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Wychowanie nigdy nie by³o czym ³atwym, dzi za wydaje siê jeszcze trudniejsze. Dlatego niema³o rodziców i nauczycieli ma
pokusê, by zrezygnowaæ ze swego zadania. Nie potrafi¹ zrozumieæ, jak wielka misja zosta³a im powierzona. Zbyt wiele niepewnoci i zbyt wiele w¹tpliwoci wystêpuje w naszym spo³eczeñstwie i w naszej kulturze, zbyt wiele wypaczonych obrazów przynosz¹
rodki spo³ecznego przekazu. Tym samym trudno jest zaproponowaæ m³odym pokoleniom co cennego i co pewnego, regu³y
postêpowania i cele, którym warto powiêciæ swe ¿ycie.
Ojciec wiêty Benedykt XVI

O tym, ¿e wychowanie ma
olbrzymie znaczenie nie trzeba
nikogo przekonywaæ. Problem
w tym, ¿e dzisiaj z jednej strony ma³o kto chce podejmowaæ
pe³n¹ odpowiedzialnoæ za
swojego wychowanka, a z drugiej wp³yw na jego rozwój chce
uzyskaæ zbyt wiele podmiotów.
W codziennej praktyce objawia
siê to tym, ¿e szko³a nie chce
wychowywaæ tylko edukowaæ,
media wszystkim narzucaj¹
swoj¹ wizjê wiata, a rodzice
coraz czêciej czuj¹ siê bardzo
zagubieni i nie korzystaj¹ ze
swoich praw. Ka¿dy ci¹gnie w
swoja stronê, ka¿dy ma swoje
w³asne cele (czyt. interesy), a
dziecko jest szarpane od jednej
skrajnoci do drugiej.
W okresie ideologii pañstwa
socjalistycznego PRL-owska
propaganda k³ad³a du¿y nacisk
na tzw. wychowanie socjalistyczne, zgodnie z zasadami
ideologicznymi panuj¹cego
systemu. Komunici wiedzieli,
¿e przejêcie kontroli nad wychowaniem m³odych to podstawa sukcesu. W efekcie zarówno szko³a, organizacje m³odzie¿owe, jak i media, zgodnie fa³szowa³y polsk¹ historiê, czêsto
rozmija³y siê z prawd¹, uczy³y
programowego ateizmu, wszystko w celu ukszta³towania m³odego Polaka i jego pogl¹dów
zgodnie z zapotrzebowaniem
w³adzy. Panowa³ wówczas
kompletny dualizm przekazywanych treci. Dzieci od ma³ego by³y uczone, aby w szkole
nie mówiæ tego, co siê dzieje i
robi w rodzinie. Innej historii
uczy³ ojciec czy matka, inna
by³a w szkolnym podrêczniku.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e
wielu nauczycieli heroicznie
podejmowa³o siê przekazu
prawdy, a byli to prawdziwi
wychowawcy, z wielkim powo³aniem. Niejednokrotnie szykanowani, wyrzucani z pracy za
tzw. deprawowanie m³odzie¿y,
nieugiêcie robili swoje ze znakomitym efektem. My, jako
dzieci znakomicie wiedzielimy, komu mo¿na wierzyæ, a
komu nie. Wynosilimy to z rodziny, która pomimo nacisków,
nie pozwoli³a odebraæ sobie
podstawowej funkcji, jak¹ jest
wychowywanie w³asnych dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.
I co z tego wysz³o? Solidarnoæ! Sta³o siê tak dlatego, ¿e
polska rodzina i Koció³ katolicki mia³y wiêkszy wp³yw na
kszta³towanie m³odego Polaka,
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aby wype³niæ odgórne zalecenia.
Rodzic w szkole czêsto jest nadal k³opotliwym intruzem, który
subiektywnie ocenia pracê nauczyciela i przeszkadza w realizacji programu. W tej sytuacji nie
dziwi¹ wywiadówki, na które
przychodzi ma³o rodziców, a
obecnym serwuje siê jedynie potê¿ny zestaw pretensji, ¿e ich
dzieci zachowuj¹ siê le, z zupe³nym pominiêciem propozycji
dzia³añ pozytywnych. Z tych
utyskiwañ najczêciej nic nie
wynika, gdy¿ zarówno nauczyciel, jak i rodzic, nie s¹ w stanie
zmieniæ realiów polskiej szko³y.
Oczywicie mamy tak¿e chlubne
wyj¹tki, ale nadal wiele pozostaje do zrobienia.
Zmniejsza siê wychowawczy
wp³yw rodziny na dzieci, gdy¿
ka¿dego roku rozwodz¹ siê rodzice ok. 200 tys. dzieci. Ronie te¿
liczba dzieci rodz¹cych siê w rodzinach niepe³nych. Na dodatek
rodzice s¹ czêsto pokazywani w
mediach jako niekompetentni,
sfrustrowani, stosuj¹cy jedynie
przemoc, nadu¿ywaj¹cy w³adzê.
U m³odych narasta poczucie odrzucenia i dramat braku mi³oci.
Có¿ dziwnego, ¿e coraz wiêcej
dzieci ma objawy powa¿nego
lêku, frustracji, depresji, a co za
tym idzie problemy z w³asn¹
identyfikacj¹ i wyborem drogi
¿yciowej.
Oddzia³ywanie Kocio³a na
proces wychowawczy nadal ma
olbrzymie znaczenie. Jednak katecheza szkolna jest niejednokrotnie sprowadzona do jeszcze jednej lekcji. Bez udzia³u dziecka w
¿yciu Kocio³a, w grupach formacyjnych, a przede wszystkim
bez wychowania religijnego w
rodzinie trudno mówiæ o wychowaniu w wierze, zgodnie z wartociami chrzecijañskimi.
W tej sytuacji pole wychowania coraz bardziej przejmuj¹ media, w trybie ci¹g³ym, agresywnym i niezwykle sugestywnym
ukazuj¹c nowy, modny, jedynie
nowoczesny tryb ¿ycia opieraj¹cy siê na ideologii Róbta co
chceta. Maj¹ one olbrzymi
wp³yw na zachowania m³odych,
z czego najczêciej nie zdaj¹ sobie sprawy rodzice. M³ody cz³owiek w szkole odrabia jedynie
lekcje, z rodzicami rozmawia najczêciej kilka minut dziennie, natomiast godzinami ogl¹da telewizjê, czyta prasê m³odzie¿ow¹,
¿yje zgodnie z regu³ami swojej
grupy rówieniczej i coraz czêciej w³¹cza Internet.
W³anie Internet przez swoj¹
aktywn¹ formê kontaktu z ca³ym
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ni¿ ideologia komunistyczna.
Jak jest dzisiaj? ¯yjemy w
wolnym, demokratycznym pañstwie i wydaje siê, ¿e stare problemy odesz³y w niepamiêæ. Problem jednak pozosta³. Na polu
wychowania harcuj¹ obecnie najró¿norodniejsze bardziej lub
mniej niezidentyfikowane obiekty. Dziecko nadal jest szarpane
przez ró¿ne ideologie i wzorce
postêpowania. Prawda i uczciwoæ pozostaje trudno dostêpnym towarem.
Szko³a coraz bardziej nie chce
podejmowaæ odpowiedzialnoci
za wychowanie. Wielu nauczycieli przesta³o traktowaæ swój zawód jako powo³anie. Za swoje
zadanie uwa¿aj¹ przekazywanie
i egzekwowanie wiedzy, a nie
kszta³towanie pozytywnych,
wa¿nych ¿yciowo postaw dziecka. Wydaje siê, ¿e rodzicom pañstwo pozostawia jedynie obo-

wi¹zki, zw³aszcza dotycz¹ce sfery materialnej. Ich prawa s¹ coraz czêciej ³amane. Jest to zjawisko globalne, w Polsce dopiero zaczyna siê pojawiaæ. Na przyk³ad w Anglii rodzice s¹ zobligowani do zap³acenia mandatu za
swoje dziecko, które le zaparkowa³o rower, ale nie wolno ich poinformowaæ, ¿e nieletnia córka
jest w ci¹¿y i pod opiek¹ pielêgniarki szkolnej w³anie jedzie
dokonaæ aborcji. O rodzinnym
dramacie dowiaduj¹ siê tylko w
przypadku powa¿nych powik³añ
u córki. Nikt wówczas nie ponosi odpowiedzialnoci za jej okaleczenie.
Z drugiej strony rodzice coraz
czêciej pozostawiaj¹ dzieci samym sobie. Z trudem zabezpieczaj¹c byt materialny nie maj¹
czasu, ochoty i si³, aby podj¹æ
trud wychowawczy. Kontakt rodzica z dzieckiem zostaje sprowadzony do absolutnie niezbêd-

nego minimum. Wiêkszoæ rodziców nie wyra¿a ¿adnych chêci,
aby anga¿owaæ siê w ¿ycie szko³y, czy nawet tylko interesowaæ
siê tym, co siê tam dzieje. Wspó³praca rodzica z wychowawc¹ jest
dzisiaj niezwykle trudna. Ka¿dy
nauczyciel wie, jak nie³atwo ci¹gn¹æ matkê, a tym bardziej ojca
dziecka do szko³y. Najczêciej
spotyka siê z postaw¹ roszczeniow¹ i pretensjami, ¿e kto mie
krytykowaæ ich dziecko.
Jednak wielu rodziców, którzy
powa¿nie podchodz¹ do wychowania swoich dzieci skar¿y siê na
brak osobistego zaanga¿owania
nauczycieli problemami wychowawczymi ich dzieci. Ich dobra
wola wspó³pracy ze szko³¹ szybko siê wypala po niedobrych dowiadczeniach ju¿ w pierwszych
klasach szko³y podstawowej.
Wiêkszoæ rodziców odnosi wra¿enie, ¿e tzw. trójki klasowe i
Rady Szko³y s¹ jedynie atrap¹,

