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D

Scalony program
edukacji ekologicznej

zia³alnoæ lekarza w dziedzinie rozrodczoci oscyluje pomiêdzy ochron¹ zdrowia
i jego niszczeniem. Ogromna wiêkszoæ ginekologów zalecaj¹cych antykoncepcjê nie dostrzega sensu i znaczenia metod objêtych programem
naturalnego planowania rodziny. Metody te traktuj¹ jako antykoncepcjê
naturaln¹, skwapliwie podkrelaj¹c
ich rzekom¹ nieskutecznoæ mimo istnienia statystyk przedstawiaj¹cych
wysok¹ efektywnoæ metod rozpoznawania cyklicznej p³odnoci pod warunkiem, ¿e s¹ one znane u¿ytkownikom.
Zasiêg ekologicznych zniszczeñ
zatoczy³ tak szeroki kr¹g, ¿e nieodzowny staje siê zwrot w kierunku
pog³êbienia wiadomoci ekologicznej ca³ego spo³eczeñstwa. Szczególne miejsce przypada tu szkolnictwu
w zakresie przedmiotu nauczania dotycz¹cego przygotowania do ¿ycia w
rodzinie oraz objêcie zwiêkszon¹
opiek¹ osób sposobi¹cych siê do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Rozwi¹zania po³owiczne, daj¹ce
wiêcej zielonego wiat³a dla programu naturalnego planowania rodziny,
nie s¹ na miarê prze³omu stuleci.
Wiek XXI musi byæ wiekiem realizacji scalonego programu prokreacji
ekologicznej. Jego wprowadzenie
by³oby konkretn¹ form¹ wcielenia w
¿ycie postulatu promocji zdrowia
wysuniêtego przez wiatow¹ Orga-

nizacjê Zdrowia. Mo¿na go uj¹æ
w 12 punktach:
1. Promocja czystoci jako stylu
¿ycia wyra¿aj¹cego siê aktywnoci¹ w
przetwarzaniu elementarnych przejawów dynamiki p³ciowej, aby nadaæ im
w³aciwy wyraz. Wstydliwoæ, bêd¹ca naturaln¹ os³on¹ sfery intymnej,
tworzy odpowiedni klimat w przebiegu procesu dojrzewania, sprzyja zachowaniu fizycznego dystansu.
2. Ukazywanie dziewictwa jako
stanu warunkuj¹cego twórczy dialog
obu p³ci. Dialog ten umo¿liwia stosowne ukierunkowanie aktywnoci na etapie dojrzewania i przygotowuje do
odpowiedzialnego podjêcia funkcji
prokreacyjnej w przysz³oci, zgodnie
z wymogami ekologii.
3. Wychowanie do integracji seksualnej. W p³aszczynie poziomej integracja obejmuje ci¹¿enie p³ci ku sobie oraz p³odnoæ jako elementy
nieroz³¹czne. W p³aszczynie pionowej chodzi o scalenie tego, co cielesne, z tym, co duchowe.
4. Realizowanie zalecenia wiatowej Organizacji Zdrowia w dziedzinie
naturalnego planowania rodziny: Nauczanie metod rozpoznawania p³odnoci powinno byæ w³¹czone we wszystkie programy zwi¹zane ze zdrowiem i
wychowaniem, przeznaczone dla m³odzie¿y i doros³ych, profesjonalistów i
nieprofesjonalistów, s³u¿by zdrowia
(1987, punkt 15). W Polsce zadanie to

podejmuj¹: Duszpasterstwo Rodzin,
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, Instytut Rötzera oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
5. Profilaktyka prekoncepcyjna ma
za zadanie przygotowanie potencjalnych rodziców do poczêcia dziecka
w warunkach sprzyjaj¹cych jego
zdrowiu.
6. Ochrona ci¹¿y pozostaje z natury w nieod³¹cznym zwi¹zku z ochron¹ dziecka, tote¿ nie ma tu miejsca na
jej wspó³istnienie z aborcj¹.
Dokoñczenie na s. 3
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CYKLE

Regu³a Rötzera

A

ustriacki lekarz, doktor Josef
Rötzer, jest niew¹tpliwie jednym z najwiêkszych autorytetów medycznych w dziedzinie badañ
nad metodami naturalnego planowania
rodziny - mo¿na go uznaæ w³aciwie
za twórcê metody objawowo  termicznej, czyli ³¹cz¹cej obserwacjê
temperatury i innych objawów (luz,
ból owulacyjny, po³o¿enie szyjki macicy). Pocz¹tki jego zainteresowania
tym zagadnieniem siêgaj¹ 1951 roku,
a swoj¹ pierwsz¹ prezentacjê metody
objawowo  termicznej (opart¹, co
warto raz jeszcze podkreliæ, nie tylko na w³asnych badaniach, lecz tak¿e
na obserwacjach prowadzonych przez
¿onê) dr Rötzer opublikowa³ w roku
1965. W 1994 roku wydawnictwo
Hlondianum wyda³o jego ksi¹¿kê:
Naturalna regulacja poczêæ. Droga wspó³odpowiedzialnoci, w
Polsce od kilku lat dzia³a te¿ Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody J. Rötzera z siedzib¹
w Warszawie, kierowany przez dr
El¿bietê Wójcik.
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
przejê³a wiele elementów metody
Rötzera, jest on tak¿e cz³onkiem Rady
Medycznej The Couple to Couple League  naszej organizacji macierzystej.
Ze wzglêdu na przejrzystoæ i potwierdzon¹ wieloletnimi badaniami

pewnoæ, chcielibymy przybli¿yæ
naszym czytelnikom opracowan¹
przez doktora Rötzera regu³ê dla wyznaczania pocz¹tku fazy niep³odnoci
po jajeczkowaniu. Bêdziemy pos³ugiwaæ siê przy tym znanymi ju¿ terminami, takimi jak:
- faza III - okres niep³odnoci poowulacyjnej
- szóstka przedwzrostowa - ostatnie
szeæ dni przed poowulacyjnym wzrostem temperatury
- poziom ni¿szy - linia przeprowadzona przez najwy¿sze temperatury szóstki przedwzrostowej
- poziom wy¿szy - linia po³o¿ona
0,2 °C (dwie kreski) nad poziomem
ni¿szym
- dzieñ szczytu - ostatni dzieñ ze luzem bardziej p³odnego typu przed rozpoczêciem wysychania.
Interpretacja
Wed³ug regu³y opracowanej przez
Rötzera faza III rozpoczyna siê wieczorem trzeciego dnia wy¿szej temperatury, jeli:
- wszystkie trzy wy¿sze temperatury przypadaj¹ ju¿ po dniu szczytu
luzu,
- ostatnia z tych trzech temperatur
znajduje siê co najmniej dwie kreski powy¿ej poziomu ni¿szego.
Przeledmy teraz kolejne kroki,

interpretuj¹c w ten sposób zamieszczon¹ poni¿ej kartê obseracji typowego
cyklu:
- najpierw numerujemy wstecznie
szeæ temperatur, rozpoczynaj¹c od
ostatniej przed wzrostem (dni 10-15),
- prowadzimy liniê przez najwy¿sze z
nich i w ten sposób otrzymujemy poziom ni¿szy, który bêdzie punktem
wyjcia do wskazania wzrostu (36,45),
- zaznaczamy dzieñ szczytu luzu
(ostatni dzieñ wystêpowania luzu bardziej p³odnego typu: rozci¹gliwy,
przejrzysty, podobny do bia³ka kurzego jaja lub odczucie mokroci  tutaj
dzieñ 15),
- zakrelamy trzy przypadaj¹ce ju¿ po
dniu szczytu temperatury wy¿sze od
poziomu ni¿szego (dni 16, 17, 18) 
jeli ostatnia z nich znajduje siê co najmniej dwie kreski nad poziomem ni¿szym, wieczorem tego dnia rozpoczyna siê faza III (dzieñ 18),
Jeli trzecia temperatura nie
osi¹ga³aby wymaganego poziomu,
nale¿y odczekaæ do czwartego wy¿szego pomiaru, który ju¿ nie musi
koniecznie znajdowaæ siê na poziomie
wy¿szym.
Wa¿ne jest, by pamiêtaæ o tym, ¿eby
wszystkie wy¿sze temperatury przypada³y ju¿ po dniu szczytu  je¿eli na
przyk³ad wzrost temperatury nast¹pi³by jeszcze przed dniem szczytu, to nale¿y obrysowaæ dopiero trzy temperatury przypadaj¹ce po szczycie.q
Maciej Tabor

Jeli macie Pañstwo
karty, z których interpretacj¹ nie umiecie
sobie poradziæ, przylijcie je do nas - spróbujemy je wyjaniæ, a
ich omówienie na ³amach Fundamentów
Rodziny pomo¿e innym; zyskamy w ten
sposób tak¿e po¿yteczny materia³ badawczy. Oczywicie
zapewniamy dyskrecjê i anonimowoæ.
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MEDIA
Edukacja ekologiczna,
dokoñczenie ze s. 1

7. Pedagogika prenatalna jest realizowana g³ównie przez uwiadomionych
rodziców w szkole rodzenia. Obejmuje
oddzia³ywania wychowawcze wobec
dziecka w okresie jego wewn¹trzmacicznego rozwoju. Polska nale¿y do Miêdzynarodowego Towarzystwa Pedagogiki
Prenatalnej.
8. Zharmonizowane rodzicielstwo stanowi wk³ad szko³y rodzenia w utrwalaniu siê nowego modelu rodziny. Ma³¿onkowie razem wyra¿aj¹ zamiar poczêcia
dziecka, razem prowadz¹ z nim dialogi,
uprawiaj¹ pedagogikê prenataln¹, razem
przygotowuj¹ siê do odbycia naturalnego porodu, razem rodz¹ (m¹¿ wspiera
¿onê), w karmieniu piersi¹ m¹¿ wspó³pracuje z ¿on¹, razem podejmuj¹ czynnoci pielêgnacyjne i opiekuñcze nad
dzieckiem.
9. Przysposobienie do naturalnego
porodu obojga ma³¿onków stanowi g³ówne zadanie szko³y rodzenia. Dziêki temu
poród staje siê wydarzeniem rodzinnym,
a nie procedur¹ zabiegowo  operacyjn¹.
10. Przygotowanie do ról rodzicielskich umo¿liwia lepsz¹ wspó³pracê ma³¿onków, zapewnia kontakt skórny obojga rodziców z dzieckiem, równowa¿y
oddzia³ywania wychowawcze.
11. Poród naturalny  to poród prze¿ywany jako zadanie, jako wiadome,
aktywne i sprawne wspó³dzia³anie rodz¹cej kobiety i wspieraj¹cego j¹ mê¿czyzny
z si³ami natury, w celu umo¿liwienia dziecku ³agodnego przejcia przez drogi rodne
i miêkkie l¹dowanie na ³onie matki.
12. Ekologiczne karmienie realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi we
wspólnym owiadczeniu WHO i UNICEF w sprawie ochrony, propagowania
i wspierania karmienia piersi¹ (rok
1989).
Scalony program prokreacji ekologicznej jawi siê jako nakaz chwili, jako
znak czasu. Jego pilne i konsekwentne wdro¿enie powinno uchroniæ ludzkoæ przed katastrof¹ ekologiczn¹ w
dziedzinie rozrodczoci, zmieniæ kierunek cywilizacji: od kultury mierci
do kultury ¿ycia.q
W³odzimierz Fija³kowski

Dzieci, media
i przemoc

B

adania wp³ywu mediów na
dzieci sygnalizuj¹ trzy g³ówne problemy: dzieci staj¹ siê
bardziej agresywne i czêciej stosuj¹
agresjê dla rozwi¹zania sytuacji konfliktowych, zatracaj¹ wra¿liwoæ na
przemoc i wykazuj¹ brak wspó³czucia
dla jej ofiar, maj¹ wiêksze tendencje
do negatywnego postrzegania rzeczywistoci - nabieraj¹ przekonania, ¿e
wiat jest z³y i straszny. Takie zmiany
zauwa¿ono u najm³odszych nie tylko
w USA i Europie Zachodniej, ale i u
polskich dzieci, o czym przekonuj¹
prowadzone od kilku lat obserwacje
psychologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
- Nasze badania nie pozostawiaj¹
w¹tpliwoci, ¿e agresywne gry komputerowe s¹ niebezpieczne dla psychiki dzieci. Wprawdzie agresja nabywana jest w sposób symulowany,
niemniej nierealne staje siê u nich oddzielenie wiata wirtualnego od rzeczywistego - twierdzi prof. Maria
Braun-Ga³kowska z Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL.
Tak jest przynajmniej u tych dzieci,
które przy grach komputerowych spêdzaj¹ doæ du¿o czasu - a¿ 30 godzin
tygodniowo.
Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Kaliforni (USA) postanowili zbadaæ, czy ograniczenie czasu spêdzanego przez dzieci na ogl¹daniu telewizji,
filmów wideo oraz przy grach komputerowych zaowocuje zmniejszeniem
poziomu agresji. Badaniem objêto
uczniów trzecich i czwartych klas
dwóch szkó³ podstawowych oraz ich
rodziców. W jednej z tych szkó³ przeprowadzono specjalny cykl lekcji powiêconych ograniczaniu korzystania
z mediów (druga szko³a stanowi³a grupê kontroln¹). Nastêpnie zadaniem
dzieci by³o ca³kowite zaprzestanie
ogl¹dania telewizji, wideo oraz grania
na komputerze przez 10 dni (uda³o siê
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to w pe³ni 67% uczniów, czêciowo:
90%) póniej za ograniczenie kontaktu ze wspomnianymi mediami do 7
godzin tygodniowo (uda³o siê to 55%
uczniów uczestnicz¹cych w eksperymencie).
Okaza³o siê, ¿e ju¿ samo ograniczenie kontaktu z telewizj¹ i grami komputerowymi spowodowa³o zmniejszenie iloci zachowañ agresywnych w
stosunku do rówieników i os³abienie
agresji s³ownej. Autorzy badañ zauwa¿aj¹, ¿e media stanowi¹ tylko jeden z
licznych elementów warunkuj¹cych
takie zachowania, a poza tym eksperyment nie koncentrowa³ siê na wyeliminowaniu jedynie programów ukazuj¹cych przemoc, okazalo siê zatem,
¿e negatywny wp³yw ma samo powiêcanie zbyt wielu godzin mediom.
- Jest to zrozumia³e, poniewa¿ wtedy
dzieci spêdzaj¹ mniej czasu ze swymi
rówienikami, przez co zatracaj¹ umiejêtnoæ w³aciwego z nimi obcowania
- twierdzi prof. Katherine Kaufer Christofell z Uniwersytetu Northwestern.
- Dzieci powiêcaj¹ce grom prawie
30 godzin tygodniowo do tego stopnia uzale¿niaj¹ siê od komputera, ¿e
mo¿na je porównaæ z osobami uzale¿nionymi od alkoholu, papierosów czy
narkotyków. Czêciowo odpowiedzialni s¹ za to sami rodzice, którzy wpadaj¹ we w³asn¹ pu³apkê. Kupuj¹ dzieciom komputer, by wiêcej czasu
spêdza³y w domu i mniej by³y nara¿one na zagro¿enia zewnêtrzne. Po
jakim czasie s¹ zaskoczeni, ¿e staj¹
siê one bardziej agresywne i sprawiaj¹ wiêksze trudnoci wychowawcze
tak w domu, jak i w szkole.  pisze
Zbigniew Wojtasiñski w Rzeczpospolitej. (M.T.)
(Oprac. na podst. Archives of Pediatrics
nad Adolescent Medicine, vol. 155 nr 1/2001
oraz Rzeczpospolita, nr 20/2001. Pe³ny opis
eksperymentu w Internecie: http://archped i . a m a - a s s n . o rg / i s s u e s / c u r re n t / r f u l l /
poa00191.html)
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MEDIA
Dzieci i media

Wrogi wiat
W dzieciêcym wiecie
wartoci coraz mniej licz¹ siê
dobroæ, uczciwoæ,
tolerancja, bycie fair.
Najwa¿niejsze staj¹ siê
rywalizacja i sukces. Dzieci
od rana do nocy poddawane
s¹ presji, by jak najwiêcej
mieæ - ostrzegaj¹
psychologowie.

