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Nauce Dwunastu Aposto³ów (Didache) pochodz¹cej z pocz¹tków II wieku,
wród zasad, które obowi¹zuj¹ chrzecijan z racji wiary w Jezusa Chrystusa, wymienione s¹: nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie uprawiaj pederastii, nie
uprawiaj nierz¹du, nie kradnij, nie czaruj, nie truj, nie zabijaj p³odu, nie odbieraj ¿ycia niemowlêciu1 .
w. Hipolit (170235) przeciwstawiaj¹c siê herezji Kaliksta, która to
herezja wprowadza³a ogromne rozprzê¿enie moralne w dziedzinê czystoci ma³¿eñskiej, potêpia³ praktyki kontroli urodzin jak i po¿ycie seksualne
poza ma³¿eñstwem. Pisa³ on: wiele
tak zwanych chrzecijanek poczê³o
zaraz swobodnie u¿ywaæ rodków antykoncepcyjnych i sznurowaæ siê, celem spêdzenia p³odu, jeli tylko ze
wzglêdu na honor rodziny, czy te¿
z uwagi na wielki maj¹tek nie chc¹
mieæ dziecka z niewolnikiem, wzglêdnie cz³owiekiem ni¿szego stanu. Oto
do jakiej bezbo¿noci doprowadzi³ ów
niegodziwiec, zalecaj¹c cudzo³óstwo
i morderstwo2 .
Laktakcjusz (250330) w Divine
Institutiones [26:23:18] przypomina³
chrzecijanom, ¿e narz¹dy p³ciowe jakie cz³owiek otrzyma³ od Boga, nie

s³u¿¹ do zaspokajania ¿¹dz cielesnych,
ale do tego, by przy ich u¿yciu, przekazywaæ nowe ¿ycie. Ka¿dy akt ma³¿eñski obezp³odniony poprzez rodki
antykoncepcyjne stanowi wzgardzenie
darem Bo¿ym, jakim jest zdolnoæ prokreacji.
Epifaniusz z Salaminy (315403)
w Apteczce (Panarion) [26:5:2] praktykowanie aktów ma³¿eñskich z u¿yciem rodków antykoncepcyjnych,
okrela³ jako zepsucie. Tego rodzaju zachowania s³u¿y³y jedynie zaspokajaniu w³asnych ¿¹dz; tego nie godzi
siê czyniæ chrzecijanom.
Problem kontroli urodzin podj¹³
w swoich homiliach w. Jan Chryzostom (350407). W Homilii XXVIII na
Ewangeliê wed³ug w. Mateusza, potêpiaj¹c chciwoæ, stwierdza, ¿e ludzie
ni¹ ogarniêci uwa¿aj¹ za rzecz przykr¹ i ciê¿k¹ to, co dla innych jest po¿¹dane, mianowicie posiadanie dzieci. Z tej wiêc przyczyny wielu zosta³o
bezdzietnymi, uczynili naturê bezp³odn¹, nie zabijaj¹c wprawdzie dzieci,
lecz zapobiegaj¹c ich poczêciu3 .
O wiele ostrzej wystêpuje ten wiêty przeciwko praktykom antykoncepcyjnym i aborcyjnym w Homilii XXIV
na List w. Paw³a do Rzymian. Pisze
on: Dlaczego siejesz tam, gdzie rola

stara siê zepsuæ plon? Gdzie wzrasta
wiele zió³ przeciw p³odnoci, gdzie zabija siê przed urodzeniem? Ty przecie¿
nie tylko pozwalasz, by nierz¹dnica
pozosta³a nierz¹dnic¹, lecz tak¿e czynisz j¹ morderczyni¹. Czy zauwa¿y³e,
¿e z pijañstwa rodzi siê porubstwo,
a z porubstwa cudzo³óstwo, z cudzo³óstwa morderstwo, a raczej co gorszego; nie wiem nawet, jak to nazwaæ.
Wszak nie zabija, lecz nawet urodziæ
siê mu nie pozwala. Dlaczego obra¿asz
dar Bo¿y; walczysz z Jego prawami;
o to, co jest przekleñstwem, zabiegasz
jak o b³ogos³awieñstwo; ród³o p³odnoci czynisz kolebk¹ mierci, a niewiastê, przeznaczon¹ do p³odzenia potomstwa, przygotowujesz do morderstwa?
Aby ci¹gle byæ przedmiotem u¿ycia dla
kochanków, po¿¹dan¹ przez nich i coraz wiêcej zgarniaj¹c¹ pieniêdzy, nie
wzbrania siê nawet na taki postêpek,
przygotowuj¹c ¿ar ognia na twoj¹ g³owê, bo choæ zbrodnia jest jej czynem,
ty jeste tego przyczyn¹.
St¹d bior¹ siê tak¿e objawy ba³wochwalstwa, bo wiele nierz¹dnic, chc¹c
siê podobaæ, stosuje zaklêcia, ofiary,
lubczyki i tysi¹ce innych chwytów.
A przecie¿ po takiej sromocie, po morderstwach, po ba³wochwalstwie, porubstwo wydaje siê wielu mê¿czyznom rzecz¹ moralnie obojêtn¹, nawet
takim, którzy maj¹ ¿ony; st¹d te¿ zwielokrotnienie nieprawoci. Wszak
z tego powodu przygotowuje siê trucizny, nie dla nierz¹dnego ³ona, lecz
dla skrzywdzonej ¿ony4 .
Interesuj¹cym faktem pozostaje to,
¿e w. Jan Chryzostom praktyki antykoncepcyjne wi¹¿e z ba³wochwalstwem, czyli brakiem wiary w Jezusa
Chrystusa. Ten brak wiary prowadzi
Dokoñczenie na s. 3
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poprzednim numerze Fundamentów Rodziny przedstawilimy interpretacjê cyklu wed³ug regu³y Rozetzera dla wyznaczania fazy III. Ze wzglêdu na jej
przejrzystoæ oraz maj¹c na uwadze
d¹¿enie do ujednolicenia zasad interpretacji w metodach NPR uczonych
przez najwa¿niejsze orodki w Polsce
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu postanowi³a przyj¹æ tê regu³ê Roetzera jako
podstawow¹ w swoim programie szkoleniowym.
Przypomnijmy: faza III (niep³odnoæ poowulacyjna) rozpoczyna siê
wieczorem trzeciego dnia wzrostu
tempreatury, przy czym bierzemy pod
uwagê trzy kolejne temperatury wystêpuj¹ce po dniu szczytu znajduj¹ce
siê nad poziomem ni¿szym, a ostat-

nia z nich musi osi¹gaæ przynajmniej
poziom wy¿szy.
Nie zawsze jednak mamy do czynienia z cyklami, w których szczyt luzu i wyrany wzrost temperatury wystêpuj¹ równoczenie. Tym razem
karta, do której zastosujemy regu³ê R,
jest trudniejsza. Dla u³atwienia interpretacji miejmy pod rêk¹ tekst ze strony 2 poprzednich Fundamentów. W 3
i 4 dniu cyklu wykrelamy temperatury zak³ócone. luz pojawi³ siê w 10
dniu cyklu. Najpierw by³ przez 3 dni
lepki, potem przez 6 dni rozci¹gliwy i
natychmiast znikn¹³. Osiemnastego
dnia jest rozci¹gliwy, a 19 i w nastêpnych ju¿ sucho. Dniem szczytu luzu
jest wobec tego 18 dzieñ cyklu. Wzrost
temperatury nast¹pi³ w 17 dniu cyklu
gdy¿ temperatury w 17, 18 i 19 dniu

s¹ wy¿sze od 6 poprzedzaj¹cych.
Przedwzrostowa szóstka to temperatury w 16, 15, 14, 13, 12 i 11 dniu cyklu. Poziom ni¿szy przechodzi przez
najwy¿sze z tych szeciu temperatur i
wyznaczymy go na wysokoci 36,5°C.
Poziom wy¿szy: 36,7°C. Czy temperatury w dniach 17,18 i 19 wskazuj¹
koniec okresu p³odnoci? Nie, poniewa¿ tylko ostatnia z nich wystêpuje po
dniu szczytu. Dopiero temperatura w
19 dniu cyklu jest pierwsz¹ po szczycie, zatem druga przypada w dniu 20,
a trzecia w 21. Niestety, ta trzecia wy¿sza przypadaj¹ca po dniu szczytu
temperatura nie osi¹ga poziomu wy¿szego. W takiej sytuacji czekamy na
czwart¹ wy¿sz¹ temperaturê, która
nie musi ju¿ osi¹gaæ poziomu wy¿szego. Wszystkie cztery temperatury (19, 20, 21 i 22 dzieñ cyklu) s¹
wy¿sze od poziomu ni¿szego.
Wszystkie wystêpuj¹ po dniu szczytu. Poniewa¿ trzecia nie osi¹gnê³a
poziomu wy¿szego  niep³odnoc
poowulacyjna rozpoczyna siê wieczorem czwartego dnia wy¿szych
temperatur, które wyst¹pi³y po dniu
szczytu luzu. Liniê pionow¹ rysujemy pomiêdzy 21 i 22 dniem cyklu.
W nastêpnych Fundamentach przedstawimy jescze inny przyk³ad karty
z nietypowym obrazem objawów.q
Aleksandra Strus

Jeli macie Pañstwo karty obserwacji
ilustruj¹ce trudne do interpretacji cykle,
przylijcie je do nas - ich omówienie na ³amach
Fundamentów Rodziny pomo¿e innym;
zyskamy w ten sposób tak¿e ciekawy materia³
badawczy. Oczywicie zapewniamy dyskrecjê
i anonimowoæ.

Sok ¿urawinowy a infekcje

R

egularne picie soku z ¿urawiny b³otnej zapobiega nawrotom infekcji dróg moczowych u kobiet  informuje
British Medical Journal, przedstawiaj¹c wyniki badañ przeprowadzonych w Finlandii. Badacze podzielili gru
pê 150 kobiet cierpi¹cych na tego rodzaju infekcje na trzy grupy: pierwszej z nich podawano przez 6 miesiêcy
50 ml soku dziennie, druga przez rok przyjmowa³a preparat zawieraj¹cy przyjazne bakterie laktobacillus, za w
ostatniej grupie nie zastosowano ¿adnego leczenia. Po szeciu miesi¹cach iloæ przypadków choroby wród pij¹cych
sok zmala³a o po³owê, podczas gdy przyjmowanie laktobacillus okaza³o siê nieskuteczne. Znacznie mniejsza w porównaniu z pozosta³ymi grupami by³a równie¿ liczba nawrotów choroby. Badacze stwierdzaj¹, ¿e ze wzglêdu na dostêpnoæ soku ¿urawinowego mo¿e on byæ skuteczn¹ alternatyw¹ dla leków antybakteryjnych.q
(Opr. Na podst. British Medical Journal, nr 7302, Vol. 32230, 30 czerwca 2001)
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do rozwi¹z³oci obyczajów, a wkonsekwencji do praktyk antykoncepcyjnych oraz aborcyjnych. Jednakowa
odpowiedzialnoc za ten stan rzeczy
spada zarówno na kobiety jak i na
mê¿czyzn.
w. Hieronim (331/347419) w Listach [22:13] okrela³ kobiety stosuj¹ce rodki antykoncepcyjne mianem
wdów. Wdow¹ stawa³a siê kobieta
nie z powodu smierci mê¿a, ale z powodu niechêci do dzieci, która to niechêæ nakazywa³a uciekanie siê do rodków zapobiegaj¹cych poczêciu, lub
nawet do zabijania dziecka poczêtego.
w. Augustyn (354430) w De
moribus Ecclesiae Catholicae et de
moribus Manichees [18:65] oraz
w Przeciwko Faustusowi [15:7 i 23:30]
przypomina, ¿e instytucja ma³¿eñstwa
ma na celu prokreacjê i wychowanie
nowego ¿ycia. W przypadku, gdy ma³¿onkowie unikaj¹ poczêcia dziecka na
ró¿ne sposoby, wówczas kobieta w takim zwi¹zku przyjmuje rolê kochanki

zaspakajaj¹cej ¿¹dze w³asnego mê¿a.
Taki zwi¹zek trudno jest okreliæ mianem ma³¿eñstwa.
W De bono coniugali [1112] w.
Augustyn ³¹czy praktyki antykoncepcyjnoaborcyjne z ba³wochwalstwem.
Unikanie poczêcia dziecka przez ma³¿onków stanowi obrazê Boga Stwórcy, gdy¿ dochodzi do pogwa³cenia
Jego praw zapisanych w naturze aktu
ma³¿eñskiego. Podobn¹ naukê mo¿na
znaleæ w De adulterinis coniugiis
[1:15;17].
Cezary z Arles (470452) w Sermones [1:12] zaleca, ¿e lepiej by by³o,
gdyby kobieta unikaj¹ca poczêcia
dziecka (stosuj¹c rodki przeciwpoczêciowe lub aborcjê) wst¹pi³a do zakonu
za zgod¹ swojego mê¿a. W ten sposób
bêdzie mia³a mo¿liwoæ odpokutowania za czyny przeciwne Bo¿emu prawu i uniknie wiecznego potêpienia.
Jak mo¿na by³o zauwa¿yæ, stosowanie rodków antykoncepcyjnych oraz
aborcji ju¿ w staro¿ytnoci chrzecijañskiej by³o obce duchowi wyznawców
Jezusa Chrystusa. U¿ywanie rodków

przeciwpoczêciowych lub wczesnoporonnych wi¹za³o siê z kultem bo¿ków,
co zarazem na p³aszczynie religijno
moralnej oznacza³o pogwa³cenie przykazania Dekalogu Nie bêdziesz mia³
bogów cudzych przede mn¹. Ponadto
tego rodzaju praktyki by³y nie do pogodzenia z prawem naturalnym, które
zosta³o wpisane przez Stwórcê w otaczaj¹cy wiat oraz w sumienie ka¿dego cz³owieka. Tak wiêc kontrola urodzin postrzegana by³a jako pogwa³cenie
praw Bo¿ych, które odnosz¹ siê do
ludzkiej natury: zachowanie ¿ycia w³asnego i cudzego, oraz przekazanie ¿ycia nastêpnym pokoleniom. q
Ks. Artur Jerzy Katolo
1
Nauka Dwunastu Aposto³ów, nr 2, w: Ks. M.
Michalski, Antologia literatury patrystycznej,
t. 1, Warszawa 1975, s. 17.
2
w. Hipolit, Odparcie wszystkich herezji,
9:12, w: Ks. M. Michalski, dz. cyt., t. 1, s. 195.
3
w. Jan Chryzostom, Homilia XXVIII na
Ewangeliê wed³ug w. Mateusza, nr 5, Kraków
2000, s. 345.
4
Ten¿e, Homilia XXIV na List w. Paw³a do
Rzymian, nr 4, Kraków 1998, s. 379380.
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KRAJOBRAZ PO REWOLUCJI
SEKSUALNEJ

L

ekarze zrzeszeni w Mississipi Medical Association zwrócili siê do
Amerykañskiego Towarzystwa
Medycznego (AMA), z postulatem, by propagowa³o ono powci¹gliwoæ seksualn¹
jako podstawow¹ metodê regulacji poczêæ.
Rada Medyczna AMA odnios³a siê jednak
z rezerw¹ do tej propozycji, stwierdzaj¹c,
¿e nie ma naukowych podstaw do zajêcia
takiego stanowiska.
Serwis medyczny Reutera cytuje wypowied Mary Armstrong, lekarza rodzinnego z Madison w stanie Mississipi, która
stwierdzi³a: Powci¹gliwoæ jest najlepszym i najzdrowszym wyborem, dodaj¹c
równoczenie, ¿e aktywne seksualnie osoby doros³e powinny mieæ tak¿e dostêp do
informacji na temat antykoncepcji.

