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Z y c i u z a w s z e t a k 

Polskie Stowarzyszenie Obroiicow 
Zycia Cziowieka wydalo plyt? VCD 
z materialami dotyczqcymi obrony zy
cia. Plyta przeznaczona jest dla kazdego, 
komu bliska jest idea pro-life. Zawiera 
ona polgodzinny film zatytulowany „Cy-
wilizacja aborcji" oraz podstawowe in-
formacje o dzialalnosci ruchow obrony 
zycia w Polsce. 

„Cy wilizacja aborcji" to polgodzinny 
film dokumentalny, mowiqcy o proble-
mie aborcji w skali swiata. Zawiera wy
powiedzi by lego lekarza jugoslowian-
skiego, ktory osobiscie dokonal 55 tysi?-
cy aborcji, a obecnie dziala w ruchu pro-
-life. Przedstawione zostaiy niemieckie, 
austriackie i amerykanskie inicjatywy 
pro-life, ktorych dziaialnosc polega na 
odwodzeniu kobiet wchodz^cych do kl i -
nik aborcyjnych od podj^tej przez nie 
decyzji o przerwaniu c i^y . Niemiecka 

psycholog, od lat 
zajmuj^ca si? ko-
bietami, ktore do-
konaly aborcji, opo-
wiada o syndro
mic postaborcyj-
nym. O pot?dze i skutecznosci modlitwy 
w dziele obrony zycia przekonuj^ liderzy 
ruchow pro-life z roznych krajow 
- m. in. z Polski. 

Pozostale materialy na plycie to: 
• film dokumentujqcy rozwoj dziecka 

od pocz^cia do narodzin. Przedsta
wione na nim zostalo nagranie lyt-
mu serca dziecka w lonie matki. 

• porady dla osob, ktore chcialyby si? 
zaangazowac w dzielo obrony zycia 

• historia powstania krucjaty Modli
twy w Obronie Pocz^tych Dzieci, 
ktora skupia nawet 100 tys. modl^-
cych si? 

' kontakty do najwazniej-
szych osrodkow obrony zy
cia w Polsce 

' krotka historia pierwszej 
w historii swiata legalizacji 
aborcji w ZSRR oraz przez 
Hitlera w okupowanej Pol
sce (1943 r.) 

' wypowiedzi Ojca Swi?tego 
Jana Pawla I I w obronie 
zycia. 

Dlugosc nagrania: 50 min. Filmy 
mozna odtwarzac w stacjonamym od-
twarzaczu DVD lub w komputerze wy-
posazonym w nap?d CD lub DVD. 

Plyta moze bye przydatna w pracy 
duszpasterzy, katechetow i nauczycieli. 
Serdecznie zapraszamy do zamowienia 
plyty „Zyciu zawsze TAK" w redakcji 
„Sluzby Zyciu" ul. Mikotajska 17, 
31-027 Krakow, tel/fax (012) 421 08 43, 
e-mail: sluzba@life.net.pl 

Uczcijmy Narodowy Dzien Zycia! 
Propozycja dla wladz samorzqdowych na 2006 rok 

WYSTAWA W OBRONIE ZYCIA 
Polskie Stowarzyszenie Obroncow 

Zycia Cziowieka wspolnie z Polskim 
Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wycho-
wawcow przygotowalo — z mysl^ 
0 obchodach Narodowego Dnia Zycia 
— wystaw?: „Ojciec Swi?ty w sprawie 
najmniejszych". 

W zeszlym roku Sejm RP ustano-
wil Narodowy Dzien Zycia, obchodzo-
ny corocznie 24 marca. Dzien ten ma 
sta6 si? okazj^ do narodowej reflek-
sji nad odpowiedzialnosci^ wladz 
pahstwowych, spoleczeiistwa i opi-
nii publicznej za ochron? i budo-
wanie szacunku dia zycia ludzkie
go. Powinien bye zach?t4 dia wszel-
kich dziatah sluzqcych wsparciu 
1 ochronie zycia ludzkiego. 

