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Artykuł w sposób systematyczny ukazuje rozwój metod naturalnego planowania 
rodziny na świecie i w Polsce, prezentuje niektóre działania osób na terenie pol-
skim, które przyczyniły się do powstania duszpasterstwa rodzin oraz poradnictwa 
małżeńsko-rodzinnego. Podkreśla działalność pierwszej Instruktorki Diecezjalnej 
poradnictwa rodzinnego Diecezji sandomierskiej – Marii Doroty Kwapisz i jej 
wpływ na propagowanie naturalnych metod regulacji poczęć – przede wszystkim 
metody termicznej. Na podstawie listów małżonków piszących do Doroty Kwapisz 
w latach 1976-1978 wywnioskowano, iż wpływ NPR na rozwój więzi małżeńskiej 
i rodzinnej jest znaczący. Potwierdzają to liczne wypowiedzi małżonków, wska-
zujące na pogłębienie miłości małżeńskiej oraz nowe spojrzenie na współżycie 
małżeńskie i dziedzinę prokreacji.
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Wstęp

Naturalne Planowanie Rodziny (NPR) utożsamiane było i jest z płodnością 
kobiety i mężczyzny oraz wynikającą z niej możliwością powołania do życia 

* Kamila Rzepka, magister nauk o rodzinie, licencjat pracy socjalnej KUL, dokto-
rantka II roku Duszpasterstwa Rodzin na Wydziale Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. 
Naukowo zajmuje się wpływem stosowanych metod regulacji poczęć na życie małżeńskie 
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nowej istoty ludzkiej. Już od czasów starożytnych płodność kobiety kojarzona była 
z cyklem miesiączkowym. Jednocześnie liczne badania w tym kierunku – odkry-
cie męskiej komórki rozrodczej przez Hama i van Leeuwehocka w 1677 r. oraz 
określenie czasu trwania ciałka żółtego, które w 1903 r. było udziałem Fränkela, 
przyniosły spory sukces w rozwoju badań naukowych w dziedzinie rozpoznawania 
płodności, a dokładniej mówiąc – okresów płodnych i niepłodnych.1

Przełomowym momentem w dziedzinie prokreacji było ogłoszenie 28 lipca 
1968 r. przez papieża Pawła VI encykliki Humanae vitae, która odnosiła się do 
zasad moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego i wskazywała na 
ogromne znaczenie metod naturalnych w życiu małżeńskim2. Także papież Jan 
Paweł II, gorliwy obrońca życia, wielokrotnie podkreślał, że życie ludzkie wy-
maga odpowiedniej troski już od poczęcia. W encyklice Evangelium vitae pisał: 
„Rodzącemu się życiu służą ośrodki upowszechniania naturalnych metod regulacji 
płodności: należy je rozwijać, ponieważ skutecznie pomagają one w stosowaniu 
zasad odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa”.3 Nauczanie Kościoła katoli-
ckiego przyczyniło się do popularyzacji metod naturalnego planowania rodziny, 
wśród których pionierską była metoda kalendarzowa opracowana w 1924 r. przez 
japońskiego lekarza Ogino i austriackiego Knausa. Metoda ta opierała się wyłącznie 
na obliczeniach i nazywana była metodą rytmu lub Ogino-Knausa. Niestety, jej 
skuteczność odnosiła się jedynie do kobiet z regularnymi cyklami średniej długości. 
Kolejne metody związane były już ze zmianami temperatury ciała w cyklu kobiety.

Pierwszy punkt niniejszego artykułu nawiązuje do rozwoju metod naturalnego 
planowania rodziny, następnie ukazuje ten rozwój w Polsce, przywołując nazwiska 
osób, które przyczyniły się do propagowania NPR oraz poradnictwa rodzinnego. 
Na terenie Diecezji sandomierskiej była to Maria Dorota Kwapisz. W kolejnym 
punkcie ukazane zostanie znaczenie tzw. „Eksperymentu Sandomierskiego” dla 
rozwoju duszpasterstwa rodzin w tej diecezji. Omówiona będzie również więź 
małżeńska i rodzinna. Właściwa część artykułu będzie dotyczyła wpływu NPR 
na rozwój więzi małżeńskiej i rodzinnej w oparciu o analizę świadectw-listów 
małżonków do Doroty Kwapisz z lat 1976-1978. Na zakończenie przedstawione 
będą niektóre wybrane świadectwa z tych lat.

