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Od poczêcia
cz³owiek
Komórkê jajow¹ od momentu
zap³odnienia nazywamy
zarodkiem, ale nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e jest to cz³owiek.
prof. dr hab. med. B. Chazan
• • •

¯ycie cz³owieka zaczyna siê
w chwili zap³odnienia.
prof. dr hab. med. W. Fija³kowski
• • •

¯ywot cz³owieka rozpoczyna siê
w momencie poczêcia, to jest
zap³odnienia i koñczy siê
w momencie œmierci.
prof. dr hab. med. R. Klimek
• • •

¯ycie cz³owieka zaczyna siê wraz
z pierwszym podzia³em zap³odnionej komórki rozrodczej.
prof. dr hab. med. M. Rybakowa
• • •

Cz³owiek jest cz³owiekiem od
poczêcia.
dr hab. med.
K. Wiœniewska-Roszkowska
• • •

Pocz¹tkiem ¿ycia cz³owieka jest
zap³odnienie.
prof. dr hab. med. M. Ujec
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Ojciec Œwiêty przyj¹³ w Castel Gandolfo 27 lipca br.
pielgrzymów Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej z ks. dyr. Stanis³awem Mik¹ nz czele.
Wœród pielgrzymów obecni byli animatorzy Ruchu
Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego pañstwo Halina
i Czes³aw Chytrowie (redaktorzy S³u¿by ¯yciu).
Na zdjêciu: Ojciec Œwiêty b³ogos³awi dzie³u Duchowej
Adopcji. Pañstwo Chytrowie przekazuj¹ bia³¹ ksiêgê
„Dar Duchowej Adopcji”, w której zamieszczono relacjê
ksiê¿y proboszczów na temat realizacji tego modlitewnego dzie³a.

P O L E C A M Y

Kaseta wideo

Niemy krzyk
Dokument przedstawiaj¹cy wstrz¹saj¹c¹ prawdê o aborcji. Dr Bernard Nathanson przy pomocy ultrasonografu pokazuje, jak umiera dziecko w czasie „zabiegu”. Udowadnia, ¿e dziecko poczête nie ró¿ni siê
od ka¿dego z nas. Obok matki jest drugim pacjentem, którym lekarz ma obowi¹zek siê opiekowaæ. Film
jest wielkim apelem o zaprzestanie zabijania bezbronnych dzieci.
30 min., cena 25 z³
Kaseta Niemy Krzyk do nabycia w Fundacji „G³os dla ¯ycia”
ul. Forteczna 3, 61-362 Poznañ, tel. (061) 8758119 w. 191, fax (061) 8753151

Kaseta wideo

Bernard Nathanson w Polsce
Filmowa relacja z pobytu dra Nathansona
w naszym kraju w 1996 roku – podczas wielkiej narodowej kampanii w obronie nienarodzonych. Cena 20 z³.

Œwiadek ¿ycia
Ksi¹¿ka-relacja z pobytu dra Bernarda Nathansona w Polsce. Zawiera ona wszystkie jego wyst¹pienia z paŸdziernika 1996 roku. 85
stron. Cena 5 z³.

Kasetê z pobytu dra Nathansona w Polsce oraz ksi¹¿kê Œwiadek ¿ycia mo¿na nabyæ pod adresem:
Fundacja „Nasza Przysz³oœæ”, ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek
nasza_przyszlosc@telbank. pl, tel. (094) 374 25 14, 373 11 60, fax (094) 373 11 61

communique
Jeden z najlepszych serwisów informacyjnych w obronie ¿ycia. Czêste uaktualnienia (kilka razy w miesi¹cu).
Po wys³aniu wiadomoœci o chêci otrzymywania go pod adresem listserv@all.org, otrzymuje siê bezp³atnie serwis
drog¹ e-mailow¹. Opiekê nad serwisem sprawuje s³ynna obroñczyni ¿ycia w Stanach Zjednoczonych – Judie
Brown, przewodnicz¹ca American Life League.
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Zwyciêzca œmierci

Drodzy Przyjaciele!
Wszyscy jesteœmy jeszcze pod wra¿eniem czerwcowej pielgrzymki Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II do Ojczyzny. Papie¿ kilkakrotnie wzywa³ do bezwarunkowego szacunku wobec ¿ycia ka¿dego cz³owieka. Gor¹cy, a nawet dramatyczny, papieski apel wyg³oszony w £owiczu do rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli (por 27) zapewne nie pozostanie bez odpowiedzi.
W drugim numerze „S³u¿by ¯yciu” postanowiliœmy ukazaæ fundamentalny,
naukowy i medyczny fakt: cz³owiekiem jest siê od poczêcia. Redakcja zwróci³a siê do kilkunastu wybitnych naukowców i lekarzy z proœb¹ o wypowiedŸ na
temat pocz¹tku ¿ycia ludzkiego. Wypowiedzi te publikujemy na s. 12–14.
Prawda o pocz¹tku ¿ycia cz³owieka toruje sobie powoli, ale zdecydowanie
i systematycznie drogê z pracowni naukowych do podrêczników szkolnych,
opracowañ popularnych, wielonak³adowych gazet. Obroñców ¿ycia napawaj¹
trosk¹ podejmowane jeszcze próby ukrywania czy wrêcz zafa³szowania tej naukowej prawdy. Niemniej jednak pozwolê sobie wyraziæ najg³êbsze przekonanie, ¿e ju¿ w najbli¿szych latach prawda ta z pewnoœci¹ dotrze do ogó³u spo³eczeñstwa, powoduj¹c dalszy wzrost szacunku wobec ¿ycia ka¿dego cz³owieka od chwili jego poczêcia.
Przekazywanie prawdy o pocz¹tku ¿ycia cz³owieka, o wspania³oœci rozwoju dziecka od poczêcia do urodzenia to nadal jedno z najwa¿niejszych zadañ w wielkim, wieloaspektowym dziele obrony ¿ycia. Zadanie tym wa¿niejsze, ¿e przez d³ugie lata PRL-u prawda ta by³a czêsto ukrywana czy fa³szowana.
Jako obroñcy ¿ycia z radoœci¹ przyjêliœmy najnowsze zmiany w kodeksie
karnym, który obecnie skutecznie chroni ¿ycie i zdrowie ludzkie (por. s. 6). Zadowolenie równie¿ wywo³uje rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy przeciwko eutanazji, uchwalona 25 czerwca w Strasburgu. Natomiast
z bólem przyjêliœmy wiadomoœæ o dopuszczeniu w Niemczech pigu³ki wczesnoporonnej RU-486.
dr in¿. Antoni Ziêba
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prof. Maria Rybakowa
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w opracowaniach
popularnych
16–18
dr Bernard Nathanson
Œmiertelne oszustwo,
zaplanowana zag³ada 19–22

Miesiêcznik „S³u¿ba ¯yciu.
Zeszyty problemowe”
wydawany jest przez Polskie
Stowarzyszenie Obroñców
¯ycia Cz³owieka
Redaguje zespó³: Antoni Ziêba
(redaktor naczelny),
Zdzis³aw Arkuszyñski, Czes³aw Chytra,
Halina Chytra, Rafa³ Michalik,
ks. Franciszek P³onka,
Wanda Pó³tawska,
o. Ignacy Rêkawek, Katarzyna Urban
Adres redakcji: ul. Miko³ajska 17,
31-027 Kraków, tel. /fax (012) 421 08 43,
e-mail: sluzba@grafion.com.pl
Sekretariat redakcji czynny
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 11.00–15.00.
Przygotowanie do druku:
Grafion, ul. Grzegórzecka 17,
31-532 Kraków, tel./fax (012) 422 78 94
Druk: Poligrafia SA Grupa Kapita³owa
Exbud SA, Kielce
Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia
Cz³owieka w ramach dzia³alnoœci
statutowej wydaje i nieodp³atnie
rozprowadza miesiêcznik „S³u¿ba ¯yciu”,
licz¹c na ofiarnoœæ obroñców ¿ycia.
Wszyscy, którzy przeœl¹ na konto
Stowarzyszenia
dar – minimum 10 z³ – otrzymaj¹
6 kolejnych numerów „S³u¿by ¯yciu”.
Polskie Stowarzyszenie Obroñców
¯ycia Cz³owieka
31-698 Kraków, ul. Pytlasiñskiego 15
BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608

3

A K T U A L N O Œ C I

Nades³ane
listy

Pragnê podziêkowaæ wszystkim za
¿yczliwe przyjêcie pierwszego numeru
naszego pisma. Dziêkujê za telefony, listy i ¿yczenia dynamicznego rozwoju.
Niech mi wolno bêdzie z³o¿yæ szczególnie serdeczne podziêkowania za
okazan¹ ¿yczliwoœæ Ksiê¿om Biskupom:
bp. Antoniemu Dydyczowi, bp. Stanis³awowi Dziwiszowi, bp. Leszkowi S³awojowi G³odziowi, bp. Piotrowi Liberze,
abp. Józefowi Michalikowi, bp. Janowi
Œrutwie, bp. Janowi Bernardowi Szladze, abp. Szczepanowi Weso³emu oraz
Pani Marsza³ek Senatu RP prof. Alicji
Grzeœkowiak, Panu Marsza³kowi Sejmu
RP Maciejowi P³a¿yñskiemu i Pani Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Franciszce Cegielskiej.
Antoni Ziêba
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Przeciw eutanazji

Z

gromadzenie Parlamentarne
Rady Europy 25 czerwca br.
w Strasburgu opowiedzia³o siê
za ca³kowitym zakazem eutanazji aktywnej, czyli zakazem celowego przerywania ¿ycia nieuleczalnie chorych i umieraj¹cych. Zalecenie, przyjête na koniec debaty o ochronie praw cz³owieka i godnoœci nieuleczalnie chorych i umieraj¹cych,
odrzuca tym samym „prawo” do œmierci,
którego domagaj¹ siê ró¿ne stowarzyszenia w Europie.
Jak podkreœli³ Edeltraud Gatterer
(Austria, PPE/DC), prezentuj¹cy raport
wstêpny debaty, zadawanie œmierci nieuleczalnie chorym lub umieraj¹cym
jest niedopuszczalne – w równym stopniu co kara œmierci – i jest sprzeczne
z prawem do ¿ycia zawartym w II artykule Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka.

„Pragnienie œmierci, wyra¿one przez
nieuleczalnie chorego lub umieraj¹cego
nie mo¿e nigdy stanowiæ podstawy prawnej do jego œmierci z rêki osoby trzeciej”
– zadeklarowali parlamentarzyœci.
Zalecenie wymaga od pañstw cz³onkowskich, by uwzglêdni³y w swych wewnêtrznych przepisach prawnych regulacje, które zapewni³yby nieuleczalnie
chorym i umieraj¹cym ochronê prawn¹
i socjaln¹, jak równie¿ ochronê godnoœci.
Ka¿demu choremu powinno byæ przyznane pierwszeñstwo leczenia paliatywnego. Zgromadzenie wymaga utworzenia, przynajmniej w du¿ych szpitalach,
wyspecjalizowanych jednostek kszta³cenia s³u¿by zdrowia do tego rodzaju leczenia oraz stworzenia ekip wyspecjalizowanych w leczeniu paliatywnym
w domu. Podkreœla siê zasadnicze znaczenie mo¿liwoœci otrzymania przez

chorych leczenia przeciwbólowego, nawet jeœli mia³oby to mieæ za skutek
uboczny skrócenie ich ¿ycia.
Parlamentarzyœci Rady Europy ¿¹daj¹ tak¿e od pañstw cz³onkowskich przyznania chorym prawa do wyra¿ania zgody na kontynuowanie lub zaprzestanie
leczenia. „¯aden chory nie powinien byæ
leczony wbrew swej woli ani doœwiadczaæ wp³ywów lub nacisków osób trzecich” – podkreœlili.
Nie umniejszaj¹c odpowiedzialnoœci
lekarza za jego dzia³alnoœæ terapeutyczn¹ , wola chorych powinna byæ respektowana, o ile nie narusza ich godnoœci.
Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y
podj¹æ kroki, aby by³y respektowane instrukcje oraz formalna deklaracja („living
will”) i czuwaæ nad ich przestrzeganiem.
t³um. D.N.

Kair 5 lat póŸniej
Podsumowanie piêciu lat od Konferencji Ludnoœciowej – udzia³ polskiej delegacji rz¹dowej
w XXI Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia ONZ

M

iêdzy 30 czerwca a 5 lipca br.
w Nowym Jorku odby³a siê
XXI Nadzwyczajna Sesja
Zgromadzenia ONZ, na której przegl¹dano i oceniano sposób wdra¿ania Programu Konferencji Ludnoœciowej w Kairze z 1994 roku.
Komitet Przygotowawczy nowojorskiej sesji pracowa³ ju¿ od wiosny tego
roku. Nie zd¹¿ono jednak przygotowaæ
dokumentu koñcowego na tê Sesjê Nadzwyczajn¹, wiêc prace Komitetu trwa³y
tak¿e podczas sesji. Dokument przyjêto
w przeddzieñ zamkniêcia obrad. Takie
opóŸnienie w przyjêciu dokumentu spowodowa³y d³ugotrwa³e i za¿arte dysusje.
Próbowano wprowadziæ zapisy domagaj¹ce siê:
– stworzenia bezpiecznych warunków do przeprowadzania aborcji,
– ochrony nastolatek przez „niebezpieczn¹ aborcj¹”,
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

– prawa nastolatków do pe³nej prywatnoœci i poufnoœci.
Jako cz³onek Delegacji Rz¹dowej
bra³am udzia³ w tych dyskusjach i trzykrotnie zabiera³am g³os w imieniu Polski. Odmówi³am zdecydowanie poparcia
dla jakichkolwiek form aborcji, prezentuj¹c przy tym polskie prawo, które nie
zezwala na aborcjê z przyczyn spo³ecznych. Odmówi³am tak¿e poparcia dla zapisów promuj¹cych edukacjê seksualn¹,
która – zgodnie z polskim prawem – zosta³a zast¹piona przygotowaniem do ¿ycia w rodzinie. Natomiast popar³am wyraŸnie uzupe³nienie zapisów dotycz¹cych praw nastolatków o pierwszorzêdne
prawa i obowi¹zki rodziców w tym zakresie. Wiele krajów, jak np. Argentyna,
Sudan, Iran czy Stolica Apostolska wyra¿a³o te same pogl¹dy.
Polskiej Delegacji przewodzi³ min.
Jerzy Kropiwnicki. Na samym pocz¹tku

sesji przedstawi³ wyst¹pienie w imieniu
Polski, które w skrócie mo¿na by zatytu³owaæ: „Przede wszystkim rodzina”. Minister odmówi³ równie¿ poparcia stanowiska przedstawiciela Unii Europejskiej,
w którym zawarte by³y wspomniane
wczeœniej trzy tezy.
Odwo³ywaliœmy siê równie¿ konsekwentnie do zapisów dokumentu z Konferencji w Kairze, który wyraŸnie mówi
o suwerennoœci poszczególnych pañstw
w zakresie realizowania postulatów
sprzed piêciu lat, daj¹c pierwszeñstwo
ustawodawstwu narodowemu.
Polska wziê³a aktywny udzia³ w tym
posiedzeniu, odwo³uj¹c siê do polskiego
prawa i systemu wartoœci.

dr n. med. Maria Smereczyñska
przewodnicz¹ca Sejmowej Komisji Rodziny
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Skuteczniejsza ochrona
dziecka poczêtego
Rozmowa z pos³em Antonim Szymañskim, przewodnicz¹cym sejmowej podkomisji do zmian w kodeksie karnym
i ustawie o zawodzie lekarza
– Zakoñczy³a siê ju¿ procedura legislacyjna w kodeksie karnym i ustawie o zawodzie lekarza. Jak Pan ocenia te przepisy?
– Uwa¿am, ¿e s¹ potrzebne i wa¿ne.
Przywrócono miêdzy innymi dwa przepisy,
które by³y zawarte w poprzednim kodeksie
karnym. Pierwszy z nich dotyczy lepszej
ochrony prawnej ¿ycia noworodka. Do tej
pory matka, która zabi³aby noworodka pod
wp³ywem silnego prze¿ycia zwi¹zanego
z przebiegiem porodu, znacznym zniekszta³ceniem dziecka lub ze szczególnie
trudn¹ sytuacj¹ osobist¹, podlega³aby karze
pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat
5. Mieliœmy tu do czynienia z ³agodniejszym zagro¿eniem kar¹ przestêpstwa zabójstwa. Poniewa¿, zgodnie z terminologi¹
medyczn¹, dziecko do 28 dnia po urodzeniu jest noworodkiem, dlatego zabójstwo
dziecka nawet 4 tygodnie po jego urodzeniu – z powodu np. trudnej sytuacji osobistej matki – by³o objête t¹ ³agodniejsz¹ form¹ kary. Takie rozwi¹zanie nie gwarantowa³o dziecku odpowiedniej ochrony
prawnej ¿ycia, dlatego uleg³o ono zmianie.
Po nowelizacji mamy przepis, który tak¹ ³agodniejsz¹ formê kary przewiduje – wy³¹cznie w przypadku zabójstwa dziecka
w trakcie porodu, o ile czyn ten mia³ z nim
zwi¹zek. Nast¹pi³o wiêc zawê¿enie
³agodniejszego traktowania zabójstwa do
przypadków wyj¹tkowych, z których to

przypadków wyeliminowano trudn¹ sytuacjê osobist¹ matki oraz zniekszta³cenie
dziecka.
– Wprowadzono tak¿e przepis dotycz¹cy zdrowia dziecka poczêtego.
– Tak, to niezmiernie wa¿ny przepis,
który funkcjonowa³ ju¿ w naszym prawie karnym w latach 1993–1996. Wykreœlenie tego przepisu zosta³o uznane przez
Trybuna³ Konstytucyjny za niew³aœciwe,
st¹d oczywiste zobowi¹zanie do jego
przywrócenia. Zamachy, polegaj¹ce na
celowym wywo³aniu rozstroju zdrowia
lub uszkodzenia dziecka poczêtego, nie
mog¹ przecie¿ pozostawaæ poza zakresem ochrony prawnej. Bowiem – jak to
uj¹³ Trybuna³ Konstytucyjny – dotykaj¹
istoty ca³kowicie bezbronnej, równoczeœnie jednak zdolnej do odczuwania bólu,
a nawet mog¹ stanowiæ znamiona nieludzkiego, okrutnego traktowania. Rozwi¹zanie to jest zgodne ze standardami
miêdzynarodowymi i zapewnia realizacjê konstytucyjnych zasad ochrony zdrowia i ¿ycia cz³owieka oraz zasad demokratycznego pañstwa prawa.
– W kodeksie karnym zmienia siê
te¿ dotychczasowe okreœlenie „p³ód”
na „dziecko poczête”.
– Chodzi³o o ujednolicenie terminologii wystêpuj¹cej w ró¿nych dziedzi-

nach prawa, a z drugiej strony o pojêcie
precyzyjne. Termin „dziecko poczête”
takie warunki spe³nia, stosowany jest we
wspó³czesnym polskim prawie rodzinnym i cywilnym.
– Jakie zmiany zosta³y dokonane
w ustawie o zawodzie lekarza?
– Uzupe³niono zakaz przeprowadzania eksperymentów badawczych – którym obecnie objête s¹: osoby ubezw³asnowolnione, ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej, osoby pozbawione wolnoœci
– o dzieci poczête.
– Czy czuje Pan satysfakcjê z dokonanych zmian?
– Nastêpuje zdecydowana poprawa
ochrony prawnej noworodka i dziecka
poczêtego. Do ostatniego dnia przed
podpisaniem ustawy przez prezydenta
¿y³em w niepokoju, czy uda siê wszystko doprowadziæ do koñca. Cieszê siê
ogromnie z tego sukcesu. Pamiêtam manifestacjê obroñców ¿ycia sprzed kilku
lat przed Sejmem w obronie tych przepisów, które jednak zosta³y wyrugowane
z systemu prawa, a teraz wracaj¹.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e nie by³oby to
mo¿liwe, gdyby nie poparcie Akcji Wyborczej Solidarnoœæ.
– Serdecznie dziêkujê za rozmowê,
a przede wszystkim za wieloletnie zaanga¿owanie w dzie³o obrony ¿ycia.
rozm. JK

Od redakcji:
Prezydent A. Kwaœniewski
29 lipca br. podpisa³ ustawê
o zmianach w kodeksie karnym
i ustawie o zawodzie lekarza

Pozytywne zmiany w kodeksie karnym i ustawie o zawodzie lekarza
Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r.
o zmianie ustawy – kodeks karny oraz ustawy
o zawodzie lekarza
Art. 1.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 149 otrzymuje brzmienie:
„Art. 149. Matka, która zabija dziecko w okresie
porodu pod wp³ywem jego przebiegu podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5”;
2) w art. 152 w par. 3 wyrazy „p³ód osi¹gn¹³” zastêpuje siê wyrazami „dziecko poczête osi¹gnê³o”;
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3) w art. 153 w par. 2 wyrazy „p³ód osi¹gn¹³” zastêpuje siê wyrazami „dziecko poczête osi¹gnê³o”;
4) po art. 157 dodaje siê art. 157a w brzmieniu:
„Art. 157a par. 1. Kto powoduje uszkodzenie cia³a dziecka poczêtego lub rozstrój zdrowia zagra¿aj¹cy
jego ¿yciu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.
par. 2. Nie pope³nia przestêpstwa lekarz, je¿eli
uszkodzenie cia³a lub rozstrój zdrowia dziecka poczêtego jest nastêpstwem dzia³añ leczniczych, koniecznych
dla uchylenia niebezpieczeñstwa gro¿¹cego zdrowiu
lub ¿yciu kobiety ciê¿arnej albo dziecka poczêtego.
par. 3. Nie podlega karze matka dziecka poczêtego, która dopuszcza siê czynu okreœlonego w par. 1”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr28, poz. 152 i Nr88, poz. 554
oraz z 1998 r. Nr106, poz. 668 i Nr162, poz. 1115)
w art. 26 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w ust. 1 wyraz „p³odu” zastêpuje siê wyrazami
„dziecka poczêtego”;
2) w ust. 3 wyraz „Osoby” zastêpuje siê wyrazami
„Dzieci poczête, osoby”.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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Historia zatoczy³a œmiertelny kr¹g

Federalny Instytut Leków i Produktów Medycznych w Berlinie zezwoli³ w lipcu br. na stosowanie
w Niemczech pigu³ki aborcyjnej (pigu³ka ta wchodzi na niemiecki rynek jako mifygene).
Kard. Joachim Meisner, metropolita Kolonii, powiedzia³, ¿e jest to „czarny dzieñ dla Niemiec”.

