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W sid³ach hormonoterapii
W³odzimierz Fija³kowski

E

kscentrycznoæ wspó³czesnej
cywilizacji ujawnia siê w reklamie, która nie zna granic i gubi
poczucie zdrowego rozs¹dku. Wystarczy przyjrzeæ siê has³om, wypisanym
na ogromnych tablicach atakuj¹cych
zmys³ wzroku cz³owieka. Niektóre - o
ironio! - siêgaj¹ g³êbi filozofii, jak na
przyk³ad: B¹d sob¹ - pij Coca-Colê,
albo Mylê, wiêc... jem (u McDonaldsa). Inne has³a ³¹cz¹ atrakcyjn¹
zachêtê do palenia papierosów z brutalnym ostrze¿eniem o gro¿¹cym raku.
W hale: B¹d za wyborem! pomija siê
koñcówkê. Zamys³ jest jasny: chodzi
o samo dokonywanie wyboru jako
wartoci nie daj¹cej siê pomniejszyæ
o z³o, jakie staje siê przedmiotem wyboru (aborcja). Has³em, które robi zawrotn¹ karierê w rodowisku medycznym, jest NOWA JAKOÆ ¯YCIA.
Pod takim szyldem figuruje HORMONALNA TERAPIA ZASTÊPCZA,
stosowana masowo u kobiet w zwi¹zku z menopauz¹, czyli zakoñczeniem
okresu rozrodczego.
D³ugofalowe stosowanie hormonów nie ma oczywicie na celu przed³u¿enia zdolnoci rodzenia do pónej
staroci; tutaj osi¹ga siê pozorowane
miesi¹czkowanie dla zachowania
komfortu psychicznego. Stopniowo
dopisano jeszcze wiele korzystnych
oddzia³ywañ, jak np. w ochronie przed
osteoporoz¹. Sêk w tym, ¿e perspektywa unikniêcia osteoporozy zag³uszy³a zalecenia normalnej profilaktyki z
pominiêciem ubocznych skutków d³u-

gotrwa³ego stosowania hormonów,
gro¿¹cych zdrowiu na dalsza metê.
Aby wdro¿yæ system stosowania
hormonalnej terapii zastêpczej u kobiet zbli¿aj¹cych siê do menopauzy,
trzeba by³o zmieniæ definicjê klimakterium, zwanego niefortunnie przekwitaniem. Greckie s³owo klimakter oznacza szczebel drabiny. Od tego s³owa
pochodzi okrelenie fazy ¿ycia zwi¹zanej z zakoñczeniem okresu rozrodczego. Klimakterium jest spowodowane fizjologicznym procesem starzenia
siê jajników. Proces ten rozpoczyna siê
po 40. roku ¿ycia i koñczy oko³o roku
60. Wyranym objawem, bêd¹cym
jakby punktem zwrotnym, jest zanik
cyklicznoci z widocznym nastêpstwem w postaci niewystêpowania
miesi¹czek. Menopauza oznacza zakoñczenie miesi¹czkowania.
Wybiórcze starzenie siê jajników
i zwi¹zany z tym zanik funkcji rozrodczej nie oznacza jednak jakiego
nag³ego nasilenia starzenia siê ca³ego organizmu. Po okresie przejciowym stabilizuje siê nowa faza ¿ycia,
w której kobieta normalnie zachowuje pe³niê si³ oraz sprawnoci fizycznej i umys³owej. Czêstsze wystêpowanie niektórych chorób u starszych
kobiet wie¿e siê z wieloma czynnikami, daj¹cymi siê okreliæ syntetycznie jako STYL ¯YCIA. Nale¿a³oby zatem przeciwstawiæ siê
przesadom kr¹¿¹cym wokó³ okresu
zaniku miesi¹czkowania. Trzeba
wiêc uwiadomiæ sobie, ¿e:

1. Nawet silnie wyra¿one objawy
klimakteryczne (objawy naczynioruchowe, czyli tzw. wary i uderzenia
krwi do g³owy, labilnoæ emocjonalna
wyra¿aj¹ca siê zmiennoci¹ nastroju
itp.) nie powoduj¹ powstania raka;
2. Zaburzenia emocjonalne, po³¹czone z dra¿liwoci¹, os³abieniem pamiêci i sk³onnoci¹ do przelotnych stanów depresji nie stanowi¹ choroby
psychicznej ani do niej nie prowadza;
3. Klimakterium, jak powiedziano,
nie jest objawem gwa³townego starzenia siê organizmu, lecz progiem ustania czynnoci rozrodczych w zwi¹zku
ze starzeniem siê jajników;
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UWAGA, UWAGA!

Wkrótce rozpoczynamy
nowy cykl szkoleniowy dla
kandydatów na nauczycieli
metod naturalnego
planowania rodziny Ligi
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu.
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.

CYKLE

Premenopauza

K

arta, któr¹ zamieszczamy, pochodzi od kobiety bêd¹cej
wchodz¹cej w okres menopauzy. Zwróæmy uwagê na ropiêtoæ
d³ugoci cykli: od 17 do 37 dni, podczas gdy wczeniej miewa³a ona cykle 24 - 27-dniowe. Przedstawiany
cykl by jeszcze d³u¿szy, bo trwa³ a¿
45 dni (na wykresie mamy zaznaczone obserwacje prowadzone do dnia
42). W tym cyklu po raz pierwszy wyst¹pi³o te¿ plamienie po miesi¹czce
(dni 7 - 11) - wczeniej w³acicielka
kart obserwowa³a regularne piêciodniowe krwawienia. Zapis obserwacji
temperatury i luzu pokazuje dziwn¹
rozbie¿noæ miedzy tymi objawami.
Zauwa¿my, ¿e w dniach 23 - 27 poziom temperatury jest nieco ni¿szy ni¿
wczeniej, co zwykle jest zwi¹zane z
wy¿szym przedowulacyjnym poziomem estrogenów i moglibymy siê w
zwi¹zku z tym spodziewaæ równocze-

Drodzy
Czytelnicy
Bardzo Was prosimy o pomoc
w dotarciu z Fundamentami
Rodziny do Waszego rodowiska.

snego wyst¹pienia luzu, sygnalizuj¹cego zbli¿aj¹c¹ siê owulacjê luzu .
Jednak po raz pierwszy luz pojawi³
siê dopiero czwartego dnia ni¿szych
temperatur. Ta rozbie¿noæ pomiêdzy
luzem a temperatur¹ utrzymuje siê
tak¿e póniej, utrudniaj¹c wyznaczenie pocz¹tku fazy III. Wzrost temperatury obserwujemy, poczynaj¹c od
dnia 28, co pozwala oczekiwaæ ustabilizowania siê zbie¿noci objawów,
poniewa¿ w tym oraz w nastêpnym
dniu kobieta zaobserwowa³a suchoæ.
W dniu 30 jednak pojawi³a siê znaczna iloæ luzu rozci¹gliwego, który by³
obecny tak¿e dzieñ póniej. Tak wiêc
dopiero dzieñ 35 jest czwartym dniem
zanikania luzu po szczycie, równie¿
temperatura w tym dniu daje wystarczaj¹ce potwierdzenie, by mo¿na by³o
zastosowaæ regu³ê B - pocz¹tek fazy III.
Okres premenopauzy stawia nowe
problemy, na przyk³ad czy mo¿emy siê
spodziewaæ, ¿e nastêpne cykle te¿
bêd¹ tak d³ugie jak ten. Raczej nie czêsto po kilku d³u¿szych cyklach pojawia siê bardzo krótki. Wynika z tego,
¿e dobrze by³oby zwróciæ uwagê na
sposób wyznaczania fazy I. Sugerowalibymy powstrzymanie siê od wspó³¿ycia podczas dni z krwawieniem lub
plamieniem. Wystêpuj¹ce po nim dni

suche mo¿emy zgodnie z regu³¹ ostatniego suchego dnia traktowaæ jako dni
niep³odne, ale tylko wtedy, jeli w poprzednich cyklach obserwowalimy
stale co najmniej piêciodniowy okres
wystêpowania luzu przed dniem
szczytu. Je¿eli luz wystêpowa³ krócej, to nie polecamy tej regu³y. Oznacza to, ¿e ma³¿eñstwa pragn¹ce unikn¹æ poczêcia ograniczaj¹ wspó³¿ycie
do fazy III. Silna motywacja, jak¹ posiadaj¹ ma³¿onkowie w tym okresie
¿ycia pomaga im prze¿ywaæ bez napiêæ d³u¿sze okresy powstrzymywania
siê od zbli¿eñ.
Warto zwróciæ uwagê na jeszcze
inne aspekty. Wiele ma³¿eñstw w tym
wieku ma ju¿ dorastaj¹ce lub doros³e
dzieci, które ucz¹ siê, jak radziæ sobie
z silnymi i licznymi pobudzeniami
seksualnymi. Mo¿na wiêc ofiarowaæ
trudnoci, jakich dowiadczamy, staraj¹c siê wytrwaæ w czystej powci¹gliwoci, w intencji naszych dzieci;
mo¿na staraæ siê z³¹czyæ nasze dowiadczenie z cierpieniem Chrystusa,
jako ¿yw¹ modlitwê o odrodzenie cnoty czystoci we wspó³czesnym wiecie, dla którego taka postawa staje siê
niestety coraz czêciej czym niezrozumia³ym.q
Bo¿ena Tabor

Bêdziemy wdziêczni, jeli
zamawiaj¹c wiêcej egzemplarzy
kolejnych numerów,
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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
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po 1 z³/egz. plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie zamówieñ
na formularzu ze str. 19
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wiek: 49 lat, ten cykl: 45 dni
najkrótszy cykl: 17; najd³u¿szy cykl: 37
Pocz¹tek fazy III wed³ug regu³y B = dzieñ 35
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MA£¯EÑSTWO

Potrzeba
bliskoci
Agata i Krzysztof Jankowiakowie

J

aki jest najlepszy czas, najlepszy
moment na spotkanie w akcie
ma³¿eñskim? Wydaje nam siê, ¿e
ma³¿onkowie specjalnie siê nad tym
nie zastanawiaj¹.
Wyj¹tkiem s¹ tylko zdarzaj¹ce siê
czasem kontrowersje miêdzy mê¿em
i ¿on¹, czy wspó³¿yæ w danym dniu
czy nie. Ale ¿e tego rodzaju kontrowersjom zazwyczaj towarzysz¹ emocje, trudno uznaæ padaj¹ce wtedy argumenty za rzeczow¹ refleksjê.
Do zbli¿enia seksualnego najczêciej dochodzi spontanicznie. Tak,
brzmi to bardzo zachêcaj¹co. Tyle ¿e
owa spontanicznoæ potrafi odbiæ siê
na jakoci prze¿yæ, bywa te¿ przyczyn¹ nieporozumieñ miêdzy ma³¿onkami. Warto wiêc chyba byæ nieco mniej
spontanicznym, jeli dziêki temu m¹¿
i ¿ona bêd¹ mogli siê jednoczyæ w naprawdê najlepszym czasie.
Wa¿ne te¿ jest, by ma³¿eñskie ¿ycie seksualne by³o regularne i ustabilizowane. Umo¿liwia to rozwój seksualny, stopniowe osi¹ganie coraz
wiêkszych doznañ i prze¿yæ. Regularne po¿ycie zaspokaja potrzeby seksualne ma³¿onków. Kto s³usznie powiedzia³, ¿e ³atwiej jest ¿yæ w zupe³nej
wstrzemiêliwoci ni¿ prowadziæ ¿ycie p³ciowe, które nie jest w dostatecznym stopniu regularne.
Z tych wszystkich powodów chcielibymy zastanowiæ siê nad tym, kiedy w³aciwie ma³¿eñstwo powinno
podejmowaæ zbli¿enie seksualne. Nie
chodzi nam przy tym o obiektywne
okolicznoci, które z góry przes¹dzaj¹ o mo¿liwoci wspó³¿ycia. Wiadomo na przyk³ad ¿e ma³¿onkowie nie
bêd¹ wspó³¿yæ, jeli jedno z nich jest
powa¿nie chore, czy te¿ gdy nie ma
po temu warunków zewnêtrznych 
np. na jakiej wycieczce kilka ma³Fundamenty Rodziny  nr 4/1999

¿eñstw pi w jednym pokoju. Takim
czynnikiem obiektywnym jest te¿ rytm
p³odnoci  ma³¿onkowie nie planuj¹cy poczêcia podejm¹ zbli¿enie w niep³odnej fazie cyklu, a planuj¹cy poczêcie w okrelonych dniach w fazie
p³odnej. Jednak nie o takich sytuacjach
chcemy w tym miejscu mówiæ. Pragniemy zastanowiæ siê nad tym, jak znaleæ
najlepszy czas na zbli¿enie wówczas,
gdy wszystkie obiektywne okolicznoci na to zbli¿enie pozwalaj¹.
Jak czêsto wiêc m¹¿ i ¿ona powinni ze sob¹ wspó³¿yæ? Od czego to zale¿y?
Tylko i wy³¹cznie od nich samych.
Nie od tego, jak czêsto robi¹ to s¹siedzi i przyjaciele, nie od tego, jaka jest
rednia czêstotliwoæ wspó³¿ycia ma³¿eñstw w tym wieku, na tym obszarze
kraju czy kontynentu.
Popularne publikacje czy filmy
kreuj¹ obraz wiata, w którym wspó³¿ycie seksualne nale¿y do czynnoci
tak powszednich jak mycie zêbów czy
jedzenie niadania. Kobieta tam zawsze chce, a mê¿czyzna zawsze mo¿e
i wygl¹da na to, ¿e ¿ycie ma³¿eñskie
prawie ¿e z niczego innego siê nie sk³ada. Gdy kto podda siê temu obrazowi, mo¿e bardzo ³atwo wpaæ we frustracjê, jeli u niego akurat zbli¿enia
seksualne nie odbywaj¹ siê codziennie.
Tymczasem nie ma ¿adnej normy, która okrela³aby, jak czêsto para
ma³¿eñska powinna ze sob¹ wspó³¿yæ.
Jest to sprawa ca³kowicie indywidualna, zale¿na od potrzeb obojga ma³¿onków. Ka¿de ma³¿eñstwo kszta³tuje swój w³asny styl ¿ycia seksualnego,
ustalaj¹c m.in. odpowiedni dla siebie
rytm zbli¿eñ. Niektóre ma³¿eñstwa
wspó³¿yj¹ codziennie, inne raz czy
dwa razy w miesi¹cu, bywaj¹ te¿ i ta-

kie, które wspó³¿yj¹ kilka razy dziennie. Rytm zbli¿eñ nie jest przy tym
ustalony raz na zawsze. Ma³¿onkowie
mog¹ w jakim okresie wspó³¿yæ czêciej ni¿ zwykle, kiedy indziej natomiast mog¹ mieæ d³u¿sz¹ przerwê w
zbli¿eniach. Ich dotychczasowa czêstotliwoæ wspó³¿ycia mo¿e te¿ na sta³e siê zwiêkszyæ lub zmniejszyæ. Ka¿da z tych sytuacji jest ca³kowicie
normalna i naturalna, jeli tylko im
obojgu odpowiada.
Swego czasu prowadzono badania
ankietowe, próbuj¹c ustaliæ czêstotliwoæ wspó³¿ycia ró¿nych ma³¿eñstw
i znaleæ w tym zakresie jakie prawid³owoci. Okaza³o siê jednak, ¿e takich prawid³owoci praktycznie nie da
siê wskazaæ. Owszem, mo¿na by³o
podaæ jak¹ statystykê, lecz wynika³a
ona z bardzo du¿ych urednieñ. Jeli
jedno ma³¿eñstwo wspó³¿yje raz w
miesi¹cu, a drugie trzydzieci razy, to
niew¹tpliwie rednio wspó³¿yj¹ po
piêtnacie razy w miesi¹cu. Czy jednak z takiej statystyki cokolwiek wynika?
Tak w³anie mniej wiêcej wygl¹da³y wyniki wspomnianych badañ. Badano oczywicie reprezentatywne grupy,
lecz
rozrzut
miêdzy
poszczególnymi ma³¿eñstwami w danej grupie by³ bardzo du¿y. Potwierdzi³o to bardzo zdecydowanie, ¿e czêstotliwoæ zbli¿eñ jest spraw¹ wybitnie
indywidualn¹.
Ma³¿onkowie mog¹ oczywicie
zastanawiaæ siê nad tym, czy ich ¿ycie p³ciowe jest dostatecznie regularne. Lecz powinni kierowaæ siê tutaj
wy³¹cznie swoimi w³asnymi potrzebami i odczuciami, bardzo zdecydowanie odrzucaj¹c jakiekolwiek odniesienia statystyczne, a tak¿e wszelkie mity
i stereotypy na temat podejmowania
wspó³¿ycia. Mitów jest tutaj ca³kiem
sporo. Choæby taki, ¿e prawdziwy
mê¿czyzna powinien codziennie.
Albo te¿ taki, ¿e w ma³¿eñstwie trzeba wspó³¿yæ  ma³¿eñstwo jest miejscem po¿ycia seksualnego, ale przecie¿ powinno siê je podejmowaæ nie
dlatego, ¿e trzeba.
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ZDROWIE