1 Zob. M. Kinle, M. Małecka-Holerek, Naturalne planowanie rodziny w aspekcie 
historycznym, w: red. M. Troszyński, Naturalne planowanie rodziny, Warszawa 2006, 
s. 213.

2 Por. Paweł VI, Humanae vitae, n. 20-21.
3 Jan Paweł II, Evangelium vitae, n. 88. Por. tamże, n. 97.
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1. Rozwój metod naturalnego planowania rodziny

Pierwszą metodą, z pośród tych, które opierały się na pomiarach i wykresie tem-
peratury była metoda termiczna ścisła, opisana przez holenderskiego ginekologa 
Theodora van de Velde w roku 1905. Do jej praktycznego zastosowania przyczynił 
się niemiecki ksiądz Wilhelm Hillebrand, który w ramach porad duszpasterskich 
zalecał kobietom codzienny pomiar temperatury, a powstałe z pomiarów wykresy 
konsultował z lekarzami. Metoda termiczna pozwala dziś wyznaczyć okres płod-
ności i niepłodności po jajeczkowaniu.

Obecnie najbardziej rozpowszechnionymi metodami rozpoznawania płodności 
są tzw. metody wielowskaźnikowe, do których zaliczają się: 

• metoda termiczna poszerzona, zapoczątkowana w Niemczech przez lekarza 
Döringa, która w celu rozpoznania płodności i niepłodności posługuje się dwoma 
wskaźnikami – pomiarem temperatury i obliczeniami;

• metoda owulacji Billingsa, opracowana w 1964 r. przez australijskiego le-
karza Johna Billingsa. Sformułował on zasady obserwacji śluzu szyjkowego, 
czyli odczytania przez kobietę tzw. „obrazu przemian śluzu”, który opiera się na 
podstawom modelu niepłodności (PMN);

• metody objawowo termiczne związane z dwoma lub trzema wskaźnikami 
płodności: pomiarem temperatury, obserwacją śluzu oraz zmian szyjki macicy. 
Najbardziej znanymi w tej grupie metod są: metoda objawowo-termiczna podwój-
nego sprawdzenia4, metoda objawowo-termiczna według Josefa Rötzera, metoda 
objawowo-termiczna według Johna i Sheili Kippley oraz metoda objawowo-ter-
miczna opracowana przez polskiego ginekologa-położnika dr Teresę Kramarek.5

2. Naturalne planowanie rodziny w Polsce i jego wpływ na rozwój 
poradnictwa w Diecezji Sandomierskiej

Naturalne Planowanie Rodziny jest stylem życia, w którym małżonkowie 
w sposób świadomy podejmuję współpracę z Bogiem w dziedzinie przekazywa-
nia ludzkiego życia, polegającą na rozpoznawaniu i respektowaniu praw natury 

4 Por. H. Cerańska-Goszczyńska, Metoda objawowo-termiczna podwójnego spraw-
dzenia – reguły interpretacji objawów płodności, w: Naturalne planowanie rodziny, red. 
M. Troszyński, Warszawa 2006, s. 55-76. Por. M. Kinle, Wskazówki co do interpretacji 
karty cyklu, w: tamże s. 77-84.

5 Zob. Kinle, Małecka-Holerek, Naturalne planowanie rodziny w aspekcie historycz-
nym…, s. 213-222.
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związanych z ludzką płodnością.6 NPR jest więc drogą płodnego przeżywania 
seksualności i utrzymania czystości w odniesieniach między małżonkami oraz 
otwarciem się na poczęcie nowego życia, z uprzednim rozeznaniem i namysłem. 
Jednocześnie poprzez czyste i świadome akty, małżonkowie stają się dla siebie 
darem i przyjmują ten dar wzajemnie.7

Początki Naturalnego Planowania rodziny w Polsce w dużej mierze związane są 
z wydaniem w 1958 r. polskiego tłumaczenia książki J. H. Holta Powściągliwość 
okresowa w małżeństwie. W czasach komunizmu trud propagowania metody 
termicznej przypadł ginekologowi i seksuologowi dr Jolancie Masalskiej. W spo-
sób szczególny jej działania wspierał Kościół, do tego stopnia, że gdy w 1956 r. 
weszła w życie ustawa dopuszczająca przerywanie ciąży, Komisja Duszpasterska 
Episkopatu Polski zaleciła tworzenie katolickich poradni małżeńskich, w których 
uczono kobiety rozpoznawania objawów płodności. Ważną rolę odegrała tu pierw-
sza krajowa instruktorka poradnictwa rodzinnego, z wykształcenia pielęgniarka – 
Teresa Strzembosz.8

Z kolei w latach 50. tematyką rozpoznawania płodności zajmowała się dr Teresa 
Kramarek, która propagowała metodę termiczną. Prowadziła także własne bada-
nia, dzięki czemu opracowała tzw. metodę polską (metoda objawowo-termiczna). 

