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Wstęp
Na mocy decyzji prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz 21 lipca
2014 r. prof. Bogdan Chazan zosta³ odwo³any ze stanowiska dyrektora Szpitala
im. wiêtej Rodziny w Warszawie. Prof. Chazan w kwietniu 2014 r., powo³uj¹c
siê na klauzulê sumienia, odmówi³ przerwania ci¹¿y i nie wskaza³ innego lekarza,
który podj¹³by siê wykonania aborcji. Sprawa wywo³a³a spore poruszenie w mediach oraz wzbudzi³a skrajne oceny.
Zespó³ ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia i Chorych Konferencji Episkopatu Polski 6 padziernika 2014 r. przekaza³ do sekretariatu Prezydenta Warszawy apel o zweryfikowanie decyzji w sprawie odwo³ania prof. Chazana. W dokumencie czytamy m.in., ¿e niejednokrotnie spotykamy siê z osobami, które nie
mog¹ zaakceptowaæ tej decyzji jako g³êboko niesprawiedliwej, krzywdz¹cej,
merytorycznie bezzasadnej i ³ami¹cej Rezolucjê Rady Europy nr 1763 z 7 padziernika 2010 roku, mówi¹cej, ¿e: »¯adna osoba, szpital ani instytucja nie mo¿e
byæ przymuszona, poci¹gana do odpowiedzialnoci ani w ¿aden sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub
podporz¹dkowania siê wykonaniu aborcji« [ ] Prawo do sprzeciwu sumienia
 zw³aszcza gdy chodzi o tak wa¿ne kwestie, jak ¿ycie i mieræ drugiego cz³oAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr Adam Bielinowicz, Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, bielinowicz@gmail.com.
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wieka  powinno byæ zawsze respektowane przez w³adzê publiczn¹ i nale¿ycie
przez ni¹ chronione1.
Temat aborcji od lat budzi ¿ywe dyskusje. Przegl¹daj¹c informacje przekazywane przez popularne media, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e wiêkszoæ Polaków
to zwolennicy zabijania nienarodzonych dzieci. W sierpniu 2013 r. CBOS opublikowa³ wyniki sonda¿u, wed³ug których 75% Polaków uwa¿a, ¿e aborcja jest
zawsze z³a i nigdy nie mo¿e byæ usprawiedliwiona. To wzrost o 6 punktów
procentowych w porównaniu z 2010 r. Jedynie 7% uwa¿a, ¿e nie ma w tym nic
z³ego i aborcja zawsze mo¿e byæ usprawiedliwiona2.
Mimo ¿e zdecydowana wiêkszoæ Polaków opowiada siê przeciwko aborcji, pewne grupy spo³eczne podejmuj¹ intensywne dzia³ania, aby zmieniæ ten
stan. Prof. Chazan w jednym z wywiadów zauwa¿y³, ¿e problem aborcji jest
tylko pretekstem do rewolucji kulturowej, której celem jest zmiana postaw
i wiadomoci3.
W obliczu niepokoj¹cych zjawisk bombardowania propagand¹ cywilizacji
mierci4, szkolne nauczanie religii jest jedn¹ z dróg dotarcia do m³odych ludzi.
Zadaniem katechezy w tym temacie bêdzie ukazywanie wartoci ¿ycia, które jest
darem Boga Stwórcy, uzasadnienie potrzeby obrony ¿ycia poczêtych i ukazanie
z³a aborcji. Wobec powy¿szego warto przyjrzeæ siê dokumentom programowym nauczania religii i podrêcznikom katechetycznym, aby móc okreliæ, na ile
uwzglêdniaj¹ w swych za³o¿eniach i treciach zagadnienia zwi¹zane z problemem aborcji.