M

oje najm³odsze dziecko wychowujê zupe³nie inaczej
ni¿ starszych synów Im pokazywa³am wiat, dobre strony ¿ycia,
podsuwa³am wzorce. W przypadku
najm³odszego dziecka skupiam siê na
wyjanianiu, czego nie powinno siê robiæ. T³umaczê: nie wolno wyrywaæ
zwierz¹tkom nó¿ek, nie wolno miaæ
siê z innych itd. Bo w³anie takimi negatywnymi wzorcami mój syn faszerowany jest przez ca³y dzieñ. Korygowanie z³ych stron tego przekazu zabiera
mi tyle czasu, ¿e brak chwil, by mówiæ
mu, jak mo¿na robiæ dobre rzeczy. Ot
tak, po prostu dobre - opowiada dr El¿bieta Zubrzycka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdañskiego.
Zmienia siê model wychowania
dzieci, bo dzieci sta³y siê inne. Od rana
do nocy poddawane s¹ presji, by jak
najwiêcej mieæ. Tak mówi te¿ wielu
rodziców, zw³aszcza tych, którzy szybko wzbogacili siê w ostatnich latach i
dziêki temu zdobyli wysok¹ pozycjê
spo³eczn¹. S¹ dla dzieci najlepszym
dowodem, ¿e liczy siê nie to, co mamy
w g³owie, ale ile w portfelu.
- Dzi gór¹ jest cz³owiek silny i
maj¹cy pieni¹dze. Nonszlancja, chamstwo, brak strachu przed nauczycielami - takie rzeczy spycha³y kiedy m³odego cz³owieka na margines klasy.
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Teraz w³anie taki nastolatek jest
popularny i cieszy siê presti¿em w grupie, a nie dziecko, które jest m¹dre i
zdolne - uwa¿a dr Zubrzycka.
Jestem tym, co posiadam
Taki styl ¿ycia - nie byæ, a mieæ utrwala miêdzy innymi reklama. Promowany w niej wysoki standard materialny staje siê wyznacznikiem wartoci cz³owieka, a konkurencja staje siê
g³ównym mechanizmem kszta³tuj¹cym relacje miêdzyludzkie - mówi³a
przed dwoma laty profesor Anna Przec³awska z Uniwersytetu Warszawskiego na konferencji Dziecko jako konsument. To reklama sprawia, ¿e
zacieraj¹ siê granice miêdzy przedsiêbiorczoci¹ a sprytem, wartoci¹ nie jest
praca, a wy³¹cznie efektowny sukces.
Zdaniem profesor Przec³awskiej,
na promowanym w reklamach modelu ¿ycia najszybciej wzoruj¹ siê nastolatki, które ze swej natury poszukuj¹
³atwych rozwi¹zañ. W rezultacie od
iloci i jakoci posiadanych rzeczy
materialnych zale¿y pozycja m³odego
cz³owieka w grupie rówieników
Amerykañskie dziecko ogl¹da oko³o 20 tys. reklam rocznie, polskie na
razie du¿o mniej - szacuje siê, ¿e w
ci¹gu roku mo¿e obejrzeæ od 6 do 10
tys. spotów Wed³ug niektórych badaczy reklama jest dzi najpowszechniejsz¹ form¹ inicjacji kulturalnej, która
wypiera tradycyjne bajki. Przez ma³e
dzieci jest zreszt¹ z bajkami mylona.
Tymczasem, wed³ug dr Lucyny Kirwill z UW takie dzieci nie maj¹ i d³ugo nie bêd¹ mia³y pojêcia, i¿ g³ównym
celem reklamy jest perswazja, nie rozumiej¹, ¿e pobudza ona w nienaturalny sposób ich potrzeby i motywuje
do kupna. Dla nich reklama jest ród³em wiedzy o wzorach zachowañ i
wartociach. Perswazyjny cel reklamy
zaczynaj¹ rozumieæ dopiero siedmio-
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omiolatki, ale nie s¹ jeszcze krytyczne wobec takiego przekazu. Bo jest on
atrakcyjny, wiêc nadal dostarcza wiele pozytywnych emocji. Sceptyczny
stosunek do reklamy pojawia siê u nastolatków, ale trudno oceniæ, w jakim
stopniu jest prawdziwy, doroli bowiem tak¿e deklaruj¹ czêsto obojêtnoæ wobec takiego przekazu, a jednoczenie mimowolnie mu ulegaj¹.
Jeli mnie kochasz,
to kup mi...
Ogl¹danie reklam przez dzieci ma
swoje dobre strony To dziêki spotom
reklamuj¹cym szczoteczki i pasty do
zêbów wzros³a wród nastolatków
wiadomoæ higieny jamy ustnej, a
dziêki reklamom myde³ i p³ynów do
k¹pieli - higieny ca³ego cia³a. Zalew
reklam jogurtów sprawi³, ¿e sta³ siê to
dzi popularny produkt spo¿ywczy.
Psychologowie zwracaj¹ jednak uwagê na przewagê negatywnych skutków
reklam - pokazuj¹ wiat fa³szywych
wartoci, kieruj¹ uwagê dziecka na
zbêdne przedmioty i sugeruj¹, ¿e posiadanie rzeczy wiadczy o jego pozycji (Olek ma mambê, Marek ma
mambê. Mambê owocow¹ ma ka¿dy
z nas. Mam i ja).
Reklamy kszta³tuj¹ jêzyk dziecka,
a tak¿e z³e nawyki ¿ywieniowe, przekonuj¹c na przyk³ad, ¿e czekolada
mo¿e zast¹piæ szklankê mleka, a batonik obiad. Mo¿e te¿ podwa¿yæ pozycjê rodziców, którzy opieraj¹ siê reklamowej perswazji, a nawet wzbudziæ
lêk u dzieci, którym rodzice nie chc¹
kupiæ na przyk³ad cukierków. Bo czy
dziecko nie ma prawa zw¹tpiæ w mi³oæ swoich opornych rodziców, jeli s³yszy w telewizji taki tekst: Jeli
twoje dziecko najbardziej na wiecie
kocha cukierki, a ty najbardziej na
wiecie kochasz swoje dziecko, to kup
mu... (...) Stawka jest wysoka. We-

MEDIA
d³ug szacunków Instytutu Rynku Wewnêtrznego i Konsumpcji zakupy doros³ych klientów realizowane pod
wp³ywem lub przy wspó³udziale dzieci
siêgaj¹ 10 procent wartoci rynku
sprzeda¿ detalicznej. Amerykanie ju¿
trzydzieci lat temu ukuli slogan podsumowuj¹cy takie zjawisko: Na rynku dzieci s¹ rodzicami dla swoich rodziców.
Poza kontrol¹
G³ównym przekazem reklamowym
jest wci¹¿ jeszcze telewizja. Niektórzy obawiaj¹ siê, ¿e du¿o gorsze (bo
pozostaj¹ce praktycznie poza kontrol¹ rodziców) skutki mo¿e przy wkrótce reklama w Internecie. Dzi rodzic
zaszokowany reklam¹ rodków antykoncepcyjnych w tygodniku Bravo
Girl mo¿e wyperswadowaæ dziesiêcioletniej dziewczynce dalsze kupowanie podobnych periodyków A przynajmniej - przegl¹daj¹c takie pisma - ma
wiadomoæ, ¿e takie reklamy siê zdarzaj¹. Tymczasem o treci reklamy internetowej rodzice mog¹ nie wiedzieæ,
bo trafia ona bezporednio do u¿ytkownika komputera, na przyk³ad jako
dodatek do bezp³atnej poczty elektronicznej od kole¿anki.
Pod wiêksz¹ kontrol¹ pozostaje telewizyjny przekaz reklamowy. Pod
warunkiem ¿e dziecko ogl¹da telewizjê w obecnoci doros³ych, a to zdarza siê coraz rzadziej. Podczas badañ
wp³ywu reklamy na dziecko przeprowadzonych wród piêcio- i dziesiêciolatków przez dr. Paw³a Kossowskiego
z UW okaza³o siê, ¿e co dziesi¹te badane dziecko mia³o w³asny telewizor,
a czêæ nawet magnetowid.
Zabawa w zabijanie
Z polskich badañ wynika ¿e do
osiemnastego roku ¿ycia dziecko mo¿e
obejrzeæ oko³o 250 tys. aktów agresji
- Przeprowadzono tysi¹ce badañ i dzisiaj ju¿ nie da siê podwa¿yæ wp³ywu
ogl¹danej przemocy na widza - mówi
dr Zubrzycka. U niektórych powoduje wzrost agresji. U wszystkich os³abia wra¿liwoæ i hamulce kontroluj¹ce agresjê. Najbardziej podatne na
wp³yw ogl¹danej przemocy s¹ dzieci

miêdzy ósmym i dwunastym rokiem
¿ycia, niezale¿nie od p³ci, zw³aszcza
jeli same bywaj¹ bite, gorzej siê ucz¹
i nie s¹ zbyt popularne wród rówieników
Ale - wed³ug profesor Marii BraunGa³kowskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - istnieje co gorszego od przemocy oferowanej przez
telewizjê. To przemoc, na której oparta jest wiêkszoæ (mówi siê o 80 proc.)
gier komputerowych. Graj¹ce dziecko
nie tylko bowiem ogl¹da agresywne
zachowania i oswaja siê z nimi, ale w
nich aktywnie uczestniczy.
Z badañ przeprowadzonych przez
Katolicki Uniwersytet Lubelski wynika, ¿e dzieci æwicz¹ce siê w komputerowym zabijaniu (rednio 30 godzin
tygodniowo przed komputerem) cechuj¹ siê wiêksz¹ agresywnoci¹, s³ab¹ wra¿liwoci¹ moraln¹, maj¹ zaburzone wiêzi spo³eczne, nastawione s¹
g³ównie na posiadanie przedmiotów i
nie widz¹ w tym nic z³ego. W rezultacie w doros³ym ¿yciu bliskie im bêd¹
zachowania psychopatyczne. Nie znaj¹ poczucia empatii, wiêc ³atwiej im
bêdzie krzywdziæ innych, dbaæ bêd¹
przede wszystkim o siebie i siebie bêd¹
ceniæ najbardziej.
Coraz czêciej po gry komputerowe siêgaj¹ dziewczêta. Wabi¹ je ich
szokuj¹ce reklamówki. Na jednej z
nich sk¹po odziana kobieta (w zasadzie ka¿dy element jej stroju s³u¿y
g³ównie jako przechowalnia nabojów,
luf i podobnych akcesoriów) z przewieszonym karabinem przez ramiê
trzyma w rêku urwan¹ g³owê swojej
przeciwniczki. - Jakimi kobietami bêd¹
w przysz³oci dziewczynki, do których
dzi trafia taki przekaz - pyta³a profesor Braun Ga³kowska na promocji swej
ksi¹¿ki Zabawa w zabijanie.

latków za¿ywaj¹cych rodki uspokajaj¹ce. Badano dzieci z 25 krajów Europy oraz Izraela, Kanady i Stanów
Zjednoczonych w latach 1997 -1998.
W kategorii jedenastolatków polskie dzieci uplasowa³y siê na trzecim
miejscu  wyprzedzaj¹ je tylko równolatki z Izraela i Grenlandii. W starszych grupach wiekowych (trzynastolatki i piêtnastolatki) polscy uczniowie
znaleli siê na czwartym miejscu, bo
wyprzedzi³y je nastolatki z Rosji. Dlaczego tak siê dzieje? - Ma³e dzieci nie
wytrzymuj¹ tak wielkich obci¹¿eñ, jakimi obarczaj¹ je rodzice, szko³a, otoczenie  przypuszcza psychoterapeutka Maja Szafran - ich sytuacja
upodabnia siê do presji wywieranej na
m³odych Japoñczyków (japoñskie nastolatki nie by³y badane przez WHO),
którzy od dzieciñstwa przygotowywani s¹ do kariery. I naszym dzieciom
rodzice coraz czêciej wpajaj¹ przekonanie, ¿e musz¹ byæ naj. Podobne
oczekiwanie formu³uj¹ rówienicy, bo
to najlepsi s¹ naj³atwiej przez nich akceptowani. Najlepsi bêd¹ mieli najlepsze perspektywy; najlepsz¹ pracê, najwiêksze pieni¹dze. Wród dzieci, z
którymi pracujê, s¹ i takie, dla których
wielkim problemem jest mocna pi¹tka. To, ¿e nie dosta³y z jakiego przedmiotu szóstki, staje siê tragedi¹ - mówi
psychoterapeutka.
- Wychowanie nie polega na realizacji planów rodziców, oczekiwaniu,
¿e dziecko wemie udzia³ w wycigu
szczurów i bêdzie najlepsze - podkrela Szafran. - Wa¿niejsze jest stymulowanie jego rozwoju i pomaganie mu,
by posz³o w³asn¹ drog¹.

Nie trzeba byæ najlepszym
Jakie bêd¹ w przysz³oci dziewczynki, jeszcze nie wiadomo, ale ju¿
wiemy, ¿e nastoletnie ¿ycie wywo³uje
u m³odych bardzo powa¿ne stresy. Z
opublikowanego w³anie miêdzynarodowego raportu wiatowej Organizacji Zdrowia wynika, ¿e polskie dzieci
znajduj¹ siê w cis³ej czo³ówce nasto-

DRODZY CZYTELNICY
Napiszcie, jak w swoich rodzinach
radzicie sobie z problemem mediów,
jak uczycie dzieci z nich korzystaæ,
czy zauwa¿acie jaki wp³yw telewizji,
filmów i gier komputerowych na
wasze dzieci? Najciekawsze listy
opublikujemy, a sporód ich autorów
wylosujemy jedn¹ osobê, która
otrzyma bezp³atnie szeæ kolejnych
numerów Fundamentów Rodziny.
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ANTYKONCEPCJA
Ks. dr Artur Jerzy Katolo

