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Drodzy Rodzice,
U początku małżeńskiego życia zaprosiliście Pana Jezusa, aby wszedł w Wasze wspólne życie poprzez sakrament małżeństwa i przemieniał Wasze serca. Dzięki Jego łasce
Wasza miłość wzajemna może pogłębiać się, możecie kochać coraz mocniej i piękniej, tak jak Chrystus kocha, czyli miłością wielką, wspaniałą, ale też miłością ofiarną
po oddanie życia, bezwarunkową i przebaczającą. Miłością, która daje życie.
Owocem miłości małżonków są dzieci, zrodzone z miłości, powołane do miłości,
ale też potrzebujące miłości, aby rozwijać się i wzrastać. Dzieci potrzebują miłości rodziców jak wody i pokarmu. Nikt ani nic nie może w pełni zastąpić rodziców
w tej misji. Szkoła, Wspólnota Kościoła, inne organizacje mogą jedynie pomagać,
wspierać, umacniać rodziców, nigdy ich zastąpić.
Miłość rodziców nie może być nierozumna. Odpowiedzialność rodziców wobec
Pana Boga i dzieci wymaga mądrej, roztropnej miłości, która gwarantuje, że wychowanie staje się coraz bardziej odpowiedzialne. To znaczy staje się autentyczną troską
o dobro dzieci, o ich rozwój.
Dlatego potrzeba ducha mądrości, aby rozeznawać, co jest dobre dla dzieci, a co
nie jest; co można dzieciom zaproponować, a co trzeba odrzucić; które propozycje
płynące z różnych stron służą pięknemu rozwojowi dzieci, a które go ograniczają czy
kierują w niewłaściwą stronę.
Stąd nasza akcja i nasza książeczka, aby pomóc Wam, Drodzy Rodzice. Aby przypomnieć Wasze piękne i ważne powołanie i płynącą z niego odpowiedzialność, ale
także pomóc w roztropnym rozpoznawaniu tego, co proponują Wam i Waszym
dzieciom różne instytucje i organizacje, aby mądrze decydować.
Proszę, abyście nie rezygnowali z tego rozpoznawania oraz decydowania i nie
przekazywali go w inne ręce. Ufamy, że skoro Dobry Bóg uczynił Was swoimi współpracownikami w przekazywaniu życia, nie zostawi Was w towarzyszeniu dzieciom
w ich dojrzewaniu. Niech Dobry Bóg błogosławi Wam w tej misji.
bp Damian Bryl
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Twoje Dziecko – Wielka sprawa!
Jego szczęście w Twoich rękach
Na początek
Mamo! Tato!
Czy wiesz, że…
…jesteś pierwszym i niezastąpionym wychowawcą!
…masz prawa i obowiązki!
…rodzina jest najbardziej odpowiednim środowiskiem
wychowawczym, w tym również wychowania seksualnego!
Czy tego chcesz, czy nie chcesz – masz ogromny
wpływ na życie swojego dziecka.
Pragniesz szczęścia dla swojego dziecka?
Przeczytaj, przemyśl, przekaż dalej…
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Mamo! Tato!
Pamiętasz?
…jesteś pierwszym i niezastąpionym wychowawcą!

ì

Wychowanie

Co to jest wychowanie?
Wychowanie jest ukierunkowanym procesem, który dokonuje się w relacji między
osobami: wychowawcą i wychowankiem (np.: rodzic – dziecko, nauczyciel – uczeń).
Każde dobre wychowanie wymaga określenia celu wychowania oraz systemu
wartości 1.
System wartości uzdalnia człowieka do podejmowania odpowiedzialnych
decyzji w ważnych sprawach życiowych.
WYCHOWANIE = CEL + WARTOŚCI

do czego ma
prowadzić?
DO MIŁOSCI!

…
męstwo
odwaga
radość
czystość
umiarkowanie
wytrwałość
szczerość
przyjaźń
…

Wartości przekazują młodemu człowiekowi najbliżsi, głównie rodzice, ale również
inne osoby, z którymi jest on związany.

1

  A. Urbaniak, Wychować dobrego człowieka, Bonami, 2012.
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Nabywanie przez młodego człowieka zdolności do podejmowania działań rozeznanych przez niego jako dobre jest istotnym elementem dobrego wychowania.
Miarą zdolności do czynienia dobra są pewne umiejętności – cnoty – między innymi:
męstwa, cierpliwości, odwagi, wytrwałości, umiarkowania, czystości. Te i inne cnoty
– umiejętności składają się na miarę zdolności do miłości.
Wychowanie jest to proces, który trwa i rozwija się według ustalonych reguł,
które wynikają z przyjętego systemu wartości. Rozwój winien być wszechstronny
i powinien dotyczyć wszystkich sfer życia człowieka: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowo-religijnej 2.
Rola wychowawcy polega najczęściej na objaśnianiu oraz towarzyszeniu i przewodnictwu w życiu wychowanka, a szczególnie na dawaniu świadectwa. Sam proces
zasadniczo dokonuje się w osobie wychowanka, który posiadając odpowiednią wiedzę oraz kierując się sumieniem, rozumem i wolną, wolą podejmuje trud kształtowania własnego charakteru i wchodzi na drogę rozwoju. Rozwój ten powinien trwać
do końca życia.

Jaki jest cel wychowania?
Celem wychowania jest rozwój młodego człowieka do pełni człowieczeństwa
i osiągnięcie szczęścia. Pełnia człowieczeństwa wyraża się poprzez miłość do Boga
i ludzi.
CEL WYCHOWANIA = PEŁEN ROZWÓJ + SZCZĘŚCIE
po prostu MIŁOŚĆ
do Boga
do ludzi

Jakimi podstawowymi środkami
wychowawczymi dysponują Rodzice?
Podstawowymi środkami wychowawczymi, według hierarchii ważności są: świadectwo – to jest przykład rodziców, następnie: dialog z dzieckiem oraz władza rodzicielska 3. Władza rodzicielska nie w rozumieniu ucisku i przemocy, ale jako służba
rodzinie oparta na odpowiedzialności i dająca poczucie bezpieczeństwa.
2
3

  A. Urbaniak, Wychować dobrego człowieka, Bonami, 2012.
  S. Sławiński, Wychowywać do posłuszeństwa, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1994.
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RODZICE

DZIECKO
wychowanie przez:
przykład
otwartą rozmowę (dialog)
władzę rodzicielską rozumianą jako służba

Dlaczego rodzina jest niezastąpiona w przygotowaniu
dziecka do życia społecznego?
Z badań zawartych w dokumencie pt.: Rola ojca i postawy Polaków wobec ojcostwa
w świetle badań społecznych Biura i Analiz Dokumentacji Kancelarii Senatu z 2013
roku wynika, że wciąż najważniejszym przewodnikiem życiowym dla młodzieży są
matka (85%) i ojciec (64%) 4!