W sid³ach hormonoterapii
Dokoñczenie ze s. 1
4. Zakoñczenie okresu rozrodczego nie wyzwala u kobiety jakiej aktywnoci kompensacyjnej, natomiast
otwiera perspektywê anga¿owania siê
- wolnego od ewentualnych niespodzianek - w ró¿ne dzie³a zwi¹zane z
wykszta³ceniem i uprawianym zawodem;
5. Zakoñczenie miesi¹czkowania
nie stanowi katastrofy ¿yciowej, poniewa¿ miesi¹czka jest tylko koñcow¹
faz¹ cyklu, a nie procesem oczyszczaj¹cym czy odtruwaj¹cym organizm.
Entuzjazm wielu lekarzy, wzmacniany propagand¹ firm farmaceutycznych, przybiera takie rozmiary, ¿e
mówi¹ o NOWEJ ERZE HORMONOTERAPII OKRESU PRZEKWITANIA. Odejcie od natury sk³ania do
zmiany definicji okresu menopauzalnego, zwanego tu uporczywie przekwitaniem. W nowoczesnym ujêciu
jest to zespó³ wielu nastêpuj¹cych po
sobie zmian o pod³o¿u endokrynologicznym i psychicznym, prowadz¹cych do znacznego upoledzenia funkcji organizmu kobiecego. A przecie¿
definicja, okrelaj¹ca okres klimakterium jako zjawisko fizjologiczne, nie
kwestionuje wystêpowania u czêci
kobiet pewnych zak³óceñ i dolegliwoci, wymagaj¹cych w niektórych przypadkach stosowania ró¿nych leków, w
tym tak¿e hormonalnych. Ale takie stanowisko ma pójæ do lamusa. Tu rodzi siê NOWA JAKOÆ ¯YCIA.
W ujêciu entuzjastów hormonalnej
terapii zastêpczej czas jej rozpoczêcia
dotyczy potencjalnie wszystkich kobiet w okrelonym wieku. Obecnie
przyjmuje siê, ¿e leczenie substytucyjne nale¿y rozwa¿yæ ju¿ po ukoñczeniu 35. roku ¿ycia. Polega ono na podawaniu progesteronu w II fazie cyklu
lub na stosowaniu hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych w celu
regulacji nieregularnych krwawieñ
miesi¹czkowych. Postêpowanie takie
umo¿liwia swobodn¹ zmianê preparatu antykoncepcyjnego na standardowe
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leki wykorzystywane w hormonalnej
terapii zastêpczej. Lekarze sk³onni s¹
stosowaæ te rodki - oczywicie za
zgod¹ kobiety - do pónej staroci, nie
wyznaczaj¹c cis³ej granicy wieku. W
ich opinii utrzymywanie miesi¹czkowania do 60. roku ¿ycia staje siê zjawiskiem coraz powszechniejszym i
coraz bardziej akceptowanym przez
kobiety.
Przed rodowiskiem lekarskim, respektuj¹cym zasady prokreacji ekologicznej, niesk³onnym do negowania
wzorców naturalnych i wprowadzania
w to miejsce modeli w³asnych, staje
nowe wyzwanie, któremu trzeba sprostaæ. Przypominaj¹ mi siê lata szeædziesi¹te, kiedy to zaczê³y robiæ osza³amiaj¹c¹ karierê gestageny. Jeden z
profesorów ginekologii ukaza³ wówczas sw¹ wizjê przysz³oci, przewiduj¹c mo¿liwoæ wysterowania cykli
kobiecych na ca³ym globie ziemskim.
Mo¿na by doprowadziæ do tego, ¿e
miesi¹czkowanie przypada³oby w tym
samym terminie u wszystkich zainteresowanych kobiet na wiecie. Dziêki
temu mo¿na by odpowiednio programowaæ olimpiady, konkursy i ró¿nego rodzaju zawody, uwzglêdniaj¹c
optymaln¹ kondycjê kobiet. Ów utopijny pomys³ od¿y³ ponownie i wplata siê w NOW¥ JAKOÆ ¯YCIA.
Tymczasem jednak trudno siê
uwolniæ od wielu w¹tpliwoci. Menopauza oznacza zakoñczenie okresu
rozrodczego. Czy jest to równoznaczne z ubezp³odnieniem kobiety? Ow¹
równoznacznoæ narzuca³by redukcjonizm w pojmowaniu i prze¿ywaniu
seksualnoci. P³odnoæ jest w³aciwoci¹ natury ludzkiej, stanowi integralny element seksualnoci. Wyra¿a siê
aktywnoci¹, sk³aniaj¹c¹ do wychodzenia z w³asnej izolacji, uzdalniaj¹c¹ do bycia darem i przyjêcia daru z
siebie drugiej osoby. Na sposób prze¿ywania okresu oko³omenopauzalnego (mylê, ¿e nale¿a³oby wreszcie rozstaæ siê z tym przekwitaniem)
rzutuje ca³a historia ¿ycia kobiety, a
zw³aszcza rodzaj wychowania i samo-

wychowania w sferze p³ci. Nie sposób
pomin¹æ stylu ¿ycia, który - jak wykazuj¹ badania kszta³tuje zdrowie
cz³owieka w 50%. Ubezp³adnianie siê,
przy u¿yciu ró¿nych rodków antykoncepcyjnych, dla ograniczenia potomstwa nieuchronnie ubezp³adnia ca³¹
osobê, równie¿ w funkcji wiêziotwórczej. Pomijaj¹c funkcjê biologicznego
rytmu p³odnoci i niep³odnoci, wpisanego w kobiecy cykl i odnosz¹cego
siê do dwojga osób, tworz¹cych zwi¹zek trwa³y i wy³¹czny, omawiany tu
program nowej jakoci ¿ycia osadzony jest na mielinie. Metodyczne
stosowanie antykoncepcji nie pozwala, jak widaæ, wyeliminowaæ lêku
przed niechcian¹ ci¹¿¹, st¹d d¹¿enie
do objêcia hormonalnym ubezp³adnianiem wszystkich kobiet po 35. roku
¿ycia. A co z podwiadomym poczuciem winy za odrzucenie p³odnoci
jako daru natury? Na takim chorym
pod³o¿u chce siê zbudowaæ zdrow¹
jakoæ ¿ycia. Utopia.
Dolegliwoci i niedomagania zwi¹zane z okresem oko³omenopauzalnym
powstaj¹ na pod³o¿u uwarunkowañ
konstytucji genetycznej oraz oddzia³ywañ wielu czynników przyczynowych. St¹d rozleg³a przestrzeñ dla profilaktyki oraz zastosowania ró¿nych
zaleceñ, jak na przyk³ad odpowiednia
dieta, suplementacja witaminowa
(wa¿na w zagro¿eniu osteoporoz¹),
wzmo¿ona i systematyczna aktywnoæ
fizyczna itp.
Przy tak masowym i d³ugofalowym
stosowaniu hormonów nie da siê pomin¹æ faktu, ¿e pod wp³ywem gestagenów zawartych w pigu³ce, wzrasta
aktywnoæ mitotyczna w nab³onku
sutka. St¹d rozkwit placówek nastawionych na wczesne wykrywanie raka
piersi. Wykazano, ¿e estrogeny syntetyczne zwiêkszaj¹ ryzyko wyst¹pienia
czerniaka z³oliwego. Ryzyko wyst¹pienia zmian zakrzepowo-zatorowych
u kobiet stosuj¹cych doustne rodki
hormonalne trzeciej generacji wcale
siê nie zmniejszy³o w porównaniu ze
rodkami drugiej generacji.Æ
Fundamenty Rodziny  nr 4/1999

RECENZJA
ÄW trakcie realizacji programu
nowej jakoci ¿ycia w takim kszta³cie ju¿ wzrasta klientela w gabinetach
psychologów, psychoterapeutów, ortopedów, a tak¿e endokrynologów i ginekologów, stoj¹cych na gruncie medycyny ekologicznej. Onkologia
os³ania siê wczesn¹ diagnostyk¹. Mo¿e
trzeba dopiero zaczekaæ na ukazanie
siê bardziej g³onych skutków, aby nast¹pi³ nawrót do zdrowej profilaktyki,
w której w³aciwe miejsce znajdzie
wychowanie i samowychowanie obydwu p³ci do INTEGRACJI SEKSUALNEJ. Wówczas to uka¿e siê nale¿na
pozycja naturalnego planowania rodziny, wbudowana w szerszy program
PROKREACJI EKOLOGICZNEJ.
Historycy nie podaj¹, w jakich okolicznociach pojawi³a siê sentencja
Marka Aureliusza, zapisana w Rozmylaniach (V, 9), mo¿emy wiêc powi¹zaæ j¹ z omawian¹ tematyk¹: ¯adne
inne po³o¿enie ¿yciowe nie jest tak korzystne dla okazania zami³owania do
m¹droci, jak to w³anie, w którym siê
teraz znajdujesz.q
W³odzimierz Fija³kowski

Potrzeba bliskoci,
dokoñczenie ze s. 3

Rys. Beata Piskór

W zjednoczeniu ma³¿eñskim m¹¿ i ¿ona
maj¹ wyra¿aæ
siebie, a nie ¿adne konwencje
czy stereotypy.
Ich aktywnoæ
seksualna powinna wynikaæ
z rzeczywistej potrzeby. Dlatego zastanawiaj¹c siê nad regularnoci¹ swojego
¿ycia p³ciowego, winni pytaæ o to, czy
zbli¿enia s¹ na tyle czêste, by wiê seksualna przynosi³a satysfakcjê, czy ta
wiê siê rozwija, czy zaspokaja ich potrzeby seksualne.
Trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e akt ma³¿eñski ma s³u¿yæ pog³êbieniu wiêzi miêdzy mê¿em i ¿on¹. Pragnienie budowania tej wiêzi, chêæ okazania i wyra¿enia
mi³oci ma byæ pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ ma³¿eñskiego spotkania.
Fundamenty Rodziny  nr 4/1999

Rodzicielstwo i ekologia
Rodzicielstwo w zgodzie z natur¹. Ekologiczne spojrzenie na p³ciowoæ - taki tytu³ nosi nowa ksi¹¿ka
profesora W³odzimierza Fija³kowskiego, twórcy Polskiej Szko³y Rodzenia,
znanego i cenionego autora.
U¿ycie s³owa ekologia do opisywania rzeczywistoci p³ci nie jest literack¹ metafor¹. Seksualnoæ to rzeczywiste rodowisko dla mi³oci, dziêki
której rodzi siê nowe ¿ycie. Przy tym
termin rodowisko odnosi siê do
wszystkich sfer ¿ycia cz³owieka: fizycznej, psychicznej i duchowej. To
rodowisko zosta³o w XX wieku bardzo zanieczyszczone. Sfera p³ci zabrudzona jest k³amstwem, lêkiem i grzechem. Jest te¿ okaleczona, bo
oddzielilimy j¹ od rodzicielstwa. Co
gorsza, fakt zanieczyszczenia terenu
p³ci nie jest obecny w powszechnej
wiadomoci ludzi koñca XX wieku.
Autor jednak nie tylko kreli panoramê zagro¿eñ, ale proponuje konkret-

ne rozwi¹zania. Oczyszczanie rodowiska p³ci trzeba zacz¹æ od zdemaskowania zak³amania, jakie panuje w naszym sposobie mówienia o
seksualnoci. Profesor ods³ania zakamuflowane znaczenie takich powszechnie u¿ywanych terminów jak:
seks, ¿ycie p³ciowe, dziecko
chciane, przerywanie ci¹¿y. Powrót
do przejrzystoci, jednoznacznoci jêzyka to pocz¹tek zmiany mentalnoci
w kierunku budowania cywilizacji ¿ycia i mi³oci.
Ksi¹¿ka W. Fija³kowskiego ilustrowana jest przejrzystymi, pogl¹dowymi schematami. Zawiera tak¿e kolorow¹ wk³adkê z fotografiami dziecka
w pierwszej fazie rozwoju w ekologicznej niszy  ³onie matki.q

Zwracamy na to uwagê, choæ powinna
byæ to oczywista sprawa. Jednak zdarza
siê, ¿e przyczyna, dla której kto pragnie
wspó³¿ycia nie ma wiele wspólnego z
mi³oci¹. Czasem kto d¹¿y do aktu seksualnego, aby podbudowaæ samego siebie  pokonaæ kompleks ni¿szoci (dotyczy przede wszystkim mê¿czyzn),
uciec od napiêæ i lêków czy te¿ uzyskaæ
powód do chwalenia siê przed innymi.
Kiedy indziej wspó³¿ycie podejmowane jest w nadziei uzyskania czego w zamian  zdobycia przychylnoci ma³¿onka, zyskania jego mi³oci (taka sytuacji
wiadczy, rzecz jasna, o zaburzeniach w
ma³¿eñskich relacjach). Bywa ¿e absolutnie dominuj¹cym powodem zbli¿enia
staje siê chêæ zaspokojenia popêdu seksualnego.
Chcemy byæ dobrze zrozumiani 
akt seksualny oczywicie dowartociowuje ma³¿onków, zaspokaja ich potrzeby seksualne, jest dla nich ród³em przyjemnoci. Nie ma w tym nic
niew³aciwego, naturaln¹ rzecz¹ jest te¿
¿e ma³¿onkowie oczekuj¹ od wspó³¿y-

cia zaspokojenia takich w³anie pragnieñ. Problem pojawia siê natomiast
wtedy, gdy akt ma³¿eñski przestaje byæ
wyrazem i znakiem mi³oci, dlatego ¿e
wszystkie inne zwi¹zane z nim d¹¿enia
i oczekiwania ca³kowicie dominuj¹ jego
prze¿ywanie. I tylko o takie sytuacje nam
tutaj chodzi.
Gdy wiêc pytamy o to, kiedy ma mieæ
miejsce akt seksualny, odpowied brzmi:
wtedy gdy pragn¹ tego sami ma³¿onkowie i pragn¹ dlatego, ¿e chc¹ wyraziæ
³¹cz¹c¹ ich mi³oæ. Jednak nie jest to ca³a
odpowied.q

Ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ w Fundacji G³os dla ¯ycia, ul. Forteczna 3,
61-362 Poznañ, tel. (0-61) 653 03 91,
fax.(0-61) 653 03 95. Cena: 18 z³.

