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W Polsce mamy zaÊ zapaÊç demo-
graficznà i ludnoÊç wielu miast uleg∏a
zmniejszeniu. Ârodki masowego prze-
kazu winià za to bied´ oraz brak na-
le˝ytej pomocy paƒstwa, a przecie˝
za nieboszczki komuny, gdy ludziom
te˝ si´ raczej nie przelewa∏o - liczba
mieszkaƒców Polski niemal si´ po-
dwoi∏a. I nie przeszkodzi∏y temu pust-
ki w sklepach ani fakt, ˝e na mieszka-
nie czeka∏o si´ latami. No, mo˝e czasy
bardziej sprzyja∏y prokreacji, bo w
telewizji gl´dzi∏ Gomu∏ka, a Truba-
durzy reklamowali Ludowe Wojsko
Polskie, Êpiewajàc „Przyjedê, mamo,
na przysi´g´”. Prokreacji mog∏y te˝
sprzyjaç cz´ste wy∏àczania pràdu i
ogrzewania, a tak˝e wprowadzony w
stanie wojennym obowiàzek wczeÊ-
niejszego chodzenia spaç z powodu
godziny milicyjnej.

W sumie w PRL-u liczba ludnoÊci
ros∏a jak na dro˝d˝ach, a przyrost na-
turalny widoczny by∏ go∏ym okiem, i
to nie tylko w zwyk∏ych rodzinach,
ale nawet w kr´gach tych, którzy cier-
pieli za miliony i nie mieli czasu na
ró˝ne tam „fiu bziu”. To przecie˝ w∏a-
Ênie za komuny Lech Wa∏´sa dorobi∏
si´ pokaênej gromadki dzieci, podo-
bnie jak i wielu innych kombatantów

z okresu „burzy i naporu”.
Jak to wi´c jest, ˝e kiedyÊ, wbrew

wszelkim kataklizmom dzieci rodzi∏y
si´ nagminnie, a teraz nie? Wzrost
liczby ludnoÊci w okresie powojen-
nym by∏ w rzeczywistoÊci znacznie
wi´kszy ni˝ wskazuje na to spis z 1989
r., gdy˝ do tego czasu Polsk´ opuÊci-
∏y równoczeÊnie ponad dwa miliony
ludzi, przewa˝nie m∏odych, którzy
rodziny swoje za∏o˝yli juz za granicà
i tym samym zwi´kszyli potencja∏
ludnoÊciowy innych krajów.

WÊród wyje˝d˝ajàcych przewa˝ali
tzw. „przeÊladowani za przekonania”,
którzy w istocie wyje˝d˝ali, by popra-
wiç sobie sytuacj´ materialnà, a wys-
t´pujàc o azyl, dorabiali sobie odpo-
wiednià legend´, zapominajàc, ˝e
zachodnie s∏u˝by specjalne dobrze
wiedzia∏y, ˝e osoba êle widziana po-
litycznie nigdy by w PRL-u paszportu
nie otrzyma∏a, a kraj rodzinny mog∏a-
by opuÊciç jedynie przez zielonà gra-
nic´. To tylko garstka czo∏owych opo-
zycjonistów zmuszona zosta∏a oficjal-
nie do opuszczenia Polski. Inni „emi-
granci” za∏atwiali sobie paszport jak
umieli: jedni za ∏apówk´, drudzy po
znajomoÊci, jeszcze inni za obietnic´
wspó∏pracy z SB, czyli ze S∏u˝bà Bez-

pieczeƒstwa. Szczególnà kategori´
emigrantów stanowili tak zwani „Vol-
kswagendeutsche” i cz∏onkowie ich
rodzin, czyli Polacy, którzy w czasie
wojny, z racji miejsca zamieszkania
przeznaczeni zostali do zniemczenia,
otrzymali warunkowo niemieckie
obywatelstwo, a skorzystali z niego
dopiero w latach siedemdziesiàtych i
osiemdziesiàtych. Skorzystali, rzec
mo˝na, nie tylko skwapliwie, ale i
masowo, bo w niejednym pomorskim
mieÊcie nastàpi∏a niemal ca∏kowita
wymiana ludnoÊci. Nie wszyscy „Volks-
wagendeutsche” z Polski mogli jednak
liczyç na goÊcinnoÊç nadreƒskiej re-
publiki i emerytur´ wyp∏acanà w mar-
kach. Odmowa spotyka∏a tych, którzy
wzi´ci do niewoli jako ̋ o∏nierze Wehr-
machtu, przeszli nast´pnie do armii
gen. Andersa - o ile oczywiÊcie fakt
ten zosta∏ odnotowany w niemieckich
archiwach.