Drodzy Rodzice! Macie ogromny wpływ
na życie swojego dorastającego dziecka!
(…) stosunki panujące w rodzinie, atmosfera codziennego życia, swoista subkultura środowiska domowo-rodzinnego, obejmująca także organizację gospodarstwa
domowego oraz codzienny tryb życia poszczególnych członków rodziny i rodziny jako całości – wszystko to ma doniosły wpływ na kształt wyobrażeń dziecka
o stosunkach międzyludzkich, na jego postawy,
a więc w sumie na formowanie jego
osobowości 5.
Rodzina jest pierwszą szkołą kompetencji społecznych,
potrzebnych wszelkim społecznościom. Dlatego też rodzina
jest pierwszą i podstawową
szkołą uspołecznienia 6.

4

Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Rola ojca i postawy Polaków wobec ojcostwa w świetle badań społecznych, Kancelaria
Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, 2013.
5
F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 39.
6
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego.
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Mamo! Tato!
Pamiętasz?
…rodzina jest najbardziej odpowiednim środowiskiem
wychowawczym, w tym również wychowania seksualnego!

í

Wychowanie seksualne

Czym jest wychowanie seksualne?
Wychowanie seksualne dotyczy poznania i rozwoju dziecka w obszarze jego seksual
ności, to jest płciowości, które odnajduje swój wyraz w kobiecości oraz męskości.
Wychowanie seksualne jest procesem umożliwiającym rozwój młodego
człowieka jako osoby płciowej i podjęcie przez niego zadań związanych z jego
powołaniem.

Jakie są cele wychowania seksualnego?
Podstawowe cele wychowania seksualnego to poznanie i rozwój w obszarze
własnej tożsamości seksualnej, czyli pełne objęcie sfery płciowości rozumem i wolą
(zapanowanie nad sobą). Ale również nabycie zdolności do obdarowania, czyli do
miłości.
WYCHOWANIE SEKSUALNE = CEL + WARTOŚCI

– poznanie i rozwój swojej
tożsamości seksualnej
– zdolność do obdarowania
czyli do MIŁOŚCI!

…
szacunek dla samego siebie i innych
wstydliwość
opanowanie
czystość
dziewictwo
miłość małżeńska
płodność
rodzicielstwo
otwarcie na drugiego
…
7

Co Kościół mówi na temat wychowania seksualnego?
Rodzina jest najbardziej odpowiednim środowiskiem do zapewnienia stopniowego
wychowania seksualnego, które umożliwia akceptację tej najbardziej delikatnej dziedziny i jej harmonijnego włączenia w osobowość.
Wzajemna serdeczność i zaufanie panujące w rodzinie pomagają w harmonijnym rozwoju dziecka od dnia narodzin.
Aby naturalne więzy uczuciowe, łączące rodziców i dzieci, były w pełni pozytywne, konieczne jest pielęgnowanie przez rodziców pogodnej równowagi w sprawach seksualnych i budowanie zaufania i dialogu z dziećmi, odpowiednio do ich
wieku i stopnia rozwoju. Wychowanie seksualne, stanowiące prawo i podstawowy
obowiązek rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem
zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych. W tym sensie Kościół potwierdza prawo pomocniczości, które szkoła
obowiązana jest przestrzegać, współpracując w wychowaniu seksualnym w takim
samym duchu, jaki ożywia rodziców 7.

Mamo i Tato!
Kościół jest po Waszej stronie!

7

8

Jan Paweł II, Familiaris Consortio 37, Watykan 1981.

Mamo! Tato!
Pamiętasz?
…czy chcesz, czy nie chcesz – wychowując masz ogromny
wpływ na życie swojego dziecka! Możesz wybrać…

î

Wychowanie seksualne
czy edukacja seksualna?

Czym różni się wychowanie od edukacji?
Wychowanie opiera się zawsze na wartościach. Nie ma wychowania bez wartości.
Edukacja natomiast polega przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy oraz na
nabyciu określonych umiejętności i w takim zakresie może być realizowana w oderwaniu od wartości. Z uwagi na fakt, że wychowanie opiera się na wartościach, to
proces ten wiąże się z koniecznością oceny: postaw, decyzji oraz zachowań (jako
wartościowe lub bezwartościowe). Dlatego też pojęcie „wychowanie” jest dużo
szersze niż „edukacja”, a sam proces dokonuje się w relacji osób: wychowawcy
i wychowanka.

Czy wychowanie seksualne wymaga od rodziców wiedzy
eksperckiej z zakresu psychologii rozwojowej i seksuologii?
Nie! Wychowanie seksualne może być realizowane niezależnie od wykształcenia. Istotą wychowania seksualnego jest rozwój człowieka w obszarze jego płciowości i polega przede wszystkim na przekazywaniu wartości związanych z życiem człowieka, jego seksualnością oraz na kształtowaniu dobrych postaw. Wiedza dotycząca
seksualności, choć bardzo ważna, ma jednak zawsze znaczenie wtórne względem
wartości, postaw i umiejętności – cnót, które powinny być przekazywane i kształtowane od najmłodszych lat.
Mamo! Tato! Nie wiesz jak? Nie martw się! Braki w zakresie wiedzy można
łatwo uzupełnić, natomiast wartości i postawy kształtują całe życie człowieka. Wskazówki, jak sobie poradzić, znajdziesz w tej książeczce.
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Czy edukacja seksualna może funkcjonować
bez wychowania seksualnego?
Może, ale przekazywanie treści dotyczących seksualności bez kontekstu wychowawczego nie jest bezpieczne. W skrajnych przypadkach może być zwykłą seksualizacją
(seksualność niewłaściwie narzucana – deprawacja). Zatem wychowanie seksualne
powinno być ważniejsze od samej edukacji seksualnej!
Dlatego też edukacja seksualna pozbawiona odniesienia do wartości jest nie
do zaakceptowania. Gdy edukacja seksualna opiera się na antywartościach (egoizm,
konsumpcjonizm, moralny relatywizm, prymat przyjemności seksualnej nad więzią
oraz nad życiem poczętego dziecka), wówczas jest antywychowaniem – jest destruktywna, i to zarówno dla jednostki, jak również dla całego społeczeństwa. Tak
ważna sfera, jaką jest seksualność, wymaga procesu wychowania!

Jaka jest różnica między wychowaniem seksualnym
a programem Wychowanie do życia w rodzinie ?
Wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem szkolnym i programem wychowawczym opartym na celach i wartościach wpisujących się w dobre wychowanie
seksualne. Nawiązywaniu do tych tradycyjnych wzorców powinna jednak towarzyszyć otwarta na współczesnego odbiorcę forma przekazu. Należy tutaj również
przypomnieć, że to rodzice powinni być pierwszymi wychowawcami w dziedzinie
życia seksualnego, a nie szkoła. Wychowanie jest celem, a przedmiot szkolny jedną
z pomocy osiągnięcia go.
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Mamo! Tato!
Pamiętasz?
…masz prawa i obowiązki!