wiatem i olbrzymi¹ iloæ informacji stanowi olbrzymie zagro¿enie dla dziecka, które jeszcze
nie zosta³o nauczone dokonywaæ
pozytywnych i bezpiecznych dla
niego wyborów. Nie chodzi tu
tylko o olbrzymi¹ liczbê stron
pornograficznych, ale promocjê
wielu destruktywnych postaw, do
których na co dzieñ prawdopodobnie nie mia³oby dostêpu.
W tym zat³oczeniu nadmiarem
informacji, typowym dla wspó³czesnej cywilizacji, dziecko czuje
siê zupe³nie zagubione. Proces
wychowania zostaje totalnie
zdezintegrowany. Wszyscy
mówi¹, co nale¿y wybraæ, a jednoczenie podkrelaj¹ wolnoæ
wyboru, która staje siê zupe³n¹
fikcj¹. Rzeczywistoæ ulega zafa³szowaniu w ogólnie g³oszonym egoizmie i wygodnictwie, a
skutkiem s¹ coraz liczniejsze
przypadki ciê¿kiej depresji u
m³odych ludzi, utraty radoci, nawet sensu ¿ycia a¿ po przypadki
samobójstw.
Postawmy sobie podstawowe
pytanie: czy mo¿emy z powrotem
zintegrowaæ nasze wysi³ki wychowawcze i po prostu wychowywaæ razem. Razem  to znaczy wspomagaj¹c siê, a nie przeszkadzaj¹c. Czy nie jest to konieczne w celu obrony przed powa¿nym atakiem przeciwko rodzinie, przeciwko wychowaniu
do wartoci, do wiary i zachowaniu tradycji swojego narodu?
A przede wszystkim powinnimy
zdecydowanie broniæ praw rodziców. Bowiem tylko kochaj¹ca siê
rodzina zapewnia swoim dzieciom podstawowy fundament
wychowawczy  to jej zadanie
i obowi¹zek. Pozosta³e instytucje,
od szko³y zaczynaj¹c, powinny
s³u¿yæ jej swoj¹ pomoc¹ i wsparciem.
W dniach 23-24 padziernika
2008 r. odby³a siê w Gdañsku
konferencja Wywiadówka profilaktyczna  wspó³praca rodowiskowa na rzecz m³odego pokolenia Wychowywaæ razem zorganizowana przez Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia. Wziêli w
niej udzia³: pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy, nauczyciele, liderzy organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê wychowaniem oraz rodzice. W tym numerze umieszczamy kilka interesuj¹cych wypowiedzi z tego spotkania. Ca³oæ wyk³adów i prezentacji mo¿na znaleæ na stronie internetowej www.hli.org.pl w
dziale konferencje.
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CELE I METODY WYCHOWANIA W
ZDEZORIENTOWANYM SPO£ECZEÑSTWIE
(Fragment wyst¹pienia wyg³oszonego na konferencji
Wywiadówka profilaktyczna  wspó³praca rodowiskowa
na rzecz m³odego pokolenia Wychowywaæ razem)

Wraz z nastaniem modernizmu zaobserwowalimy w
Europie kryzys w dziedzinie
wiedzy interpretuj¹cej wiat
i daj¹cej w nim orientacjê. W
dziedzinie poznania modernizm charakteryzuje siê m.in.
racjonalizmem, d¹¿eniem do
precyzyjnego opisu przyczyn
i skutków w ka¿dej sferze
rzeczywistoci. W dziedzinie
dzia³ania kieruje siê zasad¹
skutecznoci i d¹¿eniem do
maksymalizacji osi¹ganych
rezultatów. Indywidualny
cz³owiek, jego sytuacja
¿yciowa i subiektywna podmiotowoæ w logice modernizmu nie licz¹ siê.
W reakcji na modernizm
wyrasta postmodernizm
(ponowoczesnoæ), który
z kolei silnie podkrela
subiektywnoæ osoby. Teraz
wszystko jest wzglêdne, indywidualne, a naczeln¹ wartoci¹ staje siê tolerowanie
wszelkich postaw i zachowañ poszczególnych ludzi.
Tolerancja nie jest jednak
rozumiana jako szacunek
wobec drugiego cz³owieka,
lecz wyrasta z przekonania,
¿e nie istnieje ¿adna obiektywna prawda, ¿adne obiektywne dobro, obiektywne
normy moralne czy jakiekolwiek obiektywne kryterium
ludzkiego postêpowania.
Modernizm i postmodernizm znalaz³y sposób na harmonijne wspó³istnienie 
utworzy³y kontekst chaosu
kulturowego. Mieci on w

sobie przeró¿ne, czêsto wzajemnie sprzeczne tradycje:
religijne i ateistyczne, narodowe lub ponadnarodowe,
ukierunkowane na pracê i na
przyjemnoci, propaguj¹ce
permisywizm w dziedzinie
moralnej. W tej perspektywie
nie da siê i nie nale¿y odró¿niaæ dobra od z³a, prawdy od
fa³szu, dojrza³ych postaw od
zachowañ destrukcyjnych
czy patologicznych, gdy¿ wed³ug ideologii ponowoczesnoci dos³ownie wszystkie
pogl¹dy i postawy s¹ równie
s³uszn¹ alternatyw¹. (za:
M. Dziewiecki)
Cz³owiek, zw³aszcza m³ody, uwiedziony obietnic¹ nieskrêpowanej wolnoci, ulega
ró¿nym formom zniewolenia
zewnêtrznego lub wewnêtrznego. Z jednej strony poddaje siê zale¿noci od osób, instytucji czy systemów w³adzy, z drugiej za ulega zniewoleniu w³asn¹ cielesnoci¹
i emocjonalnoci¹, w³asn¹
niewiedz¹, nieodpowiedzialnoci¹, w³asnymi iluzjami,
s³abociami, lêkami. Sytuacja ta wprowadza go w bolesny konflikt z samym sob¹,
z drugim cz³owiekiem, z Bogiem. Cz³owiek dowiadcza
kryzysu ¿ycia, który prowadzi do ucieczki od rzeczywistoci i do wejcia w iluzjê
³atwego szczêcia
W tej sytuacji pytanie o
wychowanie, jego cele, zasady, rodki i metody stawia
rodzicom i innym wycho-

wawcom wymagania szczególnych kompetencji i rozwagi. Okrelenie celów wychowania wymaga najpierw
g³êbokiej refleksji nad istot¹
cz³owieka i wychowania. W
obliczu wielorakich zagro¿eñ i propagowania idei
koñca wychowania nale¿y
dostrzec koniecznoæ odwa¿nego stawiania celów
wychowania, które urzeczywistnia³yby siê w pomaganiu
m³odym ludziom w budowaniu szczêliwych wiêzi z Bogiem i z ludmi, a tak¿e
przyjêciu odpowiedzialnoci za rodowisko ¿ycia.
Oznacza to zakorzenienie
m³odzie¿y w dobrach tradycji, a nie przyczynianie siê
do jej wykorzenienia; sty-

mulowanie zadomowienia
siê, a nie alienacjê; dobre
relacje, a nie totaln¹ emancypacjê, aksjologiczny nihilizm i unikanie zale¿noci.
Ta zasada ma swoje uzasadnienie w antropologicznej
wizji cz³owieka  osoby, która wci¹¿ rozwija i bogaci
swoj¹ godnoæ przez w³aciwe sobie wolne i wiadome
dzia³anie. Ma ona te¿ swoje
konsekwencje pedagogiczne,
które konkretyzuj¹ siê w
ogólnym celu wychowania 
jest nim pomaganie wychowankom, by uczyli siê realistycznie, m¹drze myleæ,
dojrzale i odpowiedzialnie
kochaæ, uczciwie pracowaæ.
Cele wychowania implikuj¹ okrelone metody wy-

chowania. Metody wychowania rzeczywicie rozwijaj¹
dzieci i m³odzie¿, jeli nie
wynikaj¹ z subiektywnych
odczuæ wychowawcy czy
swoistej mody pedagogicznej, lecz z analizy za³o¿eñ antropologicznych oraz uwarunkowañ psychologicznych
w zakresie potrzeb, mo¿liwoci lub ograniczeñ wychowanka oraz jego sytuacji
¿yciowej.
M¹dra pedagogika sytuuje
i okrela metody wychowania w kontekcie dialogu,
który w swojej najg³êbszej
istocie jest miejscem ludzkiego stawania siê. Jest sfer¹, w
której dokonuje siê przyjêcie
drugiego cz³owieka, uznanie
go jako drugiego, akceptacja
jego odrêbnoci osobowej i
otwarcie siê na niego  jest
przestrzeni¹, w której tworzy
siê swoista wiê.
W podejciu dialogowym
do wychowanka eksponowane s¹ metody oddzia³ywañ
porednich przed metodami
dzia³añ bezporednich, takich jak: karanie, nagradzanie, perswazja. Metody poredniego dzia³ania wychowawczego stwarzaj¹ przestrzeñ niezale¿noci i samodzielnoci poprzez wymaganie wiadomego i czynnego
uczestniczenia wychowanków w procesie wychowania.
Jest to niezbêdne dla internalizacji norm i zwi¹zanych z
nimi wartoci, obowi¹zków i
powinnoci, uznawanych i
akceptowanych przez okrelon¹ spo³ecznoæ. Wród
metod porednich wychowania godne polecenia s¹:
Metoda wp³ywu osobistego (metoda modelowania) 
wychowawca oddzia³uje na
wychowanków w³asnym zachowaniem, w³asnym przyk³adem. Wynika ona z naturalnej sk³onnoci cz³owieka do naladowania autorytetów.
Metoda sytuacyjno  zadaniowa  polega na wykorzystywaniu b¹d celowym
stwarzaniu sytuacji wyzwalaj¹cych aktywnoæ w³asn¹
wychowanka ukierunkowan¹ na podjêcie i rozwi¹zanie pewnych zadañ czy
problemów. Walorem tej
metody jest dowiadczenie
zadowolenia lub niezadowolenia jako konsekwencji postêpowania w danej sytuacji
¿yciowej.
Metoda wp³ywu spo³ecznego  polega na znacz¹cym
wychowawczo i atrakcyjnym
oddzia³ywaniu zespo³u wychowawczego. Wychowawca nie narzuca zespo³owi
w³asnych przekonañ, ale
umo¿liwia wychowankom
aktywne uczestnictwo w jego
funkcjonowaniu przez pe³nienie funkcji i ról spo³ecz-

