. Oczywicie, jak
to w bajkach, siêgam czasem do wiata fantazji i Zosia spotyka krasnoludka
albo rozmawia z lwem w Zoo, ale takie dodatki nie zawsze s¹ konieczne.
Wa¿ne jest co innego. Opowiadaj¹c o
wymylonej Zosi mogê dziewczynkom
powiedzieæ jak powinno siê w rozmaitych sytuacjach postêpowaæ, jak reagowaæ, czego nale¿y unikaæ  i w kwestiach moralnych i w konkretnych
¿yciowych sytuacjach. Historyjki dostosowujê do aktualnej sytuacji w
domu, wydarzeñ w ci¹gu ostatnich dni,
czy tego co ma nast¹piæ. Nie przeszkadza im czasem nazbyt nachalnie (jak
dla doros³ego) wy³a¿¹cy dydaktyzm,
natomiast wietnie potrafi¹ zapamiêtywaæ ró¿ne nauki, pomys³y i sytuacje.
Jest to o wiele skuteczniejsze ni¿ uwagi kierowane wprost do nich. Nie jest
to rodek czarodziejski, ale naprawdê
pomaga. Nagrod¹ jest, gdy która z
naszych panienek cichutko wyznaje
Mamie na ucho: Przypomnia³am sobie, jak robi³a Zosia, wiêc ja te¿...q
Agata Jankowiak
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Szanowni Pañstwo!
ostanowi³am podzieliæ siê z
Pañstwem moimi spostrze¿eniami. Mam 23 lata, mój m¹¿
26, od ponad 2 lat jestemy ma³¿eñstwem. Z zawodu i zami³owania jestem po³o¿n¹, z rozs¹dku i koniecznoci pracujê w innym zawodzie.
Problemami p³odnoci i rodzicielstwa
interesujê siê od ok. 12. roku ¿ycia 
od czasu, kiedy zaczê³am prowadziæ
obserwacje swojego organizmu. Na
pocz¹tku by³o to zapisywanie d³ugoci cykli, wraz z obserwacj¹ luzu i
zmieniaj¹cego siê samopoczucia (ból
piersi, rozdra¿nienie). Trzy lata temu
rozpoczê³a siê moja przygoda z metod¹ objawowotermiczn¹, któr¹ oboje
z mê¿em bardzo sobie chwalimy. Co
prawda nie wszystko od razu by³o ( i
nie jest!) ³atwe, ale wierzymy, ¿e w
miarê up³ywu czasu wszystko siê unormuje. Najbardziej mêcz¹ce s¹ dla nas
dni oko³oowulacyjne. Ale có¿, ¿adne
argumenty nie s¹ nas w stanie przekonaæ o wy¿szoci antykoncepcji nad
NPR. I w³anie o tym chcia³abym napisaæ.