ï

Prawa Rodziców

Mamo! Tato! Czy macie prawo decydowania o wychowaniu seksualnym Swoich dzieci?
Oczywiście, że tak! Prawa wychowawcze gwarantuje rodzicom przede wszystkim
Konstytucja RP, w której istnieją następujące zapisy:
„Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami” (art. 53 ust. 3).
oraz
„Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania” (art. 48 ust. 1).
Nauczanie moralne dotyczy określenia zasad, co jest dobre a co złe. Nikt nie ma
prawa podejmować działań wychowawczych, które rodzice uznają za niemoralne!
Również próby wprowadzania w życie dowolnej koncepcji edukacji seksualnej za
plecami rodziców, bez ich wiedzy i zgody są bezprawne.
Mamo! Tato! To Tobie powinno najbardziej zależeć na dobru Twojego dziecka!
To ty najlepiej je znasz! Jego osobowość i kształtujące się przekonania są bardzo podatne na wpływy z zewnątrz. Nie pozwól innym na nim eksperymentować!
Władza rodzicielska jest to prawo i obowiązek przysługujący rodzicom. Konstytucja gwarantuje Ci władzę w wychowaniu (w tym seksualnym) dzieci. Nie pozwól
sobie jej odebrać!

Czy można coś zrobić by zablokować dostęp
edukatorów seksualnych do Twojego dziecka?
Można i warto o tym pomyśleć już na początku roku szkolnego. To najlepszy czas do
zadawania pytań wychowawcy.
W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel
prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełno11

letnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach
dydaktycznych 8.
Rodzice mają prawo uzyskać informację o tym, na jakim programie nauczyciel
opiera realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie i z jakiego podręcznika korzysta. Nauczyciel ma w tym wyborze dużą swobodę, ale musi wysłuchać opinii rodziców 9.
Postaraj się o kompetentnych nauczycieli, interesuj się kto uczy Twoje dziecko!
Złóż w formie pisemnej u wychowawcy odpowiednie oświadczenie (najlepiej, by zrobiło to więcej osób, pojedyncze działania mogą być uznane za udziwnianie)! Wzór na stronie 13.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zajrzyj na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej 10, znajdziesz na niej wyszczególnione przepisy dotyczące praw i obowiązków rodziców.
Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej

Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka

Ustawa
o systemie oświaty

Konwnecja
o Prawach Dziecka

Karta Nauczyciela

Europejska Karta Praw
i Obowiązków Rodziców
Mamo! Tato! Nie musisz być prawnikiem,
aby wiedzieć jak ochronić Swoje dziecko!
8

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz.U. nr 67, poz. 756 z dnia 12 sierpnia 1999 r.
www.edulandia.pl/edukacja/1,112291,9092375,Wychowanie_do_zycia_w_rodzinie___najwazniejsze_informacje.
html#ixzz3OuXzsr3L
10
  www.men.gov.pl/index.php/dla-rodzicow/prawa-rodzicow#PDPC
9
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Nazwa placówki (szkoła/przedszkole/inne):       

dn.

Imię i nazwisko rodzica(ów) / prawnego opiekuna(ów)

Oświadczenie
Oświadczam, że uczestnictwo mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka)

ur.
(data urodzenia dziecka)

w zajęciach/warsztatach/spotkaniach/pogadankach, których program w całości
lub częściowo odnosi się do poniższej tematyki:
– edukacja seksualna,
– profilaktyka ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową,
– równość, tolerancja, różnorodność,
– przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu,
– przeciwdziałanie przemocy,
wymaga każdorazowo mojej odrębnej zgody wyrażonej na piśmie, po przedstawieniu szczegółowego programu warsztatów/planu zajęć/konspektu spotkania.

Podpis czytelny przedstawiciela Placówki

Podpis czytelny rodzica(ów)/prawnego opiekuna(ów)

Wzór udostępniony przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców
Organizację Pożytku Publicznego, KRS 0000347294
http://www.rzecznikrodzicow.pl/oswiadczenia-w-sprawie-zajec-edukacji-seksualnej-rownosciowych-itp
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Mamo! Tato!
Pragniesz szczęścia dla swojego dziecka?
Przeczytaj!

ð

Edukacja seksualna – jaka?

Czy podejście do edukacji seksualnej
jest jakoś skategoryzowane?
Tak! Można wyodrębnić dwa typy podejścia do edukacji seksualnej, różniące się zasadniczo efektem: zdolność do obdarowania, czyli do miłości altruistycznej lub miłość własna rozumiana jako egoizm.
Edukacja
seksualna

wychowanie do MIŁOŚCI
(zdolność do
obdarowania)
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antywychowanie,
którego efektem jest
egoizm (nadmierne
skupienie uwagi
na sobie)

CZYSTOŚĆ

wartość i profilaktyka
zagrożeń

tylko profilaktyka zagrożeń

WOLNOŚĆ

wartość rozumiana jako
możliwość i zdolność wyboru
(wybieram, nic nie muszę)

wartość rozumiana
jako swoboda seksualna
(wszystko mi wolno)

PRZYJEMNOŚĆ
SEKSUALNA

wartość w odniesieniu
do miłości małżeńskiej
(jestem odpowiedzialny
za współmałżonka)

wartość sama w sobie
(liczy się to, co jest
przyjemne dla mnie)

ŻYCIE
POCZĘTEGO
DZIECKA

wartość, bezwarunkowe
prawo do życia

względna wartość,
prawo do aborcji

SPOSÓB
EDUKACJI

formacja z informacją

głównie przekaz informacji

ROLA RODZICÓW

wiodąca

pomijalna

KSZTAŁTOWANE
POSTAWY

altruizm, miłość, dialog,
otwartość na innych
z zachowaniem zdolności
oceny moralnej

nauka otwartych
i nieoceniających postaw
akceptacja różnorodności

TYP EDUKACJI

edukacja typu A
(np.: Wychowanie do życia
w rodzinie)

edukacja typu B i C
(różne formy zajęć o życiu
seksualnym człowieka)

Edukacja seksualna typu A wspiera wychowanie do miłości i wpisuje się w nauczanie Kościoła Katolickiego i chrześcijańską wizję człowieka, natomiast edukacja seksualna typu B i C opiera się na antywartościach, prowadzi do nadmiernego skupienia uwagi na sobie (egoizm),
czyli jest tak naprawdę antywychowaniem.