Dyskusja ta jest zwi¹zana z obserwowanym w ostatnich latach w USA wzrostem liczby zachorowañ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹. Wed³ug
opublikowanego w 2000 roku raportu Center for Disease Control and Prevention ponad 65 milionów Amerykanów cierpi któr¹ z chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹,
a szacuje siê, ¿e ka¿dego roku przybywa
ponad 15 milionów zaka¿onych. Najwiêcej
nowych przypadków notuje siê wród nastolatków w wieku 1519 lat (1/4 wszystkich zachorowañ) oraz wród m³odych doros³ych. Jest to spowodowane czêstym
zmienieniem partnerów, zwi¹zkami m³odych dziewcz¹t z partnerami starszymi (a
wiêc ju¿ potencjalnie zara¿onymi), wspó³¿yciem bez rodków zabezpieczaj¹cych oraz
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wiêksz¹ podatnoci¹ organizmów nastolatek na niektóre infekcje, takie jak na przyk³ad chlamydia, czy gonorrhea
£¹czne koszty ponoszone przez pañstwo w zwi¹zku z t¹ ukryt¹ epidemi¹
(okrelenie u¿yte w tytule raportu) szacuje
siê na oko³o 17 miliardów dolarów rocznie. Od 1996 roku na programy edukacyjne adresowane do nastolatków rz¹d amerykañski przeznacza rocznie ponad 300
milionów dolarów z czego oko³o 85 milionów na przedsiêwziêcia promuj¹ce czystoæ przedma³¿eñsk¹ jako jedyny skuteczny sposób unikniêcia zaka¿enia. q
Pe³ny tekst raportu dostêpny jest w Internecie:
http://www.cdc.gov/nchstp/dstd/Stats_Trends/
Trends2000.pdf
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WYCHOWANIE

Rodzice jako
wychowawcy
Obserwuje siê obecnie zmianê
postaw rodziców wobec dzieci
polegaj¹c¹ na wycofywaniu siê
rodziców z wychowania
i wprowadzaniu dzieci
w pe³nienie ról spo³ecznych.
M³odzie¿ dostrzega, ¿e staj¹ siê
oni coraz bardziej tolerancyjni
i liberalni, sk³onni do
partnerstwa, rozmów, ustêpstw
i pozwalania na uczestniczenie
w rozwi¹zywaniu problemów
rodzinnych.
W niniejszym artykule oparto siê na
materia³ach prezentuj¹cych badania ogólnopolskie lub reprezentatywnych grup
m³odzie¿y (prowadzone przez CBOS, naukowe orodki, np. Uniwersytet l¹ski,
Uniwersytet Gdañski, Katolicki Uniwersytet Lubelski), natomiast nie uwzglêdniono w nim badañ skoncentrowanych na tzw.
grupach ryzyka. Przedmiotem analizy by³y
badania przeprowadzone w ci¹gu ostatnich
omiu lat tak, aby respondenci, którzy odpowiadali na pytania w 1992 roku  jako
roczniki 1971 i póniejsze  mogli odpowiadaæ kryterium socjologicznemu i byæ
zaliczeni do grupy m³ode pokolenie.
Proces wychowania w rodzinie bazuje
na dwóch procesach: normatywnym (stawianie wymagañ) i emocjonalnym (zapewnienie dziecku uczuciowego wsparcia).
Zale¿nie od ich kombinacji powstaj¹ cztery style wychowania. Dojrza³y styl wychowania (wymagania poparte uczuciem) by³
realizowany w 45% rodzin maturzystów
z 1994 roku, styl paradoksalny (wymagania bez wsparcia uczuciowego) oraz naiwny (emocjonalna bliskoæ bez wymagañ)
wystêpowa³ w co pi¹tej rodzinie (22%),
natomiast obojêtny styl (brak wymagañ
i uczuæ) jest najrzadszy i relacjonuje go co
jedenasty maturzysta (9%) (Mariañski,
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1995, s. 326327; 1997, s. 166167; 1999,
s. 143145). Rodzice staj¹ siê coraz bardziej wyrozumiali i ³agodni, tolerancyjni
i daj¹cy swobodê. Niestety ich wycofywanie siê z pozycji autorytetu i przewodnika
prowadzi do nasilenia siê komponentów
stylu wychowania naiwnego i obojêtnego.
Szczególnie niebezpieczny jest paradoksalny i obojêtny styl wychowania, gdy¿
sprzyja on kszta³towaniu osobowoci samodestrukcyjnej i agresywnej wobec innych.
Analizuj¹c wypowiedzi m³odzie¿y
(CBOS, 1998) na temat spe³niania przez
rodzinê jej funkcji wychowawczych zauwa¿amy, ¿e wiêkszoæ rodziców bierze
udzia³ w rozwi¹zywaniu codziennych problemów ich dorastaj¹cych dzieci. Zdaniem
88% uczniów, rodzicom zale¿y na ich dalszej nauce po ukoñczeniu szko³y ponadpodstawowej, trzy czwarte (72%) ma odczucie, ¿e rodzice interesuj¹ sil ich
problemami, a jednoczenie tyle¿ samo
(74%) przyznaje, ¿e s¹ im stawiane wymagania co do wspó³udzia³u i wspó³odpowiedzialnoci za prowadzenie domu i pomoc w gospodarstwie domowym. Rodzice
staraj¹ siê pomóc swym dzieciom, finansuj¹c ich dodatkowe zajêcia (43%), rozwijaj¹c ich zainteresowania kulturalne
(47%) oraz wp³ywaj¹c na formacjê religijn¹ poprzez nak³anianie do praktyk religijnych (52%). Im lepsza sytuacja materialna rodziny, wy¿sze wykszta³cenie
rodziców, wiêksza miejscowoæ i lepsze
oceny dziecka, tym czêstsze inwestowanie przez rodziców w jego naukê (Rodzice, 1999, s. 45).
Wychowanie religijne
Rodzina jest równie¿ postrzegana jako miejsce wychowania religijnego, przy czym
wszystkie badania socjologiczne potwierdzaj¹ tezê o wiêkszym wp³ywie matki ni¿
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ojca w kszta³towaniu religijnoci dzieci. Zaanga¿owanie rodziców jest jednak zale¿ne
od wielu zmiennych, np. regionu, z którego pochodz¹, zawodu i poziomu ich wykszta³cenia, pracy zawodowej matki. Starania rodziców, a zw³aszcza matki,
o religijne wychowanie dzieci uwidacznia
siê szczególnie w formie zapisania dziecka
na katechizacjê, pilnowania, by uczestniczy³o w niedzielnej mszy w. i wdra¿ania
do przestrzegania zasad moralnych. Rzadko natomiast wspólnie uczestnicz¹ z nimi
w praktykach religijnych, prowadz¹ rozmowy na tematy wiary, staraj¹ siê o dawanie
dobrego przyk³adu w³asnym ¿yciem, zachêcaj¹ do pog³êbiania wiedzy religijnej oraz
wspólnie modl¹ siê z nimi. Sama m³odzie¿
przypisuje wiêksze ni¿ rodzice znaczenie
modlitwie w ich rodzinnej formacji religijnej podkrelaj¹c, ¿e to w³anie modlitwa
by³a istotnym elementem ich wychowania
religijnego w domu. Jednoczenie obserwuje siê coraz wiêksz¹ tolerancjê rodziców wobec odmiennych przekonañ religijnych ich
dorastaj¹cych dzieci, liberalizacjê podejcia
do wychowania religijnego, a nawet obojêtnoæ (Wêgrzyn, 1999).
Pogl¹dy rodziców i dzieci
Badaj¹c zbie¿noæ lub rozbie¿noæ pogl¹dów m³odzie¿y z pogl¹dami ich rodziców
w niektórych wa¿nych sprawach (religia,
sprawy spo³eczne i polityczne, moralnoæ
 w tym równie¿ dotycz¹ca sfery seksualnej) uzyskano w grupie maturzystów ró¿ne
wyniki w zale¿noci od rodzaju kwestii oraz
zmiennych spo³eczno-demograficznych.
Deklarowane podobieñstwo jest najwy¿sze
w zakresie spraw religijnych, znacznie ni¿sze w kwestiach ogólnomoralnych i spo³ecznych, natomiast najni¿sze w sprawach zwi¹zanych z polityk¹ i moralnoci¹ seksualn¹.
Dokoñczenie obok

WYCHOWANIE
Brak podobieñstwa pogl¹dów m³odzie¿y
we wszystkich wymienianych kwestiach
ujawni³a ponad pi¹ta czêæ badanych, co
wskazuje, ¿e w tych rodzinach nie dokona³
siê skutecznie proces socjalizacji wartoci
rodzicielskich. Obserwuje siê te¿ du¿¹ trudnoæ okrelania przez m³odzie¿ podobieñstwa lub niezgodnoci swoich pogl¹dów
i pogl¹dów rodziców (oko³o po³owa badanych), co mo¿e wiadczyæ zarówno
o zwiêkszaj¹cej siê s³aboci realizowania
przez rodziny funkcji wychowawczej, jak
i daleko posuniêtej tolerancji rodziców wobec wyborów ich dzieci. Brak zainteresowania, a nawet dystans wobec wartoci
przyjmowanych przez rodziców wiadczy
o niebezpieczeñstwie braku ci¹g³oci miêdzypokoleniowego przekazu wartoci oraz
wzrostu roli rodowisk pozarodzinnych,
które wobec coraz wiêkszej liczby m³odzie¿y przyjmuj¹ funkcje socjalizuj¹ce (Mariañski, 1995, s. 302310).
Do zalet, które zdaniem m³odzie¿y maturalnej nale¿y wpajaæ w wychowaniu dzieci w rodzinie, nale¿¹ przede wszystkim te,
które s¹ zorientowane na w³asn¹ doskona³oæ i samorealizacjê (uczciwoæ, tolerancja,
odpowiedzialnoæ. szacunek dla samego siebie, wiara religijna, pracowitoæ, prawdomównoæ, samodzielnoæ, wytrwa³oæ) ni¿
na cechy skierowane na ¿ycie spo³eczne (Mariañski, 1995, s. 285296; 1997, s. 172). Zasadniczo m³odzie¿ ta odrzuca twarde metody wychowania, natomiast aprobuje przede
wszystkim takie metody, jak zrozumienie
przez rodziców k³opotów i problemów m³odzie¿y (71%), wyrozumia³oæ i tolerancjê
(55%), osobisty przyk³ad rodziców (48°l0),
rozmowy i przekonywanie (34%), okazywanie serdecznoci (33%), konsekwencja
w postêpowaniu (29%), chronienie od z³ego
towarzystwa (20%) i pozostawienie samodzielnoci (16%). Wydaje siê wiêc, ¿e dorastaj¹ce pokolenie bêdzie realizowaæ we w³asnych rodzinach ³agodny styl wychowania,
odchodz¹c od rygoryzmu i dyscypliny, kar
i domagania siê bezwzglêdnego pos³uszeñstwa (Mariañski, 1997, s. 168171).
Wzory rodzicielstwa
Rodzina jako rodowisko wychowawcze
dostarcza dzieciom modeli sprawowania
funkcji rodzicielskiej, do których bêd¹ siê
mogli odnieæ w swoim doros³ym ¿yciu.
O identyfikacji z rodzicami jako wycho-

wawcami i przyswojeniu ich stylu wychowawczego jako w³asnego wiadcz¹ wyniki badañ m³odzie¿y katowickiej. Ogólnie
wyrazi³a ona akceptacjê dla stylu wychowania w rodzinie generacyjnej, uznaj¹c go
za dobry i wart aplikacji w przysz³ym ¿yciu (60% deklaruje stosowanie podobnego styl wychowania, 12%  takiego samego). Natomiast jedna trzecia m³odzie¿y
dystansuje siê wobec stylu wychowania
w³asnych rodziców. Na aprobatê systemu
wychowawczego rodziców pozytywnie
wp³ywa pochodzenie z pe³nej rodziny, autentyczna wiara i czêste praktyki religijne
(Budzyñska 1999). q
Dorota Kornas-Biela
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zatytu³owanej Rodzina w opinii m³odego pokolenia Polaków.

Szczêliwy poród
kobiety, która w ci¹¿y
przesz³a operacjê serca

C

zterdziestodwuletnia mieszkanka
jednej z podkrakowskich gmin,
która w marcu, bêd¹c w ci¹¿y, przesz³a powa¿n¹ operacjê serca, urodzi³a
dziecko. Poród w Klinice Ginekologii i Po³o¿nictwa Collegium Medicum UJ przebieg³
bez komplikacji. To drugi taki przypadek
w Polsce. Dziewczynka przysz³a na wiat
zdrowa. Wa¿y 2950 g i mierzy 52 cm. Jest
pi¹tym dzieckiem nauczycielskiego ma³¿eñstwa. Bêdzie mieæ na imiê Maria Antonina. Powierzylimy dziecko opiece Matki Boskiej, chcielimy te¿ uhonorowaæ prof.
Antoniego Dziatkowiaka powiedzia³ PAP
szczêliwy ojciec dziewczynki. Poród odby³ siê przez cesarskie ciêcie. Ze wzglêdu
na niecodziennoæ sytuacji bylimy bardzo
ostro¿ni. Na szczêcie nie by³o ¿adnych
komplikacji. Dziecko i matka czuj¹ siê bardzo dobrze  powiedzia³ PAP dr Józef Tomaszczyk, ordynator oddzia³u po³o¿nictwa
Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Collegium Medicum. Wyj¹tkowoæ porodu polega³a na tym, ¿e matka dziecka w 21 tygodniu ci¹¿y przesz³a w krakowskiej Klinice
Chirurgii Serca i Naczyñ Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ operacjê serca w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Kobiecie
zagra¿a³ obrzêk p³uc spowodowany ciê¿k¹
wad¹ serca. Wszczepienie sztucznej zastaw-

Fundamenty Rodziny  nr 3 (37)/2001

ki by³o podwójnie ryzykowne: dla matki i
dla dziecka. Dop³yw krwi i tlenu do p³odu,
w czasie gdy serce matki nie bi³o, zapewnia³a specjalna pompa. Operacjê prowadzi³o
kilkunastu lekarzy: zespó³ kardiochirurgów
z prof. Antonim Dziatkowiakiem oraz zespo³y anestezjologów i kardiologów
z udzia³em po³o¿ników i neonatologów.
Musielimy dzia³aæ bardzo szybko, by
w czasie, gdy serce matki nie bi³o dostarczyæ wszystkie ¿yciodajne substancje dziecku. Uda³o siê to zrobiæ w 27 minut  powiedzia³ PAP prof. Antoni Dziatkowiak.
To wielki sukces przede wszystkim natury, a dopiero potem zas³uga ogromnego dowiadczenia i wiedzy kardiochirurgów, kardiologów i po³o¿ników, ¿e uda³o nam siê
przeprowadziæ kobietê przez ci¹¿ê bezpiecznie  podkrela prof. Dziatkowiak. Podobn¹ operacjê, pierwsz¹ w kraju, zespó³ lekarzy pod kierownictwem prof. Dziatkowiaka
wykona³ w 1988 r. Wówczas ryzyko komplikacji by³o jednak mniejsze, bo pacjentka
by³a ju¿ w zaawansowanej ci¹¿y
i p³ód móg³by siê rozwijaæ poza jej organizmem. Rodzina matki jest szczêliwa. To
dziecko uratowa³o jej ¿ycie. Gdyby nie by³a w
ci¹¿y, nie dowiedzia³aby siê, ¿e jest chora na
serce  powiedzia³a PAP siostra kobiety.q
(PAP  05.07.2001)
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WYCHOWANIE

