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Chłopcy nieraz powtarzają mi: Proszę pana, to jest naprawdę 
przyjemne. Po takim stwierdzeniu zadaję zawsze pytania: Czy ty, 

chciałbyś brać udział w filmach pornograficznych Pada odpowiedź: Nigdy w życiu. Dalej, czy chciałbyś 
oglądać w pismach erotycznych własną matkę, siostrę czy dziewczynę Znów pojawia się odpowiedź: 
Oczywiście, że nie. Zatem dlaczego tak bardzo bawi cię podglądanie innych kobiet Czyż one nie są 
córkami, siostrami, przyszłymi matkami. Pomyśl, jakie to dziwne, jeśli oglądasz nagie kobiety zupełnie 
ci obce, pornografia cię bawi i podnieca. Ale jeśli sobie wyobrazisz, że na tych zdjęciach mógłby się 
znaleźć ktoś bardzo bliski tobie, ta sama pornografia staje się ohydna, wręcz obrzydliwa. Musisz mieć 
szacunek nie tylko dla własnego ciała i swoich najbliższych, ale także z szacunkiem spoglądać na 
innych. 
 
W tym miejscu słyszę stwierdzenie:, Ale oni tego chcą. Jesteś pewien A czy słyszałeś o handlu żywym 
towarem Słyszałeś o dziewczętach, które najpierw uzależnia się od narkotyków, aby potem za gram 
koki zrobiły wszystko, poświęcając nawet swoją godność ilu chłopców i ile nieletnich dziewcząt jest 
zmuszanych do prostytucji pod groźbą Tak, przyjacielu, to są fakty, których musisz być świadom. 
 
Jeżeli kupujesz pisma pornograficzne stajesz się odpowiedzialny za los wszystkich tych, którzy są z 
tym rynkiem związani. Przyczyniasz się do rozwoju zjawiska, które tysiące ludzi unieszczęśliwia i 
rujnuje ich życie. Czynisz tak samo, jeśli tylko oglądasz pornografię w telewizji bądź Internecie. 
Pornografia będzie istnieć dopóki, dopóty będzie znajdowała licznych odbiorców.  
 
 
GŁOS NAUKI LUB MĄDROŚĆ PRAWDZIWA 
 
Czym jest pornografia? 
Termin pornografia pochodzi od wyrazów greckich: pórne – nierządnica i graphu – piszę. 
Charakterystyczne jest to, iż nie ma jednolitej, precyzyjnej definicji pornografii. 
 
• Encyklopedia powszechna pod hasłem pornografia podaje: pisma, druki, filmy, wizerunki i inne 
przedmioty wykonywane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorców podniecenia seksualnego" 
• Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, 
rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je 
innym". (KKK 2354) 
• W komentarzu do obowiązującego Kodeksu karnego czytamy: pornografia ma na celu podniecenie 
pobudliwości płciowej człowieka 
• W Słowniku wyrazów obcych: Pornografia to pisma, rysunki, obrazy o treści nieprzyzwoitej, 
przedstawiające sceny erotyczne obliczem na wywołanie u odbiorców podniecenia płciowego. 
 
Naukowcy zajmujący się tym problemem wskazują na dziesiątki negatywnych skutków wywołanych 
treściami pornograficznymi. Pornografia: 
• burzy spokój psychiczny, 
• powoduje uzależnienie, 
• buduje fałszywy obraz życia seksualnego, 
• osłabia uczucia, uczy przedmiotowego traktowania drugiej osoby 
(wykorzystać i porzucić), 
• powoduje wzrost agresji, 
• godzi w odpowiedzialność, 
• prowadzi do wielu dewiacyjnych zachowań i przestępstw seksualnych. 
 
Badania amerykańskich naukowców z FBI dowodzą, że 86% gwałcicieli permanentnie korzystało z 
pornografii, a połowa z nich przyznała się do naśladowania w czasie popełniania przestępstw scen z 
materiałów pornograficznych. 