Znaczącą postacią w dziedzinie metod naturalnego planowania rodziny był 
także ginekolog-położnik – profesor Włodzimierz Fijałkowski.9

W roku 1964 Teresa Strzembosz rozpoczęła serię wizyt w Diecezji 
Sandomierskiej. W celu obrony życia nienarodzonych dzieci występowała 
w ośrodkach duszpasterskich, tj.: Radom, Skarżysko, Szewna. Swoją postawą 
zainspirowała Dorotę Kwapisz – pracownicę działu finansowo-księgowego oraz 
organizatorkę przydomowego punktu katechetycznego.10 Dzięki niej „Dorota 
włączyła się w akcję ratowania życia dzieci nienarodzonych i pomoc rodzinom – 
szczególnie wielodzietnym. Ta praca przybrała formy bardziej zorganizowane 
w parafialnym poradnictwie”.11 Z kolei w roku 1965, Kwapisz przyjęła posadę 

6 Zob. U. Dudziak, Naturalne planowanie rodziny w Polsce, w: Wartość i dobro 
rodziny, red. J. Jęczeń, M. Z. Stepulak, Lublin 2011, s. 166-167.

7 Zob. W. Fijałkowski, Ludzka płciowość. Płodność, w: Naturalne planowanie rodziny, 
red. M. Troszyński, Warszawa 2006, s. 19.

8 Zob. M. Kinle, Naturalne planowanie rodziny na świecie i w Polsce, w: Naturalne 
planowanie rodziny, red. M. Troszyński, dz. cyt., s. 225. Por. B. Perzanowska, Teresa 
Strzembosz i jej dzieło poradnictwa rodzinnego w Polsce, Łomianki 2010.

9 Zob. Kinle, Naturalne planowanie rodziny na świecie i w Polsce…, s. 226.
10 Zob. Cz. Murawski, Warto żyć dla miłości, Sandomierz 1997, s. 8-10.
11 Tamże, s. 10.
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pierwszej Instruktorki Diecezjalnej poradnictwa rodzinnego, co jednocześnie 
wiązało się dla niej z ciężką pracą, gdyż nie było jeszcze wypracowanych podstaw 
poradnictwa oraz duszpasterstwa rodzin. Dopiero we współpracy z biskupem 
Piotrem Gołębiowskim położyła fundament pod te struktury.12 Należy dodać, że 
„w ciągu 18 lat pracy w diecezji przygotowała setki osób świeckich do apostolstwa 
na rzecz rodziny”.13 Jej współpraca z doradczyniami poszczególnych punktów oraz 
liczne korespondencje z małżonkami przyczyniły się do przeprowadzenia tzw. 
„Eksperymentu Sandomierskiego”, który potwierdził ogromną potrzebę duszpa-
sterstwa rodzin i poradnictwa, a także wskazał na naturalne metody planowania 
rodziny jako fundament odpowiedzialnego rodzicielstwa. Podkreślił również 
znaczenie tych metod dla poprawy relacji między małżonkami. 

3. „Eksperyment Sandomierski”

Podczas kilkunastu lat pracy w duszpasterstwie rodzin Dorota Kwapisz zgro-
madziła sporą liczbę listów i wypowiedzi pisemnych (1184) z lat 1967-1978, od 
doradczyń parafialnych, ich mężów, a także od innych małżonków, korzystają-
cych w ówczesnych czasach z poradnictwa rodzinnego. Motywacją do pisania 
korespondencji, był udział w licznych rekolekcjach i dniach skupienia, wymiana 
doświadczeń, a także stosowanie przez małżonków naturalnych metod regula-
cji poczęć, szczególnie metody termicznej. Dzięki tym listom oraz w oparciu 
o swoją pracę w poradnictwie, Maria Dorota Kwapisz napisała pracę dyplomową 
pt. Problematyka odpowiedzialnego rodzicielstwa w świetle materiałów poradni 
życia rodzinnego diecezji sandomierskiej14, w której najważniejszym zagadnie-
niem badawczym była odpowiedź na pytanie dotyczące zmian, jakie mają miejsce 
w życiu małżeńskim i rodzinnym dzięki pomocy płynącej ze strony duszpasterstwa 
rodzin, a także przez wpływ metod naturalnego planowania rodziny.15

