19. Pornografia
– pseudonauczycielka seksualności
1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE
• ukazanie integracji seksualnej człowieka.

3.
•
•
•

POJĘCIA, POSTACI
pornografia,
pornografia soft core,
pornografia hard core.

4. WARTOŚCI
• dostrzeżenie wartości ciała ludzkiego jako daru Bożego.
5.
•
•
•
•

SCHEMAT LEKCJI
prawdziwe skutki pornografii,
rozróżnienie pornografii na soft i hard,
analiza duchowego leczenia z pornografii,
propozycje multimedialne i medialne dla osób chcących wyzwolić się
z pornografii.

II. Zachowanie miłości

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:
• po lekcji definiuje pojęcie pornografii;
• po lekcji dostrzega różnice pomiędzy pornografią soft core a hard core;
• stwierdza, że pornografia odrywa akt seksualny dwojga osób z kontekstu ich
miłości i przedstawia ich ciała w sposób czysto instrumentalny;
• wymienia sposoby radzenia sobie z pornografią;
• dostrzega niebezpieczeństwa płynące z pornografii.

6. PROPOZYCJA REALIZACJI
Wprowadzenie
Metoda – film krótkometrażowy. Ostatni wywiad z Tedem Bundym, seryjnym
mordercą i gwałcicielem (czas trwania: 4 minuty 36 sekund; http://www.youtube.com/
watch?v=HZW-0hvFy1c; dostęp:15.06.2014).
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Nauczyciel zadaje pytania:
a. Co było przyczyną zabójstw i gwałtów w przypadku Teda?
b. Jak wszystko się zaczęło?
c. Dlaczego Ted dalej brnął w życiowe bagno?
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Rozwinięcie tematu
Metoda – praca z tekstem. Nauczyciel prosi wybranego ucznia, aby odczytał
głośno i wyraźnie pojęcie pornografii z Nowej Encyklopedii PWN.
Podsumowanie: pornografię stanowią pisma, druki, filmy, wizerunki i inne
przedmioty, które są stosowane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorcy podniecenia seksualnego. Dzieła sztuki nie są przedmiotem pornografii. Wyróżnia się pornografię: soft core (słabego stopnia) i hard core (mocnego stopnia).
Pornografię typu soft można zaobserwować niemalże wszędzie: w czasopismach
młodzieżowych, reklamach, filmach. Ma ona charakter łagodny, ale pobudza wyobraźnię człowieka. Natomiast pornografia typu hard pojawia się w filmach powyżej 18-go roku życia i czasopismach dla panów. Pornografia, zarówno słaba, jak
i mocna, wywołuje określone skutki w sferze seksualnej człowieka, zmuszając go
do dalszego poszukiwania mocniejszych wrażeń i ostrzejszych treści. W rezultacie łatwo się od niej uzależnić. Człowiek zaczyna postrzegać ciało człowieka
jako przedmiot zysku, a stosunek seksualny w odseparowaniu od więzi duchowej
między osobami. Wzmaga się przy tym pragnienie dostarczania psychice coraz to
nowych bodźców pobudzających seksualnie. W rezultacie traci się kontrolę nad
swoją seksualnością, co może prowadzić do wynaturzenia jego osobowości – jak
w przypadku Teda. Co zrobić, aby uniknąć szkodliwych skutków pornografii?
Metoda – antidotum. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup; uczniowie opracowują antidotum na zagrożenia płynące z pornografii (załącznik 1); korzystają przy
tym z podręcznika, z działu „Przeczytaj”. Po zakończonej pracy przedstawiciel
grupy odczytuje odpowiedzi.
Podsumowanie: duchowe leczenie się z pornografii jest procesem długim i wymaga poświęcenia. Po pierwsze trzeba umiejętnie dobierać środki masowego przekazu. Należy zadbać, aby oglądane filmy, czasopisma i strony internetowe nie były
przesiąknięte pornografią. Nie można wierzyć w zapewnienia, że po pierwszym
razie nic się nie stanie. Nasz mózg koduje bezwiednie informacje i bodźce, które
go pobudzają, dając przy tym przyjemność, i wzmagając następnie głód pornografii. Trzeba również umiejętnie dobierać towarzystwo, aby nie znaleźć się wśród
osób seksualnie zdeprawowanych. W przypadku zauważenia treści pornograficznych w miejscach publicznych, np. na stacjach, w sklepach czy na billboardach,