P

Internet
Poniewa¿ mam dostêp do Internetu, to bardzo czêsto wchodzê na strony powiêcone antykoncepcji, aborcji
itp. Jak czas pozwala, czynnie udzielam siê w listach dyskusyjnych, gdzie
jest mowa o p³odnoci i zwi¹zanych z
ni¹ zagadnieniach. I có¿ mogê stwierdziæ? Du¿y procent Polaków nie ma
pojêcia o fizjologii kobiety, bardzo wyranie widaæ tutaj ogromny wp³yw
mediów na ludzi, którzy zatrzymali siê
na pewnym etapie i swoj¹ wiedzê czerpi¹ g³ównie z TV i g³upawych gazet.
Niewielu z tych ludzi siêga do ksi¹¿ek. Wiedzia³am, ¿e media maj¹ du¿y
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wp³yw na ludzi, ale nigdy nie zdawa³am sobie sprawy, jak ogromny.
Na stronach tzw. kobiecych
(www.kobieta.com.pl.) mo¿emy zwróciæ siê z pytaniem do m¹drych pañ z
Polskiej Federacji Kobiet, które na
stronie Redakcja odpowiada udziel¹ nam odpowiedzi na nurtuj¹ce nas
w¹tpliwoci  kiedy zwróci³am siê do
tych pañ z pytaniem: Gdzie mo¿na
nauczyæ siê NPR?, na co otrzyma³am
odpowied bardzo szybk¹ (a jak¿e!),
nawet zgodn¹ z prawd¹, ale na adres
prywatny, a nie na stronie WWW
(sic!). Pe³na kompetencja, mi³a i fachowa obs³uga, tylko dlaczego odpowiedzi nie udzielono na stronie? Czy¿by owe panie nie chcia³y, aby kto nie
daj Bo¿e dowiedzia³ siê o tym, ¿e istniej¹ kursy NPR? Wszelkie inne odpowiedzi na pytania dotycz¹ce pigu³ek i spiral oczywicie by³y
normalnie publikowane. Ciekawostk¹
jest te¿ strona powiêcona antykoncepcji, gdzie czytamy :
METODY NATURALNE:
 Metody oparte na biologicznym rytmie p³odnoci
 Stosunek przerywany
 Antykoncepcja po stosunku
 Sterylizacja
A podobno panie, które to pisa³y,
to m¹dre i wykszta³cone kobiety. Tylko ciekawe, kto i gdzie je tak dokszta³ci³? Po prostu rêce opadaj¹.
Najbardziej kontrowersyjnymi tematami, które przeplataj¹ siê na ró¿nych listach dyskusyjnych, s¹ aborcja
i antykoncepcja, a co najciekawsze, na
wiêkszoci list, czy dyskusja dotyczy
cz³owieka czy te¿ zwierz¹tek, wszêdzie mo¿na siê dowiedzieæ (czêsto w
bardzo wulgarnym wydaniu), ¿e
wszystkiemu z³u winny jest Koció³
Katolicki. A jeli masz odmienne zdanie, jeli bronisz podstawowych wartoci, podajesz argumenty przeciw antykoncepcji (nawet tylko te
medyczne), to i tak ¿yczliwi spowoduj¹ usuniêcie ciê z listy (niejednokrotnie bardzo przeklinaj¹c).
Prasa kobieca
Kolejn¹ ciekawostk¹ s¹ pojawiaj¹ce siê co jaki czas w prasie kobiecej