 
Victor B. Cłine, profesor na Wydziale Psychologu Uniwersytetu Stanowego w Utah w USA, podaje 
cztery charakterystyczne objawy: 
• efekt uzależnienia: osoba interesująca się pornografią systematycznie sięga po coraz to nowsze 
materiały. Kupuje nowe pisma, szuka kolejnych materiałów w Internecie. Pornografia staje się dla niej 
chlebem powszednim. 
• efekt eskalacji: z upływem czasu osoba taka sięga po materiały bardziej wyraziste, drastyczne, 
dewiacyjne, aby osiągnąć ten sam stan podniecenia. Przypomina to uzależnienie od narkomanii 
najpierw zwykła marihuana, później narkotyki twarde, aby osiągnąć ten sam efekt odlotu. 
• efekt tracenia wrażliwości: materiały, które początkowo szokowały, stają się akceptowane, 
zwyczajne, a nawet całkiem przyjemne. Osoby ulegające temu efektowi sięgają nawet po materiały 
nielegalne (np. pornografię dziecięcą), wkraczając na drogę niezgodną z prawem. 
• wzrastająca tendencja wcielania w życie: u osób tych wzrasta chęć praktykowania zachowań 
oglądanych w publikacjach pornograficznych (to, co obejrzałem, chcę teraz wypróbować). 
 
W Polsce produkcja i rozpowszechnianie pornografii są zakazane na podstawie art. 173 Kodeksu 
karnego: 
§ Kto rozpowszechnia pisma, druki, fotografie lub inne przedmioty mające charakter pornograficzny, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny. 
§ Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania, takie pisma, druki, fotografie lub 
przedmioty sporządza, przechowuje, przenosi, przesyła lub przewozi.  
 
Naukowcy zatrudnieni w FBI badali to zjawisko. Przeprowadzili m. in. Badania na 36 wielokrotnych 
mordercach. Okazało się, że 29 spośród nich Było zafascynowanych pornografią. Inne badania 
dowodzą, że 86 proc. Gwałcicieli permanentnie korzysta z pornografii, przeszło połowa przyznaje Się 
do naśladowania w czasie popełniania przestępstwa scen z materiałów pornograficznych. Znane są 
przypadki takich zbrodniarzy, którzy W okrutny sposób gwałcili, a następnie mordowali swoje ofiary - 
jak sami później przyznawali, przyczyną takich zachowań była pornografia. Mówimy tu tylko o 
zbrodniarzach i wyjątkowo okrutnych przestępcach seksualnych, tylko, dlatego ze są to przykłady 
najbardziej spektakularne.  
 
Niestety tak. W art. 202. czytamy m.in.:, Kto produkuje w celu Rozpowszechniania lub sprowadza albo 
rozpowszechnia treści Pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze [ 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wynika z tego, że decydującą Granicą wiekową jest 15 
lat. Paradoksem jest, że gdy w Europie I na świecie po ostatnich aferach pedofilskich coraz więcej 
ludzi domaga się ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, w Polsce Tworzy się tak 
liberalne prawo. Wiele organizacji i osób prywatnych podejmuje wysiłki, by jak najszybciej zmienić te 
niezdrowe przepisy.  
 
Niedawne - bardzo głośne - badania dotyczące życia seksualnego Amerykanów Wykazały, że 
najbardziej udane pożycie seksualne mają ci, którzy Są wierni jednemu partnerowi i nie uznają seksu 
przed ślubem. Konsumenci Pornografii i osoby rozwiązłe seksualnie są natomiast znerwicowane 
Sfrustrowane i niezadowolone ze swojego życia seksualnego. Inne badania pokazują, że dłuższe 
oglądanie pornografii powoduje spadek Zadowolenia z normalnego życia seksualnego, z wyglądu 
fizycznego Partnera i z oznak miłości okazywanych przez partnera.  
 
Czy pornografię można dzielić na „miękką” i „twardą” 
Istnieje taki podział, przy czym jest to rozróżnienie porządkujące Można powiedzieć - techniczne i jest 
przydatne dla naukowców Badających ten problem lub dla prawników. Pornografia miękka czy Też 
twarda jest jednak ciężką winą i tak jedna, jak i druga ma negatywne Skutki, prowadzi do tych 
samych problemów. Ludzie zawodowo Zajmujący się tym zagadnieniem podkreślają także, że 
pornografia Miękka jest drogą do coraz bardziej wyrafinowanych materiałów Pornograficznych.  
 