Wystawa to 10 plansz formatu 
150 X 100 cm przedstawiajqcych m.in. 
wypowiedzi Papieza Jana Pawla 11 zwi^-
zane z obrony zycia oraz podstawowe 
informacje na temat rozwoju dziecka 
przed narodzeniem. Wystawa zostaia 

opracowana przez artyst? Jadwig? Mqczk?. 
Plansze oprawione w profile aluminiowe 
umieszczone ŝ  na skladanych sztalugach. 
Wystawa nie zawiera zadnych drastycz-
nych zdj?c. Wystaw? uzupelnia film o roz
woju cziowieka od pocz?cia oraz film 
nt aborcji, a takze 20 zdj?c dzieci przed 
narodzemem do wykorzystania w oko-
licznosciowych publikacjach (broszurach, 
czasopismach, ulotkach, plakatach). 

« * 

Wystawa byla z powodzeniem pre-
zentowana w gmachu Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej w lutym br. Dokumen-
tacja wystawy dost?pna jest w intemecie 
pod adresem: 

http: //www.life.net.pl/wystawa 
Urz^dzenie takiej wystawy (wraz 

z projekcjami filmowymi) w urz?dzie 
miejskim czy gminnym, domu kultu-
ry, w bibliotece lub w szkole moze bye 
doskonalii form^ uczczenia Narodo
wego Dnia Zycia. 

Koszt wystawy — 10 plansz ze szta-
lugami, prawem do publicznego wy-
swietlania filmow i kopiowania zdj?c 
wynosi 9 700 zl (w wersji bez sztalug 
i mniejszymi planszami: 125 cm x 100 

cm — 7 800 zl). Ceny netto, nie za-
wieraj^ 22% podatku VAT i kosztow 
transportu. 

Juz dzisiaj wladze samorz^do-
we powinny zarezerwowac srodki 
budzetowe na zorganizowanie ta
kiej wystawy w marcu przyszlego 
roku! 

Zamowienia: 
Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli i Wychowawcow 
ul. Mikolajska 17, 
31-027 Krakow 
tel. /fax. (012) 423-23-24, 
redakcj a @ wychowawca.pl 

Sluzba Zyciu 11/2005 



Dawca zycia 

Zwyci^zca smierci 

Drodzy Przyjaciele! t 

Od pgnad 6 lat Polskie Stowarzyszenie Obroiicow Zycia Cziowieka wydaje czasopismo 
„Sbizba Zyciu-Zeszyty Probiemowe". 

Do tej poty wydalismy monotematyczne zeszyty dotyczqce nast^pujqcej problematyki: 
• Jan Pawel II w obronie zycia 
• Od pocz?cia czlowiek 
• Syndrom postaborcyjny 
• Rzqdowy raport z realizacji w J998 r. iistawy chroniqcej zycie 
• Rozwoj cziowieka od pocz^cia do narodzin 
• Sytuacja demograficzna Polski 
• Pornografii, agresji, przemocy — STOP! 
• Zycie zyvyci^zy smierc 25 marca: Dzien Swi^tosci Zycia 
• Konsekwencje aborcji dla zdrowia kobiety 
' Pomozniewolenie 
• Sprawozdanie Rady Ministrow z realizacji w roku 1999 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 ro

ku „ O planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci prze-
rywania ciqzy" 

' Giganci obrony Zycia 
• Nikotynizm 
'AIDS 
• Mity edukacji seksualnej 
• Eutanazja 
• Mit przeludnienia 
• Srodki wczesnoporonne 

Wszystkie zeszyty sq calosci dost^pne na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia 
www.life.net.pl 

Drugi numer naszego czasopisma poswi^cilismy przyblizeniu prawdy naukowej i medycz-
nej: cziowiekiem jest si^ od pocz^cia. Przez 6 lat ta fundamentalna, naukowa prawda systema-
tycznie torowala sobie drog§ do swiadomosci spolecznej — dzisiaj jest obecna nie tylko w po-
waznych publikacjach naukowych, ale takze w populamej prasie i w milionach podr^cznikow 
szkolnych i poradnikow dla kobiet w ciqzy. 