Na podstawie listów małżonków do Kwapisz można zauważyć, że dzięki sto-
sowaniu metody termicznej, szczególne zmiany uwidaczniają się w takich sferach 
życia małżeńsko-rodzinnego, jak: rodzicielstwo, miłość małżeńska i harmonia 
życia rodzinnego, życie religijno-moralne, a także szeroko rozumiane apostolstwo 

12 Zob. tamże, s. 10-11, 26.
13 Tamże, s. 26.
14 Niniejsza praca naukowa została napisana w postaci maszynopisu w roku 1979, pod 

kierunkiem ks. doc. dra hab. Helmuta Jurosa na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie i obecnie znajduje się w Archiwum Duszpasterstwa Rodzin Kurii 
Diecezjalnej w Sandomierzu. Zob. tamże, s. 29.

15 Zob. tamże, s. 29.
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na rzecz innych rodzin. Dla potrzeb niniejszego artykułu zostanie przybliżony 
aspekt dotyczący miłości małżeńskiej i harmonii życia rodzinnego.16

4. Więź małżeńska i więź rodzinna

Więzią rodzinną nazywamy szczególny rodzaj więzi społecznej, opartej 
na dwóch odrębnych podstawach: subiektywnej, czyli świadomości łączności 
z innymi członkami rodziny oraz poczuciu przynależności do danej rodziny; 
obiektywnej – opartej na czynnikach działających na rzecz trwałości rodziny, np. 
prawnych, obyczajowych, religijnych itp.17 Tym samym więź rodzinna stanowi 
niezwykle istotny element, który integruje codzienne życie rodziny, a swój pełny 
wyraz uzyskuje we wzajemności wszystkich osób w rodzinie, na którą składa się: 
zrozumienie, zaangażowanie, rodzinna solidarność oraz przestrzeganie określo-
nych norm prawnych, moralnych i obyczajowych. Wiąże się także z poczuciem 
odpowiedzialności za los rodziny oraz gotowością podejmowania wyrzeczeń na 
rzecz pozostałych jej członków. Jest zatem nie tylko elementem emocjonalnym, 
ale przede wszystkim niezastąpionym fundamentem rozwoju osobowego czło-
wieka.18 Jednak pierwszą i podstawową więzią, od której w dużej mierze zależy 
atmosfera życia rodzinnego oraz wzajemne relacje dzieci i rodziców, jest więź 
małżeńska. Łączy ona małżonków wspólnotą wiary, nadziei i miłości, a także 
pomaga w zwalczaniu przez nich egoizmu i otwiera na zdolność empatycznego 
myślenia o sobie nawzajem i o dzieciach19 oraz przyczynia się do doskonalenia 
wieloaspektowej działalności wychowawczej rodziny, która zawsze ma charak-
ter pierwotny wobec innych podmiotów wychowawczych. W rodzinie wszyscy 
wychowują siebie nawzajem.20

16 Por. Tamże, s. 31-55. „Wyniki badań pracy magisterskiej Marii Doroty Kwapisz 
zostały opublikowane w języku niemieckim w pracy zbiorowej: Elternschaft und 
Menschenwürde. Zur Problematik der Empfängnisregelung, Ernst Wenisch (Hrsg.), 
Wallender-Schönstatt 1984 i otrzymały miano Eksperymentu Sandomierskiego”. Por. 
M. D. Kwapisz, Problematyka odpowiedzialnego rodzicielstwa w świetle materiałów 
poradni życia rodzinnego diecezji sandomierskiej, praca dyplomowa, mps, s. 134-148.

17 Zob. J. Brągiel, S. Kawula, Więzi społeczne w rodzinie, w: Pedagogika rodziny, red. 
S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Toruń 2007, s. 115-116.

18 Zob. A. Łuczyński, Więź rodzinna a rozwój osobowy człowieka, w: Wartość i dobro 
rodziny, red. J. Jęczeń, M. Z. Stepulak, Lublin 2011, s. 426-427.