Pocz¹tki RU-486
dr Brian Clowes:
Producentem RU-486, pigu³ki aborcyjnej (oryginalna nazwa ZK 95.890, teraz klasyfikowana jako Roussel-Uclaf
38486 lub w skrócie RU-486) jest francuska firma Group Roussel-Uclaf, filia
zachodnioniemieckiego giganta farmaceutycznego Höchst.
Ma³o kto wie, ¿e Höchst pierwotnie
nazywa³ siê I. G. Farben, a nazwê zmieni³ po II wojnie œwiatowej, by zapomniano o z³ej reputacji tej firmy. I. G. Farben
osi¹gn¹³ wielkie zyski w czasie wojny
z produkcji cyanidowego gazu cyklon-B,
u¿ywanego do eksterminacji ¯ydów i innych ludzi w tzw. ³aŸniach na terenie nazistowskich obozów œmierci.
Teraz spadkobiercy I.G. Farben zarabiaj¹ pieni¹dze na zabijaniu milionów
nienarodzonych dzieci.
Paradoksalnie, wynalazca pigu³ki –
Etienne Baulieu z francuskiego Narodowego Instytutu Zdrowia i Badañ Medycznych – jest ¯ydem. Urodzi³ siê jako
Leon Blum. Doktor Blum w 1942 roku
zmieni³ nazwisko, prawdopodobnie po
to, by unikn¹æ œmierci przez zatrucie cyklonem-B, gazem produkowanym przez
korporacjê, dla której obecnie pracuje.
za: dr Brian Clowes,
The Facts of Life,
HLI, Front Royal,
Virginia 1997, s. 82

Cyklon-B

FOT.

A. BUJAK

t³um. AW
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Maria Rybakowa
prof. dr hab. n. med.
Komitet Rozwoju Cz³owieka Wydzia³u Nauk Medycznych PAN Warszawa – Kraków

¯ycie cz³owieka zaczyna siê wraz z p
podzia³em zap³odnionej komórki roz
W œwietle obecnej wiedzy nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e ¿ycie cz³owieka zostaje
zapocz¹tkowane w nastêpstwie po³¹czenia siê dwu komórek rozrodczych – gamet – ¿eñskiej i mêskiej w postaæ komórki macierzystej zwanej zygot¹, która od tej chwili zaczyna ¿yæ w³asnym
rytmem. Zespolenie siê substancji rozrodczej, nios¹cej unikalny ³adunek genetyczny ojca i matki, staje siê bodŸcem do nastêpuj¹cych po sobie podzia³ów komórkowych, kszta³towania siê jaja p³odowego
a nastêpnie zarodka. Zjawiska towarzysz¹ce temu najwczeœniejszemu okresowi ¿ycia cz³owieka – pomimo ogromnego postêpu nauki i techniki w ostatnich latach – nie
s¹ w pe³ni wyjaœnione. Sprawy œcis³ego
okreœlenia tego, co nazywamy ¿yciem, jakie mechanizmy steruj¹ rozwojem cz³owieka od chwili zap³odnienia oraz jaki bêdzie ostateczny kszta³t ustroju s¹ ci¹g³ym
tematem dyskusji w ró¿nych gremiach.
Nauki biologiczne zawieraj¹

istotê ¿ycia
w piêciu podstawowych funkcjach: zdolnoœci do wzrostu tj. zwiêkszania siê rozmiarów cia³a, zdolnoœci do rozmna¿ania
siê, do przemiany materii i energii, do reagowania na bodŸce, do poruszania siê.
Wszystkie te warunki spe³nia zap³odniona komórka, to jest zygota, a ilustracj¹ tego jest jej pierwszy podzia³. Zap³odnienie
zaœ w pojêciu biologicznym to nie sam
moment wnikniêcia plemnika do komórki jajowej, ale po³¹czenie siê zredukowanej do po³owy chromatyny j¹dra plemnika, bêd¹cej noœnikiem substancji dziedzicznej ojca, z pojedyncz¹ liczb¹ chromosomów komórki ¿eñskiej. O ile ka¿dy
plemnik zawiera ju¿ zredukowan¹ do po³owy liczbê chromosomów, to podzia³ re8

dukcyjny chromosomów komórki jajowej zostaje wzbudzony dopiero przez
wnikniêcie j¹dra komórki mêskiej do jaja. Tak wiêc dopiero po³¹czenie siê obu
struktur substancji genetycznej, pochodz¹cych w po³owie od ojca a w po³owie
od matki, jest bodŸcem wyzwalaj¹cym
pierwszy podzia³ komórki, tj. inicjuj¹cym jej cykl ¿yciowy. I ju¿ od tego momentu okreœlone zostaje indywidualne
pod³o¿e genetyczne i zakodowany kszta³t
wszystkich cech nowej istoty ludzkiej.
O pierwszej fazie podzia³u mo¿emy ju¿
mówiæ w chwili, gdy zaczyna siê segregacja
materia³u genetycznego zygoty. Materia³
ten to podwójna niæ chromatynowa zbudowana z cz¹steczek DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego), które posiadaj¹ zdolnoœæ
przekazywania komórkom potomnym cech
dziedzicznych. Aby to siê dokona³o, chromatyna podlega przekszta³ceniom pod
wp³ywem dzia³ania zwi¹zków bia³kowych
o charakterze enzymów i w wyniku tych
procesów dochodzi do idealnej segregacji
substancji genetycznej. Po podzieleniu siê
chromatyny nastêpuje rozdzia³ plazmy komórkowej i zamkniêcie otoczk¹ dwu komórek potomnych. W tym momencie zaczyna
siê odnowa i segregacja chromatyny, przygotowuj¹ca nastêpne podzia³y ka¿dej z komórek i w ten sposób wzrastaj¹ równoczeœnie iloœæ i masa komórek.
Dalszy etap to ró¿nicowanie siê jaja
p³odowego i wykszta³cenie tkanek i narz¹dów zarodka. W wyniku kolejnych
faz rozwojowych kszta³tuje siê

nowa, niepowtarzalna w swojej osobowoœci
istota ludzka,
w której odtwarza siê cykl ¿yciowy. Unikalnoœæ ka¿dej istoty ludzkiej zawiera

siê wiêc w grudce chromatyny, któr¹ cechuje nie tylko specyficznoœæ gatunkowa
ale te¿ zmiennoœæ osobnicza. Jest to matryca ustroju cz³owieka, kryj¹ca w sobie
nieznane bogactwo natury ludzkiej.
W tej grudce chromatyny zakodowany
jest ci¹g³y ruch, w jaki wprawiona zostaje w chwili zap³odnienia pierwsza komórka, a tak¿e przewidziany jest zapas
energii do wzrostu, mno¿enia siê i strukturalizowania. Zaprogramowana jest
szybkoœæ i rytmicznoœæ zmian, ich zakres
i kszta³t, jaki bêdzie osi¹gniêty w przysz³oœci. Czas pocz¹tku, czas szczytu
i schy³ku ¿ycia. Mimo ¿e tak wiele informacji uda³o siê zdobyæ dziêki nowoczesnym technikom badawczym, to jednak
sposób realizowania siê kodu genetycznego ci¹gle pozostaje nie w pe³ni poznany. Czêsto dopiero w chwili ujawnienia
siê cechy okreœlonej genetycznie mo¿na
poœrednio, ale ju¿ z opóŸnieniem, przewidywaæ przebieg dalszych zjawisk ¿yciowych.
Mówi¹c o determinacji genetycznej
rozwijaj¹cego siê w ³onie matki ustroju, nie mo¿na pomin¹æ wp³ywów otaczaj¹cego je œrodowiska wewn¹trzmacicznego, które oprócz substratów do
przemiany materii dostarcza tak¿e substancji pobudzaj¹cych i ukierunkowuj¹cych rozwój. Wœród nich wa¿n¹ rolê
odgrywaj¹ hormony. Pocz¹tkowo pochodz¹ one wy³¹cznie z ustroju matki,
ale ju¿ od siódmego dnia po zap³odnieniu substancje hormonalne produkowane s¹ przez prakomórki ³o¿yska
(trofoblast). W tym czasie reguluj¹ one
ruch jaja p³odowego, jego przemieszczanie siê do miejsca zagnie¿d¿enia
w macicy i wtopienie w ustrój matki.
Po zakoñczonym procesie organogenezy, to jest wykszta³ceniu siê zawi¹zków narz¹dów zarodka, hormony styS³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

ierwszym
rodczej
muluj¹ce rozwój p³odu syntetyzowane
s¹ we w³asnych gruczo³ach dokrewnych p³odu.
Prawid³owoœæ rozwoju osobniczego
ka¿dego cz³owieka, tak zwanej ontogenezy, zale¿y od „zdrowia” i rozwoju komórek rozrodczych ojca i matki w czasie
ró¿nicowania siê i dojrzewania uk³adu
p³ciowego obojga rodziców. Znajomoœæ
tego faktu posiada du¿e znaczenie praktyczne i powinna stanowiæ wa¿ny element w tym, co nazywamy œwiadomym
macierzyñstwem czy ojcostwem. Dba³oœæ ka¿dego cz³owieka o w³asne zdrowie fizyczne i psychiczne jest bowiem
wa¿nym czynnikiem zdrowotnoœci nastêpnych pokoleñ. Jest te¿ znacz¹cym
elementem w zapobieganiu chorobom
wrodzonym i dziedzicznym u potomstwa.

Pierwsza komórka

S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

Dziecko ok. 3,5 miesi¹ca od poczêcia

FOT.

Od momentu zap³odnienia tak¿e
w ustroju matki zachodz¹ wyraŸne zmiany. Musi on przystosowaæ siê metabolicznie, hormonalnie i immunologicznie
do przyjêcia rosn¹cego, czêœciowo obcego

ANDRZEJ ZACHWIEJA

bêd¹ca produktem zap³odnienia, od
chwili swojego powstania zaczyna ¿yæ
w³asnym ¿yciem. Do momentu urodzenia jest to proces o dynamice, jakiej
ustrój ju¿ póŸniej nigdy nie osi¹ga.
Mno¿enie siê komórek, ich rozrost
i formowanie siê w postaæ tkanek a potem narz¹dów nastêpuje niewyobra¿alnie szybko: od poczêcia do chwili urodzenia masa cia³a wzrasta 10 milionów
razy, podczas gdy od urodzenia do
wieku dojrza³ego zaledwie dziesiêciokrotnie.
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organizmu. Ekspansja, ch³onnoœæ i bezkompromisowoœæ kszta³tuj¹cej siê ¿ywej
istoty zmusza ustrój matki do zmiany dotychczasowej, „spoczynkowej”, przemiany materii. Mo¿e to wywo³ywaæ objawy nietolerancji (nudnoœci, wymioty),
najczêœciej jednak przebiega bezobjawowo. Czasem dopiero po kilku tygodniach
kobieta orientuje siê, ¿e jest w ci¹¿y.
Zwykle zarodek jest ju¿ wtedy w du¿ej
mierze uformowany, posiada zawi¹zki
narz¹dów wewnêtrznych oraz dobrze

zaka¿eñ, zw³aszcza wirusowych, alkoholu, nikotyny, narkotyków, niektórych
œrodków farmakologicznych a wœród
nich sulfonamidów, tetracyklinów i innych. Zale¿nie od tego, na jakim etapie
rozwoju nast¹pi inwazja czynnika szkodliwego mo¿e dojœæ do obumarcia zarodka, powstania wady rozwojowej lub choroby p³odu. Istniej¹ te¿ inne „czynniki ryzyka” urodzenia dziecka obci¹¿onego
wadami rozwojowymi, do których nale¿y
miêdzy innymi starszy wiek matki (po-

godniem ¿ycia wewn¹trz³onowego mo¿na dokonaæ oceny ¿ywotnoœci i rozwoju
p³odu badaj¹c p³yn owodniowy pobrany
drog¹ amniopunkcji lub mikrosondy kosmkowej. Badania cytologiczne p³ynu
owodni pozwalaj¹ okreœliæ uk³ad chromosomowy komórek, a zastosowanie
sond DNA i innych badañ molekularnych stwarza mo¿liwoœæ szczegó³owej
oceny struktury genów. Badania biochemiczne i hormonalne p³ynu owodniowego przynosz¹ informacje o ewentualnych
zaburzeniach
metabolicznych
i pozwalaj¹ je z du¿ym prawdopodobieñstwem rozpoznaæ. Na tej
podstawie mo¿na ukierunkowaæ

FOT.

ANDRZEJ ZACHWIEJA

wczesne, nawet przedurodzeniowe, leczenie

wykszta³cone b³ony p³odowe i ³o¿ysko.
Zarodek, ³o¿ysko i matka funkcjonuj¹
wspólnie i wywieraj¹ na siebie wzajemne wp³ywy.
Od 54. dnia po zap³odnieniu zarodek
posiada ju¿

wszystkie zawi¹zki
narz¹dów
i przechodzi w fazê zwan¹ p³odem. Okres
p³odowy to nastêpne 7 miesiêcy ksiê¿ycowych, czas do urodzenia siê dziecka.
Tak wiêc najwa¿niejsze przemiany –
i w najszybszym tempie – zachodz¹
w pierwszych dwunastu tygodniach po
zap³odnieniu. Ten okres (tak zwany okres
krytyczny w rozwoju) jest najbardziej zagro¿ony przez szkodliwoœæ otoczenia,
wiêc powinien byæ otoczony najwiêksz¹
opiek¹. Ju¿ przy planowaniu rodziny druga po³owa cyklu miesiêcznego kobiety,
to jest prawdopodobny pocz¹tek ci¹¿y,
winien byæ szczególnie chroniony przed
szkodliwymi wp³ywami zewnêtrznymi.
G³ównie wystrzegaæ nale¿y siê promieni
rentgenowskich, substancji chemicznych,
10

lub podj¹æ dzia³ania zapobiegawcze i terapiê zaraz po urodzeniu.
W wielu chorobach i wadach
wrodzonych jedynie wczeœnie
rozpoczête leczenie przynosi widoczne korzyœci i znacznie poprawia rokowania. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ci¹gle u nas zbyt ma³o
uwagi zwraca siê na zapewnienie
pomocy rodzinom chorych dzieci
Nó¿ki dziecka ok. 6 tygodni od poczêcia
oraz na kompetentn¹ edukacjê
spo³eczn¹. Ma ona na celu uœwiadamianie rodzicom mo¿liwoœci i metod
wy¿ej 35. roku ¿ycia), a tak¿e wystêpousprawniania fizycznego i psychicznego
wanie zaburzeñ rozwojowych w rodzinie.
dzieci urodzonych z defektami rozwojoWszystkie te sytuacje s¹ wskazaniem do
wymi, mo¿liwoœci wykonywania zabiewykonania diagnostyki prenatalnej, która
gów chirurgicznych i plastycznych popozwala na wczesne wykrycie nieprawiprawiaj¹cych te defekty. W edukacji spod³owoœci i podjêcie próby terapii.
Wady rozwojowe i choroby wrodzo³ecznej nale¿y podkreœlaæ niezbêdnoœæ
kontrolowanej i systematycznej terapii
ne s¹ obecnie najczêstsz¹ przyczyn¹
kompleksowej, która musi byæ prowaumieralnoœci noworodków i niemowl¹t.
dzona od pierwszych dni ¿ycia dziecka.
Niektóre spoœród nich s¹ niezauwa¿alne
Je¿eli warunki te bêd¹ spe³nione, wówprzy urodzeniu a objawy, niekiedy poczas mo¿na powiedzieæ z du¿¹ pewnowa¿ne, ujawniaj¹ siê dopiero w dalszym
œci¹, ¿e dziêki postêpowi medycyny nie
rozwoju. Dlatego wiele pracuje siê nad
ma dziœ wskazañ lekarskich do usuniêcia
metodami wczesnego rozpoznawania
ci¹¿y z powodu choroby p³odu. Wa¿ne
i zapobiegania skutkom chorób wrodzojest jednak sta³e szkolenie terapeutów
nych, a tak¿e nad sposobami ich leczenia
zanim jeszcze spowoduj¹ nieodwracalne
oraz udostêpnienie mo¿liwoœci leczenia
kalectwo. Jedn¹ z tych metod jest szerowszystkim dzieciom i rodzinom potrzeko ju¿ dziœ rozpowszechniona ultrasonobuj¹cym pomocy.
grafia p³odu. Pozwala ona oceniæ bardzo
Opieka nad dzieckiem nienarodzowczeœnie, bo ju¿ w drugim tygodniu ¿ynym a tak¿e jego rodzin¹ – naczelne
cia wewn¹trz³onowego, rozmiary zarodzadanie Komitetu Rozwoju Cz³owieka
ka, œledziæ jego wzrastanie i formowanie
Wydzia³u Nauk Medycznych PAN posiê poszczególnych odcinków cia³a. Costawione ju¿ 20 lat temu – nadal musi
raz nowsza aparatura pozwala obecnie
byæ wa¿nym celem wspó³czesnej, huwczeœnie wykryæ nieprawid³owe struktumanistycznej medycyny.
ry i odchylenia od normy rozwijaj¹cego
siê zarodka i p³odu. Miêdzy 14. a 16. tyS³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