artyku³y dotycz¹ce antykoncepcji.
Kolekcjonujê takie artyku³y od kilku
lat, poniewa¿ bardzo mnie interesuj¹
porównania metod i ich skutecznoci.
W ka¿dym kolejnym artykule, jaki bierzemy do rêki, podawane s¹ bardzo
ró¿ne wartoci wskanika Pearla, bardzo rzadko jest wyjanione, co to jest
i jak siê oblicza. Rzecz jasna, ¿e we
wszystkich artyku³ach promowana jest
pigu³ka hormonalna (s¹ nawet podane
ceny poszczególnych preparatów), a
jako metody naturalne podaje siê kalendarzyk, metodê Billingsa i rzecz
jasna stosunek przerywany  przemilczaj¹c metodê objawowotermiczn¹.
(...) To jest bardzo mieszna sprawa, ale znam kilka kobiet, które nie
wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia bez pigu³ki.
Moje wyczyny z termometrem i samoobserwacj¹ traktuj¹ jako niezwyk³¹
wiedzê, bêd¹c¹ dla nich jak ciemna
magia, której nigdy w ¿yciu nie bêd¹
w stanie poj¹æ. Oboje z mê¿em staramy siê przekazywaæ nasz¹ wiedzê znajomym i przyjacio³om, lecz nie zawsze
jestemy w stanie dotrzeæ do niektórych ludzi. Niejednokrotnie stawiane
nam pytania, a niekiedy zarzuty, niejako mobilizuj¹ nas do ci¹g³ej nauki i
poszukiwania odpowiedzi na nie.
Szczególnie trudne i czêste s¹ pytania
dotycz¹ce stanowiska Kocio³a wobec
antykoncepcji. Najczêstszym argumentem za antykoncepcj¹ jest stwierdzenie: No tak, ale przecie¿ Pan Bóg
kaza³ cz³owiekowi czyniæ sobie ziemiê
poddan¹, albo: Przecie¿ leki tak¿e
wp³ywaj¹ na organizm cz³owieka itp.
itd. Mylê, ¿e ju¿ wystarczy tych cytatów, bo Pañstwo z pewnoci¹ znacie to z w³asnych dowiadczeñ. Czêsto zastanawiam siê nad tym, jak
mo¿na promowaæ NPR ? W jaki sposób walczyæ z uporem i niewiedz¹ lekarzy ?
Niedawno by³am u ginekologa,
poniewa¿ 5 miesiêcy wystêpowa³y u
mnie cykle bezowulacyjne. Stwierdzi³am to dziêki mierzeniu temperatury i
obserwacji innych objawów p³odnoci.
Lekarz (w jednej z lepszych, prywatnych placówek s³u¿by zdrowia), zdziwi³ siê, sk¹d ja wiem, ¿e to by³y cykle
bezowulacyjne. Kiedy mu powiedziaFundamenty Rodziny  nr 1/2000
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³am, to spojrza³ na mnie z jakim dziwnym umiechem, wypisuj¹c skierowanie na badania hormonów i USG. Badania hormonalne wykaza³y
hiperprolaktynemiê. Kiedy spyta³am
siê, co z tym powinno siê zrobiæ, pan
lekarz (w koñcu nie ka¿dy lekarz ma
doktorat) stwierdzi³, ¿e na razie to on
mi mo¿e przepisaæ pigu³ki, ¿eby wyregulowaæ hormony, chyba, ¿e chcê
staraæ siê o dziecko  to bêdzie mnie
leczy³ (?). Owszem, wykupi³am dwa
opakowania Microgynonu, bardziej ze
wzglêdu na to, aby pozyskaæ kilka
dodatkowych kilogramów wagi (wa¿y³am wtedy 47 kg) i mo¿e rzeczywicie trochê wierzy³am, ¿e co tam siê
wyreguluje. Ale to nic. W trakcie brania hormonów mia³am robione badanie USG. I có¿ stwierdzi³ pan lekarz? Owulacjê. To mnie zupe³nie
za³ama³o. Co prawda po¿ycie ma³¿eñskie z powodu os³abienia libido i dokuczliwej kandydozy by³o znikome w
trakcie pobierania hormonów, ale jakby tak poczê³o siê dziecko? Nie darowa³abym sobie, a mo¿e te¿ temu lekarzowi, który nie powiedzia³ mi nic na
temat pigu³ek. Ja jednak wiem, co to
s¹ hormony i jakie maj¹ dzia³anie,
wiem o nich wszystko, poczynaj¹c od
zawartoci i jakoci hormonów zawartych w poszczególnych pigu³kach,
koñcz¹c na poronnym ich dzia³aniu.
Ile jest kobiet, które nie doæ, ¿e
nie znaj¹ fizjologii cyklu miesiêcznego, to na domiar z³ego s¹ ofiarami wariactwa XX wieku, jakim jest aplikowanie syntetycznych hormonów.
Po pierwsze: nie szkodziæ
Wielu lekarzy nie informuje pacjentek o dzia³aniu pigu³ek, wielu nie
kieruje na badania w¹trobowe i to wcale nie s¹ jacy ciemni lekarze z g³êbokiej prowincji, ale niejednokrotnie
wspó³autorzy ksi¹¿ek medycznych. Co
z kobietami, które rzeczywicie maj¹
problemy i chodz¹ do lekarzy, którzy
albo nie informuj¹ w ogóle, albo wbijaj¹ im do g³owy kompletne bzdury ?
Wiele mog³abym powiedzieæ o realiach szpitali warszawskich, które
mia³am okazjê poznaæ podczas praktyk. Kiedy w 1997 roku toczy³a siê
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000