nie można sobie pozwolić na kupno czy dalsze oglądanie tej rzeczy, bo walka
z góry jest przegrana. Należy odwrócić swoją uwagę i nakierować tok myślenia
na inne tory, zająć się pracą lub sportem. Człowiek uzależniony od pornografii
nie wygra walki sam, bez Boga i życia sakramentalnego. Dlatego należy szukać
u Niego zbawiennej pomocy. Zwycięstwo zapewni modlitwa, wysiłek, a przede
wszystkim łaska Boża, gdyż dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Notatka
Pornografia jest złem moralnym, które uzależnia i niszczy człowieka, pozbawiając go godności, którą obdarzył go Bóg w dziele stworzenia.
Korelacja z edukacją szkolną:
a) etyka – wartość ludzkiej seksualności, niebezpieczeństwo instrumentalnego
traktowania ciała człowieka, uderzenie w ludzką godność,
b) wiedza o społeczeństwie – zjawisko występowania pornografii w miejscach
powszechnie dostępnych dla dzieci i młodzieży; niszczycielskie skutki u osób
dotkniętych uzależnieniem od pornografii i ich deprawujące funkcjonowanie
w społeczeństwie,
c) biologia – mechanizmy pobudzające ludzką seksualność,
d) język polski – interpretacja Modlitwy przed wejściem do internetu Asi Kozak.
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Zakończenie
Ciało człowieka jest dziełem Boga, uświęconym przez Jego stwórcze działanie.
Spełnia ono rolę służebną w okazywaniu miłości i w przekazywaniu życia. Natomiast pornografia czyni z ciała człowieka narzędzie zysku czy też deprawacji.
Wykoślawia akt płciowy między dwojgiem osób, który jest wyrwany z kontekstu
ich miłości i używany w celu wywołania silnego podniecenia i nakręcenia biznesu
pornografii, prostytucji itp. Zatem pornografia niszczy ludzką godność i tym samym godzi w człowieczeństwo.

7. INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
Metoda – dyskusja seminaryjna. Uczniowie prowadzą dyskusję na temat pornografii. Jedna grupa opracowuje i przedstawia argumenty, które mówią o potrzebie tworzenia pornografii, a druga grupa zbiera argumenty, które podkreślają jej
szkodliwość. Dyskusja odbywa się po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu się uczniów do zajęć poprzez zapoznanie się z literaturą przedmiotu i stworzenie referatów (w zależności od koncepcji nauczyciela).
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8. ALTERNATYWNE TEKSTY DO WYKORZYSTANIA

II. Zachowanie miłości

Modlitwa o uzdrowienie ze skutków kontaktu z pornografią
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Duchu Święty, Obrońco człowieka, przynoszę Ci ból mojego serca, którym był kontakt z pornografią. Wyrwij mnie z tej śmiertelnej matni. Przetnij wszystkie nici zła,
które przez ten grzech są jeszcze w mojej duszy. Wiem, że nic sam(a) nie mogę uczynić. Przychodzę więc Duchu Święty prosić o pomoc w zerwaniu z tym uzależnieniem.
Uzdrów – błagam – moją wyobraźnię i pamięć. Oczyść moje ciało i skrzywione pragnienia. Wypełnij mnie Bożym Światłem i Bożym Słowem. Zatop mnie w Bożym Miłosierdziu. Zanurz mnie na stałe w Ranie Konającego Serca Pana Jezusa, który daje
nam wszystkim zbawienie. Wiem, że Chrystus wychodzi na drogę każdego człowieka,
aby mu pomagać i prowadzić do nieba. Pomóż mi, Duchu Święty, trzymać się zawsze
drogi czystej miłości, aby nie krzywdzić nikogo spojrzeniem, myślą, słowem czy uczynkiem. Daj mi siłę dbać o czystość intencji. Naucz mnie prawdziwie kochać. Amen.
Źródło: http://duchsw.blogspot.com/2011/11/modlitwa-uzdrowienia-ze-skutkow.html

(dostęp: 05.06.2014).