Pocz?temu dziecku, jak kazdemu cziowiekowi, przysluguje prawo do zycia. Prawo do zycia 
chroniq m.in.: 

Powszechna Deklaracja Prow Cziowieka Narodow Zjednoczonych (1948 r.): 
Art. Ill 

„Kazdy czlowiek ma prawo do zycia, wolnosci i bezpieczetistwa swej osoby". 

Konwencja Prow Dziecka Narodow Zjednoczonych (1989 r.): 
„Dz.iecko, z uwagi na swojq niedojrzcdosc psychicznq oraz umyslowq, wymaga szczegolnej 

opieki i troski, w tym wlasciwej ochrony prawnej, zarowno przed, jak ipo urodzeniu". 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997): 
Art. 38. 
„Rzeczpospolita Polska zapewnia kazdemu cziowiekowiprawnq ochrony zycia". 

Zachfcam do lektwy zaktualizowanej i uzupelnionej wersji naszej „ Sluzby Zyciu. Zeszytow 
Problemowych — OD POCZI^CIA CZLOWIEK", ufajqc, ze przyczyni si^ ona do budowania 
cywilizacji zycia. 

dr int Antoni Zi^ba 
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroncow Zycia Cziowieka 

Zapraszamy na naszq strong internetowq: W W W . l i f c . I l C t . p l 
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prof, dr hab. med. Ludwika 
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pocz^tku 4 

prof, dr hab. med. Maria Rybakowa 
Zycie cztowieka zostaje 
zapocz^tkowane w nast^pstwie 
pot^czenia dwoch komorek 
rozrodczych 8 

Zaptodnienie poczcitkiem zycia 
— z ksi^zek naukowych 11 

Fakt medyczny, naukowy, 
niepodwazalny 12 

Naukowcy, lekarze o pocz^tku 
zycia 15 

Prawda o pocz^tlcu zycia ludz
kiego — w ksiqzkach popularno-
naukowych 16 

Pocz^tek zycia w szkolnych pod-
r^cznikach 18 

dr Bernard Nathanson 
Smiertelne oszustwo, 
zaplanowana zagtada 19 

Manipulacje definicj^ 
pocz^cia 23 
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Okiadka.: Nozki dziecka w 11 tyg. od pocz^cia 
- fot. A. Zachwieja 



C Z L O W I E K O D P O C Z ^ C I A 

Prof, dr hab. n. med . Ludwika S a d o w s k a 
Samodzie lna Pracownia Rehabil i tacj i Rozwo jowe j I Katedra Pediatr i i A M Wroc law 

C u d z y c i a - od samego pocz^tku 
Zaptodnienie 

Probowano w najrozniejszy sposob 
odpowiedziec na to pytanie: zycie ludz-
kie rozpoczyna si? od chwili urodzenia 
lub od momentu, kiedy czlowiek uzy-
skuje swiadomosc wlasnej osoby; albo 
gdy mozg zaczyna pracowac, albo tez 
z momentem, kiedy zaczyna ksztaltowac 
si? system nerwowy. 

Od kiedy zbadano ludzki ma-
teriat genetyczny mozliwa jest 
tylko jedna odpowiedz na pyta
nie odnosnie do pocz^tku zycia: 
zycie cztowieka rozpoczyna si? 
w momencie zaplodnienia. Od tej 
chwili istnieje juz caly material ge
netyczny danej osoby. Nie powsta
je jakis tam czlowiek, tylko czlo
wiek, ktorego pozniej rodzice na-
zwq, np. Ania czy Kiystian. 