Założenia „Podstawy programowej katechezy
Kościoła katolickiego w Polsce”
W celu przybli¿enia za³o¿eñ programowych nauczania religii odnosz¹cych
siê do problemu aborcji nale¿y dokonaæ szczegó³owej analizy aktualnie obowi¹zuj¹cej Podstawy programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce.
1 B. Regmunt, S. Warzeszczak, Apel Zespo³u Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa
S³u¿by Zdrowia i chorych o zweryfikowanie decyzji podjêtej w sprawie prof. Bogdana Chazana, http://
episkopat.pl/informacje_kep/6251.1,Apel_o_zweryfikowanie_decyzji_w_sprawie_prof_Chazana.html
(10.01.2015).
2 Zob. J. Ja³owiczor, Jak zostalimy obroñcami ¿ycia, Rzeczpospolita 2013 (9617), z 20 VIII.
3 A. Petrowa-Wasilewicz, Prof. Chazan w wywiadzie dla KAI: Nadchodzi rewolucja kulturowa!,
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x80472/prof-chazan-w-wywiadzie-dla-kai-nadchodzi-rewolucja-kulturowa/ (10.01.2015).
4 Termin cywilizacja mierci jest przeciwieñstwem sformu³owanego przez papie¿a Paw³a VI
okrelenia cywilizacja mi³oci. Po raz pierwszy u¿yty zosta³ przez papie¿a Jana Paw³a II. Wyra¿enie to
odzwierciedla stosunek do ¿ycia i obejmuje m.in. problem aborcji.
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Treci zawarte w tym dokumencie wyznaczaj¹ twórcom programów i autorom
podrêczników m.in. cele realizacji tematów zwi¹zanych ze zjawiskiem aborcji.
Obecnie obowi¹zuj¹cy dokument zosta³ zaaprobowany przez Konferencjê Episkopatu Polski w 2010 r. Chocia¿ g³ównymi adresatami dokumentu s¹ twórcy
programów nauczania i podrêczników, jednak¿e jest on adresowany tak¿e do
katechetów, poniewa¿ okrela, jakie wymagania mo¿na i nale¿y stawiaæ uczniom
uczêszczaj¹cym na szkolne lekcje religii i które dzia³ania powinien podejmowaæ
katecheta.
Przes³anki odnosz¹ce siê bezporednio do problemu aborcji odnajdziemy
jedynie na etapie szko³y redniej. Na wczeniejszych etapach zapisano ogólne
zalecenia dotycz¹ce wartoci ¿ycia ludzkiego i potrzeby jego ochrony.
Wród treci programowych  jako wymagania szczegó³owe  zapisano
informacjê, ¿e uczeñ powinien umieæ scharakteryzowaæ zagadnienia etyki ma³¿eñskiej i bioetyki z uwzglêdnieniem problemu aborcji5. W ramach korelacji
nauczania religii z edukacj¹ szkoln¹ w liceum lub technikum w zakresie podstawowym przy przedmiocie wychowanie do ¿ycia w rodzinie zaleca siê realizacjê tematu: Aborcja jako zagro¿enie dla zdrowia psychicznego i fizycznego
 aspekty: prawny, medyczny i etyczny6. W podrozdziale: Korelacja nauczania religii z edukacj¹ szkoln¹ w liceum lub technikum w zakresie rozszerzonym
w ramach wspó³zale¿noci treci z przedmiotem wiedza o spo³eczeñstwie
zwrócono uwagê na wspó³czesne spory wiatopogl¹dowe, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e uczeñ powinien rozwa¿aæ racje poszczególnych stron sporów dotycz¹cych dopuszczalnoci aborcji oraz formu³owaæ swoje stanowisko w tej sprawie7.

Założenia „Programu nauczania religii”
Wydany w 2010 r. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach8, przygotowany przez Komisjê Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski, jest w pe³ni zgodny z za³o¿eniami zawartymi
w przedstawionej wy¿ej Podstawie programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce z 2010 r. i stanowi ich konkretyzacjê. Adresatami programu s¹
g³ównie autorzy podrêczników, jednoczenie jest to tak¿e pomoc dla katechetów praktyków zamierzaj¹cych adaptowaæ go na potrzeby w³asnej placówki
5 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce, Kraków 2010, s. 35.
6 Ibidem, s. 41.
7 Ibidem, s. 45.
8 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach, Kraków 2010.
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owiatowo-wychowawczej. Dokument podzielony jest zgodnie ze szkolnymi
etapami edukacyjnymi oraz okresami rozwoju ucznia. Ka¿da z czêci sk³ada siê
z wprowadzenia prezentuj¹cego zamierzenia, materia³u podzielonego na poszczególne klasy oraz omówienia wspó³pracy parafii i rodziny9.
Chocia¿ w podstawie programowej nie znalaz³y siê treci bezporednio
zwi¹zane z zagadnieniem aborcji na etapie szko³y gimnazjalnej, to jednak twórcy
programu nawi¹zuj¹ do omawianego problemu w trzeciej klasie. W ramach
drugiego bloku tematycznego zatytu³owanego ¯yjê, aby kochaæ wród treci,
które nale¿y zrealizowaæ wymieniono problem zabijania nienarodzonych10.
Natomiast wród wymaganiach zapisano, ¿e uczeñ dokonuje moralnej oceny
aborcji i eutanazji, referuj¹c stanowisko Kocio³a11.
Na etapie liceum zagadnienie aborcji omawiane jest jedynie w drugiej klasie, gdzie w bloku zatytu³owanym Tak Bóg umi³owa³ wiat wród treci wymieniono szereg zagadnieñ bioetycznych z uwzglêdnieniem aborcji12. W tym
samym bloku w ramach korelacji z edukacjê szkoln¹ (przedmiot wychowanie
do ¿ycia w rodzinie) zalecono omówienie zagadnienia: Aborcja  zagro¿enia
dla zdrowia fizycznego i psychicznego; wymiar medyczny, psychiczny i moralny13. W wymaganiach podano, ¿e uczeñ powinien umieæ charakteryzowaæ zagadnienia etyki ma³¿eñskiej i bioetyki z uwzglêdnieniem m.in. problemu
aborcji14.
W technikach autorzy programu przewidzieli realizacjê zagadnieñ zwi¹zanych z aborcj¹ w drugiej i trzeciej klasie. W bloku tematycznym dla drugoklasistów zatytu³owanym Bêdziesz mi³owa³ bliniego swego za³o¿ono, ¿e uczeñ
bêdzie potrafi³ charakteryzowaæ zagadnienia etyki ma³¿eñskiej i bioetyki
z uwzglêdnieniem m.in. aborcji15. W ramach korelacji z wychowaniem do ¿ycia
w rodzinie znalaz³ siê taki sam zapis, jak w liceum. W trzeciej klasie technikum
w bloku Tak Bóg umi³owa³ wiat wród treci wymieniono wiele zagadnieñ
bioetycznych z uwzglêdnieniem aborcji. W korelacji powtórzono taki sam zapis,
jak w klasie drugiej liceum i technikum.
W szko³ach zawodowych przewidziano temat zwi¹zany z aborcj¹ w klasie
pierwszej. W bloku tematycznym zatytu³owanym Oto ja jestem z wami wród
treci w punkcie Cz³owiek wobec ¿ycia i w³asnego powo³ania wymieniono
9