Zap³odnienie pocz¹tkiem ¿ycia cz³owieka
Fragmenty kilku ksi¹¿ek naukowych:

„Okresy ontogenezy cz³owieka
W pediatrii (medycynie wieku rozwojowego) przyjêto pos³ugiwaæ siê podzia³em uwzglêdniaj¹cym
nastêpuj¹ce okresy rozwojowe:
I. Okres prenatalny (wewn¹trz³onowy, œródmaciczny) – trwa 38–42 t¿. p³odowego (œredni czas trwania ci¹¿y wynosi 280 dni). Wyró¿nia siê w nim dwie fazy: zarodkow¹ (do 8. tyg.) i p³odow¹ (9–40 tyg.).
Wspó³czesna embriologia nie wyró¿nia fazy jaja p³odowego, okreœlaj¹c zap³odnion¹ komórkê jajow¹ ju¿ jako zarodek.
II. Okres postnatalny (pozamaciczny) (...).
Okres rozwoju prenatalnego (œródmacicznego) – od zap³odnienia do urodzenia (...)”.
Marian Krawczyñski, Rozwój dziecka [w:] Pediatria, red. Boles³aw Górnicki, Barbara Dêbiec,
Jan Baszczyñski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, s. 44

„(...) Po³¹czenie siê j¹der komórkowych jaja i plemnika jest to najwa¿niejszy moment zap³odnienia
– powstanie nowego organizmu. Zostaje wtedy przywrócona charakterystyczna dla cz³owieka liczba
46 chromosomów, w tym 23 od ojca i 23 od matki. Powstaje nowy organizm, nowy cz³owiek (...)”.
Zofia Bielañska-Osuchowska, Jak zaczyna siê ¿ycie cz³owieka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1994, s. 37

„Morfologiczne i fizjologiczne cechy organizmu dziecka
(...) Rozwój dziecka zaczyna siê ju¿ w chwili poczêcia. Z zap³odnionej komórki jajowej, poprzez wiele z³o¿onych etapów rozwojowych, zaprogramowanych i kontrolowanych genetycznie, dziecko zmienia
i doskonali sw¹ strukturê fizyczn¹, aby osi¹gn¹æ w koñcowym etapie rozwoju osobniczego (ontogenetycznego) pe³n¹ dojrza³oœæ biologiczn¹. G³ówn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ rozwój dziecka, a równoczeœnie ró¿ni¹c¹ dziecko od cz³owieka doros³ego, jest nieustannie postêpuj¹ca zmiennoœæ w zakresie cech somatycznych, motorycznych i psychicznych wystêpuj¹ca w czasie. Dziecko nie jest zatem zminiaturyzowanym modelem cz³owieka doros³ego (...)”.
Czes³aw Szmigiel, Problemy domowe w chorobach wieku rozwojowego [w:] Domowy poradnik
medyczny, red. Kazimierz Janicki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, s. 210

„Rozwój fizyczny okreœlany jest jako ci¹g przeobra¿eñ, maj¹cych charakter nieodwracalnych trendów w zakresie doskonalenia morfologii i funkcji komórek, tkanek i narz¹dów oraz ustroju jako ca³oœci, zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia pe³nej dojrza³oœci i zdolnoœci do reprodukcji. Rozpoczyna siê on zap³odnieniem, a koñczy, gdy wymiary cia³a i wszystkie narz¹dy wewnêtrzne osi¹gn¹ pe³n¹ dojrza³oœæ”.
Jadwiga Konopczyñska-Sikorska, Romana Kurniewicz-Witczakowa, Rozwój fizyczny – wzrastanie
i dojrzewanie, [w:] Normy w pediatrii, red. Jadwiga Konopczyñska-Sikorska, Biblioteka Pediatry 24,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996, s. 11
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prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan

Fakt me
nauk
niepod

specjalista krajowy w dziedzinie po³o¿nictwa
i ginekologii, kierownik Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Zap³odnienie, czyli po³¹czenie dwóch ludzkich komórek
rozrodczych – mêskiej (plemnika) i ¿eñskiej (jaja) prowadzi do
powstania nowego organizmu, który jakkolwiek niezale¿ny
biologicznie, to jednak zdolny bêdzie do samodzielnego ¿ycia
poza organizmem matki dopiero po dziewiêciu miesi¹cach.
Komórkê jajow¹ od momentu zap³odnienia nazywamy
zarodkiem, póŸniej, po oœmiu tygodniach p³odem, ale nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e jest to cz³owiek, maj¹cy okreœlony genom, czyli kompletny zestaw chromosomów i genów. Geny
te, a raczej ich zespo³y wraz ze œrodowiskiem zewnêtrznym,
wp³ywaj¹ na cechy fizyczne cz³owieka miêdzy innymi podatnoœæ na choroby, na charakterystykê umys³u. Od samego pocz¹tku zap³odniona komórka jajowa zawiera niepowtarzalny,
w³aœciwy tylko temu cz³owiekowi zestaw cech.
Genom jest biologiczn¹ podstaw¹ ludzkiego cia³a. Jednak
lepsze zrozumienie struktury naszego istnienia mo¿liwe jest
wówczas, kiedy weŸmiemy pod uwagê z³o¿onoœæ jednoœci ducha i cia³a.
W codziennej pracy napotykamy na problemy medyczne,
etyczne i prawne dotycz¹ce zdrowia i ¿ycia matki i jej dziecka.
Wspó³czesna technika umo¿liwia lekarzowi i rodzicom obserwacjê, nawet wielowymiarow¹, ich dziecka.
Przyjê³o siê ostatnio w po³o¿nictwie u¿ywaæ okreœleñ „p³ód
jako pacjent” czy „medycyna p³odu”. Widaæ, ¿e bierze siê pod
uwagê autonomiê nienarodzonego dziecka. Czy w wystarczaj¹cym stopniu?
Fakt, ¿e dziecko przed urodzeniem przez wiele miesiêcy nie
jest zdolne do ¿ycia poza cia³em matki nie oznacza, ¿e matka
mo¿e swobodnie decydowaæ o jego losach. Nie ka¿de dzia³anie
medyczne w odniesieniu do cz³owieka dojrza³ego jest uzasadnione moralnie. Podobne zastrze¿enia musz¹ odnosiæ siê do
ludzkiego embrionu czy p³odu – jest on bowiem bytem ludzkim, posiada wartoœci ludzkiej osoby.
Konsekwencj¹ nieuniknionych przemyœleñ dotycz¹cych
tych spraw jest ocena praktyk tzw. rozrodu wspomaganego, jest
zrozumienie prze¿yæ kobiety i jej mê¿a trac¹cych dziecko w rezultacie samoistnego poronienia. W kontaktach z naszymi pacjentami rzadziej pos³ugujemy siê fachowymi okreœleniami:
„zarodek” czy „p³ód”. Mówimy o dziecku. Nie powinniœmy
zapomnieæ o wynikaj¹cych z tego konsekwencjach.

prof. dr hab. med.
W³odzimierz Fija³kowski
ginekolog po³o¿nik
Badania anatoma z Getyngi, prof. med. Ericha Blechschmidta, zdezaktualizowa³y definitywnie XIX-wieczn¹ teoriê
Ernesta Haeckla, który zreszt¹ wyci¹ga³ wnioski dotycz¹ce
cz³owieka z badañ przeprowadzanych na psach. Obserwacje
Blechschmidta wykaza³y, ¿e odrêbnoœæ organizmu ludzkiego roz12

Oto wypowiedzi o poc

wybitnych polskich naukowców le
strzyga siê na samym pocz¹tku rozwoju indywidualnego, ju¿
w chwili zap³odnienia. Zachowanie indywidualnoœci wi¹¿e siê
z ci¹g³oœci¹ swoiœcie ukierunkowanego metabolizmu. W ca³ym
okresie rozwojowym organizm stara siê pozostaæ tym, czym by³
od momentu zap³odnienia. Jest to zasada zachowania indywidualnoœci odrêbnej i niepowtarzalnej. Wszelkie stadia rozwojowe cz³owieka s¹ zmiennym obrazem niezmiennej ludzkiej istoty z jej charakterystycznymi, ludzkimi funkcjami. Innymi s³owy – cz³owiek podczas ca³ej swej ontogenezy, to jest od poczêcia do urodzenia siê, JEST cz³owiekiem, nie zaœ staje siê
nim po jakimœ czasie.

prof. dr hab. n. med. Pawe³ Januszewicz
dyrektor naczelny Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka” w Warszawie
Pocz¹tek ¿ycia cz³owieka to po³¹czenie dwóch komórek: komórki jajowej kobiety i plemnika mê¿czyzny. Od
tego momentu rozpoczyna siê tajemniczy nawet dla lekarzy
i naukowców proces formowania tkanek i narz¹dów, który,
jak wiadomo, trwa 9 miesiêcy, po czym nastêpuje poród
dziecka. Jego rozwój i wzrastanie do czasu osi¹gniêcia pe³nej
dojrza³oœci trwa, jak wiadomo, mniej wiêcej 18–20 lat. Przypominam te proste prawdy po to, aby podkreœliæ fakt, i¿ od
momentu zap³odnienia do czasu wejœcia w wiek dojrza³y
up³ywa pewien czas – i ten w³aœnie mijaj¹cy czas jest czymœ,
na co pragn¹³bym zwróciæ Pañstwa uwagê. Ktoœ, kto neguje
fakt, i¿ zarodek jest cz³owiekiem, neguje fakt istnienia
czasu! Szeœciotygodniowy p³ód jest cz³owiekiem, który
w danym czasie osi¹gn¹³ taki, a nie inny stopieñ swojego rozwoju. Poniewa¿ nikt z nas nie mo¿e wp³yn¹æ na up³yw czasu,
tak samo nikt z nas nie mo¿e wp³yn¹æ na rozwój cz³owieka...
Pamiêtamy s³owa naszego Papie¿a: „¯ycie zawsze jest dobrem!”
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

dyczny,
owy,
wa¿alny
z¹tku ¿ycia cz³owieka
karzy nades³ane do naszej redakcji

prof. zw. dr hab. med. Rudolf Klimek

go le¿y niezrozumienie znaczenia s³ów „¿ycie” i „samodzielnoœæ”.
Powszechna œwiadomoœæ faktu, ¿e p³ód ludzki w pierwszych
kilkunastu tygodniach ¿ycia wewn¹trz³onowego jest ca³kowicie
niezdolny do samodzielnego ¿ycia zdaje siê wyjaœniaæ postawy
ludzi, którzy mieszaj¹ pocz¹tek ¿ycia ze zdolnoœci¹ do jego samodzielnego kontynuowania. To w³aœnie taka postawa prowadzi
do zbli¿enia pogl¹dów z grup¹ zwolenników eutanazji, która
równie¿ odmawia prawa do ¿ycia ludziom niesamodzielnym
z racji choroby lub staroœci. Jedyna ró¿nica polega na tym, ¿e nie
neguj¹ oni ¿ycia osoby niepe³nosprawnej umys³owo lub fizycznie, tak jak negowane jest ¿ycie p³odu jako osoby.
Pracujê od bardzo wielu lat jako lekarz dzieci, w wiêkszoœci zajmuj¹c siê noworodkami (czêsto przedwczeœnie urodzonymi) i niemowlêtami. Mia³am wiêc i mam nadal szczêœcie obserwowaæ ka¿dego dnia rozwój tj. wzrastanie i doskonalenie
funkcji narz¹dowych moich ma³ych pacjentów. Najmniejszy
z nich wa¿y³ tylko 630 g – w tej chwili ma 8 lat, chodzi do
szko³y, rozwija siê prawid³owo. Widzia³am wiele obrazów ultrasonograficznych dzieci w ³onach ich matek, miêdzy innymi
zabawy i przytulanie siê do siebie bliŸni¹t jednojajowych. Zaprzeczanie prawa p³odu do bycia jednostk¹ ludzk¹ jest
anarchronizmem. Wspó³czesna medycyna – œciœle perinatologia – przyzna³a nawet prawo p³odowi ludzkiemu do bycia pacjentem – od prac F. Manninga w latach 80.

dr n. med. Antoni Marcinek

cz³onek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie i Œwiatowej Akademii Literatury, kierownik Katedry i Kliniki

dyrektor Szpitala Po³o¿niczo-Ginekologicznego im. R.

Endokrynologii i P³odnoœci UJ

Czerwiakowskiego w Krakowie, specjalista regionalny do
spraw po³o¿nictwa i ginekologii województwa

Cz³owiek od swego poczêcia a¿ do œmierci jest niepodzielnym bytem duchowo-psycho-emocjonalno-biologicznym o niepowtarzalnej to¿samoœci, któremu ¿ycie jest przekazane jako alternatywa œmierci wielu niezespolonych w zygotê
komórek rozrodczych. (...)
Niepowtarzalna to¿samoœæ ka¿dego cz³owieka realizuje
siê w momencie zap³odnienia i inn¹ ju¿ byæ nie mo¿e. Znaj¹c rodziców mo¿emy jedynie okreœliæ to¿samoœæ matematyczn¹ potomstwa jako zakres mo¿liwych indywidualnych
to¿samoœci ich dzieci, poniewa¿ ka¿da komórka rozrodcza
jest niepowtarzalna, chocia¿ jest czêœci¹ sk³adow¹ ojca lub
matki. Tym w³aœnie ró¿ni siê zap³odnienie cz³owieka od œwiata zwierzêcego, ¿e na to¿samoœæ dziecka bezpoœredni wp³yw
maj¹ te¿ duchowo-emocjonalne stany rodziców, poczynaj¹c
od ich wp³ywu na wybór miejsca i momentu wspó³¿ycia seksualnego (czy jego zaniechania) a koñcz¹c na dwóch ³¹cz¹cych siê w zygotê komórkach rozrodczych (jajo i plemnik).

ma³opolskiego
Po³¹czenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety
matczynej i ojcowskiej daje pocz¹tek odrêbnemu ¿yciu.
W wyniku zap³odnienia powstaje w pe³ni genetycznie
uformowany nowy cz³owiek, którego rozwój dokonuje siê
w czasie ¿ycia ludzkiego. Tak wiêc embrion, p³ód,
noworodek, niemowlê, dziecko, doros³y, starzec to okreœlenia
poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego
samego cz³owieka.

prof. dr hab. Alina T. Midro
kierownik Zak³adu Genetyki Klinicznej Akademii Medycz-

doc. dr hab. n. med. Barbara
Kowalewska-Kantecka
kierownik Pediatrycznej Kliniki Jednego Dnia Instytutu
Matki i Dziecka
Wydaje mi siê, ¿e u podstaw sporu o pocz¹tek ¿ycia ludzkieS³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

nej w Bia³ymstoku
¯ycia indywidualnego cz³owieka nie mo¿na rozpatrywaæ
bez programu jego budowy i rozwoju zapisanego w sposobie
u³o¿enia poszczególnych elementów (nukleotydów) w kwasie
dezoksyrybonukleinowym (DNA) tworz¹cym kod genetyczny.
Odczyt kodu genetycznego rozpoczyna siê z chwil¹ wnikniêcia
ojcowskiego plemnika do matczynej komórki jajowej. W okreœlony sposób poszczególne partie informacyjnego DNA w³¹czaj¹ siê i wy³¹czaj¹, decyduj¹c o przebiegu ¿ycia, jego wygl¹13
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dzie, jego intelekcie i zachowaniu. O tym, jak bêdzie wykorzystany potencja³ cz³owieka zapisany w DNA decyduje te¿ œrodowisko wewnêtrzne, jakim jest poda¿ elementów do budowy
i funkcji organizmu oraz œrodowisko zewnêtrzne kszta³tuj¹ce
rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy cz³owieka. Urodzenie
siê pierwszego dziecka z probówki w wyniku pozaustrojowego
po³¹czenia ludzkiej komórki jajowej z ludzkim plemnikiem dostarczy³o wa¿kiego argumentu eksperymentalnego, ¿e pocz¹tek ¿ycia cz³owieka rozpoczyna siê od tego procesu po³¹czenia dwóch komórek rodzicielskich.
¯ycie pojedynczego cz³owieka w rozumieniu genetyka mo¿na definiowaæ jako czas funkcjonowania zapisów DNA od momentu poczêcia do œmierci. Zapis wykazuje du¿e podobieñstwo
do zapisu innych ludzi, a w oko³o 5 proc. zawiera ich cechy indywidualne. Maszyneria dzia³ania i odczytu kodu genetycznego
mo¿e siê psuæ. Powsta³e b³êdy w zapisie ujawniaj¹ siê potem
w okreœlonych warunkach wystêpowaniem wad ró¿nych narz¹dów, nieprawid³owym funkcjonowaniem organizmu, nierzadko
odmiennym rozwojem psychicznym. Mimo b³êdów w zapisie
kodu genetycznego, bêd¹cych Ÿród³em cierpienia osób dotkniêtych tymi b³êdami i ich rodziców, nadal zapis genetyczny dotyczy cz³owieka.

jajowej z j¹drem plemnika (co nastêpuje w jajowodzie, blisko
jego ujœcia od strony jajnika), powstaje ca³kowicie nowa,
odbiegaj¹ca od genotypów rodzicielskich, odrêbna jakoœæ
genetyczna – nowa osoba ludzka. Zestaw jej genów
w komórkach somatycznych nie ulegnie ju¿ zmianie do koñca
¿ycia. Postaæ zap³odnionego jaja ¿eñska komórka rozrodcza
zachowuje przez bardzo krótki okres, trwaj¹cy do chwili
zainicjowania pierwszego podzia³u. Podczas kilkudniowej
wêdrówki jajowodem w kierunku macicy nastêpuj¹ kolejne
podzia³y. Nie mamy ju¿ wiêc do czynienia z jajem, nawet
zap³odnionym, lecz z cz³owiekiem w najwczeœniejszej fazie
rozwoju.
(...) Pierwszy podzia³ po zespoleniu siê obydwu komórek
rozrodczych, mêskiej i ¿eñskiej, wyznacza pocz¹tek ¿ycia
cz³owieka – zwany poczêciem.

dr hab. n. med. Zbigniew Szymañski
pracownik naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie, prof. nadzw. Akademii Teologii Katolickiej w

prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c.
Radzis³aw Sikorski
kierownik Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej w
Lublinie
Moment poczêcia pocz¹tkiem ¿ycia ludzkiego. Moment
poczêcia, czasami upragniony, po latach leczenia, wahañ,
depresji. Ju¿ jest... Wreszcie jest... Ca³a rodzina dr¿y o to ma³e,
jeszcze nie narodzone, a tak bardzo obecne. A niekiedy... ju¿...
jak to siê sta³o? Przecie¿ nasze plany ulegaj¹ rujnacji. Jak
mogliœmy? Lub te¿... i co powiedz¹ rodzice? Panna z dzieckiem?
Czy on zechce siê o¿eniæ? Albo... Czy wytrzymam zdrowotnie?
Czy zdo³am donosiæ ci¹¿ê? Czy podo³am obowi¹zkom matki,
¿ony, zawodowym? Jak¿e brzydko bêdê wygl¹da³a...!
Ca³y splot emocji, oczekiwañ, obaw i radoœci z niczym
nieporównywalnej, z³ego samopoczucia, dolegliwoœci, niekiedy koniecznoœci hospitalizacji.
Jeszcze nie przysz³o na œwiat, a ju¿ zmienia œwiat swoich
rodziców, dziadków, ca³ej rodzinie. Ju¿ wymagaj¹ce...
A póŸniej w rozwijaj¹cej siê ci¹¿y przychodzi uspokojenie.
Stajê siê matk¹... Stajemy siê rodzicami... Tylko ¿eby by³o
zdrowe... ¯eby poród odby³ siê szczêœliwie...
Lekarz zwraca g³ównie uwagê na somatyczne aspekty ci¹¿y.
Czy nie powinien w wiêkszej mierze uwzglêdniæ psychiki
rodziców? Czy nie powinien pod¹¿yæ œladami s³awnego
po³o¿nika Döderkina: „trzeba widzieæ tak¿e drugi koniec ³ó¿ka
porodowego”?

prof. dr hab. Boles³aw Suszka
biolog, pracownik naukowy PAN
(...) Po zap³odnieniu, to jest zespoleniu siê j¹dra komórki
14

Warszawie
Po³¹czenie siê rodzicielskich komórek rozrodczych wyzwala eksplozjê ¿ycia nowej istoty ludzkiej. Jednoczeœnie
otrzymuje ona swoje cechy dziedziczne, przekazywane od ojca
przez plemnik, a od matki przez komórkê jajow¹. Ju¿ od momentu poczêcia w jednokomórkowej zygocie s¹ obecne wszystkie cechy dziedziczne cz³owieka, chocia¿ bêd¹ siê one objawia³y w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Wzbudzenie ¿ycia ludzkiego wi¹¿e siê
wiêc z przekazaniem pe³ni cz³owieczeñstwa.

prof. dr hab. n. med. Mieczys³aw Ujec
ginekolog-po³o¿nik, emerytowany profesor Akademii
Medycznej we Wroc³awiu
Pocz¹tkiem ¿ycia cz³owieka jest zap³odnienie, w czasie
którego j¹dro komórki rozrodczej ojca ³¹czy siê z j¹drem komórki jajowej matki. Zap³odniona komórka jajowa, czyli zygota, zawiera ju¿ wszystkie cechy przekazane nowemu istnieniu
ludzkiemu od obu rodziców. Cechy te znajduj¹ siê w 23 parach
chromosomów, w których zawarte s¹ noœniki cech dziedzicznych, czyli geny. Poczêty syn lub córka otrzymuje cechy obu
rodziców, ale jest zarazem jedynym i niepowtarzalnym nowym
organizmem ludzkim. Po³¹czenie siê j¹der komórek rozrodczych rodziców determinuje p³eæ i jest sygna³em do rozpoczêcia dynamicznego rozwoju – a¿ do powstania ca³kowicie uformowanego organizmu dziecka zdolnego do samodzielnego ¿ycia. Powsta³y w czasie poczêcia zarodek ludzki jest wiêc od
pocz¹tku cz³owiekiem, poniewa¿ otrzyma³ od rodziców zawarte w chromosomach cechy genetyczne, determinuj¹ce
cechy specyficzne ludzkie.

