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¯aden cz³owiek nie da³ sobie ¿ycia sam z siebie ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o ¿yciu. Wszyscy otrzymalimy od innych ¿ycie i podstawowe prawdy o nim i jestemy powo³ani do osi¹gniêcia doskona³oci w relacji i mi³osnej wspólnocie
z innymi. Rodzina, oparta na nierozerwalnym ma³¿eñstwie mê¿czyzny i kobiety, wyra¿a ten wymiar relacji, synowskiej i wspólnotowej, i jest tym rodowiskiem, w którym cz³owiek mo¿e siê narodziæ z godnoci¹ oraz wzrastaæ i rozwijaæ siê w sposób integralny.
Ojciec wiêty Benedykt XVI, wiatowe Spotkanie Rodzin w Walencji
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est taka rodzina, do
której ci¹gn¹ wszy
scy. Tam zawsze
dom jest otwarty i zawsze
pe³no ludzi. Nie dosyæ, ¿e
w³asne dzieci, których jest
spora gromadka, robi¹ ha³as i ba³agan, to jeszcze s¹
dzieciaki s¹siadów, znajomych. Ci¹gn¹ jak pszczo³y do ula i mówi¹, ¿e tam
jest super  jest siê z kim
pobawiæ, mama zawsze
wys³ucha, a tata, choæ taki
zapracowany, pomo¿e
i poka¿e, jak wymieniæ
dziuraw¹ dêtkê w rowerze
czy naprawiæ rozwalony
plecak. Tam wszyscy zawsze sobie pomagaj¹.
I nie tylko dzieci chêtnie
tam przychodz¹. Doros³ych te¿ pe³no. To dziwne, ale tam nie trzeba d³ugo prosiæ, zawsze znajdzie
siê kto, kto ci pomo¿e.
K³óc¹ siê te¿ tak jako
zwyczajnie, bez agresji.
Tam wszyscy czuj¹ siê
bezpiecznie. S¹ takie rodziny  naprawdê.
Rodzina jest jedyn¹ komórk¹ spo³eczn¹, która
sama siê odradza, rodz¹c i
wychowuj¹c nowych obywateli. Zdrowa rodzina to
zdrowe dzieci. Chocia¿
ka¿dy z nas wie, co to jest
rodzina, sam termin zmienia znaczenie i nie wiemy
ju¿ o czym tak naprawdê
mówimy  o naturalnej,
tradycyjnej rodzinie,
o osobie samotnie wychowuj¹cej dziecko czy
o zwi¹zku osób tej samej
p³ci. Ju¿ sam fakt, ¿e dla
okrelenia pojêcia rodziny
musimy u¿ywaæ dodatkowych okreleñ, jak natu-

Obecnie w Polsce w rodzinach wielodzietnych
wychowuje siê prawie 30%
dzieci, co to oznacza? Otó¿
ci, którzy z powodu swojej
dzietnoci s¹ traktowani
jako gorsi, ponosz¹ ciê¿ar
zrodzenia i wychowania
nastêpnego pokolenia. To
ich dzieci bêd¹ wypracowywaæ dochód, z którego bêd¹
wyp³acane nasze emerytury, a chc¹ z niego korzystaæ
tak¿e ci, którzy nie ponieli ¿adnych trudów i kosztów wychowania dzieci.
Nie dlatego, ¿e nie mogli,
ale dlatego, ¿e nie chcieli.
Czas jednak p³ynie bardzo szybko. Dzieci rosn¹
jeszcze szybciej. Zaczynaj¹
pomagaæ rodzicom. Coraz
wiêcej potrafi¹. Powoli
ucz¹ siê i przejmuj¹ obowi¹zki. Pomagaj¹ te¿ sobie
nawzajem. Ucz¹ siê solidarnoci rodzinnej. Staj¹
siê si³¹ rodziny. Dorastaj¹
i odchodz¹ buduj¹c swoje
¿ycie i nowe rodziny. Wiê
rodzinna jednak pozostaje,

RODZINA SILNA DZIEÆMI
ralna czy tradycyjna jest
swoistym absurdem.
Dawniej ma³¿onkowie,
którzy nie mieli dzieci, nie
byli uznawani za rodzinê,
a jedynie za jej zal¹¿ek. Rodzina to tata, mama i przynajmniej jedno dziecko. Zawsze jednak uwa¿ano, ¿e jedynak jest bardzo samotny
i dzieci w rodzinie powinno
byæ wiêcej. P³odnoæ rodziców przez wieki by³a uzna-
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wana za Bo¿e b³ogos³awieñstwo, a dzieci nagrod¹
i owocem ¿ycia.
Pod star¹ cerkwi¹ w
Irkucku znajduje siê ciekawy grób. Stoi na nim kamienne drzewo, które pomimo, ¿e dobrze ukorzenione i o szerokim, grubym
pniu, nie ma korony i owoców. Podpis g³osi  Oto
grób cz³owieka, który zmar³
bezpotomnie. Przysz³a
mieræ, a ¿ycie nie zosta³o
przekazane nastêpnemu pokoleniu. Dramat cz³owieka,
rodziny, rodu.
Dzisiaj przychodzi nowy
styl ¿ycia. Coraz czêciej
zdarza siê, ze m³ody ch³opak czy dziewczyna nie
chce za³o¿yæ rodziny. Powstaje spo³eczeñstwo tzw.
singli. Korzystaj¹ z ¿ycia,
robi¹ kariery, zarabiaj¹ pie-

ni¹dze, zwiedzaj¹ wiat,
konsumuj¹, a rodzinê odbieraj¹ tyko jako ograniczenie swojej wolnoci,
narzucenie obowi¹zków
i k³opoty. Zdecydowanie
i ca³kowicie odrzucaj¹
mo¿liwoæ posiadania dzieci. Z obrzydzeniem patrz¹
na mêczarnie m³odych
matek. Zupe³ne nie dostrzegaj¹ wielkiej radoci, jak¹
maluchy przynosz¹ swoim
rodzicom.
Najsilniejsze s¹ rodziny
liczne. Usi³owano nam
wmówiæ, ¿e s¹ to rodziny
patologiczne, ale to nieprawda. Pos³uchajmy wiadectw osób, które pochodz¹
z licznych rodzin, a zobaczymy, ¿e jest to najlepsze
rodowisko wychowawcze.
Faktem jest natomiast, ¿e
rodziny te s¹ dyskrymino-

wane i maj¹ gorsz¹ sytuacjê
materialn¹.
Mit o katastrofalnym przeludnieniu, tak usilnie propagowany jeszcze kilka lat
temu, dzisiaj nale¿y do przesz³oci. Obecnie mamy problem z depopulacj¹, bo w
wielu krajach, równie¿ w
Polsce, wiêcej ludzi umiera
ni¿ rodzi siê dzieci, czyli nie
ma reprodukcji prostej. Grozi nam wyludnienie. Europa
staje siê kontynentem ludzi
starych. Nikt nam jednak nie
powiedzia³ przepraszam
za wieloletni¹ programow¹
propagandê niszczenia p³odnoci, zabijanie poczêtych
dzieci, za miêdzynarodowe
programy antypopulacyjne
niszcz¹ce witalnoæ wielu
narodów i uzale¿nianie pomocy miêdzynarodowej od
ograniczania dzietnoci.