Program dla klas zawiera nastêpuj¹ce elementy: tytu³, wstêp, bloki tematyczne (cele katechetyczne, treci, wymagania, korelacja z edukacj¹ szkoln¹), wskazania do realizacji. Zob. ibidem, s. 910.
10 Ibidem, s. 129.
11 Ibidem, s. 130.
12 Ibidem, s. 153.
13 Ibidem, s. 154.
14 Ibidem, s. 156.
15 Ibidem, s. 187.

Zagadnienie aborcji w założeniach programowych i wybranych podręcznikach...

155

Studia Warmińskie 52 (2015)

ró¿ne zagadnienia etyczne z uwzglêdnieniem na pierwszym miejscu aborcji16.
W ramach zagadnieñ koreluj¹cych z wychowaniem do ¿ycia w rodzinie znalaz³ siê zapis: Aborcja  zagro¿enia dla zdrowia fizycznego i psychicznego17.

Problem aborcji w podręcznikach WAM
Dla gimnazjów Wydawnictwo WAM wyda³o dwie serie podrêczników
zgodne z now¹ podstaw¹ programow¹. Pierwsza zatytu³owana jest W drodze
do Emaus i zosta³a opracowana przez zespó³ autorów pod kierownictwem
ks. prof. Zbigniewa Marka SJ. Druga seria nosi tytu³ Ods³oniæ twarz Chrystusa i przygotowa³a j¹ grupa osób pod kierownictwem ks. prof. W³adys³awa
Kubika SJ. W obu seriach podrêczniki dla klas pierwszej i drugiej nie odnosz¹
siê do problemu aborcji, natomiast w podrêczniku dla ostatniej klasy gimnazjalnej zamieszczono w ka¿dej z serii po jednej jednostce lekcyjnej na ten temat.
W serii zredagowanej przez ks. Marka do zagadnienia aborcji odniesiono
siê w lekcji nr 29 zatytu³owanej Dowiadczaæ odpowiedzialnoci. W celach
operacyjnych za³o¿ono, ¿e uczeñ bêdzie potrafi³ uzasadniæ, ¿e aborcja jest wyrazem nieodpowiedzialnoci rodzicielskiej18. Uczniowie dowiaduj¹ siê z podrêcznika, ¿e ma³¿onkowie maj¹ prawo decydowaæ o czasie narodzin swoich
dzieci. Ich decyzje powinny jednak respektowaæ prawa natury rz¹dz¹ce ludzk¹
p³odnoci¹ [ ] Koció³ katolicki sprzeciwia siê aborcji. Uwa¿a j¹ za z³o moralne, gdy¿ ka¿dy cz³owiek ma prawo do ¿ycia od chwili poczêcia do naturalnej
mierci. Naucza, ¿e ¿ycie ludzkie od chwili poczêcia powinno byæ szanowane
i chronione w sposób absolutny19. W podsumowaniu lekcji katecheta przekazuje, ¿e brak rodzicielskiej odpowiedzialnoci przejawia siê w takich dzia³aniach, jak aborcja, in vitro, antykoncepcja. Brak odpowiedzialnoci rodzicielskiej Koció³ uwa¿a za z³o moralne, gdy¿ ka¿dy cz³owiek ma prawo do
godnego ¿ycia od chwili poczêcia do naturalnej mierci20.
W serii wydanej pod redakcj¹ ks. Kubika kwestiê aborcji poruszono
w katechezie nr 8 zatytu³owanej Pokochaj drugiego. Na pocz¹tku lekcji nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie zjawisk znanych z historii, mediów lub
w³asnych dowiadczeñ, które s¹ dowodem naruszenia wartoci i godnoci ¿ycia
16
17
18