S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

Ze starych notatek

Naukowcy, lekarze
o pocz¹tku ¿ycia cz³owieka
prof. dr hab. n. med. A. Blaim
Akademia Medyczna w Warszawie:
„Biomedyczne problemy rozwoju
dziecka(...). Bardzo ogólnie mo¿na by
wyró¿niæ w ci¹gu ¿ycia jednostki dwa
okresy: ¿ycie wewn¹trz³onowe i poza³onowe (...).
W okresie ¿ycia wewn¹trz³onowego
dochodzi do ukszta³towania siê podstawowej budowy i czynnoœci organizmu ludzkiego. Przebieg wzrostu i rozwoju wewn¹trz³onowego ma decyduj¹ce znaczenie dla dalszego biegu ¿ycia jednostki.
W tym okresie mo¿na wyró¿niæ trzy fazy rozwoju: 1) pocz¹tkow¹, zwan¹ faz¹
zygoty – pierwsze dwa tygodnie od zap³odnienia do zagnie¿d¿enia siê jaja p³odowego (...).
(cyt. za: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 77)

prof. dr hab. n. med. K. Bo¿kowa

dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie:
„Rozwój dziecka zaczyna siê nie
w chwili jego urodzenia, lecz w momencie poczêcia”.
(cyt. za: Zdrowie rodziny, red. K. Bo¿kowa, A. Sitko, Pañstwowy Zak³ad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983,
s. 35)

prof. W. Bowes

Uniwersytet Colorado, USA:
„Pocz¹tek ¿ycia ludzkiego? – Poczêcie”.
(cyt. za: J. C. Willke, Why can’t we love
them both?, Hayes Publishing Company,
Inc., Cincinnati 1997, s. 72)

dr med. J. Deszczowa:

„¯ycie cz³owieka zaczyna siê
w momencie poczêcia – to fakt naukowy, niepodwa¿alny – tak wiêc ka¿dy
myœl¹c logicznie i konsekwentnie, obojêtnie jaki wyznaje œwiatopogl¹d, uzna
przerwanie ci¹¿y za zabójstwo cz³owieka”.
(cyt. za: Depesza z 18 listopada 1990 r.,
s. 9)
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

prof. dr med. P. F. Freybergh

przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Towarzystwa Psychologii Prenatalnej:
„Celem psychologii prenatalnej jest
przede wszystkim zmiana ca³ego dotychczasowego nastawienia do ci¹¿y i do
dziecka w ³onie matki, które jest od
pierwszych chwil swego istnienia konkretn¹ osob¹, now¹ osobowoœci¹.
W ¿yciu p³odowym ma miejsce taka sama sytuacja uczenia siê, zdobywania doœwiadczenia jak w ¿yciu poza ³onem
matki. Cz³owiek, a wiêc p³ód ludzki, s¹
ca³oœciami niepodzielnymi”.
(cyt. za: Dziennik Polski z 4 lutego 1987,
s. 1)

prof. H. Gordon

Klinika Mayo, USA:
„Jest ustalonym faktem, ¿e ludzkie
¿ycie zaczyna siê w momencie poczêcia”.
(cyt. za: J. C. Willke, Why can’t we love
them both?, Hayes Publishing Company,
Inc., Cincinnati 1997, s. 73)

prof. dr n. med. J. Lejeune

kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Pary¿u:
„Dziêki nadzwyczajnemu postêpowi techniki wtargnêliœmy do prywatnego ¿ycia p³odu (...). Przyjêcie za
pewnik faktu, ¿e po zap³odnieniu powsta³a nowa istota ludzka nie jest ju¿
spraw¹ upodobañ czy opinii. Ludzka
natura tej istoty od chwili poczêcia do
staroœci nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym mo¿na siê spieraæ,
ale zwyk³ym faktem doœwiadczalnym”.
(cyt. za: Wiedza i ¿ycie, nr 11/1986, s. 8)

prof. dr hab. n. med. R. Klimek

dyrektor Instytutu Ginekologii i Po³o¿nictwa AM w Krakowie, cz³onek Komitetu Naukowego Œwiatowej Federacji
Ginekologów, przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego:
„¯ywot cz³owieka rozpoczyna siê
w momencie poczêcia, tj. zap³odnienia
i koñczy siê w momencie œmierci”.

(cyt. za: R. Klimek, F. Palowski, Przysz³oœæ i medycyna, czyli rozmowy o ¿yciu, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1988, s. 259)

prof. M. Matthews-Roth,

Uniwersytet Harwarda, USA:
„Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, i¿ pojedyncze
ludzkie ¿ycie zaczyna siê w momencie
poczêcia”.
(cyt. za: J. C. Willke, Why can’t we love
them both?, Hayes Publishing Company,
Inc., Cincinnati 1997, s. 73)

prof. dr hab. n. med. R. Micha³owicz i dr n. hum. J. Œlenzak:

„... rozwój jest procesem ci¹g³ym od
chwili poczêcia dziecka do jego dojrza³oœci”.
(cyt. za: R. Micha³owicz, J. Œlenzak,
Choroby uk³adu nerwowego dzieci i m³odzie¿y, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 21)

prof. dr hab. n. med. T. Pisarski

przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego:
„Rozwój cz³owieka dzielimy na
dwie fazy ze wzglêdu na œrodowisko,
w którym ten rozwój przebiega...
Faza pierwsza – p³odowa, trwa od
momentu zap³odnienia do urodzenia.
Przebiega w œrodowisku, którym jest organizm matki...
Faza druga ¿ycia organizmu rozpoczyna siê po opuszczeniu œrodowiska, jakim jest ustrój matki, i trwa do œmierci”.
(cyt. za: Po³o¿nictwo i ginekologia, red.
T. Pisarski, Pañstwowy Zak³ad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1987, s. 79)

prof. dr hab. n. med.
J. Roszkowski

cz³onek-wspó³za³o¿yciel Miêdzynarodowego Towarzystwa Ginekologicznego,
cz³onek Rady Naukowej Instytutu Matki
i Dziecka:
„¯ycie cz³owieka nie zaczyna siê
z chwil¹ narodzin, ale od momentu poczêcia”.
(cyt. za: Pielêgniarka i po³o¿na,
nr 12/1988, s. 15)

dr W. Maksymowicz

minister zdrowia i opieki spo³ecznej:
„Czy nam siê to podoba, czy nie, to
z punktu widzenia biologii jesteœmy
ludŸmi od momentu poczêcia”.
(cyt. za: Gazeta Polska, 12 XI 1997, s. 4)
zestawi³ SK
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„Jak dochodzi do poczêcia?
Rezultatem zap³odnienia jest pojedyncza komórka,
mniejsza od kropki koñcz¹cej to zdanie. Od tej drobiny
rozpoczyna siê dynamiczny rozwój nowego ¿ycia”.
Gill Thorn, Ci¹¿a i narodziny, Prószyñski i S-ka, Warszawa 1998, s. 23

„Nowe ¿ycie – ¿ycie Waszego dziecka – zaczyna siê
w momencie zespolenia ¿eñskiej komórki jajowej i mêskiej
– plemnika. Powstaje jedna komórka, która zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie, jest wypadkow¹ dwóch ró¿nych linii dziedzictwa i stanowi pod tym
wzglêdem jedyny i niepowtarzalny zawi¹zek nowego ¿ycia.
Komórka ta zawiera w ró¿nej mierze cechy genetyczne matki
i ojca, jak równie¿ czynnik decyduj¹cy o p³ci dziecka, którym
jest wy³¹cznie plemnik zap³adniaj¹cy komórkê jajow¹”.
Nasze dziecko, red. Jadwiga Kopczyñska-Sikorska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994, s. 29

Prawda o
¿ycia lu

jest szeroko dostêp

cjalistycznych wy

znaczonych dla le

„¯ycie dziecka rozpoczyna siê w ciele matki wraz
z chwil¹, gdy jedna z jej komórek jajowych zostanie zap³odniona plemnikiem ojca. Tworzy siê wtedy nowa komórka, która przez nastêpne 9 miesiêcy ulegaæ bêdzie wielokrotnym podzia³om i w koñcu wyroœnie z niej dziecko”.

lecz tak¿e w publi

Susan Goodman, Biofakty, Oxford University Press,
Wydawnictwo RTW, Warszawa 1996, s. 8

Tak¿e podrêczniki

„Rozpoczyna siê ¿ycie waszego dziecka. Podzia³ pierwotnej komórki by³ jego pierwszym doœwiadczeniem
¿yciowym. Potem nastêpuj¹ kolejne podzia³y i liczba komórek wzrasta prawie co godzinê. W ka¿dej pojedynczej
komórce tkwi ma³y samodzielny kod. Wszystkie komórki
razem tworz¹ schemat, bêd¹cy podstaw¹ rozwoju waszego
dziecka, a¿ do wieku doros³ego”.
Carola Schuster-Brink, Patricia Mennen, Eva Rosch,
Elisabeth Veit, Poradnik m³odych rodziców, Œwiat Ksi¹¿ki,
Warszawa 1997, s. 44

naukowych.

w milionach egz

uczniom fakt, i¿ m

pocz¹tkiem ¿ycia lu

jemy fragmenty k

wydanych ksi¹¿ek.
„Teraz, kiedy mo¿na na w³asne oczy zobaczyæ, co robi
nie narodzone dziecko w swoim zamkniêtym, prywatnym
œwiecie, trzeba nadaæ najwiêksze znaczenie pierwszemu
stadium ¿ycia – od poczêcia do narodzin”.
David B. Chamberlain, [przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Towarzystwa Psychologii Pre- i Perinatalnej oraz
Zdrowia, w:] Nikki Bradford, Niezwyk³y œwiat w ³onie matki, Elipsa, Warszawa 1998, s. 6

16

S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

„Wczesny okres ci¹¿y to rozwój embrionalny dziecka,
który trwa od zap³odnienia do ósmego tygodnia. Rozwój
p³odowy rozpoczyna siê w 9. tygodniu i trwa a¿ do momentu narodzin. Przez pierwsze osiem tygodni ci¹¿y dziecko
jest embrionem. Po tym okresie staje siê p³odem”.

o pocz¹tku
udzkiego

pna nie tylko w spe-

ydawnictwach prze-

Glade B. Curtis, Ci¹¿a po trzydziestce, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997, s. 98

„Zauwa¿my, a jest to fascynuj¹ce, ¿e w momencie, gdy
po³¹cz¹ siê plemnik i komórka jajowa, powstaje ten jeden niepowtarzalny cz³owiek. W nastêpnej sekundzie inny
plemnik wygra³by wyœcig do jajeczka i powsta³oby dziecko
o zupe³nie innych cechach”.
Barbara Nees-Delaval, Bêdziemy rodzicami, Muza SA,
Warszawa 1998, s. 37

ekarzy, naukowców

ikacjach popularno-

szkolne (wydawane

„Ka¿da istota ludzka rozpoczyna ¿ycie jako zap³odnione jajeczko, powsta³e ze zwi¹zku nasienia i jajeczka w momencie poczêcia. Ta komórka zawiera wszelkie informacje
potrzebne do rozwoju w wysoce z³o¿on¹ istotê ludzk¹”.
Domowa encyklopedia medyczna, red. Edward Towpik,
Ossolineum, Wroc³aw 1991, s. 24

zemplarzy) podaj¹

moment poczêcia jest

udzkiego. Prezentu-

kilkunastu ostatnio

„Pocz¹tek ¿ycia. W pierwszych oœmiu tygodniach ci¹¿y
dziecko rozwija siê z pojedynczej zap³odnionej komórki
jajowej i stopniowo przekszta³ca siê w p³ód, który przypomina ju¿ ludzk¹ istotê”.
Elizabeth Fenwick, Matka i dziecko. Vademecum,
OMC&Letter Perfect International, Warszawa 1998, s. 14

.
„Ty i twoje rozwijaj¹ce siê dziecko. Ci¹¿a sk³ada siê
z trzech faz (trymestrów). Pierwsza trwa od zap³odnienia
do oko³o 12 tygodnia. Jest to okres bardzo intensywnego
rozwoju dziecka”.
Dziecko. Poradnik dla rodziców, red. Penny Stanway,
Elipsa, Warszawa 1995, s. 14
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„Zap³odnienie to pocz¹tek nowego ¿ycia”.
Barbara Gulewicz, Biologia. Podrêcznik do klasy
czwartej szko³y podstawowej, Wydawnictwo ABC,
Poznañ 1999, s. 77

Prawda
o pocz¹tku
„W ci¹gu dziewiêciu miesiêcy od momentu zap³odnienia z dwóch mikroskopijnej wielkoœci komórek rozrodczych pochodz¹cych od ojca i matki, w ³onie matki rozwinie siê nowy, zdolny do samodzielnego ¿ycia organizm ludzki – dziecko. (...) P³eæ dziecka jest okreœlona ju¿ w momencie zap³odnienia”.
Wies³awa Go³da, Jadwiga Wardas, Biologia.
Podrêcznik dla klasy siódmej szko³y podstawowej,
Nowa Era, Warszawa 1998, s. 116

¿ycia cz³owieka
w szkolnych
podrêcznikach

„Rozwój cz³owieka rozpoczyna siê w momencie po³¹czenia siê plemnika z komórk¹ jajow¹ (zap³odnienie) w wyniku aktu p³ciowego”.
Barbara Gulewicz, Biologia. Podrêcznik do klasy
siódmej szko³y podstawowej, Wydawnictwo ABC,
Poznañ 1999, s. 132

„Przebieg rozwoju osobniczego cz³owieka jest
uwarunkowany dziedzicznie i utrwalony w ci¹gu milionów lat ewolucji. Rozwój osobniczy rozpoczyna
siê od momentu zap³odnienia i sk³ada siê z nastêpuj¹cych okresów: zarodkowo-p³odowego, dzieciêcego, m³odzieñczego, doros³ego oraz staroœci”. (s. 94)
„¯ycie dziecka nie zaczyna siê w chwili jego
przyjœcia na œwiat, ale w ju¿ w momencie zap³odnienia”. (s. 104)
Cezary W. Korczak, Lech Zdunkiewicz, Biologia
i higiena cz³owieka. Podrêcznik dla klasy siódmej
szko³y podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994
18
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Œmiertelne oszustwo,
zaplanowana zag³ada
Od redakcji:
Wyst¹pienie Amerykanina, dra Bernarda Nathansona (Irlandia, 1982 r.) ukazuje jasno, jak wa¿ne jest zdefiniowanie momentu poczêcia jako pocz¹tku ¿ycia cz³owieka. Zak³amanie tego faktu
prowadzi do tragicznych skutków. O tym w³aœnie mówi tekst dra Nathansona. Mimo i¿ porusza
tak¿e inne w¹tki, uznaliœmy, ¿e ze wzglêdu na jego wagê, nale¿y przytoczyæ go w ca³oœci.

C

zêsto mnie pytaj¹: „Panie doktorze, co sk³oni³o Pana do
zmiany stosunku do przerywania ci¹¿y? Jak to siê sta³o, ¿e z dzia³acza
politycznego i organizatora ruchu na
rzecz prawa do sztucznych poronieñ,
z dyrektora najwiêkszej na œwiecie kliniki aborcyjnej sta³ siê Pan reprezentantem
ruchu prolife?”
OdpowiedŸ jest nastêpuj¹ca:
Po opuszczeniu tej kliniki zrezygnowa³em ze stanowiska i zosta³em dyrektorem oddzia³u po³o¿niczego w New York
City. By³ to najwiêkszy oddzia³ po³o¿niczy w mieœcie, czêœæ Columbia University Medical School. Jako dyrektor by³em
odpowiedzialny za oddzia³ peri- i prenatalny. W 1973 roku, kiedy przyj¹³em to
stanowisko, otrzymaliœmy now¹, wspania³¹ aparaturê badawcz¹, tak¹, jakiej
dziœ u¿ywamy badaj¹c zdrowie p³odu.
Dziêki takim technikom jak ultradŸwiêki, badanie wód p³odowych, elektroniczne pomiary serca za pomoc¹ œwiat³a,
przekona³em siê wtedy, ¿e to, co znajduje siê w macicy jest pe³nowartoœciow¹
istot¹ ludzk¹.
Wiele osób mog³o s³yszeæ o mnie jako o dyrektorze i za³o¿ycielu najwiêkszej na œwiecie kliniki, w której wykonywano zabiegi przerywania ci¹¿y. Nasza
klinika znajdowa³a siê we wschodniej
czêœci Nowego Jorku. Funkcjonowa³a
jako „Centrum zdrowia rozrodczoœci
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

i seksu”, a przeprowadzono tam 60 tysiêcy zabiegów przerywania ci¹¿y.
Pod moim kierownictwem pracowa³o
35 lekarzy. Klinika by³a czynna przez
wszystkie dni tygodnia od ósmej rano do
pó³nocy. Ka¿dego dnia roku, oprócz
pierwszego dnia œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, przeprowadzaliœmy po 120 zabiegów. W³asnorêcznie dokona³em jeszcze
15 tysiêcy aborcji podczas mojej prywatnej praktyki, a wiêc jestem osobiœcie odpowiedzialny za œmieræ 75 tysiêcy dzieci. Nie jestem dumny z tej statystyki, ale
s¹dzê, ¿e dziêki niej moje s³owa zyskuj¹
wiarygodnoœæ.