Juz wtedy istniejq ustalone 
wazne cechy i wlasciwosci osoby, 
np. kolor oczu, wlosow, przyblizo-
na wielkosc stop i ciala, ktore osi^-
gnie za 20 lat. Znajduj^ one swoje 
miejsce w zarodku wielkosci 
glowki od szpilki. 

Zapiodnienie wyzwala burzli-
wy rozwoj i wtedy rozpoczyna si? 
cud zycia ludzkiego. 

20 godzin 
po zaptodnieniu 

wodu. Wykonuje przy tym rotacyjny 
ruch odwrotny do wskazowek zegai-a. To 
prawdziwy taniec zycia. 

Zygote 
Jedyna i niepowtarzalna w swej bu-

dowie komorka, stanowi^ca pierwsze 
stadium zaistnienia i dalszego rozwoju 

Moment leczenia si? j^der ko-
morkowych plemnika i komorki 
jajowej. Dzi?ki gwaltownym ru-
chom cytoplazmy komorki jajowej 
material genetyczny Iqczy si? two-
rz^c pierwsze stadium zarodka — 
zygot?. Twor ten zawiera calkowitq in-
formacj? nowo powstalego cziowieka. 

30 godzin po zapiodnieniu 
Zaplodniona komorka jajowa zaczy

na si? dzielic. Kolejne podzialy b?d^ na-
st?powaly CO 12-15 godzin. Przez caly 
ten czas komorka jajowa przesuwa si? 
wzdluz jajowodu w kierunku macicy, co 
umozliwiaj^ luchy peiystaltyczne jajo-

Nozki dziecka w 11 tyg. od pocz^cia 

Fot. A. Zachwieja 

cziowieka. O jej niepowtarzalnosci de-
cyduje fakt pol^czenia si? 23 chromoso-
mow zawartych w plemniku z 23 chro-
mosomami mieszcz^cymi si? w komorce 
jajowej. Otaczaj^ca j^dro komorkowe 
cytoplazma tworzy nowy, wyodr?bniony 
teren metabolizmu — przemiany mate-
rii . J^dro zawiera peln^ informacj? gene
tyczny decydujjjcy o budowie anatomicz-
nej i innych cechach nowo powstalej 
istoty ludzkiej. Uwzgl?dniajyc osobowcj 

natur? cziowieka, twor ten nazwiemy in-
dywidualnoscic^ genetyczny. To czlowiek 
w najwczesniejszej fazie zarodkowej. 
Maly, ale caly. 

IVIorula 
Wczesna postac zarodka w ksztalcie 

owocu morwy, zbudowanej z kilkunastu 
komorek zwanych blastomerami. 

Blastocysta 
Kolejne po okresie moruli sta

dium rozwojowe zarodka; miesci 
w sobie jam? zawierajycy plyn, oto-
czony komorkami (blastomerami). 

Trofoblast 
Powstaje w toku rozwoju bla-

stuli, jeszcze przed zagniezdze-
niem si? zarodka. Komorki lezyce 
na zewnytrz ukladajy si? w jedno-
lity warstw?, zwany trofoblastem, 
zas komorki usytuowane na we-
wn?trznej jego powierzchni two
rzy w?zel zarodkowy, czyli em-
brioblast. Z w?zla zarodkowego 
rozwija si? organizm dziecka oraz 
blony plodowe. Mi?dzy trofobla
stem i embrioblastem tworzy si? 
stale zwi?kszajyca si? jamka, styd 
ta faza rozwojowa zarodka zostaia 
nazwana blastocysty. 

4 — 6 tygodni 
W pierwszych 4 tygodniach 

zycia powstajy miliony nowych 
komorek. Ukladajy si? one wedlug 

fascynujycego planu i tworzy ludzki or
ganizm. 

Po 4 tygodniach mozna rozpoznac 
kr?goslup. Serce pompuje ki-ew do nerek 
i do glownej arterii. 