Agata i Krzysztof Jankowiakowie
(ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)

Autorzy s¹ nauczycielami NPR w Lidze Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu. Mieszkaj¹
w Poznaniu, maj¹ troje dzieci. Redaguj¹
Wieczernik - miesiêcznik Ruchu wiat³o - ¯ycie, z którego pochodzi zamieszczony tu artyku³ (nr 11/99).
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Z nowej ksi¹¿ki Jacka Pulikowskiego

Cechy dobrego ojca
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ma³¿eñstwo odpowiedzialnoæ mêska
obejmuje ju¿ nie tylko jego w³asne
postêpowanie, ale równie¿ postêpowanie ¿ony i dzieci. Poczucie tej
poszerzonej odpowiedzialnoci jest
wa¿nym elementem prawdziwego ojcostwa i zarazem powinno byæ si³¹
napêdow¹ dzia³añ na rzecz rodziny.
Zdolny do mi³oci
Co to znaczy, ¿e ojciec powinien
byæ zdolny do mi³oci? Przecie¿ ka¿dy cz³owiek jest do niej zdolny. Co
wiêcej - jest do niej stworzony. Tak
ale... Cz³owiek mo¿e (i czêsto siê tak
niestety dzieje) pogubiæ siê i szukaæ
swego szczêcia wcale nie na drodze
mi³oci. Czyli cz³owiek mo¿e odrzu-

Rys. Beata Piskór

Jakie cechy powinien mieæ mê¿czyzna
(...)? W zasadzie mo¿na by to sprowadziæ do dwóch pojêæ: mi³oæ i odpowiedzialnoæ. Gdzie w tle kojarzy
nam siê zapewne z tymi s³owami tytu³
dzie³a Karola Wojty³y. S¹ to rzeczywicie kluczowe sprawy dla ojcostwa:
mi³oæ i odpowiedzialnoæ.
Przyjrzyjmy siê bli¿ej tym pojêciom. Mê¿czyzna powinien byæ zdolny do mi³oci. Stwierdzenie powy¿sze
wydawaæ by siê mog³o banalne. Zaraz zobaczymy, ¿e wcale nie jest to
takie oczywiste, a co gorsza, ¿e wielu
mê¿czyzn jest naprawdê niezdolnych
do prawdziwej mi³oci. Mê¿czyzna
powinien chcieæ kochaæ swoj¹ rodzinê mi³oci¹ ofiarn¹, mi³oci¹ altruistyczn¹. Powinien chcieæ byæ ojcem,
powiêciæ siê ojcostwu, ¿eby jego ojcostwo by³o elementem planowanej
kariery ¿yciowej. Dla wielu mê¿czyzn
jedyn¹ karier¹, dla której s¹ w stanie
wiele powiêciæ, jest wykonywany
zawód, tzw. kariera zawodowa.
Dalej, ojciec powinien mieæ w³aciw¹ (opart¹ o prawdziwe dobro), stabiln¹, ca³ociow¹ i spójn¹ hierarchiê
wartoci. Ma j¹ g³osiæ, przekazywaæ
s³owami i swoj¹ postaw¹ w codziennoci. Ma byæ autorytetem, wyroczni¹ w rozpoznaniu, co jest dobre,
a co z³e. Cz³owiek prawdziwy powinien byæ zdolny do wyrzeczeñ, a nawet do ofiary, a¿ do ofiary ¿ycia, w
obronie wyznawanych wartoci. Hierarchia wartoci wyznawanych ma
zmuszaæ do wysi³ku, by ¿yæ przyzwoicie. Niestety czêsto jest tworzona indywidualnie, dla usprawiedliwienia
¿ycia niegodnego. Oby wyznawana
przez g³owê rodziny hierarchia wartoci by³a Bo¿¹, katolick¹ a nie jak¹ tam
pokrêtn¹, dorobion¹ do pogmatwanego ¿ycia ideologi¹, któr¹ tworzy siê
sobie na prywatny, egoistyczny u¿ytek.
I wreszcie ojciec powinien byæ odpowiedzialny. Od momentu wejcia w

ciæ mi³oæ i z niej po prostu zrezygnowaæ w ramach u¿ywania wolnej woli.
Tragiczny to wybór, lecz wcale nie tak
rzadki. Co wiêcej, cz³owiek mo¿e nie
rozwin¹æ w sobie cech osobowociowych w mi³oci niezbêdnych i staæ siê
tym samym faktycznie niezdolnym do
¿ycia zgodnego z wymogami mi³oci.
Tu rysuje siê dramat ludzi pragn¹cych
mi³oci, lecz nie potrafi¹cych jej realizowaæ. Przywo³am s³owa czêsto
powtarzane przez naszego papie¿a
Jana Paw³a II: Cz³owiek w pe³ni nie
mo¿e siê odnaleæ inaczej, jak tylko
przez bezinteresowny dar z siebie sa-

mego. Bezinteresowny dar z siebie
samego, to w³anie postawa mi³oci.
A wiêc cz³owiek w pe³ni nie mo¿e siê
odnaleæ inaczej, jak tylko przez mi³oæ. ¯eby móc siebie w mi³oci ofiarowaæ, cz³owiek musi siebie posiadaæ
i mieæ postawê altruizmu, musi chcieæ
siebie ofiarowaæ.
Czy przeciêtny mê¿czyzna siebie
posiada? Bardzo ró¿nie to wygl¹da.
Psycholog powiedzia³by, ¿e mê¿czyzna powinien byæ - zreszt¹ ka¿dy cz³owiek powinien byæ - zintegrowany wewnêtrznie. Ka¿dy jednak cz³owiek jest
pierwotnie wewnêtrznie rozbity. Wierz¹cy wiedz¹, ¿e jest to skutkiem grzechu pierworodnego. Tak wiêc ma w
sobie reakcje o charakterze popêdowym i inne, wynikaj¹ce z uczuæ i emocji. Reakcje czêsto sprzeczne, powoduj¹ce poczucie rozbicia. Ma jednak
cz³owiek przymioty stwórcze: rozum
i wolê, dziêki którym mo¿e staæ siê
panem swych reakcji. Cz³owiek wiêc
jest takim stworzeniem, jedynym
zreszt¹ na wiecie, który mo¿e wszystkie reakcje, zarówno te o charakterze
popêdowym, jak i te uczuciowoemocjonalne, podporz¹dkowaæ rozumowi i woli. I trud zapanowania nad
sob¹ jest w³anie trudem wewnêtrznego scalania, integrowania siebie. Je¿eli
cz³owiek potrafi bez wzglêdu na pobudzenia, emocje i uczucia w ka¿dej
sytuacji wybraæ to, co stoi wy¿ej w
jego hierarchii wartoci (jeli ta hierarchia wartoci jest dobra, Bo¿a), to
jest po prostu cz³owiekiem wiêtym.
A z drugiej strony, jest to cz³owiek
ca³kowicie wolny, bo zawsze mo¿e
zrobiæ to, co uwa¿a za dobre. Takiego
cz³owieka mo¿emy nazwaæ cz³owiekiem prawdziwym, pe³nym, zintegrowanym wewnêtrznie.
Zauwa¿my perfidiê, przewrotnoæ
propagatorów tzw. swobody seksualnej, którzy mówi¹: Rób, co chcesz,
bêdziesz doskonale wolny. Jest dok³adnie odwrotnie: je¿eli bêdziesz roFundamenty Rodziny  nr 4/1999
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bi³, to, co ci podpowiadaj¹ pobudzenia podkorowe, na co masz ochotê,
bêdziesz po bardzo krótkim czasie
doskonale zniewolony, bêdziesz musia³ to robiæ. A wiêc szermuje siê s³owem wolnoæ po to, ¿eby ukryæ chêæ
zniewolenia ludzi.
Hierarchia war toci
Rzecz¹ podstawow¹ jest, aby nasza hierarchia wartoci, ta osobista i
ta, wed³ug której ¿yjemy w naszych
rodzinach, by³a odpowiednio ustawiona. W wielu rodzinach tak po prostu
nie jest, bo zawodz¹ tu ojcowie rodzin.
Mê¿czyzna jest cz³owiekiem powo³anym do zbawienia w³anie jako mê¿czyzna. Na pierwszym miejscu musi
staæ zawsze Bóg i relacja mê¿czyzny
z Bogiem. Ale kiedy mê¿czyzna staje
siê mê¿em, na drugim miejscu ma byæ
¿ona, jego relacja z ¿on¹. Dalej, staje
siê ojcem, a wiêc dzieci. I dopiero póniej inni ludzie. Je¿eli tê kolejnoæ, ten
porz¹dek zaburzy siê, bêdzie w rodzinie po prostu le. Niektórzy mówi¹
tak: No, ale przecie¿ my z ¿on¹ siê kochamy, to jest najwa¿niejsze, wa¿niejsze od Boga. Nieporozumienie. ¯adna ¿ona nie traci na tym, ¿e w
hierarchii wartoci mê¿a wy¿ej ni¿ ona
stoi Bóg. Wrêcz przeciwnie. Tak jak
¿adne dziecko nie traci na tym, ¿e dla
ojca jest wa¿niejsza ¿ona ni¿ ono. Ten

porz¹dek ma swój g³êboki sens. I
zachowanie go stwarza harmoniê rodzinn¹.
Powiedzielimy, ¿e cz³owiek, ¿eby
siebie daæ, ofiarowaæ w sposób wolny, musi wpierw posi¹æ samego siebie. Cz³owiek ma woln¹ wolê i jest
wezwany do wolnoci. By siebie w
pe³ni posi¹æ, powinien staæ siê panem
i ostatecznym dysponentem wszystkich swoich dzia³añ. To siê nie stanie
samo. Ka¿dy cz³owiek musi - i nikt za
niego tego nie zrobi - podj¹æ trud samowychowania, wysi³ek, z którego nie
mo¿ne siê zwolniæ i którego nikt za
niego nie dokona.
W efekcie pracy samowychowawczej, w efekcie trudu walczenia, borykania siê ze sob¹, ze swoimi s³abociami, z pobudzeniami, z emocjami, z
uczuciami cz³owiek ma osi¹gn¹æ stan,
w którym mo¿e powiedzieæ, ¿e potrafi panowaæ nad sob¹. A wiêc samowychowanie doprowadza do samoopanowania. I dopiero wtedy mamy do
czynienia z osob¹ dojrza³¹ emocjonalnie, psychicznie, psychoseksualnie
itd. Dojrza³y i tylko dojrza³y mê¿czyzna mo¿e byæ oparciem dla kobiety, a
jest to jedno z podstawowych jego zadañ. I tylko pe³na dojrza³oæ i pe³ne
panowanie nad sob¹ daje kobiecie
gwarancjê bezpieczeñstwa i nietykalnoci. Bez tej gwarancji kobieta za-

INTERNET

Co nowego?
www.mateusz.pl/goscie/ligamm/

N

a naszych stronach internetowych trwa wielka przebudowa. Jej celem jest
u³atwienie dotarcia do tekstów, których wci¹¿ przybywa. Chodzi te¿ o to, ¿eby
szata graficzna by³a mi³a dla oka i niemêcz¹ca.
Uruchamiamy wiêc Czytelniê - dzia³, w którym bêdzie mo¿na odszukaæ wiêkszoæ dotychczas rozproszonych tekstów - teraz podzielilismy je na kilka kategorii:
Ma³¿eñstwo, Wychowanie, Etyka, Dokumenty. Zapraszamy te¿ do Sklepiku, gdzie
mo¿na zamówiæ wszystkie nasze publikacje, a tak¿e klika nowoci. Cieszy nas równie¿ du¿a iloæ korespondencji, jak¹ otrzymujemy poczt¹ elektroniczn¹ - tak¿e z
zagranicy. A 5 grudnia w Warszawie odbêdzie siê konferencja powiêcona odpowiedzialnemu rodzicielstwu, na której bêdziemy prezentowaæ nasze dowiadczenia
w wykorzystaniu Internetu dla upowszechniania metod NPR.
Nieustanna wdziêcznoæ nale¿y siê redaktorom serwisu Mateusz, który goci
nas na swoim serwerze. (M.T.)
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wsze bêdzie siê ba³a u¿ycia przez mê¿a
si³y i do koñca nigdy mu siebie nie
powierzy. To dotyczy tak ¿ycia codziennego, jak i intymnej sfery - p³ciowoci. Ta dojrza³oæ, pe³ne panowanie nad sob¹ daje wielk¹ nadziejê na
wiernoæ. Bez samoopanowania nie
ma w³aciwie szans na wiernoæ. Powiedzia³em - wielk¹ nadziejê, nie powiedzia³em - pewnoæ. ¯ycie mnie
tego nauczy³o poprzez najró¿niejsze
spotkania z ludmi, którym siê wydawa³o, ¿e ich ju¿ nic nie ruszy, tak s¹
mocni. A jednak upadali. Tak wiêc
sobie i innym powtarzam ci¹gle: kto
stoi, niechaj baczy, by nie upad³.
Dojrza³oæ, opanowanie pozwalaj¹ ojcu byæ idea³em, autorytetem,
wzorcem, bohaterem dla w³asnych
dzieci. Ale dojrza³oæ nie jest czym,
co siê osi¹ga raz na zawsze, a potem
mo¿na ju¿ spocz¹æ na laurach. Cech¹
charakterystyczn¹ prawdziwej dojrza³oci jest to, e ona stale ronie. Dzi
jest wiêksza ni¿ wczoraj, ale mniejsza
ni¿ jutro. Cz³owiek musi nieustannie
podejmowaæ trud pracy nad swoj¹
osobowoci¹ i osi¹gaæ coraz to wiêksz¹ dojrza³oæ. Musi kszta³towaæ w
sobie nieustannie w³aciw¹ hierarchiê
wartoci, by móc ¿yciem dawaæ przyk³ad, dobre wzory postêpowania w³asnym dzieciom.