a jest to najsilniejszy zwi¹zek pomiêdzy ludmi. Powstaje wielka rodzina wielopokoleniowa. Zdarzaj¹
siê takie rodziny, chocia¿
jest ich coraz mniej, ¿e na
przestrzeni czterech pokoleñ obejmuj¹ kilkaset osób.
Ci, którzy odchowali gromadkê dzieci, nie musz¹ siê
obawiaæ samotnoci na staroæ. Zdaj¹ sobie sprawê,
¿e w domu ka¿dego ze swoich dzieci s¹ u siebie. Mog¹
cieszyæ siê wnukami. Czêsto nadal, w ramach mo¿liwoci pomagaj¹ swoim
dzieciom, inwestuj¹c we
wnuki.
Najwiêksz¹ satysfakcjê
odczuwaj¹ rodzice, jeli ich
dzieci wiadomie wybieraj¹
te same wartoci i chc¹ kontynuowaæ dzie³o ¿ycia rodziców.
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ie pierwszy raz od
wiedzam Króle
wiec (Kaliningrad). Od nas z Gdañska to
doprawdy ¿abi skok, ok. 4.
godziny autobusem. Teraz na
granicy nie ma ju¿ kolejek, bo
wiza du¿o kosztuje i nie tak
³atwo j¹ dostaæ. Tym razem
mam wyst¹piæ na sympozjum
pt. Rodzina  radoæ i nadzieja spo³eczeñstwa i Kocio³a, w 100. rocznicê powiêcenia kocio³a w. Rodziny. Spotkanie to organizuje
ks. Ignacy Pawlus, jeden z
pierwszych misjonarzy Syberii, który od dwóch lat pracuje razem z ks. Jerzym Steckiewiczem w Królewcu.
Na dworcu spotyka nas
Lena. Ile to lat temu uczestniczy³a w kursach organizowanych przez HLI-Europa. Policzy³am  to by³o 12 lat temu.
Jak wielk¹ radoæ odczuwam,
gdy teraz widzê owoce jej pracy w Centrum Rodziny. Ze
zdziwieniem spogl¹dam na
miasto z okien samochodu. W
ci¹gu ostatniego roku tak wiele
siê zmieni³o. Widaæ potê¿ne
inwestycje, remonty i wielkie
pieni¹dze. Królewiec znowu
staje siê pere³k¹, oknem na Zachód dla Rosji.
Ks. Jerzy Steckiewicz przyjecha³ tu przy pierwszym powiewie pierestrojki. Zaczyna³
od ca³kowitego zera. Dzisiaj
stoi piêkny nowy koció³ w.
Adalberta (Wojciecha) i centrum katechetyczne. Przed
plebani¹ spotykamy umiechniêtego arcybiskupa Tadeusza
Kondrusiewicza. Wita nas
serdecznie. Mi³o spotkaæ sta-
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rych przyjació³ i pogawêdziæ
przy kolacji. Ks. Jerzy zaprasza do siebie, a ja z ks. Micha³em wymieniamy siê dowiadczeniami naszych rodzin na Wschodzie. Opowiada, jak byli szykanowani tylko za to, ¿e jego matka by³a
Polk¹. Mê¿czyzn wziêto na
wojnê. Nasta³ wielki g³ód, bo
¿ywnoæ po prostu zabrano
dla wojska. Babcia jego ojca
 stara gospodyni  wiedzia-

ció³ w tym miecie od czasów reformacji, gdy w XVI
wieku na skutek przejcia
Prus na luteranizm, odebrano
katolikom wszystkie 36 kocio³ów, jakie tam wówczas
istnia³y. Niestety po II wojnie wiatowej w³adza sowiecka nie pozwoli³a kocio³a odremontowaæ, dwa lata póniej
usuniêto mieszcz¹c¹ siê w
podziemiach kaplicê, a katolików wyrzucono po prostu

TROPEM
W. RODZINY
³a, ¿e jedzenia nie wystarczy
dla wszystkich. Powiedzia³a
wiêc, ¿e prze¿yæ musz¹ dzieci i ich matka. Ona jest ju¿
stara, wiêc jej pierwszej pisane jest umrzeæ. I przesta³a
jeæ Dzieci prze¿y³y. Prawnuk jest wspania³ym ksiêdzem. Patrzy³am na niego ze
ciniêtym gard³em. To najwy¿sza ofiara dla rodziny, bo
nie ma wiêkszej mi³oci, jeli kto ofiarowuje swoje
¿ycie za tych, których kocha.
A u nas teraz marnuje siê tak
wiele chleba.
W samym centrum miasta
stoi piêkny, neogotycki koció³ w. Rodziny. Powiêcono go dok³adnie 100 lat temu.
By³ to pierwszy katolicki ko-

na bruk. Koció³ wiêtej Rodziny przerobiono na filharmoniê. I tak jest do dzisiaj.
Wszyscy marzyli, aby obchody 100. rocznicy powiêcenia kocio³a w. Rodziny
mo¿na by³o obchodziæ w starym kociele. W³adze filharmonii nie zgodzi³y siê jednak,
motywuj¹c zakazem odprawiania nabo¿eñstw religijnych
w instytucjach pañstwowych.
Widocznie boj¹ siê, ¿e trzeba
bêdzie budynek oddaæ prawowitym w³acicielom. Trzeba
by³o wynieæ siê do kocio³a
w. El¿biety, który s³u¿y parafii w. Rodziny. Jest on z³o¿ony z drewnianych prefabrykatów przywiezionych w kontenerach z Niemiec.
Na pocz¹tku ma³y zgrzyt 
dziennikarze, telewizja, radio
 pomimo wczeniejszych
obietnic, nie pojawiaj¹ siê na
konferencji prasowej. Przypuszczamy, ¿e zakazano im
poruszaæ ten temat. W³adza
nie chce oddaæ katolikom kocio³a i boi siê prawdy.
Abp Kondrusiewicz mówi
o nauce Ojca wiêtego Benedykta XVI o rodzinie. Có¿
mo¿na jeszcze dodaæ? S¹
obecni przedstawiciele Cerkwi prawos³awnej. Igumen
Markie³³ wyjania g³ówne za³o¿enia tzw. socjalnej doktry-

Modlitwa przed Kocio³em w. Rodziny w Królewcu - obecnie Filharmoni¹

ny. Obrona rodziny i dzietnoci oraz zdecydowany sprzeciw wobec aborcji ³¹czy
wszystkich. Niestety, wiele
osób jest zszokowanych dopuszczaniem rozwodów.
Dzisiaj królewiecki koció³
w. Rodziny jest symbolem
rodziny zniszczonej przez
komunizm. W Rosji rodzina
jest tragicznie rozbita, liczba
rozwodów dochodzi do 80%.
Ciê¿ar wychowania dzieci
najczêciej jest spychany na
matki, które czêsto s¹ bohaterkami szarej codziennoci.
Tak¿e w Kociele z trudem
mo¿na spotkaæ ca³¹ zdrow¹
rodzinê. Wszystkie kocio³y
od lat bij¹ na alarm, ale zmiany s¹ bardzo powolne.
Mówiê o osobistej odpowiedzialnoci za powstanie
dobrych chrzecijañskich rodzin naszych dzieci. Spotykam siê z du¿ym zrozumieniem, ale zaraz powstaj¹ pytania, jak to zrobiæ, gdy rodzina jest rozbita, a dzieci nie
znaj¹ ojca.
W niedzielê koció³ jest
pe³ny. Widaæ, jak ta wspólnota ronie i nabiera si³. S¹ tu
przedstawiciele wszystkich
parafii obwodu kaliningradzkiego. Pojawi³y siê m³ode rodziny z dzieæmi, które ubrane odwiêtnie biegaj¹, ciesz¹
siê i wnosz¹ tak wiele spontanicznej radoci. Starsi
wodz¹ za nimi oczami. Te
rodziny i te dzieci s¹ nadziej¹
na przysz³oæ. Z przejêciem
przynosz¹ dary o³tarza.
Arcybiskup Kondrusiewicz
mówi o rodzinie, która jest
przysz³oci¹ Kocio³a. Wspomina czasy, gdy kocio³a nie
by³o, bo go wysadzono w powietrze. Zosta³a tylko droga.
Ale po co komu taka droga,