Ibidem, s. 212.
Ibidem, s. 213.
Z. Marek (red.), W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podrêcznik metodyczny do
religii dla III klasy gimnazjum, Kraków 2014, s. 91.
19 Ibidem, s. 135.
20 Z. Marek (red.), W drodze do Emaus, s. 91.
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cz³owieka. Przyk³ady te zostaj¹ zapisane na tablicy21. Nastêpnie uczniowie odczytuj¹ z podrêcznika fragment tekstu Konstytucji duszpasterskiej o Kociele
w wiecie wspó³czesnym, mówi¹cy o tym, ¿e spêdzenie p³odu jest czynem
haniebnym, godzi w ¿ycie cz³owieka i jest sprzeczne z czci¹ nale¿n¹ Stwórcy22.
W dalszej czêci lekcji uczniowie zapoznaj¹ siê z histori¹ ¿ycia lekarki,
matki czwórki dzieci, w. Joanny Beretty Molli, u której, gdy by³a w ci¹¿y
z czwartym dzieckiem, wykryto w macicy w³ókniaka. Lekarze sugerowali usuniêcie p³odu, aby ratowaæ jej ¿ycie. Wówczas wiadomie wypowiedzia³a siê:
Jeli trzeba bêdzie wybieraæ miêdzy mn¹ a dzieckiem  ¿adnych wahañ. ¯¹dam, abycie wybrali dziecko. Dziecko urodzi³o siê zdrowe, kobieta siedem
dni po porodzie zmar³a na zapalenie otrzewnej. M¹¿ po jej mierci powiedzia³:
Aby zrozumieæ jej decyzjê, trzeba pamiêtaæ o jej g³êbokim przewiadczeniu
 jako matki i jako lekarza  ¿e dziecko, które w sobie nosi³a, by³o istot¹, która
mia³a takie same prawa, jak pozosta³e dzieci, chocia¿ od jego poczêcia up³ynê³y
zaledwie dwa miesi¹ce23. Nastêpnie uczniowie, korzystaj¹c z zamieszczonych
w podrêczniku fragmentów Pisma wiêtego (Pwt 30, 19b; Hi 12, 10; J 10, 10),
oceniaj¹ decyzjê kobiety. Zadaniem katechety jest umo¿liwienie wypowiedzi
wszystkim uczestnikom lekcji. Nastêpnie nauczyciel t³umaczy, ¿e S³owo Bo¿e
wyranie mówi, i¿ Pan Bóg jest Panem wszystkiego, co ¿yje, wiêc ludzie nie
powinni decydowaæ o mierci innych, a odnosi siê to równie¿ do ¿ycia osób
nienarodzonych24. W dalszej czêci lekcji nauczyciel, analizuj¹c fragment encykliki Jana Paw³a II Evangelium vitae wyjania katechizowanym, ¿e nawet cz³owiek niewierz¹cy, ale szczerze otwarty na prawdê i dobro, mo¿e dziêki w³asnemu rozumowaniu rozpoznaæ wiêtoæ ludzkiego ¿ycia od poczêcia a¿ do kresu
oraz dojæ do przekonania, ¿e ka¿da ludzka istota ma prawo oczekiwaæ poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Czyli równie¿ ateista ma zdolnoæ
do podjêcia takiej decyzji, jak¹ podjê³a w. Gianna Beretta Molla25. Na zakoñczenie lekcji ca³a klasa odmawia modlitwê w intencji poczêtych dzieci, które
znajduj¹ siê w niebezpieczeñstwie mierci wskutek aborcji oraz za ich rodziców
o mi³oæ i odwagê, aby pozostawili przy ¿yciu dziecko, które da³ im Bóg26.
W podrêczniku do pierwszej klasy szko³y ponadgimnazjalnej nie odnajdziemy treci bezporednio nawi¹zuj¹cych do problemu aborcji. W klasach
21 W. Kubik (red.), Ods³oniæ twarz Chrystusa. Chodmy razem. Poradnik metodyczny do nauki
religii dla klasy III gimnazjum, Kraków 2013, s. 41.
22 Sobór Watykañski II, Gaudium et Spes. Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym, 27.
23 W. Kubik (red.), Ods³oniæ twarz Chrystusa, s. 25.
24 Ibidem, s. 42.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 43.