K³amstwa, k³amstwa, k³amstwa...
W 1968 zosta³em jednym z za³o¿ycieli „Narodowego Zwi¹zku na rzecz
Zniesienia Ustawy o Aborcji” (NARAL:
„National Association for Repeal of
Abortion Law”), który przekszta³cono
póŸniej w „Ligê na rzecz Prawa do
Aborcji” („Abortion Rights Action League”). By³a to pierwsza politycznie aktywna proaborcyjna grupa dzia³aj¹ca
w Stanach Zjednoczonych. Jej utworzenie stanowi³o niewiarygodn¹ œmia³oœæ,
w tych latach samo tylko mówienie o reformie ustawy zakazuj¹cej aborcji wymaga³o du¿ej zuchwa³oœci. Myœlê, ¿e

gdyby przeprowadzono wówczas reprezentatywn¹ ankietê, 99,5 proc. Amerykanów wypowiedzia³oby sie przeciwko
nieograniczonej, legalnej aborcji. Ale
nasza niewielka, licz¹ca czterech zaanga¿owanych cz³onków grupka o niewielkim bud¿ecie zdo³a³a w ci¹gu dwóch lat
doprowadziæ do tego, ¿e w Stanie Nowy
Jork zniesiono istniej¹c¹ od 140 lat ustawê zabraniaj¹c¹ aborcji i Nowy Jork sta³
siê stolic¹ sztucznych poronieñ w Ameryce. Trzy lata potem przekonaliœmy do
naszych pogl¹dów S¹d Najwy¿szy i podjêto haniebn¹ decyzjê, która zalegalizowa³a aborcjê we wszystkich 50 stanach.
Jak tego dokonaliœmy?
Taktyki, którymi pos³ugiwaliœmy siê
w walce o „prawo” do aborcji w USA, s¹
obecnie stosowane w ca³ym zachodnim
œwiecie. Dzieje siê tak we W³oszech,
w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w surowej, katolickiej Hiszpanii i w wielu innych krajach. ¯adne z zachodnich spo³eczeñstw nie jest odporne na tê zarazê.

Fa³szowanie sonda¿y
W 1968 roku wiedzieliœmy, ¿e uczciwe przeprowadzenie wœród Amerykanów ankiety na temat przerywania ci¹¿y
oznacza³oby dla nas druzgoc¹c¹ klêskê.
Zdecydowaliœmy siê wiêc dzia³aæ inaczej: pos³uguj¹c siê œrodkami masowego
19
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przekazu, rozpowszechnialiœmy wyniki
przeprowadzonych przez nas rzekomo
ankiet, twierdz¹c, ¿e 50 lub 60 proc.
Amerykanów chce legalizacji przerywania ci¹¿y. By³a to niezwykle skuteczna
„taktyka samospe³niaj¹cych siê proroctw”: gdyby dostatecznie d³ugo wmawiaæ amerykañskiej opinii publicznej, ¿e
wszyscy s¹ za legalizacj¹ aborcji, wiêkszoœæ nabra³aby przekonania o s³usznoœci takiego pogl¹du. Niewielu ludzi bowiem lubi nale¿eæ do mniejszoœci.
Jedn¹ z naszych praktyk by³o tak¿e
stosowanie odpowiednio sporz¹dzonych,
dwuznacznych ankiet. Dlatego chcia³bym poradziæ wszystkim, by byli bardzo
nieufni s³ysz¹c lub czytaj¹c wyniki ankiet, które badaj¹ spo³eczne opinie na temat przerywania ci¹¿y, bo podobne taktyki s¹ wci¹¿ stosowane przez ruchy na
rzecz aborcji.
Wiedzieliœmy równie¿, ¿e jeœli dostatecznie udramatyzujemy sytuacjê, wzbudzimy doœæ sympatii, aby „sprzedaæ”
nasz program legalizacji sztucznych poronieñ. Dlatego sfa³szowaliœmy dane
na temat nielegalnych zabiegów przerywania ci¹¿y wykonywanych ka¿dego roku w USA. Mass mediom i opinii
publicznej przekazywaliœmy informacjê, ¿e rocznie przeprowadza siê
w Stanach oko³o miliona aborcji, chocia¿ wiedzieliœmy, ¿e naprawdê jest ich
oko³o 100 tysiêcy. Podczas nielegalnych zabiegów umiera³o rocznie
200–250 kobiet, ale stale powtarzaliœmy, ¿e œmiertelnoœæ jest znacznie wy¿sza i wynosi 10 tysiêcy rocznie. Liczby
te zaczê³y kszta³towaæ œwiadomoœæ spo³eczn¹ w USA i by³y najlepszym œrodkiem, aby przekonaæ spo³eczeñstwo, ¿e
trzeba zmieniæ prawo antyaborcyjne.
Sfa³szowane przez nas dane na temat
przerywania ci¹¿y wp³ynê³y na
legalizacjê aborcji przez S¹d Najwy¿szy.
W rok po legalizacji dokonano w USA
stosunkowo niewiele, bo 750 tysiêcy
aborcji, w 1980 roku by³o ich 1,55 mln
(od red.: obecnie liczbê aborcji w Stanach szacuje siê na ok. 1,8 mln rocznie,
za: J. C. Willke, Why can’t we love them
both?, Cincinnati, 1997). W Stanach
Zjednoczonych nast¹pi³ wiêc piêtnastokrotny wzrost iloœci sztucznych poronieñ
po zalegalizowaniu aborcji.
Jednym z k³amstw, które rozpowszechnialiœmy podczas naszej kampanii by³o twierdzenie, ¿e gdy aborcja jest
prawnie zakazana, przeprowadza siê dok³adnie tyle samo zabiegów, tyle ¿e nielegalnie. To po prostu nieprawda!
Z przytoczonych wy¿ej danych wynika
jasno, ¿e przed zliberalizowaniem usta20

wy antyaborcyjnej przeprowadzano w naszym kraju 100 tysiêcy sztucznych poronieñ
rocznie, dziœ (1982 r. – przyp. red.) liczba ta
wynosi 1,55 mln. Jestem przekonany, ¿e
gdybyœmy zakazali przerywania ci¹¿y moglibyœmy powróciæ do 100 tysiêcy.
Dane te wskazuj¹ tak¿e, ¿e od czasu
legalizacji aborcji w USA stosuje siê j¹ jako g³ówny œrodek kontroli urodzeñ, a poczucie odpowiedzialnoœci dotycz¹ce ¿ycia seksualnego znacznie siê zmniejszy³o.

„Ciemni” i „oœwieceni”
katolicy
Najwa¿niejsz¹ i najskuteczniejsz¹
z taktyk, które stosowaliœmy podczas naszej dzia³alnoœci w latach 1968–1973,
by³a tak zwana karta katolicka.

ADAM WOJNAR
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Proszê mi pozwoliæ opisaæ okolicznoœci, w jakich dzia³aliœmy.
Rok 1968 by³ rokiem kryzysu, rokiem najwiêkszego spo³ecznego sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie. Ruch antywojenny zdominowa³ œrodki masowego
przekazu, obj¹³ m³odzie¿ i studentów,
ogarn¹³ intelektualistów Ameryki – ka¿dy by³ przeciwny wojnie. Zaatakowaliœmy wiêc jedn¹ z wiêkszych organizacji
w USA, która wci¹¿ jeszcze popiera³a tê
wojnê: Koœció³ katolicki, a zw³aszcza katolick¹ hierarchiê. Mówi¹c o poparciu
Koœcio³a katolickiego dla tak bardzo niepopularnej wœród Amerykanów wojny
w Wietnamie podkreœlaliœmy jednoczeœnie, ¿e jest on g³ównym przeciwnikiem
liberalizacji ustawy antyaborcyjnej.
W ten sposób pozyskaliœmy dla naszych
pogl¹dów wszystkie te grupy, które by³y
przeciwne wojnie. Zdobyliœmy studen-

dr med. Bernard Nathanson
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tów, intelektualistów i, co najwa¿niejsze,
œmy klin w katolicki opór przeciw
nych przeciwko zwolennikom aborcji, liœrodki masowego przekazu.
sztucznym poronieniom. Powo³uj¹c siê
stów pasterskich itd. W zwi¹zku z tego
Unikaliœmy jednak tego, aby wszystna sfa³szowane ankiety twierdziliœmy,
rodzaju dzia³aniami Koœcio³a zapropokich katolików traktowaæ jednakowo.
¿e „wiêkszoœæ katolików opowiada siê
nowano aktywne popieranie tych prawoZdawaliœmy sobie sprawê, ¿e taka postaza reform¹ ustawy” a „wœród kobiet,
dawców rzymskokatolickich, którzy byli
wa powa¿nie by nam zaszkodzi³a. Poktóre korzystaj¹ z poradnictwa i decyduzwolennikami aborcji i podkreœlanie potrzebowaliœmy pewnego wsparcia ze
j¹ siê na usuniêcie ci¹¿y, udzia³ katolidzia³u, istnienia mniejszoœci wewn¹trz
strony tych, których nazywaliœmy
czek jest proporcjonalny do czêœci katoKoœcio³a, takich ludzi jak Robert Dry„oœwieconymi katolikami”.
man – kongresmen i jeden
Zamiast tego pos³ugiwaliz inicjatorów reformy legaliœmy siê zbiorowym pojêciem
zuj¹cej aborcjê. Bezczelnie
hierarchii koœcielnej, wystark³ami¹c twierdziliœmy, ¿e rówNARAL stosowa³ dwie kluczowe meczaj¹co niejasnym, by przekonie¿ kardyna³ Cushing jest
tody w propagandzie na rzecz aborcji:
naæ wszystkich liberalnych inzwolennikiem liberalizacji
ukrywanie wszystkich dowodów naukotelektualistów, przeciwników
ustawy antyaborcyjnej i powowojny i œrodki masowego prze³uj¹c siê na jego autorytet
wych na to, ¿e ¿ycie zaczyna siê od pokazu, ¿e to w³aœnie Koœció³ wiprzekonaliœmy wielu niezdeczêcia i zaw³adniêcie œrodkami masonien jest powstaniu oporu przecydowanych katolików, ¿e nawego przekazu.
ciw legalizacji aborcji. Powtasze stanowisko jest s³uszne
rzaliœmy to bez koñca.
i œwiat³e.
Jako kierownictwo NARAL-u
Na koniec jeszcze jeden
sporz¹dzaliœmy zjadliwe wez dokumentów NARAL-u zawnêtrzne okólniki, które potem by³y wylickiej ludnoœci w ca³ym spo³eczeñstwie
tytu³owany „Profil opozycji” (opozycja
sy³ane do grup dzia³ania. W jednym
Stanów Zjednoczonych”. Mówiliœmy
jest maskuj¹cym okreœleniem Koœcio³a
z nich, pochodz¹cym z 1972 roku pisalirównie¿, ¿e katolickie kobiety w znacz¹katolickiego). Stwierdza siê tutaj, ¿e
œmy na przyk³ad o prezydencie Nixonie:
cym stopniu wp³ynê³y na rewizjê ustaw
„opozycja stanowi zagro¿enie poniewa¿:
„W³¹czy³ siê w spór prawny nowojorczyaborcyjnych w Nowym Jorku. W na– dysponuje du¿ym kapita³em,
ków dotycz¹cy aborcji i sprzymierzy³ siê
szych dokumentach pisaliœmy: „Jest nie– pracuje w potê¿nych, wp³ywowych
– najwyraŸniej roj¹c sobie, ¿e w ten spoprawd¹, ¿e wszyscy wierni katoliccy
i dobrze urz¹dzonych ramach organizasób za³apie jeszcze kilka g³osów – z karuwa¿aj¹, ¿e przerywanie ci¹¿y jest docyjnych, co mo¿e zapewniæ szybk¹
dyna³em Cookiem i katolick¹ hierarchi¹.
brem, ale wielu s¹dzi, ¿e kobiety powini sprawnie sterowan¹ akcjê. W argumenRównoczeœnie zagrozi³ prawom zezwalany mieæ wolny wybór w czymœ, co w zatacji pos³uguje siê pe³nymi emocji pojêj¹cym na aborcjê w stanie Michigan,
sadzie jest prywatn¹ decyzj¹. Udzia³
ciami, które mog¹ zdezorientowaæ niegdzie mieszkañcy mieli podj¹æ decyzjê
w ruchu na rzecz legalizacji aborcji tych
doinformowanych, a w koñcu jej sposób
w referendum i u¿y³ w³adz stanowych,
katolików, którzy nie zgadzaj¹ sie z ofipostêpowania staje siê przyczyn¹ religijaby w tej sprawie pokonaæ s¹dy i wyborcjalnym stanowiskiem Koœcio³a, stanonej polaryzacji i zagra¿a spo³eczeñstwu
ców. Nixon gorliwie wspó³dzia³a³, gdy
wi mo¿liwoœæ z³agodzenia konfliktów
demokratycznemu”.
hierarchia koœcielna ujawni³a, ¿e nadal
religijnych, powstaj¹cych w zwi¹zku
Je¿eli ktoœ powodowa³ religijn¹ polazamierza zmieniaæ kwestiê aborcji
z siln¹ opozycj¹ hierarchii katolickiej
ryzacjê i g³osi³ kazania to byliœmy to
w wojnê religijn¹... ”
wobec liberalizacji odpowiedniej ustaw³aœnie my, czyni¹c jednoczeœnie tego
Proszê zwróciæ uwagê na ci¹g³e nadwy. Organizujcie wiêc katolików dla lirodzaju zarzuty Koœcio³owi katolickieu¿ywanie tego tematu. Z naszych s³ów
beralizacji ustaw aborcyjnych!” Pos³umu. Ta agresywna i przemyœlna taktyka
mo¿na wyci¹gn¹æ tylko jeden wniosek:
guj¹c siê t¹ taktyk¹ próbowaliœmy przeby³a bardzo skuteczna.
Koœció³ katolicki jest zdecydowany nakonaæ katolików, ¿e hierarchia koœcielna
Jakie by³o znaczenie organizowanej
rzuciæ krajowi swoje przekonania dotyjest ciemna i reakcyjna, a ci wierz¹cy,
przez nas nagonki? Przede wszystkim
cz¹ce aborcji. To, co stanie sie w najbli¿którzy uwa¿aj¹ siê za ludzi oœwieconych
przekona³a ona media, ¿e ka¿dy, kto by³
szych latach z prawami cz³owieka
i postêpowych musz¹ przejœæ na nasz¹
przeciw dopuszczalnoœci aborcji, musia³
w USA, zale¿y od tego, jak zostanie rozstronê.
byæ katolikiem lub ulegaæ silnemu wp³ywi¹zany problem przerywania ci¹¿y. JeKolejny dokument, który chcia³bym
wowi hierarchii koœcielnej. Rozpowszech¿eli Bill of Rights ma pozostaæ w Konstyprzytoczyæ to protokó³ ze spotkania elity
niliœmy przekonanie, ¿e katolicy, którzy s¹
tucji Stanów Zjednoczonych, nie wolno
NARAL-u (obecni byli politycy, konzwolennikami legalizacji aborcji to intenam dopuœciæ do tego, by kardyna³ Cook
gresmeni, senatorzy i inni urzêdnicy wylektualiœci, œwiatli, postêpowi ludzie.
rz¹dzi³ w naszej sypialni. Nie wolno dosokiego szczebla), które odby³o siê
puœciæ, aby dogmatyczny Koœció³ katow Chicago w 1971 roku. Oto wyj¹tki
Zataiæ, czyli sk³amaæ
licki przej¹³ kompetencje prawodawców
z tego protoko³u: „G³ówny opór przei próbowa³ ka¿d¹ kobietê zmusiæ do urociwko zmianie ustaw aborcyjnych poChodzi³o nam o to, aby za poœrednicdzenia dziecka. Postêpowanie hierarchii
chodzi od Koœcio³a rzymskokatolickiego
twem mediów przekonaæ spo³eczeñstwo,
jest nieugiête, opór przeciwko ustawie
i od grup takich jak Right-to-Life Move¿e nie ma grup niekatolickich, które byzezwalaj¹cej na aborcjê pochodzi w³aœnie
ment, które s¹ organizowane i finanso³yby przeciw przerywaniu ci¹¿y. W rzeod niej a nie od wiêkszoœci katolików.
wane przez Koœció³”. Wszyscy obecni
czywistoœci w owym czasie (podobnie
W ten sposób oddzielaliœmy katoliczobaczyli dowody przeciwdzia³ania libejak i teraz) przeciw dopuszczalnoœci
kich intelektualistów, œrodowiska postêralizacji odpowiednich ustaw w postaci
aborcji wypowiada³o siê wiele Koœciopowe i liberalne od hierarchów i wbilikampanii przedwyborczych skierowaS³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99
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³ów: wschodnie koœcio³y prawos³awne,
W 1976 roku prezydent Carter powonej (a kszta³towanej przez œrodki maso„Churches of Christ”, „American Baptist
³a³ komisjê, która mia³a zaj¹æ siê tym
wego przekazu) aprobaty dla niektórych
Association”, luteranie, metodyœci, morproblemem i przedstawiæ Kongresowi
tylko rodzajów politycznego zaanga¿omoni, ortodoksyjni ¿ydzi, muzu³manie,
Amerykañskiemu definicjê œmierci, aby
wania duchownych. Kiedy Narodowa
zielonoœwi¹tkowcy. Inne wspólnoty relilekarze i adwokaci otrzymali sta³e wyKonferencja Biskupów w USA wypogijne przyjê³y mniej zdecydowan¹ postatyczne, wed³ug których cz³owiek mo¿e
wiedzia³a siê za zamro¿eniem broni atowê, ale nie zgodzi³y siê na pe³n¹ dopuszbyæ uznany za nie¿yj¹cego.
mowej, nikt nie powiedzia³, ¿e powinni
czalnoœæ aborcji. Mo¿na tu wymieniæ
Czy¿ nie jest absurdem, ¿e anga¿ujesiê zajmowaæ w³asnymi sprawami, ale
Koœció³ amerykañsko-luterañski, Komy czas i pieni¹dze, by zdefiniowaæ
chwalono ich w mediach za otwartoœæ
œció³ prezbiteriañski i Koœcio³y ameryœmieræ, a zwolennicy aborcji, utrzymuj¹,
i postêpowoœæ. Gdy jednak ta sama grukañsko-baptystyczne w USA.
¿e nie mo¿emy tego samego
Grup niekatolickich, które
uczyniæ z pojêciem ¿ycia. My
w sposób zdecydowany wypomusimy definiowaæ ¿ycie. Jest
wiada³y siê przeciw przerywato konieczne zarówno dla ceJedn¹ z ulubionych taktyk grup proniu ci¹¿y, by³o wiêc bardzo
lów naukowych, jak równie¿
aborcyjnych jest twierdzenie, ¿e nawiele. Nigdy jednak nie dopudla prawa i moralnoœci.
œciliœmy do tego, by opublikoukowcy nie s¹ w stanie zdefiniowaæ
wano ich listê i zapobiegalimomentu, w którym rozpoczyna siê
œmy pojawieniu siê przypuszFakty
istnienie cz³owieka. Taki pogl¹d jest
czenia, ¿e mo¿e istnieæ inna
opozycja ni¿ katolicka.
œmieszny i absurdalny.
Mam informacje z „Reli¯ycie nie tylko mo¿na, ale
gions News Service”, ¿e w abtrzeba jasno definiowaæ: rozsolutnie niekatolickiej Japonii,
poczyna siê od poczêcia. Osogdzie aborcja jest dozwolona od 1949 roba poczêta jest istot¹ ludzk¹, nie ma
pa popar³a parlamentarny wniosek
ku, pojawi³ siê silny ruch parlamentarny
takiego momentu podczas ¿ycia p³odu,
o zmianê ustawy dopuszczaj¹cej aborcjê,
zmierzaj¹cy do zniesienia prawnej dow którym mog³oby dojœæ do zmiany
natychmiast sta³a siê obiektem ataków.
puszczalnoœci przerywania ci¹¿y i poniczego w coœ, przekszta³cenia czegoœ,
wrotu do dawnych, ograniczaj¹cych
co nie jest osob¹ w cz³owieka. ¯ycie
jest nieprzerwanym procesem – od
ustaw. Te d¹¿enia spowodowa³o pojawieIdeologia wiecznie ¿ywa
swojego pocz¹tku, od zap³odnienia do
nie siê wœród polityków œwiadomoœci, ¿e
koñca.
legalizacja aborcji sta³a siê przyczyn¹ laS¹dzê, ¿e zezwolenie na przerywanie
Oprócz „karty katolickiej” NARAL
bilnoœci gospodarczo-spo³ecznych stoci¹¿y oznacza planowe niszczenie tego,
stosowa³ jeszcze dwie kluczowe metody
sunków i strat si³y roboczej.
co z ca³¹ pewnoœci¹ jest ¿yciem cz³owiew propagandzie na rzecz aborcji: ukryW dokumentach, które przytacza³em
ka. Uwa¿am, ¿e jest to niedaj¹cy siê niwanie wszystkich dowodów naukowych
twierdzi siê, ¿e jest sprzeczne z Konstyczym usprawiedliwiæ akt barbarzyñstwa.
na to, ¿e ¿ycie zaczyna siê od poczêcia
tucj¹, by grupy wyznaniowe, wœród nich
Przyznajê, ¿e niechciana ci¹¿a stanowi
i zaw³adniêcie œrodkami masowego
tak¿e Koœció³ katolicki, sprzeciwia³y siê
trudny dylemat. Ale szukanie rozwi¹zaprzekazu.
legalizacji aborcji i miesza³y do spraw
Pierwsza z tych metod polega³a na
nia w umyœlnym, aktywnym niszczeniu
nale¿¹cych do dziedziny politycznej.
konsekwentnym przeczeniu dowiedziooznacza³oby odrzucenie wspania³ych
Twierdziliœmy w nich, ¿e jest to podwatwórczych mo¿liwoœci ludzkiego rozunemu naukowo faktowi, ¿e ¿ycie zaczy¿anie zagwarantowanej konstytucyjnie
mu, rezygnacjê ze spo³ecznej aktywnona siê w chwili poczêcia. Utrzymywalizasady rozdzia³u Koœcio³a i pañstwa. Jako
œci w obliczu trudnych problemów soœmy, ¿e stwierdzenie, kiedy zaczyna siê
NARAL celowo przemilczaliœmy fakt, ¿e
cjalnych. By³oby to haniebne uznanie
¿ycie cz³owieka, jest problemem teolow ca³ej historii USA mo¿na znaleŸæ wiewy¿szoœci si³y nad rozumem.
gicznym, prawnym, etycznym, filozole przyk³adów zdecydowanych, polityczJako naukowiec wiem, nie s¹dzê,
ficznym, ale na pewno nie naukowym.
nych deklaracji sk³adanych przez grupy
Takie dzia³anie jest nadal jedn¹
lecz wiem, ¿e ¿ycie cz³owieka zaczyna
religijne. Na przyk³ad w latach 1850
z ulubionych taktyk grup proaborcyjsiê od poczêcia. Mimo, ¿e formalnie nie
i 1860 pastorzy protestanccy dzia³ali na
nych, twierdz¹cych, ¿e naukowcy nie s¹
jestem religijny, wierzê z ca³ego serca, ¿e
rzecz zniesienia niewolnictwa. „Zapomiw stanie zdefiniowaæ momentu, w któistnieje Bóg, który domaga siê od nas
naliœmy”, ¿e duchownym protestanckim
rym rozpoczyna siê istnienie cz³owieka.
ostatecznego zakoñczenia tragicznej, haby³ tak¿e Martin Luter King, który walTaki pogl¹d jest œmieszny i absurdalny,
niebnej zbrodni przeciwko ludzkoœci.
czy³ o prawa obywatelskie w USA,
co mo¿na wykazaæ, zastêpuj¹c „¿ycie”
Jeœli nie mielibyœmy doœæ odwagi
a wielu ksiê¿y katolickich by³o niezwys³owem „œmieræ”. Je¿eli wyst¹pienie
i zdecydowania, by dzia³aæ dla tej sprakle aktywnych w ruchu przeciwko wojœmierci jest tylko problemem teologiczwy, jeœli mielibyœmy zawieœæ lub zwlenie w Wietnamie. Oczywiœcie wszyscy
nym, moralnym, prawnym, ale nigdy
kaæ, straciæ choæby chwilê, historia nioni byli znani a media chêtnie i z aprobanaukowym, to uznanie kogokolwiek za
gdy nam nie wybaczy.
t¹ ukazywa³y ich zaanga¿owanie. Poniezmar³ego by³oby niemo¿liwe i kazalibywa¿ ci dzia³acze mieli pogl¹dy liberalne,
œmy zmar³ym braæ udzia³ w wyborach.
opracowanie
uwa¿ano, ¿e nie nastêpowa³o w tych
Brak definicji œmierci jako przeciwieñtekstu: JK, KU
przypadkach naruszenie zasady rozdziastwa ¿ycia spowodowa³by ca³kowity
(za: Medizin und Ideologie,
³u Koœcio³a od pañstwa. Widzimy wiêc,
chaos.
Oktober 1984, s. 17–21)
¿e ocena zale¿a³a wy³¹cznie od spo³ecz22
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Manipulacje definicj¹ poczêcia
Kolejny przyk³ad manipulacji,
maj¹cych na celu propagowanie aborcji, ujawnia w swej
ksi¹¿ce dr. Brian Clowes z USA.
Stosuj¹c ró¿norakie przek³amania, dokonano sztucznego
rozró¿nienia terminu „poczêcie” od terminu „zap³odnienie”. W Polsce „poczêcie”
i „zap³odnienie” uwa¿amy za
wyrazy synonimiczne.