dyskusja na temat ustawy o ochronie
¿ycia nienarodzonych, na drzwiach
jednego ze szpitali wywieszono napis:
Tutaj dzieci siê nie zabija  tak mniej
wiêcej brzmia³, a kilka tygodni po tym,
kiedy by³o to nawet pokazane w Wiadomociach TV, w tym¿e szpitalu by³am wiadkiem aborcji  pierwszy i
ostatni raz w ¿yciu. By³a to kobieta w
wieku 23 lat, pierwsza ci¹¿a ok. 12 tygodnia . Zrobiono USG i co stwierdzono? Ci¹¿a ma oko³o 15 16 tygodni.
Czy odmówiono zabiegu? Lekarz co
prawda okropnie siê z³oci³ na tê kobietê, ¿e tak póno, ale skonsultowa³
siê z ordynatorem, który poleci³ wykonaæ zabieg. Widzia³am to wszystko, widzia³am ma³e cia³ko dziecka porozrywane na czêci. I ta z³oæ lekarza,
który powiedzia³ do mnie: Widzi
pani? Niech pani spojrzy....., na co odburknê³a siostra oddzia³owa: Na co
ma patrzeæ, nie ma ju¿ co ogl¹daæ.
Dziwiê siê i bêdê siê dziwiæ, jak mo¿na robiæ takie rzeczy. Tym bardziej, ¿e
tamten personel by³ wiadomy i nikt
ich nie zmusza³ do wykonania aborcji. Robili to z ogromn¹ z³oci¹, w
kompletnej ciszy...
Napiszê Pañstwu o jeszcze jednym
szpitalu. To tak¿e jedna z lepszych klinik warszawskich. Rzecz mia³a miejsce w maju 1996 roku. By³a tam ma³a
sala porodowa po³¹czona z gabinetem
zabiegowym, na której prawie codziennie le¿a³a kolejna p³acz¹ca i cierpi¹ca z powodu silnych skurczów, rodz¹ca kobieta. Zazwyczaj le¿a³y same,
nikt z nimi nie rozmawia³. Którego
dnia dowiedzia³am siê, ¿e kobieta le¿¹ca tamtego dnia na ³ó¿ku porodowym lada chwila urodzi. Okaza³o siê,
¿e by³a w ci¹¿y bliniaczej 25 Hbd ,
rozpoznanie: wada centralnego uk³adu nerwowego, rozszczep krêgos³upa,
przepuklina krêgowordzeniowa, dysgenezja nerek i parê innych. Przyszed³
zaraz lekarz i kobieta w bólach zaczê³a rodziæ. To by³o dwóch ch³opców,
normalne, liczne dzieci¹tka , którym
nikt nie móg³by zarzuciæ, ¿e s¹ zlepkiem tkanek, czy te¿ bezwartociowymi p³odami. To by³y ¿ywe dzieci!
¯ywe dzieci, które po³o¿na kaza³a nam
ochrzciæ (by³o nas cztery), zawin¹æ w

podk³ad i od³o¿yæ na bok, ¿eby sobie
spokojnie przesta³y oddychaæ, a potem
powk³adaæ do s³oi. Wszystkie by³ymy
tak zaskoczone i zdenerwowane, ¿e nie
wiedzia³ymy doprawdy, jak siê zachowaæ. By³ymy pewne, ¿e to mia³
byæ poród obumar³ej ci¹¿y. Jak wk³ada³am potem te dzieci do s³oików, potrzeba by³o nie lada zrêcznoci, bo by³y
du¿e. Taki dzidziulek mieci³ siê z trudnoci¹ w litrowym s³oju, to proszê sobie wyobraziæ, na ile by³a zaawansowana ci¹¿a! Nie chcia³ymy tego robiæ,
ale to nale¿a³o do naszych obowi¹zków.
Dopiero jak wróci³am po dy¿urze do
domu, to d³ugo p³aka³am i nie mog³am
spaæ. Pocieszam siê jedynie tym, ¿e
zd¹¿y³am ochrzciæ te dzieci.
Takie rzeczy dziej¹ siê w warszawskich szpitalach. Niejednokrotnie lekarze wpisuj¹: Graviditas obsoleta
(Ci¹¿a obumar³a), podczas gdy naprawdê s¹ to porody prowokowane, a
dzieci, które siê rodz¹  rodz¹ siê
¿ywe. Czytam niejednokrotnie o aborcjach w Ameryce, gdzie dzieci ¿yj¹,
ale zostawione same sobie  umieraj¹. A tu proszê  co dzieje siê w Polsce. Czy jest to jako uregulowane
prawnie? Wszyscy milcz¹, bo obowi¹zuje tajemnica medyczna, ale ja musia³am o tym napisaæ, bo nie mo¿na
ukrywaæ z³a, jakie dzieje siê w szpitalach. Trzeba otwarcie powiedzieæ, ¿e
zmieniana jest dokumentacja medyczna, nie zawsze pisze siê prawdê, szczególnie jeli chodzi o ci¹¿e obumar³e
lub poronienie w toku. Dokumentacjê
tak¿e zmieniano w jednym przypadku
mierci kobiety przy porodzie (by³am
przy tym). (...)
Pozna³am te¿ prawych lakarzy,
sporód których chcia³abym wspomnieæ o doktorze Abdelu ze szpitala
klinicznego na Karowej. Nie wiem,
czy tam jeszcze pracuje, ale pamiêtam,
jak ten lekarz (muzu³manin) powiêca³ siê i rozmawia³ z kobietami, chc¹cymi poddaæ siê aborcji. Powiedzia³
kiedy: Ja nie mogê podpisaæ wyroku mierci, bo nie cz³owiekowi o tym
s¹dziæ.q
(Dane autorki do wiadomoci redakcji)
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CZYTELNIA