nych. Wychowawca musi byæ
zainteresowany tym, aby
umacniaæ w zespole pozycjê
jednostek wywieraj¹cych
dodatni wp³yw na ogó³ wychowanków. Pos³uguj¹c siê
demokratycznymi metodami
pracy z zespo³em, oddzia³uje na kszta³towanie siê celów
zespo³u, jego struktury czy
norm postêpowania, przyczyniaj¹c siê do rozwijania i
pog³êbiania umiejêtnoci
wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania.
Metody kierowania samowychowaniem  polegaj¹ na
czynnym ustosunkowaniu siê
wychowanka do procesu
w³asnego rozwoju. Samowychowaniem nazywamy trening w zakresie wiadomego
kierowania przez wychowanka w³asnym postêpowaniem
i rozwojem. Jego istotê stanowi to, ¿e wychowawca towarzyszy wychowankowi w
jego pracy nad sob¹, nadaj¹c
jej okrelony kierunek, np.
przez konsekwentne stawianie wymagañ czy demaskowanie zagro¿eñ. Pomaga mu
odkryæ nie zawsze dla m³odych ludzi oczywisty fakt, ¿e
nabywanie dojrza³ych postaw i zachowañ nie jest mo¿liwe bez wysi³ku, bez m¹drej
ascezy, bez rezygnacji z
chwilowej przyjemnoci.
Powy¿sze metody wychowania mog¹ skutecznie
wp³ywaæ na efektywnoæ
procesów wychowawczych,
jednak tylko wtedy, gdy w
naturalny sposób bêd¹ wyp³ywa³y z autentycznego
dialogu wychowawcy z wychowankiem. Chodzi tu o takie rozumienie dialogu, w
którym jedynym w³aciwym
odniesieniem wychowawcy
do wychowanka jest bezwarunkowa mi³oæ. Postawa ta
oznacza gotowoæ otwierania siê wychowawcy na zrozumienie, zbli¿enie siê i
wspó³dzia³anie z wychowankiem oraz d¹¿enie do
zainicjowania tego procesu
we wzajemnych relacjach.
Aktualizuje siê on w klimacie zaufania, szacunku i serdecznoci poprzez uzewnêtrznianie w³asnych osobistych doznañ, upodobañ,
uczuæ, radoci i klêsk, a tak¿e swego najg³êbszego ja.
W takim klimacie wychowanek nie tylko otwiera siê, ale
wrêcz poszukuje pomocy
wychowawczej, docenia stawianie mu wymagañ, demaskowanie zagro¿eñ i egzekwowanie naturalnych konsekwencji b³êdów. Jest to
klimat, w którym dojrza³y i
kompetentny wychowawca
stwarza dzieciom i m³odzie¿y szansê, aby rozpoznawali i wybierali prawdê, która
daje autentyczn¹ wolnoæ i
tê mi³oæ, za któr¹ najbardziej têskni¹ i której pragn¹.
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Pokój rodzicielski
w przestrzeni szko³y
(Fragment wyst¹pienia wyg³oszonego na konferencji
Wywiadówka profilaktyczna  wspó³praca
rodowiskowa na rzecz m³odego pokolenia
Wychowywaæ razem)

W czasie wielu spotkañ
warsztatowo-szkoleniowych
z nauczycielami i rodzicami
zawsze dochodzimy do
punktu, w którym obie strony potwierdzaj¹, ¿e w warunkach szko³y brakuje miejsca
spotkania nauczyciela z rodzicem. Miejsca przeznaczonego do wymiany bardzo indywidualnych sugestii i rozwi¹zywania problemów. Pokój spotkania z rodzicami
móg³by rozpocz¹æ realne
wejcie rodziców w ¿ycie
szko³y. Umo¿liwi³by równie¿
komfort, bezpieczeñstwo i
budowanie nastroju spotkañ,
które nie zawsze s¹ ³atwe, zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Czy w naszych warunkach to ju¿ mo¿liwe?
Pewnie ile szkó³, tyle odpowiedzi. Mylê, ¿e nak³adaj¹c
na rodziców tak wiele starych
i nowych obowi¹zków, tak
wiele od nich oczekuj¹c, nale¿y równie¿ daæ im szansê
wejcia w ¿ycie szko³y.
Wnios¹ to, czego brakuje w
hermetycznym wiecie wymiany wiedzy.
Punktem wyjcia do poszukiwañ mo¿e byæ przegl¹d
istniej¹cych ju¿ w warunkach amerykañskich czy
skandynawskich tzw. Parent
Centers. Problem w tym, ¿e
w warunkach polskich sama
nazwa Centrum Rodzica
przenosi dyskusjê na pole
w³adzy w szkole, a tu nie o
to chodzi. Misja i rola rodzicielska s¹ daleko wiêksze
ni¿ tylko dbanie o wychowanie i prawid³owy rozwój
dziecka. W preambule Europejskiej Karty Praw i Obowi¹zków Rodziców z 1992 r.
czytamy: Rodzice w Europie
maj¹ prawo byæ otaczani
szacunkiem za ich odpowiedzialnoæ jako pierwszych i
najwa¿niejszych wychowawców m³odzie¿y. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikaj¹cych z niej obowi¹zków.
W swych wysi³kach wychowawczych powinni byæ
wspierani przez ca³e spo³eczeñstwo, a w szczególnoci
przez osoby zaanga¿owane
w edukacjê. Dokument stanowi próbê okrelenia miejsca rodziców w procesie
edukacji dzieci, wyjania te¿
jakie s¹ oczekiwania co do
relacji miêdzy nimi a szko³¹
i w³adzami ingeruj¹cymi w

problemy owiaty. Rodzice
wyra¿aj¹ pragnienie traktowania ich, jak wiadomych
partnerów owego procesu.
Pilnej redefinicji wymaga
równie¿ pojêcie pedagogizacja rodziców. Bo kto i w jaki
sposób ma j¹ prowadziæ,
przyjmuj¹c za punkt wyjcia,

nego my  dla ucz¹cego
siê dziecka, dla ka¿dego z
nas. Aby zmierzaæ po drodze
partnerstwa, trzeba j¹ najpierw zbudowaæ. Budowaæ
od poznania partnerów, przez
poznanie potrzeb, po wytyczenie wspólnych celów i
ewaluacjê.
Z badañ autorki wynika, ¿e
( ) powodzenia szkolne i
¿yciowe uczniów w ogromnej
mierze zale¿¹ od si³y zwi¹zku tych rodowisk [szko³y i
domu  przyp. PK] i jakoci
ich wspó³pracy. Nauczyciele
i rodzice zatem wydaj¹ siê
byæ naturalnymi sojusznikami, partnerami, dziel¹cymi
wspólne dowiadczenie i po³¹czonymi wspólnym celem,

Piotr Kowalczuk z Ol¹ Bisikiewicz  pracownikiem HLI-EU

partnerskie relacje nauczycieli i rodziców? Jeli partnerskie, to z uznaniem i uszanowaniem ca³ego bogactwa i
kompetencji obydwu PODMIOTÓW.
Dzia³aj¹c w radach rodziców i szkó³, matki i ojcowie
wci¹¿ poszukuj¹ wspólnej z
nauczycielami przestrzeni w
szkole. W najnowszej ksi¹¿ce Rodzice i nauczyciele jako
sprzymierzeñcy prof. Maria
Mendel przedstawia wyniki
swoich wieloletnich badañ
nad partnerstwem edukacyjnym oraz podaje przyk³ady
wspó³dzia³ania z perspektywy ró¿nych krajów. Lektura
ksi¹¿ki rozwiewa niepokoje
stron partnerstwa edukacyjnego o utratê autonomii.
Prof. Mendel podkrela: Nie
chodzi o wyzbycie siê w³asnych ról. Rodzice pozostan¹
rodzicami, nauczyciele nauczycielami, ale praca w
przymierzu mo¿e daæ im i
nam, jako demokratycznemu
spo³eczeñstwu, naprawdê realn¹ szansê powstania spój-

jaki stanowi, najogólniej, dobro dziecka, a bardziej szczegó³owo  jego edukacyjny i
¿yciowy sukces. Maria Mendel zabiera nas jednak o stopieñ wy¿ej, krel¹c efekty
nauczycielsko-rodzicielskiego bycia w przymierzu z
uczniem i dla ucznia, co
oznacza z jednej strony wiadome opowiedzenie siê i jednych, i drugich za tak¹ form¹
wspó³istnienia, z drugiej
konsekwentn¹ praktykê ¿ycia
codziennego, w której nauczyciele i rodzice staraj¹ siê
byæ razem po jednej stronie,
po stronie ucznia.
Aby przekonaæ siê o sile
nowego spojrzenia na partnerstwo edukacyjne, trzeba rozwa¿yæ nie tylko zawarte w
ksi¹¿ce s³owa, ale te¿ kontekst
spo³ecznych zmian wokó³
szko³y. Niezwykle celnie
uchwyci³a to w recenzji prof.
Dorota Klus-Stañska: ( )
Najwiêksz¹ zalet¹ jest propozycja nowej filozofii wspó³pracy opartej nie na roszczeniowo-¿yczeniowej, pe³nej