MEDIA 
SZANSA CZY
ZAGRO¯ENIE?
Przedstawiamy kolejny list na
temat telewizji w rodzinie
i nadal zachêcamy
do dzielenia siê refleksjami na
ten i konkretnymi pomys³ami,
jak radziæ sobie
z ingerencj¹ mediów w ¿ycie
rodzinne
Telewizja publiczna i stacje prywatne
reklamuj¹ sw¹ ofertê programow¹ niczym
przekupka na bazarze. Garciami rzucaj¹
nam w oczy cyfry, bymy przypadkiem
nie zapomnieli, ¿e tylko oni s¹ profesjonalistami, informuj¹ najrzetelniej i ciesz¹
siê najwiêksz¹ ogl¹dalnoci¹. W tej bajecznej telewizyjnej rzeczywistoci, przedziwne postaci, uginaj¹ce siê pod ciê¿arem wypchanych kieszeni, kreowane s¹
na bohaterów. Prawdziwi za bohaterowie, to tylko mieszna galeria figur woskowych, którym co chwila kto bezkarnie doczepia jak¹ gêbê. To, co
ogl¹damy dziêki naszym medialnym dobroczyñcom, to w istocie niekoñcz¹cy siê
serial, wype³niony brakiem wartoci
i duchow¹ pustk¹, która podstêpnie parali¿uje nasze serca. To film drogi, która poprzez kolejne destrukcyjne dowiadczenia, prowadzi do nik¹d. Przekaz p³yn¹cy
z ma³ego ekranu, komputera, czy kolorowych czasopism, s¹czy w nas truciznê
obojêtnoci, braku wra¿liwoci. Powoduje szereg zranieñ, z których nawet nie
zdajemy sobie sprawy. I tak karleje spo³eczeñstwo polskie..... Z Si³aczy i Gigantów zmieniamy siê powoli, lecz systematycznie, w marionetki zdalnie sterowane
ekranem telewizora, w podgl¹daczy, którzy z wypiekami na twarzach ledz¹ losy
obna¿aj¹cych siê z tak¹ ³atwoci¹ herosów nowego wieku.
Medialna edukacja trwa ,obróbka naszych charakterów i sumieñ przynosi co-
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raz bardziej wymierne owoce. I w takim
oto momencie, w obliczu tragedii jaka
wstrz¹snê³a ca³ym wiatem, z ust zdziwionych dziennikarzy pada pe³ne oburzenia pytanie: Jak to mo¿liwe, ¿e na internetowej licie zaginionych nowojorczyków
znajduj¹ siê dowcipne polskojêzyczne
wpisy? Jak to siê sta³o, ¿e obok tych, którzy ponieli tak straszn¹ mieræ, totalnie
wyluzowani przedstawiciele pokolenia
internautów umiecili Królewnê nie¿kê czy Kubusia Puchatka?! Na to pytanie ka¿dy z nas musi sobie odpowiedzieæ
w ciszy w³asnego serca.... Szczególnie
wnikliwie powinni zastanowiæ siê nad
tym haniebnym zjawiskiem rodzice.
W trudnej rzeczywistoci przysz³o nam
wychowywaæ dzieci. I trudno jest nam ,
rodzicom konkurowaæ z mediami w procesie wychowawczym, gdy¿ w serwowanym przez nie bajecznie kolorowym wiecie chaosu, jestemy tylko mas¹ szarych,
nudnych, zakompleksionych postaci. Jestem matk¹ trojga dzieci, których zainteresowania skupiaj¹ siê na razie na ofercie
programowej adresowanej do najm³odszych. Niestety, jak trudno w niej znaleæ
co wartociowego, czy choæby bezpiecznego, wiedz¹ tylko ci rodzice, którzy
bacznie przygl¹daj¹ siê poczynaniom telewizji. Nie ska¿one programy zdarzaj¹ siê sporadycznie i najczêciej jest to
bajkowe kino sprzed dwudziestu czy
trzydziestu lat .We wspó³czesnej ofercie
dla najm³odszych, próbuje siê ju¿ przemycaæ ró¿ne niepokoj¹ce pr¹dy (np.joga dla dzieci).Wielu za tak zwanych
kreskówek dzieci w ogóle nie powinny
ogl¹daæ, gdy¿ w rzeczywistoci s¹ one
filmami sensacyjnymi, gdzie przemoc,
erotyzm i wulgarny slang, tworz¹ niebezpieczny przek³adaniec. Pasmo porannych programów dla najm³odszych,
przerywane jest co chwila zgie³kliwymi
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reklamami atakuj¹cymi wyobraniê
i wolê dziecka, lub reklamówkami kolorowych czasopism krzycz¹cych tytu³ami, które bez ¿enady ujawniaj¹ najbardziej intymne i szokuj¹ce zwierzenia.
Natomiast tu¿ przed wieczorynk¹ lub
zaraz po niej, spikerzy telewizyjni ochoczo pokazuj¹ sceny pe³ne zbrodni, przemocy i erotyzmu bêd¹ce zapowiedzi¹
programów przeznaczonych dla widzów
o mocnych nerwach. W tej sytuacji zadanie rodziców sprowadza siê do pe³nienia funkcji pilota telewizyjnego i wy³¹czania odbiornika za ka¿dym razem, gdy
pojawia siê demoralizuj¹ca reklama lub
film. Jednoczenie ¿adna matka ani ojciec, nie chce byæ tyranem, który wychowuje dziecko w krainie nakazów i zakazów .Ka¿dy rodzic chcia³by widzieæ
swoje pociechy pe³ne radoci i mi³oci
a nie buntu i urazy. ¯ycie rodzica odpowiedzialnego polega wiêc na umiejêtnym lawirowaniu pomiêdzy tym minimum, które dziecko przed telewizorem
spêdziæ musi, a maksimum wysi³ku powiêconego na zorganizowanie mu takich zajêæ i zabaw aby jego czas pozalekcyjny by³ barwny i ciekawy. Na
obecnym etapie telewizja publiczna
utrzymuj¹ca siê z naszych op³at ma nam
do zaoferowania ¿a³osne niewiele. Tym
wiêksza nadziej¹ napawa rozwój mediów propaguj¹cych wartoci chrzecijañskie, jak TV Niepokalanów II i TV
Puls. Z niecierpliwoci¹ oczekujemy
bardziej zdecydowanego zaakcentowania obecnoci tych stacji na rynku mediów, radykalniejszego ich zareklamowania i wiêkszej dostêpnoci. q
Lilianna Mordzak

MEDYCYNA

II Ogólnopolska Konferencja
Poród w wodzie

W

II Ogólnopolskiej Konferen
cji Poród w wodzie zorganizowanej w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach
wziê³o udzia³ ok. 250 lekarzy i po³o¿nych
z ca³ego kraju. W Katedrze Po³o¿nictwa i
Ginekologii l¹skiej Akademii Medycznej w tyskim szpitalu odebrano dotychczas 180 porodów w wodzie.
Przeciw porodom w wodzie oponuj¹ zazwyczaj ci, którzy ich nie przeprowadzaj¹. Tymczasem korzyci dla matki i dziecka s¹ olbrzymie, a rodki
ostro¿noci trzeba zachowaæ zawsze 
mówi³ kierownik tyskiej Katedry, przewodnicz¹cy Sekcji Psychosomatycznej
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, prof. Ryszard Porêba.
Rodz¹ca powinna podczas porodu
wejæ do wody przy 5-centymetrowym
rozwarciu szyjki macicy. Poziom wody
w wannie powinien siêgaæ rodz¹cej do
pêpka, a jej temperatura nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 3637 stopni C. Temperatura powietrza w sali porodów powinna
wynosiæ co najmniej 26 stopni C. Po urodzeniu dziecko mo¿e przebywaæ pod
wod¹ nie d³u¿ej ni¿ pó³ minuty, potem
nale¿y je wyj¹æ potylic¹ ku górze. Ciep³a woda ³agodzi ból kobiety, rozluniona szyjka macicy szybciej siê rozwiera,
a g³ówka szybciej zstêpuje w kanale rodnym. Kobiecie ³atwiej przyjmowaæ wygodn¹ pozycjê, potrzebuje mniej rodków
przeciwbólowych i rozkurczowych, rzadziej zdarzaj¹ siê pêkniêcia krocza  wylicza³ prof. Porêba.
Wród korzyci porodu w wodzie dla
dziecka wymienia siê m.in. mniejsz¹
mo¿liwoæ niedotlenienia, z³agodzenie
szoku porodowego, sta³oæ temperatury
po wyjciu z dróg rodnych, mniejsze oddzia³ywanie dwiêku i wiat³a.
Do przeciwwskazañ porodu w wodzie zalicza siê choroby uk³ady kr¹¿enia, wysokie i obni¿one cinienie krwi,
ciê¿k¹ niedokrwistoæ, choroby naczyñ,
choroby dermatologiczne i infekcje.
W wodzie nie mo¿na rodziæ tak¿e
w przypadkach m.in. nieprawid³owe-

go po³o¿enia p³odu, krwawienia z narz¹du rodnego, zagra¿aj¹cej zamartwicy p³odu, przedwczesnego porodu i
wad rozwojowych p³odu.
Pierwszy poród w wodzie w Polsce
odby³ siê 1 czerwca 1996 r. w Klinice
Perinatologii Akademii Medycznej
w £odzi. W Europie Zachodniej pierwsze takie porody przeprowadzono na
prze³omie lat 70. i 80. Narodziny w
wodzie zdarza³y siê jednak wczeniej 
Aborygenki w Australii pierwsz¹ fazê
porodu spêdzaj¹ w oceanie. Inne kobiety roz¿arzaj¹ w tym czasie na brzegu
ognisko z lici eukaliptusa. Po wyjciu z
wody rodz¹ca staje nad dymi¹cymi rolinami  prawdopodobnie olejki eukaliptusowe wp³ywaj¹ rozluniaj¹co i przypieszaj¹ poród  mówi³ prof. Porêba.
Pierwszy opisany przypadek porodu
w wodzie zdarzy³ siê we Francji w 1804
r. Po dwóch dobach wyczerpana rodz¹ca wesz³a do wanny i wkrótce potem jej
dziecko przysz³o na wiat.
Immersja wodna  czyli zanurzenie w
wodzie  korzystnie wp³ywa na ludzi
ob³o¿nie chorych. Daje dobre efekty
w przypadku nadcinienia têtniczego czy zatrucia ci¹¿owego  mówi wybitny polski
nefrolog prof. Franciszek Kokot. To metoda nieco zapomniana, a bardzo cenna. Dzia³a
na serce, podwzgórze, na nadnercza i nerki.
Zmniejsza zapotrzebowanie na leki  powiedzia³ 8 czerwca prof. Kokot.
Profesor wyg³osi³ w Tychach inauguracyjny wyk³ad podczas II Ogólnopolskiej
Konferencji Poród w wodzie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1. Jego
zdaniem immersja mo¿e przynieæ najwiêksze korzyci ludziom ob³o¿nie chorym. Pacjenci, którzy le¿¹ d³u¿szy czas
 kilka tygodni lub miesiêcy  s¹ zagro¿eni m.in. utrat¹ wapnia, zakrzepami
naczyniowymi, zastoinowym zapaleniem p³uc, obrzêkiem p³uc, zanikiem
miêni, os³abieniem si³y miêniowej i
uk³adu stawowo-ciêgnistego, utrat¹ apetytu i zaparciami.
Czasami wydaje siê nam, ¿e szczyt
szczêcia cz³owieka polega na tym, ¿eby
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le¿eæ jak najd³u¿ej w ³ó¿ku. To fa³szywe
rozumowanie, rzecz ta dzia³a destrukcyjnie
na nasz ustrój  podkreli³ prof. Kokot.
Immersja wodna jest uznawana za
odpowiednik stanu niewa¿koci  powoduje stan bezw³adnoci, dziêki któremu
krew rozk³ada siê równomiernie w ca³ym organizmie. Zanurzenie w wodzie
zwiêksza te¿ wydalanie moczu, a co za
tym idzie  powoduje wzmo¿one wydalanie m.in. wody i sodu z ustroju.
U chorego poddanego immersji
zwiêksza siê objêtoæ kr¹¿¹cego osocza
o 700 ml, czyli o 25%. To niezwykle
du¿o, dziêki temu zwiêksza siê te¿ wielkoæ serca, bo zwiêksza siê objêtoæ krwi
nap³ywaj¹cej do serca i objêtoæ wyrzutowa serca. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
immersja jest rodzajem autotransfuzji
 mówi³.
Chory poddany immersji powinien
siedzieæ w wodzie, zanurzony po szyjê.
K¹piele powinny trwaæ 1 lub 2 godziny,
warto powtarzaæ j¹ 23 razy dziennie. Immersja mo¿e byæ korzystna m.in. dla osób
cierpi¹cych na marskoæ w¹troby i zwi¹zane z ni¹ obrzêki. Po k¹pieli wzrasta
wydalanie nadmiaru sodu z organizmu
bez koniecznoci stosowania leków. Jest
to równie¿ korzystne w przypadku zatrucia ci¹¿owego, kiedy kobieta nie mo¿e
przyjmowaæ leków moczopêdnych, a z jej
organizmu trzeba usuwaæ toksyny.
Immersja oddzia³uje te¿ na uk³ad nerwowy, wyciszaj¹c go. Po k¹pieli spada m.in. stê¿enie adrenaliny. Leczenie to,
powoduj¹c obni¿enie cinienia têtniczego, jest równie¿ wskazane u chorych na
nadcinienie têtnicze.
Szkoda, ¿e w naszych domach jest
coraz mniej wanien, coraz wiêcej pryszniców  podsumowa³ Kokot.
Prof. Franciszek Kokot jest prezesem
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, cz³onkiem rzeczywistym PAN,
cz³onkiem Komitetu Badañ Naukowych,
autorem 17 fachowych prac na temat
immersji. q
(Przedruk z: Kurier Medycyny Praktycznej:
www.mp.pl)
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Od naszego sta³ego
czytelnika Paw³a
Tomaszewskiego
z Wroc³awia otrzymalimy
zapis korespondencji
prowadzonej przez niego
z Instytutem Centrum Zdrowia
Matki Polki. Decydujemy siê
na publikacjê, poniewa¿ jest
to interesuj¹cy przyk³ad
tego, jak trudno niekiedy
znaleæ wspólny jêzyk ze
rodowiskiem medycznym,
gdy chodiz o metody
naturalnej regulacji poczêæ.
Redakcja Diabetyka
Warszawa
Pragnê wyraziæ g³êbokie ubolewanie z powodu opublikowania na ³amach
pisma Diabetyk (nr 9/2001) tekstu pt.
Antykoncepcja  metody naturalne
pióra Lecha Podciechowskiego i Jana
Wilczyñskiego z Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki w £odzi.
Wiedza o metodach naturalnych
planowania poczêæ, jak¹ prezentuj¹ w
tym artykule autorzy, pochodzi z lat
50-tych i ju¿ od dawna jest nieaktualna. Nie czas teraz i miejsce, by wyjaniaæ szczegó³owo, ile b³êdów znalaz³o siê w tym krótkim tekcie (pó³
kolumny druku). Wystarczy zauwa¿yæ, ¿e autorzy mieszaj¹ starodawne
i zapomniane ju¿ metody z nowoczesnymi, czyli nie wiedz¹ (i nie chc¹
wiedzieæ!), czym s¹ wspó³czesne
i nowoczesne metody naturalnego planowania poczêæ (jest kilka porównywalnie dobrych metod, a nie jedna!).
Nie chc¹ te¿ wiedzieæ, ¿e dzi wiatowa Organizacja Zdrowia propaguje
inne metody naturalne  nowoczesne,
nieszkodliwe, tanie i proste. Wiêcej,
tzw. skutecznoæ metod antykoncepcji hormonalnej (z za³o¿enia drogich
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i nieobojêtnych dla zdrowia i ¿ycia kobiety i dziecka) jest porównywalna ze
skutecznoci¹ wspó³czesnych metod
planowania poczêæ!
Niewiedza w tym zakresie ujawniona przez autorów nie najlepiej wiadczy
o nich jako o pracownikach naukowych
(jeden jest profesorem), jak by nie by³o
Katedry i powa¿nego Instytutu. W XXI
wieku g³osz¹ pogl¹dy naukowe sprzed
50 lat i to w dziedzinie tak szybko rozwijaj¹cej siê jak fizjologia i medycyna.
Propagowanie wiedzy sprzed pó³ wieku
dobitnie wiadczy o tym, ¿e autorzy tekstu nie ledz¹ literatury, nie s¹ na bie¿¹co i powtarzaj¹ to, czego uczyli siê na
studiach. To dyskwalifikuje ich jako pracowników naukowych i lekarzy! Pacjent
ma prawo wierzyæ i ufaæ lekarzowi,
zw³aszcza z tytu³em naukowym. Tymczasem panowie z £odzi nie chc¹ wiedzieæ wiêcej i lepiej, nie czytaj¹ literatury z zakresu, o którym pisz¹. Czy
dlatego, ¿e tematyka jest niewygodna?? (...) Gorzej, ich niewiedza i ignorancja stanowi potencjalne zagro¿enie
zdrowia wielu kobiet! Jestem przera¿ony, ¿e w takie rêce trafiaj¹ kobiety
w Centrum Zdrowia Matki Polki.
Nie najlepiej o autorach wiadczy
tak¿e sam tytu³ tekstu  nie odpowiada on zupe³nie zawartoci (o metodach naturalnych jest zaledwie 1/10
tekstu!!).
Pomijam tutaj wartoæ pozosta³ej
czêci tekstu artyku³u. Warto jednak
nieco ostudziæ bezkrytyczny zachwyt
autorów nad wzorem Holandii. Rzeczywicie, Holandia jest liderem
w stosowaniu antykoncepcji tak skutecznym, ¿e ... wymiera. Czy to ma byæ
dla nas wzór?!q
£¹czê wyrazy powa¿ania
Pawe³ Tomaszewski