Tym razem pragniemy zwróciæ
uwagê na kilka tytu³ów wydanych
przez poznañsk¹ oficynê Wydawnictwo Media Rodzina:
u Albert Ellis, Raymond Chip Tafrate
Jak opanowaæ z³oæ zanim ona opanuje ciebie
Z³oæ wydaje siê uczuciem powszechnym. Tym jednak, którzy nie
staraj¹ siê nad ni¹ zapanowaæ, potrafi
zrujnowaæ ¿ycie - doprowadziæ do zerwania wszelkich miêdzyludzkich wiêzi, utraty pracy, powa¿nej choroby.
Czy mo¿na jej unikn¹æ w naszych pe³nych stresów i popiechu czasach?
Autorzy ksi¹¿ki, specjalizuj¹cy siê od
lat w pomaganiu ludziom z problemami emocjonalnymi, twierdz¹, ¿e dziêki systematycznemu stosowaniu
przedstawionych w ksi¹¿ce technik i
wskazañ mo¿na ograniczyæ autodestrukcyjne, pe³ne z³oci reakcje i ¿yæ
bez wpadania w histeriê, a nawet osi¹gn¹æ sukcesy i szczêcie rodzinne.
(Stron 200, cena 18,-)
u Aaron T. Beck
Mi³oæ nie wystarczy
Ksi¹¿ka ta adresowana jest do
wszystkich par ma³¿eñskich, które pragn¹ swój zwi¹zek oprzeæ na trwa³ych
fundamentach. Profesor Aaron Beck,
wiatowej s³awy autorytet w dziedzinie nauk psychologicznych, przekazuje proste i praktyczne rady, jak opanowaæ umiejêtnoæ rozpoznawania i
rozwi¹zywania konfliktów i nieporozumieñ ma³¿eñskich, które mog¹ z
czasem zniszczyæ nie tylko mi³oæ, ale
nawet sam zwi¹zek. (stron 432, cena
25,-)
Wydawnictwo MEDIA RODZINA,
ul. Pasieka 24; 61-657 Poznañ; tel. (061) 820 34 75; fax (0-51) 820 34 11.
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W

najnowszym G³osie dla
¯ycia nr 2/2000, w artykule zatytu³owanym Zrozumieæ kobietê mo¿na znaleæ wskazówki, jakie zadania nale¿y podj¹æ, aby
zmieniæ wizerunek kobiety, aby macierzyñstwo zaczê³o byæ postrzegane jako
ubogacenie w³asnego ja, a nie jego
mieræ. Pomoc matce jest pomoc¹
dziecku  wskazuje prof. W³odzimierz
Fija³kowski. Aby ocaliæ dziecko i matkê, nie wystarcz¹ tylko poradnie, telefony zaufania itp. Trzeba jeszcze zmieniæ prawo, w którym bêdzie chronione
dziecko od poczêcia. Czy aborcja w
ciê¿kich przypadkach, czyli zagro¿enia ¿ycia i zdrowia matki, przyczyn eugenicznych, gwa³tu i kazirodztwa jest
koniecznoci¹, czy ob³ud¹? Sytuacje

wyj¹tkowe s¹ doskona³y pretekstem do
legalnego zniesienia ograniczeñ aborcji, a ofiary tej polityki s¹ zawsze dwie:
matka i jej dziecko.
W tym numerze Magazynu zaprezentowane jest wiadectwo rodziców
dziecka niepe³nosprawnego, którzy
wiedzieli o kalectwie swojego potomka ju¿ od czwartego miesi¹ca ci¹¿y.
Reporta¿ ten pokazuje z jak¹ mi³oci¹ i
determinacj¹ walcz¹ oni o normalne
¿ycie dla córki.
Na arenie politycznej w ostatnich
miesi¹cach tocz¹ siê debaty dotycz¹ce
pornografii. Istotê tego problemu przedstawia artyku³ Zero tolerancji dla porno  biznesu. Autor odkrywa w nim
kulisy przemys³u pornograficznego.q
G³os dla ¯ycia do nabycia w:
Fundacji G³os dla ¯ycia
Ul. Forteczna 3
61362 Poznañ

Gor¹co polecamy wydan¹ przez
Fundacjê G³os dla ¯ycia
najnowsz¹ ksi¹¿kê
W³odzimierza Fija³kowskiego:
Rodzicielstwo w zgodzie
z natur¹. Ekologiczne
spojrzenie na p³ciowoæ.
Mo¿na j¹ zamawiaæ,
pisz¹c na podany wy¿ej adres.