Czy zajęcia z edukacji seksualnej powinny być wyłącznie
przekazywaniem rzetelnej i naukowej wiedzy z tego zakresu?
Nie! Samo przekazanie wiedzy na temat seksualności nie jest w stanie zmienić zachowań młodzieży. To za mało. Do dobrych rzeczy trzeba przekonać (kształtowanie
postaw), a nie tylko informować.
Cechy programów efektywnych, które spowodowały m.in. zmniejszenie się liczby ciąż wśród nieletnich są następujące 11:
a) włączenie i zaangażowanie rodziców w wychowanie dzieci,
b) uświadamianie dzieciom konsekwencji swobody seksualnej,
c) wpajanie wartości moralnych,
d) uczenie czystości,
e) usunięcie sprzecznych informacji na temat abstynencji,
f) redukowanie społecznej presji (głównie w mediach) związanej z nakłanianiem
młodzieży do aktywności seksualnej,
g) nauczenie młodzieży umiejętności komunikacji, negocjacji i odmawiania (asertywności).
11

  B. Białecka, „Nie” dla gender! Poradnik praktyczny, PCh24.pl, 2014.
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Czy dziecko ma zawsze prawo do informacji
(Konwencja Praw Dziecka)?
Tak, ale dostosowanej do jego wieku i o tym rodzice wiedzą najlepiej, a nie teoria naukowa. Jeżeli małe dzieci odziera się z poczucia wstydliwości, nie ma później bariery
chroniącej ich wrażliwość i niewinność. W przyszłości sprawy związane z seksualnością mogą być traktowane jak zwykła czynność fizjologiczna, bez miłości i odpowiedzialności, bez tego, co jest piękne, wzniosłe, intymne 12.

Czy celem edukacji seksualnej jest tolerancja
i szacunek dla różnorodności?
Szacunek należy się każdemu człowiekowi niezależnie od orientacji seksualnej. Tolerancja natomiast nie oznacza bezkrytycznego przyjęcia czyichś poglądów i ich
akceptacji.
Podstawowym celem wychowania seksualnego nie jest sama edukacja, ale wychowanie, które jest dokładnym poznaniem natury i wagi płciowości oraz harmonijnego i całościowego rozwoju osoby ludzkiej. Zatem powinna to być wiedza,
z uwzględnieniem zasad moralnych, co jest konieczną i cenną gwarancją odpowiedzialnego wzrostu osobowego w dziedzinie płciowości ludzkiej 13.
Celem wychowania sfery płciowości jest dająca pełnię szczęścia czystość wychowanka – czystość w pragnieniach, w myślach, słowach i uczynkach.

Jakie są założenia edukacji seksualnej typu B i C?
Edukacja taka teoretycznie opiera się między innymi na 14:
• założeniu, że seksualność to niezbywalny element życia każdego i jest dobrem,
które powinno służyć kobiecie i mężczyźnie,
• pełnym poszanowaniu tzw. praw reprodukcyjnych (antykoncepcja, aborcja)
i praw seksualnych,
• szacunku do młodych i ich decyzji,
• akceptacji mniejszości seksualnych, zasadzie równości płci, na rzetelnej wiedzy
i nowoczesnych standardach.

12

  T. Król, Dzieci oswaja się z przemysłem pornograficznym, Fronda.pl, 2014.
  Kongregacja ds. wychowania seksualnego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy wychowania
seksualnego, Rzym 1983.
14
  http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/publikacje/Edsekswszkole_przewodnik.pdf, data wejścia: 11.01.2015 r.
13
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Choć ujęte w ładne słowa, to w praktyce 15 prawa seksualne oznaczają wyrwane
z kontekstu małżeńskiej miłości, dwupłciowości i płodności:
• prawo do przyjemności seksualnej – opiera się na stwierdzeniu, że przyjemność seksualna włączając zachowania autoerotyczne (masturbacja), jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu,
• prawo do swobodnych kontaktów seksualnych – możliwość zawarcia
związku małżeńskiego lub niezawierania go, przeprowadzania rozwodu i ustanawiania innych form związków seksualnych.

Jak powinno wyglądać wychowanie seksualne?
Wychowanie seksualne powinno:
• być elementem wychowania opartym na współczesnej wiedzy, uwzględniającym rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży oraz kontekst rodziny, ponieważ
płciowość jest wartością i istotnym elementem osoby. Jest również darem i zadaniem osoby,
• prowadzić do scalenia sfery seksualności z całą osobowością,
• dążyć do wzmocnienia czynników chroniących młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemowych oraz osłabiania czynników
ryzyka,
• odnosić się do autorytetów,
• kształtować postawę czystości oraz szacunku wobec innych,
• doprowadzić do pełnego zapanowania nad
swoją płciowością, by uczynić
z niej w życiu piękny i czysty dar miłości.

15

Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 9.
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Mamo! Tato!
Pragniesz szczęścia dla swojego dziecka?
Przemyśl!

ñ	Ocena edukacji seksualnej typu B i C
Jakie są skutki edukacji seksualnej typu B i C?
Edukacja seksualna takiego rodzaju:
• uderza w prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
• zaburza tożsamość seksualną,
• zwiększa ryzyko wystąpienia zachowań problematycznych,
• łamie prawa rodziców,
• realizuje interes mniejszości seksualnych,
• realizuje interes lobby farmaceutycznego i aborcyjnego.

Uderzenie w prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży 16
J. McDowell, pod wpływem doświadczeń tego typu edukacji seksualnej w USA,
w swej książce Mity edukacji seksualnej napisał:
Nasze dzieci wcale tak bardzo nie pragną seksu. Znacznie bardziej chcą być
kochane. Pragną poczucia prawdziwej bliskości z rodzicami, zwłaszcza z ojcami.
Gdy w rodzinie nie znajdują tej intymności, zaczynają jej szukać w życiu seksualnym. (…) Nastolatki rozpaczliwie błagają o miłość, a my wyjaśniamy im, jak
uprawiać „bezpieczny” seks, pragną by ktoś je przytulił, a my dajemy im prezerwatywę.
Taka edukacja seksualna zachęca (chociażby poprzez radosną akceptację) dzieci
i młodzież do masturbacji i wczesnego rozpoczynania życia seksualnego, zanim nauczą się oni realnie oceniać różne sytuacje życiowe, zanim nauczą się panowania
nad sobą i samodzielnego radzenia sobie w świecie dorosłych. To jest nakłanianie do
zachowań pod wieloma względami bardzo ryzykownych.
Jest to próba zniszczenia zdolności dzieci i młodzieży do zbudowania w przyszłości szczęśliwej rodziny.

16

18

  Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 16-17.