19 Zob. Tamże, s. 427.
20 Zob. B. Parysiewicz, Pedagogiczne podstawy duszpasterstwa rodzin, w: 

Duszpasterstwo Rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R, Kamiński, 
G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 146.
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5. Znaczenie NPR dla rozwoju więzi małżeńsko-rodzinnej – analiza 
świadectw małżonków z lat 1976-1978

Na podstawie świadectw małżonków, przedstawiono zestawienia tabelaryczne 
oraz wykresy dotyczące zmian, jakie zaszły w życiu małżeńsko-rodzinnym dzięki 
stosowaniu metod naturalnego planowania rodziny – szczególnie metody termicz-
nej. Wszystkich świadectw dotyczących miłości małżeńskiej i harmonii życia 
rodzinnego z lat 1976-1978 było 39, w tym: 8 świadectw z roku 1976, 24 świa-
dectwa z 1977 roku oraz 7 świadectw z 1978 roku. Szczegółowe dane liczbowe, 
w rozłożeniu na płeć przestawia poniższa tabela.

Płeć Liczba świadectw w poszczególnych latach
1976 1977 1978

Kobiety 8 16 5
Mężczyźni 0 8 2

Wpływ NPR na rozwój więzi małżeńskiej po wdrożeniu metody termicznej 
w życie21

ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

OBSZARY Elementy więzi małżeńskiej Liczba wskazań
K M Razem

Miłość 
małżeńska

rozwój i pogłębienie miłości 6 0 6
troska małżonków o siebie nawzajem 1 2 3
umiejętność podejmowania trudu 
i wyrzeczeń 1 4 5

Jedność 
małżeńska

umocnienie jedności i wzajemne 
zrozumienie 3 1 4

wzrost zaufania małżonków wobec siebie 2 0 2
umiejętność wczuwania się w potrzeby 
współmałżonka – empatia 1 0 1

Bliskość 
małżeńska

pragnienie bliskości psychicznej i duchowej 1 0 1
poczucie bycia potrzebnym dla drugiego 1 1 2
delikatność i czułość 1 0 1

21 Por. D. Kornas-Biela, Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny, w: 
Naturalne planowanie rodziny, red. M. Troszyński, dz. cyt., s. 124-125.
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ŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

OBSZARY Elementy więzi małżeńskiej Liczba wskazań
K M Razem

Radość 
i szczęście 
małżeńskie

wzrost szczęścia 3 4 7
pełne zadowolenie z życia małżeńskiego – 
sens życia 5 3 8

docenienie wyższych wartości, w tym Boga 3 0 3
spokój wewnętrzny/sumienia 6 4 10
uwolnienie od lęku i strachu 2 1 3

Zgoda 
małżeńska

uczenie się cierpliwości i szacunku do 
współmałżonka 2 0 2

poprawa relacji między małżonkami – mniej 
konfliktów i lepsze zrozumienie 6 3 9

Współżycie 
małżeńskie

otwarcie na współżycie 1 0 1
pragnienie bliskości cielesnej i większa 
satysfakcja ze współżycia 1 5 6

godność aktu małżeńskiego 1 0 1
kultura współżycia 1 2 3
moralne uporządkowanie życia seksualnego 2 1 3
umiejętność panowania nad popędami 2 1 3
uwolnienie od lęku i strachu, nabycie pew-
ności siebie 1 0 1

zachowanie wstrzemięźliwości 1 1 2

Godność 
kobiety

dowartościowanie kobiety, jako żony i matki 3 0 3
większy szacunek dla ciała 3 1 4
żona jako równorzędny partner dla męża 0 1 1

Powyższa tabela pokazuje spojrzenie małżonków na zmiany zachodzące w ich 
relacji małżeńskiej pod wpływem stosowania naturalnej metody regulacji poczęć, 
jaką jest metoda termiczna. Można zauważyć, że rozwój więzi małżeńskiej dokonał 
się w obrębie takich obszarów jak: miłość małżeńska, jedność, bliskość, radość 
i szczęście małżeńskie, zgoda pomiędzy małżonkami, współżycie małżeńskie 
oraz dowartościowanie kobiety.

Stosowanie metod Naturalnego Planowania Rodziny pozwoliło na spokój su-
mienia, dzięki czemu małżonkowie cieszyli się pełnym zadowoleniem z życia 
małżeńskiego. Życie zgodne z własnym sumieniem oraz przekonaniami oka-
zało się istotnym czynnikiem małżeńskiego szczęścia, podobnie jak zdolność do 
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rozumnemu kierowania własnymi popędami. Skutkiem było uwolnienie od lęku 
przed poczęciem i bliskością cielesną.