Dziêkujemy redakcji miesiêcznika Ziemia Bocheñska za pomoc
w przygotowaniu do druku tego numeru Fundamentów Rodziny

A MO¯E...
Prenumerata Przyjació³
Jeli trzy osoby wp³ac¹ wspólnie 60 z³, to na adres jednej z nich
przez ca³y rok bêdziemy wysy³aæ trzy egzemplarze Fundamentów Rodziny
W ten sposób roczna prenumerata kosztuje ka¿d¹ z osób tylko 20 z³otych.
Prenumeratê realizujemy po otrzymaniu z banku potwierdzenia wp³aty
dokonanej na konto:
LMM, ul. Spokojna 5, 05502 Piaseczno 3
PKO BP O/Gostynin
nr konta: 10204014331672701
z dopiskiem Prenumerata Przyjació³
Fundamenty Rodziny  nr 1/2000
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DOMOWY KURS NPR:
sprawdzony  dzia³a!
Skorzystanie z materia³ów naszego
Domowego kursu naturalnego planowania rodziny
to prosty i skuteczny sposób odkrycia tajników p³odnoci 
przekona³o siê o tym ju¿ wiele ma³¿eñstw.
Czy nie warto do nich do³¹czyæ?
Komplet materia³ów Domowego kursu NPR
 ksi¹¿ka Johna i Sheili Kippleyów: Sztuka naturalnego planowania rodziny
 zeszyt do prowadzenia w³asnych obserwacji: trzynacie estetycznych i przejrzystych kart w wygodnym ma³ym formacie;
 trzy dodatkowe karty obserwacji dla korespondencyjnego skonsultowania w³asnych
obserwacji pierwszych trzech cykli;
 zeszyt æwiczeñ: dwadziecia zapisanych kart z obserwacjami, wraz z ich szczegó³owym omówieniem, do samodzielnego zinterpretowania w ramach pracy domowej;
 ulotki rozwijaj¹ce wybrane zagadnienia
 a dodatkowo tak¿e wliczona w cenê zestawu roczn¹ prenumeratê dwumiesiêcznika
Fundamenty Rodziny
 koszty przesy³ki pokrywa LMM

Zamówienia prosimy kierowaæ na adres: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
Kopaliny 73, 32720 Nowy Winicz, tel. (014) 685 69 61 (wieczorem).

#
Nr
1

Tytu³

Cena

Iloæ

Nale¿noæ

„Domowy kurs NPR”
(UWAGA: komplet - zawiera pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7)

40,00 z³

2

J.S. Kippley: „Sztuka naturalnego planowania rodziny”

10,00 z³

3

"Przewodnik domowego kursu NPR”

7,00 z³

4

Zeszyt obserwacji codziennych

2,00 z³

5

Æwiczenia

2,50 z³

6

Ulotka: „Antykoncepcyjne k³amstwa

0,20 z³

7

ulotka: „NPR - zdrowe, skuteczne, bezpieczne”

0,30 z³

8

NOWOÆ! La Leche League: "Sztuka karmienia piersi¹" - znany na
ca³ym wiecie poradnik najwiêkszej organizacji promuj¹cej karmienie

22,00 z³

ekologiczne - wspania³a lektura nie tylko dla karmi¹cych mam
9

NOWOÆ! Magdalena Nehring - Gugulska: "Warto karmiæ piersi¹ " -

10

Prenumerata szeci unumerów „Fundamentów Rodziny”

11

„Fundamenty Rodziny” (do kolporta¿u - minimum 10 egz.)

12

NOWOÆ! J. Pulikowski: „Warto byæ ojcem"

15,00 z³

13

J. Pulikowski, G. A. Urbaniakowie: „M³odzi i mi³oæ

13,00 z³

14

Pawe³ VI: Encyklika "Humanae vitae"

nowe - poprawione i poszerzone wydanie tej bardzo praktycznej ksi¹¿ki

12,00 z³
25 z³

(nale¿noæ uiszcza siê po otrzymaniu przesy³ki)

1,00 z³/egz.