Zaburzenie tożsamości seksualnej – zachwianie pewnością
dziecka, że jest się chłopcem lub dziewczynką.
Jednym z filarów, na którym opiera się edukacja seksualna, jest specyficznie rozumiana zasada równości płci. Element ten znajduje się m.in. w programie Równościowe
przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć 17. Eksperci Polskiej Akademii Nauk w swojej ocenie programu podkreślają, że „brak jest skierowania należytej uwagi na umacnianie własnej tożsamości płciowej dzieci”, co
więcej program ten „wysadza dziecko z jego biologicznej płci i kształtuje niechętny stosunek do niej” 18.
W 2013 roku środowiska LGBTQ (osób homoseksualnych-lesbijek i gejów, bi-,
trans- i interseksualnych oraz każdej innej seksualności nieheteroseksualnej) złożyły w MEN opracowanie pt. „Szkoła Milczenia”, w którym dr hab. Jacek Kochanowski,
wykładowca Gender Studies, recenzent podręczników szkolnych pisze, że skandalem
jest to, że podręczniki Wychowania do życia w rodzinie zachęcają młodzież do tworzenia heteroseksualnych, monogamicznych i trwałych związków. Podręczniki mają być
zmienione tak, by młodzież mogła wybierać między homo-, trans-, bi- czy dowolną
inną seksualnością. To tylko jeden z licznych przykładów wykorzeniania stereotypowej heteroseksualności, czyli realizowania strategii destabilizacji płci i seksualności
w praktyce 19. W Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przeciwdziałania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej w pkt. 14 jest następujący zapis: „Strony podejmują działania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na
wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych (…) dotyczących (…)
niestereotypowych ról przypisanych płciom”.
Konwencja nie definiuje pojęcia: „niestereotypowe role przypisywane płciom”.
Jest to otwarta droga do wszelkich interpretacji lub późniejszych sprecyzowań
prawnych zmierzających do wprowadzenia edukacji seksualnej pełnej równościowych treści promujących związki nieheteroseksualne (homo-, bi-, trans- i in.).

Wzrost ryzyka zachowań problematycznych 20
Promocja wzorca tzw. „bezpiecznego seksu” w oparciu o antykoncepcję nakłania dzieci i młodzież do podjęcia współżycia, ale nie powoduje spadku liczby nieplanowanych ciąż i aborcji oraz nie przyczynia się do ograniczenia przypadków zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową wśród nastolatków!
17

  www.bezuprzedzen.org/edukacja/art.php?art=687, dostęp 11.01.2015 r.
  Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 11.
19
  G. Strzemecki, „Nie” dla konwencji przemocowej!, Fundacja PRO-PRAWO DO ŻYCIA, www.stopaborcji.pl, 2014.
20
  Ulotka informacyjna stop seksualizacji,www.wdz.edu.pl
18
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Masowe rozdawanie w szkołach Europy Zachodniej środków antykoncepcyjnych
nie eliminuje problemu nieplanowanych ciąż i aborcji u nieletnich. Wg danych
WHO w 2010 roku w Europie Zachodniej było cztery razy więcej młodych ludzi zakażonych wirusem HIV niż w Europie Centralnej, w tym w Polsce! Statystyki WHO
pokazują, że polska młodzież, póki co, na tle rówieśników z Europy Zachodniej jest
dużo zdrowsza.

Mamo! Tato! Niemożliwe?
Spójrzcie na poniższe wyniki badań:

Polska

Szwecja

Wielka
Brytania

Niemcy

Oto wybrane charakterystyki zachowań seksualnych nastolatków w niektórych krajach europejskich z 2010 roku:

19
13

31
32

26
32

20
24

Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV/AIDS
na 100 tys. mieszkańców

2,4

5

13,3

4,05

3

Liczba dzieci żywo urodzonych przez nastolatki (15-19 lat)
na 1000 nastolatek z tej grupy

14,9

5,8

23,7

8,7

4

Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki (15-19 lat)
na 1000 nastolatek z tej grupy

0,01

20,0

21,8

5,5

5

Udział aborcji u nastolatek w ogólnej liczbie aborcji (w%)

2,8

16,4

20,8

10,4

6

Liczba legalnych aborcji u nastolatek (15-19 lat) na 100 dzieci
żywo urodzonych przez matki z tej grupy

0,97

3441,9 871,1

625,1

Lp. Wyszczególnienie
1

Odsetek 15-latków po inicjacji seksualnej:
– chłopcy:
– dziewczęta:

2

Źródło: Currie C. et al. (eds.), Social Determinants of Health and Well-being among Young People. Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC) Study: International Report from the 2009/2010.

Nasze dzieci możemy jeszcze ochronić!

20

Łamanie praw rodziców 21
Łamaniem praw konstytucyjnych są deklaracje niektórych środowisk, które chcą
prowadzić edukację seksualną bez pytania rodziców o zdanie w tej sprawie. Na przykład w Porozumieniu na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży
w polskiej szkole 22 z 2009 roku jest zapis: „Rodzice, którzy sprzeciwiają się edukacji seksualnej w szkole, powinni pamiętać, że dziecko, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka,
ma prawo do informacji”.
Jeśli zatem rodzic chciałby się nawet sprzeciwić edukacji seksualnej wedle wizji
autorów „Porozumienia” (w skład którego wchodzą m.in. Fundacja Promocji Zdrowia
Seksualnego, Gender Studies UW, Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”, Związek
Nauczycielstwa Polskiego) to oni mu przypomną, że „dziecko ma prawo do informacji” i że to oni, a nie rodzice, będą decydować, co ma być przekazywane dzieciom
jako „informacja”.
W programie „Równościowe przedszkole” znajduje się wskazówka, aby nie informować o nim rodziców: „Dlatego szczególnie ważne jest więc, by pamiętać, że rodzice nie są do końca tymi, którzy powinni ostatecznie decydować o tym, czy w przedszkolach powinno się pracować na rzecz równouprawnienia, ponieważ często nie
posiadają oni fachowej wiedzy na ten temat i sami również kierują się stereotypami” .

Realizacja interesu mniejszości seksualnych, w tym pedofilów 23
Rozbudzone seksualnie dzieci nie będą miały zdolności obrony przed dorosłymi, którzy mają względem nich złą wolę. Dotyczy to zwłaszcza ułatwionego uzyskiwania
przez dorosłych zgody na podejmowanie czynności seksualnych. Warto nadmienić,
że równocześnie z promowaniem „nowoczesnej” edukacji seksualnej w szkołach, środowiska pedofilów i sprzyjających im polityków dążą do zniesienia kar za pedofilię.
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne podjęło w 2013 roku próbę skreślenia pedofilii z listy zaburzeń psychicznych i uznania jej za jedną z orientacji seksualnych. Na razie wycofano się z tej próby – po fali krytyki oświadczono, że była to
pomyłka.
Gdyby uznano pedofilię za orientację seksualną, to nie można by wtedy nawet
krytykować pedofilii. Taka krytyka byłaby bowiem „dyskryminacją za względu na
orientację seksualną” i „mową nienawiści”. Gdyby prawnie zakazano takiej „dyskryminacji” (są takie projekty w polskim Sejmie i w Parlamencie Europejskim), to wtedy

21

  Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 17, 19.
  www.funpzs.org.pl/dokumenty/edsekswszkole_przewodnik.pdf, dostęp 11.01.2015 r.
23
  Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 21-23.
22
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pedofile mogliby podać do sądu każdego, kto ich krytykuje – a prawo gwarantowałoby wygraną.