Szanowny Panie Doktorze
List Pana z 3.10.2001 r. wzbudza
zdziwienie, bowiem polemizuje Pan
z tezami, których nie ma w cyklu artyku³ów popularnonaukowych w
Diabetyku 5(67) maj 2001:1618;
6(68) czerwiec 2001:1415; 7(69) lipiec 2001:1819 i 8(70) sierpieñ 2001.
Zarzucanie autorom niewiedzy wskazuje na Pana nonszalancjê i niewiedzê,
³¹cznie z fundamentalistycznym po-
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dejciem do zagadnienia, za zalecenia czystoci rodowiska jako ¿ywo
przypominaj¹ nies³awn¹ epokê PRL.
Polecam Panu przejrzenie w PubMed
publikacji z ostatniego roku  przewa¿nie s¹ to prace o dzia³aniach inaktywuj¹cych hormony regulacyjne, za
metody mechaniczne nie znajduj¹
uznania wród licz¹cych siê autorów
i trudno zaliczyæ je do naturalnych.
Proszê te¿ przeczytaæ Antykoncepcjê
u progu XXI wieku, Nowa Klinika
2001, 8(2):5966, gdzie zgodnie z rzeczywistoci¹ stwierdzono, ¿e metody
naturalne s³u¿¹ raczej planowaniu rozrodu.q
Z powa¿aniem
prof. Henryk Tchórzewski
Przewodnicz¹cy
Rady Naukowej ICZMP

Prof. Henryk Tchórzewski
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
ICZMP £ÓD
Szanowny Panie Profesorze,
Dziêkujê za mi³y list z 12 padziernika br. zawieraj¹cy piêkne figury stylistyczne i zachêty (polecenia ?) do
lektury publikacji medycznych. Pragnê wyjaniæ Panu Profesorowi, ¿e
mój list z 28 wrzenia br. dotyczy³ jedynie artyku³u z wrzeniowego numeru Diabetyka (nr 9(71), str. 2021).
Nie polemizowa³em, jak Pan Profesor
sugeruje, z ¿adnym z wymienionych
przez Pana artyku³ów (wymagaj¹
osobnej krytyki), a tylko z najnowszym odcinkiem cyklu, zapewne przez
przeoczenie opuszczonym w cytowanym przez Pana wykazie. By³bym
wdziêczny Panu Profesorowi za uwa¿ne przeczytanie pierwszego akapitu
tego artyku³u. Wówczas moje zastrze¿enia stan¹ siê czytelniejsze. W swoim licie nie zajmowa³em siê antykoncepcj¹ a tylko tym, co wiedz¹ autorzy
tekstu o metodach naturalnego planowania poczêæ (w³anie poczêæ a nie
rozrodu!). A ta wiedza u autorów jest
znikoma. Trudno te¿ oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e chodziæ tu mo¿e o celowe
Dokoñczenie obok

LISTY
Wszystko wraca
do normy
Witam!
Mam na imiê Agnieszka i mam 26
lat.Chcia³abym podziêkowaæ Wam za
umo¿liwienie mi poznania metody
NPR, za ekspresowe przys³anie materia³ów oraz za pomoc w interpretacji pierwszych wykresów. Wys³a³am
moje nietypowe wykresy faksem
i od razu dosta³am Wasz¹ odpowied.
Wielkie dziêki! Muszê przyznaæ, ¿e
uspokoilicie mnie i mojego mê¿a, bo
obawia³am siê o swoj¹ p³odnoæ i czy
w ogóle bêdziemy mieli szansê kiedykolwiek zostaæ rodzicami. Po odstawieniu pigu³ek antykoncepcyjnych
(bra³am je tylko przez 1,5 roku) mia³am bardzo powa¿ne problemy z in-

mieszanie metod i manipulowanie wiedz¹ i niewiedz¹. Mo¿na nie uznawaæ
metod naturalnych (jeli nie pasuj¹ do
wyznawanego wiatopogl¹du liberalnego), mo¿na ich nie znaæ (choæ niewiedza obci¹¿a lekarza praktyka i naukowca), ale nie wolno wypisywaæ
bzdur na ich temat!
Pragnê wiêc przypomnieæ, ¿e pracownik naukowy pisz¹cy artyku³ popularnonaukowy nie jest zwolniony
z zachowania rzetelnoci i uczciwoci. Wiêcej, taki artyku³ wymaga
szczególnej starannoci, bo zwyk³y
czytelnik nie jest w stanie sprawdziæ
zawartych w tekcie informacji (jak
w przypadku czytelników prac stricte naukowych) i obdarza autora wielkim zaufaniem. W przypadku tekstu
z wrzeniowego numeru Diabetyka
to zaufanie zosta³o nadu¿yte przez autorów podpisuj¹cych siê swymi tytu³ami i stopniami naukowymi oraz
podpisuj¹cych swe wywody nazw¹
swej placówki naukowej.
Bêdê wdziêczny Panu Profesorowi
za wyjanienie, kto i jakie metody
mechaniczne zalicza do metod naturalnych. Jestem te¿ zaskoczony, ¿e
zapomina Pan o tym, ¿e na Zachodzie
metody naturalne s³u¿¹ nie tylko planowaniu rozrodu (co za ¿argon medycznoweterynaryjny!) ale uznane s¹

terpretacj¹ pierwszych wykresów 
by³y po prostu straszne: ró¿ne d³ugoci cykli, chaotyczne skoki temperatur, zanik luzu itd. Trudno by³o mi siê
w ogóle dopatrzyæ w nich jakichkolwiek oznak owulacji! Po konsultacjach
z Wami dopiero okaza³o siê, ¿e owulacja jednak wystêpuje, ale bardzo póno  miêdzy 24 a 27 dniu cyklu (przy
cyklach 2732-dniowych!). I tak
w zasadzie by³o do dzi. Przez szeæ
cykli po odstawieniu pigu³ki (to przecie¿ pó³ roku!) owulacja wystêpowa³a
bardzo póno tzn. miêdzy 24 a 27
dniem cyklu. Co miesi¹c owulacja
przesuwa³a siê trochê ku pocz¹tkowi cyklu o 1 lub 2 dni.
Jestem w VII cyklu po odstawieniu pigu³ki, w 17 dniu cyklu
i wszystkie znaki na niebie i zie-

te¿ za cenne metody diagnostyczne
w badaniu i leczeniu niep³odnoci. (...)
Jestem przekonany, ¿e nie spotkam
siê ju¿ wiêcej z wypowiedziami na
poziomie merytorycznym z lat piêædziesi¹tych minionego stulecia. A odwo³anie siê do epoki PRL odbieram
jako brak merytorycznych argumentów i próbê przeniesienia dyskusji na
poziom ideologii (fundamentalizm rodem z ... PRL!).
Jako pracownik naukowy wywodz¹cy siê z rodziny pielêgnuj¹cej ¿ywe
tradycje naukowe od po³owy XIX wieku (kilka pokoleñ profesorów uniwersyteckich) bolejê nad lekcewa¿eniem
powo³ania naukowca i uczonego, nad
szkodliwym deprecjonowaniem wizerunku pracownika naukowego. Rozumiem, ¿e próbuje Pan Profesor broniæ
pracowników swojej placówki. Chcia³bym jednak wierzyæ, ¿e podjêta obrona jest w³aciwa i uzasadniona. Zbyt
czêsto bowiem spotkaæ siê mo¿na po
prostu z ukrywaniem poczynañ wspó³pracowników. A przecie¿ nie mo¿e
byæ zgody na le pojmowan¹ wyrozumia³oæ wobec z³a i to niezale¿nie od
stopnia i stanowiska osoby dopuszczaj¹cej siê lekcewa¿enia wobec powinnoci uczonego i lekarza.q
£¹czê wyrazy szacunku
Pawe³ Tomaszewski
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mi mówi¹, ¿e w³anie odby³am
owulacjê (to trzeci dzieñ pe³nego
wzrostu temperatury). Nie ukrywam,
¿e moja radoæ jest ogromna, ¿e w
koñcu wszystko wraca do normy! Trzeba by³o pó³ roku nerwów (albo
pokuty za g³upotê), ¿eby mój organizm odreagowa³ pigu³kê hormonaln¹, która rzekomo jest: ca³kowicie
bezpieczna, bez skutków ubocznych,
a p³odnoæ po jej odstawieniu wraca
natychmiast i mo¿na bez obaw planowaæ zajcie w ci¹¿ê. Na pewno
minie jeszcze trochê czasu zanim
dojdê do pe³nej równowagi hormonalnej, dlatego z poczêciem dziecka
wstrzymamy siê jeszcze przez rok.
Niech mój list bêdzie przestrog¹ dla
innych, dla tych którzy ceni¹ sobie
w³asne zdrowie. Kto ma inne zdanie
 trudno, jego wybór, ale uwa¿am,
¿e o prawdziwym dzia³aniu pigu³ek
nale¿y g³ono mówiæ ! Niestety, mój
ginekolog nic mi o tym nie powiedzia³. Mo¿e gdybym zna³a prawdê
wczeniej, post¹pi³abym ca³kiem
inaczej. Jeszcze raz chcia³am Wam
wszystkim bardzo podziêkowaæ za
wsparcie, pozdrawiam.q
Agnieszka

P.s.

Dla wszystkich zainteresowanych podajê mój
email: norsca@poczta.onet.pl

Stosujemy NPR
Przeczyta³am wypowied Lilith
i sk³oni³a mnie do napisania paru
s³ów. Chcia³am tylko powiedzieæ, ¿e
mam 24 lata i jestem 3 miesi¹ce
po lubie. Nie wspó³¿y³am z ¿adnym mê¿czyzn¹ przed lubem i jestem bardzo szczêliwa z tego powodu. Mogê teraz skupiæ siê na
moim mê¿u i dowiadczenia z przesz³oci mi nie dokuczaj¹. Nasze
wspó³¿ycie uk³ada siê fantastycznie.
Stosujemy metody naturalnego planowania rodziny i jest nam z tym
dobrze. Mam nadziejê, ¿e Lilith siê
opamiêta zanim bêdzie póno.q
(nazwisko do wiadomoci redakcji)
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U³uda nies³abn¹cych
doznañ

P

sychologia mówi, ¿e mno¿enie
bodców powoduje s³abn¹c¹ reakcjê na nie. Opisuje to znane
prawo psychologiczne  prawo znu¿enia: te same bodce powoduj¹ coraz
mniejsz¹ reakcjê organizmu. Prawa
psychologii s¹ tak samo deterministyczne jak prawa fizyki (np. prawo grawitacji), z t¹ ró¿nic¹ jedynie, ¿e ich skutki nie s¹ natychmiastowe, a ujawniaj¹
siê po czasie. Pewnie dlatego prawa fizyki ludzie powszechnie szanuj¹, a psychologicznych nie szanuj¹. Nikt nie wychodzi na spacer z balkonu czwartego
pietra, bo wie, ¿e natychmiast spadnie.
Wielokrotnie od dzieciñstwa spada³
z ró¿nych wysokoci i rozumie, ¿e prawo grawitacji dzia³a bezwzglêdnie. Wie
z dowiadczenia, ¿e im wy¿sza wysokoæ, z której siê spada, tym groniejsze i boleniejsze mog¹ byæ skutki
upadku. Pozna³ to na w³asnej skórze.
Zauwa¿my, ¿e obiektywne prawa dzia³aj¹ niezale¿nie od tego, czy kto zna
wzory je opisuj¹ce, czy te¿ nie ma
o nich zielonego pojêcia.
W sid³ach przyjemnoci
Wróæmy jednak do prawa znu¿enia i za¿ywanych przyjemnoci seksualnych.
Je¿eli nie pojawi siê nowa jakoæ prze¿ycia, wynikaj¹ca z g³êbi wiêzi osobowej ma³¿onków, to sama przyjemnoæ
bêdzie nieuchronnie mala³a. W efekcie
przyjemnoæ doæ szybko siê skoñczy.
Para, nie spodziewaj¹c siê tego, prze¿ywa zawód, a nawet dramat. Nie to obiecywa³a im poprzez media nachalna reklama seksu! Niestety, mimo poczucia,
¿e s¹ oszukani, ludzie szukaj¹ dalszej pomocy u oszusta. Kultura (czy raczej kultura) ¿yczliwie podpowiada: Chc¹c
podtrzymaæ doznania, trzeba poszukaæ
nowych, wie¿ych bodców, pobudzeñ:
365 pozycji na 365 dni w roku! Ja z³o-
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liwie pytam autorów tych pomys³ów:
A co z rokiem przestêpnym? Nuda?!
Oczywicie, by unikn¹æ niepo¿¹danych
skutków niefrasobliwych zabaw seksualnych, mamy szerok¹ ofertê nowoczesnego przemys³u antykoncepcyjnego,
a gdy ten zawiedzie  aborcyjnego. Nie
koniec na tym. Tworzy siê ca³e podrêczniki pobudzania (stymulowania  jak siê
to obecnie okrela). Nie dziwi¹ w tym
kontekcie rady autorytetów, ¿e je¿eli z ¿on¹ jest nieciekawie, to trzeba zmieniæ... ¿onê. Ile¿ razy pomaga³em leczyæ
rany ma³¿eñstwom, którym postêpowy psycholog zaleca³ zmianê partnera jako sposób na rozwi¹zanie problemów w dziedzinie wspó³¿ycia.
Osobicie s³ysza³em w radio, jak pani
psycholog, odpowiadaj¹c na pytanie s³uchaczki, mówi³a: Je¿eli kobieta ¿yj¹ca
w ma³¿eñstwie pozna³a mê¿czyznê swego ¿ycia, odnalaz³a prawdziw¹ mi³oæ,
to nieuczciwoci¹ by³oby, gdyby nie pos³ucha³a g³osu serca i nie posz³a za nim.
Pozostawienie mê¿a i dzieci jest wówczas koniecznoci¹ podyktowan¹ uczciwoci¹ wobec siebie samej. Pozostawiê
bez komentarza tê wypowied. (...)
Powy¿sze przekonania s¹ przekazywane w sposób profesjonalny w mass
mediach i podawane w sposób atrakcyjny, kusz¹cy. Je¿eli wiêc wspó³ma³¿onkowie uwierz¹ masowemu przekazowi i skoncentruj¹ siê na sile doznañ,
wówczas bêd¹ musieli wymylaæ coraz ekscentryczniejsze pobudzenia. Jednak skazani bêd¹ na dramat zawodu
i frustracji, p³yn¹cych z niespe³nienia tak
bardzo rozbudzonych (dodajmy  nierealnych) oczekiwañ. Wobec szerz¹cego siê u¿ytkowego podejcia do p³ciowoci, nie dziwi fakt, ¿e wielu mê¿ów
nie mo¿e wspó³¿yæ z ¿on¹, je¿eli nie
obejrz¹ wczeniej filmu pornograficznego. Niedawno rozmawia³em w po-
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radni z kobiet¹, któr¹ m¹¿ chce uszczêliwiæ, ka¿¹c jej odgrywaæ sceny z obejrzanych filmów pornograficznych.
Biedna kobieta nie doæ, ¿e czuje ju¿
obrzydzenie do ca³ej sfery p³ciowoci,
to czuje je równie¿ do osoby mê¿a, który stawia takie ¿¹dania. A m¹¿ pewnie
chce dobrze, bo bezkrytycznie uwierzy³
w szczêcie aktorek ogl¹danych na filmach. Dzi wrzeszczy na ¿onê, ¿e on
lepiej od niej wie, czego ona chce. Przecie¿ na w³asne oczy widzia³, czego chc¹
wszystkie kobiety... To jest w³anie lepa uliczka, w któr¹ prowadzi przekonanie, i¿ chodzi jedynie o atrakcyjne
doznania. Ludzie, którzy koncentruj¹ siê
wy³¹cznie na doznaniach, skazuj¹ siê na
to, ¿e ich atrakcyjnoæ kiedy nieuchronnie siê skoñczy. Czêsto wówczas twierdz¹, ¿e przestali siê kochaæ, myl¹c
zreszt¹ ca³kowicie pojêcia. Pojawia siê
dramat rozpadu ma³¿eñstwa. Wtedy
szukaj¹ nowych partnerów i nowych
doznañ.
Mit orgazmu
Mówi siê, ¿e m¹dry Polak po szkodzie.
W omawianej dziedzinie to przys³owie
nader czêsto siê nie sprawdza. Wiele
osób b³¹dzi dalej, ci¹gle opieraj¹c siê
na tym fa³szywym za³o¿eniu, które doprowadzi³o ich do nieszczêcia. Na za³o¿eniu, ¿e przyjemnoæ seksualna jest
wartoci¹ autonomiczn¹, mog¹c¹ zapewniæ szczêcie, ¿e jest jego niezbêdnym warunkiem.
Niedawno przysz³a do poradni
kobieta, która szuka³a pomocy dla
kogo bliskiego. Pamiêta³a mnie
sprzed dziesiêciu lat, kiedy przygotowywa³em j¹ wraz z narzeczonym
do ma³¿eñstwa. Wywi¹za³a siê mi³a
rozmowa, w której ona owiadczy³a, ¿e jest bardzo szczêliw¹ ¿on¹
i matk¹. Powiedzia³a, ¿e wiele za-