W 6 tygodniu od pocz?cia dziecko ma 
dopiero 15 mm, ale jest peine zycia. Jego 
serce uderza 140-150 razy na minut?. 

W tym czasie rozwija si? powoli 
zmysl smaku i w?chu, a powstajycy 
mozg przetwarza pierwsze impulsy. 

• Sluzba Zyciu 11/2005 



7 — 8 tygodni 
Juz w 7 tygodniu lyczy si? wypustki komorek nerwowych. 

Powstajy pierwsze szlaki impulsow nerwowych. Z kazdy mi-
nuty powstaje ok. 100 tys. nowych komorek nerwowych. Do 
chwili narodzin b?dzie ich setki miliardow. 

Po uplywie 8 tygodni od poczgcia dziecko ma 3 ^ cm dlu-
gosci. Latwo zmiesciloby si? w skorupce po orzechu. Wszyst
kie narzydy sy juz wyksztalcone, potrzebujy tylko dalszego 
wzrostu. Cz?sciowo juz podj?ly swojy funkcj?. 

Dziecko moze poruszac r?kami i nogami. Wyksztalcily si? 
juz palce u ryk i nog. Mozna juz takze rozpoznac rysy twarzy. 
Dziecko jest wrazhwe na dotyk w okolicy ust. 

9 — 1 1 tygodni 
Dziecko ma 6,5 cm dlugosci (od szczytu glowki do poslad-

kow). Obok widzimy kuliste cialko zolte, w ktorym byly wy-
twarzane cialka ki-wi. Funkcj? t? stopniowo przejmuje wytro-
ba, sledziona i coraz bardziej szpik kostny. 

Dziecko ma jeszcze dosyc miejsca w cieplym plynie owo-
dniowym. Porusza si? w nim jak astronauta w stanie niewazko-
sci. Ugina kolana, odbija si? od sciany, przechyla glow? i za
czyna dotykac. Rozwija si? zmysl rownowagi. Z jego pomocy 
dziecko jest zdolne do pelnego obracania si? wokol wlasnej 
osi. Na ekranie ultrasonografu matka moze czasami obserwo-
wac, jak jej dziecko ssie kciuk. 

W 9 tygodniu zamykajy si? oczy na par? miesi?cy. 

1 6 — 17 tygodni 
Nie przemin?}a jeszcze polowa zycia w macicy. Jednak cia-

lo, szkielet i poszczegolne narzydy sy juz wyksztalcone calko-
wicie. Poprzez lozysko i p?powin? dziecko jest zaopatrywane 
w tlen i substancje odzywcze. Dziecko slyszy szmery, przede 
wszystkim bicie serca matki i jej glos, ktore sy przekazywane 
przez jej cialo. 

Dziecko polyka, smakuje plyn owodniowy, si?ga i przeciy-
ga si?. Jego ruchy sy bardzo precyzyjne. 

Teraz mozna wyraznie rozpoznac czy jest to dziewczynka 
czy chlopiec. 

18 — 2 8 tygodni 
Juz coraz mniej wolnego miejsca. Teraz dziecko czuje kaz

dy ruch matki. Usypia, kiedy jest kolysane i budzi si? z mo
mentem jego ustania. Nagle halasy wywolujy l?k. Takze mat
ka czuje, jak dziecka porusza si?. Niektore dzieci zachowujy 
si? spokojnie w lonie matki, inne sy zywe i protestujy, kiedy 
np. nie sy kolysane. W 7 miesiycu dziecko wypija prawie 
11 plynu owodniowego. W nast?pnych tygodniach bardzo 
przybiera na wadze. Od 24 tygodnia sprawne sy takze pluca, 
ktore rozwijajy si? stosunkowo pozno. 