Drugim ważnym obszarem, w którym dokonał się rozwój więzi małżeńskiej była 
zgoda pomiędzy małżonkami. Stosowanie metody termicznej poprawiło relacje 
między mężem i żoną, zmniejszyło liczbę konfliktów małżeńskich. Szczególną 
uwagę zwróciły na to kobiety. Małżonkowie lepiej się rozumieli, byli bardziej 
cierpliwi, podchodzili z większym szacunkiem do współmałżonka.

Na podstawie listów przesyłanych do Doroty Kwapisz można stwierdzić, że 
wdrożenie metody termicznej w życie małżeńskie przyczyniło się do osiągnięcia 
wysokiego poziomu szczęścia, poczucia bycia potrzebnym dla drugiego, a nade 
wszystko do pogłębienia miłości małżeńskiej, przejawiającej się we wzajemnej 
trosce małżonków o siebie oraz umiejętności podejmowania trudu i wyrzeczeń. 

Także w obszarze współżycia małżeńskiego, małżonkowie dostrzegli znaczącą 
poprawę. W sposób szczególny dotyczyła ona obopólnej otwartości na podejmo-
wanie aktów małżeńskich, pragnienia bliskości cielesnej i osiągania większej 
satysfakcji ze współżycia. Wpływ NPR na tę sferę życia małżeńskiego pokazał, 
że małżonkowie potrafią panować nad swoimi popędami, kształtować pożycie 
małżeńskie zgodnie z normami kulturowymi i godnością mężczyzny i kobiety. To 
wytworzyło poczucie moralnego porządku w dziedzinie seksualności, uwolniło 
ich od lęku i dało pewność siebie.

Przedstawione w tabeli dane obrazowo ukazuje poniższy wykres.

Wykres 1. Wpływ NPR na rozwój więzi małżeńskiej
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Małżonkowie piszący listy do Doroty Kwapisz zwrócili również uwagę na fakt, 
iż stosowanie naturalnych metod regulacji poczęć przyczyniło się do poprawy 
ich sytuacji rodzinnej – wzmocnienia więzi z pozostałymi członkami rodziny, 
a więc dziećmi.

Wpływ NPR na rozwój więzi rodzinnej po wdrożeniu metody termicznej w życie22

ŻYCIE RODZINNE

OBSZARY Elementy więzi rodzinnej Liczba wskazań
K M Razem

Harmonia życia 
rodzinnego

rozwiązanie codziennych problemów 2 0 2
spokój 4 2 6
dobre relacje z dziećmi i rozmowy 
z nimi o NPR 0 1 1

oszczędność finansowa 1 0 1

Przekazywanie 
życia

kierowanie płodnością małżeńską 2 0 2
podejmowanie rozmów na temat płod-
ności, poczęcia – możliwość planowa-
nia poczęcia

3 1 4

współodpowiedzialność za poczęcie 
nowego życia 4 0 4

współpraca małżonków 7 2 9
wzajemne uzupełnianie się 1 1 2
otwarcie na przyjęcie nowego życia 1 0 1
uwolnienie od lęku i strachu 1 0 1

W sposób szczególny osoby korespondujące podkreślały, że wdrożenie metody 
termicznej w życie małżeńskie pozwoliło zintegrować życie rodzinne, co uwidocz-
niło się w rozwiązywaniu codziennych problemów, spokoju panującym w relacjach 
rodzinnych, w dobrych relacjach z dziećmi, z którymi rodzice bez oporu podej-
mowali tematy dotyczące naturalnego planowania rodziny. Metody przyniosły 
dobre skutki w tak odległej od intymnego pożycia, sferze, jak rodzinne finanse.23  

Zmiany ukazuje poniższy wykres:

22 Por. tamże, s. 126-128.
23 Por. Murawski, Warto żyć dla miłości…, s. 38-39 i 44.
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Wykres 2. Wpływ NPR na rozwój więzi rodzinnej

6. Przykładowe świadectwa małżonków

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka świadectw małżonków, których życie 
odmieniło się dzięki poznaniu i wcieleniu w życie metody termicznej.