Dokoñczenie na s. 9

Wydawnictwo
Albatros Dwa
przedstawia
trzytomowe dzie³o
KS. MIECZYS£AWA
MALIÑSKIEGO
- t. I: Karol Wojty³a - dorastanie
do papiestwa (360 s., cena 42 z³)
- t. II: Jan Pawe³ II - niezwyk³y
pontyfikat(360 s., cena 42 z³)
- t. III: Pielgrzymki do Polski
Zamówienia i informacje:

Miesiêcznik Ziemia Bocheñska,
32-700 Bochnia, Proszówki 361,
tel ((0-14) 611 00 91
Dziêkujemy redakcji
Ziemi Bocheñskiej za pomoc
w przygotowaniu do druku
Fundamentów Rodziny
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Ostra konkurencja
Co to jest: w jego
towarzystwie dziecko siê nie
nudzi; mog³oby z nim
przebywaæ przez ca³y dzieñ;
wpatruje siê weñ z podziwem
i zaciekawieniem; naladuje
to, co on poka¿e?
Mo¿liwe odpowiedzi:
A: telewizor
B: komputer
C: tata
Zacznijmy od koñca...
Tata
Jest 22.22. Dwaj nasi malcy odkrywaj¹ pewnie w swoich snach nowe
wiaty, a poniewa¿ obejrzeli dzi na
dobranoc starych poczciwych Bolka
i Lolka, to raczej nie grozi im ¿aden
koszmar. Na dodatek przed zaniêciem
pos³uchali przeczytanej z Biblii dla
dzieci opowieci o zes³aniu Ducha
wiêtego, no bo jak tu odmówiæ czteroletniemu Dominikowi, gdy ten prosi: - A poczytasz nam z Biblii o Jezusie?. I z ca³ym szacunkiem dla Pisma
wiêtego, ale mnie siê zdaje, ¿e jemu
najbardziej chodzi o samo poczytasz, bo wtedy tatu, który w ci¹gu
dnia pêdzi z jednej pracy do drugiej i
którego widzi siê rano, chwilê po po³udniu, a potem dopiero wieczorem,
bêdzie jeszcze blisko na koniec przed
zaniêciem. Starszy, Micha³, codziennie pyta, kiedy wrócê z pracy, a dzi
zaintrygowa³o go, dlaczego trzeba pracowaæ tak d³ugo. Wielu naszych znajomych ¿yje podobnie i bynajmniej nie
jest to pogoñ za luksusem. Nie zawsze
wiêc mam si³y i ochotê, ¿eby po przyjciu do domu zaj¹æ siê ch³opcami tak,
jak dzisiaj. Przychodz¹ po jakim czasie takiej gonitwy chwile, kiedy ma siê
doæ, i wtedy uwiadamiam sobie, ¿e
bezpowrotnie umykaj¹ mi bardzo wa¿ne i piêkne dni. Jest taka piosenka, w
której dzieci piewaj¹: Sanki s¹ w zimie, a rower jest w lato - mama to nie
jest to samo, co tato, a w refrenie: Nie
bojê siê, gdy ciemno jest - Ojciec za
rêkê prowadzi mnie. Tu nie chodzi o
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to, ¿e tata jest kim lepszym i wa¿niejszym, bo oboje rodzice s¹ niezast¹pieni w swoich rolach. Ale tata jest potrzebny, ¿eby pomóc i dzieciom, i ich
mamie odnaleæ równowagê, by roz³adowaæ trudne sytuacje, by zadzia³aæ
z mêsk¹ stanowczoci¹, by pozwoliæ
poszaleæ i zrealizowaæ zwariowane
pomys³y. By - gdy jego ¿ona ma ju¿
doæ pracy, sprz¹tania, zakupów, gotowania, prania, prasowania, pilnowania odrabianych lekcji, doprowadzania do porz¹dku wymykaj¹cego siê z
r¹k domowego chaosu - zabraæ dzieciaki na spacer lub u³o¿yæ do spania
(tylko pamiêtajcie o posk³adaniu ubrañ
i zakrêceniu tubki z past¹ do zêbów!).
Tata jest wa¿ny i lubi byæ z siebie dumny. Na przyk³ad wtedy, gdy sam wymyli³ i opowiedzia³ bajkê na dobranoc. To nic trudnego - nie trzeba byæ
pisarzem. Recepta na sukces jest prosta: ma³e dzieci lubi¹ s³uchaæ o tym,
co ich dotyczy (przypomnijcie sobie
naj³adniejsze bajki - one powielaj¹
codzienne sytuacje z i nie musz¹ powtarzaæ schematów z sensacyjnych
filmów dla doros³ych albo z horrorów).
Kiedy opowiada³em naszym synom
co wieczór jedn¹ lub dwie historyjki,
w których g³ówne role grali te¿ dwaj
ch³opcy - braciszkowie, tyle ¿e mieli
inne imiona. Jeli w ci¹gu dnia zobaczylimy bociana, to by³o o spotkaniu
z bocianem; je¿eli bylimy w lesie, to
o wyprawie do lasu i tak dalej. Skutek
by³ odwrotny od zamierzonego - oni
nie chcieli spaæ, dopominaj¹c siê dalszego ci¹gu, a mnie pl¹ta³ siê senny
jêzyk i zaciera³a rzeczywistoæ.
Jeli nie wymylaæ, to czytaæ: Plastusiowy pamiêtnik, Kubu Puchatek, Mi Uszatek, Czarnoksiê¿nik
z krainy Oz i kolejne czêci z tego
cyklu (absolutna rewelacja dla nieco
starszych dzieci), Pinokio - ca³a
wspania³a dzieciêca klasyka, któr¹
podsunie wam bibliotekarka. Dlaczego czytaæ? Bo czytanie uspokaja dzieci, wycisza je, pobudza wyobraniê,
wprowadza w wiat ksi¹¿ek, rozwija

ich wra¿liwoæ, pozostawia niezatarte
wspomnienia. No i sami mo¿emy nadrobiæ zaleg³oci z dawnych lat...
Komputer
Tata, a mnie siê nuuudzi - w jêzyku naszych synów te s³owa tak naprawdê znacz¹ - My chcemy pograæ
na komputerze. Mo¿na najd³u¿ej jak
to mo¿liwe staraæ siê trzymaæ dzieci z
dala od komputera, ale w koñcu kapitulujemy, wiêc staramy siê, by przynajmniej mia³y do dyspozycji ciekawe i po¿yteczne programy. W naszym
wiecie nie da siê ju¿ unikn¹æ kontaktu z tym elektronicznym pud³em - trzeba nauczyæ siê z nim ¿yæ. £atwiej to
zrozumieæ tatusiom ni¿ mamusiom, bo
mê¿czyni wykazuj¹ wrodzone zainteresowanie dla wszelkich zabawek.
Pamiêtam, jak w czasach studenckich
(to by³y zupe³ne pocz¹tki telewizji satelitarnej i video w Polsce), przechodz¹c przez krakowski rynek, zatrzymywa³em siê czasem przy wystawie
jednego ze sklepów - za szyb¹ wywietlano kreskówki z kaczorem Donaldem. Zawsze sta³a tam grupka osób...
i nie by³y to kobiety. No wiêc co jak
co, ale komputer za³atwia siê u tatusia
i tu uwaga - jeli mylicie, ¿e jestecie
niezast¹pieni, to szybko zostaniecie
wyprowadzeni z b³êdu, kiedy oka¿e
siê, ¿e wasze propozycje przegrywaj¹
z Lwem Leonem (daj Bo¿e, ¿eby tylFundamenty Rodziny  nr 4/1999
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ko z nim). Poza tym wnet siê przekonacie, ¿e przynajmniej na pocz¹tku z
ca³ego bogatego w treci edukacyjne
programu wasze dzieci najchêtniej
wybieraj¹ filmy i animacje, które potrafi¹ ogl¹daæ na okr¹g³o. Po pewnym
czasie ta niewinna zabawa staje siê niebezpieczna, bo coraz czêciej, gdy
komputer jest wy³¹czony, s³yszycie
znajomy refren: - Nuuudzi mi siê... - a
to oznacza, ¿e dziecko nie potrafi zorganizowaæ sobie czasu, wymyliæ zabawy - prawdziwy wiat staje siê mniej
ciekawy. Dlatego mo¿e szkodziæ nadu¿ywanie nawet sk¹din¹d przydatnych
programów edukacyjnych. Dlaczego?
Bo dziecko siedzi bez ruchu i najczêciej zgarbione - nie oddycha wiêc g³êboko i nie dostarcza organizmowi potrzebnej iloci tlenu; bo psuje sobie
wzrok, wpatruj¹c siê w migotaj¹cy
ekran; bo traci pomys³owoæ, wyobraniê i inicjatywê. Ca³y czas piszê
o nadu¿ywaniu tego po¿ytecznego
sk¹din¹d narzêdzia. Przewa¿nie nie
pozwalamy ch³opcom spêdzaæ przed
monitorem wiêcej ni¿ pó³ godziny, a
starszemu stawiamy czasem warunek:
przynajmniej pó³ godziny garbienia siê
nad ksi¹¿k¹ za pó³ godziny przy kom-

puterze. Jest jeszcze inne niebezpieczeñstwo: ¿e zaczniemy coraz czêciej
wyrêczaæ siê komputerem jak niañk¹
i powoli albo bardzo szybko bêdziemy traciæ kontakt z naszymi dzieæmi.
Dobrym sposobem mo¿e byæ zatem
wspólne uczenie siê - jest wiele
atrakcyjnych programów komputerowych pobudzaj¹cych ciekawoæ wiata (na przyk³ad programy edukacyjne
Optimusa - Pascala) - tylko wtedy koniecznie poprocie ¿onê, ¿eby od czasu do czasu spojrza³a na zegar...

Cechy dobrego ojca,
dokoñczenie ze s. 7

bra³ w³anie tê sporód wszystkich kobiet jako najlepsz¹ z mo¿liwych ¿onê i
matkê swych dzieci. Ile skrajnej nieodpowiedzialnoci wielu mê¿czyzn przejawia siê w ich dzia³aniach seksualnych.
Wspó³¿yj¹, nie przewiduj¹c zupe³nie
skutków, a ju¿ absolutnie nie chc¹c
wzi¹æ na siebie ¿adnej odpowiedzialnoci za skutki swego dzia³ania. Tragicznym jest, ¿e coraz powszechniejszej
nieodpowiedzialnoci mê¿czyzn za
skutki dzia³añ seksualnych towarzyszy
coraz wiêksza spo³eczna akceptacja takiego stanu rzeczy. Co wiêcej, reklamuje sig wprost tak¹ postawê poprzez kulturê masow¹ - filmy, czasopisma,
gazety, teksty piosenek itp. (...).
Mo¿na zasygnalizowaæ tu przynajmniej jeszcze kilka cech, które powinien mieæ ojciec. S¹ to: opiekuñczoæ
w stosunku do ¿ony i dzieci, cierpliwoæ
(ci, którzy maj¹ ma³e dzieci, wiedz¹ jak
to jest wa¿ne), konsekwencja (m.in. we
wspólnie z ¿on¹ ustalonym postêpowa-

Odpowiedzialnoæ
I wreszcie, musi wypracowaæ w sobie - bo inaczej siê tego nie osi¹ga - odpowiedzialnoæ. Czym siê - mówi¹c
najprociej - charakteryzuje odpowiedzialnoæ? Tym, ¿e cz³owiek wie, co
robi, wie, po co to robi, a wiêc wie, czemu to dzia³anie s³u¿y, ¿e przewiduje
skutki swojego dzia³ania i ¿e dobrowolnie ponosi jego konsekwencje. Bierze
z ca³¹ wiadomoci¹ na siebie konsekwencje w³asnego dzia³ania. Mê¿czyzna wchodz¹c w ma³¿eñstwo, bierze
odpowiedzialnoæ za jego losy. I choæ
to mo¿e dla wielu zabrzmieæ jako zdanie krzywdz¹ce mê¿czyzn, to jednak
mê¿czyzna ostatecznie ponosi odpowiedzialnoæ za rozpad zwi¹zku. Wielu mê¿ów narzeka na z³e funkcjonowanie swych ¿on, lecz dzieje siê to pod
jego nadzorem i to on przecie¿ wyFundamenty Rodziny  nr 4/1999

Telewizor
To jeszcze jedno wci¹gaj¹ce pud³o
i w zasadzie wspomniane wczeniej Nuuudzi mi siê - mo¿e równie dobrze
oznaczaæ, ¿e na ¿adnym kanale nie ma
akurat nic zajmuj¹cego. O telewizji
pisalimy ju¿ kiedy na tych ³amach,
wiêc dorzucê tylko parê uwag. Tak jak
we wszystkim i w tym przypadku obowi¹zuje zasada zachowania umiaru.
Wprawdzie mamy znajomych, którzy
obywaj¹ siê bez telewizora, ale nie staæ
nas na heroiczny gest zamkniêcia tego
sprzêtu w szafie na sta³e. A jeli tak,
to trzeba nauczyæ siê z nim ¿yæ. Po co
jednak zapraszaæ do domu telewizjê

kablow¹, satelitarn¹ czy jakie pakiety cyfrowe, skoro i tak wystarczaj¹co
du¿o rzeczy po¿ytecznych i bzdur
mo¿na zobaczyæ w czterech ogólnodostêpnych programach, a p³acenie
comiesiêcznego dodatkowego abonamentu i dostêp do kilkudziesiêciu programów prowokuje do tego, ¿eby ogl¹daæ wiêcej i marnowaæ ¿ycie z pilotem
w rêku. Miêdzy bajki w³ó¿my argumenty, ¿e posiadanie anteny satelitarnej pomo¿e dziecku w nauce jêzyków
obcych - to bêdzie ostatnia rzecz, do
której j¹ wykorzysta.
Nie jest ³atwo stworzyæ dzieciom
atrakcyjn¹ alternatywê w spêdzaniu
wolnego czasu, tym bardziej, ¿e sami
czêsto nie mamy go za wiele. Ale jeli
chcemy, ¿eby jedyna w³aciwa odpowied na postawione na pocz¹tku pytanie brzmia³a: tata, to nie mamy innego wyjcia ni¿ staraæ siê ze
wszystkich si³.
Teraz, spêdziwszy ostatnie pó³torej godziny przy komputerze, pójdê
jeszcze sprawdziæ, czy w telewizji nie
ma czego ciekawego. No tak... najtrudniej zacz¹æ od siebie.q
Maciej Tabor
niu wobec dzieci), stanowczoæ (ta ciep³a, ¿yczliwa ojcowska stanowczoæ,
której tak bardzo brakuje dzieciom, nie
wiedz¹cym czêsto, czego tak naprawdê tatu od nich chce), komunikatywnoæ, umiejêtnoæ sprawowania w³adzy.
I wreszcie, bardzo siê zawsze przyda
poczucie humoru, przede wszystkim w
odniesieniu do siebie samego.
Gdybym wszystko, co tu zosta³o
powiedziane, mia³ na koniec wyraziæ
jednym zdaniem, powiedzia³bym:
Najwa¿niejsze, co mo¿e ojciec daæ
swoim dzieciom to po prostu prawdziwie, m¹drze, dojrzale, wiernie, wy³¹cznie i dozgonnie kochaæ ich matkê.q
Jacek Pulikowski

Fragment ksi¹¿ki Warto byæ ojcem.
Najwa¿niejsza kariera mê¿czyzny, wydanej przez poznañsk¹ Inicjatywê Wydawnicz¹ Jerozolima. Zamówienia - s. 19.

9

ZE

WIATA

W stepie szerokim

Korespondencja ks. Janusza Kalety z Kazachstanu

Mi³o nam poinformowaæ,
¿e ksi¹dz doktor Janusz Kaleta, nasz przyjaciel i wspó³pracownik, publikuj¹cy w Fundamentach Rodziny artyku³y
na tematy bioetyczne, 6 sierpnia tego roku zosta³ mianowany pierwszym administratorem
apostolskim nowo utworzonej
jednostki Kocio³a Katolickiego w Kazachstanie, z siedzib¹
w miecie Atyrau po³o¿onym
niedaleko Morza Kaspijskiego.
Ksi¹dz Janusz Kaleta jest
kap³anem diecezji tarnowskiej.
Urodzi³ siê 11 padziernika
1964 r. w £azach (województwo l¹skie). Po ukoñczeniu
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w 1989
roku przyj¹³ wiêcenia kap³añskie i rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ w parafii Nowy Winicz,
kontynuuj¹c jednoczenie studia licencjackie na Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie. Po zdobyciu licencjatu
w 1993 r. wyjecha³ na dalsze
studia do Innsbrucka w Austrii, gdzie w 1997 r. otrzyma³
doktorat z bioetyki. Po powrocie do kraju zacz¹³ pracowaæ
w parafii w. Miko³aja w Bochni, prowadz¹c tak¿e zajêcia w
Miêdzywydzia³owym Instytucie Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Zapraszaj¹c do lektury korespondencji ksiêdza Janusza,
prosimy Was, Drodzy Czytelnicy, o objêcie modlitewn¹ pamiêci¹ jego pracy misyjnej.
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owiedzenie, ¿e w Polsce ³atwiej
i szybciej mo¿na by³oby zarejestrowaæ czo³g ni¿ w Kazachstanie samochód jest z pewnoci¹
odrobinê przesadzone. Niemniej od
zakupu Wo³gi 3110, do chwili, kiedy
mo¿na ni¹ by³o poruszaæ siê bez dr¿enia, ¿e za chwilê jaki policjant powie
stop i bêd¹ k³opoty, up³yn¹³ dobry tydzieñ za³atwieñ. Wyposa¿eni we
wszystkie, jak siê nam wydaje, papiery wczenie rano, we czwartek 28 padziernika wyruszamy do Atyrau. W
Aktiubiñsku o godz. 7:00 jest jeszcze
ciemna noc, dlatego b³ogos³awimy
pomys³, by wczeniej zapoznaæ siê z
wyjazdem z miasta. Polskie drogi w
porównaniu z tutejszymi arteriami komunikacyjnymi s¹ wrêcz przyk³adnie
oznakowane. Pierwsze sto kilometrów
up³ywa dosyæ szybko, potem rozpoczyna siê zmaganie z niemal ka¿dym
metrem. Owszem, z pozoru prosta, siêgaj¹ca po horyzont linia drogi wydaje
siê ³atwa do przebycia. Jednak jazda
po niej to ustawiczny slalom, aby omin¹æ czyhaj¹ce na ka¿dym kroku g³êbokie nieraz na pó³ samochodu wyrwy
w asfalcie. Ju¿ po kilku kilometrach
spostrzegamy na felgach kolejne zagiêcia. Trzeba zmieniæ styl jazdy. Stosunkowo dobrze poruszaæ siê szerokim
¿wirowym poboczem, a jeszcze lepiej
zjechaæ po prostu na wyje¿d¿one w
stepie cie¿ki. Tam jest przynajmniej
równo. Nie, nie odwa¿amy siê rozwijaæ olbrzymich prêdkoci, bo nie wiadomo co bêdzie za nastêpnym pagórkiem i trzeba uwa¿aæ, by nie zgubiæ z
oczu w³aciwej drogi. Z biegiem czasu zaczyna si¹piæ deszcz, a rozje¿d¿ona droga wygl¹da jakby by³a w budowie. Ks. Waldemar przywo³uje ca³y
kunszt kierowcy i przeje¿d¿amy wiadukt nad lini¹ kolejow¹. Niestety, ton¹c w b³ocie, widzimy, ¿e szosa siê
urywa  rzeczywicie, przejechalimy
przez wiadukt, który jeszcze nie zosta³ oddany do u¿ytku... Do tego w jednej z opon naszej Wo³gi nie ma po-