Czy legalizacja pornografii nie przyniosłaby więcej pożytku, skoro i tak ona istnieje? 
Słyszy się takie głosy, a zwolennicy legalizacji pornografii powołują Się na przykład duński. Ze 
statystyk wynika, jakoby po legalizacji Pornografii zmniejszyła się w tym kraju liczba przestępstw 
seksualnych Nie bierze się jednak pod uwagę, że wraz z legalizacją pornografii Przypadków wcześniej 
uznawanych za przestępstwa seksualne Również uznano za legalne. Tym samym porównywanie 
ogólnych Statystyk sprzed i po wprowadzeniu ustawy nie może być argumentem Mawiającym za tą 
ustawą. Poza tym legalizacja zjawisk patologicznych Tylko, dlatego, że istnieją, jest pomysłem 
demoralizującym Istnieją kradzieże samochodów, morderstwa i handel żywym Towarem, nie jest 
powodem, by te procedery legalizować.  



 
Czy zakaz rozpowszechniania pornografii nie jest przejawem cenzury? 
W Polsce słowo cenzura kojarzy się - słusznie – jednoznacznie źle. W czasach komunizmu cenzura nie 
pozwalała na druk wierszy Książek, artykułów, rozpowszechniania filmów ze względów politycznych. 
Jeśli ktoś porównuje zakaz druku wierszy Zbigniewa Herberta! Wydany przez totalitarny, 
komunistyczny system, z zakazem pokazywania Dzieciom po dobranocce perwersji seksualnych, to 
należy tylko Współczuć. Po prostu są rzeczy, których ze względu na interes społeczny Poczucie 
moralności i estetyki nie należy pokazywać publicznie. Chce, może nazwać to cenzurą.  
 
 
SŁOWO ZAMIENIĆ W CZYN 
 
Jak się uchronić przed zagrożeniem? 
• Zwłaszcza w okresie dojrzewania wzrasta zainteresowanie Treściami pornograficznymi. Trzeba 
jednak wybrać: albo szczęśliwe Małżeństwo w przyszłości, albo problemy, które prowadzą do jego 
Rozkładu.  
• Bądź twardy w swoich postanowieniach. Nie daj się skusić Nawet na jeden raz. Nie wmawiaj 
sobie i nie pozwól, aby ci Wmawiano, że jeden raz nie przyniesie katastrofalnych skutków Przebywaj w 
środowisku, w którym obce jest pojęcie pornografii. 
• Zadbaj o właściwe wykorzystanie czasu wolnego. Nuda i bezczynność Prowadzą do grzechu. 
Staraj się planować swój czas wolny, Korzystać z zajęć pozaszkolnych, kursów, treningów sportowych.  
• Bądź świadkiem Chrystusa. Spotykając się z rówieśnikami, którzy Są zafascynowani pornografią, 
powiedz im o t y m, co wyżej przeczytałeś. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, 
Które przed nimi stoi Twoja zdecydowana postawa być może uratuje? Ich przed kolejnym 
zniewoleniem.  
• Trwaj na modlitwie. Pytam ciebie: jak często modlisz się o czystość Jak często korzystasz z 
sakramentu pokuty Nie możesz liczyć? Tylko na siebie. Zaufaj Chrystusowi, który potrafi uwolnić 
człowieka Z największych trudności. W chwilach pokus, powtarzaj wielokrotnie: Jezu, ufam Tobie 
Jezu, uczyń mnie świętym 
 
 
ROZMAWIAJ Z NIM... 
ZAPROSZENIE DO MODLITWY 
 
Miej oczy otwarte i serce rozumne, 
abyś mógł zobaczyć, 
kiedy za przyjaźń sprzedają ci kumplostwo, 
za miłość ofiarują pożądanie, 
kiedy za akceptację ciebie? 
żądają wyrzeczenia się twoich tradycji, 
zamiast odpowiedzialności 
proponują ci luz. 
Bądź uważny, 
bo taki handel robi się szybko, 
aby cię oszukać, 
nim oprzytomniejesz. 
bądź roztropny, 
aby młodość 
nie zniszczyła twojej 
młodości. 
 
Stworzeni na podobieństwo Boże 
O Boże, nasz kochający Panie. 
Dzięki Ci składamy za to, że stworzyłeś nas na podobieństwo swoje i obdarzyłeś wolnością w 
używaniu rozumów i ciał stworzonych przez Ciebie. Właśnie, dlatego powinniśmy kontrolować samych 
siebie w jedzeniu, piciu, korzystaniu z powierzonego nam czasu, w naszej pracy, spełnieniu 
seksualnym i we wszystkich naszych relacjach z bliźnimi. Pomóż nam nie tylko w uświęcaniu umysłu i 
ducha, ale całego naszego jestestwa.  
 
Źródło – katechizm religii katolickiej dla szkół średnich 