Kobieta, list z 1976 r.: Chodzi tu o sprawy naprawdę ważne, a które w życiu są za 
mało doceniane, pozostawione własnemu biegowi. Konkretnie chodzi tu o intymne 
problemy małżeńskie, traktowane jako sprawy marginesowe, a w gruncie rzeczy one 
najczęściej są podstawą harmonijnego współżycia małżeńskiego. Ta dziedzina życia 
wymaga najwięcej umiaru i ładu, podejścia ludzkiego, tzn. uczuciowego i rozumnego. 
Taki porządek wprowadza metoda naturalna – metoda termiczna. Stosując ją czujemy 
się w pełni odpowiedzialni za swoje czyny, unikamy niespodzianek, zachowujemy 
spokój duchowy, możemy być pewni rozwoju miłości małżeńskiej24. 

Kobieta, 3 lata po ślubie, list z 1977 r.: Czuję ogromną wdzięczność dla ludzi, 
którzy mi tę wiedzę przekazali. Głównie chodzi mi o ukazanie wzorca prawdziwej 
pięknej miłości oraz nauczenie metody termicznej, która jest dla nas nieocenionym 
skarbem. Chciałabym chociaż na kartce papieru wyrazić swoją wdzięczność za to, 
że przekazane mi wiadomości ustrzegły moje małżeństwo od wielu rozczarowań, 
niepotrzebnych scen, może nawet tragedii. Nasze współżycie małżeńskie daje nam 
wiele radości, ponieważ metoda termiczna wykształtowała w nas wiele dodatnich 

24 ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Korespondencja z Dorotą Kwapisz. Rej. 
Końskie, wypowiedzi, list n. 44/18 (ADP – Archiwum Duszpasterskie Rodzin).
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cech, nauczyła opanowania własnego popędu seksualnego, szacunku wobec siebie, 
rozumnego planowania rodziny25. 

Kobieta, list z 1976 r.: Stosowanie metody termicznej od kilku lat ułatwiło mi 
znacznie pożycie małżeńskie. Istnieje dzięki wykresowi jakieś obopólne poro-
zumienie między nami, wyrozumiałość i delikatność uczuć, którą bym chciała 
utrzymać długo, długo…26. 

Kobieta, po 8 latach stosowania metody regulacji poczęć, list z 1977 r.: Metoda 
termiczna wprowadziła do naszego małżeństwa kulturę współżycia, pogłębiła 
miłość oraz patrzenie na męża lub żonę jako kogoś bardzo drogiego27. 

Kobieta, matka 3 dzieci, list z 1977 r.: Po ślubie upłynęło dwadzieścia dwa 
lata /…/ 22 lata! A ja dopiero w 1966 roku poznałam metodę termiczną. Stosuję 
ją więc niecałe dwa lata, a już odczuwam duże korzyści. Mąż jest teraz dla mnie 
lepszy i ja jestem mniej nerwowa. Nie chce nam się wierzyć, że mogło być inaczej 
niż jest teraz /…/ Pan Bóg jest nieskończenie dobry, dopomógł nam uregulować 
życie. W naszym domu jest dużo spokojniej28. 

Mężczyzna, list z 1977 r..: W obecnej chwili jesteśmy bardzo szczęśliwi, unikamy 
najdrobniejszych nieporozumień, które by zakłóciły nasz spokój, równowagę /…/ 
stateczność myślenia, sprowadzania się do wspólnego dobra. Mieszkanie nasze oraz 
gniazdo rodzinne napełnione jest ogromną ilością radości, zadowolenia z samych 
siebie. Jest nam lepiej i lżej znosić trudy codziennego życia29. 

Mężczyzna, ojciec rodziny, list z 1978 r.: Z chwilą, kiedy zapoznaliśmy metodę 
termiczną, wtedy otworzyło się nowe życie /…/ i można powiedzieć, że jesteśmy 
małżeństwem idealnym /…/ Już dzieci zauważyły tę jedność /w/ rodzinie /…/ jakie to 
zadowolenie u dzieci jak widzą, że tatuś z mamusią to zgodnie żyją, po prostu inny 
świat. Chciałbym zakończyć, podziękować Bogu za to wszystko i tym wszystkim, 
co nas wprowadzili na drogę szczęścia, moją całą Rodzinę, Żonę, mnie i Dzieci30. 

Mężczyzna, ojciec 4 dzieci, list z 1977 r.: Metodę poznałem około 10 lat temu. 
W moim życiu zmieniło się bardzo wiele, przede wszystkim wyzbyłem się hałasu 

25 ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Wypowiedzi-Rekolekcje, 29XI-2XII 1975 r. 
i 1977-1978; Kobiety/Mężczyźni/Małżeństwa, list n. 126/22.