wietrza. Zmieniamy ko³o, jakim cudem po stepie doje¿d¿amy do asfaltu.
Teraz pozostaje modlitwa, by nie odmówi³o pos³uszeñstwa kolejne ko³o.
Wreszcie po ponad dwunastu godzinach przebylimy te szeæset kilometrów i jestemy w Atyrau.
Centrum miasta robi pozytywne
wra¿enie. Szerokie, owietlone ulice,
odnowione fasady domów. Znajdujemy hotel, który bêdzie przez najbli¿szy tydzieñ naszym domem.
Griaz - b³oto
Griaz, to jedno ze s³ów, które mo¿na najszybciej sobie przyswoiæ w Atyrau. W ci¹gu lata z otaczaj¹cych miasto stepów, a w³aciwie pustyni,
przywiewane s¹ du¿e iloci kurzu.
Zalega on na ulicach, wciska siê w
ka¿dy k¹t, aby zmieniæ siê w b³otnist¹
ma ju¿ pod wp³ywem kilku kropli
deszczu, którego tu wcale nie brakuje
pón¹ jesieni¹. Okazuje siê, ¿e pustynny charakter nadkaspijskich okolic
wyp³ywa nie tylko z braku wody w
ci¹gu lata. Tutaj po prostu by³o kiedy
morze i ziemia jest tak zasolona, ¿e
wyrastaj¹ na niej tylko najbardziej
odporne roliny. Niestety, kanalizacja
w Atyrau w zasadzie nie dzia³a, a wysi³ki, by zebraæ z ulic zalegaj¹ce b³oto, nie na wiele siê zdaj¹. Trafilimy,
jak podkrelaj¹ mieszkañcy Atyrau, w
najmniej przyjemnym okresie, kiedy
rzeczywicie griaz daje siê bardzo
mocno we znaki.
Bia³a Rzeka
Zatrzymalimy siê w hotelu Ak
¯ajk, przegl¹damy og³oszenia w gazecie Ak ¯ajk. Niedaleko od hotelu jest
du¿y sklep spo¿ywczy o tej samej nazwie. Znaczy ona po prostu: bia³a rzeka i jest kazachskim okreleniem rzeki Ural dziel¹cej Atyrau na czêci:
azjatyck¹ i europejsk¹. Id¹c po mocie,
liczymy krokami i wychodzi na to, ¿e
ma ona oko³o 200 m szerokoci. Ka¿dego dnia widzimy na jej brzegach
wêdkarzy, wyci¹gaj¹cych z wody nieraz imponuj¹ce okazy jeszcze nie do
koñca znanych nam ryb. Wiemy teraz
dlaczego Niemcy i Austriacy organizuj¹ wyprawy na ryby a¿ tutaj. Rzeka
Fundamenty Rodziny  nr 4/1999
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¿ywi i daje odpoczynek w upalne lato,
rzeka niesie ¿yciodajn¹ wodê - nic
wiêc dziwnego, ¿e jej nazwa pojawia
siê tutaj tak czêsto.
Bliskie spotkania
z (by³ym) KGB
Nastêpnego dnia po przyjedzie
rozpoczynamy nasz¹ wêdrówkê po
miejscowych urzêdach. Na samym
pocz¹tku trafiamy nie gdzie indziej, jak
do budynku by³ego KGB. Musimy
uzyskaæ zameldowanie w Atyrau. Nie
jest to bynajmniej ³atwe, gdy¿ nie zamierzamy ukrywaæ, ¿e jestemy ksiê¿mi i przyjechalimy podj¹æ pracê duszpastersk¹. Po d³u¿szych konsultacjach
zostajemy odes³ani do akimatu oblastii, czyli urzêdu wojewódzkiego, aby
uzyskaæ pismo potwierdzaj¹ce, i¿ ten¿e urz¹d nie ma nic przeciwko naszemu przebywaniu w Atyrau, a nawet
nas zaprasza. Umawiamy siê, ¿e stosowne pismo zostanie przes³ane do
KGB telefaksem. Rozpoczê³o siê codzienne pytanie, czy mo¿e ju¿ wszystko gotowe. Po kilku dniach daremnego oczekiwania trafiam wreszcie,
nieco niepewny, przed oblicze samego szefa wydzia³u meldunkowego,
który zza wielkiego biurka, w milicyjnym mundurze, z grobow¹ min¹ weterana wojny z wrogami komunizmu,
s³ucha o naszym oczekiwaniu na faks
z akimatu i pragnieniu zalegalizowania naszego pobytu w Atyrau. Wreszcie oznajmia g³osem nie znosz¹cym
sprzeciwu: Odmówi³em ten faks i po
chwili dodaje: Przywiecie pismo osobicie. Rozmowa z sekretark¹ wyjania ca³kiem niespodziewanie tajemnicê pod³ego humoru naczialnika: po
prostu zabrak³o papieru w ich faksie i
nie s¹ w stanie szybko go zdobyæ. K³opot skoñczy³ siê wreszcie. Po tygodniu
oczekiwania mamy w paszportach
wbite piecz¹tki legalizuj¹ce na ca³y rok
nasz pobyt Atyrau.
Do by³ego KGB wybierzemy siê
chyba znowu. W miêdzyczasie dziennikarka miejscowej gazety o wdziêcznej nazwie Prikaspiskaja Kommuna,
maj¹cej ci¹gle na pierwszej stronie
herb z sowieckich czasów, z ¿yczliwoci¹ radzi, aby poszukaæ informacji
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dotycz¹cych katolików i Polaków w
tym w³anie urzêdzie...
Pomijaj¹c ca³¹ lamazarnoæ, niepewnoæ i jak¹ nieporadnoæ tutejszej
biurokracji trzeba jednak podkreliæ
nadspodziewan¹ ¿yczliwoæ prawie
wszystkich urzêdników, z którymi
dane siê nam by³o zetkn¹æ. Szczególnie odczuwalne jest to przy oficjalnych
spotkaniach w przedstawicielami Rady
Miasta i Urzêdu Ob³asti. Po us³yszeniu, ¿e nie przychodzimy po pomoc finansow¹, a mo¿e nawet sami w czym
tam mo¿emy byæ pomocni, szybko
zauwa¿aj¹, ¿e budynek kocielny
mo¿e upiêkszyæ wizerunek miasta, a
jeszcze lepiej by³oby, gdyby wybudowaæ jaki szpital albo szko³ê.
Bracia w wierze
Atyrau zamieszkiwane jest obecnie
w ponad 80% przez Kazachów. Sporód dwutysiêcznej mniejszoci niemieckiej pozosta³o podobno oko³o 500
osób. Wielu pochodzi z ma³¿eñstw
mieszanych i trudno im dzisiaj powiedzieæ, kim siê w³aciwie czuj¹ po wielu
latach ¿ycia w tutejszym rodowisku.
Z Kazachstanu wyje¿d¿aj¹ masowo do Rosji tutejsi Rosjanie, nie mog¹c przystosowaæ siê do tego, ¿e obecnie prawie wszystkie funkcje rz¹dowe
sprawowane s¹ przez Kazachów, a
nawet na najni¿szym szczeblu administracji pañstwowej, w szko³ach i na
wy¿szych uczelniach trzeba pos³ugiwaæ siê jêzykiem kazachskim.
Polaków nigdy nie by³o tu zbyt
wielu - teraz mo¿e znajdzie siê kilka
osób. Jest trochê Koreañczyków, Dagestañczyków, mieszkañców innych
krajów kaukaskich oraz pracownicy
zagranicznych firm z USA, Wielkiej
Brytanii, Turcji, W³och. Ca³kowicie
przypadkowo dowiadujemy siê, ¿e w
okolicy Atyrau (oko³o 200 km. na po³udnie pracuj¹ podobno na platformach
wiertniczych tak¿e nasi rodacy.
Mówi siê, ¿e Kazachowie s¹ muzu³manami. Wydaje siê, ¿e przede
wszystkim nominalnie i na mocy tradycji. W Atyrau meczet dopiero jest
tu w budowie. Istniej¹cego domu modlitwy prawie nikt nie jest w stanie
nam wskazaæ. Z dowiadczeñ ksiê¿y
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pracuj¹cych w Kazachstanie wynika
jednak, ¿e m.in. ze wzglêdu na bardzo
silne zale¿noci rodzinne, trudno osobom pochodzenia kazachskiego przyj¹æ chrzest.
Po przyjedzie dosyæ szybko trafilimy do cerkwi prawos³awnej. Wybudowana w 1888 r. przez kupca rosyjskiego Tudakowa góruje nad
miastem. W które popo³udnie spotykamy tu obydwu batiuszków, pracuj¹cych w Atyrau. Tutejszy proboszcz, O.
Grigorij ¿yczliwie wypytuje, jakie
mamy plany, sk¹d przyjechalimy, dlaczego do Atyrau. Dzieli siê swoj¹ trosk¹, ¿e coraz mniej tu prawos³awnych,
bo wszyscy wyje¿d¿aj¹. M³odszy, d³ugow³osy, d³ugobrody, piewaj¹cy niskim basem O. Michai³ rozmawia bardzo serdecznie, zaprasza nawet:
Przyjedcie, rozpalimy rusk¹ baniê,
porozmawiamy. Nie czuje siê u nich
tego dystansu i przekonania, ¿e bêd¹
problemy, które da³ poznaæ w rozmowie telefonicznej prawos³awny patriarcha Antoni z Uralska.
Przypadkowo dowiadujemy siê, ¿e
dzia³a w Atyrau tak¿e pastor baptystów. Zdobywamy telefon do niego i
jedziemy na spotkanie. Okazuje siê on
mi³ym starszym cz³owiekiem. Przyjecha³ ze swoj¹ ¿on¹ z USA, lecz urodzi³
siê w Po³udniowej Korei. Wykszta³cenie teologiczne zdoby³ w seminarium
prezbiteriañskim, potem by³ przez dwa
lata katolikiem, ze wzglêdu na swoj¹
sympatiê  dobr¹ katoliczkê, jak mówi.
Chyba jednak nie stan¹³ z ni¹ na lubnym kobiercu, bo obecnie jest przekonanym baptyst¹. Planuje pracowaæ
przede wszystkim wród Kazachów,
organizuj¹c naukê jêzyka angielskiego oraz kursy komputerowe w po³¹czeniu ze szko³¹ biblijn¹.
Na razie zbiera na czytanie Pisma w.
osoby pochodzenia koreañskiego, których nie brakuje w Atyrau. Ju¿ po kilku
minutach rozmowy oddychamy spokojnie. Mo¿liwe bêdzie chyba wspó³dzia³anie z nimi. W ka¿dym razie pastor bardzo daleki jest od bojowych nastrojów
przedstawicieli innego chrzecijañskiego kocio³a, którzy odes³ali naszego kolegê z Aktiubiñska do cziortowej mati.
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Toksyny w pokarmie
kobiecym prawda czy plotka?
dr Magdalena Nehring  Gugulska

T

ragedi¹ naszych czasów jest
ska¿enie rodowiska naturalne
go. Liczne substancje toksyczne s¹ szeroko stosowane w rolnictwie,
przemyle i gospodarstwie domowym.
Tak siê sk³ada, ¿e doæ czêsto próbk¹
pobieran¹ do badañ stopnia ska¿enia
rodowiska jest pokarm kobiecy. Jest
³atwy do pobrania i zawiera t³uszcze,
a to w³anie w nich gromadz¹ siê toksyny. Z tego powodu co pewien czas
s³yszymy rewelacje: w pokarmie matek z Japonii wykryto DDT albo
matki z Holandii maj¹ dioksyny w
mleku!. Ale najwa¿niejsze jest stê¿enie. Tego na ogó³ te rewelacje nie
uwzglêdniaj¹. Na terenach nie dotkniêtych klêskami ekologicznymi stê¿enia
tych substancji nie przekraczaj¹ dopuszczalnych norm i nie stanowi¹ zagro¿enia dla dzieci karmionych piersi¹. Na terenie Polski stê¿enia te s¹
bardzo niskie.
Z ciekawoci przyjrzyjmy siê sytuacjom skrajnym, czyli zdarzaj¹cym
siê co pewien czas katastrofom. Jedn¹
z pierwszych szeroko znanych klêsk
ekologicznych by³o ska¿enie farm
zwierzêcych w Michigan w 1973 roku.
Zwierzêta otrzymywa³y paszê przypadkowo zmieszan¹ z PBB - jednym
z pestycydów. Po zbadaniu pokarmu
matek i stwierdzeniu w nim obecnoci PBB kazano matkom ¿yj¹cym na
farmach przerwaæ karmienie piersi¹.
Dopiero 10 lat póniej odkryto, ¿e takie samo stê¿enie tego pestycydu w
pokarmie mia³y zarówno kobiety ¿yj¹ce na farmach jak i matki zupe³nie
nie eksponowane na pestycydy. Z ¿a-
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lem stwierdzono, ¿e decyzja sprzed 10
lat o zatrzymaniu laktacji u kobiet by³a
zbêdna.
Dioksyny to popularna nazwa grupy herbicydów stosowanych w rolnictwie. U kobiet eksponowanych na te
substancje stê¿enie dioksyn w pokarmie przy pierwszej laktacji jest znacznie wy¿sze ni¿ przy kolejnej. Kobieta
z nadwag¹, tzw. mamuka przy koci ma du¿o ni¿sze stê¿enie dioksyn
w pokarmie ni¿ mama chudziutka i
szczuplutka. Hej, mamy! Wreszcie
jaka korzyæ z naszych fa³dek! Badania robione na terenie Polski wykazuj¹, ¿e stê¿enie dioksyn w pokarmie
Polek jest ni¿sze ni¿ w krajach zachodniej Europy i nie przekracza stê¿eñ
niebezpiecznych.
W 1998 roku badano matki ¿yj¹ce
w Andach, na terenach ska¿onych arsenem. Okaza³o siê, ¿e stê¿enie arsenu we krwi i moczu matek by³o wysokie, a w pokarmie matek i moczu
dzieci karmionych piersi¹ by³o bardzo
niskie! Naukowcy zalecili matkom
andyjskim d³ugie karmienie dzieci
piersi¹ w celu ochrony ich przed toksyn¹. Ciekawe s¹ badania prowadzone na terenach ska¿onych radioaktywnie. Po katastrofie w Czarnobylu w
1986 roku ska¿enie jodem radioaktywnym dotar³o do wielu rejonów zachodniej Europy. Badane wtedy stê¿enie
J131 w krowim mleku i liciach warzyw by³o tak wysokie, ¿e odradzano
ich spo¿ywania przez kobiety w ci¹¿y
i dzieci. W tym czasie badany w Rzymie pokarm kobiecy mia³ niski poziom
J i3i, a ponadto by³ on 3 razy ni¿szy
ni¿ w stê¿enie J 131 w ³o¿yskach ciê¿arnych. Badacze z Norwegii, Szwecji i Austrii potwierdzili, ¿e w mleku
matek stê¿enie substancji radioaktyw-