Zagadnienie aborcji w założeniach programowych i wybranych podręcznikach...

157

Studia Warmińskie 52 (2015)

drugiej liceum oraz drugiej i trzeciej technikum jedna jednostka lekcyjna zosta³a
powiêcona omawianemu zagadnieniu. Zatytu³owano j¹ Przekazywanie ¿ycia.
Autorzy podrêcznika za cel g³ówny lekcji postawili ukazanie odpowiedzialnoci
cz³owieka za przekazywanie ¿ycia, natomiast w celach operacyjnych za³o¿ono,
¿e uczeñ bêdzie potrafi³: wymieniæ argumenty Kocio³a przemawiaj¹ce za obron¹ ¿ycia od chwili poczêcia oraz uzasadniæ, dlaczego aborcja poci¹ga za sob¹
ekskomunikê27.
Na pocz¹tku lekcji katecheta wyjania, ¿e problematyka aborcji jest wspó³czenie przedmiotem spo³ecznych dyskusji oraz stawia problem katechezy,
ukazuj¹c, ¿e cz³owiek jest wspó³pracownikiem Boga w przekazywaniu ¿ycia28.
Nastêpnie uczniowie ogl¹daj¹ film przedstawiaj¹cy problematykê aborcji i eksperymentów dokonywanych na embrionach ludzkich. Po obejrzeniu filmu, korzystaj¹c z Notesu ucznia, zapoznaj¹ siê z odpowiedziami na trzy kluczowe
pytania:
1. Dlaczego cz³owiek ma szanowaæ ¿ycie od poczêcia? Odpowiedzi¹ na
to pytanie jest fragment z Ksiêgi Rodzaju 22, 12.
2. Co to znaczy, ¿e jestem wspó³pracownikiem Boga Stwórcy? Pan Bóg
wyznaczy³ cz³owiekowi szczególne miejsce w stworzonym wiecie, czyni¹c go
jego zarz¹dc¹. Jest to wyraz okazanego mu zaufania i szacunku, co w sposób
szczególny wyra¿a siê w zaproszeniu do przekazywania ¿ycia.
3. Jakie jest stanowisko Kocio³a w kwestiach przekazywania ¿ycia? Koció³ naucza jednoznacznie, ¿e ludzkie ¿ycie zaczyna siê od chwili poczêcia
i powinno byæ szanowane oraz chronione w sposób absolutny. ¯ycie ludzkie
jest wiête, poniewa¿ od samego pocz¹tku domaga siê stwórczego dzia³ania
Boga29.
W wersji elektronicznej podrêcznika do religii, zamieszczonej na p³ycie DVD,
do³¹czonej do Notesu ucznia, zamieszczono obszerny tekst uzasadniaj¹cy
nauczanie Kocio³a w kwestii aborcji i in vitro. Oto jego fragmenty: ¿ycie
zaczyna siê od chwili poczêcia i powinno bycì szanowane oraz chronione
w sposób absolutny, nie mo¿e bycì niszczone na ¿adnym etapie jego rozwoju.
¯ycie ludzkie jest wiête, poniewa¿ od samego pocza¹tku domaga siê stwórczego dzia³ania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy,
jedynego swego celu. Dlatego Koció³ sprzeciwia siê zarówno praktykom aborcji, jak i metodom sztucznego zap³odnienia, tzw. in vitro. [ ] Embrion powinien
byæ uwa¿any za osobê od chwili poczêcia, powinno siê broniæ jego integralno27