1,50 z³
Razem do zap³aty:

(Do ³¹cznej kwoty zostan¹ doliczone koszty przesy³ki.
Nie dotyczy to tylko kompletu materia³ów „Kursu domowego”)
Zamawiam zaznaczone pozycje i zobowi¹zujê siê zap³aciæ
za nie w ci¹gu tygodnia od daty otrzymania przesy³ki

imiê i nazwisko

adres

Fundamenty Rodziny  nr 1/2000

Podpis

Profesor
W³odzimierz
Fija³kowski
napisa³ o naszym
DOMOWYM KURSIE NPR
Obserwuj¹c narastanie
wra¿liwoci ekologicznej w
ochronie rodowiska nas otaczaj¹cego: gleby, powietrza i wody,
czyli rodowiska ¿ycia, trudno nie
zauwa¿yæ nagl¹cej potrzeby objêcia t¹ wra¿liwoci¹ równie¿ wewnêtrznego rodowiska cz³owieka. NPR trafia jednak na
ogromne opory wobec pozornej
³atwoci stosowania ró¿nych
form antykoncepcji Aby je prze³amaæ, trzeba opracowaæ prosty,
przejrzysty i atrakcyjnie przedstawiony system nauczania, który
przyci¹gnie uwagê szerokich krêgów osób zainteresowanych zdrowym stylem ¿ycia. Wymogi takie
spe³nia w sposób  chcia³bym powiedzieæ  doskona³y metoda stosowana przez Ligê Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu, sprawdzona w kursach radiowych. Zestaw materia³ów "Kursu domowego NPR"
sk³ada siê z przewodnika, z ksi¿ki
pt. "Sztuka naturalnego planowania rodziny" J. i S. Kippleyów,
z æwiczeñ, z zeszytu obserwacji
codziennych, z ulotek i trzech dodatkowych kart obserwacji s³u¿¹cych do skonsultowania w³asnych zapisów z orodkiem
upowszechniania NPR w Piasecznie. Kurs umo¿liwia ma³¿onkom nauczenie siê w sposób bardzo konkretny podstaw metody
objawowo  termicznej, uwzglêdnia okres karmienia piersi¹, obejmuje sytuacje szczególne, jak powrót p³odnoci po porodzie, po
odstawieniu tabletki hormonalnej,
w przypadku nieregularnoci cykli, gdy kobieta pracuje na zmiany itp. Komplet materia³ów zosta³
wyceniony jak najtaniej, jak to
mo¿liwe, przy czym wydatek jest
jednorazowy, s³u¿y na ca³e lata.

telefon
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OJCIEC
WIÊTY
O
ROKU JUBILEUSZOWYM

B

ylimy umarli na skutek grzechu (por. Ef 2,5) - tak w. Pawe³ opisuje sytuacjê cz³owieka bez Chrystusa. Oto dlaczego Syn
Bo¿y zechcia³ przyj¹æ ludzk¹ naturê,
wyzwalaj¹c j¹ z niewoli grzechu i
mierci.
Cz³owiek codziennie dowiadcza
tej niewoli, odczuwaj¹c, ¿e jej najg³êbsze korzenie tkwi¹ w jego w³asnym
sercu (por. Mt 7, 11). Czasem przejawia siê ona w formach dramatycznych
i niezwyk³ych, na przyk³ad poprzez
wielkie tragedie XX w., które tak g³êbokie piêtno wycisnê³y na losach wielu spo³ecznoci i osób, ofiarach okrutnej
przemocy.
Przymusowe
wysiedlenia, systematyczna zag³ada
narodów, deptanie podstawowych
praw cz³owieka to tragedie, które tak¿e dzisiaj niestety zniewa¿aj¹ ludzkoæ. Tak¿e w ¿yciu codziennym wystêpuj¹ wielorakie postaci przemocy,
nienawici, unicestwienia bliniego,
k³amstwa, których cz³owiek jest ofiar¹ i sprawc¹. Ludzkoæ jest naznaczona grzechem. Jej dramatyczne po³o¿enie uwiadamia nam pe³en niepokoju
okrzyk Aposto³a Narodów: Nie ma
sprawiedliwego, nawet ani jednego
(Rz 3,10; por. Ps 13,3).
Na mrocznym tle grzechu i ludzkiej nieudolnoci do wyzwolenia siê o
w³asnych si³ach janieje pe³nym blaskiem zbawcze dzie³o Chrystusa:
Jego to ustanowi³ Bóg narzêdziem