Z³o antykoncepcji
hormonalnej (2)
Antykoncepcja hormonalna
a problem jakoci ¿ycia
W bardzo wielu przypadkach korzenie tych praktyk (antykoncepcji i
aborcji  przyp. autora) tkwi¹ w hedonistycznej i nieodpowiedzialnej postawie wobec ¿ycia p³ciowego i oparte s¹
na egoistycznej koncepcji wolnoci,
która widzi w prokreacji przeszkodê
dla pe³nego rozwoju osobowoci cz³owieka. ¯ycie, które mo¿e siê pocz¹æ
ze wspó³¿ycia mê¿czyzny i kobiety,
staje siê zatem wrogiem, którego trzeba bezwzglêdnie unikaæ, za przerwanie ci¹¿y jest jedyn¹ mo¿liwoci¹ w
przypadku niepowodzenia antykoncepcji(1) . Coraz bardziej rozprzestrzeniaj¹ca siê we wspó³czesnych spo³eczeñstwach ideologia jakoci ¿ycia
swoimi korzeniami siêga utylitaryzmu,
dla którego wszystko, co jest u¿yteczne (czyli najczêciej przyjemne)
oznacza zarazem moralnie dozwolone.
W tym te¿ kontekcie, utylitarystyczne spojrzenie na osobê ludzk¹,
oraz jej seksualnoæ oznacza potraktowanie jej jako co, co mo¿na wykorzystaæ dla zaspokojenia w³asnych
potrzeb. ¯ycie posiada swój sens i
swoje uzasadnienie, je¿eli reprezentuj¹c odpowiedni¹ jakoæ, s³u¿y do
zaspokajania moich przyjemnoci .(2)
Wobec powy¿szego, antykoncepcja
hormonalna jawi siê jako rodek do
osi¹gniêcia tego celu.
Dziecko postrzegane jako wróg
numer jeden swoim pojawieniem siê,
mo¿e zepsuæ swoist¹ jakoæ ¿ycia
(w tym przypadku swoicie rozumianego dobrobytu) dwojga partnerów,
dla których w³asne cia³a postrzegane
s¹ jako zabawki, których mo¿na (a
nawet nale¿y!) u¿ywaæ w stopniu nieograniczonym; wszak najwa¿niejsza
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jest przyjemnoæ! Antykoncepcja hormonalna stanowi wiêc rodek do zwolnienia siebie z jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za poczête ¿ycie ludzkie, a
sfera ludzkiej seksualnoci bêdzie spe³niaæ zadanie dostarczania przyjemnoci. Dlatego te¿ wszelkiego rodzaju
wymagania odnonie do czystoci po¿ycia seksualnego jawi¹ siê, w wietle
ideologii jakoci ¿ycia, jako zamach
na wolnoæ osobist¹ cz³owieka.
Ideologia jakoci ¿ycia przeciwstawiana jest  przez tzw. bioetykê
laick¹(3)  chrzecijañskiej kulturze daru. Mentalnoæ antykoncepcyjna po³¹czona z ideologi¹ jakoci ¿ycia nie widzi w osobie ludzkiej daru
do przyjêcia, ale ewentualny produkt
do zaprogramowania. Dziecko wiêc
ma prawo siê pojawiæ wtedy i tylko
wtedy, gdy jego pojawienie siê zostanie wczeniej zaprogramowane
przez rodziców. Tego rodzaju postêpowanie nale¿y zaliczyæ do dzia³añ o
charakterze eugenicznym.
Dla ideologii jakoci ¿ycia cia³o nie jest ju¿ postrzegane jako typowa rzeczywistoæ osobowa, znak i
miejsce relacji z innymi, z Bogiem i
ze wiatem. Zostaje sprowadzone do
wymiaru czysto materialnego: jest tylko zespo³em organów, funkcji i energii, których mo¿na u¿ywaæ, stosuj¹c
wy³¹cznie kryteria przyjemnoci i skutecznoci. W konsekwencji tak¿e
p³ciowoæ zostaje pozbawiona wymiaru osobowego i jest traktowana instrumentalnie: zamiast byæ znakiem, miejscem i jêzykiem mi³oci, to znaczy
daru z siebie i przyjêcia drugiego cz³owieka wraz z ca³ym bogactwem jego
osoby, staje siê w coraz wiêkszym
stopniu okazj¹ i narzêdziem afirmacji
w³asnego ja oraz samolubnego zaspokajania w³asnych pragnieñ i popêdów. Zniekszta³ca siê w ten sposób i
fa³szuje pierwotn¹ treæ ludzkiej p³cio-
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woci, za dwa znaczenia  jednocz¹ce i prokreacyjne  wpisane g³êboko
w naturê aktu ma³¿eñskiego, zostaj¹
sztucznie rozdzielone: jednoæ mê¿czyzny i kobiety zostaje tym samym
zdradzona, a p³odnoæ poddana samowoli.(4) Dla ideologii jakoci ¿ycia
naczelnymi zasadami postêpowania s¹
wiêc przyjemnoæ, skutecznoæ (w
osi¹ganiu przyjemnoci) i samowola.
Antykoncepcja hormonalna jawi siê
wobec powy¿szego jako rodek do samowolnego i skutecznego zarazem
osi¹gania przyjemnoci w po¿yciu seksualnym. Wszelkiego rodzaju domaganie siê odpowiedzialnoci za w³asne
postêpowanie bêdzie traktowane jako
wróg w osi¹ganiu przyjemnoci oraz
jako zamach na swoicie rozumian¹
wolnoæ cz³owieka.
Antykoncepcja hormonalna
a problem kontroli urodzeñ
Jak wynika z wielu aktualnych
kwestii, rodzi siê [ ] jaka mentalnoæ
przeciwna ¿yciu (anti-life mentality):
wystarczy na przyk³ad pomyleæ o
pewnego rodzaju panicznym strachu,
wywodz¹cym siê ze studiów ekologów
i futurologów nad demografi¹; niekiedy wyolbrzymiaj¹ oni niebezpieczeñstwo przyrostu demograficznego dla
jakoci ¿ycia.(5) Szczególnie uwidacznia siê to w ¿¹daniach krajów bogatych, aby kraje biedniejsze wprowadza³y kontrolê liczby urodzin poprzez
aborcjê i antykoncepcjê.
Ciekawa jest próba rozwi¹zania
problemów III wiata poprzez kontrolê liczby urodzin. Hipokryzja pañstw
bogatych polega na wmawianiu pañstwom biednym, i¿ jedyn¹ metod¹
wzrostu dobrobytu ekonomicznego
bêdzie kontrola liczby urodzin. Niejednokrotnie zamiast konkretnej pomocy
gospodarczej oraz medycznej, oferuje
siê pomoc antynatalistyczn¹. Co

ANTYKONCEPCJA
wiêcej, przyjêcie polityki antynatalistycznej stanowi warunek udzielenia
pomocy pañstwom ubogim.
Europa od wielu lat prze¿ywa
ujemny przyrost naturalny, to znaczy,
¿e wiêcej osób umiera ni¿ siê rodzi.
Starzenie siê kontynentu europejskiego i zmniejszanie siê liczby rodzimej
ludnoci nie przeszkadza w promowaniu postaw antynatalistycznych w imiê
ideologii jakoci ¿ycia (hedonizm). Na
kpinê zakrawa fakt, ¿e wiele rz¹dów
europejskich prowadzi politykê antyrodzinn¹, czyni¹c z dziecka przedmiot luksusu. Dlatego Koció³ potêpia, jako ciê¿k¹ obrazê godnoci
ludzkiej i sprawiedliwoci, wszystkie
te poczynania rz¹dów czy innych organów w³adzy, które zmierzaj¹ do
ograniczania w jakikolwiek sposób
wolnoci ma³¿onków w podejmowaniu decyzji co do potomstwa. St¹d te¿
wszelki nacisk wywierany przez te
w³adze na rzecz stosowania rodków
antykoncepcyjnych, a nawet sterylizacji i spêdzania p³odu, winien byæ bezwzglêdnie potêpiony i zdecydowanie
odrzucony. Podobnie nale¿y napiêtnowaæ jako wielce niesprawiedliwy ten
fakt, ¿e w stosunkach miêdzynarodowych pomoc gospodarcza udzielana na
rzecz rozwoju ludów jest uzale¿niona
od programów antykoncepcji, sterylizacji czy spêdzania p³odu.(6)
Dla lepszego zobrazowania problemu. We W³oszech, kobieta emigrantka, która zg³osi siê do szpitala w celu
dokonania aborcji, nie jest pytana o to,
czy posiada prawo pobytu oraz ubezpieczenie medyczne. Zabieg jest
przeprowadzany bez ¿adnych formalnoci i ca³kowicie nieodp³atnie. Gdyby jednak ta sama kobieta chcia³a poddaæ badaniu medycznemu siebie oraz
dziecko pozostaj¹ce w jej ³onie, pierwszym pytaniem by³oby: czy posiada
pani prawo pobytu i ksi¹¿eczkê ubezpieczeniow¹?. Podobnie antynatalistyczna polityka rz¹du w³oskiego polega na refundowaniu kosztów
zwi¹zanych z zakupem rodków antykoncepcyjnych. Wystarczy recepta
od swojego lekarza, aby mo¿na by³o
zakupiæ te rodki ze zni¿k¹.
Obawy wiata bogatego przed zbyt-

nim przyrostem naturalnym ludzkoci
wynikaj¹ niejednokrotnie z postawy
antysolidarystycznej wobec ubogich.
Nie chodzi w rzeczywistoci o faktyczn¹ pomoc gospodarcz¹ krajom ubogim, ale o to, aby móc ca³kowicie i w
sposób dowolny korzystaæ z bogactwa
dorobku ekonomicznego. Pañstwa
ubogie jawi¹ siê w tej optyce jako te,
które mog³yby siê zacz¹æ domagaæ
swoich praw, to znaczy nie tylko jako
dostarczyciele taniej si³y roboczej oraz
surowców naturalnych, ale jako producenci okrelonych dóbr. Gdy za
przyjrzymy siê szerszej sytuacji wiatowej, czy¿ nie zauwa¿ymy bez trudu, ¿e [ ] deklaracje praw osób i narodów, g³oszone na forum konferencji
miêdzynarodowych, s¹ jedynie ja³ow¹
retoryk¹, je¿eli nie towarzyszy im zdemaskowanie egoizmu krajów bogatych, które zamykaj¹ krajom ubogim
dostêp do rozwoju albo uzale¿niaj¹ go
od absurdalnych zakazów prokreacji i
tym samym przeciwstawiaj¹ rozwój
samemu cz³owiekowi?(7).
Straszenie nadmiernym przyrostem
demograficznym jest wiêc w rzeczywistoci maskowaniem praktycznej realizacji ideologii jakoci ¿ycia na
p³aszczynie stosunków miêdzynarodowych i spo³ecznych. Jakoæ ¿ycia,
dla której naczelnymi zasadami s¹ u¿ycie i przyjemnoæ, bêdzie pozostawa³a zawsze w opozycji do zasady wiêtoci i godnoci ¿ycia ludzkiego. Nie
liczy siê cz³owiek przez to kim jest,
i ¿e w ogóle jest, ale co ma i czy
w ogóle ma, aby mo¿na by³o go
wykorzystaæ dla w³asnej przyjemnoci. Wobec powy¿szego antykoncepcja hormonalna na p³aszczynie stosunków spo³ecznych jawi siê jako
rodek do eliminacji tych, którzy nie
posiadaj¹. Ciekawy pozostaje jednak
fakt, ¿e ta sama zasada obraca siê przeciwko samym pomys³odawcom ideologii jakoci ¿ycia (ujemny przyrost ludnoci w pañstwach najbardziej
bogatych).
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ,
¿e antykoncepcja hormonalna przyczynia siê do tworzenia klimatu samowoli. Cz³owiek zostaje zredukowany
do poziomu u¿ycia i przyjemnoci,
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za odpowiedzialnoæ za w³asne postêpowanie jawi siê jako swoisty
wróg wolnoci ludzkiej. Nie mo¿na
przemilczeæ szkodliwoci zdrowotnej
rodków hormonalnych. Na ironiê zakrawa fakt, ¿e ludzkoæ dzisiaj, prowadz¹c ró¿nego rodzaju kampanie na
rzecz zdrowego sposobu ¿ycia, równoczenie propaguje rodki, które nale¿y uznaæ za truciznê  zarówno w
dzia³aniu doranym (rak piersi, rak
narz¹dów rodnych kobiety, choroby
naczyniowe) jak i w przysz³oci (problem aberracji chromosomalnych spowodowanych u¿ywaniem antykoncepcyjnych specyfików hormonalnych).
Ogromnym nieporozumieniem jest
chêæ rozwi¹zywania problemów
pañstw ubogich poprzez propagowanie antykoncepcji, zamiast prawdziwej
pomocy tym¿e krajom (wysy³anie
rodków antykoncepcyjnych w miejsce specjalistycznego sprzêtu medycznego dla szpitali lub specyfików najnowszej generacji s³u¿¹cych do walki
z rzeczywistymi chorobami). Nie pozostaje bez znaczenia równie¿ fakt, ¿e
rodki antykoncepcyjne coraz bardziej
zaczynaj¹ byæ postrzegane jako narzêdzie realizacji ideologii jakoci ¿ycia
w praktyce, co oznacza po prostu przyjêcie postawy utylitarystycznej w stosunkach miêdzyludzkich.q
Ks. dr Artur Jerzy Katolo

Autor pracuje w Instytcie Etyki KUL oraz w
redakcji kwartalnika Ethos. Studiowa³ bioetykê we W³oszech.

Przypisy:
1. A. Serra, Problemi etici della ricerca genetica. 2. Por. A. J. Katolo. Jakoæ ¿ycia, obsesja
zdrowia i homo continuus. W: Wyzwania moralne prze³omu tysi¹cleci. Red. J. Nagórny, A.
Derdziuk. Lublin 1999 s. 217. 3. Szerzej na temat koncepcji bioetyki laickiej pisze G.
Mattai. In margine a un manifesto laicista.
Bioetica e Cultura 7:1998 nr 1 s. 111-117.
Autor dokonuje krytyki tzw. manifestu laickiego og³oszonego przez Consulta di Bioetica e Centro Studi Politeia di Milano w 1998
roku. Sygnotariuszami tego manifestu byli: C.
A. Viano, M. Mori, G. Ferrando, C. Flamigni,
E. Cittadini, L. Bovicielli, A. Vitelli, E. Legaldano, D. Neri, M. Mengarelli, E. DOrazio, S.
Vega, V. Pocar, P. Rossi i P. Borsellino. 4. Jan
Pawe³ II. Evangelium vitae n. 23. 5. Jan Pawe³ II. Familiaris consortio n. 30. 6. Tam¿e n.
30. Por. tak¿e: Jan Pawe³ II. Evangelium vitae n.
16-17. 7. Jan Pawe³ II. Evangelium vitae n. 18.
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DYSKUSJA

Oto kolejne g³osy
w rozpoczêtej w poprzednim
numerze dyskusji wywo³anej
przez artyku³ ks. Artura
Katolo. Zapraszamy do
dalszej wymiany myli.
Drodzy Przyjaciele,
³anie koñczê czytaæ Fundamenty Rodziny 3/2000
nie mogê nie podzieliæ siê
uwagami po przeczytaniu dwóch listów m³odych kobiet komentuj¹cych
artyku³ ks. dr. A. J. Katolo Z³o antykoncepcji hormonalnej. A¿ dziw
bierze, ¿e na prze³omie wieków ludzie
s¹ tak oporni na to, co naturalne i ekologiczne w sferze nauk zwi¹zanych z
p³ciowoci¹ cz³owieka. Nazywanie
ludzi stosuj¹cych NPR i promuj¹cych
je ciemnogrodem i parafiañszczyzn¹
te¿ ju¿ siê przejad³o. To taka stara i
trochê zacinaj¹ca siê p³yta.
Droga siedemnastolatko, ¿al mi
Ciebie, ¿e na swojej drodze spotka³a
tak wielu ludzi ho³duj¹cych cywilizacji mierci. Twoi rówienicy w USA
ju¿ od kilku lat próbuj¹ si³ w organizacji, która nazywa siê True Love
Waits (Prawdziwa Mi³oæ Czeka).
Bo prawdziwa mi³oæ naprawdê czeka. Cz³onkowie tego ruchu nosz¹ symboliczne obr¹czki na znak wiernoci
swemu przysz³emu ma³¿onkowi. Tam,
gdzie swój pocz¹tek mia³a tzw. rewolucja seksualna, ludzie poszukuj¹ alternatywy, która da im szczêcie i poczucie ludzkiej godnoci. Seks jest
przyjemnoci¹, a jednoczenie darem
dla wspó³ma³¿onka. Jest otwarciem siê
na drug¹ osobê, która w swej naturze
jest p³odna. NPR nie oddziela seksu
od p³odnoci. Ma³¿onkowie wiedz¹, ¿e
w swoich narz¹dach rodnych nosz¹
ród³o ¿ycia. Dziecko nie jest przed-

W

8

miotem luksusu. Jest darem, jest osob¹ od chwili poczêcia. To naturalne
planowanie rodziny uczy, jak w sposób odpowiedzialny ma³¿onkowie powinni planowaæ liczbê dzieci. To ma³¿onkowie w swoim sumieniu
rozwa¿aj¹, czy decyduj¹ siê na poczêcie dziecka, czy odk³adaj¹ tê decyzjê
najpóniej. To NPR daje kobiecie poczucie bezpieczeñstwa, wzbudza wzajemny szacunek ma³¿onków. Wyranie i z ca³¹ wiadomoci¹ u¿ywam
s³owa ma³¿onkowie, gdy¿ seks przed
i pozama³¿eñski nigdy nie jest darem
bezinteresownym, jest tylko chwilow¹
przyjemnoci¹, daj¹c¹ z³udne pojêcie
mi³oci, tak czêsto lansowane przez
rodki masowego przekazu. To tyle z
mojej strony polemiki z listem Lilith.
Teraz mo¿e parê spostrze¿eñ dotycz¹cych drugiego listu, którego autork¹ jest Kasia. Umiech na mojej twarzy wywo³a³ ostatni fragment tego
listu. Cytujê: Nie uwa¿am, ¿e NPR
jest z³em, wrêcz przeciwnie, podziwiam
kobiety, które w ten sposób zapobiegaj¹ ci¹¿y. Co do mnie, uwa¿am jedynie,
¿e na wiecie jest wiele du¿o bardziej
absorbuj¹cych spraw, a¿eby zajmowaæ
siê mierzeniem temperatury.
Od trzech lat jestem mê¿atk¹ i oboje z mê¿em stosujemy NPR  metodê
objawowo  termiczn¹ dr. Rötzera. Nie
uwa¿am siebie za bohaterkê i nie robiê tego, aby mnie kto podziwia³.
NPR traktujê jako efekt postêpu naukowego w dziedzinie medycyny.
Mierzenie temperatury absorbuje mnie

a¿ ... 10 minut, w³¹czaj¹c to zapisanie
temperatury w karcie obserwacji. Patrz¹c na to okiem matematyka i porównuj¹c z dob¹, s¹dzê, ¿e nie stanowi to
zbyt wielkiego uszczerbku w bilansie
dnia. Ju¿ sama interpretacja wykresów
jest bardzo interesuj¹ca i pozwala poznaæ dzia³anie swojego organizmu.
Dlaczego mam siê zachowywaæ jak
automat, wch³aniaj¹c rodki antykoncepcyjne? Czy¿by ekologia nie dotyczy³a kobiecego organizmu? Czy mam
byæ chemicznym mietnikiem i
seksualnym narkomanem?
Przemys³ antykoncepcyjny jest
kopalni¹ milionowych zysków i nie
bêdzie na ulotkach wyszczególnia³,
jakie zagro¿enia niesie ze sob¹ stosowanie antykoncepcji. By³oby to podcinanie ga³êzi, na której siê siedzi. Na
folderach s¹ umiechniête, m³ode
dziewczyny, które przekonuj¹ naiwnych o nieszkodliwoci antykoncepcji.
Tyle jest opracowañ naukowych
dotycz¹cych szkodliwoci antykoncepcji, ¿e zainteresowanych wypada³oby odes³aæ do stosownej literatury.
Autorka listu twierdzi ponadto, ¿e
firmy farmaceutyczne czerpi¹ olbrzymie zyski z antykoncepcji. Podobnie
id¹c tym torem, mo¿na by stwierdziæ,
¿e kartele narkotykowe nie s¹, ¿e handel broni¹ nie jest z³em. Tylko czy takie rozumowanie nie jest hipokryzj¹?
Nie bójmy siê nazywaæ rzeczy po
imieniu. Pozdrawiam serdecznie.q
Bo¿ena Kuku³owicz
(nauczyciel NPR )

POLECAMY KSI¥¯KÊ:
Ks. Artura Jerzego Katolo
EMBRION LUDZKI - OSOBA CZY RZECZ?
Status i moralne prawa nienarodzonego we w³oskiej literaturze
teologiczno - bioetycznej po Soborze Watykañskim II
Od kilku lat na ca³ym wiecie obserwuje siê ogromny wzrost
zainteresowania bioetyk¹. Wielkim wyzwaniem dla bioetyków, a tak¿e
teologów - moralistów, pozostaje zagadnienie manipulacji genetycznych,
takich jak klonowanie, sztuczne zap³odnienie i eksperymenty na
embrionach. Autor ksi¹¿ki - doktor teologii moralnej, bioetyk 
w niezwykle wnikliwy sposób przedstawia najwa¿niejsze aspekty refleksji
w³oskich moralistów i bioetyków, nad statusem embrionu ludzkiego oraz
jego moralnymi prawami. Ksi¹¿ka jest obiektywn¹ prezentacj¹ katolickiego
punktu widzenia na temat statusu i moralnych praw bytu ludzkiego.
Zamówienia na s. 19
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DYSKUSJA
Od czasu, kiedy zaczê³am
stosowaæ metodê NPR,
poczu³am siê naprawdê
wiadom¹ siebie kobiet¹.