W wiecie. Podrêcznik metodyczny do religii dla II klas liceum oraz II i III technikum, Kraków
2013, s. 59.
28 Ibidem.
29 W wiecie. Notes ucznia dla II klasy liceum oraz II i III technikum, Kraków 2013, s. 38.
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ci, troszczyæ siê o niego i leczyæ go, jak ka¿da¹ inn¹ istotê ludzk¹. Niezbywalne prawo do ¿ycia ka¿dej istoty ludzkiej stanowi konieczny element ka¿dego
cywilnego spo³eczenìstwa i jego prawodawstwa, poniewa¿ owe prawa nie
zale¿¹ od poszczególnych jednostek, ani od rodziców, ani nie s¹ przywilejem
pochodza¹cym od spo³eczeñstwa lub pañstwa. Tkwi¹ one w naturze ludzkiej
i s¹ cile zwi¹zane z osob¹ na mocy aktu stwórczego, od którego osoba bierze
swój pocz¹tek [ ]. Uznanie cz³owieka za osobê istniej¹c¹ od chwili poczêcia
poci¹ga za sob¹ konsekwencje moralne. Przerywanie ci¹¿y stanowi przestêpstwo obci¹¿aj¹ce nie tylko matkê, ale tak¿e tych wszystkich, którzy w tych
procedurach uczestnicz¹. Dokonywanie aborcji sprowadza na wierz¹cych na³o¿enie kary ekskomuniki, czyli wy³¹czenia ze wspólnoty Kocio³a. Nie znaczy to
jednak, aby Koció³ próbowa³ ograniczaæ mi³osierdzie Bo¿e. Przeciwnie, troszczy siê, by wszystkim, którzy dopucili siê takich czynów, pomóc w zrozumieniu czynionego z³a i zerwania z nim. Zapewnia przy tym, ¿e mi³osierdzie Bo¿e
jest wiêksze ni¿ ludzki grzech30. Nastêpnie z Notesu ucznia katechizowani
dowiaduj¹ siê o konsekwencjach aborcji i czym jest kara ekskomuniki31.
W dalszej czêci lekcji uczniowie pisz¹ petycjê w sprawie obrony ¿ycia
w oparciu o argumentacjê wynikaj¹c¹ z nauczania Kocio³a. W podsumowaniu
katechezy nauczyciel krótko przypomina najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce
problemu aborcji i in vitro oraz inicjuje dyskusjê stawiaj¹c pytanie: Dlaczego
Kosió³ przywo³uje argumenty natury biologicznej i spo³ecznej w kwestiach
troski o godnoæ cz³owieka?32.
W klasach trzeciej liceum i czwartej technikum nie odnajdziemy jednostki
lekcyjnej, podczas której powiêcono a¿ tyle uwagi zagadnieniu aborcji, jak to
mia³o miejsce na poprzednio omawianych przyk³adach. Nawi¹zano do aborcji
przy okazji omawiania innych tematów w katechezach nr 10 i 17. Pierwsza
z nich zatytu³owana zosta³a Katolicka etyka ma³¿eñska, jako jej cel operacyjny
postawiono uzasadnienie tezy: Dlaczego Koció³ sprzeciwia siê aborcji?. Jednak w treci lekcji nie odnajdziemy argumentów ani racji broni¹cych stanowiska
Kocio³a, jedynie samo stwierdzenie, ¿e Koció³ uznaje za nieetyczne ograniczanie dzietnoci poprzez antykoncepcjê i aborcjê33. Celem g³ównym katechezy nr 17 jest zapoznanie uczniów z nauczaniem Kocio³a dotycz¹cym zagro¿eñ
¿ycia rodzinnego34. Do tematu aborcji nawi¹zano jedynie w podrêczniku elek30 Drogi wiadków Chrystusa. W wiecie. Podrêcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III
technikum  wersja elektroniczna, Kraków 2013.
31 W wiecie. Notes ucznia , s. 38.
32 Drogi wiadków Chrystusa. W wiecie. Podrêcznik metodyczny , s. 60.
33 Drogi wiadków Chrystusa. W rodzinie. Podrêcznik metodyczny do religii dla III klasy liceum
oraz IV technikum, Kraków 2014, s. 33.
34 Ibidem, s. 5355.
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tronicznym w tekcie zatytu³owanym Nieporozumienia wokó³ ma³¿eñstwa i rodziny, gdzie czytamy: niezrozumienie istoty ma³¿eñstwa i rodziny ukazuj¹
zwi¹zki homoseksualne oraz postawy wobec przekazywania ¿ycia i zwi¹zanego
z nim rodzicielstwa, takie jak aborcja, sterylizacja, antykoncepcja, pozama³¿eñskie kontakty seksualne, pornografia. Sprzeciwiaj¹ siê one godnoci osoby
i Bo¿ym zamiarom wzglêdem kobiety i mê¿czyzny. Mog¹ wywo³ywaæ problemy
z w³asn¹ to¿samoci¹ i osobowoci¹35.
Dla szko³y zawodowej podrêczników WAM zgodnych z now¹ podstaw¹
programow¹ jeszcze nie wydano.