wzajemnych pouczeñ i pretensji wymianie us³ug, ale na
g³êboko przemylanej idei
wspólnotowoci edukacyjnej,
wziêcia na siebie odpowiedzialnoci za ca³oæ kszta³tu
szkolnego nauczania i wychowania przez wszystkich
¿ywotnie nim zainteresowanych.
Zmiana podejcia do realnej obecnoci rodziców w
szkole opisywana jest dog³êbniej od 1999 r., kiedy to
Rada Konsultacyjna MEN
pozytywnie zaopiniowa³a
program Rodzice w szkole i zobligowa³a MEN do
podjêcia dzia³añ w zakresie jego realizacji. Oznacza
to,  jak pisa³a wówczas autorka programu Maria
Mendel  w bli¿ej nieokrelonej jak dot¹d perspektywie, w³¹czenie projektowanych tam zamierzeñ do procesu reformowania owiaty
w Polsce. ( ) W pe³nym
znaczeniu powinno byæ to
otwarcie polskich rodziców
na szerokie spo³eczne konteksty pe³nionej przez nich
roli oraz na siebie samych 
uwik³anych w g¹szczu problemów z dzieæmi, których
edukacja le¿y im na sercu.
Wiêcej o projekcie i jego
dowiadczeniach mo¿na
przeczytaæ na pierwszej w
Polsce stronie dla rodziców
Rodzicielska www 
www.rodzice.vulcan.pl
Efekty tego programu s¹
coraz lepiej widoczne. W
roku 2008 jestemy wiadkami pierwszego w historii
Polski protestu rodziców,
przeciwko zmianom w polskim systemie edukacji. Jak
pisz¹ rodzice, inicjatorzy
Forum Rodziców: W dyskusji nad reform¹ owiaty musimy pamiêtaæ, ¿e dla 6. letniego dziecka istniej¹ tylko
dwie partie: Mama i Tata.
One wspó³pracuj¹ ze sob¹
dla dobra dziecka i nie s¹ zainteresowane rozg³osem w
mediach ani wynikami w
sonda¿ach  (www.ForumRodzicow.pl).
Prawa rodziców s¹ upowszechniane przez coraz
prê¿niejsze organizacje rodzicielskie Rodzice w edukacji  Kampania na Rzecz
Edukacji  i www.rodzice.org.pl. Brak nadal jednego, silnego g³osu rodziców
dzieci ucz¹cych siê, których
liczba oscyluje w granicach
14,5 miliona. Du¿a grupa,
bez silnego i wyrazistego g³osu lobbuj¹cego w sprawach
swoich dzieci.
Przyk³ady wielorakich rozwi¹zañ, w partnerskim wspó³dzia³aniu rodziny-szko³y-spo³ecznoci lokalnej poszukiwa³em w prowadzonym od
kwietnia 2006 r. do czerwca
2008 r. projekcie badawczym,
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Ks. prof. Janusz Balicki

Wp³yw migracji
zarobkowej Polaków
na rodzinê
(Fragment wyst¹pienia wyg³oszonego na
konferencji Wywiadówka profilaktyczna 
wspó³praca rodowiskowa na rzecz m³odego
pokolenia Wychowywaæ razem)

Szacuje siê, ¿e w Polsce
s¹ ju¿ dziesi¹tki tysiêcy tak
zwanych eurosierot, czyli
dzieci, których rodzice wyjechali do pracy w bogatszych krajach Unii Europejskiej. Wyniki badañ
ogólnopolskich potwierdzi³y, ¿e od 1,1 proc. do 2
proc. dzieci i m³odzie¿y w
wieku szkolnym zosta³o
pozostawionych przez oboje rodziców-emigrantów.
W liczbach bezwzglêdnych
oznacza to przedzia³ miedzy 53 a 100 tysiêcy
uczniów w przedziale wiekowym 9  18 lat na terenie ca³ego kraju.
Krótsza ni¿ dwumiesiêczna roz³¹ka z matk¹
(opiekunk¹) w ci¹gu ostatnich trzech lat by³a udzia³em od ok. 161 tys. do 236
tys. uczniów, w grupie wiekowej 9  18 lat, natomiast
z ojcem  miêdzy 329
a 432 tys.
Roz³¹ka z matk¹ (opiekunk¹) trwaj¹ca ponad dwa
miesi¹ce do szeciu miesiêcy w³¹cznie to z kolei dowiadczenie od 92 do 151
tys. uczniów, za z ojcem
od 283 do 379 tys.
Przemilczanym efektem
ubocznym fali emigracji

w ramach cotygodniowej audycji Rodzice na Plusie. Celem cyklu radiowych spotkañ
by³o i jest przypieszenie procesu kszta³towania podstaw
do realnego partnerstwa rodziców, szko³y i spo³ecznoci
lokalnej. Powsta³o blisko 100
odcinków audycji, strona internetowa www.rodzicenaplusie.pl i sta³a rubryka w
ogólnopolskim dwutygodniku dla pracowników owiaty
Przegl¹d Owiatowy. Spotkania w medialnej przestrzeni rodziców i specjalistów z ró¿nych dziedzin, pozwoli³y podj¹æ wiele bardzo
istotnych zmian dla PODMIOTÓW systemu edukacji:
uczniów, rodziców, nauczycieli i odpowiedzialnych za
edukacjê urzêdników tematów.
Inspirowanie do uspo³eczniania przestrzeni szko³y i

ekonomicznej jest poczucie odrzucenia i osamotnienie tysiêcy dzieci, które z ró¿nych wzglêdów rodzice zostawiaj¹ w kraju.
Przed wyjazdem podrzucaj¹ je dziadkom, ciociom
i wujkom, innym krewnym, a nawet s¹siadom i
dalszym znajomym. Zdarza siê, ¿e dzieci pozostawiane s¹ same sobie.
Nauczyciele i pedagodzy sygnalizuj¹ problemy
wychowawcze, adaptacyjne i edukacyjne, które doæ
powszechnie wystêpuj¹ u
eurosierot. Najczêciej
dochodzi do obni¿enia motywacji do nauki (apatia,
brak zaanga¿owania w lekcje), obni¿enia frekwencji
(wagary) oraz obni¿enia
dyscypliny (z³e zachowania, agresywnoæ). Znaczny odsetek dzieci dowiadcza zaburzeñ emocjonalnych. Wszystkie têskni¹,
czuj¹ siê bardzo samotne,
wyra¿aj¹ siln¹ potrzebê
bliskoci. U niektórych zaczynaj¹ siê problemy zdrowotne. Pozostawione w
kraju dzieci emigrantów
oczekuj¹ wsparcia, pomocy, zrozumienia i zainteresowania.

promowanie konkretnych
rozwi¹zañ w postaci Pokojów Rodzicielskich i Centrów
Dialogu Edukacyjnego mia³o i ma bezporedni wp³yw
na o¿ywienie wspólnot lokalnych, zatroskanych o sprawy
edukacji. Zmiany te zale¿ne
s¹ jedynie od PARTNERÓW
konkretnej rzeczywistoci, a
nie tylko od martwych najczêciej zapisów prawnych.
Bez wzajemnego zaproszenia do realnego wspó³dzia³ania wszystkich PODMIOTÓW szko³y, zmiany i rozwój s¹ niemo¿liwe.
Przestrzeñ z myl¹ o rodzicach jest pilnie poszukiwana,
jeli mamy stawaæ siê wspó³odpowiedzialnymi wspó³gospodarzami dla dobra dziecka i ucznia. Nowe miejsce,
nowe dowiadczenie spotkania, mo¿e drobiazg, ale kropla dr¹¿y ska³ê.
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Przyk³ad mêczenniczek:
W³oszki  w. Marii Goretti
i Polki  b³. Karoliny Kózkówny, które odda³y swoje ¿ycie,
broni¹c siê przed gwa³tem,
ukazuje wielk¹ wartoæ dziewictwa. Wartoæ, za któr¹
warto nawet oddaæ ¿ycie.
Pierwsze organizacje promuj¹ce czystoæ, powsta³y w
Stanach Zjednoczonych w latach dziewiêædziesi¹tych.
Nale¿¹ do nich m.in.: True
Love Waits (Prawdziwa Mi³oæ Poczeka), Silver Ring
Thing (Stowarzyszenie Srebrnej Obr¹czki) oraz ruch Czysty z Wyboru z Denver.
Obecnie podobny ruch dzia³a tak¿e w Polsce. Dziêki dwumiesiêcznikowi Mi³ujcie siê,
powsta³a inicjatywa Ruchu
Czystych Serc. Ideê tê najpe³niej obrazuj¹ s³owa papie¿a
Jana Paw³a II: Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby
inni od was nie wymagali.
Znakiem wyboru ¿ycia w
czystoci, jest srebrny piercieñ b³. Karoliny. Jest to
srebrna obr¹czka, na której
widnieje kwiat lilii, symbol
dziewictwa i czystoci. Mo¿na go nabyæ w Sanktuarium
b³. Karoliny w Zabawie ko³o
Tarnowa. Tutaj przy relikwiach, na sarkofagu b³. Ka-
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roliny, m³odzi powiêcaj¹
swoje piercienie 10. i 18.
ka¿dego dnia miesi¹ca. Przed
zakupem i za³o¿eniem piercienia s¹ zachêcani, aby dobrze siê zastanowili, dlaczego chc¹ go nosiæ. Modl¹ siê
za wstawiennictwem b³. Karoliny w tej intencji, odmawiaj¹c litaniê i modlitwê o jej
kanonizacjê. Aktu osobistego
zawierzenia dokonuje siê
w³asnymi s³owami, powierzaj¹c siebie (ewentualnie
tak¿e ukochan¹ osobê) z
prob¹ o pomoc w realizowaniu swojego powo³ania na
drodze czystej i piêknej mi³oci.
Na forum internetowym o
piercieniu b³. Karoliny pisze
Staszka: Szczerze... to super
sprawa! Przypomina mi trochê
Spotkanie M³odych w Wo³czynie, gdzie by³y ofiarowywane
bia³e kwiaty z papieru jako
znak czystoci przedma³¿eñskiej. Czasem jest ciê¿ko.
Ale dopiero taka czysta mi³oæ daje spe³nienie. I nie czujemy pustki wewnêtrznej.
Inne wiadectwo to wyznanie Patrycji z ¯yrardowa (19
lat):
W listopadzie 2005 roku postanowi³am wst¹piæ do Ruchu
Czystych Serc. Wiem, ¿e praw-

dziwa mi³oæ jest odpowiedzialnoci¹, dlatego wybiera
czystoæ. Pamiêtam równie¿
s³owa Jana Paw³a II, ¿e tylko serce czyste mo¿e w pe³ni
dokonaæ wielkiego dzie³a mi³oci, jakim jest ma³¿eñstwo.
Chcê, aby moje ¿ycie ju¿ teraz, w m³odoci, by³o budowane na skale  na Jezusie Chrystusie. To Jemu odda³am

cz³owiek jest nara¿ony na pokusy. W trudnych chwilach ten
piercieñ ma mi przypominaæ
o moim wyborze. Kiedy zdrowy rozs¹dek próbuje zawieæ
cz³owieka  taki symbol jest
czêsto czerwon¹ lampk¹, która zapala siê, jako sygna³
ostrzegawczy, przypominaj¹cy o postanowieniu. Wszystko,
co robimy i mówimy, ma