W centum rodziny:
(siedz¹ od lewej) Lena Grobowaja, Marija Rudosielska,
(stoj¹) ks. Jerzy Steckiewicz i Ewa Kowalewska

oficjalnie wiadomo ju¿, ¿e
opuszcza Rosjê i wraca na
Bia³oru, sk¹d pochodzi. Bêdzie arcybiskupem Miñska,
tam tak¿e jest wiele do zrobienia. Jednak rosyjscy katolicy s¹ roz¿aleni i niepokoj¹
siê o przysz³oæ.
Podziwiam codzienn¹ pracê Leny. Od ponad 10. lat prowadzi Centrum Rodziny. To
do niej przysy³ane s¹ kobiety
w ci¹¿y w najtrudniejszych sytuacjach. To ona organizuje
pomoc. Pytam, jak wiele dzieci uratowa³a. Umiecha siê.
Nie liczy. Na pewno bardzo
wiele, ale problem jest otwarty. Aborcja od lat jest traktowana jak wyrwanie zêba. Szacuje siê, ¿e w Rosji dokonuje
siê ok. 2 mln aborcji rocznie,

je chemia. Pigu³ki poronne s¹
nawet reklamowane w gazetach. To jest g³ówny powód
rozdarcia wewnêtrznego i rozpadu rodziny.
Pytam Lenê o pracê w poradni. Mówi, ¿e jest bardzo
ciê¿ko, ale jest te¿ du¿o radoci, gdy dziecko siê urodzi.
Trzeba pomagaæ, bo kobieta z
regu³y nie ma gdzie i za co ¿yæ.
Ostatnio razem z siostr¹ prowadzi³y program w wiêzieniu
dla kobiet. Tam nie ma wydzielonych oddzia³ów dla
brzemiennych. Najczêciej
proponowana jest aborcja.
Niedawno uda³o siê im uratowaæ dziecko, które urodzi³o siê
wiêzieniu i zosta³o oddane
rodzinie zastêpczej, bo matka
by³a skazana na wiele lat.

W KRÓLEWCU
jeli nie prowadzi do kocio³a. Ros³o tam stare drzewo,
niemy wiadek tego dramatu.
I ludzie pod tym drzewem
modlili siê i p³akali w ka¿d¹
niedzielê. Dzisiaj Koció³ siê
odradza, jego si³¹ s¹ silne Bogiem rodziny. Rosja potrzebuje kap³anów, ale to zale¿y
od odnowy rodziny, bo powo³ania rodz¹ siê w rodzinach.
Arcybiskup
dziêkuje
wszystkim rodzinom (zw³aszcza Polakom) za zachowanie
wiary w najtrudniejszych czasach. Wszyscy wiedz¹, ¿e ma
on niezwyk³y dar jêzyków na zakoñczenie przemawia po
rosyjsku, polsku, angielsku,
w³osku, litewsku, niemiecku
i bia³orusku. On jest symbolem odradzaj¹cego siê Kocio³a katolickiego w Rosji.
Jest bardzo bezporedni. Ludzie go kochaj¹, przychodz¹
do niego z ufnoci¹. Teraz
szepcz¹ po cichu, gdy¿ nie-

ale niektórzy twierdz¹, ¿e liczba ta mo¿e dochodziæ nawet
do 7 mln. Rzeczywicie trudno spotkaæ kobietê, która nie
mia³a takiego dowiadczenia.

Lena prowadzi tak¿e przygotowanie do lubu. Jest to co
najmniej piêæ spotkañ indywidualnych. Liczba tych ma³¿eñstw wzrasta. W ubieg³ym

Sympozjum w Królewcu

Mo¿na natomiast równie¿
w kociele spotkaæ kobiety,
które mia³y po kilkanacie
aborcji. Ostatnio tradycyjne
aborcje chirurgiczne zastêpu-

roku by³o ich tylko cztery, w
bie¿¹cym ju¿ ponad dwadziecia. Jest tak¿e instruktorem
naturalnego planowania rodziny i prowadzi konsultacje.
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Widz¹c trudnoci rodzin i
koniecznoæ prowadzenia terapii, Lena spotka³a siê z ruchem Spotkania Ma³¿eñskie.
Ten system rekolekcji po³¹czonych z pog³êbianiem wzajemnej relacji ma³¿onków
jest znakomity. Ka¿de ma³¿eñstwo mo¿e z niego skorzystaæ. Obecnie razem z
ks. Aleksandrem prowadz¹
kolejne spotkania, które
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Maj¹ one spory
wp³yw na kszta³towanie siê

ca³¹ rodzin¹ w jednym pokoju razem z babci¹. Jej m¹¿ jest
marynarzem, czêsto nie ma
go w domu. Przez ca³e ¿ycie
ka¿dy zarobiony grosz wk³adali w budowê swojego
domu. Nie jest on jeszcze w
pe³ni wykoñczony, ale ju¿ w
nim mieszkaj¹. Zd¹¿yli, aby
zapewniæ miejsce dla rodz¹cych siê w³anie wnuków.
Lena opiekuje siê tak¿e Krystyn¹, porzucon¹ sierot¹ z
przytu³ku. Cieszy siê, ¿e jej
rodzina mo¿e siê dzieliæ mi-

Nagrobek cz³owieka, który zmar³ bezpotomnie 
drzewo bez korony i owoców (Irkuck)

wzajemnych stosunków w rodzinach, co oczywicie by³o
widaæ podczas niedzielnej
uroczystoci. Te rodziny akceptuj¹ swoj¹ p³odnoæ,
rodz¹ i po chrzecijañsku wychowuj¹ swoje dzieci.
Lena znakomicie rozumie
sytuacjê m³odych. Sama
przez wiele lat mieszka³a z

³oci¹. Bo pieniêdzy na tê
dzia³alnoæ ci¹gle brak i ¿yje
siê z miesi¹ca na miesi¹c. Oni
s¹ jednak przyzwyczajeni, ¿e
najwa¿niejsza jest determinacja, z któr¹ nale¿y walczyæ
o dobro i o przetrwanie.
Ewa H. Kowalewska
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M

imo, ¿e nie
mal wszyscy
deklaruj¹
swoje przywi¹zanie do rodziny i podkrelaj¹ jej
walory, dzisiaj prze¿ywa
ona powa¿ne problemy.
Jeszcze kilkanacie lat
temu z uzasadnieniem moglimy mówiæ, ¿e polska
rodzina w porównaniu z
wieloma krajami Europy
Zachodniej jest silna. Dzisiaj dostrzegamy dramatyczny kryzys demograficzny, liczba rozwodów
konkuruje z krajami, które
od dawna maj¹ ich najwiêcej, narastaj¹ trudnoci w
wychowaniu dzieci, a m³odzi masowo wyje¿d¿aj¹ za
granicê. Pora zastanowiæ
siê, w jaki sposób mo¿na
poprawiæ sytuacjê.
Co mo¿na zrobiæ, aby
polska rodzina by³a bardziej spójna, zapewnia³a
wychowanie dzieci przez
oboje rodziców, a liczba
dzieci zwiêkszy³a siê zgodnie z ich pragnieniami?
Zmieniaj¹ siê one bowiem
w zale¿noci od ró¿nych
przeszkód, z których najczêciej wymienia siê k³opoty mieszkaniowe i materialne. Z pewnoci¹ nie nale¿y przeceniaæ roli pañstwa czy samorz¹du w tych
sprawach, ale mo¿na oczekiwaæ, ¿e wszystko, co w
ich mocy zostanie uczynione dla lepszego funcjonowania rodzin.
W ostatnim czasie zosta³o zrealizowanych wiele