Z

decydowana wiêkszoœæ nienarodzonych dzieci, które obecnie
umieraj¹, nie ginie od urz¹dzeñ
mechanicznych, lecz przez zastrzyki i pigu³ki. Szersze zastosowanie œrodków
aborcyjnych ni¿ antykoncepcyjnych wynika z faktu, ¿e œrodki antykoncepcyjne
s¹ mniej skuteczne i do tego musz¹ byæ
stosowane regularnie. Œrodki wczesnoporonne przerywaj¹ ci¹¿ê w przeciwieñstwie do œrodków antykoncepcyjnych,
które stosuje siê, by uchroniæ siê przed
niepo¿¹dan¹ ci¹¿¹.
Od kiedy kobiety wol¹ stosowaæ chemiczne œrodki aborcyjne ni¿ poddawaæ
siê aborcji chirurgicznej, zadania ruchów
pro-life s¹ zwi¹zane nie tylko ze sprzeciwem wobec dzia³alnoœci gabinetów i klinik, gdzie dokonuje siê zabiegów aborcyjnych, ale przede wszystkim wobec
dzia³alnoœci wielkich koncernów farmaceutycznych prowadz¹cych badania
i produkcjê œrodków wczesnoporonnych.

Zmiany
W 1963 r. Ministerstwo Zdrowia, Edukacji i Opieki Spo³ecznej USA zdefiniowa³o aborcjê jako „wszystkie œrodki, które
maj¹ na celu upoœledzenie zdolnoœci do ¿ycia zygoty w ka¿dym momencie od chwili
zap³odnienia do momentu rozwi¹zania”.
Do po³owy lat 60-tych naukowcy
zgodnie stwierdzili, ¿e poczêcie zachodzi w momencie zap³odnienia, czyli po³¹czenia siê komórki jajowej i plemnika
w jajowodzie. Aby kobiety mog³y zaakceptowaæ œrodki wczesnoporonne i aby
omin¹æ prawo zakazuj¹ce aborcji, zwolennicy przerywania ci¹¿y zrozumieli,
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

¿e nale¿y zatrzeæ granicê miêdzy tym
co nazywano antykoncepcj¹ a aborcj¹
dokonywan¹ za pomoc¹ œrodków wczesnoporonnych. Mogli to zrobiæ jedynie
przez zmianê definicji poczêcia z „zap³odnienia” (po³¹czenia komórki jajowej
z plemnikiem) na „implantacjê”. Wed³ug
tak zwanej nowej definicji poczêcia, jeœli
jakiœ œrodek mechaniczny (jak IUD) lub
rodzaj pigu³ki (Depo-Provera) zapobiega
zagnie¿d¿eniu siê zap³odnionej komórki
jajowej w macicy, aborcja nie ma miejsca.
Wed³ug tej nowej definicji, aborcja ma
miejsce wy³¹cznie wówczas, gdy chemiczny lub mechaniczny œrodek zabi³ nienarodzone dziecko, które zosta³o zagnie¿d¿one
w endometrium (œcianie) macicy.
Zwolennicy aborcji, kontynuuj¹c
swoj¹ akcjê promocyjn¹ nowego terminu, osi¹gnêli swój cel w 1965 r., gdy
American College of Obstetrics and Ginecology (ACOG) opublikowa³ w swoim biuletynie nastêpuj¹ce s³owa: „poczêcie jest implantacj¹ zap³odnionej komórki jajowej”. Ta manipulacja zmieniaj¹ca
definicjê poczêcia doprowadzi³a do powstania dwóch zbijaj¹cych z tropu terminów okreœlaj¹cych wczesn¹ aborcjê:
„Post-conceptive contraception” (antykoncepcja tu¿ po poczêciu) i „post-conceptive fertility control” (kontrola p³odnoœci tu¿ po poczêciu).
Podstêp, jaki zastosowany zosta³
przez czêœæ œrodowiska medycznego,
uznaj¹cego now¹ definicjê poczêcia,
oznacza jednoczeœnie zbagatelizowanie
problemu dzieci nienarodzonych. Tymczasem ani zmiana w podejœciu do tego
problemu, ani nowa terminologia, nie
by³y oparte na ¿adnym odkryciu technologicznym czy naukowym: zmiany zosta³y dokonane, by u³atwiæ aborcjonistom dalsz¹ politykê proaborcyjn¹.
Dr Richard Sosnowski, szef the
Southern Association of Obstericians and
Gynecologist, cz³onek grupy ACOG, jasno przedstawi³ tê strategiê w wyst¹pieniu w 1984 roku. „Nie s¹dzê, aby w naszym zawodzie gry s³owne by³y najlepsz¹ metod¹... Jest mi równie trudno

bez jakichkolwiek
dowodów naukowych
przyj¹æ tê zmianê. Definicja poczêcia rozumianego jako udane po³¹czenie ko-

mórki jajowej i plemnika zosta³a zredefiniowana jako implantacja zap³odnionej
komórki jajowej. Wydaje mi siê, ¿e jedyn¹ przyczyn¹ tej zmiany by³ dylemat powsta³y od kiedy zaczêto u¿ywaæ wk³adek
domacicznych jako œrodków wczesnoporonnych”.

W jaki sposób nowa definicja
s³u¿y zabijaniu dzieci nienarodzonych?
Skutki przyjêcia nowej (po 1965 roku)
definicji siêgaj¹ o wiele dalej ni¿ tylko
problemu œrodków wczesnoporonnych.
Nowe terminy s¹ przyk³adem jêzyka, który wyklucza problem dzieci nienarodzonych przed implantacj¹. Jeœli obroñcy ¿ycia i opinia publiczna zaakceptuj¹ now¹
definicjê, bêdzie to mia³o dalekosiê¿ne
skutki. Jeœli przyjmie siê now¹ terminologiê, niewiele osób bêdzie protestowa³o
przeciwko zap³odnieniom in-vitro. Najs³absze blastocysty (wczesna faza rozwoju cz³owieka) w laboratoriach s¹ po prostu
odrzucane. Któ¿ siê o nie upomni, skoro
s¹ to tylko „pre-embriony”?
Co wiêcej, nikt nie bêdzie protestowa³ przeciwko eksperymentom na
„czymœ”, co jest tylko po³¹czon¹ komórk¹ mêsk¹ i ¿eñsk¹ w fazie „przedembrionalnej”. I nie bêdzie ¿adnego g³osu
sprzeciwu, jeœli wszystkie istoty ludzkie
w fazie „przedembrionalnej” bêd¹ zabijane z powodu wad wrodzonych.
Walka z aborcj¹, rozumian¹ jako zabiegi chirurgiczne, objê³a tak¿e kampaniê
przeciwko wszelkim œrodkom chemicznym, które zabijaj¹ dzieci. Dlatego
obroñcy ¿ycia musz¹ u¿ywaæ niezmiennego i precyzyjnego jêzyka. Nieprecyzyjnoœæ i mo¿liwoœæ ³atwego zbicia z tropu
zawsze dzia³aj¹ na korzyœæ zwolenników
aborcji. Zwolennicy ruchu dla ¿ycia zwykli mówiæ, ¿e: „¿ycie zaczyna siê w momencie poczêcia”. To zdanie, chocia¿
mówi prawdê, jest niedostatecznie sprecyzowane, by je móc przeciwstawiæ zmieniaj¹cej siê terminologii aborcjonistów.
By nadal walczyæ w obronie ¿ycia nienarodzonych, obroñcy ¿ycia musz¹ g³osiæ:
„¿ycie zaczyna siê od zap³odnienia!”.
dr Brian Clowes,
The Facts of Life, HLI, Front Royal,
Virginia 1997, s. 65–68
t³um. AW
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acj¹ ci¹¿y.

W odpowiedzi
na w¹tpliwoœci
„Cz³owiekiem jest siê od poczêcia” – z tego faktu wynika logiczny wniosek, i¿ przerwanie ci¹¿y jest zabójstwem cz³owieka. Zabójstwem, niezale¿nie od okolicznoœci, w których
kobieta poddaje siê aborcji. Naukowy fakt o pocz¹tku ¿ycia
ludzkiego w momencie zap³odnienia ukazuje absurd wiêkszoœci tzw. argumentów za aborcj¹...
– Czy kobieta ma prawo do
w³asnego cia³a?
Tak. Ale nie do nienarodzonego
dziecka, które nie jest czêœci¹ organizmu
matki (ró¿ni¹ ich struktury genetyczne,
czêsto tak¿e inne grupy krwi). Poczête
dziecko jest now¹, odrêbn¹ istot¹ ludzk¹,
nie narodzonym jeszcze potomkiem tej
kobiety. Matka nie ma ¿adnego prawa
decydowaæ o pozbawieniu ¿ycia swego
dziecka na jakimkolwiek etapie jego rozwoju (ani embrionalnym, ani p³odowym,
ani po narodzeniu, gdy jest noworodkiem czy niemowlêciem). Kobieta ma
prawo do planowania poczêcia swego
dziecka.

– Czy kobieta ma prawo do
decydowania o swoim losie?
Nale¿y uznaæ wolnoœæ decyzji
ka¿dego cz³owieka. Kobieta, poddaj¹c siê aborcji, decyduje jednak
przede wszystkim o losie swojego
dziecka – nie daje mu siê narodziæ.
Trzeba w tym miejscu przypomnieæ,
¿e nie ma wolnoœci bez odpowiedzialnoœci i respektowania praw innych. Wolnoœæ ka¿dego cz³owieka
jest ograniczona prawem innego
cz³owieka: kobieta ma prawo do wolnoœci, ale poczête dziecko, jak ka¿dy
cz³owiek, ma prawo do ¿ycia. Nie
mo¿na siê zgodziæ na udzielenie nawet matce wolnoœci zabijania w³asnych dzieci.

– Czy mo¿na zmuszaæ kobiety
24

do macierzyñstwa?
¯ycie dziecka rozpoczyna siê w momencie poczêcia i w tym samym momencie kobieta staje siê matk¹ i rozpoczyna siê jej macierzyñstwo. Kobieta-matka poczêtego dziecka staje jedynie
przed decyzj¹, czy kontynuowaæ macierzyñstwo czy je przerwaæ. Wyra¿aj¹c to
inaczej, staje przed dylematem czy byæ
matk¹ urodzonego dziecka, czy te¿ matk¹ zabitego dziecka.

– Czy mo¿na usun¹æ ci¹¿ê,
gdy stwierdzono u nienarodzonego
dziecka chorobê czy wady
ustrojowe?
Je¿eli u cz³owieka nienarodzonego
stwierdza siê chorobê czy wady rozwojowe, to nale¿y tego ma³ego pacjenta
otoczyæ troskliw¹ opiek¹ i podj¹æ leczenie, a nie zabijaæ. Jak mo¿e „lekarz” proponowaæ eliminacjê choroby poprzez zabicie swego pacjenta!

– Mo¿na ci¹¿ê przerwaæ, gdy
jej kontynuowanie zagra¿a
zdrowiu kobiety?
Dla ratowania zdrowia jednego cz³owieka nie mo¿na zabijaæ innego. Na
marginesie nale¿y dodaæ, ¿e wspó³czesna medycyna stwierdza, ¿e nie ma kolizji miêdzy zdrowiem kobiety a kontynu-

– Czy mo¿na usun¹æ ci¹¿ê
powsta³¹ w wyniku
gwa³tu?
Zanalizujmy tê sytuacjê uwzglêdniaj¹c wszystkie osoby w ni¹ zaanga¿owane:
– matkê poczêtego dziecka
– poczête dziecko
– ojca (sprawcê gwa³tu)
– lekarza, który ewentualnie ma dokonaæ aborcji.
Matka znajduje siê w trudnej sytuacji: uraz psycho-fizyczny, poczucie
krzywdy, œwiadomoœæ poczêcia dziecka,
które, mimo tragicznych okolicznoœci
poczêcia jest przecie¿ tak¿e jej dzieckiem.
Co mo¿e zrobiæ:
– dokonaæ aborcji, czyli zabiæ swe
dziecko (aborcja to tak¿e kolejny uraz
psycho-fizyczny dla kobiety i powa¿ne
obci¹¿enie sumienia) lub
– urodziæ dziecko i wychowywaæ je
czy te¿ oddaæ do adopcji.
Lekarz – jeœli zgodzi siê na dokonanie aborcji – staje siê zabójc¹, daje siê
sprowadziæ do roli wykonawcy – skrajnie niesprawiedliwego wyroku œmierci
– na absolutnie niewinnym cz³owieku
– nienarodzonym dziecku, ³ami¹c przy
tym przysiêgê Hippokratesa. Dodajmy,
¿e lekarze polscy w obowi¹zuj¹cym ich
kodeksie etyki lekarskiej zagwarantowali sobie prawo odmowy asystowania
przy wykonywaniu wyroków œmierci.
Ojciec – sprawca gwa³tu – jeœli zostanie schwytany, bêdzie w wyniku postêpowania s¹dowego (w czasie którego
ma liczne mo¿liwoœci obrony i odwo³ania siê do wyroków s¹dowych) skazany
na kilka lat wiêzienia...
Obecnie w Polsce „mo¿na” stosuj¹c
siê do obowi¹zuj¹cego „prawa” zabiæ
dziecko poczête w wyniku gwa³tu, czyli
wykonaæ karê œmierci na absolutnie niewinnym, nienarodzonym cz³owieku.
A przecie¿ w naszym kraju obowi¹zuje
moratorium na wykonywanie kar œmierci nawet dla najwiêkszych zbrodniarzy!
¯yciu zawsze tak!
Zabijaniu zawsze nie!
(AZ)
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Rodzimy przyk³ad dezinformacji
Manipulacje, przek³amania na temat pocz¹tku ¿ycia cz³owieka stosowane s¹ przez media oraz
przez niektóre œrodowiska naukowe na ca³ym œwiecie (por. wypowiedŸ dra B. Nathansona,
s. 19–22). Tak¿e w Polsce byli tacy „naukowcy”, którzy dali siê wykorzystaæ w kampanii dezinformacji. Jako przyk³ad przytoczyæ mo¿na ró¿ne wypowiedzi jednej i tej samej osoby, posiadaj¹cej tytu³ doktora habilitowanego. S³owa mówi¹ce o tym, ¿e nie wiadomo, kiedy cz³owiek powstaje, pochodz¹ z wielonak³adowego magazynu dla m³odzie¿y i by³y opublikowane
w czasie ogólnospo³ecznej dyskusji nad prawem do ¿ycia – czyli wtedy, gdy od wypowiedzi
naukowców tak wiele zale¿a³o... Pomiñmy nazwisko tej osoby i pozostawmy sprawê os¹du
naszym Czytelnikom.