Piercieñ b³. Karoliny mo¿na nabyæ tak¿e przez
stronê internetow¹ www.ksm.org.pl w Katolickim
Stowarzyszeniu M³odzie¿y, którego b³. Karolina
jest patronk¹ razem ze w. Stanis³awem Kostk¹.
Zostanie przys³any za zaliczeniem pocztowym.
Nale¿y podaæ swój adres pocztowy i rozmiar
piercienia, który powinien byæ noszony na palcu serdecznym. Ka¿dy piercieñ ma nabit¹ przez
Pañstwowy Urz¹d Probierczy próbê srebra (925)
i znak wytwórcy.
wszystkie trudy, jakie bêdê ponosiæ, aby wytrwaæ w swoim
postanowieniu. Piercieñ
b³. Karoliny ma byæ tego symbolem, ale i znakiem dla otoczenia, ¿e ja mimo wielu pokus w m³odym wieku, chcê wytrwaæ przy obranej drodze.
Noszê go nie tylko dla innych,
aby by³ informacj¹ i wiadectwem mojego wyboru, ale
równie¿ dla siebie.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e zawsze

wp³yw na kogo z otoczenia 
dobry lub z³y. W ten sposób
buduje siê albo cywilizacjê
¿ycia i mi³oci, albo cywilizacjê mierci. Dlatego uwa¿am,
¿e nasza postawa, przyk³ad i
noszenie charakterystycznego
piercienia b³. Karoliny mo¿e
dla kogo innego staæ siê drogowskazem i pocz¹tkiem nowej drogi, drogi ku czystoci.
Matka Teresa z Kalkuty
powiedzia³a kiedy, ¿e:

Najwiêkszy dar  o ile wiêkszy ni¿ pieni¹dze i posag  jaki
mo¿ecie sobie ofiarowaæ w
dniu lubu, to czyste serce i
dziewicze cia³o. Moim marzeniem jest wprowadzenie
tych s³ów do mojego ¿ycia.
Mam nadziejê, ¿e za kilka lat
piercieñ b³. Karoliny bêdê
mog³a zast¹piæ lubn¹ obr¹czk¹, a swojemu mê¿owi
bêdê mog³a ofiarowaæ najwiêkszy dar, o którym mówi³a
matka Teresa. Moim has³em
przewodnim na wybranej drodze s¹ s³owa Jana Paw³a II:
Najbardziej twórcz¹ ze
wszystkich prac  jest praca
nad sob¹, która pozwala odnajdywaæ uroki m³odoci.
Ks. Zbigniew Szostak, kustosz Sanktuarium b³. Karoliny t³umaczy, ¿e piercienie
mog¹ nosiæ wszyscy, którzy
pragn¹ zachowaæ czystoæ
seksualn¹. Mo¿e bêd¹ szczególnie pomocne dla tych, którzy siê w ¿yciu bardzo zagubili lub poranili, gdy¿ mog¹
byæ ewangelicznym znakiem,
¿e Bóg czeka na ka¿dego, pragnie podnieæ na nogi i odnowiæ utracone wartoci. Wydaje siê, ¿e ten piercieñ mo¿e
byæ takim zewnêtrznym znakiem, tego co powinno dokonaæ siê przede wszystkim w

sercu. Noszony na rêku, nie
tylko manifestuje innym osobist¹ decyzjê, ale te¿ w chwilach pokusy przypomina w³acicielowi o z³o¿onej obietnicy.
Sfera seksualna nale¿y do
najbardziej intymnych obszarów ¿ycia cz³owieka. Piercienie czystoci s¹ czym w rodzaju wiadectwa. Opinie na
ich temat s¹ jednak podzielone. Niektórzy pos¹dzaj¹ ludzi,
którzy je nosz¹ o chêæ wywy¿szania siê. Na przyk³ad Kazik
jest krytycznie nastawiony.
 Wed³ug mnie to kolejna
p³ytka akcja. Najwa¿niejsze
jest to, co chrzecijanin ma w
sercu, a nie na palcu.
Przewa¿aj¹ jednak opinie
pozytywne. Byæ mo¿e idea noszenia piercienia czystoci
jest nowatorska, ale dla cz³owieka ¿yj¹cego wed³ug Dekalogu, to nie ¿adna nowoæ.
Miejmy nadziejê, ¿e te piercienie nie bêd¹ tylko ozdob¹
d³oni, ale przynios¹ obfite
owoce wród polskiej m³odzie¿y, w postaci trwa³ych, kochaj¹cych siê ma³¿eñstw, bogatych radoci¹ wiary, przestrzegaj¹cych czystoci ma³¿eñskiej i chroni¹cych ¿ycie
wszystkich swoich poczêtych
dzieci.
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KIM BY£A KAROLINA?
B³. Karolina Kózkówna ponios³a najwy¿sz¹ ofiarê dla Jezusa 
mêczeñsk¹ mieræ w obronie swej
niewinnoci  kiedy zaledwie
zbli¿a³a siê do doros³ego ¿ycia,
skoñczy³a szesnacie lat.
Rodzice Karoliny byli biednymi ludmi, wie te¿ by³a uboga.
Sami wznieli swój niewielki
drewniany dom na 2. hektarowym gospodarstwie. Z czasem
w³asn¹ ciê¿k¹ prac¹ dorobili siê
6 ha. Chêtnie spieszyli pomoc¹
potrzebuj¹cym. Byli ludmi g³êbokiej wiary z du¿ym poczuciem
godnoci i osobistego honoru
oraz wielk¹ odpowiedzialnoci¹.
Mieli 11. dzieci, z których Karolina by³a czwarta.
Wychowaniem dzieci kierowa³a matka, ojciec zawsze popiera³
jej inicjatywê i dawa³ przyk³ad
swoim ¿yciem. Rodzice stawiali
dzieciom du¿e wymagania religijno-obyczajowe. Przekazali im
zami³owanie do pracy, przywi¹zanie i szacunek dla ziemi karmicielki oraz dla ka¿dego cz³owieka. Nauczyli te¿ dzieci modlitwy.
Jan i Maria Kózkowie zmarli
w jednym roku. 21 sierpnia 1936
r. zmar³ Jan, po jego mierci Maria odby³a pielgrzymkê do Czêstochowy, ¿eby uprosiæ sobie
³askê szczêliwej mierci, po
czym zakoñczy³a ¿ycie w ósmym
dniu po powrocie  7. padziernika.
W takiej to rodzinie 2 sierpnia
1898 r. przysz³a na wiat Karolina. Wyró¿nia³a siê sporód rodzeñstwa bardzo dobr¹ pamiêci¹
i szczególn¹ ³atwoci¹ w pojmowaniu religii. Ca³e ¿ycie bardzo
ciê¿ko pracowa³a. Nie tylko opiekowa³a siê m³odszymi dzieæmi,
ale szy³a dla nich ubrania, dba³a
tak¿e, nie gorzej od matki, o ich
rozwój religijny. Od dziecka bra³a ¿ywy udzia³ w ¿yciu religijnym
parafii  miêdzy innymi w Apostolstwie Modlitwy, Bractwie
Wstrzemiêliwoci, ¯ywym Ró¿añcu. By³a te¿ praw¹ rêk¹ swojego wuja, Franciszka Borzêckiego, w prowadzeniu wiejskiej czytelni. Z jednej strony swoim
¿yciem bardzo pog³êbionym modlitewnie i doæ surowym religijnie dawa³a przyk³ad innym, z
drugiej za nawet najtrudniejsze
prawdy o Bogu tak rozumia³a i
tak jasno potrafi³a wyt³umaczyæ,
¿e nawet starsi przychodzili do
niej z pytaniami, a Karolina zawsze potrafi³a im wszystko wyjaniæ. Oddanie jej by³o tak ca³-

kowite, ¿e postanowi³a powiêciæ na s³u¿bê Bogu wszystkie
swoje si³y i ca³e ¿ycie w dozgonnym dziewictwie.
Karolina by³a te¿ wyj¹tkowo
lubiana przez otoczenie. Przy
zbieraniu informacji do procesu
beatyfikacyjnego wszyscy zgodnie twierdzili, ¿e by³a bardzo pogodna, chocia¿ przewa¿nie bardzo zapracowana, ale nigdy nie
by³o po niej widaæ zmêczenia.
Nie lubi³a, gdy kto interesowa³
siê jej pobo¿noci¹ lub w ogóle
jej osob¹. Jej kole¿anki tak j¹
wspomina³y: By³a inna od nas,
ca³kiem inna, ale mymy za ni¹
przepada³y. By³a nam jako bardzo potrzebna i bardzo droga.
Mimo jej surowoci przyjmowano od niej uwagi z wielk¹ ¿yczliwoci¹, bo zawsze mia³a racjê.
By³a te¿ bardzo naturalna w sposobie bycia, nigdy nie udawa³a
kogo innego. Karolina podoba³a siê tak¿e ch³opcom, ale oni
mieli dla niej wielk¹ niemia³oæ
i powa¿anie, nie mieli mia³oci
p³ocho przy niej ¿artowaæ.
Zaczê³a siê I wojna wiatowa.
dziesi¹tego listopada wojska rosyjskie zajê³y Tarnów, wypieraj¹c stamt¹d wojska austriackie.
13 listopada 1914 r. w uroczystoæ w. Stanis³awa Kostki, patrona m³odzie¿y, Karolina rozpoczê³a nowennê. Przystêpowa³a do
Komunii w. codziennie przez
piêæ dni. Jednak 18 listopada (w
dzieñ tragedii), kiedy wszêdzie
pe³no by³o rosyjskich ¿o³nierzy,
matka zabroni³a córce pójæ do
kocio³a. Ko³o 9. rano do domu
wtargn¹³ rosyjski ¿o³nierz. Karolina w³anie przygotowywa³a
niadanie dla dzieci. Próbowa³a
cicho wycofaæ siê z izby, jednak
¿o³nierz to zauwa¿y³ i si³¹ j¹ zatrzyma³, blokuj¹c drzwi. Potem,
chwyci³ ojca za gard³o i krzycz¹c
¿¹da³ wskazania austriackich