N

ie zgadzam siê z twierdzeniem, ¿e kobiety stosuj¹ce
NPR rzadziej odwiedzaj¹ ginekologa. Wrêcz przeciwnie, szczególnie po odstawieniu pigu³ek antykoncepcyjnych. Ponadto w kartach do
zapisywania obserwacji 6 dnia ka¿dego miesi¹ca widnieje przypomnienie
o badaniu piersi, tak aby w przypadku
nieszczêcia zapobiec rozwojowi choroby raka piersi. W dzisiejszych czasach jest on przecie¿ ca³kowicie uleczalny, a mo¿e przytrafiæ siê ka¿dej
kobiecie. Nie uwa¿am te¿, aby papie¿
by³ z³ym czy niegodnym zaufania w
kwestii planowania rodziny. Sfera ¿ycia intymnego jest zapewne dla wielu
osób krêpuj¹ca, ale przecie¿ sk³ada siê
na nasze cz³owieczeñstwo i nie mamy
powodu, aby siê jej wstydziæ. Przeciwnie: powinnimy byæ szczêliwi, bo
Bóg da³ nam tak wielki dar. Jako ¿e
dar ten jest tak wielki powinnimy
odpowiednio z niego korzystaæ. Ja osobicie przekona³am siê o tym niestety
trochê póno, ale w sam czas, aby odnaleæ w³aciw¹ drogê.
Przez dwa lata za¿ywa³am pigu³ki
antykoncepcyjne. Myla³am jak wiele
osób: w dzisiejszych czasach medycyna jest tak wysoko rozwiniêta, ¿e na
pewno wszystko bêdzie w porz¹dku.
I owszem - nie mia³am zbêdnego ow³osienia, nie przyty³am (nawet schud³am,
ale akurat na korzyæ dla mnie), ale
czasami rano miewa³am md³oci. Czu³am, ¿e mój organizm przed czym siê
broni. Prosi³am Boga o pomoc. Powiedzia³am Mu, ¿e nie wiem, co robiæ. Nie
chcê unieszczêliwiaæ dziecka, gdy¿
nie czujê siê jeszcze dojrza³a na tyle,
aby odpowiednio je przygotowaæ do
¿ycia. Musi istnieæ jaki inny sposób!
Wtedy Bóg skierowa³ moje kroki na
kurs dla osób, które w przysz³oci bêd¹
zajmowa³y siê poradnictwem rodzinnym. Szczególnie mocno podzia³a³y na
mnie filmy o zabijaniu dzieci. W¹tpliwoci mia³am od dawna. Czeka³am tylko na odpowiedni moment i jak¹kol-

PEWNEGO DNIA PO£KNÊ£AM
OSTATNI¥ TABLETKÊ
wiek wskazówkê. I pewnego dnia po³knê³am ostatni¹ tabletkê. Cieszy³am siê
jak szalona. Mój m¹¿ zaakceptowa³ w
zupe³noci tê zmianê, chocia¿ by³o trudno. Ale naprawdê warto.
Nasz kurs prowadzi³a niezbyt kompetentna stara panna, która bez swoich notatek nie mia³aby pojêcia, co
w³aciwie nale¿y robiæ na takim kursie. Kiedy powiedzia³am jej, ¿e obserwujê objawy, ale zapisujê je na innej
kartce (z LMM) powiedzia³a mi, ¿e to
zupe³nie inna metoda (nas uczy³a metody dr Rötzera). Na pró¿no usi³owa³am wyt³umaczyæ, ¿e to ta sama metoda, tylko inny zapis i ¿e LMM
wyró¿nia dwa poziomy temperatury,
¿eby by³o ³atwiej, a sam Rötzer tylko
liniê podstawow¹. Biedna kobieta tkwi
w przesz³oci i nie da³a siê przekonaæ.
Kursu w rezultacie nie ukoñczy³am,
gdy¿ po³owa grupy zrezygnowa³a z
zajêæ z powodu zachowania nauczycielki - nie sposób by³o wytrzymaæ
takiej wrogoci i ci¹g³ego obra¿ania
ka¿dego po kolei. Chyba tylko mnie
oszczêdzi³a. Ale metody siê nauczy³am. Zosta³a poparta w³asnym dowiadczeniem, a kurs utrwali³ mnie
jedynie w przekonaniu, ¿e prawid³owo rozumujê.
Obecnie zapisujê swój dziewi¹ty
cykl. Jeszcze kolejne trzy i bêdê ca³kiem dowiadczona. Od czasu, kiedy
zaczê³am stosowaæ metodê NPR, poczu³am siê naprawdê wiadom¹ siebie kobiet¹. Zaczê³am doceniaæ swoj¹ kobiecoæ, p³odnoæ. Sta³o siê to dla mnie
czym nies³ychanie piêknym, wrêcz nie
do opisania. Zauwa¿y³am te¿, ¿e jestem
bardziej atrakcyjna dla mojego mê¿a w
czasie dni p³odnych i to równie¿ utrwala mnie w przekonaniu, ¿e Bóg wiedzia³,
co robi.
Nawi¹zuj¹c do przeczytanych
przeze mnie listów, chcia³am jeszcze
dodaæ, ¿e ¿ycie, kiedy kobieta jest w
ka¿dej chwili dostêpna dla mê¿czyzny,
jest wbrew pozorom bardzo trudne,
czasami wrêcz nie do zniesienia, bo
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mo¿e wtedy dochodziæ do sytuacji,
kiedy kobieta nie ma ochoty na zbli¿enie, a mê¿czyzna je jakby wymusza
i na odwrót. Natomiast podczas stosowania NPR ma³¿onkowie musz¹ szanowaæ siê nawzajem, doceniaæ to, co
da³ im Bóg, i wspólnie cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹. A mierzenie temperatury
nie jest znowu takie k³opotliwe. Ja
mierzê j¹ o 6 lub 7 (w zale¿noci od
tego, jaki tryb ¿ycia prowadzê danego
miesi¹ca), po czym dalej piê. Naprawdê mo¿na siê do tego szybko
przyzwyczaiæ. Jeli mam wybieraæ:
po³kniêcie tabletki codziennie o tej
samej porze, a zmierzenie temperatury o tej samej porze ka¿dego dnia, to
zdecydowanie wybiorê drugi wariant.
Mogê powiedzieæ to jako osoba dowiadczona (mimo ¿e tak m³oda): fakt,
czy tabletki maj¹ skutki uboczne, mo¿na sprawdziæ dopiero po zaprzestaniu
ich przyjmowania. Uwa¿am, ¿e sama
siê jeszcze do koñca nie odtru³am, a
minê³o ju¿ 11 pe³nych miesiêcy, odk¹d ich nie biorê.
Poza tym nie ka¿dy ma mo¿liwoæ
bycia odpowiedzialnym, a jest to naprawdê wspania³e uczucie. Szczególnie,
kiedy siê je dzieli z ukochan¹ osob¹.
S¹dzê, ¿e tak naprawdê jest wielu
takich ludzi jak ja kiedy, którzy poszukuj¹ nowej drogi, ale im akurat nie ma
kto jej wskazaæ. Mn¹ Bóg pokierowa³
w taki sposób, ¿e odnalaz³am j¹ bardzo
szybko. Na tym pragnê zakoñczyæ swój
list. Pozdrawiam serdecznie.q
Ania

PS. Mogê obiecaæ, ¿e jeli kto bêdzie potrzebowa³ pomocy w zakresie
NPR, na pewno udzielê Mu jej, polecê
ksi¹¿kê Pañstwa Kippley (uwa¿am, ¿e
jest wrêcz wietna) i bêdê siê modliæ.
Namówi³am moj¹ kole¿ankê do stosowania tej metody. Mierzy temperaturê
i przychodzi do mnie po porady. Ma
ju¿ 4 pe³ne cykle. Jak na razie niele
jej idzie. Ona równie¿ kiedy za¿ywa³a tabletki, ale przez rok. To mamy ju¿
dwie nawrócone owieczki, po które
wróci³ Pan. Szczêæ Bo¿e
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DYSKUSJA

Czujê siê
oszukany

P

rzeczyta³em artyku³ pt. "Na
czym polega z³o antykoncepcji
hormonalnej" i chcê siê podzieliæ z Wami refleksj¹, która po przeczytaniu tego¿ mi siê nasunê³a.
Nie jestem specjalist¹ z dziedziny
medycyny czy seksuologii. Nie prowadzi³em ¿adnych badañ socjologicznych. Moje przemylenia opieraj¹ siê
na literaturze, obserwacji rzeczywistoci i praktyce ma³¿eñskiej (19 lat; 4
dzieci; przez ten ca³y czas stosowanie
naturalnej regulacji poczêæ - NRP).
Nale¿ymy równie¿ do Oazy Domowego Kocio³a (11 lat), gdzie temat ten,
jak wiadomo, czêsto siê omawia. Ju¿
w pierwszym zdaniu tego artyku³u
dostrzegam pewne uogólnienie-podzia³ ludzi na dwie kategorie, a do jakiej ja siê zaliczam? Dziecko nie jest
dla mnie ¿adnym wrogiem numer jeden - wrêcz przeciwnie, mam ich
czworo i naprawdê nie chcê mieæ wiêcej (powody s¹ wa¿ne), ale czy to
oznacza, ¿e jestem hedonist¹? Co do
szkodliwoci rodków hormonalnych zapewne tak jest, jak Ksi¹dz pisze, tylko, ¿e nie widzê w tym ¿adnej rewelacji. Ma³o jest lekarstw, które s¹ obojêtne dla organizmu, na jedno pomagaj¹,
na drugie szkodz¹. Antybiotyku nie
podaje siê tego samego w krótkim odstêpie czasu. A przecie¿ rodki hormonalne podaje siê w leczeniu pewnych
schorzeñ kobiecych jako lekarstwo,
oczywicie w odpowiednich dawkach.
Ale ja w zasadzie nie o tym chcia³em. S¹dzê (mo¿e siê mylê), ¿e ca³y
artyku³ zosta³ napisany po to, by z jednej strony przestrzec przed antykon-
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cepcj¹ hormonaln¹, a z drugiej (przynajmniej w domyle) uznaæ naturalne
planowanie rodziny za jedynie s³uszne. Z tym w³anie nie potrafiê siê zgodziæ, pomimo i¿ 19 lat ¿yjê zgodnie z
NRP. Spróbujê to wyt³umaczyæ. Rozmawiam z Ksiêdzem, wiêc naturalnym
bêdzie odwo³ywanie siê do Stwórcy.
Dla mnie NRP jest swoistym rodzajem antykoncepcji, w której wykorzystuje siê fazê cyklu kobiecego w zale¿noci od tego, czy chcemy przyj¹æ
dar nowego ¿ycia czy nie. Jeli wspó³¿yjemy w okresie niep³odnym, to czynimy to wiadomie, z jakich przyczyn
unikamy potomstwa. Pod ocenê, s¹dzê, poddajemy jedynie te przyczyny.
Nie jestem równie¿ do koñca przekonany, ¿e Panu Bogu w³anie o takie
traktowanie cyklu chodzi³o. Cykl kojarzê raczej z czasem "sprz¹tania", by
za ka¿dym razem móc godnie przyj¹æ
tak wa¿nego gocia, jakim jest dziecko. Przecie¿ w okresie jajeczkowania
¿ona jest najbardziej biologicznie i
psychicznie przygotowana do przyjêcia mê¿a (nie bêdê tego t³umaczy³ w
szczegó³ach, s¹dzê, ¿e wiemy, o co
chodzi). Po tym okresie wszystko wygasa. Mo¿na cykl porównaæ do czterech pór roku: wiosna - lato - jesieñ zima. W³anie ta faza jesieni i zimy
jest dla kobiety nieprzyjemna, w której to najczêciej dochodzi do aktów
ma³¿eñskich. I chocia¿ wiemy, ¿e jest
to okres niep³odny, to stres zawsze pozostaje, wiem to z w³asnego dowiadczenia i dowiadczeñ innych ma³¿eñstw, które ¿yj¹ podobnie (po
pierwszym zbli¿eniu niecierpliwe czekanie na pojawienie siê krwawienia zreszt¹ ten problem pojawia siê u
wiêkszoci ma³¿eñstw i to bez wzglêdu na rodzaj zabezpieczenia). Ponadto czêstotliwoæ zbli¿eñ jest niezdrowo (tutaj wiek ma znaczenie)
kumulowana.
Podam przyk³ad: ¿ona ma cykl 2123 dni w tym 6 dni krwawienia, na niep³odnoæ pozostaje ok. 5 dni. korzystamy wtedy z ka¿dego dnia, chocia¿
nie zawsze nam siê chce (gdy bylimy
m³odsi, by³o ³atwiej - dzisiaj mamy:
¿ona 42, a ja 44 lata). Przeczyta³em w
fachowej literarurze, ¿e jeden akt ma³-
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¿eñski daje spe³nienie na ok. 5-6 dni.
I tak te¿ to odczuwam. W naszej sytuacji oznacza³oby to wspó³¿ycie raz w
miesi¹cu, i proszê niech mi Ksi¹dz wybaczy, ale dla mnie to by³by prawie
celibat. Ju¿ s³yszê te s³owa: ofiara,
cierpienie, przyjmij to z radoci¹, po³¹cz z cierpieniem Chrystusa i tutaj nie
jestem do koñca pewny, czy aby Panu
Jezusowi o to chodzi³o. Bo czym¿e jest
wychowywanie dzieci w duchu Chrystusowej mi³oci, zapewnienie im bytu
przezwyciê¿aj¹c choroby - nie jest tym
wszystkim?
Wracaj¹c do NRP. Ju¿ nie bêdê
mówi³, od ilu czynników zale¿na jest
skutecznoæ metody. Dowiadczylimy tego osobicie (trójka z czwórki
dzieci poczê³a siê podczas "balansowania na krawêdzi").Chcê jednak powiedzieæ o czym, co mnie samego
jeszcze bardziej utwierdzi³o w moich
przekonaniach. Na jednej z letnich Oaz
Domowego Kocio³a odby³o siê spotkanie z diecezjaln¹ animatork¹ do
spraw NRP. Pani powiedzia³a, cytujê
(nie dos³ownie): W zasadzie trzy dni
wysokiej, czy podwy¿szonej temperatury wyznacza nam dzieñ jajeczkowania, po których nastêpuje okres niep³odnoci, ale ostatnio nap³ynê³y
informacje do wiatowej Organizacji
zajmuj¹cej siê NRP, ¿e w czwartym
dniu dosz³o do zap³odnienia. Dlatego,
szanowni Pañstwo, lepiej doliczyæ ten
czwarty dzieñ - koniec cytatu. Nie
trzeba byæ filozofem, by wydedukowaæ, ¿e skoro by³o trzy, a teraz ma byæ
cztery, to, czy za ile tam lat nie bêdzie trzeba dodaæ 5,6? Osobicie znam
ma³¿eñstwo, w którym ¿ona bêd¹c w
okresie menopauzy wspó³¿yje z mê¿em dopiero wtedy, gdy zauwa¿y
pierwsze plamki krwi. To ju¿ skrajnoæ, ale daje do mylenia.
Gdy czytam lub s³yszê wypowiedzi ma³¿eñstw gloryfikuj¹cych jedynie s³uszn¹ NRP, to jestem prawie pewien, ¿e wczeniej ¿yli inaczej. Ten
ich entuzjazm jest z psychologicznego punktu widzenia uzasadniony i wierzê, ¿e szczery. To podobnie jak z alkoholikiem, który odzyskuje
równowagê i sens ¿ycia w trzewoci
,ale czy to oznacza, ¿e alkohol jest z³y