+
„¯ycie cz³owieka zaczyna siê nie
w chwili porodu, ale od momentu poczêcia”.
doc. dr hab. A. J., Kultura seksualna
m³odzie¿y, M³odzie¿owa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978, s. 79
„Rozwój dziecka – rozwa¿ania
szczegó³owe...
Warto poznaæ przede wszystkim podzia³ obowi¹zuj¹cy w Polsce, zgodny
zreszt¹ z wytycznymi Œwiatowej Organizacji Zdrowia.
Aktualnie obowi¹zuj¹cy podzia³ wyró¿nia dwa etapy, które nastêpnie dziel¹
siê na okresy. I tak:

–
Etap ¿ycia wewn¹trz³onowego dzieli
siê na:
1. okres zygoty – od chwili zap³odnienia do 7–10 dnia ci¹¿y,
2. okres zarodkowy – pierwsze 16 tygodni od chwili utworzenia ³o¿yska,
3. okres p³odowy – od 17. tygodnia
do chwili urodzenia (...).
Okres ¿ycia wewn¹trz³onowego jest
dla cz³owieka jednym z najwa¿niejszych. Tempo rozwoju jest wtedy bardzo
szybkie, a dynamika rozwoju niepowtarzalna”.
A. J. (i inni), Rozwój i zdrowie
ucznia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985, s. 31–32

Ku refleksji
¯
ycie cz³owieka zaczyna siê
w momencie poczêcia. Logiczn¹ konsekwencj¹ przyjêcia do
wiadomoœci tego medycznego, naukowego, ponadwyznaniowego faktu jest
stwierdzenie, ¿e ka¿de przerywanie ci¹¿y, jako przerwanie ¿ycia cz³owieka, jest
zabójstwem.
Uprzedzaj¹c g³osy próbuj¹ce negowaæ kompetencje nauk medycznych
odnoœnie okreœlania pocz¹tku ¿ycia
cz³owieka, g³osy ze strony na przyk³ad
nauk filozoficznych czy politycznych,
nale¿y zdecydowanie podkreœliæ, ¿e
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

tylko medycyna jest kompetentna
okreœlaæ granice ¿ycia cz³owieka.
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ
straszliwe doœwiadczenie Europy z lat
1939–1945 maj¹ce sw¹ przyczynê tak¿e w przyjêciu pozamedycznego, ideologicznego kryterium ustalania, kto
jest cz³owiekiem, a kto nim nie jest.
W wyniku zastosowania pozamedycznego kryterium odmówiono cz³owieczeñstwa wszystkim cz³onkom narodu
¿ydowskiego, a w konsekwencji jako
„nieludziom” odmówiono tak¿e prawa
do ¿ycia.

„Nie mamy tak¿e jasnoœci, kiedy
cz³owiek powstaje.
Mo¿na tu znowu przytaczaæ ró¿ne argumenty, przyjmowaæ ró¿ne kryteria
i cezury. Argumenty biblijne mnie nie
przekonuj¹. W nauce wola³bym argumenty inne ni¿ cytat z Ewangelii œw. £ukasza, jaki przytaczaj¹ obroñcy nienarodzonego dziecka”.
doc. dr hab. A. J., Kilka refleksji, Jestem,
1 listopada 1989, s. 7

Fakt medyczny, naukowy, ponadwyznaniowy: ¿ycie cz³owieka zaczyna siê
w momencie poczêcia oraz wynikaj¹ce
z niego logiczne stwierdzenie, ze ka¿de
sztuczne poronienie jest zabójstwem cz³owieka nie móg³ oczywiœcie byæ znany
ustawodawcom, którzy 27 kwietnia 1956
roku uchwalili omawian¹ ustawê (od red.:
zezwalaj¹c¹ na aborcjê w Polsce).
Wszelkie aktualne oceny, dyskusje
musz¹ uwzglêdniaæ odkrycia i osi¹gniêcia wspó³czesnych nauk medycznych.
(fragmenty Uwag do Informacji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej,
opracowanych przez Zespó³ Ekspertów
Episkopatu Polski, 9 maja 1989 roku)
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Lotnisko Kraków-Balice
Po¿egnanie z Ojczyzn¹
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wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny
wiata, do wszystkich ludzi bez wyj¹tku:
owiek poczêty w ³onie matki ma prawo do ¿ycia!
Jan Pawe³ II

Jan Pawe³ II podczas swojego
pontyfikatu stale przypomina
o nienaruszalnej wartoœci ¿ycia cz³owieka, o absolutnej
koniecznoœci jego poszanowania. Ewangelia ¿ycia, któr¹
g³osi Papie¿, nawo³uje do
zrozumienia i przyjêcia prawdy o œwiêtoœci ¿ycia ludzkiego od poczêcia do naturalnej
œmierci. Równie¿ wypowiedzi i homilie wyg³oszone
podczas ostatniej pielgrzymki
do Ojczyzny œwiadcz¹ o nieustaj¹cej trosce Ojca Œwiêtego o ¿ycie ka¿dego cz³owieka.
Fragment homilii wyg³oszonej podczas Mszy œw. w Bydgoszczy 7 czerwca
Mêczeñstwo jest zawsze wielk¹ i radykaln¹ prób¹ dla cz³owieka. Najwy¿sz¹ prób¹ cz³owieczeñstwa, prób¹ godnoœci cz³owieka w obliczu samego Boga. Tak, to jest
wielka próba cz³owieka rozgrywaj¹ca siê
na oczach samego Boga, ale i zapominaj¹cego o Bogu œwiata. W tej próbie cz³owiek
odnosi zwyciêstwo, wsparty Jego moc¹
i staje siê wymownym œwiadkiem tej mocy.
Czy¿ nie stoi przed tak¹ prób¹ matka, która podejmuje decyzjê, by z³o¿yæ
z siebie ofiarê, by ratowaæ ¿ycie swego
dziecka? Jak wiele by³o i jest takich bohaterskich matek w naszym spo³eczeñstwie.
Dziêkujemy im za przyk³ad mi³oœci, która
nie cofa siê przed najwiêksz¹ ofiar¹.
Fragment przemówienia do Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa
11 czerwca br.
Znacie dobrze moj¹ troskê i wysi³ki
podejmowane dla obrony ¿ycia i rodziny.
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Gdziekolwiek jestem, nie przestajê dopominaæ siê w imiê Chrystusa o to najbardziej podstawowe prawo ka¿dego
cz³owieka, o prawo do ¿ycia. Róbcie
nadal wszystko, co mo¿liwe, dla ratowania godnoœci i zdrowia moralnego rodziny, aby by³a Bogiem silna. Niech rodzina czuje bliskoœæ i szacunek Koœcio³a,
i jego poparcie w wysi³kach o zachowanie swojej to¿samoœci, stabilnoœci i sakralnoœci. O to was w szczególny sposób
proszê jako Pasterzy.
Fragment przemówienia wyg³oszonego podczas liturgii s³owa w Zamoœciu 12 czerwca
Wydaje siê, ¿e to, co najbardziej zagra¿a stworzeniu i cz³owiekowi, to brak
poszanowania dla praw natury i zanik
poczucia wartoœci ¿ycia.
Prawo, które zosta³o przez Boga
wpisane w naturê i które mo¿na odczytaæ za pomoc¹ rozumu, sk³ania do poszanowania zamys³u Stwórcy – zamys³u, który ma na celu dobro cz³owieka.
To prawo wyznacza pewien wewnêtrzny porz¹dek, który cz³owiek zastaje
i który powinien zachowaæ. Wszelkie
dzia³anie, które sprzeciwia siê temu porz¹dkowi, nieuchronnie uderza w samego cz³owieka.
Tak te¿ dzieje siê, gdy zanika poczucie wartoœci ¿ycia jako takiego,
a w szczególnoœci ¿ycia ludzkiego. Jak
mo¿na skutecznie stawaæ w obronie
przyrody, jeœli usprawiedliwiane s¹ dzia³ania bezpoœrednio godz¹ce w samo serce stworzenia, jakim jest istnienie cz³owieka? Czy mo¿na przeciwstawiaæ siê
niszczeniu œwiata, jeœli w imiê dobrobytu i wygody dopuszcza siê zag³adê
nie narodzonych, prowokowan¹
œmieræ starych i chorych, a w imiê postêpu prowadzone s¹ niedopuszczalne
zabiegi i manipulacje ju¿ u pocz¹tków
¿ycia ludzkiego? Gdy dobro nauki albo
interesy ekonomiczne bior¹ górê nad do-

brem osoby, a nawet ca³ych spo³ecznoœci, wówczas zniszczenia powodowane
w œrodowisku s¹ znakiem prawdziwej
pogardy dla cz³owieka. Trzeba, aby
wszyscy, którym le¿y na sercu dobro
cz³owieka na tym œwiecie, stale dawali
œwiadectwo, ¿e szacunek dla ¿ycia,
a przede wszystkim dla ludzkiej godnoœci, jest podstawow¹ zasad¹ zdrowego
postêpu ekonomicznego, przemys³owego i naukowego (Orêdzie na XXIII
Œwiatowy Dzieñ Pokoju).
Fragment homilii z Mszy œw. odprawionej w £owiczu 14 czerwca
Przypominaj¹c te s³owa, myœlê
zw³aszcza o was, drodzy rodzice. Bóg
obdarzy³ was szczególnym powo³aniem.
By zachowaæ ¿ycie ludzkie na ziemi, powo³a³ do istnienia spo³ecznoœæ rodzinn¹.
To wy jesteœcie pierwszymi stró¿ami
i opiekunami ¿ycia jeszcze nie narodzonego, ale ju¿ poczêtego. Przyjmujcie dar
¿ycia jako najwiêksz¹ ³askê Boga, jako
Jego b³ogos³awieñstwo dla rodziny, dla
narodu i Koœcio³a. Tu, z tego miejsca,
wo³am do wszystkich ojców i matek
mojej Ojczyzny i ca³ego œwiata, do
wszystkich ludzi bez wyj¹tku: ka¿dy
cz³owiek poczêty w ³onie matki ma
prawo do ¿ycia! Jeszcze raz powtarzam
to, co wielokrotnie ju¿ mówi³em: „¿ycie
ludzkie jest œwiête. Nikt w ¿adnej sytuacji, nie mo¿e roœciæ sobie prawa do bezpoœredniego zniszczenia niewinnej istoty
ludzkiej. Bóg jest absolutnym Panem ¿ycia cz³owieka, ukszta³towanego na Jego
obraz i podobieñstwo (por. Rdz 1,
26–28). ¯ycie ludzkie ma zatem charakter œwiêty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla siê nienaruszalnoœæ samego
Stwórcy” (por. Evangelium vitae, 53).
Bóg chroni ¿ycie zdecydowanym zakazem wypowiedzianym na Synaju: „Nie
bêdziesz zabija³” (Wj 20, 13). Dochowajcie wiernoœci temu przykazaniu. Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Prymas Tysi¹clecia powiedzia³: „Pragniemy byæ narodem ¿ywych, a nie umar³ych”.
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Odpowiedzi na pytania najczêœciej
stawiane przez osoby
podejmuj¹ce Duchow¹ Adopcjê

2. Kto mo¿e podejmowaæ Duchow¹ Adopcjê?

Duchowa Adopcja powsta³a po objawieniach w Fatimie – by³a odpowiedzi¹
na wezwanie Matki Bo¿ej do modlitwy
ró¿añcowej, postu i zadoœæuczynienia za
aborcjê. Na œwiecie zainicjowa³a j¹ B³êkitna Armia Matki Bo¿ej Fatimskiej, zaœ
do Polski trafi³a dziêki pewnemu artyku³owi opublikowanemu w „Rycerzu Niepokalanej” w 1987 roku. Po raz pierwszy
w naszym kraju Duchow¹ Adopcjê zaszczepili oo. paulini w koœciele pw.
Œwiêtego Ducha w Warszawie.

Mo¿e j¹ podejmowaæ ka¿dy chrzeœcijanin, zarówno osoby œwieckie jak i konsekrowane – kobiety, mê¿czyŸni w dowolnym wieku. Tak¿e dzieci – ale pod dozorem rodziców. Równie¿ osoby ¿yj¹ce
w niesakramentalnych zwi¹zkach (tak¿e
rozwiedzeni). Wskazane jest, by osoba podejmuj¹ca Duchow¹ Adopcjê by³a w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej – nie dotyczy to
osób rozwiedzionych czy ¿yj¹cych w niesakramentalnych zwi¹zkach. Duchow¹
Adopcjê mo¿na podejmowaæ przez radio.

3. Jakie s¹ kryteria podejmowania Duchowej
Adopcji?
Duchow¹ Adopcjê podejmuje siê za
jedno dziecko zagro¿one œmierci¹ przed
narodzeniem. Taka adopcja (modlitwa
i ewentualne inne praktyki) trwa przez
dziewiêæ miesiêcy, czyli tyle, ile dziecko
jest zagro¿one aborcj¹.
Duchow¹ Adopcjê mo¿na podejmowaæ wiele razy – bez ograniczeñ – ale
pod warunkiem wype³nienia poprzedniego zobowi¹zania. Jednak ka¿d¹ now¹
adopcjê powinno poprzedzaæ nowe przy-

FOT.

LAURA GU¿KOWSKA

1. Jak zrodzi³a siê
Duchowa Adopcja?
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rzeczenie osoby adoptuj¹cej poczête
dziecko.

4. Jak s¹ wymagania zwi¹zane z przyrzeczeniem?

W przypadku krótkiej przerwy w wype³nianiu zobowi¹zañ modlitewnych nale¿y
kontynuowaæ Duchow¹ Adopcjê, przed³u¿aj¹c modlitwê o odpowiedni¹ iloœæ
dni. Jeœli natomiast modlitwa zosta³a przerwana na d³u¿ej – miesi¹c czy dwa – wtedy nale¿y ponowiæ przyrzeczenie (i staraæ
siê go dotrzymaæ), gdy¿ w takim wypadku
Duchowa Adopcja zosta³a przerwana.

cza na przeprowadzenie przyrzeczeñ
Duchowej Adopcji w koœciele. Trzeba
tak¿e skontaktowaæ siê (najlepiej telefonicznie) z Oœrodkiem Informacji
Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji (80-526 Gdañsk, ul. Dunikowskiego 1/A 6, tel. /fax 058 343 50 07),
gdzie mo¿na zamówiæ i nabyæ drog¹
wysy³kow¹ potrzebne materia³y informacyjne i pomocnicze – instrukcjê dla
animatorów, materia³y
do przyrzeczeñ, teksty
modlitw itp.

Duchow¹ Adopcjê rozpoczyna siê od
z³o¿enia przyrzeczenia. Powinno byæ
sk³adane w sposób uroczysty w koœciele, podczas Mszy œw. lub nieUroczyste podejmowanie
szporów – w jedno ze
œwi¹t Matki Bo¿ej – na rêDuchowej Adopcji w koœciele
ce kap³ana. Przyrzeczenie
powinny poprzedzaæ rekolekcje lub dni skupienia.
Modlitwa jest rozmow¹ z Bogiem we wspólnocie Koœcio³a.
W przypadku braku
Modlitwa nie jest moj¹ czy Twoj¹ tylko, prywatn¹ spraw¹, prakmo¿liwoœci z³o¿enia urotyk¹ dowolnie podejmowan¹ w jakimkolwiek miejscu poza Koczystej przysiêgi w koœcieœcio³em.
le (np. z powodu starszego
Podobnie poczête dziecko nie jest tylko Twoj¹ czy moj¹ sprawieku, choroby, odbywaw¹, ale spraw¹ spo³eczn¹, ogólnonarodow¹ i ogólnoludzk¹, któr¹
nia s³u¿by wojskowej)
trzeba chroniæ.
mo¿na z³o¿yæ indywidualDlatego jest zasadne, by g³ówne elementy apostolstwa Duchone przyrzeczenie w jedno
wej Adopcji odbywa³y siê w koœciele. Rekolekcje, nabo¿eñstwa
z œwi¹t Matki Bo¿ej.
w obronie poczêtego ¿ycia, modlitwy ekspiacyjne, przyrzeczenia
Duchowej Adopcji oraz nabo¿eñstwa dziewiêciomiesiêcznej adopcji powinny odbywaæ siê wobec ca³ej wspólnoty ludzi wierz¹5. Jakie s¹ dodatcych. Powinno tak byæ, by uwra¿liwiaæ i zachêcaæ do wspólnej
kowe praktyki
modlitwy, przywracaæ prawoœæ sumieñ i chrzeœcijañsk¹ mi³oœæ.