Realizacja interesu lobby farmaceutycznego i aborcyjnego
Wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej, która zachęca do jak najwcześniejszego
podejmowania współżycia seksualnego i stosowania antykoncepcji leży w interesie
lobby farmaceutycznego – producentów środków antykoncepcyjnych oraz lobby
aborcyjnego. Im więcej dzieci i nastolatków będzie podejmowało współżycie płciowe, tym większe będą obroty na rynku środków antykoncepcyjnych. Większe będą
też wtedy obroty instytucji oferujących przeprowadzenie aborcji 24.
Przykład jest najlepszym potwierdzeniem powyższej tezy: w grupie 6 przynoszących największe zyski produktów koncernu Bayer HealthCare w roku 2013 25
znalazły się:
Lp.

Nazwa środka

Zastosowanie

Wartość sprzedażowa
w milionach Euro

1

Kogenate®

hemofilia

1 202

2

Betaferon®, Betaseron®

stwardnienie rozsiane

1 038

3

Xarelto®

zakrzepica żył
i tętnic

949

4

YAZ®/Yasmin®/Yasminelle®

antykoncepcja hormonalna

853

5

Nexavar®

rak nerek
i wątroby

771

6

Mirena®

antykoncepcja

719

I co z tego wynika? Na czwartej i szóstej pozycji znajdują się środki antykoncepcyjne o łącznej wartości sprzedażowej wynoszącej 1 572 miliona Euro, czyli antykoncepcja traktowana łącznie jest najbardziej dochodową branżą dla tego koncernu.
Liczą się pieniądze.

24
25

22

  Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 23.
  www.bayerpharma.com

Mamo! Tato!
Jeżeli już wiesz, jaki jesteś ważny dla Twego dziecka,
rzuć okiem, co możesz zrobić, zanim inni Ciebie uprzedzą!

ò

Mądry Rodzic przed szkodą

UWAGA! Ważne! Rozmawiaj z dzieckiem – rozmowa to jeden z podstawowych
środków wychowawczych!!!

Spójrz na świat oczami dziecka…
Mam trzy lata :
26

1. Nie przyswajam informacji, których nie rozumiem.
2. Nowe informacje dobudowuję do posiadanej wiedzy.
3. Potrzebuję krótkich konkretnych informacji.
4. Potrafię przyjąć zakazy, choć nie rozumiem ich sensu.
5. Naśladuję zachowania dorosłych.
6. Potrzebuję bardziej wyjaśnień filozoficznych i egzystencjalnych niż fizjologicznych.

Mam pięć lat :
23

1. Mam już większą zdolność koncentracji uwagi.
2. Jeśli Twoje wyjaśnienie mi nie wystarcza – szukam dodatkowych informacji
gdzie indziej.
3. Mam problem z zapamiętaniem trudnych słów.
4. Często wracam kilkakrotnie do tematu – chcę mieć pewność, że go dobrze rozumiem.
5. Płciowością interesuję się tak samo, jak każdym innym tematem. Rozmawiajmy
zatem o płciowości tak samo, jak o innych sprawach.

26
  B. Białecka, Gender mainstreaming: ideologia gender, wersja miękka, Streszczenie Wykładu, Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania
„OD NOWA”, www.fundacjaodnowa.org
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Mamo, Tato! A teraz czas na konkrety!
Oto 11 zasad rozmawiania z dzieckiem o seksualności 27:
1. Rodzic powinien być o 2 kroki przed „resztą świata”.
2. Mówimy dziecku zawsze prawdę.
3. Jeśli czegoś nie wiemy lub nie wiemy, jak o tym powiedzieć – nie zmyślamy.
4. Nie zbywamy, nie wyśmiewamy, nie kpimy.
5. Informację dostosowujemy do wieku dziecka.
6. Używamy słów zrozumiałych dla dziecka.
7. Do rozmów z dzieckiem wykorzystujemy zaistniałe lub specjalnie stworzone sytuacje.
8. Im młodsze dziecko, tym krótszy komunikat.
9. Pytania o treści seksualne traktujemy równie spokojnie, jak pytania o budowę
traktora.
10. Informujemy o zagrożeniach w sposób prawdziwy i z troską.
11. Nie straszymy naginanymi argumentami.
Tylko tyle i aż tyle…

Mamo! Tato! Co jeszcze możesz zrobić?
W domu i wśród znajomych…
Buduj więź
Znajdź czas dla dzieci. Rozmawiaj z nimi. Buduj i pogłębiaj więź. Okazuj im miłość
i szacunek. Jeśli będą wiedziały i czuły, że są przez Ciebie akceptowane i kochane –
będą silniejsze i bardziej odporne 28.

Ucz zasad
Ucz odpowiedzialności, szacunku dla innych, pomagania. Pokazuj wartości rodziny.
Ucz samodzielności w myśleniu i działaniu, krytycyzmu wobec treści, z jakimi się
dziecko spotyka. Ucz umiejętności panowania nad sobą i postępowania wynikającego z decyzji, a nie z niekontrolowanych impulsów 25.

27
  Sz. Grzelak, Seksualizacja dzieci i młodzieży – odpowiedź rodziców i specjalistów w kontekście profilaktyki zintegrowanej, Wywiadówka
profilaktyczna – integracja w wychowaniu „Wychowywać razem”, Gdańsk, 2008.
28
  Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 27.
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Ucz rozpoznawania autorytetów godnych zaufania
Ucz myślenia krytycznego, umiejętności rozpoznawania przekazu marketingowego
czy propagandowego. Ucz wychwytywania błędów logicznych obecnych w propagandzie. Pokazuj postacie, które dla Ciebie osobiście są autorytetami, tłumacz,
dlaczego stały się dla Ciebie autorytetami. Przypominaj dzieciom, że wymagania
i zakazy, jakie im stawiasz i które mogą budzić opór, wynikają z Twojej troski o ich
dobro i z miłości, a są rezultatem Twojego bogatego i konkretnego doświadczenia
życiowego oraz wiedzy 29.