DYSKUSJA
Czujê siê oszukany - dokoñczenie

i inni nie mog¹ go umiarkowanie spo¿ywaæ? Ka¿de uzale¿nienie, ka¿da
skrajnoæ (dotyczy to równie¿ seksu)
prowadzi donik¹d. Jednak zawsze oceniaj¹c nale¿y widzieæ osobê w jej konkretnej sytuacji z realnymi problemami. Tutaj z bólem i trosk¹ muszê
powiedzieæ, ¿e Koció³ - w mojej ocenie - zbyt g³êboko wszed³ w ¿ycie ma³¿eñskie i w tym wszystkim siê trochê
zagubi³. Poprzez niedomówienia pozostawi³ wielu uczciwych chrzecijan

Czujê
wewnêtrzny
sprzeciw

Z

uczuciem ulgi i podziwem dla
autora przeczyta³am komentarz
do powy¿szego artyku³u napisany przez jednego z czytelników
(Pana, który razem z ¿on¹ nale¿y do
"Oazy Domowego Kocio³a" - dodajê
dla lepszej identyfikacji, gdy¿ brak by³o
podpisu). Jestem m³od¹ kobiet¹, od
dwóch lat zarêczon¹. Staramy siê z narzeczonym zachowywaæ czystoæ. Widzimy w tym wartoæ, która pomaga
nam siê nawracaæ. W tym roku chcemy siê pobraæ. Niestety u progu "nowego ¿ycia" przera¿eniem nape³nia
mnie fakt tak g³êbokiej ingerencji Kocio³a w ¿ycie seksualne ma³¿eñstw
chrzecijañskich (mo¿e powinnam napisaæ katolickich?). Czujê wewnêtrzny
sprzeciw, s³uchaj¹c szczegó³owego
"prawa"; w tej dziedzinie. Widzê te¿ w
podejciu praktycznym sprzecznoæ
miedzy zakazem antykoncepcji a dopuszczeniem metody naturalnej, która
to sprzecznoæ byæ mo¿e nie wystêpuje w teorii. Stosowanie NPR bez stresów i buntów jest mo¿liwe u kobiet, nazwijmy to, z nieregularnym cyklem
(których jako coraz wiêcej) tylko przy
za³o¿eniu ich absolutnego nawrócenia,
otwarcia na ¿ycie i zawierzenia Bogu.
W innym przypadku jest to po prostu
du¿o mniej skuteczna antykoncepcja

w niepewnoci i osamotnieniu. Bo jak
inaczej wyjaniæ i zrozumieæ wypowiedzi trzech duchownych, z którymi
rozmawia³em. Pierwszy z nich to Proboszcz du¿ej parafii, cytujê: "jeli kto
spowiada siê, ¿e u¿ywa³ prezerwatywy, a ja dowiadujê siê, ¿e dotyczy to
relacji ma³¿eñskich, to ka¿ê mu, by siê
ju¿ z tego nie spowiada³". Drugim by³
Proboszcz wspólnoty Polaków w
Niemczech, cytujê: "Koció³ jest przeciwko prezerwatywie ze wzglêdu na
oziêb³oæ kobiet". Natomiast wikary z
mojej by³ej parafii w u¿ywaniu pre-

zerwatywy nie widzia³ ¿adnego problemu ani grzechu. A stanowisko
Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a
jest zgo³a odmienne. My z ¿on¹ nie
jestemy w stanie po 19 latach zmieniæ naszego ¿ycia seksualnego, tak
zosta³o ukszta³towane nasze sumienie.
Ja jednak nie potrafiê siê z tym pogodziæ, czujê, ¿e zosta³em przez kogo
oszukany.
Proszê wybaczyæ, jeli kogo urazi³em, nie mia³em takiego zamiaru.
Ksiêdza, przepraszam, jeli odebra³ to
jako atak. Szczêæ Bo¿e.q

prowadz¹ca do frustracji i konfliktów
w ma³¿eñstwie. Oto paradoksalnie jako
metoda "ekologiczna" równie¿ ma swoje powa¿ne skutki uboczne. Rozumiem,
¿e chrzecijanin ³¹czy seks z p³odnoci¹ godz¹c siê na interwencjê Boga w
swoim ¿yciu. Irytuje mnie jednak swobodny, beztroski ton wypowiedzi osób
propaguj¹cych NPR jako bezproblemow¹ i skuteczn¹ metodê planowania rodziny (bo przecie¿ nie zapobiegania ci¹¿y!). Nie wiem, na ile g³êboko wpisane
w naturê kobiety jest sta³e monitorowanie w³asnego organizmu, s¹dzê ¿e tak
samo jak codzienne pamiêtanie o za¿yciu pigu³ki. W ka¿dym razie wysi³ek
wk³adany w zapanowanie nad p³odnoci¹, czy to w sposób sztuczny czy naturalny jest d¹¿eniem do wykluczenia

lub ograniczenia ingerencji Boga w tê
dziedzinê ¿ycia. A zatem wed³ug mnie
sprawa jest prosta. Koció³ dopuszcza
stosowanie NPR jedynie ze wzglêdu
"na zatwardzia³oæ naszych serc". Antykoncepcja hormonalna jest grzechem,
bo jest ju¿ ca³kowitym zamkniêciem na
¿ycie, sprzyja ³atwemu rozgraniczaniu
tego, co Bóg stworzy³ jako jedno. Nie
ma co demonizowaæ metod hormonalnych w sensie racjonalizowania za
wszelk¹ cenê ich zakazu. B³êdem jest
tez bezkrytyczne podejcie do metod
naturalnych. Dodam, ¿e staram siê wierzyæ w bezgraniczne mi³osierdzie
Stwórcy wobec stworzenia. W Jego Mi³oæ do cz³owieka s³abego, ograniczonego na ró¿ne sposoby i zagubionego
w dzisiejszym wiecie.q

Kwestia
wolnoci

N

ie wiem, czy Autorka listu
spodziewa siê jakiej odpowiedzi na to, co napisa³a.
W zasadzie wyrazi³a swoje odczucia i
mo¿na by na tym poprzestaæ. Poniewa¿
jednak wystêpuje tu pewne "materii popl¹tanie", pozwalam sobie na kilka zdañ.
Szkoda, ¿e Autorka (Aga) nie pisze, co
j¹ przera¿a w "g³êbokiej ingerencji Kocio³a w ¿ycie seksualne ma³¿eñstw
chrzecijañskich (katolickich)". Jeli sam
fakt oceny moralnej postêpowania - to
zastanawia mnie, dlaczego akurat ta
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Aga

dziedzina ludzkiego ¿ycia, z której mo¿e
p³yn¹æ zarówno wiele dobra jak i z³a,
mia³aby byæ wyjêta spod oceny? Chcê
zauwa¿yæ, ¿e Koció³ ani Pani, ani mnie
niczego nie zakazuje ani nie nakazuje.
Bóg, stwarzaj¹c Pani¹ i mnie, pope³ni³
rzecz dla mnie niezrozumia³¹ do koñca.
Da³ nam wolnoæ, siebie przy tym
ubezw³asnowalniaj¹c. Teraz mo¿e patrzyæ z radoci¹ lub bólem na to, jaki
u¿ytek z daru wolnoci robimy.
Koció³ ani poprzez Papie¿a, ani poprzez kolegium kardyna³ów, ani wspólnymi si³ami wszystkich dykasterii watykañskich nie mo¿e nam tej wolnoci
odebraæ.
Dokoñczenie na s. 12
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DYSKUSJA
Kwestia wolnoci,
dokoñczenie ze s. 11

Nie mo¿e i nie robi tego. Raczej,
jak matka, która wiele ju¿ w ¿yciu widzia³a, mówi: jeli nie za³o¿ysz szalika, to bêdzie ciê bola³o gard³o. Bêdziesz cierpieæ ból, inni siê bêd¹ o
ciebie martwiæ, a ja bêdê czuwaæ nad
tob¹, a¿ wyzdrowiejesz. Przepraszam
za ten trywialny przyk³ad - moja Matka ma w tej chwili 89 lat i taka w³anie jest.
Piszê to w moim w³asnym imieniu,
elektryka z wykszta³cenia, drukarza z
zawodu. Jeli jest w tym co niew³aciwego w rozumieniu roli Kocio³a,
proszê którego z Uczonych Mê¿ów o
sprostowanie.
Jeli idzie o wysi³ek. No có¿, Pani
Ago, albo szczoteczka i pasta w ruch
dwa razy dziennie albo leczenie zêbów

dwa razy w roku. Trzeciej drogi nie
ma. Albo raz-dwa razy w tygodniu
basen lub gimnastyka, albo za dwadziecia lat dyskopatie, zwyrodnienia
krêgos³upa i co tam jeszcze w repertuarze. £¹czny czas powiêcony na
"sta³e monitorowanie w³asnego organizmu" to oko³o 2,5 godziny w miesi¹cu, z tego po³owa w drzemce. Jeli
to dla kogo za du¿o - jego wybór.
W koñcu swego listu "usprawiedliwia" Pani stanowisko Kocio³a zatwardzia³oci¹ naszych serc. Lepiej bêdzie
chyba przeczytaæ stosowne fragmenty encykliki HUMANAE VITAE lub
adhortacji FAMILIARIS CONSORTIO, gdzie powody, dla których Koció³ wskazuje ten sposób ¿ycia jako
moralnie dobry, podane s¹ w sposób
prosty i czytelny nawet dla osoby z
podstawowym wykszta³ceniem i minimalnym zakresem dobrej woli. Na

Dr Ewa lizieñ - Kuczapska

Kwas foliowy 
dla ka¿dego

W

Polsce od roku 1998 dzia³a Program pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej (WCN). Wa¿ne jest, aby ka¿dy z
nas rozumia³ rolê profilaktyki witaminowej w tym tak powa¿nym schorzeniu, nale¿y jednak podkreliæ, o czym
wspomnê poni¿ej, ¿e w toku badañ
okaza³o siê, i¿ kwas foliowy oraz tzw.
antyutleniacze, czyli witaminy A, C,
E, spe³niaj¹ istotn¹ rolê w tak¿e profilaktyce mia¿d¿ycy, chorób serca oraz
nowotworach.
Wady cewy nerwowej
S¹ to wady powstaj¹ce w pierwszych tygodniach ¿ycia zarodka i s¹
zwi¹zane z zaburzeniami zamykania siê
cewy nerwowej. Wród nich najczêstsze to: bezmózgowie, przepukliny oponowo - mózgowe i rdzeniowe. WCN
wystêpuj¹ jako pojedyncze lub mnogie;
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jako otwarte i zamkniête. Tyko 40 %
dzieci z WCN prze¿ywa do 7 roku ¿ycia, a oko³o 1% wad przebiega bez objawów kalectwa. W Polsce sporód
1000 ¿ywo urodzonych noworodków
oko³o 2-3 to dzieci z WCN.
Przyczyny WCN
W powstawaniu powy¿szych wad
odgrywaj¹ rolê czynniki genetyczne i
rodowiskowe. 92% wszystkich WCN
to wady izolowane, na których powstanie sk³adaj¹ siê wymienione poni¿ej
sytuacje ryzyka:
1. Kobiety chore na padaczkê przyjmuj¹ce leki przeciwdrgawkowe (g³.
fenytoinê)
2. Kobiet chore na cukrzycê insulinozale¿n¹
3. Kobiety ze rodowisk o niskim statusie spo³ecznym (niedo¿ywienie, alkoholizm, nikotynizm)
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swój w³asny u¿ytek, ka¿d¹ sytuacjê,
w której nie zgadzam siê ze stanowiskiem Kocio³a, traktujê jako test mojej pokory/pychy. Wiele z tych testów
obla³em w ¿yciu. I znowu wracamy do
zagadnienia wolnoci. Ka¿dy z nas
musi siê z tym sam uporaæ. Dla mnie
niezrozumia³a jest postawa wolitywna, czyli pe³nego poddania siê Bo¿emu prowadzeniu, bez uznania Kocio³a Powszechnego jako sukcesora
aposto³ów, którym dana by³a w³adza
wi¹zania i rozwi¹zywania na tym
wiecie. Jeli moje dwa grosze pomog¹ Pani w czym - bêdê szczêliwy. Jeli urazi³em - przepraszam.
Chêtnie rozwinê który z w¹tków,
jeli Pani tego chce. Wiele si³y do
trwania w dobrym - z³o i bez nas sobie wietnie radzi.q
Roman Strus

4. Nara¿enie na promieniowanie, ska¿enie rodowiska
5. Przebieg infekcji gor¹czkowych w
pierwszych tygodniach po poczêciu
6. Oty³oæ
7. Leki : uspakajaj¹ce zw³aszcza z grupy barbituranów, doustne tabletki antykoncepcyjne, Aspriryna, i inne
Inaczej WCN w tzw wielowadziu
(najczêciej uwarunkowanym genetycznie lub wrêcz dziedzicznym) s¹
jedynie jednym z wielu defektów, np.
Zespó³ Patau (dodatkowa 13-a para
chromosomów), gdzie stwierdzamy
ma³oocze, dodatkowe palce d³oni i
stóp.
Jak dot¹d trudno jest okreliæ odsetek poczêæ koñcz¹cych siê poronieniem, ale wed³ug ró¿nych róde³ wynosi on oko³o 15-80% . Niezale¿nie od
rozbie¿noci w szacowaniu strat ci¹¿owych wiêkszoæ obumaræ p³odów
przed 9 tygodniem ¿ycia jest uwarunkowana przez tzw. wady strukturalne,
a wiêc równie¿ WCN .
WCN czêciej wystêpuj¹ u bia³ych,
dziewczynek. W rodzinie, gdzie urodzi³
siê jeden potomek z WCN, wystêpuje
oko³o 4% szansy na urodzenie kolejnego chorego dziecka. Liczba ta wzrasta w miarê porodów chorych dzieci.