MA£¯EÑSTWO
wdziêcza konferencjom i rozmowom
w ramach przygotowania do ma³¿eñstwa. Okaza³o siê, ¿e pamiêta nawet
opowiadane wówczas przeze mnie
anegdoty. Co wiêcej, ¿yj¹ one w ich
rodzinie, wprowadzaj¹c wiele umiechu i radoci w czêsto zabieganej
i mêcz¹cej codziennoci. Powiedzia³a ponadto co szczególnego, bardzo
intymnego, co  jak siê wydawa³o 
musia³a wypowiedzieæ. Powiedzia³a to sama z siebie bez pytania
czy jakiejkolwiek zachêty z mojej
strony. Muszê jeszcze Panu co powiedzieæ. Po jednym z wyk³adów,
ju¿ w³aciwie po zakoñczeniu dopowiedzia³ Pan zdanie: Kobieta mo¿e
byæ szczêliwa we wspó³¿yciu p³ciowym, wcale nie prze¿ywaj¹c orgazmu. Zapamiêta³am to zdanie, bo
mnie totalnie zaskoczy³o. Jak to?!
Czy to mo¿liwe? Dzi mogê powiedzieæ, ¿e jestem ogromnie szczêliwa w relacji seksualnej z moim mê¿em, choæ... nigdy w ¿yciu nie
prze¿y³am orgazmu. S¹dzê, ¿e gdyby nie to jedno zdanie, us³yszane
przed dziesiêciu laty, pewnie dzi
przejmowa³abym siê bardzo, ¿e
wszystko jest le, i pewnie by³abym
ciê¿ko znerwicowana, co oczywicie
odbi³oby siê na mê¿u i relacji z nim.
Wiele krzywdy wyrz¹dza ludziom
dzisiejsza kultura, sprowadzaj¹c relacjê seksualn¹ dwojga jedynie do
poziomu doznañ cielesnych.
Na potwierdzenie prawdziwoci
ostatniego zdania opowiem o innej sytuacji z poradni. Przychodzi bardzo
m³oda para, jak siê okazuje trzy miesi¹ce po lubie. Bardzo zdenerwowani i zak³opotani swym problemem.
D³u¿sza chwila mija, zanim zdradzaj¹c ogromny ból, wreszcie wypowiedzieli, albo raczej wyrzucili z siebie:
Ju¿ trzy miesi¹ce jestemy po lubie,
a ¿ona jeszcze nie prze¿y³a orgazmu.
Oni sami tego nie wymylili. To przekaz wspó³czesnej kultury konsumpcyjnej kaza³ im skoncentrowaæ siê na
doznaniach, jako czym rzekomo najwa¿niejszym. Czym, od czego ma
zale¿eæ ich szczêcie ma³¿eñskie
i szczêcie w ogóle.
Zdarza siê, ¿e gdy próbujê te sub-

telne sprawy przekazaæ m³odym, widzê zdziwienie, niedowierzanie, niezrozumienie w oczach m³odych mê¿czyzn. Trudno siê dziwiæ  oni
wiedz¹ i odczuwaj¹ inaczej. Lecz
znacznie wiêkszym smutkiem napawa mnie reakcja bardzo m³odej
dziewczyny, gdy niedwuznacznie
wydyma usta, okazuj¹c dezaprobatê, by nie powiedzieæ pogardê, dla
takich pomys³ów. Ona przecie¿ wie,
¿e liczy siê tylko orgazm. Niestety,
ona to wie wbrew swojej w³asnej
naturze, która przez subtelnoæ
i wra¿liwoæ kobiec¹ mog³aby j¹
uchroniæ przed zorganizowanym
oszustwem kultury masowej.
Niedawno odwiedzi³em zaprzyjanion¹ rodzinê. Nad ³ó¿eczkiem
dziesiêcioletniej (!) dziewczynki wisia³y wycinki z kolorowych gazetek,
miêdzy innymi zdjêcie bardzo znanego piewaj¹cego zespo³u dziewcz¹t. Pod zdjêciem wywiad. Wypo-

wiada siê bo¿yszcze m³odzie¿y (i
dzieci, jak siê okazuje): Kilka razy
dziennie prze¿ywam orgazm. Z facetem lub bez... Dziecko, naprawdê niewinne, nie wiedzia³o nawet co
to znaczy. Rodzice, naprawdê porz¹dni, po prostu nie przeczytali
wywiadu pod zdjêciem... Sytuacja
wygl¹da dramatycznie. Je¿eli ostatecznie zostanie przez nachaln¹ reklamê seksu zag³uszona w samych
kobietach ich naturalna, subtelna
wra¿liwoæ w patrzeniu na p³ciowoæ, to nic ju¿ nie uchroni mê¿czyzn przed b³êdnym (by nie powiedzieæ  ob³êdnym) dzia³aniem w tej
delikatnej dziedzinie.q
Autor jest ojcem trójki dzieci i wyk³adowc¹
w Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale
Teologicznym w Poznaniu. Fragment pochodzi z ksi¹¿ki Wartoæ wspó³¿ycia ma³¿eñskiego, Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima, Poznañ 2001.
Formularz zamówieñ na s. 19.

WARTO CZYTAÆ PULIKOWSKIEGO!

Najnowsza ksi¹¿ka znanego ju¿ naszym czytelnikom Jacka Pulikowskiego
mia³a nosiæ tytu³ Warto uprawiæ seks, czyli o pielêgnowaniu p³ciowoci,
nawi¹zuj¹cy do poprzednich ksi¹¿ek tego autora. Zmiana na: Wartoæ
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego zosta³a podyktowana  jak czytamy w przedmowie: ... kompromisem ze wzglêdu na tych czytelników, których powierzchowne odczytanie tytu³u i skojarzenia z wulgarnym uprawianiem seksu
zmyli³oby i zniechêci³o do przeczytania ksi¹¿ki. Prawdziwy sens zamierzonego pierwotnie tytu³u mia³ w³anie rzeciwstawiæ siê wulgarnoci w patrzeniu na p³ciowoæ i wskazywaæ na koniecznoæ ucz³owieczenia go przez trud
uprawy. Dalej autor pisze: Je¿eli kto pragnie prze¿ywaæ radosæ g³êbok¹,
prawdziwie ludzk¹ (...) p³yn¹c¹ ze zjednoczenia cielesnego z ukochan¹ osob¹
drugej p³ci  wspó³ma³¿onkiem  musi ten seks ucz³owieczyæ. Musi (nie
ma innego wyjcia) podj¹æ trud uprawy, musi zapewniæ odpowiedni klimat,
by z pierwotnej d¿ungli uczyniæ pe³en piêkna i harmonii, owocuj¹cy szczêciem ogród.
Dla kogo jest ta ksi¹¿ka? Przede wszystkim dla ma³¿onków pragn¹cych
wiadomie i g³êboko prze¿ywaæ chwile intymnej bliskoci, a tak¿e dla narzeczonych szukaj¹cych drogowskazów na wspólna drogê ¿ycia. Autor wychodzi z za³o¿enia, ¿e nikt nie proszony nie ma ¿adnych uprawnieñ do nrzucania ma³¿eñstwu, jak musi postêpowaæ w tej subtelnej, intymnej dziedzinie
¿ycia. Zapisanie dalszych kartek tej ksi¹¿ki to ju¿ zadanie domowe dla ka¿dego ma³¿eñstwa oddzielnie. Odrobiæ je trzeba pracowicie, lecz samodzielnie, bez ci¹gania, bo tylko wtedy mo¿na mówiæ o prawdziwej twórczoci.
Wszelkie indywidualne przypadki pozostaj¹ do rozpracowania przez ka¿de
z ma³¿eñstw osobno w oazie spokoju ma³¿eñskiej intymnoci  pisze na
zakoñczenie Jacek Pulikowski. Gor¹co zachêcamy do przeczytania ksi¹¿ki
ponañskiego autora i do kupienia jej komu bliskiemu w lubnym prezencie  zamówienia na s. 19 lub przez Internet: www.mateusz.pl/ligamm/
sklepik/katalog.html.q
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ZDROWIE

Dla przysz³ych
mam
Stan zdrowia cz³owieka
doros³ego jest w znacznej
mierze uwarunkowany stanem
zdrowia kobiety w okresie
poprzedzaj¹cym ci¹¿ê i w
trakcie jej przebiegu a tak¿e
warunkami w jakich rozwija siê
niemowlê, a nastêpnie dziecko
w pierwszych latach ¿ycia.
Niew³aciwe ¿ywienie
w czasie ci¹¿y mo¿e
doprowadziæ do
przedwczesnego porodu,
niskiej masy urodzeniowej,
wad rozwojowych dziecka oraz
niedokrwistoci
i nadcinienia ciê¿arnej.
Przygotowania
=Ju¿ na wiele miesiêcy przed ci¹¿¹, nale¿y sprawdziæ czy dieta przysz³ej mamy
zawiera prawid³owe iloæ energii i substancji od¿ywczych: bia³ek, wêglowodanów, t³uszczów, wielonienasyconych
kwasów t³uszczowych, witamin oraz
sk³adników mineralnych.
=Na trzy miesi¹ce przed zajciem w ci¹¿ê nale¿y, je¿eli przysz³a mama siê odchudza, zakoñczyæ stosowanie diet maj¹cych na celu obni¿enie masy cia³a
i zacz¹æ specjalnie przygotowywaæ swój
organizm na przyjêcie dziecka stosuj¹c
miêdzy innymi uzupe³nianie swojej diety kwasem foliowym.
Ci¹¿a
Kobiety spodziewaj¹ce siê dziecka potrzebuj¹ wiêcej energii, sk³adników budulcowych i substancji reguluj¹cych procesy ¿yciowe. Bardzo wa¿na dla
prawid³owego rozwoju dziecka jest odpowiednia masa cia³a kobiety przed oraz
w trakcie ci¹¿y. Wzrost masy cia³a kobiety w tym okresie, zwi¹zany z rozwojem p³odu oraz zmianami zachodz¹cymi w ciele matki, powinien rednio
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wynosiæ 12,5 kg.
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
¿ywienie kobiet w pierwszych trzech miesi¹cach ci¹¿y, kiedy tworz¹ siê narz¹dy
p³odu. Dla ka¿dego z tych narz¹dów istnieje tak zwany okres krytyczny.
Jest to czas wzmo¿onego podzia³u
komórek oraz intensywnego rozwoju danej tkanki i uk³adów. Nawet krótki czas
niedo¿ywienia w tym okresie mo¿e
zmniejszyæ liczbê komórek, szczególnie
w organach przechodz¹cych okres krytyczny, niejako programuj¹c organizm
na ca³e ¿ycie. Niedo¿ywienie we wczesnym okresie ci¹¿y mo¿e powodowaæ
miêdzy innymi niekorzystne zmiany w
naczyniach p³odu, co z kolei mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju chorób uk³adu kr¹¿enia w ¿yciu doros³ym.
Niew³aciwe od¿ywianie siê ciê¿arnej mo¿e spowodowaæ ujawnienie siê
u dziecka po urodzeniu lub w ¿yciu póniejszym, sta³ych zmian w metabolizmie
cholesterolu, odpowiedzi insuliny na glukozê oraz zaburzeñ hormonalnych i odpornociowych.
Na sposób ¿ywienia podczas pierwszych trzech miesiêcy ¿ycia mog¹ mieæ
równie¿ wp³yw: nudnoci, wymioty,

brak ³aknienia lub nadmierny apetyt, zachcianki na niektóre potrawy oraz
wzmo¿ona wra¿liwoæ na zapachy, w
tym równie¿ kuchenne. Objawy te wystêpuj¹ u oko³o po³owy kobiet.
Zapotrzebowanie
na poszczególne sk³adniki
od¿ywcze
Wêglowodany  g³ówne ród³o energii.
Zwiêkszone zapotrzebowanie na energiê
podczas ci¹¿y powinno byæ pokryte przez
wêglowodany z³o¿one takie jak: produkty
zbo¿owe, ry¿, ziemniaki, owoce i warzywa. Spo¿ycie cukrów prostych zawartych
w miodzie, cukrze buraczanym i owocach
jest dozwolone, nale¿y jednak uwa¿aæ, aby
nie przekroczyæ zalecanych norm ogólnej
iloci energii zawartej w ca³odobowym po¿ywieniu.
T³uszcze  ród³o energii. Nale¿y u¿ywaæ g³ównie t³uszczów rolinnych i olejów ryb morskich bogatych w nienasycone kwasy t³uszczowe, gdy¿ s¹ one
niezbêdne do prawid³owego rozwoju
mózgu i narz¹du wzroku u p³odu, a u ciê¿arnych zmniejszaj¹ ryzyko wyst¹pienia
nadcinienia.
Wa¿ne jest aby pamiêtaæ, i¿ spo¿ycie
t³uszczów umo¿liwia wch³anianie witamin rozpuszczalnych w t³uszczach takich
jak A, D, E, K.
Bia³ko  g³ówny materia³ budulcowy organizmu, obecne jest w: miêsie, drobiu,
rybach, mleku i jego przetworach, jajach,
nasionach rolin str¹czkowych, produktach zbo¿owych i ziemniakach.
B³onnik  szczególnie wa¿ny w diecie

Zalecany ca³kowity przyrost masy cia³a podczas ci¹¿y (wed³ug stanowiska Institute of Medicine, National Academy of Sciences, 1990).
BMI przed ci¹¿¹

Zalecany przyrost masy cia³a

19,8-26 prawid³owa masa cia³a
< 19,8 niedowaga
26-29 nadwaga
> 29 oty³oæ
Ci¹¿a bliniacza

11,5-16 kg
12,5-18 kg
7-11,5 kg
> 6 kg
16-20,5 kg

BMI (wskanik masy cia³a) = masa cia³a w kg: kwadrat wysokoci wyra¿onej w metrach.
Np.: BMI = 46 (kg) : (1,58 (m))2 = 18,4

Zalecany przyrost masy cia³a w kolejnych trymestrach ci¹¿y:
Masa cia³a przed ci¹¿¹