Zatroszcz się o własne relacje małżeńskie
Wychowanie dzieci domaga się bezwzględnie dozgonnej trwałości małżeństwa ich
rodziców. Nie wystarczy trwały związek rodziców tylko do momentu wyjścia potomstwa z domu. Również dzieci dorosłe jak powietrza do życia potrzebują świadectwa dozgonnej miłości swoich rodziców. To daje im poczucie bezpieczeństwa,
wiarę w trwałą miłość i pragnienie założenia własnej rodziny. Takiej szczęśliwej jak ta,
w której się wychowali 30. Jak zwykł mawiać Jacek Pulikowski, doświadczony doradca
życia rodzinnego: jest jeden sposób na dobre wychowanie sfery płciowości u dzieci:
całkowity ład w tej sferze u mamy i taty i w ich relacji intymnej.

Mamo! Tato!
Jakże jesteście RAZEM potrzebni Waszemu dziecku!
Zatroszcz się o życie sakramentalne i modlitwę
Wychowanie jest dziełem miłości 31. Modlitwa i życie sakramentalne jest zwróceniem
się do źródła miłości, do Boga. Poprzez sakramenty rodzice otrzymują szczególną
pomoc w dziele wychowania. Pytanie, tylko czy wierzysz w to? Czy nie warto potraktować Boga serio? Skorzystać z Jego propozycji? Bo chrześcijaństwo nie jest dla
nieudaczników siedzących z założonymi rękami. Jeżeli zawalczysz o Boga, o wiarę,
o małżeństwo – wygrasz!
Warto podkreślić, że wyniki badań wyraźnie i spójnie pokazują, iż religia pomaga
dzieciom trzymać się z dala od aktywności seksualnej, daje im wskazówki moralne
oraz zdecydowanie większe poczucie własnej wartości. Badania wykazują również,

29

  B. Białecka, „Nie” dla gender! Poradnik praktyczny, PCh24.pl, 2014.
  J. Pulikowski, Kobieta od a do z, Wydawnictwo Fides, 2014, s. 20.
31
  W. Furmanek, Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki, Fosze Wydawnictwo Oświatowe 2011.
30
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że religia wspomaga dzieci w przejściu od okresu dojrzewania do dorosłości 32. Zatem czy warto wspomagać rozwój religijny swoich dzieci? Warto!

Wśród znajomych i przyjaciół…
Powiedz innym rodzicom o zagrożeniach nieodpowiedniej edukacji seksualnej dla
dzieci i młodzieży. O tym, co mogą zrobić w tej dziedzinie.
Powiedz innym rodzicom o akcji „Twoje dziecko – Wielka sprawa”, która wzoruje
się na akcji „Stop seksualizacji naszych dzieci”. Włącz się w tę akcję promując ją w innych miastach (patrz www.stop-seksualizacji.pl).
Zadbaj o odpowiednie środowisko rówieśnicze swojego dziecka. Z pewnością
organizowanie wspólnego czasu i rekreacji pomiędzy rodzinami i przyjaciółmi o podobnych poglądach będzie wielkim wsparciem dla Waszych dzieci.
Czas świadectwa…
Drodzy Rodzice! Ten czas nie ma nadejść, on już nadszedł! To czas wielkiej godziny
świadectwa, jaką są zobowiązani dawać szczęśliwi małżonkowie i szczęśliwe rodziny
wobec tych, którzy nie wierzą, że taka droga życiowa może się udać 33. Tak! Jesteście
potrzebni Waszym Dzieciom i innym Rodzinom!

Mamo! Tato! Co jeszcze możesz zrobić?

W szkole…
Zaangażuj się w życie szkoły swojego dziecka
Zaangażuj się w pracę rady rodziców 34
Kompetencje rady rodziców zawarte są głównie w art. 53 i 54 Ustawy o systemie
oświaty, a także – w sprawach szczegółowych – w innych częściach tej ustawy oraz
w Karcie Nauczyciela. Kompetencje rady rodziców obejmują m.in.:
• uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki (art. 54 ust. 2),
• opiniowanie działalności stowarzyszeń na terenie szkoły (art. 56 ust. 9).

32

  M. Meeker, Jak wychować chłopca na mężczyznę, 7 skutecznych sposobów, Wydawnictwo M, Kraków, 2012, s. 24.
  ks. abp St. Gądecki, Nadeszła godzina świadectwa, NaszDziennik.pl, 2014.
34
  B. Białecka, Gender mainstreaming: ideologia gender, wersja miękka, streszczenie wykładu, Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania
„OD NOWA”, http://www.fundacjaodnowa.org
33
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Zaangażuj się w pracę rady szkoły 35
Kompetencje rady szkoły zawarte są w art. 50, 51, 52 Ustawy o systemie oświaty.
Warto wiedzieć, że rada szkoły zatwierdza statut szkoły, będący podstawą prawną
dla konkretnych rozwiązań w szkole.
W statucie można określić, że nie wolno wprowadzać w szkole jakichkolwiek
programów czy podręczników, które będą zaprzeczały wartościom rodziny.
Rada szkoły zatwierdza także plan pracy szkoły, czyli może się nie zgodzić na
wprowadzenie nieakceptowanego typu edukacji seksualnej, zapobiec pojawieniu
się w szkole organizacji propagujących takie zagadnienia (art. 41 i 42 Ustawy o systemie oświaty).
Propaguj w szkole pozytywne programy prewencji zachowań ryzykownych
m.in. „Archipelag Skarbów ©” 32
Jest to jeden z polskich programów przeciwdziałania zarówno uzależnieniom od alkoholu i narkotyków, jak również pomagającym w nauce samokontroli seksualnej,
którego skuteczność jest od lat potwierdzana wynikami badań.

W społeczeństwie…
Podejmij działania obywatelskie

36

Popieraj petycje dotyczące kształtu wychowania seksualnego organizowanej
przez CitizenGo
CitizenGo jest międzynarodową organizacją chrześcijańską, która broni wartości
w przestrzeni publicznej i daje możliwości wyrażania swego zdania wobec projektów ustaw czy działań polityków.
Wejdź na stronę: www.citizengo.org i zobacz, jakie znajdują się tam petycje.
Poszukaj petycji, które chcesz poprzeć.

Zaangażuj się w organizacje pozarządowe
działające na rzecz rodziny
Wiele organizacji podejmuje działania na rzecz rodziny i przeciwstawia się temu,
co jej zagraża. Informacje o wielu takich organizacjach znajdziesz na stronie Koalicji
Obywatelskiej DLA RODZINY, skupiającej kilkadziesiąt organizacji z Polski. Wejdź na
www.dlarodziny.net i sprawdź!