ZDROWIE
5. Niedokrwistoæ ma- krwistoæ makrocytarn¹ oraz interfekrocytarna (póny nie- rowaæ z lekami przeciwdrgawkowymi.
dobór folianów)
29 – 90
42
36
69
Ci¹¿a zwi¹zana jest Program dzia³ania
z
ujemnym
bilansem - Zachêcanie kobiet w wieku rozrod37
72
folianów, a zapotrzebo- czym do przyjmowania codziennie 0,4
51
58
64
29
wanie na kwas foliowy mg kwasu foliowego, najlepiej w okre34
61
wzrasta wtedy 2-4- sie przed poczêciem (3 mce) i do 12
30
57
krotnie. Foliany s¹ nie- tygodnia ¿ycia p³odu (minimum na 4
zbêdne do podzia³ów i tygodnie przed planowanym poczêwzrostu komórek. Nie- ciem, profilaktyka ta dotyczy równie¿
11
53
dobór folianów w ci¹- mê¿czyzn). Dla kobiet obarczonych
¿y mo¿e prowadziæ do ryzykiem WCN zaleca siê 4 mg kwaniedorozwoju ³o¿yska, su foliowego, ewentualnie inn¹ dawpowodowaæ samoistne kê po uzgodnieniu z lekarzem (profiporonienia, sprzyjaæ laktyka w grupie ryzyka zmniejsza je
wystêpowaniu wad, o 70%)
Zawatoæ folianów w wybranych
niskiej
wadze
urodzeniowej.
- Propagowanie od¿ywiania produktaproduktach ¿ywnociowych w µg/100 g
Bogatym ród³em folianów s¹ wa- mi bogatymi w foliany, ewentualnie
rzywa ciemnozielone, pe³ne ziarno, wzbogacanie niektórych produktów
Wystêpowanie WCN u krewnych II roliny str¹czkowe i w¹tróbka. Proce- spo¿ywczych w foliany (w Polsce na
stopnia stanowi ryzyko oko³o 2%; 95% sy przetwarzania, przechowywania i razie nie wprowadzono).
przypadków WCN zdarza siê w rodzi- wiat³o mog¹ jednak zniszczyæ do 80% - Dla wszystkich z grupy ryzyka chonach, w których wczeniej nigdy nie zawartoci pocz¹tkowej folianów w rób wy¿ej wymienionych - profilakwystêpowa³y, a zatem jedynie 5% sta- pokarmach (patrz - tabela). Istotne jest tyka witaminowa i dieta zgodna z pizatem spo¿ywanie produktów suro- ramid¹ zdrowia, po uzgodnieniu z
nowi¹ rodziny obci¹¿one.
Leczenie WCN jest chirurgiczne i wych, g³ównie jarzyn. Uwaga: sok po- lekarzem prowadz¹cym.q
Dr Ewa lizieñ - Kuczapska
wymaga najczêciej ingerencji ju¿ w marañczowy, pomidory i fasola hamu(Opracowano
na podstawie pracy:
j¹ przyswajanie folianów. Upoledzeniu
pierwszych 48 godzinach ¿ycia.
Program Pierwotnej Profilaktyki WCN,
Od lat 80-tych przeprowadzono wch³aniania kwasu foliowego sprzyjaInstytut Matki i Dziecka 1999.)
szereg badañ epidemiologicznych, sta- j¹ te¿: alkohol, nikotyna, choroby przeAutorka jest po³o¿nikiem-ginekologiem, praraj¹c siê okreliæ wp³yw kwasu folio- wodu pokarmowego.
cuje w warszawskim szpitalu w. Zofii przy ul.
¯elaznej, gdzie prowadzi tak¿e Poradniê NaFarmaceutyczny preparat kwasu
wego na urodzenie dziecka z WCN.
turalnego Planowania Rodziny, czynn¹ we
Najs³ynniejsze badania zosta³y prze- foliowego jest dobrze przyswajalny i
wtorki (15.00- 19.30), tel.53-69-320, jak równie¿ przyjmuje w Gabinecie Lekarskim PRO
prowadzone przez Brytyjsk¹ Radê nie wywiera powa¿nych skutków
FAMILIA 2000 przy Pasa¿u Ursynowskim 1,
Badañ Medycznych pod koniec lat 80- ubocznych. Mo¿e maskowaæ niedotel. 641-20-44, lub 0-501-376-996.
tych w 33 orodkach i 7 krajach. Kwas
foliowy zosta³ odkryty w latach 40tych i nale¿y do witamin z grupy B
Estrogenowa terapia zastêpcza i rak jajnika
rozpuszczalnych w wodzie. Nie jest on
Stosowanie estrogenowej terapii za- zgonu z powodu raka jajnika zarówno
produkowany w organizmie cz³owiestêpczej
(ETZ) zwiêksza ryzyko rozwoju wród kobiet stosuj¹cych ETZ w chwili
ka, a spe³nia szereg wa¿nych ról w
raka
sutka
i raka endometrium.
w³¹czenia do badania, jak i u kobiet, które
tworzeniu bia³ek, w tym m.in. w przeBadaniami przeprowadzonymi przez stosowa³y ETZ w przesz³oci. Po uwzglêdmianach homocysteiny do metioniny.
P ro d u k t
W ¹ tro b a
O trê b y p s ze n n e
S zp in a k
B ru k s e lk a
S zp a ra g i
Bób
K a la fio r
B ro k u ³y
G ro c h
J a jk o
C h le b p s ze n n y
P a p ryk a
S a ³a ta
K a p u s ta
Banany
P o m a ra ñ c z e
S e ry
M le k o k ro w ie
W o ³o w in a , d ró b
J a b ³k a

 w ie ¿ y
219 – 364
258
155
88 – 170
70 – 175
130
120
90
87
70
39
37
33
16 – 45
28 – 36
24
16
2 – 12
5 – 18
6

G o to w a n y
145 – 240

Skutki niedoboru
kwasu foliowego
1. Wady cewy nerwowej.
2. Nasilenie procesów mia¿d¿ycowych
i choroby niedokrwiennej serca
3. Podatnoæ komórek na transformacje nowotworowe, zw³aszcza raka
szyjki macicy oraz neo z przewodu
pokarmowego (¿o³¹dek, okrê¿nica)
4. Zaburzenia psychiczne o typie depresji

% s tra t
34

American Cancer Society objêto 211 581
kobiet po menopauzie, które nie by³y poddane histerektomii, operacji jajników, i bez
choroby nowotworowej w wywiadach.
W ci¹gu 14 lat obserwacji odnotowano 944
zgony z powodu raka jajnika. W porównaniu z kobietami, które nigdy nie stosowa³y ETZ, ryzyko zgonu z powodu raka
jajnika by³o wiêksze wród kobiet stosuj¹cych ETZ w chwili w³¹czenia do badania, jak i u kobiet, które stosowa³y ETZ w
przesz³oci. Stosowanie ETZ przez 10 lat
i d³u¿ej wi¹za³o siê ze wzrostem ryzyka
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nieniu wieku, wród kobiet, które stosowa³y ETZ d³u¿ej ni¿ 10 lat, roczna umieralnoæ z powodu raka jajnika wynosi³a
38,3/100 000, a wród stosuj¹cych ETZ
d³u¿ej ni¿ 10 lat 64,4/100 000, w porównaniu z 26,4/100 000 wród kobiet nigdy
nie stosuj¹cych ETZ. Ryzyko zgonu z powodu raka jajnika zmniejsza³o siê wraz
liczb¹ lat od zaprzestania ETZ.

JAMA 2001; 285: 1460-1465.
Informacja podana za Kurierem Medycyny Praktycznej: http://kurier.mp.pl
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KARMIENIE
Nasz maluch ronie (1)

NOWORODEK
dr Magdalena Nehring  Gugulska

W

momencie porodu dokonuje siê w organizmie dziecka prawdziwa rewolucja.
Nastêpuje przejcie ze wiata wodnego do ¿ycia w atmosferze powietrza z
du¿¹ iloci¹ tlenu. Tlen by³ dotychczas
dostarczany dziecku wraz z krwi¹ pêpowinow¹. Krew pêpowinowa zawiera specjalny barwnik - hemoglobinê
p³odow¹. Hemoglobina ta wychwytuje wiêcej cz¹steczek tlenu ni¿ hemoglobina doros³ego. Dziêki temu odpowiednia iloæ tlenu jest doprowadzana
do wszystkich narz¹dów, a dziecko
mimo ¿ycia pod wod¹ mo¿e rozwijaæ siê prawid³owo.
Wraz z pierwszym krzykiem dziecko wci¹ga powietrze nieczynnymi dotychczas drogami oddechowymi. Pêcherzyki p³ucne rozprê¿aj¹ siê i musz¹ po
raz pierwszy pobraæ tlen bezporednio
z powietrza. Nastêpnie naczynka krwionone skupione w ciankach pêcherzyków p³ucnych przekazuj¹ tlen do krwi.
Bogata w tlen krew pop³ynie teraz naczyniami do wszystkich narz¹dów.
Kr¹¿enie krwi zmieni³o siê radykalnie. Nie ma ³o¿yska, naczynia biegn¹ce od ³o¿yska s¹ nieczynne. Krew utlenia siê w p³ucach i nie miesza siê z
krwi¹ pozbawion¹ tlenu, wracaj¹c¹ od
narz¹dów. Wobec tego znika otwór
miêdzy przedsionkami serca, a zwiêkszaj¹ pojemnoæ têtnice i ¿y³y p³ucne.
W uk³adzie pokarmowym te¿ nastêpuje ca³kowita zmiana. Dot¹d sk³adniki od¿ywcze przyp³ywa³y z krwi¹
prosto do tkanek. Przewód pokarmowy nie trawi³ ich i nie wydala³. Dziecko ³yka³o jedynie wody p³odowe i ssa-
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³o palec dla zabawy. Czynnoci te staj¹ siê teraz podstawow¹ funkcj¹ ¿yciow¹  od¿ywianiem. G³ód jest dla noworodka bardzo silnym bodcem. W
zaspokojeniu g³odu pomagaj¹ mu wrodzone odruchy: szukania, ssania i ³ykania. Noworodek ma jeszcze s³aby
wzrok, ale odró¿nia ciemne od jasnego. £atwo rozpozna dwa ciemne punkty  otoczki wokó³ brodawek sutkowych. Na skutek pocierania warg o
wystaj¹c¹ brodawkê odruchowo
otwiera buziê. Mama musi mu pomóc
chwyciæ pier. Podra¿nienie granicy
podniebienia twardego i miêkkiego
przez siêgaj¹c¹ a¿ tam brodawkê pobudza odruch ssania. Wargi, policzki i
jêzyk zaczynaj¹ miarowo poruszaæ siê
i uciskaæ otoczkê wokó³ brodawki. Do
gard³a zaczyna sp³ywaæ pokarm, który ma smak podobny do wód p³odowych. Noworodek umie odró¿niaæ
smaki! Jelita zaczynaj¹ trawiæ, wch³aniaæ, kurczyæ siê i wydalaæ resztki. Dla
u³atwienia pokarm matki zawiera niektóre enzymy trawienne. W pierwszych dniach noworodek wydala zalegaj¹c¹ w jelitach smó³kê (bardzo

ciemny stolec), potem przez kilka dni
wydala kilka razy dziennie stolec brunatny (przejciowy), potem ¿ó³ty z bia³ymi grudkami.
Nerki dotychczas nie spe³nia³y
swojej roli. Funkcje oczyszczania organizmu spe³nia³o ³o¿ysko. W pierwszych 2 dobach filtrowanie jest jeszcze s³abe. Dziecko albo wcale nie
oddaje moczu (5% noworodków) albo
2-3 razy na dobê oddaje doæ ciemny
mocz w niewielkiej iloci. Dopiero od
trzeciej doby oddaje jasny mocz od 6
do kilkunastu razy na dobê.
Uk³ad odpornociowy z powodu
braku kontaktu z antygenami nie produkowa³ przeciwcia³. Pod koniec trwania ci¹¿y, wraz z krwi¹ do organizmu
dziecka dociera³y gotowe cia³a odpornociowe. Po urodzeniu dziecko jest
nara¿one na kontakt z substancjami i
mikroorganizmami, przed którymi
musi siê broniæ. Jednak iloæ wytwarzanych przeciwcia³ jest jeszcze bardzo niewielka, bo uk³ad jest jeszcze
niedojrza³y. Na szczêcie spor¹ iloæ
przeciwcia³ otrzymuje dziecko wraz z
pokarmem, a zw³aszcza z siar¹.

NIE WIERZ
we wszystko, co mówi¹  dowiedz siê sama

z popularnego poradnika dr Magdaleny Nehring  Gugulskiej:

WARTO KARMIÆ PIERSI¥

Autorka  lekarka i matka czwórki dzieci wyjania:
 Dlaczego warto karmiæ piersi¹?  Jak zmienia siê pokarm?  Jak zacz¹æ
karmiæ?  Co robiæ, aby by³ pokarm?  Czy moje dziecko siê najada?  Kiedy
odci¹gaæ pokarm?  Jak postêpowaæ w okresie nawa³u i zastoju pokarmu? 
Jak wyleczyæ zapalenie piersi?  Jak karmiæ po cesarskim ciêciu.  Jak karmiæ
bliniaki?  Jak karmiæ wczeniaka?  Gdzy dziecko s³abo ssie.  Moje dziecko
ma ¿ó³taczkê.  Mam za ma³o pokarmu.  Moje dziecko ma kolkê.  Czy moje
dziecko ulewa?  Czy moje dziecko ma zaparcie?  Moje dziecko ma biegunkê
 Czy da siê ¿yæ z alergi¹?  Karmienie i praca.  Wprowadzamy nowe pokarmy.
 Kilka s³ów o pielêgnacji.  Karmienie, p³odnoæ i seks.  Odchudzanie,
opalanie i sport.  Jak d³ugo karmiæ i jak zakoñczyæ karmienie?
Praktyczny upominek dla m³odej mamy (zamówienia - s. 19)
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PRAKTYKA
Skóra, b³ony luzowe mia³y dotychczas kontakt jedynie z p³ynem o
idealnie ³agodnej temperaturze. Teraz
dziecko musi znieæ dotyk ubrañ, pieluch, zmiany temperatury. Zmys³ dotyku jest ju¿ dobrze rozwiniêty. Skóra
noworodka jest bardzo delikatna, ³atwo ulega urazom. luzówki nie stanowi¹ jeszcze wystarczaj¹cej bariery
dla licznych intruzów w postaci np.
drobnoustrojów.
Psychika i zmys³y
Otoczenie wód p³odowych skutecznie izolowa³o dziecko od silnych bodców. Teraz wszystkie bodce docieraj¹ silniej, a noworodkowy uk³ad
nerwowy jest jeszcze bardzo niedojrza³y. Noworodka mêczy ostre wiat³o, dotyk szorstkich i twardych przedmiotów, zmiana temperatury, ha³as.
Dobrze odbiera bodce z wnêtrza organizmu jak g³ód, skurcze jelit, ból
brzucha. Na wiêkszoæ reaguje krzykiem  swoj¹ pierwsz¹ mow¹. Przed
nat³okiem bodców zewnêtrznych
chroni go sen. Noworodek bardzo du¿o
pi, choæ jedne dzieci pi¹ d³ugo i budz¹ siê rzadko, inne pi¹ krótko i budz¹ siê bardzo czêsto.
Najlepiej wykszta³cone s¹ odruchy
potrzebne do zdobywania po¿ywienia
 odruch szukania, ³ykania i ssania.
Ponadto obserwuje siê szereg odruchów charakterystycznych tylko dla
tego okresu:
- Odruch Moro - jeli poruszymy
gwa³townie kocykiem, na którym le¿y
noworodek, wyrzuci on raczki na boki,
krzyknie lub zdziwi siê, nastêpnie
przywiedzie r¹czki i nó¿ki do siebie,
tak jakby chcia³ co obj¹æ. Podobnie
zareaguje na ostry dwiêk lub silne
wiat³o.
- Odruch chwytny - jeli palcem lub
innym przedmiotem dotkniemy wnêtrza d³oni noworodka, zacinie na nim
r¹czkê.
- Odruch skrêcania tu³owia - jeli
podrapiemy dziecko w boczek, to skrêci w tê stronê ca³e cia³ko.
- Odruch pe³zania  jeli d³oni¹
podeprzemy stopy le¿¹cego na brzuchu noworodka, wykona on ruch skokowy do przodu.