I trymestr

II i III trymestr

Prawid³owa
Niedowaga
Nadwaga

1,6 kg
2,3 kg
1 kg

0,45 kg/tydzieñ
0,5 kg/tydzieñ
0,3 kg/tydzieñ
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kobiet ciê¿arnych, reguluje wypró¿nienia. ród³em b³onnika s¹: owoce, warzywa i produkty zbo¿owe z grubego przemia³u.
Witaminy  W okresie ci¹¿y szczególnie wzrasta zapotrzebowanie na witaminy C, E i kwas foliowy.
Kwas foliowy jest z³o¿onym zwi¹zkiem
wystêpuj¹cym w zielonych liciach warzywnych. Bogatym jego ród³em jest
szpinak warzywny i dro¿d¿e. Jest równie¿ produkowany przez bakterie bytuj¹ce w naszych jelitach. Organizm nie
magazynuje kwasu foliowego, dlatego
te¿ niezbêdne jest dostarczanie w³aciwych jego iloci ka¿dego dnia.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e:
=Obróbka kulinarna produktów mo¿e
doprowadziæ do zmniejszenia zawartego w nich kwasu foliowego o po³owê,
a posi³ki odgrzewane po raz kolejny trac¹ tê witaminê.
=Podczas gotowania nale¿y u¿ywaæ jak
najmniejszych iloci wody, a w miarê
mo¿liwoci przyrz¹dzaæ produkty na parze lub w kuchence mikrofalowej.
=Warzywa i owoce dobrze jest przechowywaæ w ch³odnych miejscach, a soki
owocowe chroniæ przed wiat³em, gdy¿
kwas foliowy podczas d³ugiej ekspozycji na wiat³o jest niszczony.
Po 29 dniach od zap³odnienia powinno dojæ do ca³kowitego zamkniêcia cewy nerwowej. Przy braku odpowiednich iloci kwasu foliowego,
pomiêdzy 18 a 26 dniem ¿ycia p³odowego, mo¿e dojæ do wyst¹pienia wad
takich jak: bezmózgowie, przepukliny
uk³adu nerwowego i rozszczep krêgos³upa, które wi¹¿¹ siê z trwa³ym kalectwem lub mierci¹ p³odu. Kobiety
w wieku rozrodczym powinny dziennie spo¿ywaæ 400 mg kwasu foliowego. Niektórzy autorzy sugeruj¹, nawet
aby w czasie ci¹¿y dawkê tê zwiêkszyæ
do 800 mg.
SUPLEMENTACJA KWASEM
FOLIOWYM:
poczêcie

3

pierwsze 3
miesi¹ce ci¹¿y

3

3 miesi¹ce
przed ci¹¿¹

3

Nie nale¿y przekraczaæ dawki powy¿ej 1000 mg bez uprzedniej konsultacji
z lekarzem. Kobiety które rodzi³y ju¿
dzieci z wadami cewy nerwowej powinny pod szczególnym nadzorem przyjmowaæ do 4mg kwasu foliowego dziennie,
co redukuje ryzyko wyst¹pienia wad
nawet do 70%. W jakim mechanizmie
suplementacja kwasem foliowym zapobiega powstawaniu wad cewy nerwowej,
nie jest do koñca jasne. Niektóre badania wskazuj¹, i¿ uzupe³nia ona niedobory dietetyczne, inne wskazuj¹ na wyrównanie wrodzonych wad metabolicznych
kwasu foliowego, polegaj¹cych na trudnoci w przekszta³caniu folanów zawartych w diecie w formy kwasu foliowego, które mog¹ byæ wykorzystane przez
organizm. Kobiety z t¹ mutacj¹ maj¹
wiêksze ryzyko urodzenia dzieci z wadami cewy nerwowej. Na szczêcie suplementacja kwasem foliowym zwiêksza
jego poziom we krwi i tym samym
zmniejsza prawdopodobieñstwo urodzenia dziecka z wad¹. W tym celu nale¿y
spo¿ywaæ pokarmy bogate w kwas foliowy, produkty wzbogacane t¹ witamin¹ i / lub za¿ywaæ multiwitaminy lub sam
kwas foliowy. Produkty bogate w kwas
foliowy to: owoce cytrusowe (równie¿
sok pomarañczowy), warzywa (szpinak,
pomidory, fasola, sa³ata, broku³y) oraz
jaja, w¹tróbka, orzeszki ziemne, produkty zbo¿owe (w tym p³atki niadaniowe)
i dro¿d¿e. Niektóre badania wykazuj¹,
i¿ mo¿liwe jest dostarczenie w samej
diecie od 200 do 400 mg kwasu foliowego dziennie, zw³aszcza przez spo¿ywanie du¿ych iloci warzyw i owoców.
Jak wykazuj¹ najnowsze badania, spo¿ywanie odpowiednich iloci kwasu foliowego przez kobiety w ci¹¿y zapobiega poronieniom, przedwczesnym
poronieniom i niskiej masie urodzeniowej dzieci oraz wadom rozwojowym takim jak rozszczep wargi i podniebienia.
Poza wymienionymi wadami, dowiedziono w badaniach klinicznych, i¿ kwas
foliowy zmniejsza ryzyko wyst¹pienia
niedorozwoju umys³owego nazywanego
zespo³em Downa.
Prawid³owo zestawiona dieta jest
w stanie pokryæ zapotrzebowanie na
wszystkie witaminy z wyj¹tkiem kwasu
foliowego. Najczêciej trzeba go dodat-
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kowo dostarczyæ w postaci suplementów.
Równie¿ w organizmie kobiety w czasie
ci¹¿y kwas foliowy odgrywa wa¿n¹ rolê
poprzez zwiêkszanie iloci, tak wa¿nych
w tym okresie, krwinek czerwonych. Kwas
foliowy jest niezbêdny podczas szybkiego
wzrostu tkanek dziecka i jeli zabraknie go
w trakcie dojrzewania p³odu, to dojdzie do
upoledzonego wzrostu komórek. Bardzo
wa¿n¹ rol¹ kwasu foliowego jest równie¿
wspomaganie laktacji.
Wysokie dawki kwasu foliowego
15000 mg na dzieñ mog¹ powodowaæ
nadpobudliwoæ, zaburzenia snu, objawy dyspeptyczne takie jak: wzdêcia, wymioty i gorzki smak w ustach. Jeszcze
wiêksze dawki kwasu foliowego pogarszaj¹ wch³anianie cynku. Dawka 5000
mg dziennie, nie wydaje siê powodowaæ
dzia³añ ubocznych.
Stosuj¹c suplementacjê wadliwej diety innymi witaminami nale¿y równie¿
zwróciæ szczególn¹ uwagê na ich dawkowanie:
=dawka witaminy D wiêksza ni¿ 1800
IU dziennie zwiêksza ryzyko wad serca
i zwê¿enia ³uku aorty u dziecka,
=dawka witaminy C wiêksza ni¿ 400 mg
mo¿e powodowaæ adaptacjê p³odu do takich wartoci i po urodzeniu iloæ witaminy C zawarta w po¿ywieniu dziecka mo¿e
byæ niewystarczaj¹ca, gdy¿ organizm zaprogramowa³ siê na wy¿sze dawki,
=ostro¿nie nale¿y dawkowaæ witaminê
A, gdy¿ jej nadmiar (wiêcej ni¿ 10 000
IU dziennie) szczególnie w I-szym trymestrze mo¿e prowadziæ do wad rozwojowych p³odu i byæ powodem samoistnych poronieñ. Z drugiej strony niedobory
witaminy A zaburzaj¹ procesy wzrostu,
obni¿aj¹ odpornoæ i maj¹ wp³yw na nieprawid³owy rozwój narz¹du wzroku, b³on
luzowych i skóry.
U kobiet z nadcinieniem ci¹¿owym
obserwuje siê obni¿enie poziomu witamin antyoksydacyjnych (C, E, b-karoten)
w surowicy krwi. Suplementacja tymi
witaminami zmniejsza ryzyko rozwoju
powik³añ nadcinienia indukowanego
ci¹¿¹ (np. stanu przedrzucawkowego).
Sk³adniki mineralne  materia³ budulcowy i czynniki reguluj¹ce funkcje
¿yciowe ustroju. Równie¿ w tym przypadku odpowiednia dieta bogata w owoce,
Dokoñczenie na s. 16
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DZIECKO
Nasz maluch ronie (3)

TRZECI MIESI¥C
Magdalena Nehring-Gugulska

W

trzecim miesi¹cu dziecko
nawi¹zuje coraz wiêkszy
kontakt z otoczeniem. Potrafi miaæ siê g³ono, w pozycji na
brzuchu unieæ g³owê, a tak¿e odró¿niæ mamê od taty.

PSYCHIKA I ZMYS£Y
Wzrok dziecka staje siê coraz doskonalszy. W trzecim miesi¹cu dziecko
potrafi ju¿ zatrzymaæ wzrok na otaczaj¹cych je przedmiotach. Szczególnie jeli s¹ to przedmioty o zdecydowanych, jasnych kolorach, a na
dodatek poruszaj¹ce siê lub wydaj¹ce dwiêki.
Ta umiejêtnoæ dziecka pozwala,
aby przez krótki czas mo¿na je by³o
pozostawiæ samo. Po³o¿one w le¿aczku czy foteliku samochodowym,
w których bêdzie zupe³nie bezpieczne, mo¿e nawi¹zywaæ z mam¹ sta³y
kontakt wzrokowy i s³uchowy.
W trzecim miesi¹cu nawi¹zuje siê
te¿ cilejszy kontakt miêdzy dzieckiem, a ojcem. Dziecko zaczyna odró¿niaæ tatê od mamy. Pocz¹tkowo
patrzy nañ z pewn¹ obaw¹, niepewnie
umiecha siê, szybko zmieniaj¹c miny.
Stopniowo obdarza go umiechem coraz mielej i radoniej.
Grzechotka, lub inna zabawka trzymana przed oczami dziecka w odleg³oci
oko³o 20 cm, bêdzie przez nie bacznie obserwowana. Dziecko bêdzie te¿ wyci¹ga³o do niej r¹czkê, aby j¹ z³apaæ. R¹czki, ju¿ nie s¹ zwiniête w pi¹stki, malec
bêdzie wiêc tr¹ca³ zabawkê otwart¹ d³oni¹. W trzecim miesi¹cu dziecku wyranie wyostrza siê s³uch. Poniewa¿ dziecko nie przesypia ju¿ ca³ych godzin
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i w³¹cza siê jakby w ¿ycie domowe,
szczególnie wra¿liwe niemowlaki mog¹
mieæ k³opoty z zasypianiem lub budziæ
siê z b³ahego powodu. Niektóre dzieci s¹
tak rozproszone, ¿e nie potrafi¹ porz¹dnie siê najeæ. Po kilku ³ykach odwracaj¹
g³owê i nie³atwo je znów zainteresowaæ
piersi¹. Trzeba wiêc bardzo uwa¿aæ, aby
nie zaniedbaæ laktacji.
MOWA
Kolejnym osi¹gniêciem trzymiesiêcznego niemowlaka jest nawi¹zanie kontaktu z otoczeniem za pomoc¹ wydawanych okrzyków zadowolenia,
miechu i artyku³owanych dwiêków
zwanych gruchaniem. Nie jest ³atwo
zrozumieæ czy wyra¿aj¹ one radoæ,
czy inne wewnêtrzne prze¿ycia, s¹ jednak na pewno zacz¹tkiem ludzkiej
mowy.
RUCH
Doæ szybko postêpuje te¿ rozwój ruchowy. Dziecko potrafi ju¿ w pozycji
na brzuchu unieæ g³owê pod k¹tem 90
stopni do podstawy, trzymaæ sztywno
g³ówkê w pozycji pionowej, w pozy-

cji na brzuszku unieæ klatkê piersiow¹, opieraj¹c siê na przedramionach.
Pod koniec trzeciego miesi¹ca potrafi
te¿ przewróciæ siê z pleców na bok.
Gdy w³o¿y mu siê grzechotkê do
rêki potrafi przez chwilê ni¹ potrz¹saæ, a potem wypuciæ.
Niemowlak potrafi te¿ bawiæ siê
w³asnymi r¹czkami. Próbuje ³apaæ
jedn¹ r¹czkê drug¹, wk³adaæ je do buzi,
ssaæ pi¹stki lub paluszki, szczególnie
kciuk. Warto przy tym wiedzieæ, ¿e
ssanie kciuka nie musi oznaczaæ, ¿e
dziecko jest g³odne. To tylko odkrywanie w³asnego cia³a. Nie trzeba siê
wiêc niepokoiæ. Ssanie kciuka to na
ogó³ sprawa przejciowa i zanika oko³o
6 miesi¹ca, gdy s³abnie odruch ssania.
UK£ADY WEWNÊTRZNE
Liczba krwinek czerwonych i hemoglobiny w trzecim miesi¹cu osi¹gaj¹
swój najni¿szy poziom. Skóra dziecka jest nadal dosyæ blada, co nie jest
objawem choroby.
Wytwarzanie w³asnych przeciwcia³ i innych czynników odpornociowych jest jeszcze niesprawne.

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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Natomiast przeciwcia³a uzyskane od
matki w okresie ci¹¿y powoli rozpadaj¹ siê i ich poziom znacznie obni¿a siê. Ogólny poziom immunoglobuliny IgG jest obecnie najni¿szy.
Trzeci miesi¹c to okres, gdy niebezpieczeñstwo zaka¿eñ jest bardzo
du¿e. Sk³onnoæ ta jest wiêksza
u dzieci karmionych sztucznie. Dzieci karmione naturalnie otrzymuj¹ w
pokarmie matki przeciwcia³a i inne
komórki bior¹ce udzia³ w walce
z drobnoustrojami. Pokarm matki
stanowi niejako naturalne przed³u¿enie ochrony jak¹ zapewnia³a matka
dziecku w okresie ³onowym. Drogi
oddechowe nie s¹ jeszcze tak sprawne, aby w³aciwie oczyszczaæ wdychane powietrze. luzówki s¹ bardzo delikatne, w gor¹cym powietrzu ³atwo
wysychaj¹, ³atwo ulegaj¹ obrzmieniu
co w zwi¹zku z w¹skimi przewodami nosowymi szybko doprowadza do
niedro¿noci nosa. Poniewa¿ drogi
oddechowe s¹ krótkie, stwarza to
wiêksz¹ ni¿ u doros³ego mo¿liwoæ
szerzenia siê drobnoustrojów z nosa
i gard³a na dalsze odcinki uk³adu oddechowego.Dlatego trzeba dbaæ o to,
czym dziecko oddycha. Powietrze do
oddychania powinno byæ wilgotne,
wie¿e i ch³odne. Nie wolno zatruwaæ go dymem papierosowym, który niszczy delikatn¹ b³onê luzow¹
dróg oddechowych. Jednoczenie
warto ograniczaæ liczne wizyty goci, a wykluczaæ odwiedziny osób zainfekowanych. Nieco polepszaj¹ siê
mechanizmy obronne dzia³aj¹ce
w skórze. Silniejsze s¹ te¿ reakcje
uczuleniowe objawiaj¹ce siê na skórze. Dziecko, które dotychczas reagowa³o na substancje uczulaj¹ce bólami
brzuszka, kolk¹, krzykami. Teraz mo¿e
zareagowaæ wypryskiem na skórze.
Zwiêksza siê pojemnoæ ¿o³¹dka,
wiêc dziecko mo¿e jeæ nieco rzadziej, a za to intensywniej. Niemowlêta karmione piersi¹ mog¹ ssaæ krócej ni¿ dotychczas, bo robi¹ to ju¿
silniej i uzyskuj¹ wiêcej pokarmu
w krótszym czasie. Zwiêksza siê pojemnoæ pêcherza moczowego,
dziecko oddaje mocz nieco rzadziej,
a w wiêkszych ilociach. Wobec tego
pieluszki nie s¹ co chwila mokre.