Burzliwego wzrostu ludnoÊci w
PRL-u nie zahamowa∏o tak˝e prawo
do aborcji, która obecnie zesz∏a do
podziemia, a za komuny by∏a alterna-
tywà dla ówczesnych Êrodków anty-
koncepcyjnych, zw∏aszcza dla globu-
lek Zet, o których to w piosence
studenckiej Êpiewa∏o si´ „JeÊli chcesz

Czy instrumenty prawne mogà stymulowaç wzrost demograficzny kraju? Zdaniem wielu polityków mo-
gà. Wystarczy przy pomocy kodeksu karnego zakazaç aborcji, wprowadziç „becikowe” i daç ludziom odpowie-
dnie zasi∏ki. Na pozór has∏a te sà s∏uszne i gwarantujà sukces, a tymczasem to tylko po∏owa prawdy. Eks-
perci udowodnili, ˝e dopóki w Stanach Zjednoczonych nie by∏o zasi∏ków, to nie by∏o te˝ i bezrobocia, a dziÊ
w USA nie brak ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie utrzymujà si´ wy∏àcznie z zasi∏ków, dorabiajàc sobie
niekiedy handlem narkotykami. W Europie opieka paƒstwa jest rozbudowana jeszcze szerzej, co doprowadzi-
∏o kraje Unii do stagnacji gospodarczej. Najwi´kszy przyrost naturalny w Europie i Stanach Zjednoczonych
mia∏ miejsce w okresie, gdy w ogóle nie by∏o tam ˝adnych Êwiadczeƒ socjalnych. Nawet niech´tny emigrowaniu
polskich ch∏opów za chlebem - Henryk Sienkiewicz, musia∏ przecie˝ przyznaç, ˝e jego bohater Wawrzon
Toporek, mimo braku ˝yczliwoÊci i zasi∏ku w USA - z g∏odu tam przecie˝ nie umar∏, jeno pad∏ ofiarà jednej
ze zwyczajnych w tamtejszym klimacie kl´sk ˝ywio∏owych. Niech´ç Sienkiewicza do emigracji nie oznacza
oczywiÊcie, ˝e na ziemiach polskich ˝yczliwiej od Wawrzona Toporka by∏ traktowany Janko Muzykant czy
te˝ niedosz∏y kandydat w so∏daty, ch∏op analfabeta o nazwisku Rzepa, który przy pomocy siekiery rozwià-
za∏ swoje problemy rodzinne. Stany Zjednoczone do dzisiaj sà krajem o stosunkowo skromnych Êwiadcze-
niach socjalnych, i dzi´ki temu, w przeciwieƒstwie do "socjalnej" Europy Zachodniej rozwijajà si´ znacznie
szybciej, a ludnoÊç USA osiàgn´∏a ju˝ prawie 300 milionów.
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mieç zdrowe córki, stosuj tylko Zet
globulki”.

Wysoki przyrost naturalny by∏ wi´c
faktem; osiedla naszych miast by∏y pe∏ne
gwarnej dzieciarni. A co mamy dzisiaj?
Puste osiedla, o˝ywiane jedynie przez
blokersów i psy za∏atwiajàce przed klatkà
swoje potrzeby, no i przemykajàcych wie-
czorem pomi´dzy blokami, skulonych ze
strachu przechodniów.

W PRL-u, w kraju wiecznego niedo-
boru, zdobycie czegokolwiek dla dziecka
wymaga∏o niebywa∏ych wysi∏ków, zw∏asz-
cza w stanie wojennym, a przecie˝ poko-
lenie dzieci urodzonych w tym czasie to
nasz ostatni wy˝ demograficzny, nasza
ca∏a nadzieja na przysz∏oÊç. Nadzieja nie
bez pokrycia, bo jest to pokolenie pe∏ne
ambicji. Pokolenie, które wesz∏o w ˝ycie
z ogromnà energià, o czym Êwiadczy jego
dynamika i niewyobra˝alna w przesz∏oÊ-
ci liczba studentów. Pokolenie to pozna-
wa∏o Êwiat od strony kolejek - po wszyst-
ko i kartek na wszystko. Pomimo to ró˝ni
si´ zasadniczo od dzisiejszych maluchów,
wÊród których najbardziej rzucajà si´ w
oczy dzieci ˝ebrzàce po domach, ulicach
i biurach. Skàd to zjawisko? Czy tylko z
biedy? Ka˝dy populista, czy to z lewa czy
z prawa powie, ˝e z biedy, ale spójrzmy
na siebie. Gdzie podzia∏a si´ nasza god-
noÊç, nasza ambicja?