- Odruch automatycznego chodzenia  jeli przytrzymuj¹c dziecko pod
paszki dotkniemy jego stopami pod³o¿a, bêdzie na przemian podnosiæ
nó¿ki jak przy chodzeniu.
Wszystkie uk³ady m³odego organizmu dziecka s¹ jeszcze bardzo niedojrza³e. Dlatego noworodek wymaga troskliwej opieki i wielkiej dba³oci. W
tym czasie ca³ym wiatem biologicznym i psychicznym jest dla dziecka
matka. Mleko mamy, ciep³o jej cia³a,
jej g³os od dawna znany, miarowe, te¿
dobrze znane bicie jej serca  to wszystko ³agodzi przejcie w nowy, nieznany
wiat, pomaga wzrastaæ i chroni przed
nieprzyjemnymi bodcami.
Opieka
- Pierwsza doba  szczepienie przeciwko grulicy (szczepionk¹ BCG) i
wirusowemu zapaleniu w¹troby typu
B (szczepionk¹ Engerix)
- Po up³ywie 3 dób  pobranie krwi
z piêtki na badanie w kierunku fenyloketonurii ( w razie wykrycia
tego defektu metabolicznego rodzice
zostaj¹ powiadomieni listownie)
- Szpital zawiadamia o narodzinach
dziecka poradniê D, ale jeli nie pojawia siê w ci¹gu tygodnia po³o¿na rodowiskowa, warto samemu zg³osiæ
dziecko tam, gdzie chcemy aby by³o
leczone
- Szpital zawiadamia te¿ Urz¹d
Gminy, tej do której nale¿y szpital,
Urz¹d Gminy wyznacza termin, kiedy trzeba zg³osiæ siê z dowodami rodziców i wybranym imieniem
- Jeli dziecko rodzi siê w domu
poradniê trzeba zawiadomiæ samemu
i tam wykonaæ wy¿ej wymienione zabiegi, a do Urzêdu Gminy w miejscu
zamieszkania trzeba zg³osiæ siê samemu w ci¹gu 6 tygodni od porodu
- W domu dbajmy o dobre powietrze. Temperatura w pokoju powinna
mieciæ siê miêdzy 16-21 st. C. Trzeba te¿ dbaæ, aby powietrze nie by³o za
suche. W tym celu warto czêsto wietrzyæ. W sezonie grzewczym warto
wieszaæ mokre pieluchy, rêczniki na
kaloryferach lub zaopatrzyæ siê w nawil¿acz. Dziecko poni¿ej 3000g masy
cia³a bêdzie bardzo ³atwo siê wych³a-
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dzaæ, wiêc trzeba je ciep³o okrywaæ.
Odradzam przegrzewania dziecka. Nie
nale¿y utrzymywaæ w mieszkaniu temperatury pow. 25 st.. Do karmienia
trzeba dziecko ubieraæ l¿ej, bo wykonuje wysi³ek i rozgrzewa siê. ¯eby
zorientowaæ siê w sytuacji sprawdzamy ciep³otê r¹czek  powinny byæ
ch³odne, ale nie lodowate oraz karczek
 nie powinien byæ spocony.
- Kikut pêpowiny przemywamy
70% czystym spirytusem (mo¿na zamówiæ w aptece) przy u¿yciu wacików
owijanych na patyczku lub pa³eczek
do czyszczenia uszu. Dezynfekowaæ
trzeba nie tylko sam kikut, ale te¿ zag³êbienie wokó³ niego. Po zabiegu
os³oniæ ja³owym gazikiem lekko nas¹czonym spirytusem i za³o¿yæ pieluszkê tak, aby go nie zakrywa³a. Staramy siê go nie moczyæ przy k¹pieli.
Powinien ³adnie przyschn¹æ, a oko³o
10- 14 dnia odpaæ.
- W pierwszych dobach k¹piemy
dziecko na sucho przy pomocy wacików i przegotowanej wody. Warto
pozwoliæ mazi p³odowej wch³on¹æ siê
w sposób naturalny. Myjemy buziê,
pupê i fa³dy skóry.
- Po kilku dniach mo¿na wykonaæ
pierwsz¹ k¹piel w dzieciêcej wanience. K¹piel dobrze jest robiæ wtedy, gdy
nikt z domowników siê nie spieszy,
najlepiej przed wieczornym, d³ugim
karmieniem. Tradycyjnie k¹piel najlepiej wykonuj¹ ojcowie!
- W nocy warto nie paliæ pe³nego
wiat³a, tylko boczn¹ lampkê. Warto
przewijanie i karmienie wykonywaæ w
ciszy, bez szczególnych zabaw i atrakcji. Wtedy dziecko szybciej nauczy siê
przesypiaæ d³u¿sze fragmenty nocy i
zacznie odró¿niaæ pory dnia.
- £ó¿eczko dzieciêce musi mieæ
dobry, równy materacyk. Jeli nasz
malec bêdzie spa³ w koszu, wózku czy
zajmowa³ czêæ ³o¿a rodziców, musi
le¿eæ na równej powierzchni, bez zag³êbieñ i poduszek. W dzieñ, gdy
mamy kontrolê nad dzieckiem mo¿na
uk³adaæ go do snu na brzuszku, plecach i na boku, w nocy na plecach i na
boku.
Dokoñczenie na s. 16
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KARMIENIE
Noworodek,
Dokoæzenie ze s. 15

- Przy ka¿dym przewijaniu, trzeba
umyæ pupê i posmarowaæ kremem o
w³aciwociach odka¿aj¹cych np. Linomag, Sudocrem. Uwaga, u dziewczynek nie nale¿y specjalnie usuwaæ
wydzieliny, która pojawia siê na wargach sromowych. Nie nale¿y ci¹gn¹æ
za obie stopy ani za jedn¹ nó¿kê. Nale¿y podk³adaæ d³oñ pod poladki i w
ten bezpieczny sposób unosiæ pupê do
mycia i przewijania.
- W pierwszych dobach warto u¿ywaæ pieluszek tetrowych, aby mieæ
kontrolê nad iloci¹ wypró¿nieñ. Potem decyzja nale¿y do rodziny. Zwyk³a tetra, na której wychowa³y siê ca³e
pokolenia dzieci ma swoje zalety. Jest
przepuszczalna dla powietrza, nie
uczulaj¹ca i ekologiczna. Pieluchy jednorazowe maj¹ równie¿ sporo zalet.
Przede wszystkim s¹ bardzo wygodne, zw³aszcza w nocy i na spacerze czy
w podró¿y. Powinno siê dawaæ dziecku dwie pieluchy, aby stwarzaæ warunki dla prawid³owego rozwoju stawów
biodrowych. Jeli u¿ywamy pieluch
jednorazowych, trzeba w³o¿yæ dodatkowo jedn¹ tetrow¹.
- Pieluchy i ubranka nale¿y praæ w
delikatnych proszkach przeznaczonych dla dzieci i obserwowaæ skórê
malucha. Jeli wyst¹pi wysypka, a nie

bêd¹ to potówki, warto zmieniæ proszek.
- W drugim tygodniu mo¿na rozpocz¹æ tzw. wietrzenie. Ubrane jak na
dwór dziecko w wózeczku stawiamy
ko³o balkonu lub w pokoju z du¿ym
oknem. Zaczynamy od 15 minut, potem d³u¿ej. A w trzecim tygodniu mo¿emy rozpocz¹æ spacery. Warto nakarmiæ malucha przed wyjciem,
przewin¹æ i nie martwi¹c siê, ¿e nie
pi, wyjæ lub wystawiæ wózek do
ogrodu. wie¿e powietrze i ko³ysanie
wózka na pewno zadzia³a koj¹co i
unie. Nie ma nic zdrowszego ni¿
wie¿e powietrze.
Karmienie
Jedynym w³aciwym pokarmem
dla noworodka jest mleko mamy
- Nale¿y karmiæ wed³ug potrzeb dziecka i matki, czyli wtedy gdy maluch siê
budzi, kwili, rusza charakterystycznie
buzi¹, a tak¿e wtedy mamie przepe³niaj¹ siê piersi. Jeli dziecko pi zbyt
d³ugo, czyli ponad 3-4 godziny, warto
je obudziæ i przypomnieæ o jedzeniu.
- Noworodka karmiæ trzeba czêsto, minimum 8 razy na dobê, równie¿ w nocy
- Przystawienie musi byæ prawid³owe,
ssanie musi trwaæ odpowiednio d³ugo,
min. 10 minut
- Nie nale¿y podawaæ nic poza pokarmem, od 3 tygodnia nale¿y podawaæ
dziecku witaminê D3, po 1-2 krople

Dowiadczenia m³odej mamy

D

roga Pani Doktor! Chcia³abym podziêkowaæ Pani za
cykl porad i informacji o karmieniu piersi¹ na internetowych stronach LMM. Mam 28 lat i jestem mam¹
4-miesiêcznej Dominiki, któr¹ od pocz¹tku karmiê tylko piersi¹. Temat ten
jest mi wiêc bliski, a ostatnie moje dowiadczenia sk³oni³y mnie do napisania tego listu.
Z perspektywy kilku ostatnich miesiêcy oraz okresu ci¹¿y, muszê potwierdziæ celnoæ przyczyn dla których
matki przestaj¹ karmiæ piersi¹ (z raportu AAP). Brak wiedzy lekarzy, po-
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³o¿nych i otoczenia jest dla mnie przera¿aj¹cy. Pani rzetelne informacje dodatkowo umocni³y mnie w tym przekonaniu. Naprawdê, nie chcia³abym
nikogo krytykowaæ ani oceniaæ, bo jestem tylko geografem, ale cieszê siê,
¿e kieruj¹c siê w³asn¹ intuicj¹ matki i
mo¿e przy Boskiej Opatrznoci dzielnie wybrnê³am z kilku problemów i
szkoda tylko, ¿e tak póno znalaz³am
potwierdzenie swojego postêpowania
w Pani materia³ach.
Chcia³abym pokrótce opisaæ moje
niedawne prze¿ycia. Szko³a rodzenia
zorganizowana przy najwiêkszej przy-
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dziennie w okresie jesienno-zimowym
i w dni deszczowe w okresie wiosenno-letnim
- Podawanie smoczka nie jest konieczne dla prawid³owego rozwoju dziecka, a ³atwo popsuæ wie¿o opanowany sposób ssania piersi
- Nie ka¿dy p³acz dziecka oznacza
g³ód! Noworodek p³acze z wielu innych powodów.
Warto znaæ wskaniki
skutecznego karmienia
Twoje dziecko najada siê, jeli:
- jest karmione minimum 8 razy na
dobê, ma prawid³ow¹ pozycjê przy
piersi i dobry mechanizm ssania;
- jest aktywne przy piersi, s³ychaæ
wyranie ³ykanie, które trwa minimum
5-10 minut przy jednej piersi;
- odczuwasz mrowienie lub ucisk w
piersi zwi¹zany z wyp³ywem mleka,
piersi s¹ pe³niejsze przed ni¿ po karmieniu;
- dziecko jest aktywne, zadowolone,
ma dobrze napiête miênie, budzi siê
do karmienia, ssie aktywnie;
- moczy minimum 6 pieluch na dobê,
a mocz jest jasny i bezwonny;
- oddaje kilka do kilkunastu papkowatych stolców dziennie (minimum 2
du¿e);
- oddawanie smó³ki trwa 1-2 pierwsze
doby.q
dr Magdalena Nehring-Gugulska

chodni w moim miecie okaza³a siê
fatalnym nieporozumieniem. Prowadz¹ca po³o¿na by³a przeciwna æwiczeniom przedporodowym, nauce oddychania, ale co gorzej, nie propagowa³a
karmienia piersi¹, doradzaj¹c mleka
modyfikowane konkretnej firmy. Ponadto twierdzi³a, ¿e pokarm z piersi to
jedynie drugie danie i trzeba noworodki dopajaæ herbatkami lub wod¹ z
miodem(!!!). I broñ Bo¿e nie u¿ywaæ
oliwek, a szczególnie Johnsons Baby,
tylko smarowaæ dzieci kremem Bambino. Takich dziwnych wieci by³o
wiêcej, ale szkoda o nich pisaæ.
Nasz lokalny Szpital w Kolu jest
ju¿ lepiej zorientowany, nad samym
Dokoñczenie obok

KARMIENIE
Dowidczenia m³odej mamy,
dokoñczenie.

ju¿ wejciem na oddzia³ noworodków
wisi tablica z zaleceniami do karmienia piersi¹. Niestety na tym siê koñczy. Maluchy s¹ wprawdzie z mamami, ale na ka¿de kwilenie dopaja siê je
wod¹ z glukoz¹, pozwala na odci¹ganie pokarmu i podawanie go przez
smoczek. Nikt nie pokaza³ jak przystawiæ dziecko do piersi, nie pouczy³,
kiedy i jak odci¹gaæ pokarm, co robiæ
w razie problemów z piersiami. Wychodz¹c ze szpitala, by³am wiêc zupe³nie zielona, ale jedno dobrze
przeczyta³am i zapamiêta³am : tylko
pier przez pierwsze 6 miesiêcy.
Dominika by³a bardzo aktywnym
ssaczkiem, wrêcz przez pierwsze
tygodnie ssa³a prawie non stop. Jednak w 3 tygodniu ¿ycia nabawi³a siê
kataru. Pobieglimy wiêc z mê¿em do
najlepszego prywatnego pediatry w
miecie, który zaleci³ morfologiê krwi
i rtg p³uc (zaznaczê, ¿e dziecko nie
kaszla³o, nie mia³o gor¹czki i by³o
os³uchane p³acz¹ce, gdy¿ wczeniej
lekarz sprawdza³ wszystkie odruchy).
Poza tym stwierdzi³ powa¿n¹ wadê
krêgos³upa w okolicach lêdwi, która
uwidoczni siê, jak ma³a zacznie siadaæ. Bylimy z mê¿em przera¿eni, ale
i nie do koñca o tym wszystkim przekonani. Postanowilimy na w³asn¹
odpowiedzialnoæ nie robiæ zdjêcia
p³uc i zasiêgn¹æ opinii innych lekarzy.
Okaza³o siê, ¿e ma³a mia³a tylko sapkê i nie ma ¿adnej wady krêgos³upa.
Do dzi nie mogê zrozumieæ tych rozbie¿nych diagnoz.
Jeszcze kilka s³ów o zapaleniu piersi, którego nabawi³am siê w 6-tej dobie po porodzie, gdy przyszed³ nawa³
pokarmu, ma³a wyj¹tkowo d³ugo spa³a, do tego przyszli gocie, no i nie

zd¹¿y³am odci¹gn¹æ pokarmu. Gor¹czka ponad 39, bolesna i twarda lewa pier, oczywicie w okolicach pachy. By³am sama, wezwa³am przez
telefon po³o¿n¹, ale nie przysz³a,
dzwoni³am wiêc po porady, do kogo
siê da³o. Inne mamy mówi³y, ¿e lekarze odstawi¹ mi dziecko od piersi i
dadz¹ antybiotyk. Radzi³y przystawiaæ
ma³¹ i kapustê. Znajomy lekarz potwierdzi³ i doradzi³ paracetamol. Tak
te¿ robi³am, ale przez 2 doby nie by³o
¿adnej zmiany, wiêc gdy spad³a trochê gor¹czka, pobieg³am do mojej pani
ginekolog. Pani doktor nakrzycza³a na
mnie, ¿e zaniedba³am piersi, ¿e nie
odci¹ga³am pokarmu po ka¿dym karmieniu i z satysfakcj¹ kaza³a po³o¿nej
rozmasowaæ pier i odci¹gn¹æ pokarm.
Krzycza³am z bólu, ale mleko nie
chcia³o wyp³yn¹æ. Dosta³am wiêc
oksytocynê i nakaz bezwzglêdnego
masowania i odci¹gania pokarmu po
ka¿dym karmieniu. Dopiero póniej
dowiedzia³am siê, ¿e pani doktor nie
karmi³a swoich dzieci piersi¹. Tymczasem moja ma³a silnie ssa³a, oksytocyna i zimna kapusta zadzia³a³y i po
kolejnych dwóch dniach by³o ju¿ du¿o
lepiej, ale nieznaczna twardoæ i zaczerwienienie z guzkiem jeszcze na
miesi¹c zosta³y. Jednak podobny stan
powraca³ jeszcze 3 razy (za ka¿dym
razem inna pier i inny p³at). Zupe³nie
by³am zdezorientowana, co siê dzieje.
Wszyscy mówili, ¿e po prostu przeziêbiam moje piersi. Gor¹czka by³a
mniejsza, a bolesnoæ i czerwone miejsce znika³y po 1-2 dniach. Dzi nie
wyczuwam ju¿ ¿adnego guzka i od
miesi¹ca jest spokój (...)
Serdecznie pozdrawiam i jeszcze
raz dziêkujê Pani za cenne wskazówki dotycz¹ce karmienia piersi¹.q
Aleksandra

Dr Ewa lizieñ - Kuczapska zaprasza do przychodni

PRO FAMILIA 2000

Warszawa, Pasa¿ Ursynowski 1
Pediatra, ginekolog  po³o¿nik, internista, porady laktacyjne,
psycholog rodzinny, porady w zakresie metod
naturalnego planowania rodziny
Tel. (0 22) 641 20 44 lub 0 501 376 996
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26 MAJA  1 CZERWCA 2001
TYDZIEÑ PROMOCJI
KARMIENIA PIERSI¥
Konferencja:
Karmienie piersi¹ w erze informacji,
czyli jak skutecznie
dotrzeæ do klienta
Warszawa, 30 maja, godz. 11.00
Siedziba NOT, ul. Czackiego 3/5
Program:
- Powitanie: Prof. Bogdan Chazan, przewodnicz¹cy KUKP
- Recital Anny Mari Jopek
- S³owo wstêpne: prof.dr hab.Jerzy
Woy-Wojciechowski
Sesja pierwsza:
- Promocja zdrowia w erze informacji
dr n. hum. Zofia S³oñska, Kierownik Zak³adu Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie
- Skuteczna komunikacja z kobietami
w okresie oko³oporodowym - psycholog, £ada Bobrowska-Drozda, dyrektor
firmy szkoleniowej BIGRAM/BZ, cz³onek
zarz¹du Fundacji Rodziæ po ludzku
- Komunikacja pomiêdzy rodzicami,
personelem i dzieckiem w warunkach
oddzia³u patologii noworodka - psycholog, Gra¿yna Kmita, Zak³ad Zdrowia
Rodziny Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
- Profilaktyka i leczenie oszczêdzaj¹ce w raku sutka - dr n. med. S³awomir
Mazur, Centrum Onkologii w Warszawie
W przerwie:
- Poczêstunek
- Wyniki ankiety: Sk¹d kobiety czerpi¹
wiedzê na temat ¿ywienia dzieci?
- Konkurs na Szpital, który najatrakcyjniej
przekazuje wiedzê o karmieniu piersi¹
- Loteria
- Pokaz mody dla mam karmi¹cych
Sesja druga:
- Og³oszenie wyników konkursu Szpital
najatrakcyjniej przekazuj¹cy wiedzê o
karmieniu piersi¹
- Omówienie wyników ankiety: Sk¹d kobiety czerpi¹ wiedzê na temat ¿ywienia
dzieci?
- Debata: Techniki reklamowe i ich wp³yw
na nasze ¿ycie
Konferencjê zakoñczy wystêp
Kabaretu Moralnego Niepokoju
ZAPRASZA:
Komitet Upowszechniania
Karmienia Piersi¹
Warszawa, ul. Kasprzaka
tel. (0-22) 632 82 18
e-mail: kukp@laktacja.pl
www.laktacja.pl
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PROPOZYCJE
SZKOLENIE MA£¯EÑSTW - INSTRUKTORÓW NPR
Prosimy o przys³anie informacji na temat szkolenia
instruktorów NPR w Lidze Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Imiê i nazwisko:
Adres:
Wype³niony kupon proszê nakleiæ na kartkê pocztow¹ i wys³aæ na adres:

Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, Kopaliny 73, 32-720 Nowy Winicz

UWAGA!
Dar Przyjació³
Jeli trzy osoby wp³ac¹ wspólnie na rzecz Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu co
najmniej 60 z³, to na adres jednej z nich przez ca³y rok bêdziemy wysy³aæ
trzy egzemplarze Fundamentów Rodziny
Wysy³kê rozpoczynamy po otrzymaniu z banku potwierdzenia wp³aty
dokonanej na konto:
LMM, ul. Spokojna 5, 05 502 Piaseczno 3
BPH SA O/Bochnia; nr konta: 10601640-320000632220
z dopiskiem Dar na rzecz LMM

ZOSTAÑ
NASZYM
KOLPORTEREM!
Bardzo prosimy
o pomoc
w kolporta¿u
Fundamentów Rodziny.
Ci z Pañstwa, którzy
zamówi¹ co najmniej
10 egzemplarzy naszego
dwumiesiêcznika
do dalszego
rozprowadzania, otrzymuj¹
dla siebie jeden
egzemplarz gratis,
za za pozosta³e p³ac¹
po 2 z³/egz.
plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie
zamówieñ
na formularzu ze str. 19

JESTEMY TE¯ W INTERNECIE: www.mateusz.pl/ligamm
Ojciec wiêty, dokoñczenie ze s. 20

Odrywaj¹c metodê od wymiaru
etycznego, przestaje siê dostrzegaæ ró¿nicê w stosunku do innych metod
(sztucznych), a nawet wypowiada siê
takie zdania, jakby chodzi³o tutaj tylko
o jedn¹ z form antykoncepcji.
Z punktu widzenia prawdziwej nauki zawartej w encyklice Humanae vitae wa¿ne jest przeto prawid³owe
przedstawienie samej metody (przedstawienie w jêzyku biologii i medycyny), o której wspomina ten dokument
(por. HV, 16); nade wszystko jednak
wa¿ne jest pog³êbienie tego wymiaru
etycznego, w obrêbie którego metoda
jako naturalna nabiera równie¿ znaczenia metody etycznej (etycznie poprawnej). I dlatego te¿ g³ówn¹ uwagê
w ramach niniejszej analizy wypadnie
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nam zwróciæ na to, co encyklika mówi
na temat panowania nad sob¹ oraz
wstrzemiêliwoci. Bez wnikliwej interpretacji tego tematu nie docieramy
do rdzenia prawdy etycznej, a tak¿e
prawdy antropologicznej zagadnienia.
Ju¿ wczeniej stwierdzono, ¿e korzenie tego zagadnienia tkwi¹ w teologu
cia³a: ona te¿ (jako pedagogia cia³a) staje siê najg³êbiej i najpe³niej rozumian¹
metod¹ etycznej regulacji poczêæ.
Charakteryzuj¹c w dalszym ci¹gu
cile etyczne wartoci naturalnej
(tzn. etycznej) regulacji poczêæ, Autor Humanae vitae wypowiada siê nastêpuj¹co: Opanowanie to przynosi
¿yciu rodzinnemu obfite owoce w postaci harmonii i pokoju oraz pomaga
w przezwyciê¿aniu innych jeszcze
trudnoci; sprzyja trosce o wspó³ma³¿onka i budzi dla niego szacunek po-
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maga tak¿e ma³¿onkom wyzbyæ siê
egoizmu, sprzeciwiaj¹cego siê prawdziwej mi³oci, oraz wzmacnia w nich
poczucie odpowiedzialnoci. A wreszcie dziêki opanowaniu siebie rodzice
uzyskuj¹ g³êbszy i skuteczniejszy
wp³yw wychowawczy na potomstwo;
wtedy dzieci i m³odzie¿ dorastaj¹c,
w³aciwie oceniaj¹ swoje prawdziwe
ludzkie wartoci i spokojnie oraz prawid³owo rozwijaj¹ swoje duchowe i fizyczne si³y (HV, 21). Zdania te dope³niaj¹ obrazu tego, co encyklika
rozumie przez etyczn¹ regulacjê poczêæ. Jest to, jak widaæ, nie tylko jaki
sposób zachowañ w wyodrêbnionej
dziedzinie, ale postawa osadzona w integralnej dojrza³oci moralnej osób - i
zarazem dojrza³oæ tê integruj¹ca.q
(Jan Pawe³ II: Prawo ¿ycia da³ im
Bóg w dziedzictwo)

PROPOZYCJE

SPRAWDZONY!
Domowy kurs NPR
Prosty i skuteczny sposób odkrycia tajników p³odnoci.
Przekona³o siê o tym ju¿ wiele ma³¿eñstw 
warto pójæ w ich lady.
Praktyczny prezent dla m³odej pary!
Komplet materia³ów Domowego kursu NPR
 ksi¹¿ka Johna i Sheili Kippleyów: Sztuka naturalnego planowania rodziny
 przewodnik kursu: 32 lekcje - nauka krok po kroku
 zeszyt do prowadzenia w³asnych obserwacji: trzynacie estetycznych i przejrzystych kart w wygodnym ma³ym formacie;
 trzy dodatkowe karty obserwacji dla korespondencyjnego skonsultowania w³asnych
obserwacji pierwszych trzech cykli;
 zeszyt æwiczeñ: dwadziecia zapisanych kart z obserwacjami, wraz z ich szczegó³owym omówieniem, do samodzielnego zinterpretowania w ramach pracy domowej;
 ulotki rozwijaj¹ce wybrane zagadnienia
 a dodatkowo tak¿e wliczona w cenê zestawu roczna prenumerata dwumiesiêcznika
Fundamenty Rodziny
Zamówienia prosimy kierowaæ na adres: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
Kopaliny 73, 32 720 Nowy Winicz, tel. (0/14) 685 69 61 (wieczorem)
e-mail: lmm@logonet.com.pl.
ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPIKU W INTERNECIE:
www.mateusz.pl/ligamm/sklepik/katalog.html

#
T y tu ³

Nr
1

Cena

Ilo  æ

„D o m o w y k u rs N P R ”
( U W A G A : k o m p le t - z a w i e r a p o z y c je : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 1 0 )

4 9 ,0 0 z ³

2

J . S . K i p p le y : „ S z t u k a n a t u r a l n e g o p l a n o w a n i a r o d z i n y ”

1 5 ,0 0 z ³

3

"P rz e w o d n ik d o m o w e g o k u rs u N P R ”

1 1 ,0 0 z ³

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

3 ,0 0 z ³

5

Æ w ic z e n ia

4 ,0 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 i e c z n e ”

0 ,3 0 z ³

8

L a L e c h e L e a g u e : " S z t u k a k a r m i e n i a p i e r s i ¹ " - z n a n y n a c a ³ y m  w ie c i e
p o r a d n i k n a j w i ê k s z e j o r g a n i z a c ji p r o m u j ¹ c e j k a r m ie n ie e k o lo g i c z n e -

2 2 ,0 0 z ³

w s p a n ia ³ a l e k t u r a d l a k a r m i¹ c y c h m a m i d l a ic h m ê ¿ ó w
9

M a g d a l e n a N e h r i n g - G u g u ls k a : " W a r t o k a r m i æ p i e r s i ¹ " - 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 t y c z n e j k s i ¹ ¿ k i

1 3 ,0 0 z ³

10

S z e  æ k o l e j n y c h n u m e r ó w  F u n d a m e n t ó w R o d z in y ”

11

 F u n d a m e n t y R o d z in y  ( d o k o l p o r t a ¿ u - m i n im u m 1 0 e g z . )

12

W . F i ja ³ k o w s k i :  R o d z i c i e l s t w o w z g o d z i e z n a t u r ¹ "

1 8 ,0 0 z ³

13

J . P u l ik o w s k i:  W a r t o ¿ y æ z g o d n i e z n a t u r ¹ "

1 5 ,0 0 z ³

14

J . P u li k o w s k i :  W a r t o b y æ o j c e m "

1 5 ,0 0 z ³

15

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

1 5 ,0 0 z ³

16

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 "

17

N O W O  Æ : k s . d r A rtu r K a to lo : „ E m b r io n lu d z k i – o s o b a c z y r z e c z ? ”

( n a l e ¿ n o  æ z a p o b r a n ie m )

25 z³
2 , 0 0 z ³/ e g z .

2 ,5 0 z ³
1 5 ,0 0 z ³

Z a m a w ia m z a z n a c z o n e p o z y c j e i z o b o w i ¹ z u j ê s i ê z a p ³a c iæ
z a n ie w c i¹ g u t y g o d n i a o d d a t y o t r z y m a n i a p r z e s y ³ k i
( D o ³¹ c z n e j k w o t y z o s t a n ¹ d o lic z o n e k o s z t y p r z e s y ³k i. )

imiê i nazwisko

adres

telefon

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.

podpis
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OJCIEC WIÊTY
O DOJRZA£OCI
W ODPOWIEDZIALNYM
RODZICIELSTWIE

O

krelenie etycznej regulacji
poczêæ nazw¹ naturalna t³umaczy siê tym, ¿e odnony
sposób postêpowania odpowiada tej
godnoci osoby, jaka z natury przys³uguje cz³owiekowi: istocie rozumnej
i wolnej. Jako istota rozumna i wolna,
cz³owiek mo¿e i powinien wnikliwie
odczytywaæ ow¹ prawid³owoæ biologiczn¹, jaka nale¿y do porz¹dku natury. Mo¿e i powinien do niej siê stosowaæ celem zachowania rodzicielstwa
odpowiedzialnego wedle planu Stwórcy wpisanego w naturalny porz¹dek
ludzkiej p³odnoci. Pojêta w ten sposób etyczna regulacja poczêæ nie jest
niczym innym, jak tylko odczytywaniem w prawdzie mowy cia³a. Sama
cyklicznoæ rytmów biologicznych
nale¿y do obiektywnej prawdy tej
mowy, która winna byæ przez zainteresowane osoby odczytywana wedle
pe³nej swojej obiektywnej treci. Chodzi o to, ¿e cia³o mówi nie tylko ca³ym zewnêtrznym wyrazem mêskoci
i kobiecoci, ale tak¿e ukrytymi strukturami organizmu, reaktywnoci somatycznej i psychosomatycznej. Wszystko to musi znaleæ w³aciwe dla siebie
miejsce w owym jêzyku, w jakim prowadz¹ swój dialog ma³¿onkowie jako
osoby wezwane do zjednoczenia wedle jednoci cia³a.
Ca³y wysi³ek zmierzaj¹cy do coraz
bardziej precyzyjnego poznania
owych prawid³owoci biologicznych,
które dochodz¹ do g³osu w zwi¹zku z

ludzkim rodzicielstwem, ca³y z kolei
wysi³ek doradców, jak wreszcie samych zainteresowanych ma³¿onków,
nie zmierza do biologicznej mowy
cia³a (do biologizacji etyki, jak utrzymuj¹ niektórzy), ale tylko i wy³¹cznie
do zabezpieczenia bardziej integralnej
prawdy tej mowy cia³a, jak¹ w sposób dojrza³y maj¹ rozmawiaæ z sob¹
ma³¿onkowie wobec wymogów odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Encyklika Humanae vitae wielokrotnie podkrela, ¿e jest to zwi¹zane
z pewnym sta³ym wysi³kiem i trudem,
¿e urzeczywistnia siê za cenê okrelonej ascezy (por. HV, 21). Wszystkie te
i podobne wyra¿enia jasno wskazuj¹,
¿e w wypadku odpowiedzialnego rodzicielstwa, czyli etycznie poprawnej
regulacji poczêæ, chodzi o to, co jest
prawdziwym dobrem ludzkich sumieñ,
co odpowiada etycznej godnoci osoby. Wykorzystywanie cyklu bezp³odnoci w ramach wspó³¿ycia ma³¿eñskiego mo¿e stawaæ siê ród³em
nadu¿yæ, je¿eli ma³¿onkowie staraj¹
siê na tej drodze wykluczyæ swoje rodzicielstwo lub zredukowaæ je poni¿ej s³usznego wymiaru dzietnoci swojej rodziny. Ten za s³uszny wymiar
nale¿y ustalaæ, kieruj¹c siê nie tylko
wzglêdem na dobro w³asnej rodziny,
w tym równie¿ na stan zdrowia i si³
samych ma³¿onków, ale tak¿e wzglêdem na dobro spo³eczeñstwa, do którego przynale¿¹, a nawet poniek¹d
ca³ej ludzkoci. Encyklika Humanae

vitae ukazuje odpowiedzialne rodzicielstwo jako rozwi¹zanie o wielkiej
nonoci etycznej. ¯adn¹ miar¹ nie jest
ono jednostronnie skierowane tylko do
ograniczania potomstwa, oznacza równie¿ gotowoæ przyjêcia liczniejszego
potomstwa. Przede wszystkim za odpowiedzialne rodzicielstwo wi¹¿e siê
wedle s³ów encykliki z g³êbok¹ ide¹
nale¿¹c¹ do obiektywnego porz¹dku
moralnego, którego to porz¹dku prawdziwym t³umaczem jest prawe sumienie (HV, 10).
Idea (a raczej: idea³) odpowiedzialnego rodzicielstwa, z kolei za
jego praktyka, wi¹¿e siê nade wszystko z dojrza³oci¹ moraln¹ cz³owieka
- i tu bardzo czêsto zachodzi pewna
rozbie¿noæ pomiêdzy tym, czemu
pierwszeñstwo wyranie przyznaje
encyklika, a tym, co znajduje to
pierwszeñstwo w obiegowym ludzkim myleniu. W encyklice na pierwszy plan wysuwa siê etyczny wymiar
zagadnienia, a wiêc problem w³aciwie pojêtej cnoty wstrzemiêliwoci.
W obrêbie tego wymiaru mieci siê
równie¿ odpowiednia metoda postêpowania. W myleniu obiegowym
wielokrotnie dzieje siê tak, ¿e metoda, oderwana od w³aciwego sobie
wymiaru etycznego, zostaje potraktowana w sposób czysto funkcjonalny,
a nawet wrêcz utylitarny.
Dokoñczenie na s. 18.

Fundamenty Rodziny  dwumiesiêcznik Ligi Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu  stowarzyszenia o charakterze niedochodowym, którego
celem jest nauczanie i popularyzowanie naturalnego planowania rodziny. Redaktor prowadz¹cy: Maciej Tabor. Wspó³praca:
Magdalena Nehring  Gugulska, ks. Janusz Kaleta, Roman Strus, Ewa lizieñ  Kuczapska. Szeæ kolejnych numerów Fundamentów
Rodziny wysy³amy uczestnikom kursów NPR prowadzonych przez LMM oraz jako wyraz naszej wdziêcznoci wszystkim
ofiarodawcom, którzy wespr¹ dzia³alnoæ Ligi darowizn¹ w kwocie co najmniej 25 z³, wys³an¹ przekazem na konto LMM:
BPH SA O/Bochnia, numer: 10601640-320000632220 (prosimy o pisanie na przekazie, ¿e jest to dar na rzecz LMM).
LMM, ul. Spokojna 5, 05 502 Piaseczno 3; e mail:lmm@logonet.com.pl; www.mateusz.pl/ligamm.
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania. Druk: UNIGRAF, tel. (0 14) 611 25 77
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