ZABAWKI
Poniewa¿ dziecko potrafi ju¿ zatrzymaæ wzrok na ró¿nych przedmiotach niezbêdne bêd¹ zw³aszcza ró¿nego rodzaju grzechotki, zw³aszcza
te zawieszone w poprzek ³ó¿eczka lub
wózka. Przydatne mog¹ byæ tzw. mobile i kolorowe, wisz¹ce pozytywki.
Nale¿y pamiêtaæ, aby by³y one
umieszczane nie za blisko oczu, najlepiej w odleg³oci 2030 cm.
Dla trzymiesiêcznego malucha
bêdzie równie¿ przydatny le¿aczek,
zw³aszcza jeli ustawi siê go tak,
¿eby dziecko mog³o mieæ w zasiêgu swojego wzroku rodziców. Mo¿na te¿ spróbowaæ wychodziæ
z dzieckiem na spacer w noside³kach noszonych na piersi. Jednak
ze wzglêdu na wiek dziecka powinny mieæ podpórkê pod g³owê.
PIELÊGNACJA
 Do koñca trzeciego miesi¹ca nie ma
szczepieñ.
 Mo¿na zaprzestaæ prasowania pieluszek, ubranek itp.
 Niektóre dzieci bardzo le znosz¹
k¹piel. W takim przypadku mo¿na
raz na jaki czas urz¹dziæ wspóln¹
k¹piel z mam¹ lub tat¹. Najpierw
rodzic bierze prysznic, potem trzeba umyæ wannê, napuciæ now¹
wodê, wejæ do wanny samemu
i poprosiæ kogo o podanie dziecka. Niemowlaka najlepiej trzymaæ
na w³asnym brzuchu lub delikatnie
zanurzaæ przed sob¹. Powinien to
polubiæ.
 Skóra niemowlêcia jest bardzo
wra¿liwa na przegrzanie. W dni
s³oneczne trzeba ustawiaæ wózek ze
pi¹cym dzieckiem w cieniu lub pó³cieniu. Przykrywaæ dziecko cienkim przecierade³kiem lub pieluszk¹. Pamiêtaæ o parasolce do wózka.
 W okresie infekcyjnym warto zadbaæ o izolowanie dziecka od chorych osób.
 Mierzenie temperatury: Jeli
dziecko wydaje siê rozpalone,
niespokojne warto zmierzyæ mu
temperaturê przy pomocy zwyk³ego termometru. Przy przewijaniu
czy przed k¹piel¹ w pozycji na
boku lub na brzuchu wsuwamy po-

Fundamenty Rodziny  nr 3 (37)/2001

smarowan¹ np. linomagiem koñcówkê termometru do odbytu. Pomiar trwa oko³o trzech minut, a¿ do
momentu gdy zatrzyma siê rtêæ. Od
otrzymanego wyniku trzeba odj¹æ
0,5°C. Jeli temperatura przekracza
38,5°C wymaga obni¿ania przy pomocy ch³odniejszej k¹pieli, ok³adów, leków obni¿aj¹cych gor¹czkê, najlepiej w postaci czopków. Do
lekarza trzeba siê udaæ, gdy do³¹czaj¹ siê inne objawy: kaszel, silny niepokój, p³acz przy naciskaniu
skrawka ucha, wymioty czy biegunka.
 Aby powietrze w pokoju dziecka
by³o odpowiednio wilgotne dobrze
jest rozk³adaæ mokre rêczniki na
grzejnikach, wieszaæ susz¹ce siê
pieluchy lub zainstalowaæ w pokoju nawil¿acz powietrza. W przypadku bardzo suchego powietrza
(trudne do regulacji ogrzewanie
w blokach mieszkalnych) mo¿na
oko³o 46 razy dziennie wkraplaæ
do noska po kropelce soli fizjologicznej lub pokarmu kobiecego.
 Bez wzglêdu na pogodê trzeba codziennie wychodziæ na przynajmniej dwugodzinne spacery. Katar,
lekki kaszel, czy gorsze stolce to
jeszcze nie powód, ¿eby nie wychodziæ. Nie wychodzimy natomiast,
gdy dziecko gor¹czkuje, ma chorobê zakan¹ w okresie zara¿ania,
jest mocno os³abione po ciê¿szej
chorobie.
KARMIENIE
 Nie ma ¿adnych wskazañ do podawania niemowlêciu czegokolwiek
poza mlekiem matki.
 Nadal podajemy wit. D3.
 W trzecim miesi¹cu dziecko mo¿e
odmawiaæ ssania piersi.
Jednym z powodów jest du¿a iloæ
bodców docieraj¹cych do dziecka
z otoczenia. Trzeba w takiej sytuacji
stworzyæ sobie i dziecku bardzo spokojny k¹cik do karmienia. Ponadto
warto pamiêtaæ, ¿e nawet jeli dziecko przerywa karmienie, to nie znaczy,
¿e jest najedzone.
Dokñczenie na s. 16
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DZIECKO
Dokoñczenie ze s. 15

TRZECI MIESI¥C
Trzeba mu wiêc proponowaæ pier
dot¹d, a¿ bêdzie opró¿niona i nie daæ
siê zwieæ, ¿e ju¿ nie jestem g³odny.
Mo¿na przy tym zmieniaæ pozycjê do
karmienia. Odmowa piersi konsekwentnie z jednej strony mo¿e byæ
pierwszym objawem zapalenia ucha
u dziecka lub zmian w gruczole piersiowym matki (warto zbadaæ pier z
nielubianej strony). Powodem odmowy mo¿e byæ te¿ zbyt szybki
wp³yw mleka lub uczulenie na
sk³adniki diety mamy.
W przypadku zbyt szybkiego wyp³ywu mleka mo¿na:
 odci¹gaæ nieco pokarmu przed karmieniem

 zaraz po uruchomieniu siê odruchu
wyp³ywu, gdy zauwa¿ymy ¿e
dziecko nie radzi sobie z ³ykaniem,
nale¿y przerwaæ karmienie na 12
minuty. W tym krótkim czasie trzeba po pierwsze podnieæ dziecko do
pozycji pionowej, aby odbi³o po³kniête ju¿ powietrze
 podczas karmienia odchyliæ siê nieco do ty³u, np. na bujanym fotelu,
tak aby buzia dziecka by³a nieco
wy¿ej ni¿ pier
Gdy podejrzewamy uczulenie, bo
dziecko ma te¿ inne charakterystyczne objawy, mo¿na:
 wyeliminowaæ z diety mamy mleko krowie, a przy braku poprawy

dokoñczenie ze s. 12

DLA PRZYSZ£YCH
MAM
warzywa i produkty mleczne zapewni odpowiedni¹ iloæ sk³adników mineralnych.
=W niektórych przypadkach, zw³aszcza
w II i III trymestrze, niedobór ¿elaza mo¿na uzupe³niæ preparatami w postaci tabletek, podawanych pod kontrol¹ lekarza.
=Dieta ciê¿arnych powinna siê charakteryzowaæ ograniczaniem iloæ soli kuchennej, jednak jej zupe³ne wykrelenie
z jad³ospisu jest niewskazane ze wzglêdu na zawarty w niej jod.
=Zapotrzebowanie na wapñ wzrasta
w II trymestrze i jest najwy¿sze pod koniec ci¹¿y, dlatego te¿ wa¿ne jest jedzenie
du¿ych iloci produktów mlecznych szczególnie w tym okresie. Suplementacja wapniem mo¿e byæ zalecana kobietom z nadcinieniem ci¹¿owym w dawce 2 g
dziennie, oraz m³odocianym ciê¿arnym,
aby zmniejszyæ ryzyko przedwczesnego
porodu i niskiej masy urodzeniowej.
=Cynk jest niezbêdny do prawid³owego podzia³u komórek i syntezy bia³ka,
a zapotrzebowanie na ten pierwiastek
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wzrasta podczas intensywnego wzrostu
tkanek. ród³em cynku s¹: wo³owina,
wieprzowina, sery, chleb pe³noziarnisty,
marchewka, pomidory, w¹troba, sardynki, dro¿d¿e piwowarskie, krewetki,
ostrygi i kraby. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e
leki i u¿ywki stosowane przez kobietê
w ci¹¿y mog¹ zaburzaæ prawid³owy rozwój dziecka. Dlatego bardzo wa¿na jest
konsultacja z lekarzem przed ich stosowaniem.
=KAWA  jeli kobieta w ci¹¿y jest
zdrowa, nie ma nadcinienia to jedna fili¿anka s³abej kawy z mlekiem dziennie
jest dozwolona. Jednak nale¿y pamiêtaæ,
i¿ picie kawy zw³aszcza w wiêkszych
ilociach wyp³ukuje z organizmu witaminy z grupy B, witaminê C oraz sk³adniki mineralne: wapñ, potas, magnez
i cynk. Wypijanie wiêcej ni¿ czterech fili¿anek kawy dziennie mo¿e doprowadziæ do poronieñ, przedwczesnych porodów i niskiej masy urodzeniowej
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po kilku dniach wy³¹czyæ z diety
równie¿ przetwory mleczne.
 Inne czêsto uczulaj¹ce produkty nale¿y eliminowaæ w nastêpuj¹cej kolejnoci: czekolada, cytrusy, jaja,
ryby, pszenica.
 W przypadku ka¿dej diety eliminacyjnej nale¿y uzupe³niaæ wapñ i witaminy.
Nie warto porzucaæ karmienia
z byle powodu. Wiele kobiet zaniedbuje
laktacjê w³anie w trzecim miesi¹cu.
Jeli masz w¹tpliwoci i nie jeste pewna czy skutecznie karmisz  wystarczy
tylko kontrolowaæ iloæ karmieñ i przybór masy dziecka, a zobaczysz, ¿e sukces jest mo¿liwy.q
Magdalena Nehring-Gugulska
Autorka jest matk¹ czwórki dzieci, z zawodu
lekarzem - Miêdzynarodowym Konsultantem
Laktacyjnym. Jest tak¿e sekretarzem Komitetu Upowszechnania Karmienia PIersi¹. Redaguje serwis internetowy www.laktacja.pl

dziecka. Osoby pij¹ce kawê w nadmiarze s¹ zbyt nerwowe i nadpobudliwe, co
równie¿ mo¿e mieæ wp³yw na rozwój
dziecka. Do napojów zawieraj¹cych kofeinê poza kaw¹ nale¿y równie¿ Cola i
herbata (dodatkowo zawiera w sobie teinê). Mocna herbata neutralizuj¹c sok ¿o³¹dkowy zmniejsza wch³anianie ¿elaza i
dlatego zaleca siê picie s³abej herbaty.
Nale¿y równie¿ wiedzieæ, ¿e kofeina
potêguje szkodliwe dzia³anie alkoholu
zwiêkszaj¹c ryzyko powstania wad wrodzonych.
=ALKOHOL  w ci¹¿y jest bezwzglêdnie przeciwwskazany. Picie alkoholu zwiêksza ryzyko poronieñ, odklejanie ³o¿yska i nisk¹ masê urodzeniow¹
dzieci.
Podsumowuj¹c, nale¿y jeszcze raz
podkreliæ, i¿ to, jaki styl ¿ycia (zarówno
od strony fizycznej jak i psychicznej) prowadz¹ kobiety przed zajciem w ci¹¿ê
oraz w jej trakcie, ma ogromny wp³yw na
stan zdrowia dziecka od jego poczêcia a¿
do koñca ¿ycia.q
Opracowa³a: Ma³gorzata Ry¿ko-Skiba,
Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia
(Tekst przygotowany na zamówienie redakcji
Kalendarza 2001 Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, W³oc³awek 2001

KORESPONDENCJA

Ksi¹¿ka, której
nie polecam

N

a rynku polskim ukaza³a siê
ostatnio ksi¹¿ka pt. Naturalne planowanie rodziny wydawnictwa Diogenes (Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media). Jest to dokonane prze Mariê Kaczorowsk¹
t³umaczenie niemieckiego podrêcznika do nauki metod NPR, którego oryginalny tytu³ brzmi: Naturalnie i pewnie. Naturalne planowanie rodziny 
opracowanie zbiorowe Zespo³u Roboczego w Kolonii dzia³aj¹cego przy
Dziele Maltañskim. Niestety, czytelnik polski nie dowie siê, kto jest autorem ksi¹¿ki  wstêp i podziêkowania
zawieraj¹ tylko szcz¹tkowe informacje z wprowadzenia do pierwszego
i drugiego wydania niemieckiego. Pominiêto spis rzeczowy i literaturê fachow¹. Jest to wiêc jaki podrêcznik o stosowaniu naturalnych metod.
T³umaczenie jest dokonane bardzo ³adnym jêzykiem, choæ niestety, czasami
znaæ niefachowca (na przyk³ad niezbyt precyzyjnie przedstawiona jest
regu³a szczytu luzu), a szkoda, bo w
jêzyku niemieckim jest to najbardziej
klarowny i prosty podrêcznik do nauki ekologicznych metod planowania
rodziny. Zespó³ Roboczy z Kolonii to
grupa badaczy kierowana przez dr
Urszulê Sottong, która przejê³a dorobek naukowy czo³owych naukowców
z tej dziedziny i od dwudziestu lat tworzy swoj¹ w³asn¹ wersjê metody objawowo  termicznej, nazywaj¹c j¹
metod¹ podwójnej kontroli. (...)
Do opracowania materia³ów zaanga¿owano oko³o szeædziesiêciu osób,
w tym pedagogów, psychologów, dydaktyków. Kurs w tej wersji jest klarowny, d³ugi, wymagaj¹cy, ale przekonuje sceptyków. Od dziesiêciu lat
pos³uguje siê w mojej pracy w poradni rodzinnej przy Polskiej Misji Katolickiej W Hamburgu tym programem.
Jeli moimi klientami s¹ Polacy miesz-

kaj¹cy w Niemczech, to kurs prowadzê wed³ug regu³ opracowanych przez
Ligê Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu i zapewniam Pañstwa, ¿e wielu Hamburczyków wype³nia z powodzeniem takie same karty obserwacji jak Wy.
Ka¿dy kto ukoñczy³ u nas cykl spotkañ przedma³¿eñskich ma za sob¹
kurs domowy LMM, albo wed³ug metody Roetzera czy koloñskiej, w zale¿noci od tego na jaka wersjê mogê sobie pozwoliæ w danej grupie i w jaki
region Polski wróc¹ moi kursanci, by
mieli mo¿liwoæ dalszego skorzystania z konsultacji w lokalnych poradniach rodzinnych. Marzê o podrêczniku uniwersalnym, który móg³by
funkcjonowaæ w ca³ym wiecie, niezale¿nie od je¿yka, religii czy s³awy
twórców. (...) Marzy mi siê laptop z
programem multimedialnym  instytucje, które nas zatrudniaj¹, powinny
nasz gabinet wyposa¿yæ w najnowszy
sprzêt, aby nowoczesne metody naturalnego planowania rodziny przedstawiaæ przy pomocy nowoczesnej techniki dla ukazania ich atrakcyjnoci,
postêpu w medycynie i dostêpu do
cz³owieka, który jest dzi inny ni¿ 20
lat temu.
Wracaj¹c do omawianej ksi¹¿ki,
musze przyznaæ, ¿e czytelnik mo¿e
mieæ wra¿enie, ¿e w podrêczniku Naturalne planowanie rodziny pojawi³o
siê co fundamentalnie nowego. Tymczasem na przyk³ad regu³y dla wyznaczania koñca okresu p³odnoci s¹ zapo¿yczone od Roetzera, choæ nieco
inaczej sformu³owane. Najbardziej
razi w tej nowej pozycji na temat ekologicznego planowania rodziny zamieszanie pojêciowe, jakie ten podrêcznik wprowadza. Metody sugeruje siê
jako alternatywê dla innej antykoncepcji, czyli równie¿ pojmuje siê je
jako odmianê antykoncepcji naturalnej (patrz strona 16). Ju¿ zapowied
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na ok³adce mówi o pewnej regulacji
urodzin, choæ w oryginale jest niezawodna regulacja poczêæ. Na ostatniej stronie ok³adki czytamy, ¿e mo¿na zaplanowaæ poczêcie lub
skutecznie zapobiec nieplanowanej
ci¹¿y  i to sformu³owanie brzmi gorzej ni¿ w oryginale, gdzie u¿yto okrelenia unikn¹æ poczêcia. (...) Tak
wiêc biologizacja terminologii stanowi dzi podstêpny sposób nak³aniania
do wyboru mierci, a nie ¿ycia, nieszczêcia zamiast szczêcia, gwa³cenia natury w miejsce s³u¿by dla niej.
Dziwne s¹ te¿ stwierdzenia, które
napotkamy w przypisie na stronie 88.
Informuje on, ¿e naukowcy niemieccy z Zespo³u Roboczego w Kolonii s¹
zdania, i¿ tak samo niezawodne s¹
metody naturalne jak i tzw. metody
mieszane  polegaj¹ce na stosowaniu
w okresie p³odnoci rodków barierowych, na przyk³ad prezerwatywy. Jeli przechodzimy tu niepostrze¿enie na
stronê mentalnoci antykoncepcyjnej,
to pytam: komu zale¿y na ca³ym tym
zamieszaniu. To wskazanie na metody mieszane nie znalaz³o siê w ksi¹¿ce przypadkiem, bowiem taki pogl¹d
funkcjonuje wród nauczycieli NPR
wspó³pracuj¹cych z Zespo³em Roboczym i jest przez nich propagowany
na kursach. Bêdê wyrazicielem odczuæ
ca³ej czterdziestoosobowej grupy polskojêzycznej na kursie dla instruktorów w Carlsbergu, jeli wspomnê w
tym miejscu oburzenie, jakie zapanowa³o po zajêciach z instruktork¹ NPR
Zespo³u Roboczego z Kolonii, która
t³umaczy³a, ¿e tylko niemieckie prezerwatywy s¹ dobre, bo zagraniczne
s¹ niepewne.
W zwi¹zku z powy¿szym nie wydaje mi siê, by omawiana ksi¹¿ka by³a
godna polecenia.q
Gra¿yna Kosza³ka

Autorka mieszka wraz rodzin¹ w Hamburgu,
jest aktywn¹ instruktork¹ naturalnego planowania rodziny pracuj¹c¹ na terenie Niemiec.
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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, skr. poczt. 19, 60-983 Poznañ 58
Informacje o szkoleniu dostêne sa te¿ w Internecie:
http://www.mateusz.pl/ligamm/kursy/instruktorzy.htm
oraz pod numerem telefonu (010..14) 685 69 61 (wieczorem).