wojsk. Wreszcie kaza³ Karolinie
i jej ojcu iæ ze sob¹ do oficera.
Ojciec b³aga³, ¿eby Karolina zosta³a w domu przy dzieciach, ale
¿o³nierz brutalnie zmusi³ ich do
wyjcia z domu. Po wyjciu próbowali skierowaæ siê do wsi, w
nadziei, ¿e uda im siê zwróciæ
uwagê s¹siadów, ale ¿o³nierz nakaza³ im iæ do lasu. Tam po
przejciu kilku kroków ¿o³nierz,
gro¿¹c ojcu broni¹, kaza³ mu zawróciæ. Nie pomog³y proby, ojciec by³ bezsilny. Karolina kaza³a mu wracaæ do dzieci.
Dwaj ch³opcy zauwa¿yli, co
siê dzieje i popêdzili do wsi, aby
zaalarmowaæ ludzi. Widzieli, jak
dziewczyna stawia opór ¿o³nierzowi, odpychaj¹c od siebie jego
rêce i usi³uj¹c mu siê wymkn¹æ.
Spotkali ojca Karoliny, b³êdnym
wzrokiem wpatruj¹cego siê w las.
Nie móg³ wypowiedzieæ s³owa,
blady i roztrzêsiony od p³aczu.
Rozpoczêto poszukiwania. Proboszcz, ks. W³. Mendrala uda³ siê
do komendy wojsk rosyjskich z
protestem, na skutek którego do
poszukiwañ przy³¹czono kilku
¿o³nierzy. Kiedy matka po powrocie do domu dowiedzia³a siê,
co siê sta³o, zemdla³a. Ca³a rodzina prze¿ywa³a koszmar.
Cia³o Karoliny znaleziono dopiero po dwóch tygodniach,
4. grudnia. Le¿a³a we krwi na
wznak na trzêsawisku. Na ciele
widnia³o wiele ran. Nie mia³a na
sobie okrycia, które zarzuci³a
wychodz¹c z domu, zgubi³a tak¿e buty, spódnica podarta by³a a¿
do kolan w trakcie ucieczki przez
krzaki g³ogu i ostrê¿yn.
Badanie lekarskie, przeprowadzone przez dra Zdzis³awa Marka, profesora medycyny s¹dowej
w Krakowie, pozwala odtworzyæ
przypuszczalny przebieg ostatnich chwil ¿ycia Karoliny. Prawdopodobnie brutalnie popêdzana
zdo³a³a siê jako wyrwaæ ¿o³nierzowi i zaczê³a uciekaæ.

Ogarniêty sza³em ¿o³nierz, ¿e
ofiara mu siê wymyka:
a) pierwszy cios zada³ szabl¹ w
g³owê, jeszcze w biegu  gdy
Karolina usi³owa³a uciec. By³
to cios »od tylnej strony wypuk³oci czo³owych lewych
widaæ by³o zdarcie zewnêtrznej pow³oki kostnej«;
b) uczuwszy ból od zadanej rany,
dziewczyna obróci³a siê i widz¹c, ¿e ¿o³nierz zamierza siê
do drugiego ciosu, unios³a
praw¹ rêkê, a¿eby siê obroniæ
 zas³oniæ i dlatego szabla zada³a jej szerok¹ ranê na prawym przedramieniu, bardzo
g³êboko  nawet z oderwaniem
miêni a¿ do koci  od ³okcia
po puls;
c) dziewczyna próbowa³a chwyciæ lew¹ rêk¹ broñ, lecz zosta³a ca³kowicie ra¿ona poprzez
d³oñ i palce, z zupe³nym prawie odciêciem jednego palca
(tak ¿e ma³y palec zwisa³ ledwie na skórce);
d) w tym prawdopodobnie momencie zosta³a zadana te¿ rana
pod kolanem;
e) nastêpny cios szabl¹ od lewej

strony szyi a¿ do prawej piersi, co spowodowa³o uraz lewego obojczyka i dwu ¿eber;
f) ostatnie pchniêcie w gard³o,
tak ¿e spowodowa³o natychmiastow¹ mieræ przez przeciêcie arterii szyjnej. (cytat za:
ks. Jan Bia³obok, S³u¿ebnica
Bo¿a Karolina Kózka)
Kult b³. Karoliny zacz¹³ siê
szerzyæ tu¿ po jej mierci i nadal
dynamicznie siê rozwija.. Wszyscy, którzy znali Karolinê, jej g³êbok¹ wiarê i umi³owanie niewinnoci, od samego pocz¹tku dawali wyraz przekonaniu, ¿e by³a to
mieræ mêczeñska, czyli heroiczna ofiara ¿ycia w obronie chrzecijañskiej cnoty czystoci.
10 czerwca 1987 roku papie¿
Jan Pawe³ II w Tarnowie na fundamentach powstaj¹cego kocio³a og³osi³ Karolinê b³ogos³awion¹.
Karolina by³a prekursork¹
wspó³czesnych ruchów i stowarzyszeñ katolickich. Jej zaanga¿owanie religijno-spo³eczne winno
ka¿dego z nas pobudziæ do podobnego zaanga¿owania i otwierania
siê na wezwania, jakie Bóg dzi
nam stawia. Jest patronk¹ diecezji rzeszowskiej, a od 2002 roku
patronk¹ ogólnopolskiego Ruchu
Czystych Serc. Do sanktuarium w
Zabawie przyje¿d¿aj¹ tysi¹ce
m³odych ludzi. Od lat jest te¿ patronk¹ m³odzie¿y, w sposób szczególny Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y, ale i osoby starsze
mog¹ w niej dostrzec wzór do naladowania zarówno w s³u¿bie
Bogu, jak i blinim.
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Monika:
Powiem szczerze, ¿e nie by³am
pozytywnie nastawiona na pomys³ z
tym piercieniem!
Myla³am:  dlaczego
mam dawaæ znaæ o ¿yciu
w czystoci?
Przecie¿ mogê to robiæ bez
piercienia  ale mój
ch³opak przekona³ mnie do
piercienia!
Zarêczylimy siê ponad rok
temu! Kiedy za³o¿ylimy
oboje piercienie czystoci
da³o to nam jak¹ si³ê,
moc, której wczeniej nie

by³o w nas!
Teraz wiem, ¿e ten
piercieñ to bardzo dobry
pomys³!
Jak najwiêcej ludzi
m³odych powinno go
za³o¿yæ i ¿yæ w czystoci do
lubu!
My postanowilimy tak ¿yæ
i mamy nadziejê, ¿e przy
pomocy b³. Karoliny siê
nam to uda!

Kasia:

a czystoæ
przedma³¿eñska jest
spraw¹ ca³kowicie
normaln¹ i naturaln¹.
Nie daj siê zwieæ
przekazom, ¿e wszyscy
ju¿ s¹ po, bo to nie jest
prawda!
Wiedz, ¿e piercieñ jest
przeznaczony tak¿e dla
osób, które chc¹ na
nowo podj¹æ trud ¿ycia
w czystoci.
Wiedz, ¿e piercieñ b³.
Karoliny jest symbolem
Twojego wyboru,
a dokonujesz go
codziennie :)
¯yczê Tobie i sobie
wytrwa³oci.

Prawdziwa mi³oæ
poczeka,

Modlitwa o kanonizacjê
b³. Karoliny Kózkówny
Bo¿e Wszechmog¹cy, który tajemnice Królestwa
objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadzi³e B³ogos³awion¹ Karolinê do wiêtoci drog¹ wytrwa³ej
modlitwy, sumiennego spe³niania codziennych obowi¹zków, zaanga¿owania w parafialne apostolstwo
i wiernoci Twojej nauce a¿ do mierci.
Dopomó¿ mi trwaæ  jak Ona  na modlitwie, uczyniæ pracê s³u¿b¹ Tobie i blinim oraz gorliwie podejmowaæ apostolskie dzie³a we wspólnocie Kocio³a.
Wzmocnij mnie, Panie, Tw¹ ³ask¹, abym w obliczu
przeciwnoci  za przyk³adem B³ogos³awionej Karoliny
 swoj¹ postaw¹ chrzecijañsk¹,
a kiedy trzeba bêdzie nawet
ofiar¹ ¿ycia, wiadczy³(a), ¿e
tylko Ty jeste prawdziwym
¯yciem i najwy¿szym Dobrem.
Proszê Ciê, Bo¿e Wszechmog¹cy, aby B³ogos³awiona Karolina
mog³a zostaæ ukazana
w chwale wiêtych Kocio³a.
Oby za Jej przyk³adem
i wstawiennictwem m³odzi ludzie
XXI wieku odwa¿nie szli drog¹
ewangelicznych b³ogos³awieñstw
staj¹c siê wiat³em wiata i sol¹
ziemi, a wszyscy zagubieni
i poszukuj¹cy Prawdy odnajdowali
drogê do Ciebie.
Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
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W y b i e r z ¯ycie!