nych jest du¿o ni¿sze lub nie wykrywalne w porównaniu ze stê¿eniem w
produktach ¿ywnociowych na danym
terenie. Doniesienie zakoñczono
wspólnym owiadczeniem nastêpuj¹cej treci: Nie ma ¿adnego zagro¿enia
dla dzieci karmionych piersi¹. Gdyby
zdarzy³ siê podobny wypadek (jak wybuch w Czarnobylu), dzieci mog¹ byæ
bezpiecznie karmione piersi¹, ale matki musz¹ byæ ostrzegane przed spo¿ywaniem lokalnych warzyw, miêsa, ryb
i produktów mlecznych.
Matki karmi¹ce na ca³ym wiecie
s¹ ma³o nara¿one na kontakt z toksynami. Ryzyko zwiêksza siê w rejonach
rolniczych, gdzie stosuje siê opryski z
powietrza lub matka ma bezporedni¹
stycznoæ z chemikaliami; w rejonach
przemys³owych; w pobli¿u ska¿onych
ujêæ wody. Ale i na takim terenie decyzje o zaniechaniu karmienia podejmuje siê w oparciu o dok³adne okrelenie stê¿eñ toksyn. Wiadomo
bowiem, ¿e odstawienie dziecka od
piersi na terenie ska¿onym nara¿a je
na zwiêkszon¹ zachorowalnoæ na
choroby infekcyjne i niedoborowe.
Jednoczenie nara¿a je na wy¿sze stê¿enie substancji toksycznych w mieszankach sztucznych dla niemowl¹t, w
krowim mleku czy innych produktach
¿ywnociowych i wodzie. Te produkty nios¹ wy¿sze ryzyko ska¿enia. Jeli dziecko spo¿ywa to samo, co rodzina, jest na równi nara¿one na
toksyny. W takich rejonach w celu
obni¿enia ryzyka ska¿enia matki powinny:
1. unikaæ ryb z wód ska¿onych
2. myæ i obieraæ warzywa i owoce
przed spo¿yciem
3. jeæ produkty niskot³uszczowe i
odcinaæ t³uszcz z miêsa
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4. unikaæ stosowania pestycydów w
gospodarstwie domowym
5. unikaæ restrykcyjnych diet odchudzaj¹cych, które gro¿¹ przechodzeniem toksyn z tkanki t³uszczowej do
pokarmu
6. unikaæ kontaktu z substancjami do
ochrony drewna zawieraj¹cymi pentachlorofenol
7. unikaæ t³ustych miês i t³ustych ryb
8. unikaæ pomieszczeñ, gdzie stosuje
siê owadobójczo dieldrynê
Mo¿e i my, mimo ¿e nie ¿yjemy na
terenie ekologicznie ska¿onym, mo¿emy skorzystaæ z tych zaleceñ naukowców i trochê ograniczyæ swoje lêki.
Zarówno mama jak i dziecko ¿yj¹ w
pewnym rodowisku naturalnym. Od
tego nie da siê uciec. Trudno, aby
dziecko w pierwszych latach ¿ycia
karmiæ sterylnymi papkami z rolin
hodowanych w laboratorium. Natura
wymyli³a dla ludzkiego potomstwa
idealne po¿ywienie, które jednoczenie wyrównuje niedobory immunologiczne niemowlaka, pozwala dojrzewaæ poszczególnym uk³adom i chroni

go przed wieloma chorobami. Poza
tym wielu sytuacji nie przewidzimy.
Np. w 1989 roku odkryto w Australii,
¿e lanolina szeroko zalecana matkom
przez s³u¿bê zdrowia do smarowania
brodawek, by³a ska¿ona pestycydami!
Czy mama karmi piersi¹, czy nie karmi dziecko wdycha powietrze, ma kontakt z wod¹, jest smarowane kosmetykami, czasem przebywa w
towarzystwie wujka pal¹cego papierosy, jedzi w wózeczku przy ulicy, gdzie
stê¿enie toksyn ze spalin jest wysokie.
Nie unikniemy kontaktów ze rodowiskiem. Koncentrowanie uwagi na toksynach w pokarmie przypomina mi do
z³udzenia krzyk podniesiony swojego
czasu na matki palaczki. Krzyczano:
nikotyna jest w mleku matki! Matki w
lêku odstawia³y dzieci od piersi. I tak
usprawiedliwione swobodnie pali³y
papierosy w otoczeniu dziecka. Dziecko wdycha³o substancje toksyczne w
dymie papierosowym. A naukowcy
powoli skrupulatnie obliczyli stê¿enie
nikotyny w mleku kobiecym i stwierdzili, ¿e poziom to dopiero zaczyna

byæ niepokoj¹cy, gdy palaczka pali 30
i wiêcej papierosów dziennie. Zgodni
byli co do tego, ¿e atmosfera dymu
tytoniowego jest bardziej szkodliwa.
Stan naszego rodowiska pogarsza
siê i naukowcy wci¹¿ zastanawiaj¹ siê
jak karmienie piersi¹ na terenach ska¿onych wp³ywa na zdrowie dzieci po
latach. W 1990 roku stwierdzono, ¿e
nawet w najgorszych warunkach
dziecko karmione piersi¹ mo¿e straciæ
najwy¿ej 2 dni ze swojego ¿ycia z powodu zanieczyszczeñ w mleku matki.
Ile¿ wiêcej dni straci, gdy jako m³ody
cz³owiek bêdzie aplikowa³ sobie bezporednio nikotynê, narkotyki czy z³ej
jakoci ¿ywnoæ. Pamiêtajmy, ¿e na
d³ugoæ ¿ycia cz³owieka wp³ywaj¹
przede wszystkim: styl ¿ycia (w tym
sposób od¿ywiania) i czynniki genetyczne. Matki karmi¹ce maj¹ du¿¹
szansê przekazaæ dzieciom ekologiczne podejcie do wiata i uchroniæ je
przed b³êdami, które skracaj¹ ¿ycie o
wiêcej ni¿ 2 dni!q
Magdalena Nehring - Gugulska

Zdrowe dziecko - zdrowa mama

F

akt, ¿e karmienie piersi¹ jest korzystne dla dziecka w nikim nie
budzi zdziwienia. Jest to prawda, wielokrotnie potwierdzona badaniami naukowymi. Dobrze te¿ wiemy,
¿e korzyci te s¹ nie tylko odczuwalne od razu, ale równie¿ po wielu latach ¿ycia cz³owieka wykarmionego
przez mamê piersi¹. Nie ka¿da mama
jednak wie, ¿e karmienie piersi¹ niesie korzyci dla niej samej i to nie ma³e.
Spotykam kobiety, które nie chc¹ karmiæ, bo boj¹ siê utraty figury, zniekszta³cenia biustu i uwi¹zania w domu.
Gdyby wiedzia³y co mog¹ zyskaæ,
mo¿e zmieni³yby zdanie.
Po porodzie
Tu¿ po porodzie nastêpuje wyrzut
hormonów steruj¹cych laktacj¹. Hormon prolaktyna odpowiedzialny za
produkcjê mleka w gruczo³ach piersiowych osi¹ga w tym czasie bardzo wyFundamenty Rodziny  nr 4/1999

sokie stê¿enie. W momencie przystawienia noworodka do piersi wyzwala
siê z przysadki mózgowej inny hormon
 oksytocyna, który umo¿liwia wyp³yw mleka z piersi poprzez skurcz
przewodów wyprowadzaj¹cych. Jest
to dok³adnie ten sam hormon, który
odpowiada za skurcze macicy. £atwo
wysnuæ wniosek, ¿e im wczeniej rozpoczête i im czêstsze karmienie tym
wiêcej naturalnej oksytocyny zostaje
wydzielone do krwi matki i tym szybciej i sprawniej obkurcza siê miêsieñ
macicy a utrata krwi przez matkê jest
mniejsza. Udowodniono, ¿e dziêki
wczenie rozpoczêtemu karmieniu
piersi¹ obni¿a siê ryzyko krwotoków
poporodowych.
Po³óg i kolejne miesi¹ce
Mama, która wie¿o przeby³a ci¹¿ê i poród, poch³oniêta obowi¹zkami
przy niemowlêciu, na ogó³ nie planu-

je od razu kolejnego poczêcia. I tu laktacja jest prawdziwym sprzymierzeñcem. Hormony odpowiedzialne za laktacjê wp³ywaj¹ hamuj¹co na p³odnoæ.
Matka karmi¹ca przez pewien czas nie
ma ani owulacji, ani miesi¹czki. Natura zadba³a o to, aby istnia³ odpowiednio d³ugi, przejciowy okres, który
pozwala organizmowi odbudowaæ zapas ¿elaza i przygotowaæ siê na ewentualne przyjêcie kolejnego potomka.
Przy prawid³owo przebiegaj¹cym, dobrym karmieniu piersi¹ pierwsze 12
tygodni mo¿na uznaæ za ca³kowicie
niep³odne ( u kobiety karmi¹cej sztucznie p³odnoæ mo¿e wracaæ ju¿ w 4 tygodniu po porodzie !). W kolejnych 3
miesi¹cach, jeli nie pojawia siê ¿adne krwawienie, a matka karmi wy³¹cznie piersi¹ szanse na poczêcie s¹ niewielkie i nie przekraczaj¹ 2 %.
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Cykle
bezowulacyjne
dr Ewa lizieñ - Kuczapska

C

ykle bezowulacyjne, czyli takie, w których nie dochodzi do
jajeczkowania, mog¹ pojawiaæ
nawet u zdrowych kobiet siê raz lub
dwa razy w ci¹gu roku. W wiêkszoci
przypadków, jeli kobieta nie prowadzi obserwacji, przechodzi to zupe³nie
niezauwa¿one. Cykle bezowulacyjne
mog¹ stanowiæ 40 do 60 procent cykli
w okresie pokwitania i pod koniec premenopauzy. Równie¿ pierwsze cykle
po porodzie mog¹ przebiegaæ bez jajeczkowania. Cykle takie s¹ czêsto
przyczyn¹ niep³odnoci, jeli wystêpuj¹ w okresie dojrza³oci p³ciowej. W
jaki sposób mo¿na rozpoznaæ cykl bezowulacyjny? Podstawowym wskanikiem braku owulacji jest pomiar podstawowej temperatury cia³a, bowiem
wtedy na wykresie nie obserwujemy
typowego wzrostu, bêd¹cego nastêpstwem jajeczkowania, a jedynie wahania w jej przebiegu.
Cykle nieowulacyjne s¹ czêsto
krótsze, trwaj¹ 21 do 24 dni, rzadziej
wyd³u¿one - powy¿ej 35 dni. Przyczyny ich wystêpowania mog¹ byæ bardzo z³o¿one. Omówmy je pokrótce,
zaczynaj¹c od najwy¿szego piêtra w
organizmie:
1. Czynniki orodkowe - zwi¹zane ze
struktur¹ orodkowego uk³adu nerwowego, a wród nich:
a) podwzgórzowe, takie jak:
- stany stresu (depresja , wstrz¹s psychiczny)
- okresy nadmiernego obci¹¿enia psychicznego
- jad³owstrêt psychiczny (anoreksja)
- zwi¹zane ze stanem poporodowym na tle psychicznym
- po stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, zw³aszcza u tych kobiet, u których póno wyst¹pi³a pierwsza miesi¹czka oraz u których wystêpuje
niewydolnoæ cia³ka ¿ó³tego
b) przysadkowe, np.:
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- guzy przysadki i przebyte stany zapalne
- tzw. hiperprolaktynemia (PRL - hormon produkowany przez przysadkê
mózgow¹, który wyzwala i podtrzymuje laktacjê)
- urazy poporodowe (zwi¹zane z ciê¿kimi porodami zabiegowymi, obfitymi krwawieniami po porodzie)
2. Czynniki obwodowe:
a) jajnikowe, np.:
- zespó³ wielotorbielowatych jajników
- przewlek³e, rozleg³e stany zapalne
jajników
- tzw. zespó³ przetrwa³ego pêcherzyka jajnikowego, kiedy po 10 - 14
dniach po terminie spodziewanego jajeczkowania nie dochodzi do pêkniêcia pêcherzyka
b) tarczycowe (zwi¹zane g³ównie z
niedoczynnoci¹ tarczycy). Wed³ug
najnowszych badañ pomiar podstawowej temperatury cia³a i poziom przebiegu krzywej temperatury mo¿e byæ
bardzo wiarygodnym objawem skrycie przebiegaj¹cej niedoczynnoci tarczycy
3. Inne wybrane przyczyny:
a) polekowe - wystêpuj¹ce wskutek
stosowania takich leków jak np.:
- leki przeciwhistaminowe (stosowane przy chorobie wrzodowej, np. Cymetydyn)
- leki przeciwwymiotne (np. Torecan)
- leki psychotropowe
b) hiperandrogenizm (nadmierna
produkcja hormonów p³ciowych mêskich pochodzenia jajnikowego albo
nadnerczowego); zjawisko to mo¿e towarzyszyæ hiperprolaktynemii lub niedoczynnoci tarczycy
W celu postawienia prawid³owej
diagnozy nale¿y wykonaæ szereg badañ, wród których najwa¿niejsze s¹:
- pomiar podstawowej temperatury
cia³a
- ocena luzu szyjkowego (czêsto sk¹-

py, lepki, pozbawiony typowych cech
luzu bardziej p³odnego)
- badanie hormonalne (w odpowiedniej korelacji z cyklem)
- badanie cytohormonalne (tzw. rozmazy pochwowe)
Lekarz wspólnie z pacjentk¹, w
zale¿noci od jej stanu ogólnego oraz
planów co do posiadania dzieci podejmuje decyzjê o leczeniu. W niektórych
przypadkach lekarz mo¿e zastosowaæ
leki hormonalne, w tym miêdzy innymi dzia³aj¹ce antykoncepcyjnie. Leczenie takie powinno byæ prowadzone przy równoczesnej kontroli
ogólnego dobrostanu pacjentki oraz po
wykonaniu laboratoryjnych badañ stanu w¹troby i nerek. Terapia ta nie trwa
z regu³y d³u¿ej ni¿ szeæ miesiêcy.
Antykoncepcja hormonalna to jak wiadomo syntetyczne hormony estrogenne (E) i progesteron (P). Na naszym
rynku dostêpnych jest wiele preparatów tego typu, które w zale¿noci od
sk³adu i proporcji E do P maj¹ ró¿ne
w³aciwoci. Czêstymi efektami
ubocznymi mog¹ byæ nudnoci, wymioty, przybytek wagi, ³ojotok, tr¹dzik. Leki te s¹ metabolizowane (przetwarzane) w w¹trobie i nerkach, st¹d
koniecznoæ weryfikacji ich dzia³ania
w trakcie stosowania i po leczeniu.
Warto podkreliæ, ¿e antykoncepcja zubo¿a organizm miêdzy innymi
w witaminy z grupy B (B2, B6, B12),
kwas foliowy, witaminê C i cynk. Po
odstawieniu pigu³ek zaleca siê wiêc
suplementacjê witamin z grupy B oraz
kwasu foliowego przez podawanie np.:
- Essentiale forte - preparat naturalny
z nienasyconymi kwasami t³uszczowymi i witaminami z grupy B
- Zincas i Salfazin (wzbogacony dodatkowo w witaminê A i selen)
- Folic (kwas foliowy)
Nale¿y podkreliæ, ¿e du¿a grupa
przyczyn wystêpowania cykli nieowulacyjnych le¿y w sferze psychicznej,
co z regu³y jest jednoznaczne z odwracalnoci¹ tego stanu i mo¿liwoci¹
odblokowania owulacji po ust¹pieniu
czynnika stresogennego, bez potrzeby
stosowania leków. Warto równie¿
zwróciæ uwagê, ¿e cykle bezowulacyjne czêsto wczeniej mog¹ byæ Æ
Fundamenty Rodziny  nr 4/1999

KARMIENIE
Zdrowe dziecko...,
dokoñczenie ze s. 13

astma w czasie laktacji nierzadko wyciszaj¹ siê, co choruj¹cym przynosi ulgê
i pozwala ograniczyæ leki.