9. W jaki sposób
utrwala siê Duchow¹ Adopcjê
w parafiach?

Duchowa Adopcja
powinna byæ utrwalana
w parafiach, a¿eby nie
by³a tylko jednorazowym
wydarzeniem Koœcio³a
parafialnego. Powinny
siê odbywaæ nabo¿eñstwa
w obronie ¿ycia i rodziny
w sta³ych terminach
Duchowej AdopMatka Bo¿a zaprasza – zaadoptuj duchowo zagro¿one, niew ci¹gu roku. Inicjatywê
cji?
winne dziecko i ocal mu ¿ycie!
takich nabo¿eñstw pob³ogos³awi³ Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II w £owiczu
Dodatkowe praktyki
podczas ostatniej piels¹ szczególnie wskazane,
choæ nie obowi¹zkowe. Mo¿na wybraæ
grzymki do Ojczyzny, 14 czerwca 1999
7. Jakie s¹ owoce Duchowej
roku.
jedn¹ lub dwie spoœród ni¿ej wskazaAdopcji?
O przys³anie programu nabo¿eñstw
nych i wype³niaæ j¹ równolegle z modlitw¹ przez 9 miesiêcy. Mo¿e to byæ: waloraz druku deklaracji wsparcia mo¿na
ka z na³ogiem (alkoholizmem, nikotyniDuchowa Adopcja leczy wewnêtrzsiê zwróciæ telefonicznie lub listownie
zmem, narkomani¹) lub przywarami
ne zranienia spowodowane aborcj¹. Podo Oœrodka Informacji w Gdañsku (adres jak wy¿ej).
charakteru, pomoc potrzebuj¹cym (sazwala matkom odzyskaæ wiarê w Mi³omotnym matkom, rodzinom wielodzietsierdzie Bo¿e, przynosi ich sercom sponym, osobom starszym, chorym czy
kój. Jako bezinteresowny dar pomaga
opuszczonym), uœwiêcenie (uczestnickszta³towaæ charakter – szczególnie luW najbli¿szym (3/99) numerze
two w Mszach œw., nabo¿eñstwach, adodziom m³odym. Pozwala walczyæ
racjach, przystêpowanie do spowiedzi
z egoizmem, odkrywaæ radoœæ odpo„S³u¿by ¯yciu” zamieszczona bêdzie
i Komunii œw., dodatkowe modlitwy,
wiedzialnego rodzicielstwa i chrzeœcirelacja ze spotkania animatorów
wyrzeczenia), animacja Duchowej Adjañskiej mi³oœci.
Ruchu Duchowej Adopcji Dziecka
opcji, zaanga¿owanie na rzecz obrony
Duchowa Adopcja uczy ka¿dego cz³oPoczêtego z Ojcem Œwiêtym Janem
¿ycia poczêtego.
wieka systematycznej modlitwy, pog³êbia
Paw³em II.
przez to kontakt z Bogiem. Mo¿e siê tak¿e
przyczyniæ do odrodzenia rodziny.
6. Jakie s¹ warunki

wype³niania Duchowej
Adopcji?
W wype³nianiu Duchowej Adopcji
podstawowym obowi¹zkiem jest codzienna modlitwa „Panie Jezu” oraz odmawianie jednej tajemnicy Ró¿añca. Dodatkowe praktyki s¹ bardzo wskazane.
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

8. Jak mo¿na szerzyæ
Duchow¹ Adopcjê?
W tym celu nale¿y pozyskaæ kilka
osób zainteresowanych Duchow¹ Adopcj¹, najlepiej w parafii. Nastêpnie nale¿y uzyskaæ zgodê ksiêdza probosz-

Strony redagowane przez Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji. Redaktorzy:
o. Ignacy Rêkawek (Czêstochowa), Halina i Czes³aw Chytrowie (Kraków), Zdzis³aw Arkuszyñski (Gdañsk).
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„I ¿yczê, i modlê siê o to stale, a¿eby rodzina polska dawa³a ¿ycie, by by³a wierna œwiêtemu prawu ¿ycia”.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
„Czêsto powtarzam: musimy siê zjednoczyæ w modlitwie w intencji obrony ¿ycia. Modlitwa i dzia³anie potrzebne s¹ dla
zachowania œwiêtoœci ¿ycia. Uwa¿am, ¿e jest rzecz¹ niemo¿liw¹ dokonaæ dzie³a obrony ¿ycia bez stania siê dusz¹ modlitwy”.
prezydent USA Ronald Reagan

Ojcostwo
Intencja Krucjaty Modlitwy
w Obronie Poczêtych Dzieci
na lipiec:
Aby wszyscy ojcowie realizowali w swym ¿yciu wolê
Ojca Niebieskiego
ca³ym Objawieniu, szczególnie zaœ w ¿yciu swojego Syna, S³owa Wcielonego,
Bóg ods³ania swoje ojcostwo, a ods³aniaj¹c tê tajemnicê ujawnia równoczeœnie najg³êbsz¹ rolê mê¿czyzny-ojca,
któremu to ¿ycie zawierza.
Bóg jest stwórc¹; mê¿czyzna-ojciec
powo³any jest do tworzenia, czynu, dzia³ania.
Bóg jest budowniczym domu-œwiata;
mê¿czyzna-ojciec ma budowaæ fundamenty, filary, œciany, dach – miejsce odrêbnoœci, swojskoœci, schronienia.
Bóg jest rodzicielem; mê¿czyzna-ojciec ma przekazywaæ ¿ycie œwiadomie, z wyboru, nie z przypadku, ¿ycie
biologiczne, duchowe, idea³y, zasady.
Bóg jest ¿ywicielem; mê¿czyzna-ojciec ma troszczyæ siê o pokarm fizyczny i duchow¹ strawê dla rozwoju
pe³ni cz³owieczeñstwa.
Bóg jest obroñc¹ swojego ludu; mê¿czyzna-ojciec ma broniæ rodziny przed
zagro¿eniami zewnêtrznymi np. deprawacj¹, ale i wewnêtrznymi np. lenistwem,
uzale¿nieniami i na³ogami.
Bóg jest Panem; mê¿czyzna-ojciec
te¿ jest panem domu, dzieci, co nie znaczy tyranem. Biada, jeœli siê boi, ucieka,
jeœli nie jest filarem. Ale najpierw sam
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musi byæ panem siebie.
Bóg jest prawodawc¹ kosmosu, przyrody, cz³owieka, rodziny, sumienia; mê¿czyzna-ojciec ma byæ rzecznikiem Bo¿ego prawa.
Bóg jest wychowawc¹ – prowadzi,
poucza, przestrzega, karze, nagradza;
mê¿czyzna-ojciec szczególnie w takich
elementach jak: wola, sumienie, obowi¹zkowoœæ, konsekwencja – kszta³tuje swoje
dziecko. Podobnie mê¿czyzna-ojciec
wciela Bo¿¹ wiernoœæ i bycie wzorem.
Bóg-Ojciec pocz¹³ swojego Syna do
¿ycia ludzkiego w ³onie Maryi Dziewicy
za spraw¹ Ducha Œwiêtego, a wiêc bez
udzia³u mê¿czyzny-ojca ziemskiego, ale
formacji tego ¿ycia nie pozostawi³ – chocia¿ Najœwiêtszej – ale samej tylko Matce Maryi. Przewidzia³ mê¿a, mê¿czyznê
w roli ojca.
Wspó³czesna kultura i cywilizacja
w ogromnej mierze spostponowa³a rolê
mê¿czyzny-ojca. Mówi siê nawet, ¿e
„zabi³a ojca”, tzn. zredukowa³a, czy
wprost przekreœli³a jego rolê, ¿e mê¿czyŸni-ojcowie sami „podali siê do dymisji”. O ile tak jest to dlatego, ¿e mê¿czyzna-ojciec zosta³ oderwany od Boga
jako Ojca, którego ma byæ obrazem. Tylko w Bogu, w zjednoczeniu z BogiemOjcem, cz³owiek, w szczególnoœci mê¿czyzna-ojciec, mo¿e byæ sob¹, zachowaæ
swoj¹ to¿samoœæ, pe³niæ w³aœciw¹ sobie
rolê, odnajdywaæ swoj¹ pe³niê, najg³êbiej siebie realizowaæ.
W oparciu o kilka miejsc ujawnienia
siê Boga jako Ojca – mo¿emy dostrzec
zasadnicz¹ charakterystykê i rolê mê¿czyzny-ojca:
– „Ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi”
(Rdz 2, 7). Wyra¿enie to wed³ug œw. Ireneusza sugeruje obraz garncarza: lepi¹c
przy kole garncarskim naczynie musi je

trzymaæ mocno – bo inaczej nie ulepi tego, co chce, a równoczeœnie delikatnie –
bo inaczej po³amie to, co lepi. Oto rola
wychowawcza mê¿czyzny-ojca: trzymaæ
mocno – a wiêc wymagaæ – ale i delikatnie – tzn. z dobroci¹.
– „Tchn¹³ w jego nozdrza tchnienie
¿ycia” (Rdz 2, 7). Da³ wiêc cz³owiekowi oddzielne ¿ycie. Bóg nie jest cz³owiekiem i cz³owiek nie jest Bogiem.
Rola ojca – zgodnie z tradycj¹ ¿ydowsk¹ przy narodzeniu dziecka – to odebraæ dziecko od matki, czyli pozwoliæ,
pomóc mu ¿yæ w³asnym ¿yciem, wprowadziæ w œwiat samodzielnego ¿ycia,
obiektywizmu, wartoœci, zadañ, odpowiedzialnoœci. Pomóc odkryæ i podj¹æ
samodzielnoœæ. Inaczej dziecko – dorastaj¹cy cz³owiek – nie bêdzie mia³o si³y
wyruszenia w œwiat, we w³asne ¿ycie,
osi¹dzie na mieliŸnie u¿ywania, egoizmu.
– „Pan Bóg wzi¹³ cz³owieka i umieœci³ go w ogrodzie Eden, aby uprawia³ go
i dogl¹da³” (Rdz 2, 15). Bóg nie trzyma
cz³owieka przy sobie, zostawia mu pe³n¹
swobodê dzia³ania. Obdarza zaufaniem,
sam jakby siê kryje. Rola mê¿czyzny-ojca to zlecaæ zadania i obdarzaæ zaufaniem, odwo³ywaæ siê do odpowiedzialnoœci – to jest droga do wzrostu, do dojrza³oœci swoich dzieci.
Oczywiœcie, pojawia siê zakaz zrywania owoców z drzewa dobra i z³a
(por. Rdz 2, 16–17). Nie jest on podyktowany zazdroœci¹, ale to¿samoœci¹ Boga
i cz³owieka. Tym samym wskazuje Bóg
granice mo¿liwoœci cz³owieka. „Tylko Bóg
zna siê na dobru i z³u”. Nigdy cz³owiek nie
bêdzie o tym decydowa³, co jest dobrem,
a co z³em, bo musia³by byæ Bogiem. Mê¿czyzna-ojciec nie mo¿e zrezygnowaæ z zakazów i nakazów, nie mo¿e pozwoliæ na
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99

Chrystusa, a w Chrystusie do Boga-Ojca,
by spe³niaæ tak¹ rolê.

Intencja Krucjaty Modlitwy
w Obronie Poczêtych Dzieci
na sierpieñ:
Aby wszyscy ojcowie zawsze pamiêtali, ¿e Bóg Ojciec stworzy³ ich dzieci dla
nieba
„Przystêpuj¹cy do Boga musi wierzyæ” (Hbr 11, 6), bo: „Nikt nigdy Boga
nie ogl¹da³” (1 J 4, 12). St¹d cz³owiek,
który chce byæ cz³owiekiem wierz¹cym,
musi ci¹gle otwieraæ oczy wiary, musi
siê „przebijaæ” poprzez zmys³y, poprzez
ludzki, ziemski odbiór rzeczywistoœci,
by dostrzegaæ Boga i coraz bardziej ¿yæ
przed Nim i dla Niego.
Z tego „przebijania” przez wiarê,
z tego odbioru rzeczywistoœci ¿ycia
przez wiarê p³ynie nowe wartoœciowanie. Dotyczy to ma³ych i wielkich
spraw, ma³ych i wielkich decyzji ¿yciowych, ca³ego stylu ¿ycia. Tym bardziej dotyczy to tak zasadniczych
spraw jak ma³¿eñstwo, rodzicielstwo,
ojcostwo.

Je¿eli ojciec nie bierze w swoje ojcostwo wiary, to mo¿e byæ tylko ojcem biologicznym. W najlepszym wypadku jakimœ ojcem – humanist¹ – usi³uj¹cym
przekazaæ dziecku wartoœci ludzkie.
I wtedy wa¿ne jest oczywiœcie ubranie,
wy¿ywienie i nauka, og³ada, ale im bardziej idzie siê w g³¹b – w jakim modelu
wychowaæ – cz³owiek-ojciec zaczyna siê
gubiæ, bo co oznacza ów humanizm, je¿eli on nie jest oparty na Chrystusie, je¿eli nie jest humanizmem chrzeœcijañskim?
Jan Pawe³ II w Familiaris consortio
mówi¹c o wychowaniu dzieci wskazuje,
¿e konieczne jest, by rodzice byli œwiadomi, ¿e „Pan powierza im troskê
o wzrost dziecka Bo¿ego, brata Chrystusa, œwi¹tyniê Ducha Œwiêtego, cz³onka
Koœcio³a” (FC, 39). A zatem matka,
a potem coraz bardziej ojciec, ma z ca³¹
œwiadomoœci¹ przekazywaæ dziecku nie
tylko cz³owieczeñstwo, ale i chrzeœcijañstwo. Ma pomóc mu stawaæ siê nie tylko
cz³owiekiem, ale i chrzeœcijaninem; nie
tylko obywatelem ziemi, ale i nieba.
Musi wiêc matka, a jeszcze bardziej
ojciec (bo przede wszystkim do niego
nale¿y kszta³towanie œwiata wartoœci
dziecka) pytaæ – w procesie wychowania: czy w moim dziecku roœnie nie tylko
cz³owiek, erudyta, sportowiec, fachowiec, mistrz – ale nade wszystko: czy
w moim dziecku (dzieciach) roœnie
dziecko Bo¿e; czy pragnie Boga, czy
idzie do Niego, czy liczy siê
z Nim.
Musi matka i ojciec pytaæ:
czy moje dziecko roœnie na œwi¹tyniê Ducha Œwiêtego, tzn. czy
staje siê Jego przestrzeni¹, przestrzeni¹ Ducha, Ducha Chrystusa, Ducha Ewangelii – w myœleniu, w prawoœci, w delikatnoœci,
w wartoœciowaniu, w wyborach.
Oczywiœcie, samo to nie przyjdzie. Przewodnikiem, wzorem,
natchnieniem – nie do zast¹pienia – musz¹ byæ mama i tato.
A trzeba to czyniæ naturalnie, ale
jednoznacznie. ¯ycie musi byæ
przejrzyste: modlitwa, ¿ycie sakramentalne, wzajemne traktowanie siê , uczciwoœæ, solidnoœæ,
uczynnoœæ. Tylko ¿ycie, które
jest pielgrzymowaniem do nieba,
jest w stanie najlepiej formowaæ
dzieci nie tylko na obywateli ziemi, ale i nieba.
ks. dr Franciszek P³onka
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„bezstresowe wychowanie” – bo nie
przeka¿e podstawowego obiektywizmu
œwiata, ¿e Bóg jest Bogiem i On decyduje o dobru i z³u, a cz³owiek tylko cz³owiekiem, który w synowskim pos³uszeñstwie zawierza siebie Bogu. W tym
te¿ kontekœcie trzeba uchwyciæ sens
przykazañ – Dekalogu: maj¹ one charakter wychowawczy. Mê¿czyzna-ojciec, który rezygnuje z wymagañ
wzglêdem dziecka, przekreœla perspektywy jego ¿ycia. Nie pomo¿e mu wyruszyæ, pozwoli mu „rozp³yn¹æ siê”,
„osi¹œæ na mieliŸnie”.
W ujawnionym ojcostwie Boga jest
równoczeœnie rys ojcowski i macierzyñski (Bóg tuli, bierze na ramiona, karmi
jak matka – por. Oz 11, 1–4, por. te¿
Iz 49, 15), a wiêc wymaganie i równoczeœnie dobroæ. Jest gniew, ale nie ma jego eskalacji (por. Iz 31, 3–4, 20). „Poruszaj¹ siê wnêtrznoœci moje dla niego
[Izraela], muszê mu okazaæ mi³osierdzie”. To jakby preludium do objawienia
mi³osierdzia Boga-Ojca.
Ca³e to objawienie siê Boga jako Ojca w Starym Testamencie podejmuje
i dope³nia Jezus Chrystus. Sensem Jego
¿ycia jest objawiæ Ojca i doprowadziæ do
Niego wszystkich – jako Jego dzieci.
„Kto widzi Mnie, widzi tak¿e Ojca”
(J 14, 5). Nie tylko wiêc S³owo, nauczanie o Bogu Ojcu, ale ca³y styl ¿ycia Jezusa objawia Ojca. Szczytem jest ujawnienie Jego Mi³osierdzia (por. przypowieœæ
o synu marnotrawnym – £k 15,
11–32). Nic wiêc dziwnego, ¿e
sam Chrystus zwraca siê
i uczniom ka¿e siê zwracaæ do
Boga „Abba – Tato, Tatusiu”.
Zak³ada bowiem tak¹ dobroæ,
wyrozumia³oœæ, a z drugiej strony tak¹ potrzebê zaufania. Równoczeœnie podstawowym zadaniem uczniów jako synów Boga-Ojca jest Jego naœladowanie:
„B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak
doskona³y jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). To ma byæ
szczególny, szczytowy rys mê¿czyzny-ojca: poszanowanie wolnoœci ale i otwarcie na pojednanie, wiêcej – co ukazuje Chrystus
– poszukiwanie, jak Dobry Pasterz zagubionej owcy (por. £k
15, 4).
Takiemu mê¿czyŸnie-ojcu
powierzone jest ludzkie ¿ycie,
¿eby go strzeg³, formowa³, by³
dla niego oparciem, ska³¹, wzorem, w ca³ym obiektywizmie
wymagañ, a równoczeœnie dobroci. Jak¿e nie przylgn¹æ do
S³u¿ba ¯yciu VII–VIII/99
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Szanowni Rodzice! Szanowne Rady Szkó³!
Decyzj¹ Parlamentu we wrzeœniu br. wprowadzono
do szkó³ przedmiot „Wychowanie do ¿ycia w rodzinie”.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê, jak wa¿ne jest wychowanie m³odego pokolenia i jak wiele z³ego mog¹ spowodowaæ niew³aœciwe czy wrêcz demoralizuj¹ce programy, ksi¹¿ki czy tzw. pomoce dydaktyczne.
Zak³ad „WYCHOWAWCA” Fundacji „•ród³o” (wydawca miesiêcznika dla nauczycieli „Wychowawca”) zrealizowa³
pakiet dziesiêciu wideokaset „Cz³owiek – mi³oœæ – rodzina”,
który mo¿e byæ znakomit¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ do, zgodnego z etyk¹ katolick¹, wychowania do ¿ycia w rodzinie.
Pakiet ten dostarczy m³odemu odbiorcy rzeteln¹ wiedzê z psychologii, biologii, medycyny i higieny. Autorzy
k³ad¹ szczególny akcent na rozwijanie odpowiedzialnoœci w sferze zachowañ seksualnych. Pragn¹ przygotowaæ
m³odzie¿ do dokonywania w³aœciwych wyborów.
Filmy przeznaczone s¹ dla m³odzie¿y w wieku 12 do
19 lat oraz do rodziców i katechetów. Komplet sk³ada
siê z dziesiêciu kaset zawieraj¹cych dwudziestominutowe filmy, zrealizowane w technice telewizyjnej.
Rodzice, dopilnujcie, aby Wasze dzieci by³y prawid³owo wychowywane. W ka¿dej szkole nauczyciele powinni mieæ do dyspozycji filmy wideo „Cz³owiek – mi³oœæ – rodzina”.
Nasz pakiet zosta³ wpisany pod nr 743-752/1999 na
oficjaln¹ listê pomocy dydaktycznych MEN. Mo¿e byæ
zakupiony ze œrodków bud¿etowych szko³y, a w przypadku ich braku z funduszy tzw. komitetu rodzicielskiego.
dr Józef Winiarski, redaktor naczelny
miesiêcznika „Wychowawca”

Fundacja „•ród³o” Zak³ad „Wychowawca”
ul. Smoleñsk 2, 31-004 Kraków
konto: BPH VI O/Kraków
10601406-19363-27000-500101
biuro: ul. Miko³ajska 17, 31-027 Kraków
tel./fax: (012) 423 23 24, tel. 423 24 36

Tytu³y poszczególnych filmów
1. Cz³owiek od poczêcia, 2. Do progu dojrzewania,
3. Tajemnice kobiecoœci, 4. Tajemnice mêskoœci
5. Cz³owiek – istota p³ciowa, 6. Etyka seksualnoœci
7. Dramat aborcji, 8. Naturalne planowanie rodziny
9. Czas oczekiwania, 10. Mi³oœæ

Zamówienia dokonuje siê poprzez wp³atê na rachunek bankowy „Wychowawcy” równowartoœci kaset
(380 z³). Kasety przeœlemy poczt¹. Koszt przesy³ki wliczony zosta³ w cenê kompletu. Mo¿liwe jest tak¿e przes³anie wideokaset za zaliczeniem pocztowym na podstawie
pisemnego zamówienia.
Wszystkim nauczycielom i katechetom polecamy
miesiêcznik „Wychowawca”. Cena prenumeraty
na II pó³rocze 1999 wynosi 24 z³. Informacje: tel. (012) 423 23 24

Wêdruj¹c ku doros³oœci
Podrêcznik dla klas
V–VI szko³y podstawowej (cz. I),
I–III gimnazjum (cz. II)

Wychowanie do ¿ycia
w rodzinie
Program dla klas V–VI szko³y
podstawowej (cz. I),
I–III gimnazjum (cz. II)

Zamówienia prosimy kierowaæ pod adresem: R u b i k o n , ul. Konfederacka 6,
30-306 Kraków, tel. (012) 269 21 14, tel./fax: (012) 269 23 33, http://www.rubikon.krakow.pl,
e-mail: rubikon@rubikon.krakow.pl