26 ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Korespondencja z p. Dorotą Kwapisz, list 
n. 27/3.

27 Tamże, list n. 23/1.
28 ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Listy do p. Doroty; wspomnienia, zdjęcia, 

list n. 2/2.
29 ADR Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, Wypowiedzi-Rekolekcje, 29XI-2XII 1975 r. 

i 1977-1978; Kobiety/Mężczyźni/Małżeństwa, list n. 126/22.
30 Tamże, list n. 131/3.
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i niepewności. Mamy czwórkę dzieci i teraz możemy korzystać ze wspólnego 
szczęścia spokojnie i szczęśliwie /…/ Zginął nerwowy nastrój domowy i jednym 
słowem: pochmurne dni stały się jasne i słoneczne. Szkoda tylko, że trochę za 
późno. Żona jest spokojna, może ma trochę więcej pracy, ale nie krzywduje sobie, 
tylko jej zasługa, ona szukała wyjścia z tej sprawy i znalazła. Ja jako mąż mogę 
tylko Jej podziękować, bo przecież jest za co, wprowadziła nasze małżeństwo na 
jasny, słoneczny dzień /…/ w stosowaniu metody też nie mamy żadnych trudności. 
Ja osobiście jestem bardzo zadowolony i każdemu znajomemu polecam31. 

Zaprezentowane fragmenty listów małżonków pokazują, iż wpływ natural-
nego planowania rodziny na rozwój więzi małżeńskiej jest istotny. Małżonkowie 
dostrzegli w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym zmiany, które pozwoliły im 
głębiej przeżywać własne małżeństwo oraz lepiej angażować się w życie rodzinne. 
Zwiększyła się również ich świadomość dotycząca pożycia seksualnego i prokre-
acji. Nawiązała się między nimi współpraca i chęć wzajemnego towarzyszenia 
sobie w tak doniosłym momencie życia, jakim jest powołanie do życia nowej 
istoty ludzkiej. Maturalne metody regulacji poczęć oceniają jako wielki skarb, bez 
którego w wielu przypadkach nie byłoby możliwe szczęcie małżeńskie.

7. Zakończenie

Artykuł w sposób systematyczny ukazuje rozwój metod naturalnego planowania 
rodziny na świecie i w Polsce, prezentuje niektóre działania osób na terenie pol-
skim, które przyczyniły się do powstania duszpasterstwa rodzin oraz poradnictwa 
małżeńsko-rodzinnego. Podkreśla działalność pierwszej Instruktorki Diecezjalnej 
poradnictwa rodzinnego Diecezji sandomierskiej – Marii Doroty Kwapisz i jej 
wpływ na propagowanie naturalnych metod regulacji poczęć – przede wszystkim 
metody termicznej. Na podstawie listów małżonków piszących do Doroty Kwapisz 
w latach 1976-1978 wywnioskowano, iż wpływ NPR na rozwój więzi małżeńskiej 
i rodzinnej jest znaczący. Potwierdzają to liczne wypowiedzi małżonków, wska-
zujące na pogłębienie miłości małżeńskiej oraz nowe spojrzenie na współżycie 
małżeńskie i dziedzinę prokreacji.

31 Tamże, list n. 130/8.
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Kamila Rzepka: NPR significance for the development of family ties 
married and certificates by spouses with diocesan archives Sandomierz 

during 1976-1978

The article systematically presents the development of natural family planning 
methods, in Poland and throughout the world, and describes particular actions of 
people in Poland that contributed to establishment of pastoral family counseling 
and marriage and family therapy. Certain amount of attention is given to activities 
of Maria Dorota Kwapisz, the first Diocesan Instructor of family counseling in 
the Diocese of Sandomierz, who substantially influenced the promotion of natural 
family planning methods, especially a temperature record. On the basis of letters 
by married couples to Dorota Kwapisz in the years between 1976 – 1978, it was 
concluded that natural family planning influences matrimonial bond and family 
bond in a significant manner. It has been confirmed by numerous statements gi-
ven by the spouses that, as an effect of natural family planning, their marital love 
deepened and they experienced a new perception of intercourse and procreation.

Key words: natural family planning, thermal method, matrimonial bond, family 
bond, influence, testimonies.