WOLNE W DNIU POCZÊCIA
To nie ¿arty. Ca³kiem
powa¿nie w³adze Obwodu Uljanowskiego w Rosji og³osi³y 12. wrzenia
dniem poczêcia, który ma
byæ wolny od pracy dla
par, staraj¹cych siê o potomstwo w tym czasie.
Data zosta³a tak wybrana,
aby dok³adnie dziewiêæ
miesiêcy póniej, 12.
czerwca  w Dzieñ Rosji,
urodzi³a siê jak najwiêksza liczba dzieci.
Rodzice, których dziecko urodzi siê w czasie
tego wiêta mog¹ wygraæ
pieni¹dze, samochód, lodówkê, zmywarkê i inne

nagrody. Jest to odpowied
na wezwanie prezydenta
Putina o przeciwdzia³aniu
kryzysowi demograficznemu i jest elementem ogólnorosyjskiej walki z malej¹cym w zastraszaj¹cym
tempie przyrostem naturalnym. Co roku populacja
Rosji zmniejsza siê o 700
tysiêcy osób. Jak oceniaj¹
specjalici, w 2050 roku
bêdzie o blisko jedn¹ trzeci¹ Rosjan mniej (40 mln)
ni¿ obecnie.
Podobne inicjatywy w
Obwodzie Uljanowskim
przeprowadzane s¹ od
2005 r. Od tego czasu licz-

ba zainteresowanych
dniem poczêcia ronie,
co przek³ada siê na poprawê wskanika urodzeñ w
tym regionie. W ubieg³ym
roku t¹ inicjatyw¹ by³o zainteresowanych ponad
500 Rosjanek.
Sprawa wzbudza jednak równie¿ kontrowersje. Kobiety, którym wyj¹tkowo zale¿y na nowej
lodówce, mog¹ bowiem
sztucznie opóniaæ lub
przyspieszaæ poród, aby
tylko trafiæ w odpowiedni dzieñ. To za mo¿e powa¿nie odbiæ siê na zdrowiu ich dzieci.

projektów prorodzinnych,
nie tylko s³ynne becikowe.
Przyk³adowo: zwolniono z
kosztów skarbowych przekazywanie maj¹tku w krêgu rodziny, o dwa tygodnie
wyd³u¿ono urlopy macierzyñskie, umo¿liwiono wykupienie mieszkañ spó³dzielczych za symboliczne
z³otówki. Ponadto dziêki
ró¿nym nowym rozwi¹zaniom i koniunkturze gospodarczej w ostatnim czasie buduje siê zdecydowanie wiêcej mieszkañ.
Najnowsza decyzja
o mo¿liwoci odpisywania
od podatku niemal 1200
z³otych na dziecko tworzy
now¹ jakoæ. To znane w
wielu krajach rozwi¹zanie
z trudem przebija³o siê
u nas. Teraz rodzice  podatnicy bêd¹ mogli mniej
podatków przekazaæ pañstwu ze wzglêdu na utrzymanie dzieci.
Niestety, dynamika rozpadu polskich rodzin jest
w ostatnich latach bardzo
wysoka, dramatycznie ronie liczba dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców. Z tego powodu nale¿y pilnie zrezygnowaæ z rozwi¹zañ prawnych, zachêcaj¹cych do
rozwodu lub separacji.
Nie powinno siê uzale¿niaæ pomocy materialnej
od samotnego wychowywania dziecka, ale wy³¹cznie opieraæ siê na obiektywnej sytuacji rodziny.
Po prostu dziecko, które
potrzebuje pomocy, powinno j¹ uzyskaæ niezale¿nie od sytuacji rodzinnej rodziców.
Sporód praw dziecka,
szczególnie eksponowane
powinno byæ jego prawo do
wychowywania siê w pe³nej rodzinie przez matkê
i ojca. Niejednokrotnie
mo¿na pomóc rodzicom w
rozwi¹zaniu konfliktów.
Po¿yteczne by³oby przywrócenie postêpowañ pojednawczych w sprawach o
rozwód lub separacjê. Bardzo potrzebne jest upowszechnienie profesjonalnego i ³atwo dostêpnego
poradnictwa rodzinnego
i ma³¿eñskiego.
Nale¿y zdawaæ sobie
sprawê, ¿e niepowstrzymana lawina rozwodów
sprawi, i¿ w ci¹gu tylko

najbli¿szych 10 lat oko³o
2 miliony polskich dzieci
w wyniku rozpadu wspólnoty rodzinnej straci
jednego z rodziców, co
bêdzie mia³o dramatyczne i kosztowne konsekwencje indywidualne
i spo³eczne. Wp³ynie to
tak¿e negatywnie na nasz
rozwój ogólnospo³eczny,
poniewa¿ im s³absze s¹
zwi¹zki rodzinne, tym
wiêcej bêdzie k³opotów
wychowawczych oraz
gorsze przygotowanie
dziecka do pe³nienia doros³ych ról, tak¿e zawodowych. Wiêksza bêdzie
przestêpczoæ czy podatnoæ na uzale¿nienia, a
tak¿e s³abszy rozwój demograficzny kraju.
Szkoda, ¿e ze wzglêdu
na skrócenie kadencji Parlamentu nie doczeka³y siê
realizacji projekty dalszego zwiêkszenia wiadczeñ
rodzinnych (w tym szczególnie dla ubogich kobiet
w ci¹¿y i rodzin wielodzietnych), nie nast¹pi³ kolejny etap wyd³u¿enia urlo-
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pu macierzyñskiego, nie
poprawiono dostêpnoci
do przedszkoli i innych rodzinnych us³ug.
To wszystko ci¹gle przed
nami. S¹ to wa¿ne zadania
na najbli¿sz¹ kadencjê,
które nie mog¹ byæ odwlekane. Zadania z zakresu
polityki rodzinnej powinny staæ siê priorytetem, bo
taka jest potrzeba polskiego spo³eczeñstwa.
Poza kwestiami materialnymi, mo¿liwoci¹
kszta³cenia dzieci, dostêpem do us³ug zdrowotnych, do mo¿liwoci uzyskania i utrzymania mieszkania, rodziny potrzebuj¹
przede wszystkim atmosfery stabilizacji, dobrych
perspektyw rozwojowych
i spokoju.
Twórzmy ¿yczliw¹
atmosferê dla rodzin i
wzmacniajmy je przez dobre rozwi¹zania.
Antoni Szymañski
Przewodnicz¹cy Komisji
Rodziny i Polityki
Spo³ecznej Senatu,
kandyduje do Senatu
z listy PiS
Okrêg Wyborczy: Gdynia,
S³upsk
oraz powiaty: lêborski,
wejherowski, pucki,
kocierski, kartuski,
chojnicki, cz³uchowski,
bytowski.

4
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PROMIENNY UMIECH

MOICH DZIECI

U

nas by³o tak.
Pierwsze
dziecko stracilimy w wyniku poronienia. By³o nam z tym bardzo trudno. Modlilimy
siê i zawierzalimy Bogu
sprawê drugiego dziecka.
W intencji poczêcia i narodzenia zdrowego dziecka pojechalimy na pielgrzymkê do Lichenia.
By³o tam wtedy spotkanie
z Janem Paw³em II (rok
1999). We wrzeniu pojechalimy drugi raz do pos³ugi w poradni rodzinnej
i wtedy okaza³o siê, ¿e
spodziewamy siê dziecka.
Zawierzylimy go wstawiennictwu Matki Bo¿ej
Licheñskiej. Ca³e 9 miesiêcy przebieg³o bez k³opotów i doczekalimy siê
narodzin Stasia.
Kolejn¹ prób¹ by³o poczêcie siê Krzysia. Zaczê-

J

estem najstarszy z
pi¹tki rodzeñstwa.
Po mnie Bóg obdarowa³ moich rodziców
trzema córkami, a na koniec jeszcze jednym synem. W domu zawsze
by³o g³ono, zawsze by³o
z kim siê pobawiæ i z kim
porozmawiaæ. Nie narzekalimy na brak drogich
przedmiotów, bo prawdziwe szczêcie osi¹galimy bêd¹c razem i rozwijaj¹c swoje pasje  bo
przecie¿ to potrzeba budzi kreatywnoæ, a przesyt lenistwo!
Teraz mam 24 lata i jestem ¿onaty. Nie ba³em
siê podj¹æ ¿yciowej decyzji, bo rodzice dali mi
przyk³ad, ¿e w³anie na
takiej drodze le¿y spe³nienie cz³owieka. Pragniemy
przyj¹æ du¿o potomstwa i
mamy doæ osób, które
bêd¹ mog³y zostaæ rodzicami chrzestnymi. Za
gdy nasi rodzice siê zesta-

rzej¹, nie bêdziemy musieli siê martwiæ du¿¹
liczb¹ osób starych, wymagaj¹cych opieki, bo

jest nas dosyæ, abymy siê
tymi obowi¹zkami podzielili. W tym jest oczywista zas³uga samych ro-

dziców: przez swoj¹ p³odnoæ dali przyk³ad, ¿e
opieka nad innymi jest potrzebna równie¿ nam sa-