ZA£O¯ENIA IDEOWE
KLUBU PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA
ANTYKONCEPCJA:
ABORCJA:
¯ycie ludzkie rozpoczyna siê od poczêcia (zap³odnienia). wiadome pozba- Jest z³em moralnym zwi¹zanym z odrzuceniem daru p³odnoci. Ponadto
wianie ¿ycia ludzkiej istoty jest zabójstwem i stanowi wielkie z³o moralne i powoduje liczne powik³ania zdrowotne i zak³óca wiê ma³¿eñsk¹.
spo³eczne.
RODZINA:
Popieramy zdrow¹ i szczêliw¹ rodzinê - monogamiczne, kochaj¹ce siê
WYJ¥TKI:
Poniewa¿ nieurodzone, poczête dziecko jest niewinn¹ trzeci¹ stron¹, nie ma³¿eñstwo kobiety i mê¿czyzny, które jest otwarte na przekazywanie ¿ycia,
ma takich przyczyn, które usprawiedliwia³yby jego zabicie, nawet w tak trud- wychowanie do wartoci i opiekê nad dzieæmi.
nych sytuacjach ¿yciowych, jak gwa³t czy kazirodztwo. W bardzo rzadkich
przypadkach, gdy zagro¿one jest ¿ycie matki, musimy staraæ siê ratowaæ WYCHOWANIE PRORODZINNE:
Nauczanie m³odzie¿y o sprawach p³ci jest najwy¿szym prawem i pierwszym
¿ycie obojga: i matki, i dziecka.
obowi¹zkiem rodziców. Mog¹ oni potrzebowaæ pomocy od instytucji wychowawczych, które uznaj¹ i kontroluj¹. System wychowawczy powinien
EUTANAZJA:
Nigdy nie wolno zabiæ cz³owieka chorego czy starego, nawet na jego ¿ycze- byæ oparty na wartociach moralnych: promowaæ czystoæ i odpowiedzialne
nie. Nigdy nie wolno odmówiæ pokarmu, wody i pomocy medycznej ciê¿ko rodzicielstwo.
choremu, nawet jeli znajduje siê w bardzo ciê¿kim stanie.
STERYLIZACJA:
Jest to okaleczanie zdrowego organizmu cz³owieka i jego funkcji. Sterylizacja jest z³ym rozwi¹zaniem medycznym i moralnym.

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia

odci¹æ i odes³aæ

DANE OSOBOWE
(wype³niæ pismem drukowanym!)
IMIÊ: ........................................................................................................
NAZWISKO: ...........................................................................................
ADRES: ...................................................................................................
.................................................................................................................
MIEJSCOWOÆ: ....................................................................................
ZAWÓD: ..................................................................................................
DATA URODZENIA ...............................................................................
TEL./E-MAIL: .........................................................................................
Przynale¿noæ do organizacji prorodzinnych ..........................................
.................................................................................................................

podpis

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

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

Wówczas nawi¹¿emy korespondencjê.

Akceptujê za³o¿enia ideowe
Klubu Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia

Klub nie prowadzi dzia³alnoci gospodarczej ani reklamowej.
Wyra¿am zgodê na umieszczenie mojego nazwiska w bazie adresowej Klubu
w celu otrzymywania bie¿¹cych informacji.

Mo¿esz te¿ zapisaæ siê poprzez stronê internetow¹ www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia).
Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

W y b i e r z ¯ycie!
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JAK MOGÊ POMÓC

Dr Andrzej Ko³akowski

Wychowywaæ razem 

Wspólne rodowisko edukacyjne  Odmienne cele?
(Wyst¹pienie wyg³oszone na konferencji
Wywiadówka profilaktyczna  wspó³praca rodowiskowa
na rzecz m³odego pokolenia Wychowywaæ razem)

W 1946 r. polscy psycholodzy przeprowadzili badania ankietowe, których celem by³o okrelenie skutków, jakie wojna wywar³a
na psychice polskiej m³odzie¿y. Jedno z pytañ zawartych w ankiecie dotyczy³o
najgorszego wspomnienia z
okresu okupacji. Okaza³o
siê, ¿e dla wiêkszoci badanych najgorszym wspomnieniem by³y, nie masowe

dzia³a, moim zdaniem przekonuj¹co, zmar³a niedawno w Gdyni Pani Joanna Januszczak-Stankiewicz (skazana w 1941 r. na 8 lat wiêzienia za dzia³alnoæ antysowieck¹). Jej zdaniem
piêkne wiadectwo polskiej
m³odzie¿y by³o skutkiem
tego, ¿e Koció³, rodzina i
szko³a mówi³y wówczas
jednym g³osem, przekazywa³y te same wartoci. To

podczas lekcji historii, jêzyka polskiego i na katechezie.
Rodzina, Koció³ i szko³a
reprezentuj¹ca pañstwo z
pewnoci¹ pe³ni³y inne
funkcje, ró¿ni³y siê co do
sposobów dzia³ania, ale wyrastaj¹cy z jednego pnia cywilizacji ³aciñskiej system
wartoci sprawia³, ¿e wzajemnie siê uzupe³nia³y.
Czy dzisiaj sytuacja jest
inna? Mo¿na odnieæ wra-

egzekucje czy ³apanki, ale
poni¿anie godnoci spo³eczeñstwa polskiego. Jako
przyk³ad poni¿aj¹cych praktyk okupantów wymieniano
m. in. fotografowanie m³odych Polaków z butelk¹
wódki w rêku.
Mniej wiêcej w tym samym czasie, kiedy przeprowadzano te badania, w
gdañskim wiêzieniu przy
ulicy Kurkowej zosta³a rozstrzelana niespe³na osiemnastoletnia sanitariuszka V
Wileñskiej Brygady Armii
Krajowej Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka.
Nie napisa³a proby o u³askawienie do Boles³awa
Bieruta, bo by³ sowieckim
agentem, nie podpisa³a te¿
proby o u³askawienie przygotowanej przez adwokata,
bo wi¹za³oby siê to z koniecznoci¹ nazwania bandytami kolegów z oddzia³u.
W ostatnim grypsie wys³anym na wolnoæ napisa³a:
powiedzcie babci, ¿e zachowa³am siê, jak trzeba.
Postawa polskiej m³odzie¿y, której reprezentantem, by³a m³odziutka ofiara komunistycznej zbrodni,
ka¿e postawiæ sobie dwa
pytania: sk¹d bra³ siê hart
ducha, którym charakteryzowali siê m³odzi Polacy w
godzinie próby? Pytanie
drugie brzmi, dlaczego dzisiejsza m³odzie¿ wydaje siê
byæ diametralnie inna? Na
pierwsze pytanie odpowie-

dlatego Inka wiedzia³a,
jak trzeba.
Wspólna dzia³alnoæ wychowawcza by³a mo¿liwa,
poniewa¿ istnia³ w Europie
kanon uniwersalnych wartoci, stanowi¹cy jednoznaczne kryterium dla oceny
ludzkich zachowañ. Filar
tego kanonu stanowi³y cnoty g³ówne sformu³owane
przez Platona i utrwalone
przez nauczanie Kocio³a:
rozum, mêstwo, umiarkowanie i sprawiedliwoæ.
Rozum zobowi¹zywa³ cz³owieka do poszukiwania
prawdy, umo¿liwia³ nie tylko definiowanie rzeczywistoci, ale równie¿ jej ocenê. Mêstwo zobowi¹zywa³o do wytrwa³oci w pokonywaniu trudnoci, czasem
do cierpienia, a w skrajnych
sytuacjach do ofiary ¿ycia.
Sens takiej ofiary podkrela³a w szczególny sposób tradycja katolicka, w Polsce
wzmocniona dodatkowo
przez specyficzne dowiadczenie historyczne. Cnota
umiarkowania mo¿e nieco
mniej spektakularna, wskazywa³a sens ograniczenia
w³asnego egoizmu, powci¹gania d¹¿eñ, którym
sprzeciwia³ siê rozum. Sprawiedliwoæ stanowi³a podstawê do oceny w³asnego
postêpowania oraz regulowa³a relacje z otoczeniem.
Wartoci, o których mowa,
by³y odzwierciedlone w literaturze, mówiono o nich

¿enie, ¿e wspólnym jêzykiem mówi¹ rodzina i Koció³, szko³a bowiem dystansuje siê od wartoci, deklaruj¹c tzw. wiatopogl¹dow¹ neutralnoæ. Dzisiejsza szko³a nie uczy jak trzeba. Na ró¿nych etapach
edukacji dzieci dowiaduj¹
siê, ¿e nie wolno im siê biæ,
¿e nie wolno siê wyzywaæ,
¿e nie wolno poni¿aæ s³abszych, ale nie mówi im siê
dlaczego. Poza lekcj¹ religii, w³aciwie nie mówi siê
w szkole o fundamentalnych wartociach, o moralnych zobowi¹zaniach, dowiaduj¹ siê co najwy¿ej, o
ewentualnych przykrych
nastêpstwach z³amania
norm (obni¿enie oceny ze
sprawowania, wezwanie
policji, skierowanie sprawy
do s¹du rodzinnego). Szko³a zatem uczy raczej kalkulacji, ni¿ poszanowania
wartoci.
W dzia³aniach profilaktycznych, w programach
wychowawczych mówi siê
wiele o przyczynach zachowañ m³odych, za ma³o siê
natomiast mówi o celach
wychowania. Zapomina siê,
¿e wychowaæ mo¿na wy³¹cznie w perspektywie
celu. Zatem, aby wychowywaæ razem, nale¿a³oby
odwo³aæ siê do uniwersalnego systemu wartoci, przywróciæ wychowaniu moralny kontekst.