W drugim pó³roczu wraz z wprowadzaniem sta³ych, pozamlecznych posi³ków mo¿liwoæ poczêcia jest wiêksza,
ale jeli matka nadal karmi i nie miesi¹czkuje nie przekracza 6%. Pomylcie, czy nie warto?
To nie laktacja a ci¹¿a wp³ywa na
pojawianie siê rozstêpów na skórze i
zmiany w tkankach gruczo³u sutkowego, których nie lubicie. Ale s¹ te¿ matki, które wyczekuj¹ na laktacjê, bo tylko w tym okresie maj¹ ³adniejsze,
pe³niejsze piersi i czuj¹ siê atrakcyjniejsze. Po ustaniu produkcji mleka biust
wraca do stanu sprzed ci¹¿y.
Na skutek przyspieszenia tempa
przemiany materii, mamy karmi¹ce ³atwiej zrzucaj¹ nagromadzony w czasie ci¹¿y t³uszczyk, co bardzo dobrze
wp³ywa na samopoczucie ka¿dej kobiety, a tak¿e na funkcjonowanie wielu
uk³adów organizmu.
Warto dodaæ, ¿e niektóre choroby
przewlek³e m.in. cukrzyca, padaczka,

Po latach
Badania wykazuj¹, ¿e przebyta d³uga laktacja zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór sutka o 50% (!) i
nowotwór jajnika o 25%. Jeli zdamy
sobie sprawê, ¿e choroby nowotworowe s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów
kobiet w rednim wieku, a wród nich
rak sutka zajmuje pierwsz¹ a jajnika
szóst¹ pozycjê, jednoczenie rocznie w
Polsce odnotowuje siê ok. 9000 nowych
zachorowañ na raka sutka i ok. 3000 na
raka jajnika to zaczynamy rozumieæ
wagê sprawy. Jeli wszystkie matki w
Polsce zechcia³yby karmiæ dzieci d³ugo i skutecznie piersi¹ parê tysiêcy kobiet rocznie nie zachorowa³oby na chorobê nowotworow¹. To chyba warto?
Starsze panie najbardziej boj¹ siê
osteoporozy, która powoduje bóle i z³amania koci. Laktacja zmniejsza szanse na rozwój osteoporozy korzystnie
wp³ywaj¹c na gospodarkê wapniowo-

Äpoprzedzone tzw. krótk¹ faz¹ cia³ka
¿ó³tego (lutealn¹), to jest trwaj¹cym
krócej ni¿ 10 dni okresem skoku podstawowej temperatury cia³a. Wskutek
skrócenia fazy cia³ka ¿ó³tego b³ona
luzowa macicy nie jest w pe³ni gotowa do zagnie¿d¿enia zap³odnionej komórki jajowej, w wyniku czego czêciej wystêpuj¹ poronienia.
Istniej¹ te¿ szczególne zalecenia
dietetyczne dla tej grupy pacjentek.
Korzystny wp³yw ma stosowanie witaminy B6 i magnezu, zw³aszcza w
przypadku wspó³istniej¹cej hiperprolaktynemii, jak równie¿ dieta zalecana w zespole napiêcia przedmiesi¹czkowego - a wiêc bogata w b³onnik,
wielonienasycone kwasy t³uszczowe,
witaminy oraz mikroelementy.q
Ewa lizieñ - Kuczapska
Autorka jest ginekologiem, pracuje w warszawskim szpitalu przy ul. ¯elaznej, gdzie prowadzi tak¿e poradniê naturalnego planowania
rodziny, czynn¹ we wtorki w godz.15.00 - 20.00
tel. 838 60 41, wewn. 320.
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W stepie szerokim ...,
dokoñczenie ze s. 11
Ulica Lenina
Jak na ironiê mieszkanie w Atyrau
znalelimy przy ulicy, która ci¹gle znana jest pod mianem wodza rewolucji,
chocia¿ podobno w miêdzyczasie nazwa
siê zmieni³a. Wcale nie polepsza nam
humoru stwierdzenie, ¿e wszystkie te
budynki z pewnoci¹ wznosili sabota¿yci i wrogowie komunizmu, bo nie mo¿na znaleæ nawet jednej prostej ciany.
Nie mo¿emy jednak narzekaæ, wrêcz
przeciwnie, szczêcie siê chyba trochê
do nas z ks. Waldemarem umiechnê³o.
Jestemy blisko centrum miasta. Mieszkanie nie wymaga generalnego remontu, ot trochê kosmetyki. Rano, w po³udnie i wieczorem jest woda. Nasz blok,
jak podkrela w³aciciel mieszkania, ma
ju¿ ponad dwa lata, a piwnice jeszcze nie
zosta³y zalane (wysoka woda w piwnicach jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z tutejszymi rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi
centralnego ogrzewania oraz kanalizacji).
Na razie pod wskazanym adresem
rozpoczêlimy lekcje j. niemieckiego

fosforanow¹ organizmu. Badania wykazuj¹, ¿e wród pañ po 65 roku ¿ycia,
które karmi³y, ryzyko z³amañ szyjki
koci udowej z powodu osteoporozy
jest ni¿sze o po³owê.
Jeszcze o psychice
Mamy karmi¹ce czerpi¹ ogromn¹
satysfakcjê z macierzyñstwa, czuj¹ siê
spe³nione jako matki, maj¹ lepszy kontakt z dzieckiem ni¿ kobiety karmi¹ce
sztucznie. Hormony laktacyjne wp³ywaj¹ koj¹co na matczyne usposobienie,
pozwalaj¹ kobiecie ³atwiej znosiæ niemowlêce krzyki i zarwane noce.
Gdy ca³a rodzina wybiera siê na sobotni¹ wycieczkê mama karmi¹ca jest
ca³kowicie dyspozycyjna. Nie musi
martwiæ siê o godzinê powrotu. Na zielonej trawce mo¿e spêdziæ ca³y dzieñ,
bo jedzenie dla malucha jest pod rêk¹.
Czy jest co zdrowszego dla m³odej
kobiety ni¿ ruch na wie¿ym powietrzu?
Przyznacie, ¿e laktacja to fenomen,
który trudno jest podrobiæ. I konsument i producent chroni¹ to, co najcenniejsze  w³asne zdrowie.q
Magdalena Nehring-Gugulska
i kultury religijnej. W soboty i niedziele
przychodzi do nas oko³o dziesiêæ osób.
Ochrzczeni byli najczêciej w cerkwi
prawos³awnej. Wiêkszoæ mówi: jestemy luteranie. Religiê znaj¹ jednak raczej tylko ze s³yszenia, a i z niemieckim
raczej kiepsko. Na kolejne spotkanie
zawita³a do nas pierwsza osoba, która
przyznaje siê do wyznania katolickiego.
Od razu widaæ jej wiêksze zaanga¿owanie w wiarê  umie ona Ojcze nasz po
rosyjsku! Zdecydowa³a siê przygotowywaæ do kolejnych sakramentów wtajemniczenia chrzecijañskiego: sakramentu
pojednania, Eucharystii, bierzmowania.
Po d³u¿szym czasie opowiada ona, ¿e w
Atyrau jest jeszcze kilka katolickich babuszek niemieckiego pochodzenia. ¯yje
jeszcze jedna z nich, która odprowadzi³a na miejsce wiecznego spoczynku
wszystkich tutejszych katolików.
Kto jeszcze trafi do nas na ulicê Lenina? Kogo uda siê nam odnaleæ dla
Boga i dla Kocio³a? Na razie Mszê w.
odprawiamy bez udzia³u wiernych, modl¹c siê, by jak najszybciej ta sytuacja
uleg³a zmianie.q
Ks. Janusz Kaleta
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ROZWA¯ANIA

Czy katolik
powinien wspieraæ
katolika?

C

zy kupowaæ benzynê na stacji
cz³owieka, którego widujê w
kociele, czy na stacji firmy
XYZ, która sprzedaje co prawda o trzy
grosze taniej, ale dotuje igrzyska homoseksualistów?
Czy zamówiæ us³ugê u fachowca
katolika, który, wykona j¹ na wtorek
czy u drugiego, który przesiedzi nad
robot¹ ca³¹ niedzielê, ale w poniedzia³ek rano, tak jak potrzebujê  odda mi
gotowe?
Czy kupowaæ w sklepiku po drodze z pracy chleb, ko³o którego le¿y
NIE, czy traciæ dodatkowo czas na
kupowanie w innym sklepie?
Na te pytania albo odpowiadamy z
przekonaniem, albo odpowiadaj¹c inaczej, czujemy siê nieco zak³opotani. Ale
przedstawione powy¿ej przyk³ady s¹
raczej proste. Trudnoci pojawiaj¹ siê,
gdy zapytamy: Czy jako katolik powinienem powierzyæ swoje oszczêdnoci bankowi katolickiemu?, albo: Czy
jako katolik powinienem wybraæ katolicki fundusz emerytalny?
Moja osobista odpowied na obydwa pytania brzmi: tak - nawet jeli
mia³oby to oznaczaæ, ¿e te lokaty mog¹
mi przynieæ mniejsze korzyci ni¿
lokaty w innych tego typu instytucjach,
które s¹ nastawione na bezwzglêdn¹
maksymalizacjê zysku i lokuj¹ moje
pieni¹dze tam, gdzie spodziewaj¹ siê
najwiêkszej stopy zwrotu, nie zaprz¹taj¹c sobie g³owy dylematami moralnymi. Mo¿e to byæ choæby po¿yczka
na budowê kolejnego zespo³u hotele kasyna w Las Vegas; mo¿e to byæ sfinansowanie sprzeda¿y broni dla plemienia Hutu w walkach przeciw Tutsi, albo na odwrót  jakie to ma
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znaczenie. Mo¿e to byæ te¿ inwestycja w now¹ sieæ telewizji satelitarnej,
podsuwaj¹cej moim dzieciom kolejn¹
porcjê filmów z serii: 6 trupów na
godzinê  24 godziny na dobê.
Czy jestem odpowiedzialny
za to rozszerzanie siê z³a?
Tak  poprzez moje pieni¹dze, które kr¹¿¹ w ró¿nych strukturach z³a. A
tymczasem Pismo wiête mówi: «Bo
có¿ za korzyæ ma cz³owiek, choæby
ca³y wiat zyska³, a na swej duszy
szkodê poniós³?». Zestawienie radykalne: ca³y wiat na jednej szali i jaka nieokrelona szkoda na drugiej.
Czy lokata moich pieniêdzy w instytucji katolickiej gwarantuje mi czyste rêce? W bardzo du¿ym stopniu
zmniejsza prawdopodobieñstwo pobrudzenia, choæ oczywicie nie eliminuje go zupe³nie. Nawet za swoje przysz³e zachowanie nie mogê rêczyæ, a có¿
dopiero za czyje. Dlatego jeli w przysz³oci dowiem siê, ¿e dzieje siê co
z³ego, odejdê z katolickiego funduszu,
który razem z ¿on¹ wybralimy. Ale na
razie powodów do obaw nie mam.
Inna przyczyna, dla której wspieram te instytucje, to ich statutowa pomoc dla Kocio³a lub dzie³ Kocio³a.
Nie wiem, czy wiesz, Czytelniku Drogi, ¿e Katechizm Kocio³a Katolickiego, mówi¹c o Przykazaniach Kocielnych, wymienia jeszcze jedno, które
brzmi: Wierni s¹ zobowi¹zani dbaæ
o potrzeby materialne Kocio³a, ka¿dy wed³ug swoich mo¿liwoci.. Jest
to jeden z wyrazów wdziêcznoci
stworzenia za wszelkie dary otrzymane od Stwórcy. Wydaje mi siê, ¿e nasza wiadomoæ tej powinnoci jest

niewielka. Dlatego, jeli mogê j¹ wype³niæ choæby w ten sposób, to nie ¿al
mi tych ewentualnych paru procent
mniejszego zysku.
Ostatnim powodem solidarnoci z
innymi katolikami jest uczucie zawodu i przykroci, jakiego doznajê za
granic¹ na widok wsparcia, jakiego
udzielaj¹ sobie na przyk³ad wierni
wyznania moj¿eszowego. To wsparcie
budzi we mnie najwy¿sze uznanie i
podziw, a obojêtnoæ wzajemna nas,
katolików  zawód.
Dlatego w³anie zdecydowalimy
siê zarekomendowaæ Wam, Drodzy
Czytelnicy, na ³amach Fundamentów
Rodziny fundusz emerytalny Arka
- Invesco. Jeli przekonuje Was
przedstawione tu rozumowanie, mo¿ecie zwróciæ siê po bardziej szczegó³owe informacje do wspó³pracuj¹cego z
Lig¹ oddzia³u funduszu, którego adres znajdziecie obok.q
Roman Strus