³am krwawiæ w 5. tygodniu i w szpitalu podczas
badania USG okaza³o siê,
¿e pêcherzyk zacz¹³ siê
odklejaæ i ¿ycie dziecka
jest zagro¿one. Dosta³am
hormony na szybszy rozwój ³o¿yska i zalecenie
le¿enia plackiem. Nie
wiadomo by³o jednak,
czy dziecko siê uratuje,
trzeba by³o czekaæ na nastêpne USG, by zobaczyæ
czy bije serduszko. By³ to
trudny czas i trudne chwile napiêcia, gdy zjawilimy siê na badanie, a¿ do
momentu, gdy komputer
wy³apa³ têtno dziecka.
Ale to nie by³ koniec k³opotów.
Na pocz¹tku 8. miesi¹ca zaczê³a siê akcja porodowa. I znów musia³am
le¿eæ, tym razem w szpitalu na patologii ci¹¿y.
Gdy uda³o siê powstrzy-

mym. Teraz nie musz¹ siê
martwiæ, ¿e wyl¹duj¹ w
domu starców, a tym bardziej o co gorszego.

W LICZNEJ RODZINIE

maæ skurcze lekami, okaza³o siê, ¿e jednak muszê
zostaæ w szpitalu do samego porodu. By³o to trudne rozstanie z domem, a
przede wszystkim z ma³ym Stasiem, który mnie
potrzebowa³. Musia³am
jednak przetrwaæ. Dwa
tygodnie przed planowanym terminem urodzi³ siê
Krzy. Ca³e szczêcie, po
tych wszystkich przejciach, synek by³ zdrowy.
Dzisiaj Sta ma 7 lat
i modli siê za swojego braciszka czy siostrzyczkê w
niebie, a Krzy ma 5 lat
i ostatnio zapyta³ mnie:
Dlaczego mnie urodzi³a?
Ja mu za odpowiedzia³am: Bo od pocz¹tku bardzo Ciê chcia³am i bardzo
kocha³am. Na to jego buziê rozjani³ promienny
umiech.
Asia Szpindor

Mimo ró¿nych ¿yciowych trudnoci ka¿de z
naszej pi¹tki wysz³o na
ludzi (lub wychodzi).
Dwoje najstarszych koñczy studia i jest ju¿ po
lubie, trzecia zaczyna
studia, dwójka ostatnich
ronie na sportowców.
Nie migamy siê równie¿
od robienia czego dla innych, dzia³alnoci spo³ecznej, czy aktywnego
udzia³u w ¿yciu parafii.
Nie twierdzê, ¿e jedynacy czy dzieci z mniej licznych rodzin tego nie czyni¹, ale nam na pewno
przychodzi to z wiêksz¹
³atwoci¹, jako tak naturalnie.
Z mojej perspektywy:
jeli warto mieæ liczne rodzeñstwo, to na pewno
tak¿e warto mieæ liczne
potomstwo!
Dawid Maciuszek,
Milanówek

W y b i e r z ¯ycie!

WARTO MIEÆ
DZIECI

P

rzez wiele lat jako
s¹siadów mielimy
starsze bezdzietne
ma³¿eñstwo. Obserwowalimy ich, jako samotnych nieszczêliwych ludzi, maj¹cych do siebie i do otoczenia
wiele pretensji, prowadz¹cych wieczne k³ótnie i ataki na siebie, a tak¿e na s¹siadów. Czulimy, ¿e jest to
wynik braku rodziny.
My te¿ nie mielimy dzieci, pomimo starañ o potomstwo. Kiedy po kilku latach wizyt u lekarzy, nasze
nadzieje na posiadanie w³asnych dzieci zmala³y, stwierdzilimy, ¿e nasze ¿ycie, nasza staroæ nie mo¿e wygl¹daæ podobnie. Podjêlimy
wiêc decyzjê, ¿e trzeba po
prostu dziecko adoptowaæ.
Po sprawdzaniu nas przez
Orodek Adopcyjny i kilku
latach oczekiwañ nagle zostalimy powiadomieni, ¿e
mo¿emy dziecko odebraæ.
Przyjêlimy naszego syna takim, jakim go nam Pan Bóg
da³, nie przebieraj¹c, gdy¿
jako niemowlê by³ chory. Nie
o tym jednak chcemy rozwa¿aæ, gdy¿ uda³o siê nam go
skutecznie wyleczyæ.
Naszym kolejnym szczêciem by³ fakt, ¿e ju¿ po 2 miesi¹cach ¿ona by³a w stanie b³ogos³awionym i pomimo czterdziestki urodzi³a zdrowego

NASZA PI¥TKA
- Mamo, przyjêli mnie na
sta¿ do telewizji! A oprócz
tego okaza³o siê, ¿e mam
najwy¿sz¹ redni¹ na roku 
to SMS od Magdy (20 lat).
Chcia³oby siê odpisaæ: Moja
krew, ale ja nie by³am najlepsza na roku. Lepsze wyniki
na studiach mia³ mój m¹¿, ale
on te¿ nie by³ prymusem.

syna, a potem za dwa lata jeszcze jednego. Nasze ¿ycie uleg³o zmianie, nie by³o ju¿ poprzednich problemów i spraw,
gdy¿ nasze dzia³ania skierowalimy na wychowanie naszej trójki ch³opców.
Oczywicie teraz mielimy
jeszcze wiêcej problemów i
spraw, ale to nie burzy³o naszego rodzinnego szczêcia.
Jestemy oczywicie zwyczajn¹ rodzin¹. Dzieci ju¿
wyros³y, a najm³odszy dosta³
siê na politechnikê. Nasi
ch³opcy, choæ czasami siê
miêdzy sob¹ poboksuj¹, s¹
ze sob¹ bardzo solidarni.
Moja ¿ona nie wyobra¿a siebie w innej roli, jak matki
i ¿ony, a ja tak¿e jako ojca
i mê¿a.
Wahaj¹cych siê w wyborze
modelu swojego ¿ycia, zachêcamy - warto
powiêciæ ¿ycie
dla dzieci swoich i adoptowanych. Uwa¿amy,
¿e jest to wspó³praca z Bogiem
Stwórc¹ i najlepszym Ojcem. Za
wszystkie nasze
dzieci codziennie Jemu dziêkujemy.

***
- Mamo, mam dwie wiadomoci: dobr¹ i z³¹  dzwoni
mój 18. letni syn.
- Zacznij od z³ej  odpowiadam.
- Nie pojadê z wami na
wakacje.
- Dlaczego?
- Bo wygra³em europejski
konkurs na temat uchodców
i, niestety, w czasie planowanych rodzinnych wakacji
muszê pojawiæ siê w Parlamencie Europejskim, a póniej wysy³aj¹ nas w nagrodê
do Macedonii.
***