BRONIÆ ¯YCIE?
SYTUACJA
Globalna konfrontacja cywilizacji mierci z cywilizacj¹ ¿ycia jest znakiem naszych czasów. Ma³o kto sobie uwiadamia, ¿e w okresie pokoju w czasie ostatnich
30 lat na wiecie zabito ok.
1,5 miliarda poczêtych dzieci (ok. 50 mln. aborcji rocznie zgodnie z szacunkami
ONZ).
W Polsce od 1993 r. po
wprowadzeniu ustawy o
planowaniu rodziny sytuacja znacznie siê poprawi³a. Nie nale¿y jednak zapominaæ o dzieciach chorych,
poczêtych na skutek przestêpstwa (np. dramatyczna
sprawa 15. letniej Agaty i jej
poczêtego dziecka) oraz o
szerokim upowszechnieniu
rodków wczesnoporonnych. Do tego dochodzi
wykorzystywanie macierzystych komórek embrionalnych, procedury in vitro
oraz manipulacje genetyczne na cz³owieku.
Kobieta, która poczê³a
niechciane dziecko, staje
dzisiaj przed wielk¹ pokus¹
skorzystania z tzw. wolnego wyboru i dokonania
aborcji hormonalnej.
Zagubiona oczekuje porady, ¿yczliwoci, czêsto
pomocy materialnej, a
przede wszystkim otwartego serca.
OSOBISTE
ZAANGA¯OWANIE
Ka¿dy mo¿e pomóc w
uratowaniu dziecka. Musimy zadaæ sobie pytanie czy
Pan Bóg nie posy³a w³anie
mnie w konkretnej, trudnej
sytuacji. Wystarczy uwa¿nie rozejrzeæ siê dooko³a,
aby dostrzec ludzki dramat.
Ja tak¿e kiedy zada³am
sobie to pytanie. Zda³am sobie sprawê, ¿e obok mnie
zabijane s¹ niewinne dzieci, a ich matki ciê¿ko okaleczane i nie mog³am pozostaæ obojêtna. Robiê to, co
potrafiê najlepiej.
Ja nie zrobiê tego, co Ty,
ani Ty nie zrobisz tego, co
ja, ale razem mo¿emy zmieniæ wiat na lepszy  mówi³a Matka Teresa.
POMAGAÆ MATKOM
W Polsce mamy ju¿ du¿o
tzw. domów samotnej matki. Na Wschodzie jest
znacznie gorzej. Problem w
tym, ¿e matka, która nosi
poczête dziecko, nie jest samotna. Po pierwsze jest z
dzieckiem, a czêsto tak¿e ze
starszymi dzieæmi. Trzeba

pomagaæ ca³ej jej rodzinie, jeli jest w trudnej sytuacji.
Mo¿emy pomagaæ bezporednio. Czêsto jednak ³atwiej
jest to robiæ anonimowo za porednictwem, powo³anej do
tego zadania fundacji. T¹ drog¹
mo¿na nawet wzi¹æ pod opiekê konkretn¹ rodzinê i zaproponowaæ systematyczn¹ pomoc przez d³u¿szy czas (w
Polsce czy na Wschodzie).
EWANGELIZACJA PROLIFE
Jak przekazywaæ prawdê o
dziecku poczêtym? To ju¿ dzisiaj olbrzymia wiedza, któr¹
trzeba upowszechniaæ w sposób zrozumia³y, prosty i racjonalny.
Trzeba te¿ umieæ podejmowaæ dyskusjê spo³eczn¹ w
obronie dziecka poczêtego.
Tego wszyscy powinnimy siê
nauczyæ. W tym celu potrzebujemy fachowych materia³ów
edukacji pro-life. Mo¿emy je
tak¿e wykorzystaæ rozdaj¹c
znajomym, m³odzie¿y...
Obrona ¿ycia to wa¿ny element Nowej Ewangelizacji,
która przygotowuje cz³owieka
do opowiedzenia siê po stronie cywilizacji ¿ycia. Bez
modlitwy i Bo¿ej pomocy nie
jestemy w stanie wygraæ z
nawa³em cywilizacji mierci.
S³u¿¹c Ewangelii ¯ycia jestemy wierni nauczaniu wielkiego Polaka  papie¿a Jana
Paw³a II, który wielokrotnie
wzywa³ do obrony ¿ycia.
Zachêcamy do wejcia na
stronê http://www.hli.org.pl/
pl/modlitwa.html i przy³¹czenia siê do Ró¿añca w Obronie
¯ycia i Rodziny oraz do Modlitwy o nawrócenie przeciwników ¿ycia.
NACISK NA W£ADZE
Prawo powinno chroniæ
¿ycie cz³owieka i jego godnoæ. Niestety, dziecko poczête w ³onie matki bywa dyskryminowane i tak traktowane
jakby jeszcze nie by³o cz³owiekiem. Nacisk organizacji
pozarz¹dowych oraz zwyk³ych obywateli musi byæ brany pod uwagê w spo³eczeñstwie demokratycznym. Organizowanie wspólnego spo³ecznego protestu przeciwko
niegodziwym inicjatywom
ustawodawczym, na tyle du¿ego, aby zosta³ zauwa¿ony,
mog¹ podj¹æ tylko du¿e organizacje. Wymaga to rozpoznania sytuacji, opracowania,
przygotowania ca³ej kampanii
spo³ecznej, wspó³pracy z mediami, politykami, specjalistami. I tutaj nasza pomoc jest
bardzo potrzebna.

PRESJA PIENIÊDZY UE
Unia Europejska przeznacza du¿e fundusze na rozwój
spo³eczny. Polska mo¿e z
nich korzystaæ. Problem w
tym, ¿e nie s¹ one przeznaczone na rozwój ruchu obrony ¿ycia. G³ównymi priorytetami jest równoæ p³ci i
przeciwdzia³anie dyskryminacji. W praktyce dofinansowywane s¹ feministki i organizacje homoseksualne.
Gdy w ramach programów
anty dyskryminacyjnych
przygotowalimy projekt
wsparcia, ewidentnie dyskryminowanych rodzin wielodzietnych, odrzucono go z
adnotacj¹, ¿e ten temat nie
dotyczy zakresu programu.
Czasem zdarza siê mo¿liwoæ umieszczenia jaki
prorodzinnych elementów w
programach edukacyjnych.
Nie s¹ to jednak konferencje obroñców ¿ycia, gdzie
mówi siê przede wszystkim
ca³¹ prawdê o aborcji.
Konferencje pro-life oraz
inn¹ dzia³alnoæ tego typu
mo¿na dzisiaj finansowaæ
tylko z w³asnych rodków,
tzn. ze rodków spo³ecznych, czyli z darowizn od
ludzi, którzy wspieraj¹
obronê ¿ycia.
WDOWI GROSZ
Kilka lat temu przysz³a do
naszego biura mocno starsza
Pani. Mia³a trudnoci, aby
wejæ na piêtro, ale zrobi³a to z
determinacj¹. Usiad³a w fotelu i z du¿ym zak³opotaniem
wyjê³a 10 z³. Kochana Pani
Ewo, tak chcia³am Pani pomóc
 powiedzia³a. W ubieg³ym
miesi¹cu nie da³am rady, mam
tak¹ ma³¹ emeryturê, a leki tak
du¿o kosztuj¹. Teraz jednak w
Wielkim Pocie nie kupujê kie³basy i uda³o mi siê kilka groszy oszczêdziæ. Dajê je Pani!
Do dzisiaj ciska mi siê gard³o, gdy j¹ sobie przypomnê.
To by³ prawdziwy wdowi
grosz, czysty pieni¹dz, za który mo¿na zrobiæ wiele dobra.
DAR SERCA
Otwarte serce widzi potrzeby innych i dzieli siê
tym, co ma.
Za wszystkie dary serdecznie dziêkujê. S¹ bardzo
potrzebne i dodaj¹ nam si³
do pracy, bo s¹ tak¿e wyrazem silnego poparcia ze
strony Przyjació³.
Mo¿na skorzystaæ z za³¹czonego przekazu bankowego KPL¯.
Ty tak¿e mo¿esz pomóc
uratowaæ ¿ycie!
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Cud istnienia
Halina B³a¿

W jaki sposób powsta³
wiat? Czym Pan Bóg
siê pos³u¿y³, aby go
stworzyæ? Sk¹d siê bior¹
dzieci?
Tekst skomentowany
sympatycznymi ilustracjami.

O tym jak Jan Pawe³ II kilkadziesi¹t razy okr¹¿y³ kulê ziemsk¹
C E N A:

Ksi¹¿ka + p³yta CD
C E N A:

38 z³

25 z³

C

:1
ENA

4,- z

Urodziæ razem i naturalnie
Irena Cho³uj
Wspania³y poradnik dotycz¹cy
naturalnego porodu rodzinnego,
napisany przez dowiadczon¹
po³o¿n¹, jedn¹ z pierwszych, która
odwa¿y³a siê przyjmowaæ porody w
domu.

Jan Pawe³ II czyli jak Karolek
zosta³ papie¿em

³

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

0,60 z³

Ksi¹¿ka + p³yta CD
C E N A:

25 z³

Odetnij i wylij w kopercie na adres:
HLI-Europa, Jakowa Dolina 47/2, 80-286 Gdañsk,
faxem: (58) 346-10-02 lub e-mailem: publikacje@hli.org.pl

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
Jan Pawe³ II czyli jak Karolek...

C E N A:

Stajenka
pocztówka 97x152 mm

3,- z³

Cena za 10 sztuk - 5,- z³

Ma³y prezencik
Ma³gorzata Wilk

CENA:

To krótkie opowiadanie, które
w jasny i prosty sposób daje
odpowied na pytanie Sk¹d
siê bior¹ dzieci?

Piosenki dla
dzieci

O tym jak Jan Pawe³ II...
Urodziæ razem i naturalnie

p³yta CD

Ma³y prezencik

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.

Piosenki dla dzieci
Czekam na Ciebie Maluszku
Cud istnienia
w. Rodzina
Stajenka

CENA

W ¿³obie le¿y
Gdy liczna Panna

Mizerna cicha

Cena za 10 sztuk - 6,- z³
CENA:

0,70 z³

Gdy liczna Panna
pocztówka 98x142 mm
Cena za 10 sztuk - 5,- z³
CENA:

0,60 z³

Czekam na Ciebie Maluszku

na nastêpuj¹cy adres:
Imiê i
nazwisko

p³yta CD

Matka Bo¿a Zimowa
pocztówka
145x92 mm

- 9 piosenek na 9 miesiêcy Ko³ysanka, walczyk, rytmy cygañskie, poleczka i inne....
Mama piewa swojemu poczêtemu dziecku.

Ulica i nr
domu

Cena za 10 sztuk - 5,- z³
CENA:

Kod i
miejscowoæ

0,60 z³

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

E-mail
Telefon

Mizerna cicha
pocztówka 104x147 mm

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

Jestem cz³onkiem KPL¯

Podpis:

,- z³

W ¿³obie le¿y
karnet (czysty w rodku)
143x198 mm

oraz

Matka Bo¿a Zimowa

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

ZESTA
WU: 20

0,60 z³

Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 13,50 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

Cena za 10 sztuk - 5,- z³

CENA:

0,60 z³