Próba oceny i wskazania dla katechetów
Zarówno Podstawa programowa katechezy, jak i Program nauczania
religii odnosz¹ siê porednio do wartoci i godnoci ¿ycia na wszystkich
etapach edukacyjnych. Niestety, bezporednio do problemu aborcji odwo³uj¹
siê doæ rzadko. Podstawa programowa omawia treci jedynie w zakresie szko³y ponadgimnazjalnej, natomiast Program nauczania uwzglêdnia je zarówno na
etapie gimnazjum (trzecia klasa), jak i szkó³ ponadgimnazjalnych. Bior¹c pod
uwagê wa¿noæ kwestii obrony ¿ycia osób nienarodzonych, wydaje siê, ¿e
treci te s¹ zbyt rzadko podejmowane. Nale¿a³oby temu zagadnieniu powiêciæ
wiêcej uwagi, niekoniecznie powiêcaj¹c na ten temat ca³e jednostki lekcyjne, ale
przynajmniej dodaj¹c przy okazji innych zagadnieñ religijno-spo³ecznych.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e wskazania programowe dotycz¹ce zarówno wartoci
i godnoci ¿ycia, jak i bezporednio problemu aborcji zosta³y uwzglêdnione
przez autorów i s¹ obecne w podrêcznikach. Warto podkreliæ, ¿e prezentowane podrêczniki zawieraj¹ istotne elementy wiedzy na temat zagadnienia aborcji.
Uwzglêdniaj¹ one prawdê objawion¹ zawart¹ w Pimie wiêtym oraz w nauczaniu Kocio³a. Ponadto, odnosz¹ siê do wiedzy z zakresu medycyny i przyk³adów z ¿ycia. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e rzetelnoæ informacji zawartych
w podrêcznikach jest ich bardzo mocn¹ stron¹. Niestety, bior¹c pod uwagê
wa¿noæ poruszanego problemu, nale¿y podkreliæ, ¿e zbyt ma³o miejsca powiêca siê tematowi aborcji. I tak, w podrêcznikach do szko³y podstawowej nie
odnajdziemy materia³ów odnosz¹cych siê wprost do potrzeby obrony ¿ycia
dzieci nienarodzonych. W klasie pierwszej i drugiej obie serie podrêczników
przewidzianych dla gimnazjów równie¿ nie odnosz¹ siê bezporednio do pro35 Drogi wiadków Chrystusa. W rodzinie. Podrêcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum
oraz II i III technikum  wersja elektroniczna, Kraków 2013.
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blemu aborcji. Bior¹c pod uwagê, ¿e wspó³czenie m³odzi ludzie, zw³aszcza
poprzez dostêp do informacji w Internecie, dorastaj¹ w bardzo szybkim tempie, nale¿a³oby, niejako uprzedzaj¹c rodz¹ce siê w¹tpliwoci, zaproponowaæ
tematy zwi¹zane z obron¹ nienarodzonych ju¿ pod koniec szko³y podstawowej,
a przynajmniej w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum. W trzeciej klasie gimnazjum przewidziano tylko po jednej jednostce lekcyjnej w ka¿dej serii, gdzie
wprost mówi siê o aborcji i k³adzie siê wyrany nacisk na moraln¹ formacjê
uczniów. W szko³ach ponadgimnazjalnych interesuj¹cy nas temat nie jest wprost
podejmowany w klasie pierwszej. W klasie drugiej liceum oraz drugiej i trzeciej
technikum powiêcono zagadnieniu tylko jedn¹ jednostkê lekcyjn¹. W klasie
trzeciej liceum i czwartej technikum zagadnienie aborcji zaprezentowano przy
okazji omawiania dwóch innych tematów.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e podrêcznik nie mo¿e zast¹piæ wychowawczego
oddzia³ywania katechety, dlatego ma byæ pewn¹ propozycj¹, z której mo¿e
korzystaæ nauczyciel religii. To z pomoc¹ podrêcznika, ws³uchuj¹c siê w potrzeby uczniów, nale¿y nie tylko przekazaæ im same treci, ale przede wszystkim
uwra¿liwiæ na koniecznoæ obrony ¿ycia nienarodzonych dzieci. Katecheta powinien mieæ wiadomoæ, ¿e ani program, ani podrêcznik nie ograniczaj¹ jego
wychowawczej inicjatywy  s¹ tylko materia³ami pomocniczymi.
W zwi¹zku z powy¿szym, w podrêcznikach metodycznych powinno znaleæ siê wiêcej materia³ów, zw³aszcza odnosz¹cych siê do opinii zwolenników
pe³nej legalizacji aborcji, z których katecheta móg³by korzystaæ. Propozycje te
powinny pochodziæ zarówno z literatury, jak i wspó³czesnych wypowiedzi medialnych oraz z ¿ycia. Warto by³oby zamieciæ w kolejnych wydaniach podrêczników wiêcej relacji o stosunku wspó³czesnego cz³owieka do religii i nauczania
Kocio³a, zw³aszcza w kwestiach moralnych. Mog³oby to staæ siê punktem
wyjcia do wspólnego szukania odpowiedzi. M³odzi ludzie, zw³aszcza w okresie
dojrzewania, formu³uj¹ ostre pytania i niepokorne opinie  warto wiêc by³oby
uprzedziæ ich wypowiedzi w formie przygotowanych argumentów, broni¹cych
wprost ¿ycia nienarodzonych.
Powszechne za³o¿enie, ¿e katechizowani w polskich szko³ach s¹ w wiêkszoci ludmi wierz¹cymi, wydaje siê byæ s³uszne. Nale¿y jednak zwracaæ wiêksz¹ uwagê na pog³êbiaj¹ce siê procesy laicyzacji i coraz wiêkszy problem indyferentyzmu moralnego zarówno rodziców, jak i dzieci. Procesy te zmuszaj¹ do
uwypuklenia kwestii obrony ¿ycia nienarodzonych istot ludzkich. Dlatego wysi³ki zmierzaj¹ce do o¿ywienia katechezy parafialnej prowadzonej dla dzieci i doros³ych s¹ s³uszne, a nawet konieczne. Takie próby podejmowane s¹ ju¿ w wielu
parafiach. Szkoda tylko, ¿e za³o¿enia programowe odnone do katechezy parafialnej nie uwzglêdniaj¹ zagadnieñ z zakresu omawianego tematu.
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Podsumowuj¹c, nale¿y zaznaczyæ, ¿e w badanym problemie przekazywania wiedzy o aborcji mamy do czynienia z rzetelnymi informacjami i odpowiedzialnym podejciem do tak wa¿nego tematu. Zasugerowane tezy mog¹ staæ siê
propozycj¹ zmian na przysz³oæ dla autorów dokumentów programowych
i podrêczników. Wnioski z analizy mog¹ tak¿e okazaæ siê przydatne dla katechetów korzystaj¹cych z prezentowanych podrêczników.
ZAGADNIENIE ABORCJI W ZAŁOŻENIACH PROGRAMOWYCH
I PODRĘCZNIKACH DO RELIGII
(STRESZCZENIE)