Narodzenie 
Narodzenie jest wstrzysajycym wydarzeniem w zyciu 

dziecka. Opuszcza przytulne i cieple lono matki. Swiat, na kto
ry przychodzi jest pelen jaskrawego swiatla, glosniejszy i zim-
niejszy. Od tej chwili musi samo oddychac i odzywiac si?. Ale 
maly czlowiek jest dobrze przygotowany: we wczesniejszych 
miesiycach nauczyl si? polykac, ssac i si?gac. Wszystko rozwi-
n?lo si? we wlasciwym czasie. Cud zycia — od samego po-
czytku. 

Stuzba Zyciu 11/2005 
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Prosimy o dary na dzieto 
obrony zycia cztowieka 

Powstate w 1999 roku Polskie Stowarzyszenie 
Obroiicow Zycia Cziowieka prowadzi dziaialnosc na 
rzecz ochrony zycia cziowieka od pocz^cia do natu-
ralnej smierci. W ramach naszej dzialalnosci statuto
wej pomagamy samotnym matkom, rodzinom wielo-
dzietnym i prowadzimy szerok^ dziaialnosc eduka-
cyjn^: druk populamo-naukowych broszur, plakatow, 
ostatnio wydalismy plytk? CD z materialami pro-life. 
Nasi eksperci opracowuj^ wazne w zmaganiach o pra
wo do zycia tematy demaskuj^c w sposob meryto-
ryczny slogany czy mity zwolennikow aborcji czy eu-
tanazji. 

Dziaialnosc ta mozliwa jest dzi^ki ofiamosci tysi?-
cy osob, ktore swymi finansowymi darami wspieraj^ 
dzielo obrony zycia. Nasza dziaialnosc nie moze l i -
czyc na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tylko 
dzigki ludziom dobrej woli i wrazliwych sere moze-
my ratowac zycie pocz^tych dzieci. 

Pragn? podzi^kowac najserdeczniej za kazdy dar 
i osmielam si? prosic o dalsze. 

Za Zarzcid 
dr int Antoni Zi^ba 

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroncow Zycia 
Cztowieka 

Ojciec Swi^ty Jan Pawel I I wielokrotnie przyjmo-
wal na audiencjach prywatnych dr. inz. Antoniego 
Zi^b? — prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obron
cow Zycia Cziowieka. Ostatniej audiencji Papiez 
udzielil naszemu prezesowi w hstopadzie 2004 r. 

Prymas Polski — ks. kard. Jozef Glemp przyjql na 
audiencji Zarz^d naszego Stowarzyszenia 9 wrzesnia 
2003 roku i udzielil nam blogoslawieiistwa. 

Rowniez ks. abp Jozef Michalik, przewodnicz^cy 
Konferencji Episkopatu Polski przyj^l czlonkow 
Zarz^du naszego Stowarzyszenia. (w sierpniu 2004 r.) 



O d w r z e s n i a D w u t y g o d n i k M I o d z i e z y K a t o l i c l c i e j „ N a s z a D r o g a 
_ n z a s t q p i l T y g o d n i l c iVilodziezy K a t o l i c l c i e j „ D r o g a " 

~ f ^ H i f l S i Z i i i i ^ " ^ ^ ^ " " ^ " ^ MIODZIEZY KATOLICKIEJ 

W ..Naszej Drodze" znajdziecie dziaty: 
• Dziedzictwo Jana Pawta II 
• Modlimy si^ ze swi^tymi 
• Ze skarbnicy Kosciota [mysli i wypowiedzi slynnych ludzi Kosciota) 
• Z historii Kosciota Katolickiego w Polsce 
• Z nauczania Papieza Benedykta XVI 
• Z zycia Kosciota [aktualnosci] 
• Cuda i szczegolne Laski Boze, swiadectwa z czasow wspotczesnych 
• Notatki z prasy katolickiej: krajowej i zagranicznej 
• Omowienia wartosciowych ksiqzek, filmow czy utworow muzycznych 
• „Biate plamy" z historii Polski i swiata 