UWAGA - NOWOÆ:
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, 05-502 Piaseczno 3
PKO BP O/Gostynin
nr konta: 10204014-33167-270-1
Fundamenty Rodziny  nr 4/1999
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List prezesa
PTE Arka - Invesco
Warszawa 3 listopad 1999r.
Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu!
Czujê siê zaszczycony, ¿e dziêki uprzejmoci w³adz Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu mogê przedstawiæ
Pañstwu ARKA-INVESCO OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY.
ARKA-INVESCO OFE powsta³ dziêki inicjatywie KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI i AMVESCAP PLC (INVESCO)  jednej z najwiêkszych na wiecie firm, która specjalizuje siê w zarz¹dzaniu
funduszami emerytalnymi.
Wszyscy polscy kardyna³owie, arcybiskupi i biskupi na 297 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski maj¹c na uwadze wezwanie Ojca wiêtego zachêcaj¹ce do respektowania zasad etycznych w
¿yciu gospodarczym, a tak¿e chc¹c zapewniæ wiernym godziw¹ i wysok¹ emeryturê zdecydowali siê wspó³tworzyæ ARKA-INVESCO Powszechne Towarzystwo Emerytalne.
Udzia³ Konferencji Episkopatu Polski w Funduszu Emerytalnym to dowód troski i odpowiedzialnoci
mylenia o przysz³oci Polaków, którzy teraz z ARKA-INVESCO maj¹ mo¿liwoæ etycznego inwestowania
swoich sk³adek - harmonijnego po³¹czenia aspektów materialnych z etycznymi.
Ostatnim, równie¿ wa¿nym argumentem za powo³aniem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
by³a potrzeba finansowania dobroczynnej i charytatywnej dzia³alnoci Kocio³a w Polsce i zwi¹zanych z
nim ruchów oraz stowarzyszeñ (oczywicie finansowanie bêdzie z zysku osi¹gniêtego przez Towarzystwo,
a nie Fundusz, w którym zyski przypadaj¹ tylko cz³onkom).
Wybieraj¹c AMVESCAP PLC (INVESCO), partnera wspó³tworz¹cego ARKA-INVESCO biskupi polscy kierowali siê jego dowiadczenie na ca³ym wiecie zarówno w prowadzeniu funduszy emerytalnych jak
i w moralnym inwestowaniu. Firma ta zarz¹dza zarówno pieniêdzmi wielkich firm (min. SONY, IBM SIMIENS, BENING), funduszy emerytalnych (min. Pracowników Rz¹du Japonii, Nauczycieli Stanu Nowy
Jork), jak i diecezji oraz instytucji Kocio³a Katolickiego (min. Archidiecezja Miami, Jezuici Prowincji
Missouri).
ARKA-INVESCO OFE jest jedynym funduszem w Polsce, którego podstaw¹ istnienia jest zapis o
etycznym inwestowaniu. Oznacza to, ¿e nie bêdziemy inwestowali kapita³u naszych cz³onków w takie
dzia³ania gospodarcze, które budz¹ w¹tpliwoci etyczne. Pieni¹dze cz³onków ARKA-INVESCO OFE nigdy nie bêd¹ u¿yte do wspierania handlu broni¹, produkcji i propagowania rodków antykoncepcyjnych,
produkcji i handlu narkotykami, eksperymentów na embrionach ludzkich, dzia³añ zmierzaj¹cych do niszczenia rodowiska naturalnego cz³owieka. Etycznoæ oznacza równie¿, ¿e bêdziemy inwestowali zgodnie
z prawem zarówno lokalnym jak i miêdzynarodowym.
Oferta ARKA-INVESCO OFE jest skierowana do tych wszystkich, którzy owoce swojej pracy chcieliby
pomna¿aæ w taki sposób, aby mogli czerpaæ z nich z czystym sumieniem w póniejszym wieku.
Wierzê, ¿e Cz³onkowie i Sympatycy LMM s¹ w³anie takimi ludmi, dla których wysoki zysk ma nie
mniejsze znaczenie ni¿ godziwoæ jego zdobywania.
Je¿eli powy¿sze za³o¿enia s¹ dla Pañstwa wa¿ne i chcieliby Pañstwo uzyskaæ wiêcej informacji na
temat naszego Funduszu , i wierzê ¿e wkrótce Waszego, to proszê o kontakt z Biurem Regionalnym w
Lublinie (koordynuj¹cym wspó³pracê z LMM) czy to listowny, czy te¿ telefoniczny (081 534 95 81). Tam
udzielimy Pañstwu wszelkich informacji i skontaktujemy z najbli¿szym naszym przedstawicielem.
Szczêæ Bo¿e
Rafa³ Andrzejewski
Prezes Zarz¹du

Fundamenty Rodziny  nr 4/1999
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PTE ARKA - INVESCO - formularz zg³oszenia
JESTEMY ZAINTERESOWANI:
1) TAK o

NIE o uzyskaniem informacji nt. ARKA-INVESCO OFE

Proszê o przes³anie materia³ów dot. ARKA-INVESCO OFE na adres
Imiê __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ nazwisko __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
Kod pocztowy __ __ - __ __ __ Miejscowoæ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
Ulica __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ Nr domu __ __ __ __ Nr mieszkania __ __Tel._________________
2) TAK o

NIE o

przyst¹pieniem do ARKA-INVESCO OFE

A) prosimy o kontakt przedstawiciela ARKA-INVESCO OFE pod nr tel. _____________________________
B) prosimy o przes³anie druku przyst¹pienia do ARKA-INVESCO OFE zgodnie z poni¿szymi danymi:
imiê 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ imiê 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
nazwisko __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __
data urodzenia ____/____/____

.PESEL

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

dowód o lub paszport o nr __ __ seria__ __ __ __ __ __ __
zwi¹zek ma³¿eñski TAK o

NIE o

rozdzielnoæ maj¹tkowa TAK o

NIE o

ustawowa wspólnoæ maj¹tkowa TAK o
umowna wspólnoæ maj¹tkowa TAK o

NIE o
NIE o

STA£Y ADRES ZAMIESZKANIA
Województwo __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
Kod pocztowy __ __ - __ __ __ Poczta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
Miejscowoæ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
Ulica __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ Nr domu __ __ __ __ Nr mieszkania __ __ __ __ __
ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
Kod pocztowy __ __ - __ __ __ Poczta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
Miejscowoæ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __
Ulica __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ Nr domu __ __ __ __ Nr mieszkania __ __ __ __ __
Chcê uposa¿yæ w czêciach równych mojego ma³¿onka i dzieci, a w przypadku ich braku rodziców i wnuki TAK o NIE o
Chcê uposa¿yæ jedn¹ lub inne obce osoby TAK o

NIE o

Telefon kontaktowy (__-__ __) __ __ __ __ __ __ __ __
Zgadzam siê na wykorzystanie moich danych zamieszczonych powy¿ej wy³¹cznie dla celów ARKA-INVESCO OFE. Jestem wiadomy prawa
kontroli i zmiany powy¿szych danych oraz prawa za¿¹dania zaprzestania ich wykorzystywania.

.........................
Po wype³nieniu formularza proszê wyci¹æ tê stronê i przes³aæ na adres:
ARKA-INVESCO PTE S.A BIURO REGIONALNE W LUBLINIE
ul. Królewska 8/1
20-109 Lublin
tel/fax (081) 534 95 81; 532 16 84 kom. (0603) 683 025
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Ju¿ czas pomyleæ
o prezencie pod choinkê
Aby umo¿liwiæ nauczenie siê naturalnego planowania rodziny tym, którzy z jakich
wzglêdów nie maj¹ dostêpu do bezporedniego szkolenia, przygotowalimy pakiet materia³ów zatytu³owany DOMOWY KURS NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY, pozwalaj¹cy na samodzieln¹ naukê metody objawowo - termicznej pod opiek¹ dowiadczonych instruktorów.
Komplet materia³ów zawiera:
- ksi¹¿kê 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 wliczon¹ w cenê zestawu roczn¹ prenumeratê dwumiesiêcznika
Fundamenty Rodziny
Wybrane tematy kursu:
Jak obserwowaæ i interpretowaæ objawy plodnoci? Nieregularne cykle; Praca na
zmiany; Powrót p³odnoci po porodzie; Poronienia i trudnoci z poczêciem dziecka;
Premenopauza; Wp³yw leków na objawy p³odnoci; Ekologiczne karmienie piersi¹; Antykoncepcja - kwestie moralne i zdrowotne
Dlaczego war to zamówiæ DOMOWY KURS NPR?
- poniewa¿ jest to jedyny w Polsce zestaw materia³ów do nauki korespondencyjnej,
- zawieraj¹cy aktualn¹ wiedzê o naturalnym planowaniu rodziny
- poniewa¿ zyska³ on pozytywn¹ opiniê fachowców, jak równie¿ korzystaj¹cych z niego
ma³¿onków
- poniewa¿ opracowa³y go ma³¿eñstwa, które dziel¹ siê nie tylko fachow¹ wiedz¹, ale
tak¿e w³asnymi dowiadczeniami
Zamówienia prosimy kierowaæ na adres: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
Kopaliny 73, 32-720 Nowy Winicz, tel. (0-14) 685 69 61 (wieczorem).

#
T y tu ³

Nr
1

Cena

Ilo  æ

N a le ¿ n o  æ

„D o m o w y ku rs N P R ”
( U W A G A : k o m p le t - z a w ie r a p o z y c je : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 )

4 0 ,0 0 z³

2

J . S . K ip p le y : „ S z t u k a n a t u r a ln e g o p la n o w a n ia r o d z in y ”

1 0 ,0 0 z³

3

" P r z e w o d n ik d o m o w e g o k u r s u N P R ”

4

Z e s z y t o b s e r w a c ji c o d z ie n n y c h

2 ,0 0 z ³

5

Æ w ic z e n ia

2 ,5 0 z ³

6

U lo tk a : „ A n t y k o n c e p c y jn e k ³a m s tw a 

0 ,2 0 z ³

7

u lo t k a : „ N P R - z d r o w e , s k u t e c z n e , b e z p ie c z n e ”

0 ,3 0 z ³

8

N O W O  Æ ! L a L e c h e L e a g u e : " S z tu k a k a r m ie n ia p ie r s i¹ " - z n a n y n a

7 ,0 0 z ³

c a ³y m  w ie c ie p o r a d n ik n a jw iê k s z e j o r g a n iz a c ji p r o m u j¹ c e j k a r m ie n ie

2 2 ,0 0 z³

e k o lo g ic z n e - w s p a n ia ³a le k tu r a n ie ty lk o d la k a rm i¹ c y c h m a m
9

N O W O  Æ ! M a g d a le n a N e h rin g - G u g u ls k a : " W a r t o k a r m iæ p ie r s i¹ " n o w e - p o p r a w io n e i p o s z e r z o n e w y d a n ie t e j b a r d z o p r a k ty c z n e j k s i¹ ¿ k i

1 2 ,0 0 z³

10

„ F u n d a m e n ty R o d z in y ” ( d o k o lp o r t a ¿ u - m in im u m 1 0 e g z .)

11

N O W O  Æ ! J . P u lik o w s k i: „ W a r t o b y æ o jc e m "

1 5 ,0 0 z³

12

J . P u lik o w s k i, G . A . U r b a n ia k o w ie : „ M ³o d z i i m i³ o  æ 

1 3 ,0 0 z³

13

P a w e ³ V I: E n c y k lik a " H u m a n a e v it a e "

1 ,5 0 z ³

14

P a p ie s k a R a d a d s . R o d z in y : " L u d z k a p ³c io w o  æ : p r a w d a i z n a c z e n ie .. ."

5 ,5 0 z ³

1 ,0 0 z ³/e g z .

(n a le ¿ n o  æ u is z c z a s iê p o o tr z y m a n iu p r z e s y ³k i)

R a z e m d o z a p ³a ty :

( D o ³¹ c z n e j k w o t y z o s ta n ¹ d o lic z o n e k o s z ty p rz e s y ³k i.
N ie d o ty c z y to t y lk o k o m p le t u m a te r ia ³ó w „ K u r s u d o m o w e g o ” )
Z a m a w ia m z a z n a c z o n e p o z y c je i z o b o w i¹ z u jê s iê z a p ³a c iæ
z a n ie w c i¹ g u ty g o d n ia o d d a ty o t r z y m a n ia p r z e s y ³k i

imiê i nazwisko

adres

Fundamenty Rodziny  nr 4/1999

telefon

P o d p is

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.
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OJCIEC
WIÊTY
O
HARMONII STWORZENIA
«B³ogos³awiona jeste, która uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane
Ci od Pana» (£k 1, 45). Na szlaku naszego pielgrzymowania po polskiej ziemi spotykamy siê znów z Maryj¹. Jest
to szczególny dar Bo¿ej ³aski, ¿e w³anie w Zamociu, gdzie w katedralnym
sanktuarium od pokoleñ Maryja doznaje czci jako Matka Bo¿ej Opieki, przychodzi nam obchodziæ niejako drug¹
stacjê Uroczystoci Jej Niepokalanego
Serca. W dzisiejszej liturgii spotykamy
siê z Maryj¹ nawiedzaj¹c¹. Dobrze znana jest ta Jej droga po zwiastowaniu 
z Nazaretu w górzyste okolice Judei,
gdzie mieszka³a Jej krewna El¿bieta.
Maryja idzie, a¿eby pomóc swojej krewnej w tych dniach przygotowania do macierzyñstwa. Idzie drogami swojej ziemi, nios¹c w sobie najwiêksz¹
tajemnicê.(...)
Opatrznociowe umieszczenie sceny
nawiedzenia Maryi w wyj¹tkowej oprawie piêkna tego miasta i tej ziemi, przywodzi na myl biblijny zapis stworzenia, który otrzymuje swoje wyjanienie
i niejako dope³nienie w tajemnicy Wcielenia. Wed³ug tego biblijnego zapisu,
Bóg w kolejnych dniach stworzenia,
patrzy³ niejako na dzie³o swojego zamys³u i widzia³, ¿e wszystko, co uczyni³
by³o dobre. Nie mog³o byæ inaczej. Harmonia stworzenia odzwierciedla³a bowiem wewnêtrzn¹ doskona³oæ Stwórcy. Na koñcu uczyni³ Bóg cz³owieka.
Uczyni³ go na obraz i podobieñstwo
swoje. Jemu zawierzy³ ca³¹ wspania³oæ

wiata, aby ciesz¹c siê nim i korzystaj¹c z jego dóbr, w sposób wolny i rozumny twórczo wspó³pracowa³ w doskonaleniu Bo¿ego dzie³a. I mówi
Pismo, ¿e wtedy «Bóg widzia³, ¿e
wszystko, co uczyni³, by³o bardzo dobre» (Rdz 1, 31). Jednak¿e po pierworodnym upadku cz³owieka, wiat, jako
jego szczególna w³asnoæ, podzieli³ niejako jego los. Grzech nie tylko zerwa³
wiê mi³oci pomiêdzy cz³owiekiem i
Bogiem, zburzy³ jednoæ pomiêdzy
ludmi, ale równie¿ zak³óci³ harmoniê
ca³ego stworzenia. Cieñ mierci pad³ nie
tylko na rodzaj ludzki, ale tak¿e na
wszystko, co z woli Bo¿ej mia³o istnieæ
niejako dla cz³owieka. (...)
Je¿eli mówimy o odpowiedzialnoci
przed Bogiem, to mamy wiadomoæ, ¿e
tu ju¿ nie chodzi tylko o to, co we wspó³czesnym jêzyku zwyk³o siê nazywaæ
ekologi¹. Nie wystarczy upatrywaæ
przyczyny niszczenia wiata jedynie w
nadmiernym uprzemys³owieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyle i
rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem bez liczenia siê ze skutkami dzia³añ w przysz³oci. Chocia¿ nie mo¿na
zaprzeczyæ, ¿e takie dzia³ania przynosz¹ wielkie szkody, to jednak ³atwo dostrzec, ¿e ich ród³o le¿y g³êbiej, w samej postawie cz³owieka. Wydaje siê, ¿e
to, co najbardziej zagra¿a stworzeniu i
cz³owiekowi, to brak poszanowania dla
praw natury i zanik poczucia wartoci
¿ycia. Prawo, które zosta³o przez Boga

wpisane w naturê i które mo¿na odczytaæ za pomoc¹ rozumu, sk³ania do poszanowania zamys³u Stwórcy  zamys³u, który ma na celu dobro cz³owieka.
To prawo wyznacza pewien wewnêtrzny porz¹dek, który cz³owiek zastaje i
który powinien zachowaæ. Wszelkie
dzia³anie, które sprzeciwia siê temu porz¹dkowi, nieuchronnie uderza w samego cz³owieka.
Tak te¿ dzieje siê, gdy zanika poczucie wartoci ¿ycia jako takiego, a w
szczególnoci ¿ycia ludzkiego. Jak mo¿na skutecznie stawaæ w obronie przyrody, jeli usprawiedliwiane s¹ dzia³ania
bezporednio godz¹ce w samo serce
stworzenia, jakim jest istnienie cz³owieka? Czy mo¿na przeciwstawiaæ siê niszczeniu wiata, jeli w imiê dobrobytu i
wygody dopuszcza siê zag³adê nie narodzonych, prowokowan¹ mieræ starych i chorych, a w imiê postêpu prowadzone s¹ niedopuszczalne zabiegi i
manipulacje ju¿ u pocz¹tków ¿ycia ludzkiego? Gdy dobro nauki albo interesy
ekonomiczne bior¹ górê nad dobrem
osoby, a nawet ca³ych spo³ecznoci,
wówczas zniszczenia powodowane w
rodowisku s¹ znakiem prawdziwej pogardy dla cz³owieka. Trzeba, aby wszyscy, którym le¿y na sercu dobro cz³owieka na tym wiecie, stale dawali
wiadectwo, ¿e «szacunek dla ¿ycia, a
przede wszystkim dla ludzkiej godnoci, jest podstawow¹ zasad¹ zdrowego
postêpu ekonomicznego, przemys³owego i naukowego.»q (Zamoæ, 12 VI 1999)
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