Przedmiotem niniejszego artyku³u jest analiza najnowszej Podstawy programowej katechezy
Kocio³a katolickiego w Polsce oraz Programu nauczania religii w celu odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób dokumenty te uwzglêdniaj¹ w swej treci kwestie zwi¹zane z zagadnieniem obrony
¿ycia nienarodzonych. Autor przedstawia krótk¹ charakterystykê podrêczników oraz analizuje je
w aspekcie zagadnieñ z zakresu aborcji. Analizie poddano podrêczniki metodyczne nauczania religii
dla nauczyciela i dla uczniów, opublikowane przez Wydawnictwo WAM. S¹ to podrêczniki, które
ciesz¹ siê popularnoci¹ i bardzo czêsto siêgaj¹ po nie katecheci. W zakoñczeniu podjêto próbê oceny
prezentowanych dokumentów i podrêczników oraz zaproponowano katalog wskazañ dla autorów
kolejnych edycji oraz praktyczne propozycje dla katechetów.

THE ISSUE OF ABORTION IN THE PROGRAM ASSUMPTIONS
AND TEXTBOOKS ON RELIGION
(SUMMARY)

The objective of this article is to analyze the following documents: The Basics of Catholic Church
Education in Poland and School Program of Teaching Religious Education in the context of protecting
human life from the very beginning. The author presents a brief summary of schoolbooks published by
the publishing house WAM and analyzes them in the aspect of abortion. The materials are very popular
among Religious Education teachers. The summary attempts to evaluate the discussed documents and
books and suggests useful tips for the teachers and the authors of the next editions.

DIE FRAGE NACH DER ABTREIBUNG IN DEN PROGRAMMANNAHMEN
UND LEHRBÜCHER ZUR RELIGION
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel beinhaltet eine Analyse der neuesten Grundordnung für Katechese der Katholischen Kirche in Polen sowie des Lehrplans für Religion in Berücksichtigung der Fragestellung, wie
in diesen Dokumenten die Thematik des Schutzes des ungeborenen Lebens behandelt wird. Dafür
wurden die Fachbücher für Religionsunterricht für Lehrer und Schüler des WAM-Verlages einer
Analyse unterzogen. Es handelt sich dabei um beliebte Lehrbücher, die sehr oft von den Katecheten
verwendet werden. Der Schlussteil versucht, die genannten Dokumente und Lehrbücher zu beurteilen
und gibt Hinweise für die Autoren weiterer Buchausgaben und praktische Hinweise für Katecheten.