Wielu mieszkaƒców i kuracjuszy pa-
mi´ta Ciechocinek z lat pi´çdziesiàtych,
gdy wi´kszoÊç dzieci od wiosny do jesieni
chodzi∏a boso, gdy zarobki by∏y symbo-
liczne, a rodziny wielodzietne, t∏oczàce
si´ w starych ruderach, gdy˝ po wojnie
do 1957 r. w Ciechocinku, podobnie jak
i w wielu innych miastach nie wybudo-
wano ˝adnego nowego domu. Nie wybu-
dowano, bo przecie˝ trzeba by∏o najpierw
odbudowywaç zniszczonà Warszaw´, War-
szaw´, którà wychwalani dziÊ ze wzgl´-
dów politycznych lub czysto koniunktu-
ralnych przywódcy, zamienili w pole bitwy,
doprowadzajàc do niespotykanej w dzie-
jach narodowej katastrofy.

Czasy powojenne nie by∏y dla Polski
∏askawe: sowietyzacja zniszczonego kra-
ju, bieda i jeszcze raz bieda, ale w Ciecho-
cinku nikt z dzieci nie ˝ebra∏. Tylko na
dworcu PKP przed przyjazdem ka˝dego
pociàgu z kuracjuszami, obok baga˝owych
t∏oczy∏a si´ gromada bosonogich ch∏op-
ców w ró˝nym wieku, oferujàcych przy-
jezdnym odniesienie baga˝u za symboli-
cznà z∏otówk´. Ambicjà dzieci z Ciecho-
cinka by∏o zarobiç uczciwie, czy to w spo-
sób opisany wy˝ej, czy te˝ zbierajàc su-

rowce wtórne. Nikt nie zni˝a∏ si´ do ˝e-
bractwa. Na to przyzwolenia spo∏eczne-
go nie by∏o. Tak jak i na plucie na ulicy.
W przeciwieƒstwie do dzisiejszego, XXI
wieku - przed pó∏ wiekiem czynnoÊç taka
uchodzi∏a za rzecz nieprzyzwoità - a teraz
wr´cz przeciwnie, za afirmacj´ stosunku
do rzeczywistoÊci.

Eksperci od nie wiadomo czego wyli-
czyli, ˝e wychowanie dziecka kosztuje pó∏
miliona z∏otych i to przy obowiàzujàcej
obecnie szeÊcioklasowej szkole podsta-
wowej. Jak si´ ma wi´c do tego „beciko-
we”? Zainteresowane tym mogà byç g∏ów-
-nie rodziny patologiczne, bo tysiàc z∏otych
to wprawdzie nie pó∏ miliona, ale zawsze
na kieliszek chleba wystarczy, przynajmniej
na jakiÊ czas, a potem dzieckiem, o ile
prze˝yje, niech si´ zajmie paƒstwo lub
rodzina zast´pcza.

OczywiÊcie, ˝e 1000 z∏ piechotà nie
chodzi i kwota taka przyda si´ w ka˝dej
rodzinie, ale pami´tajmy, ˝e przyrost na-
turalny zale˝y przede wszystkim od przy-
j´tego w danej spo∏ecznoÊci modelu ˝ycia
oraz wartoÊci, którymi si´ ono kieruje.
Trudno wi´c o przyrost naturalny, gdy
zanika potrzeba macierzyƒstwa, a prze-
cie˝ jeszcze nie tak dawno macierzyƒstwo
by∏o wartoÊcià najwy˝szà. Wystarczy
wspomnieç lata okupacji hitlerowskiej.
Roczniki wojenne by∏y niezwykle liczne,
choç rodzice urodzonych w tych latach
dzieci nie mogli byç pewni jutra i ˝yli na
pograniczu minimum biologicznego. Ko-
biety rodzi∏y i opiekowa∏y si´ swymi dzieç-
mi nawet w obozach koncentracyjnych i
sowieckich ∏agrach. O urodzeniu dziecka
decydowa∏a wi´c zawsze potrzeba serca.
Dlaczego dziÊ jest inaczej? - na to pytanie
niech ka˝dy odpowie sobie sam.

Kobieta, która zechce byç matkà, nie
da si´ zniech´ciç najtrudniejszymi warun-
kami i szkoda, ˝e coraz mniej rodzin od-
czuwa dziÊ potrzeb´ posiadania dziecka.
Dziecko przegrywa z karierà, domem lub
samochodem. Takie jest w∏aÊnie przewar-
toÊciowanie, które chwa∏y nam nie przy-
nosi. I niczego tu nie zmienià regulacje
prawne ani nie przestrzegany w gruncie
rzeczy zakaz aborcji, ani „becikowe”, ani
inne, podobne pomys∏y. Rozwiàzania te
niczego nie za∏atwià i powinni o tym pa-
mi´taç ludzie, którzy b´dà uchwalaç ko-
lejne nakazy i zakazy, gdy˝ nawet najdos-
konalsze normy prawne nie wzbudzà tej
najpi´kniejszej z mi∏oÊci, mi∏oÊci macie-
rzyƒskiej.

      Dawid Binemann-Zdanowicz
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Ciechocinek, ul. Widok 46
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