Danuta i
Konrad

40. LAT
MINÊ£O JAK JEDEN DZIEÑ

A

ni siê obejrzeli
my, a tu ju¿ nam
stuknê³a
40.
rocznica lubu. Doprawdy
nie wiadomo, kiedy ten czas
przelecia³. Dzisiaj jednak,
gdy patrzymy wstecz, wiele spraw widzimy zupe³nie
inaczej. Mnie sam¹ zadziwia, jak bardzo zmieni³ siê
mój punkt widzenia.
Dzisiaj z dum¹ patrzymy
na nasze dzieci. Nie mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿eby
któregokolwiek zabrak³o.
Wszystkie s¹ na swoim
miejscu, a mamy ich czworo: dwie córki i dwóch synów. Oni maj¹ ju¿ w³asne
rodziny i swoje dzieci, ale
zawsze o nas pamiêtaj¹ i
pomagaj¹ nam. Stalimy siê
siln¹ rodzin¹ wielopokoleniow¹.
Nasze dzieci zawsze
trzymaj¹ sztamê miêdzy

sob¹. Tak na co dzieñ nieraz siê ostro k³ócili, ale jak
przysz³o co do czego, to zawsze s¹ razem i siê wspieraj¹. Gdy to obserwujê,
sprawia mi to wielk¹ przyjemnoæ.
Przypominam sobie, jakie
trudne by³y moje emocje,
gdy nasze dzieci poczyna³y
siê i rodzi³y. By³am pe³na
obaw czy sobie poradzê.
Ka¿de dziecko i obowi¹zki
z nim zwi¹zane przera¿a³y
mnie. Wydawa³o mi siê, ¿e
rosn¹ce w moim ³onie
dziecko ju¿ na zawsze bêdzie okropnym k³opotem
i z okresu pieluch nigdy nie
wyjdê. Dziecko w mojej
wiadomoci by³o ma³e
i ju¿.
Dzisiaj, gdy patrzê na nasze doros³e ju¿ dzieci, umiecham siê wspominaj¹c tamte obawy. One tak szybko
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przesta³y byæ ma³e! Pewnie,
¿e by³o z nimi trochê k³opotów i nieprzespanych nocy.
Ale za nic na wiecie nie zrezygnowa³abym z umiechu
ka¿dego mojego dziecka.
One doprawdy by³y i s¹ ród³em naszej wielkiej radoci.
Dzisiaj, gdy s¹ du¿e zdajê
sobie sprawê, ¿e zmieni³a siê
moja perspektywa czasowa
i patrzê zupe³nie inaczej. Teraz wydaje mi siê, ¿e one za
krótko by³y ma³e i ten szczêliwy czas za szybko min¹³.
Na ostatnim spotkaniu rodzinnym otoczy³y nas nasze
dzieci i wnuki, ustawiaj¹c
siê do pami¹tkowego zdjêcia. Patrzê na nie z rozczuleniem. Teraz, gdy nadchodzi staroæ, w pe³ni uwiadamiam sobie, ¿e nasz¹ si³¹
s¹ nasze dzieci.
El¿bieta

Mamo, porad mi, co mam
sobie wypo¿yczyæ?  pyta
mnie Micha³ (11 lat), kiedy
idziemy do biblioteki oddaæ
pe³en plecak przeczytanych
ksi¹¿ek. Zastanawiam siê
chwilê. Przeczyta³ ju¿ ca³ego
Szklarskiego, Maya, Vernica,
Sienkiewicza, a Dumas ...
- A mo¿e zosta³o co z Dumas?
- wietny pomys³! Wypo¿yczê Wicehrabiego de Bragelonne.
- Uff, uda³o mi siê uratowaæ swój czytelniczy honor.
***

5

Na korytarzu szko³y muzycznej stoimy pod drzwiami czekaj¹c na wyniki egzaminu z fortepianu. Stres. Napiêcie. Nerwy.
- Marianna! (13 lat) Celuj¹cy! Gra³a wspaniale! rozradowana nauczycielka
obwieszcza werdykt komisji.
£zy radoci, ulga, uciski...
***
Koniec roku w zerówce.
Marcinek (7 lat) wystêpuje na
scenie. Deklamuje swoje
kwestie spogl¹daj¹c na widowniê z umiechem. Bijemy
brawo z Mariann¹ i Micha³em. Marianna, bardzo uzdolniona aktorsko, pokazuje
kciuk uniesiony w górê. Jest
dumna z m³odszego brata.
***
To tylko kilka scenek z
¿ycia naszej wielodzietnej
rodziny. Wszystkie pochodz¹ z czerwca tego roku.
Nasze bardzo szczêliwe
¿ycie rodzinne zaczê³o siê
od trzeciego dziecka, które
zreszt¹ urodzi³o siê w domowym zaciszu. Dopiero wtedy dojrzelimy do rodzicielstwa. Du¿a rodzina to wyzwanie, moc i bogactwo,
którego nie sposób przeliczyæ na pieni¹dze. Wspólne
wakacje, radosne wiêta,
dyskusje przy stole, problemy, ale te¿ radoci mno¿one przez liczbê domowników. Jest tylko jeden warunek tego szczêcia  Jezus,
któremu trzeba zaufaæ.
El¿bieta i Daniel Zydek
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DLA POLAKÓW

NAJWA¯NIEJSZA
JEST RODZINA
Najwa¿niejsz¹ wartoci¹ codziennego ¿ycia
jest dla Polaków szczêcie
rodzinne. W najnowszym
sonda¿u Centrum Badania
Opinii Spo³ecznych uzyska³o ono 76% wskazañ
respondentów. Dla prawie
trzech pi¹tych Polaków
(59%) bardzo istotne jest
zachowanie dobrego zdrowia. Nieco mniej ni¿ po-

³owa ankietowanych za
wa¿ne uznaje spokój
(48%) oraz pracê zawodow¹ i uczciwe ¿ycie (po
46%). Nieco mniej wa¿ne
okazuj¹ siê: szacunek innych ludzi (41%), grono
przyjació³ (37%) oraz

wiara religijna (29%).
Co pi¹ty respondent za
istotne uznaje: pomylnoæ ojczyzny (20%), dobrobyt i bogactwo (18%)
oraz wykszta³cenie (18%).
Takie wartoci jak: wolnoæ g³oszenia w³asnych
pogl¹dów, kontakt z kultur¹, ¿ycie pe³ne przygód
i wra¿eñ, mo¿liwoæ
udzia³u w demokratycznym ¿yciu spo³eczno-politycznym oraz sukces i
s³awa, znalaz³y siê na odleg³ych miejscach.
Sonda¿ zrealizowano w
dniach od 3 do 6 sierpnia
na licz¹cej 859 osób reprezentatywnej próbie losowej doros³ych mieszkañców Polski.
[Za: PAP, 04.09.2007 r.]

NIE PIENI¥DZE, NIE SEKS,

ALE RODZINA

Z najnowszego sonda¿u opinii publicznej wynika, ¿e m³odzi Amerykanie uwa¿aj¹ wiêzi miêdzyludzkie, a szczególnie zwi¹zki rodzinne, za
klucz do szczêcia w
¿yciu  poda³a agencja
ABC News. Ankietê
przeprowadzi³ w kwietniu br. orodek Knowledge Networks Inc. na
zlecenie agencji informacyjnej Associated
Press oraz stacji telewizyjnej MTV. Ankieterzy
rozmawiali z grup¹ 1280
m³odych osób w wieku
od 13 do 24 lat. Ankieta

sk³ada³a siê z 100 pytañ,
w wiêkszoci otwartych,
dotycz¹cych natury szczêcia w rozumieniu m³odych Amerykanów.
Prawie 73% badanych
odpowiedzia³o, ¿e szczêliwymi czyni¹ ich dobre relacje z rodzicami. A¿ 64%
dzieci rodziców nierozwiedzionych stwierdzi³o, ¿e
codziennie wstaj¹ czuj¹c
siê szczêliwe.
Blisko 92% respondentów zadeklarowa³o chêæ
wst¹pienia w przysz³oci
w zwi¹zek ma³¿eñski i zostania rodzicami. Badanie
wykaza³o tak¿e, ¿e aktyw-

ni seksualnie m³odzi w
wieku 13-17 lat generalnie s¹ ma³o szczêliwi.
Natomiast aktywna seksualnie m³odzie¿ w wieku 18-24 lat deklarowa³a, ¿e czasami wydaje im
siê, ¿e s¹ szczêliwi, a
czasami, ¿e wcale nie.
Na pytanie, kto jest
twoim bohaterem, 50%
wskazywa³o na jedno
lub oboje rodziców. Odpowied mama pojawia³a siê najczêciej.
Za: LifeSiteNews.com 
20.08.2007 r.