przeb³agania przez wiarê moc¹ Jego
krwi. Chcia³ przez to okazaæ swoj¹
sprawiedliwoæ (por. Rz 3, 25). Chrystus jest Barankiem, który wzi¹³ na siebie grzech wiata (por. 1, 29). Dzieli³
ludzki los a¿ do mierci - i to mierci
krzy¿owej (Flp 2,8), aby wyzwoliæ
cz³owieka z niewoli z³a i przywróciæ
mu pierwotn¹ godnoæ dziecka Bo¿ego. Oto paschalna tajemnica, w której
zostajemy odrodzeni! Tutaj w³anie,
jak przypomina Sekwencja wielkanocna, mieræ zwar³a siê z ¿yciem w
przedziwnym boju. Ojcowie Kocio³a
g³osz¹, ¿e w Jezusie Chrystusie szatan atakuje ca³¹ ludzkoæ i grozi jej
mierci¹, od której zostaje ona wyzwolona dziêki zwyciêskiej mocy zmartwychwstania. W zmartwychwsta³ym
Panu z³amana zostaje moc mierci, a
cz³owiek zyskuje mo¿liwoæ dost¹pienia przez wiarê komunii z Bogiem.
Temu kto wierzy, zostaje udzielone
¿ycie samego Boga poprzez dzia³anie
Ducha wiêtego, który jest pierwszym darem dla wierz¹cych (por. IV
Modlitwa Eucharystyczna). Tak wiêc
odkupieni dokonane na krzy¿u odnawia wszechwiat i urzeczywistnia pojednanie miêdzy Bogiem a cz³owiekiem oraz ludzi miêdzy sob¹
nawzajem.
Jubileusz to czas ³aski: zostajemy
w nim wezwani, aby w szczególny
sposób otworzyæ siê na mi³osierdzie
Ojca, który w Synu pochyli³ siê nad

cz³owiekiem, i na pojednanie, wielki
dar Chrystusa. Rok ten winien zatem
staæ siê dla chrzecijan, ale tak¿e dla
wszystkich ludzi dobrej woli. cenn¹
sposobnoci¹ do dowiadczenia odnawiaj¹cej mocy Boga, który obdarza
przebaczeniem i pojednaniem. Bóg
ofiarowuje swoje mi³osierdzie ka¿demu, kto chce je przyj¹æ, nawet jeli jest
daleki i pogr¹¿ony w zw¹tpieniu. Dzisiejszemu cz³owiekowi, zmêczonemu
miernoci¹ i z³udzeniami, zostaje zatem dana mo¿liwoæ wejcia na drogê
ku pe³ni ¿ycia. W takim kontekcie
Wieli Post Roku wiêtego 2000 jest
w najwy¿szym stopniu czasem upragnionym, dniem zbawienia (por. 2
Kor 6,2), sposobnoci¹ szczególnie
sprzyjaj¹c¹ pojednaniu siê z Bogiem
(por. 2 Kor 5,20).(...)
Wzorem wierz¹cego jest dla ¿ydów, chrzecijan i muzu³manów Abraham: ufaj¹c otrzymanej oblubienicy,
idzie za g³osem Boga, który wprowadza go na nieznane cie¿ki. Wiara pomaga odkrywaæ znaki mi³uj¹cej obecnoci Boga w wiecie stworzonym, w
osobach, w wydarzeniach dziejowych,
a nade wszystko w dziele i w orêdziu
Chrystusa, sk³aniaj¹c cz³owieka, by
siêgn¹³ wzrokiem poza samego siebie
i ponad pozorami ku owej transcendentnej rzeczywistoci, w której objawia siê tajemnica mi³oci Boga do ka¿dego stworzenia.
(Z orêdzia na Wielki Post 2000)
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celem jest nauczanie i popularyzowanie naturalnego planowania rodziny. Redaktor prowadz¹cy: Maciej Tabor. Wspó³praca:
Magdalena Nehring  Gugulska, ks. Janusz Kaleta, Ewa lizieñ  Kuczapska. Szeæ kolejnych numerów Fundamentów Rodziny
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