35
  B. Białecka, Gender mainstreaming: ideologia gender, wersja miękka, streszczenie wykładu, Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania
„OD NOWA”, http://www.fundacjaodnowa.org
36
  Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 30.
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Publicznie wyraź poparcie dla rodziny 37
W Polsce od kilku lat w wielu miastach organizowane są marsze, które niosą przesłanie, że dla szerokich kręgów społeczeństwa rodzina jest wartością fundamentalną.
Weź udział w takim marszu (np. Marsz dla Życia).

W kolejnych wyborach (do Parlamentu europejskiego,
samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich)
głosuj na wiarygodnych rzeczników rodziny 34
Kluczową sprawą dla przyszłości rodziny i dla przyszłego kształtu edukacji seksualnej
jest to, jacy politycy będą decydowali o sprawach publicznych – czy zwolennicy rodziny jako zasady polityki europejskiej, krajowej, samorządowej, czy też zwolennicy
zasady „równości płci”?
Dlatego przed każdymi z tych wyborów pytaj kandydatów o stanowisko w sprawie rodziny i kształtu edukacji seksualnej. Wybieraj tylko tych kandydatów, którzy są
wiarygodni w swoich deklaracjach na rzecz rodziny i ochrony dzieci przed demoralizacją.

37
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Z. Baraciński, Edukacja seksualna według gender, Wydawnictwo Natan, 2014, s. 30

Mamo! Tato!
Jeżeli masz więcej pytań, zacznij szukać odpowiedzi,
nie odkładaj tego na później…

ó	Linki, kontakty, lektura
Szukasz wiedzy i wparcia dla swojej Rodziny?
Może warto zapoznać się z kilkoma propozycjami?
www.spch-poznan.pl
www.centrumslowo.pl
www.akademiafamilijna.pl
www.spotkaniamalzenskie.pl
http://teologia.amu.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-przygotowania-do-ycia-w-rodzinie
www.strefanadziei.pl

Warto też zajrzeć na:
www.twojasprawa.org.pl – bezpieczne technologie: jak uczynić komputer,
telefon komórkowy, tablet czy konsolę do gier, urządzeniami bezpieczniejszymi dla najmłodszych
www.konwencjinie.pl – petycja przeciw Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
www.szkolawolnaoddeprawacji.pl – petycja do Prezydenta RP
www.rzecznikrodzicow.pl – na tej stronie internetowej znajdują się wzory
oświadczeń dot. edukacji seksualnej do złożenia w szkole/przedszkolu
www.mamaitata.org.pl – strona internetowa Fundacji Mamy i Taty, a w niej:
List przeciwko ograniczaniu praw rodziców do wychowywania dzieci
www.stoppedofilii.pl – inicjatywa ustawodawcza
www.ordoiuris.pl – strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej,
a w niej: raport o negatywnych skutkach Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
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A oto wybrane przykłady dobrych książek i czasopism:
Książki:
o. Karol Meissner, Skąd się biorą dzieci
o. Karol Meissner, Czy potrafimy kochać?
Jacek Pulikowski, Warto naprawić małżeństwo
Jacek Pulikowski, Zakochanie… i co dalej?
Andrzej Urbaniak, Wychować dobrego człowieka
Stanisław Sławiński, Spór o wychowanie w posłuszeństwie
Monika i Marcin Gajdowie, Rodzice w akcji
Mariola i Piotr Wołochowiczowie, Wierzące dzieci
s. Maria Kwiek USJK, Mały poradnik życia rodzinnego
s. Maria Kwiek USJK, Iwona Nowak, Droga czystej miłości
Meg Meeker, Jak wychować chłopca na mężczyznę?
Meg Meeker, Mocni ojcowie, mocne córki
John T. Chirban, Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności
prof. Henri Joyeux, Szkoła życia i miłości
Philippe Gutton, Villeminot Vincent, Usłyszeć, czego nastolatki nie mówią
Gustavo Pietropolli Charmet, Loredana Cirillo, Podręcznik dla nastolatków
i ich rodziców. U kresu wytrzymałości
Marek Babik, Mamo, Tato gdzie są moje plemniki?
Josh i Dottie McDowell, Opowiedz swoim dzieciom o seksie
Bogna Białecka, Beata Nadolna, Miłość i autorytet
Marzena Nykiel, Pułapka gender
Czasopisma:
„Wychowawca”
„eSPe”
„TAK Rodzinie”
„Wzrastanie”
„Miłujcie się”
„W Naszej Rodzinie”
„Źródło”
„Zbliżenia – o małżeństwie bliżej”
„Moja Rodzina”
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na zakoŃczenie
Mamo! Tato!
Jeżeli już wiesz, że…
…jesteś pierwszym i niezastąpionym wychowawcą,
…masz prawa i obowiązki,
…rodzina jest najbardziej odpowiednim środowiskiem
wychowawczym w tym również wychowania seksualnego,
…posiadasz ogromny wpływ na życie swojego dziecka.
Weź sprawy w swoje ręce!
Nie usypiaj w ciepłym fotelu!
Twoje dziecko to wielka sprawa!
A w Twoich rękach jest Jego szczęście!
Przeczytałeś?
Jeżeli uważasz, że warto – przekaż dalej…
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Modlitwa rodziców o czystość dla swoich dzieci
Boże Ojcze, od którego bierze początek ojcostwo na ziemi, chcemy Ci w szczególny sposób podziękować za opiekę nad naszą rodziną. Pragniemy wychować nasze
dzieci, które nam powierzyłeś, na Twoją chwałę, aby dobrze wypełniały zamierzony
przez Ciebie zamysł. Wspieraj nasze rodzicielskie wysiłki swoją łaską. Wzmacniaj naszą cierpliwość i życzliwość wobec nich. Niech w naszym ojcostwie i macierzyństwie
urzeczywistnia się Twoja odwieczna miłość. Panie Jezu, naucz nasze dzieci patrzeć
w czysty sposób na inne osoby. Pomóż nam tak je kształtować, aby dobrze wypełniały powołanie do miłości – realizowane w życiu małżeńskim, kapłańskim, zakonnym,
czy bezżennym. Chroń je przed zgorszeniem, bezwstydem i rozwiązłością, które
niesie dzisiejszy świat. Ustrzeż je przed pornografią, samogwałtem, cudzołóstwem
i innymi grzechami nieczystości. Amen.
Święta Rodzino, opiekuj się nami.
Matko Najczystsza, módl się za nami.
Matko Pięknej Miłości, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Błogosławiona Karolino Kózkówno, módl się za nami.
Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami.

Wyrazem troski o czystość dziecka jest przede wszystkim troska o czystość małżeńską rodziców.
Jedną z form pomocy rozwijania czystej miłość małżeńskiej, w jedności modlitewnej z innymi
parami, wiernymi nauce Chrystusa jest Ruch Czystych Serc Małżeństw.
Więcej informacji znajdziesz na: www. milujciesie.org.pl.
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