PRAWO DO ¯YCIA
W CYFRACH
Organizacja Narodów
Zjednoczonych opublikowa³a raport z miêdzynarodowych studiów nad sytuacj¹ w zakresie aborcji.
Prawie wszystkie kraje na
wiecie (97%) zezwalaj¹
na przerwanie ci¹¿y w
przypadku ratowania ¿ycia
kobiety. Prawo 5 krajów
nie dopuszcza nawet takiej

mo¿liwoci (Chile, Malta,
Nikaragua, Salwador i Watykan).
Bardziej chroni¹ ¿ycie
poczêtych dzieci kraje rozwijaj¹ce siê. Wród krajów
rozwiniêtych 78% zezwala na aborcjê z przyczyn
ekonomiczno-spo³ecznych, a 67% zalegalizowa³o dokonywanie aborcji na

Wspomó¿ obronê ¿ycia i rodziny:
Mo¿na wys³aæ dowoln¹ sumê przelewem bankowym lub pocztowym na konto:
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
ul. Jakowa Dolina 47/1a 80-286 Gdañsk
Nr rachunku 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356
Mo¿na tak¿e dokonaæ wp³aty kart¹ p³atnicz¹ przez Internet na naszej stronie www.hli.org.pl

¿¹danie, bez ograniczeñ.
Natomiast w krajach rozwijaj¹cych siê, odpowiednio 19% i 15%. Informacje na temat liczby aborcji
udostêpniaj¹ s³u¿by statystyczne 61 krajów na wiecie. Wskanik przerywania
ci¹¿y dla 26 z nich, wynosi od 10 do 20 aborcji na
1000 kobiet w wieku rozrodczym (15-44 lata); 16
krajów ma wskanik powy¿ej 20, a 19 krajów 
poni¿ej 10 aborcji na 1000
kobiet. Raport publikuje
tak¿e dane dotycz¹ce zgonów zwi¹zanych z ci¹¿¹,
porodem i po³ogiem. W
krajach rozwijaj¹cych siê
tzw. umieralnoæ po³o¿nicza jest z wielu wzglêdów
bardzo wysoka  umiera
442 kobiet na 100 tys.
¿ywych urodzeñ. Natomiast ten sam wskanik dla
krajów rozwiniêtych wynosi 20 zgonów na 100 tys.
¿ywych urodzeñ. Polska, w
której funkcjonuje ustawodawstwo chroni¹ce ¿ycie
matki i dziecka, mimo szeregu problemów z jakimi
boryka siê nasza s³u¿ba
zdrowia, ma jeden z najni¿szych na wiecie
wskanik zgonów po³o¿niczych  6 na 100 tys. urodzeñ ¿ywych.
Na podstawie:
UN, World Abortion
Policies 2007
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WSPÓ£CZESNE OBLICZA
PATRIOTYZMU
Dziêki du¿emu wysi³kowi intelektualnemu rodowisk konserwatywnych w
Polsce uda³o siê na pocz¹tku XXI wieku ponownie
wznieciæ dyskusjê nad patriotyzmem i jego wspó³czesnym rozumieniem. Pojêcie, wymiewane w dekadzie lat 90. jako anachroniczne, niebezpieczne, a
nawet destrukcyjne, wróci³o do ³ask. Zaowocowa³a
te¿ nieco od³o¿ona w czasie percepcja nauki Jana
Paw³a II w tej sprawie i nieustanny wysi³ek Kocio³a.
Dzi tezy lansowane, np. w
Gazecie Wyborczej, ¿e patriotyzm to wspó³czesna
forma rasizmu i militaryzmu, na szczêcie powoduj¹ jedynie wzruszenie ramion i za¿enowanie. Zmieni³ siê klimat wokó³ tego
pojêcia, czego najbardziej
widocznym przejawem jest
niezwyk³a frekwencja w
Muzeum Powstania Warszawskiego i rozlewanie siê
obchodów 1 sierpnia po
wszystkich du¿ych miastach w Polsce, a tak¿e coraz czêstsze wywieszanie
narodowych flag na prywatnych domach w dni
wi¹teczne.

Jednak wród m³odych
ludzi zauwa¿yæ czêsto mo¿na niepewnoæ, jak to pojêcie rozumieæ dzi. Co to
znaczy w Polsce roku 2007
byæ patriot¹? Na spotkaniach z nimi przedstawiam
propozycje rozumienia tego
pojêcia w dzisiejszych warunkach, które powoduj¹
bardzo o¿ywion¹ dyskusjê,
poczucie ulgi, ale czasami
te¿ pewn¹ konsternacjê.
¯yjê po prostu uzasadnion¹
nadziej¹, ¿e dzisiejsze m³ode pokolenie bêdzie pierwszym od 250 lat pokoleniem
Polaków, które nie bêdzie
musia³o udowadniaæ swojego patriotyzmu poprzez
udzia³ w wojnie, powstaniu,
konspiracji czy pañstwie
podziemnym. Nie bêdzie
potrzeby rzucania kamieni
na szaniec i wydobywania
diamentów z popio³u.
Mam nadziejê, ¿e dotyczyæ
to te¿ bêdzie kolejnych pokoleñ XXI wieku.
Skoro tak, to jak dzisiaj
demonstrowaæ swój patriotyzm? Oto kilka propozycji:
Patriot¹ jest ten, kto decyduje siê w przyk³adnej
rodzinie na posiadanie wielu dzieci. Budowanie
szczêcia osobistego
idzie

w parze z budowaniem
szczêcia narodowego. A
naród - jak naucza³ prymas
Stefan Wyszyñski - to
wszak rodzina rodzin.
Wzrastanie liczby Polaków
ma te¿ swój wymiar polityczny. Proszê zwróciæ
uwagê, czym mierzy siê si³ê
poszczególnych pañstw w
Unii Europejskiej. Nie si³¹
gospodarki, wielkoci¹ terytorium, lecz liczb¹ ludnoci. Krótko mówi¹c: im nas
wiêcej, tym wiêcej bêdziemy mieli do powiedzenia
na temat losów Europy, a
wiêc i wiata.
Patriot¹ jest przedsiêbiorca tworz¹cy miejsca pracy
i produkuj¹cy polski towar.
Bogactwo kraju te¿ siê liczy w koncercie narodów. Przedsiêbiorca zatrudniaj¹cy ludzi, godziwie
im p³ac¹cy powoduje
wzrost liczby szczêliwych
rodzin. Powiêksza te¿ mo¿liwoci obronne pañstwa i
narodu. Krótko mówi¹c:
wymiarem dzisiejszego patriotyzmu jest te¿ przyczynianie siê do szybkiego
wzrostu PKB.
Patriot¹ jest ten, kto
uczciwie p³aci podatki.
Mog¹ one nas denerwowaæ, mo¿emy uznawaæ je
za niesprawiedliwe, ale
póki s¹ zgodne z prawem,
ich uczciwe p³acenie umo¿liwia pañstwu dzia³anie i
wzmacnia jego si³ê. A to
s³u¿y nam wszystkim.
Wreszcie patriot¹ jest
twórca, artysta, który swoj¹
dzia³alnoci¹ pog³êbia
wra¿liwoæ rodaków na
prawdê, dobro i piêkno (jeli uznaje prymat tej triady
wartoci w swej pracy).
Jeszcze lepiej, jeli jego
twórczoæ zaczyna byæ znana i doceniana w wiecie.
Kultura jest wielkim nonikiem szacunku innych wobec narodu, z którego siê
wywodzi. Jeli czyta siê
polsk¹ literaturê, s³ucha polskiej muzyki, ogl¹da polskie
dzie³a plastyki, polskie filmy - wie siê wiêcej o nas
samych, likwiduje negatywne stereotypy o nas, tworzy
siê przyjació³ dla Polski.
Tak¹ listê patriotów na
czas pokoju mo¿na by
mno¿yæ.
Mylê ponadto, ¿e w przysz³oci rozwin¹ siê tak¿e