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:

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

LMM, ul. Spokojna 5, 05 502 Piaseczno 3
BPH SA O/Bochnia; nr konta: 10601640-320000632220
z dopiskiem Dar na rzecz LMM

MIESIÊCZNIK
NATURALNE
PLANOWANIE
RODZINY

W

ydawany od dziewiêciu lat
w Krakowie dwumiesiêcznik Naturalne planowanie rodziny jest oprócz naszych
Fundametów Rodziny jedynym polskim pismem powiêconym w ca³oci
problematyce zwi¹zanej z naturaln¹
regulacj¹ poczêæ.
Pismo powsta³o w rodowisku instruktorów Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Naturalnego Planowania
Rodziny (tzw. metoda angielska),
a obecnie tworzone jet wspólnie przez
osiem organizacji prorodzinnych.
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W ka¿dym numerze znajdujemy teksty adresowane przede wszystkim do
osób zajmuj¹cych siê poradnictwem,
jak równie¿ do personelu medycznego. S¹ to zarówno doniesienia naukowe, jak i artyku³y z dziedziny psychologii, duchowoci i relacji ma³¿eñskich
czy omawiaj¹ce problemy etyczne.
Ka¿dy numer zamyka przyk³ad interpretacji cyklu, ilustruj¹cy ró¿ne, niekiedy doæ trudne przypadki.
Roczna prenumerata dwumiesiêcznika kosztuje 24 z³ote, pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na konto:
Fundacja PRO HUMANA VITA,
ul. S³awkowska 1,31-014 Kraków;
BPH VI O/Kraków, numer rachunku:
10601406-320000220876
Adres redakcji jak wy¿ej, telefon
(010..12) 422 53 29,
fax (010..12) 422 53 38; e-mail:
szczepanowicz@poczta.wp.pl.
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Polecamy ksi¹¿kê
ks. dr. Artura J. Katolo:
EMBRION LUDZKI - OSOBA
CZY RZECZ?
Status i moralne prawa
nienarodzonego we w³oskiej
literaturze teologiczno bioetycznej po Soborze
Watykañskim II

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 - szczególnie
aktualn¹ w kontekcie niedawnej
dyskusji wokó³ badañ na komórkach
macierzystych.
Zamówienia na s. 19

PROPOZYCJE
T y tu ³

Nr

C ena

1

N O W O  Æ : k s . d r A r t u 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 ? ”

1 5 ,0 0 z³

2

N O W O  Æ : J a c e k P u lik o w s k i:  W a r t o  æ w s p ó ³¿ y c ia m a ³¿ e ñ s k ie g o  

1 9 ,0 0 z³

3

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

1 5 ,0 0 z³

4

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

1 5 ,0 0 z³

5

J . P u lik o w s k i, G . A . U r b a n ia k o w ie :  M ³o d z i i m i³o  æ 

1 5 ,0 0 z³

6

W . F ija ³k o w s k i:  R o d z ic ie ls t w o w z g o d z ie z n a t u r ¹ "

1 8 ,0 0 z³

7

M a g d a le n a N e h r in g - G u g u ls k a : " W a r t o k a r m iæ p ie r s i¹ " - n o w e -

1 3 ,0 0 z³

Ilo  æ

p o p r a w io n e i p o s z e r z o n e w y d a n ie t e j b a r d z o p r a k ty c z n e j k s i¹ ¿ k i
8

L a L e c h e L e a g u e : " S z t u k a k a r m ie n ia p ie r s i¹ " - z n a n y n a c a ³y m  w ie c ie

2 2 ,0 0 z³

p o r a d n ik n a jw iê k s z e j o r g a n iz a c ji p r o m u j¹ c e j k a r m ie n ie e k o lo g ic z n e w s p a n ia ³a le k t u r a d la k a r m i¹ c y c h m a m i d la ic h m ê ¿ ó w
9

2 ,5 0 z ³

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

1 1 ,0 0 z³

10

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

11

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

12

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

0 ,2 0 z ³

13

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

14

S z e  æ k o le jn y c h n u m e r ó w  F u n d a m e n tó w R o d z in y ”

0 ,3 0 z ³
2 5 ,0 0 z³

( w y s y ³a m y p o o tr z y m a n iu w p ³a ty n a k o n to L M M )

15

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

2 ,0 0 z ³/e g z .

( p rz e s y ³k a w y s y ³a n a z a p o b r a n ie m )

Z a m a w ia m z a z n a c z o n e p o z y c je i z o b o w i¹ z u jê s iê z a p ³a c iæ
z a n ie w c i¹ g u t y g o d n ia o d d a t y o t r z y m a n ia p r z e s y ³ k i
( D o ³ ¹ c z n e j k w o t y z o s t a n ¹ d o l ic z o n e k o s z t y p r z e s y ³k i
w w y s o k o  c i 8 z ³ – z a p ³ a t a z a p o b r a n ie m .)

imiê i nazwisko

adres

telefon

podpis

UWAGA - NOWY ADRES
Zamówienia prosimy kierowaæ na nowy adres naszego biura w Poznaniu: Liga
Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, skr. poczt. 19, 60-983 Poznañ 58; e-mail: sklepik@npr.pl
ZAPRASZAMY TE¯ DO NASZEGO SKLEPIKU W INTERNECIE:
www.mateusz.pl/ligamm/sklepik/katalog.html
Ojciec wiêty,
dokoñczenie ze s. 20

³czenie najbardziej natarczywych) pytañ z zakresu duchowoci ma³¿eñskiej.
Koció³ w ca³ej pe³ni jest przewiadczony o s³usznoci odpowiedzialnego
rodzicielstwa, i to nie tylko ze wzglêdów demograficznych, ale ze wzglêdów cile merytorycznych: odpowiedzialnym nazywamy takie
rodzicielstwo, które odpowiada osobowej godnoci ma³¿onków jako rodziców. St¹d w³anie cis³y i bezporedni
zwi¹zek tak pojêtego rodzicielstwa
z ca³¹ duchowoci¹ ma³¿eñsk¹. Pawe³
VI, jako Autor Humanae vitae, da³
wyraz temu (co sk¹din¹d potwierdzi³
np. Gandhi;, a prócz tego stale potwierdza wiele autorytetów moralnych i naukowych): ¿e mianowicie w tej tak do-

g³êbnie i zasadniczo ludzkiej i osobowej dziedzinie trzeba przede wszystkim
odwo³ywaæ siê do cz³owieka jako osoby, do stanowi¹cego o sobie podmiotu
 nie za do metod, które go czyni¹
przedmiotem (manipulacji) oraz depersonalizuj¹. Chodzi tu zatem o prawdziwie humanistyczny sens postêpu
i rozwoju ludzkiej cywilizacji.
Czy wysi³ek ten jest mo¿liwy? Ca³a
problematyka encykliki Humanae vitae siêga nie tylko w sam biologiczny
wymiar ludzkiej p³odnoci (sprawa
cyklu p³odnoci)  ale siêga równoczenie w ca³¹ podmiotowoæ cz³owieka jako osobowego ja, które jest
mê¿czyzn¹ lub kobiet¹.
Ju¿. w czasie dyskusji na Soborze
Watykañskim II, w zwi¹zku z rozdzia³em o ma³¿eñstwie i rodzinie (w przygotowywanej Konstytucji pastoralnej
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UWAGA!
W zwi¹zku z wyczerpaniem
nak³adu Sztuki NPR
oraz zeszytów
æwiczeñbylismy zmuszeni
wstrzymaæ na pewien czas
wysy³kê tych tytu³ów jak
równie¿ kompletu
Domowego kursu NPR.
Prace nad nowymi
wydaniami dobiegaj¹ koñcai
na pocz¹tku grudnia
wznowimy realizacjê
zamówieñ jak równie¿
wylemy materia³y
zamówione wczeniej.
Przepraszamy
za utrudnienia.
Równoczenie informujemy,
¿e zmieni³y siê zasady
op³acania nale¿noci za
zamówienia - p³atnoæ
nastêpuje za pobraniem,
a koszty przesy³ki na terenie
Polski s¹ sta³e
i wynosz¹ 8 z³

Gaudium et spes), pada³y g³osy o potrzebie cilejszego przebadania
owych reakcji (a wiêc tak¿e: emocji),
które wi¹¿¹ siê z wzajemnym oddzia³ywaniem na siebie mêskoci i kobiecoci ludzkiego podmiotu. Zagadnienie to nale¿y nie tyle do biologii, ile
do psychologii: z biologii i psychologii trafia ono z kolei do studium duchowoci ma³¿eñskiej i rodzicielskiej.
Tutaj za pozostaje ono w bliskim
zwi¹zku ze sposobem rozumienia cnoty temperantia, czyli opanowania
i wstrzemiêliwoci, m.in. wstrzemiêliwoci okresowej.q
Jan Pawe³ II

Prawo ¿ycia da³ im Bóg w dziedzictwo
(Przedruk z: Dar ludzkiego ¿ycia. Humanae
vitae donum.
W dwudziest¹ rocznicê og³oszenia encykliki
Humanae vitae, Lublin 1991)
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OJCIEC WIÊTY
O SENSIE
OKRESOWEJ
WSTRZEMIÊLIWOCI

A

nalizuj¹c w ten sposób wstrzemiêliwoæ, czyli opanowanie,
we w³aciwej dla tej cnoty dynamice (antropologicznej, etycznej i teologicznej), musimy dostrzec, ¿e wraz
z poznaniem tej dynamiki zanika owa
pozorna sprzecznoæ, któr¹ czêsto zarzuca siê encyklice Humanae vitae oraz
nauce Kocio³a na temat moralnoci ma³¿eñskiej i rodzicielskiej. Sprzecznoæ
ta ma zachodziæ pomiêdzy dwoistym
znaczeniem aktu ma³¿eñskiego (por.
HV,12). Jeli nie mo¿na oderwaæ od siebie tych dwóch znaczeñ: znaczenia jednocz¹cego i znaczenia rodzicielskiego,
zatem ma³¿onkowie zostaj¹ pozbawieni
prawa do zjednoczenia ma³¿eñskiego,
jeli nie chc¹ przyj¹æ zarazem rodzicielstwa. Na tê w³anie pozorn¹ sprzecznoæ daje odpowied encyklika Humanae vitae, o ile zostanie gruntownie
przemylana. Autor bowiem encykliki
stwierdza, ¿e nie ma takiej sprzecznoci  jest tylko trudnoæ zwi¹zana z
ca³¹ sytuacj¹ wewnêtrzn¹ cz³owieka
po¿¹dliwoci.
Natomiast
w trudnoci tej  czyli zarazem w trudzie wewnêtrznym, w ascezie  zostaje
zadany ma³¿onkom prawdziwy ³ad
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego, do którego
sakrament ma³¿eñstwa daje im moc
i niejako ich konsekruje (HV, 25). Ów
³ad wspó³¿ycia ma³¿eñskiego oznacza
podmiotow¹ równie¿ harmoniê pomiêdzy rodzicielstwem (odpowiedzialnym)
a zjednoczeniem osobowym, które p³y-

nie z czystoci ma³¿eñskiej, w niej bowiem dojrzewaj¹ wewnêtrzne owoce
wstrzemiêliwoci, czyli opanowania.
Poprzez to wewnêtrzne dojrzewanie nabiera w³aciwej sobie wa¿noci i godnoci sam akt ma³¿eñski w swoim znaczeniu potencjalnie rodzicielskim,
równoczenie za nabieraj¹ odpowiedniego znaczenia wszelkie znaki mi³oci (HV, Z1), które s³u¿¹ jako wyraz
osobowego zjednoczenia ma³¿onków
proporcjonalnie do ca³ego podmiotowego bogactwa kobiecoci i mêskoci. Encyklika stwierdza  zgodnie z ca³ym dowiadczeniem i tradycj¹  ¿e akt
ma³¿eñski jest tak¿e znakiem mi³oci
(por. HV, 16), ale znakiem mi³oci
szczególnym: gdy¿ ma równoczenie
znaczenie potencjalnie rodzicielskie.
A wiêc: s³u¿y tak¿e wyra¿eniu zjednoczenia osobowego, ale nie s³u¿y tylko
wyra¿eniu tego zjednoczenia. Równoczenie za encyklika wskazuje (przynajmniej porednio) na wielorakie znaki mi³oci, które s³u¿¹ wy³¹cznie
wyra¿eniu zjednoczenia osobowego
ma³¿onków. Zadaniem czystoci ma³¿eñskiej, a jeszcze szczegó³owiej: zadaniem wstrzemiêliwoci, czyli opanowania, jest nie tylko: zabezpieczyæ
wa¿noæ i godnoæ aktu ma³¿eñskiego
ze wzglêdu na jego znaczenie potencjalnie rodzicielskie  ale jest równie¿ tym
zadaniem: zabezpieczyæ w³aciw¹ wa¿noæ i godnoæ aktu ma³¿eñskiego, ods³aniaj¹c w wiadomoci oraz w do-

(CZ. II)

wiadczeniu ma³¿onków wszystkie inne
mo¿liwe znaki mi³oci, które wyra¿aj¹ zjednoczenie osobowe ma³¿onków.
Chodzi bowiem o to, a¿eby zjednoczenie ma³¿onków nie doznawa³o strat
wówczas, gdy s³uszne racje przemawiaj¹
za powstrzymaniem siê od aktu ma³¿eñskiego. Chodzi bardziej jeszcze o to, a¿eby to zjednoczenie, budowane stale i na
co dzieñ przez stosowne znaki mi³oci,
stanowi³o jakby szerokie pod³o¿e, na
którym w odpowiednich warunkach
dojrzewa decyzja aktu ma³¿eñskiego w
jego znaczeniu autentycznym, to jest potencjalnie rodzicielskim.
Uwa¿a siê czêsto, ¿e wstrzemiêliwoæ wywo³uje napiêcia wewnêtrzne,
od których nale¿y uwalniaæ cz³owieka. W wietle przeprowadzanej analizy, w³anie integralnie rozumiana
wstrzemiêliwoæ jest jedyn¹ drog¹ do
uwalniania cz³owieka od tych napiêæ.
Oznacza ona jedynie duchowy wysi³ek zmierzaj¹cy do wypowiadania
mowy cia³a nie tylko w prawdzie,
ale tak¿e w autentycznym bogactwie
znaków mi³oci.
Czy wysi³ek ten jest mo¿liwy? Jest
to  w innych s³owach (i w innym
aspekcie) postawione  pytanie o wykonalnoæ normy moralnej przypomnianej i potwierdzonej w encyklice
Humanae vitae. Jest to równoczenie
jedno z najbardziej istotnych (a wspóDokoñczenie na s. 19.
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