inne ni¿ narodowy, patriotyzmy. Na przyk³ad patriotyzm cywilizacyjny. A wiêc
patriotyzm d¹¿¹cy do ochrony ca³ego dziedzictwa
chrzecijañskiego, cywilizacji europejskiej (mo¿na j¹
te¿ nazwaæ euroatlantyck¹
czy cywilizacj¹ Zachodu).
Jest to szczególne wyzwanie uwiadomione nam dramatycznie przez wydarzenia
11 wrzenia 2001 roku i
jego nastêpstwa, które oceniane s¹ jako starcie cywilizacji. Powinnimy broniæ
naszej cywilizacji i jej wartoci, gdy¿ nie ma w¹tpliwoci, ¿e przy wszystkich jej
s³abociach, wytworzy³a
ona najlepsze warunki do
szczêliwego ¿ycia w wol-
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noci i dobrobycie miliardom konkretnych ludzi.
Z patriotyzmem narodowym nie k³óci siê te¿ patriotyzm regionalny, lokalny, rozwijaj¹cy siê piêknie
w Polsce od kilkunastu lat.
Umo¿liwia on nawet podwójn¹ to¿samoæ emocjonaln¹. Osobicie nie widzê
¿adnego problemu z samookreleniem: jestem Kaszub¹ i jestem Polakiem. Wrêcz przeciwnie.
Wydaje mi siê, ¿e silne poczucie zakorzenienia lokalnego u³atwia pozytywny
stosunek emocjonalny do
innych regionów tej samej
Polski. Odczuwam to bardzo mocno, wiele podró¿uj¹c po kraju.

Stwierdzam wiêc, ¿e dyskusja o wspó³czesnym rozumieniu patriotyzmu
mo¿e byæ niezwykle ciekawa i pomagaæ nam w budowaniu naszego poczucia
wspólnoty z innymi ludmi.
A to naturalna potrzeba
ka¿dego z nas. Warto w takiej dyskusji uczestniczyæ,
by tê potrzebê dobrze zaspokoiæ.
Jaros³aw Sellin
Kandydat na Pos³a z listy
PIS nr 2
okrêg wyborczy 26:
Gdynia, S³upsk oraz
powiaty: lêborski,
wejherowski, pucki,
kocierski, kartuski.
chojnicki, cz³uchowski,
bytowski.

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony ludzkiego ¿ycia i chrzecijañskiej moralnoci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê rodziny.
Klub nie jest kolejnym stowarzyszeniem, ale miejscem spotkania osób o podobnym systemie wartoci i zaanga¿owania.
Ma s³u¿yæ wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji mi³oci i ¿ycia.
Patronat nad Klubem prowadzi Human Life International Europa, polskie biuro miêdzynarodowej organizacji pro-life
zbudowanej na fundamencie nauki Kocio³a katolickiego,
zw³aszcza encykliki Humanae vitae.
Jedynym warunkiem przyst¹pienia do Klubu jest zaakceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie formularza zg³oszenia. W odpowiedzi nadsy³amy legitymacjê, która jest bezp³atna. Wysy³amy równie¿ bie¿¹ce informacje na tematy pro-life.
Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi dzia³ania w obronie ¿ycia i rodziny.
Zapraszamy!!!

PRZY£¥CZ SIÊ DO NAS!
Napisz:
Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdañsk

7

zadzwoñ:
tel. (58) 341-19-11
wylij e-maila:
klub@hli.org.pl

Wówczas nawi¹¿emy korespondencjê.
Mo¿esz te¿ zapisaæ siê poprzez stronê internetow¹ www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia).
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Piosenki dla dzieci

Witaj, Maleñstwo!

p³yta CD

Anna Matera Wojciechowska

Znajdziemy tu 20 piosenek, które polskim
dzieciom piewa³y mamy i
babcie od kilku pokoleñ.
Mo¿na je ofiarowaæ
dziecku pod choinkê,
mo¿na te¿ póniej
piewaæ je razem. piewa
Teresa Przeradzka, której
niezwykle ciep³y, kryszta³owy g³os jest zawsze
bardzo bliski dzieciom.

Kolorowy albumik jest prezentem dla nowo narodzonego dziecka. Rodzice mog¹ wkleiæ tu pierwsze fotografie swojego dziecka, zapisaæ wa¿ne daty, osi¹gniêcia,
pierwsze wypowiadane s³owa. Znajdziemy tu równie¿
starannie dobrane teksty, które pozwol¹ nam zachwyciæ
siê piêknem nowego ¿ycia, godnoci¹ macierzyñstwa
i ojcostwa.
CENA:

14,- z³

Eutanazja. mieræ z
wyboru?
R. Fenigsen

Autor wielu prac, m. in.
z filozofii medycyny, eutanazji
i etyki lekarskiej, przedstawia
zdecydowany sprzeciw eutanazji z pozycji neutralnoci
wobec jakiejkolwiek religii.
CENA:

Z MYL¥
O WIÊTACH:

CENA

ZESTA
WU: 20
,- z³

Puzzle Pok³on
Trzech Króli

Czekam na Ciebie Maluszku
p³yta CD

- 9 piosenek na 9 miesiêcy -

160 elementów,
wymiar 280x405
CENA:

oraz

Ko³ysanka, walczyk, rytmy cygañskie,
poleczka i inne....
12,- z³

Mama piewa swojemu poczêtemu
dziecku.

16,- z³

Zak³adki
Kolorowe, zafoliowane zak³daki Zostañ naszym Przyjacielem!:
Odetnij i wylij w kopercie na adres:
HLI-Europa, Jakowa Dolina 47/2, 80-286 Gdañsk,
faxem: (58) 346-10-02 lub e-mailem: poczta@hli.org.pl

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
Witaj, Maleñstwo!

W ¿³obie le¿y
karnet (czysty w rodku)
143x198 mm
Cena za 10 sztuk - 6,- z³
1,- z³
PLETU
M
O
K
CENA

Eutanazja. mieræ z wyboru?
Piosenki dla dzieci
Czekam na Ciebie Maluszku
Puzzle Pok³on Trzech Króli

CENA:

W ¿³obie le¿y

15,- z³

Stajenka
Stajenka
pocztówka 97x152 mm
Cena za 10 sztuk - 5,- z³

Matka
Bo¿a Zimowa
w. Rodzina
Zak³adki

CENA:

17,- z³

Rodzi siê cz³owiek

Szczêliwa rodzina
Zebra³ i opracowa³
ks. Andrzej Pryba

Szczêliwa rodzina
Rodzi siê cz³owiek
prof. W³odzimierz Fija³kowski

na nastêpuj¹cy adres:
Imiê i
nazwisko

w. Rodzina
pocztówka
148x105 mm
Cena za 10 sztuk - 5,- z³

Ulica i nr
domu
Kod i
miejscowoæ

Biuletyn Informacyjny Wybierz ¯ycie! Klubu Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
przy wspó³pracy Human Life International  Europa.
Biuletyn jest kontynuacj¹ wydawanego wczeniej Euro Life.

E-mail
Telefon

Redaguje zespó³:
Ewa Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Ma³gorzata Wyszyñska,
Arkadiusz Disterheft (sk³ad), Magdalena Zdrojewska.

Jestem cz³onkiem KPL¯
Zgadzam siê na przetwarzanie moich danych osobowych. Zobowi¹zujemy siê nie
upowszechniaæ tych danych, ani nikomu
ich nie odstêpowaæ.

Podpis:

S³awna ksi¹¿ka, która przybli¿a i
ucz³owiecza wszystko, co wi¹¿e siê z
urodzeniem dziecka - przygotowanie w
szkole rodzenia, poród naturalny,
udzia³ ojca, relacjie rodziców.

Wypowiedzi
konkursowe.
Autentyzm oraz forma
wypowiedzi, które mog¹
byæ ród³em przemiany
i umocnienia dla innych.

Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 9,- z³)

Matka Bo¿a Zimowa
pocztówka
145x92 mm
Cena za 10 sztuk - 5,- z³

Adres:
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdañsk
tel. (48) (58) 341-19-11, fax (48) (58) 346-10-02,
e-mail: poczta@hli.org.pl
strona internetowa: www.hli.org.pl