Cena jednego egzemplarza „Naszej Drogi' wynosi 3 zl. Wszyscy dotychaosowi prenumerotorzy „Drogi' otrzymojq dwutygodnik 
„Nosza Drogo" w liabie zoprenumerowonych tygodnikow „Droga". Prenumerot̂  „Naszej Drogi" przyjmujemy no nost̂ pnych 11 
numerow w cenie 35 zl oroz no 26 kolejnych numerow (prenumerota roano) w cenie 85 zl (obejmuje koszt wysyiki pocztq). 
Prenumerota zbiorowo (minimum 7 egz.) w cenie 1,50 zl zo egz. Prenumeroty dokonuje si§, wphcajqc odpowiedniq kwot§ na rzea 
wydawcy: Stowarzyszenie „NaszaPrzyszlosc" ul. Mikotajska 17,31-027 Krakow. 
Konto bankowe: 251060 0076 0000 3200 0000 2195 Prenumerato: tel.: (12) 43107 24; e-mail: prenumerata@droga.com.pl 

W y c h o w a w c a l 

MIESI^CZNIK NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCOW KATOLICKICH 

„Wycliowawca" pokazuje „jak bye cziowiekiem", jak pomnazac dobro i jak shizyc ucznlom, 
ktorych prowadzimy ku doroslosci, wspiera proces wychowawczo-dydaktyczny szkol przez: 

- arty kuly f ormacyjne, 
- konspekty lekcji wychowawczych i zajfc profilaktycznydi, 
-propozycje form wspolpracy z rodzicami, 
- scenariusze teatralne na swif ta i uroczy stosci szkolne. 
Stanowi cennq pomoc dla nauczycieli, wychowawcow, dyrekcji szkol, katechetow 

I rodzicow. 
Kazdy numer to realizacja jedaego z wainyeh tematow zwiqzanych 

z wytbowaniem dzie<i i miodziezy. 

Frenumenijqc„Wychowawcf"zadbasz o whsciwq format}^ swego 
dzie<ka iwythowanka! 

Waninki prenumeroty: 
Przyjmowane sq zamowienia listowne, telefoniczne, e-moilem lub faksem. 
Prenumeroty mozna rozpoczqcod dowolnego numeru. 
Za zgodq rodzicow wptaty mozna dokonywac ze srodkow budzetowych Rod Rodzicow. 
Cena prenumeroty 1 egzemplorzo: 
polroczna (6 numerow) 29 z i roana (12 numerow) 56 zl 
Pokkie 9owarzyszen"ie Nauczycieli i Wychowawcow ul. Mikotajska 17,31 -027 Krakow, tel./fax (012) 423 23 U. 
BPH lll/O Krakow nr rach. 791060 0076 0000 3200 0068 0999 
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C Z t O W I E K O D P O C Z ^ C I A 

prof, dr hab. n. med . Mar ia R y b a k o w a 
Komitet Rozwoju Cztowieka Wydz ia lu Nauk Medycznyc i i PAN W a r s z a w a — Krakow 

Zycie cztowieka zostaje 
zapoczqtl(owane w nast^pstwie 
pot^czenia dwoch Icomorelc rozrodczycli 

W swietle obecnej wiedzy nie ulega 
wijtpliwosci, ze zycie cziowieka zostaje 
zapocz^tkowane w nast^pstwie pol^-
czenia si? dwu komorek rozrodczycli 
— garnet — zenskiej i m?skiej w po
stac komorki macierzystej zwanej zy
gote, ktora od tej chwili zaczyna zyc 
wlasnym rytmem. Zespolenie si? sub-
stancji rozrodczej, niosycej unikalny la-
dunek genetyczny ojca i matki, staje si? 
bodzcem do nast?pujqcych po sobie po-
dzialow komorkowych, ksztaltowania 
si? jaja plodowego a nast?pnie zarodka. 
Zjawiska towarzyszqce temu najwcze-
sniejszemu okresowi zycia cziowieka — 
pomimo ogromnego post?pu nauki 
i techniki w ostatnich latach — nie 
w pelni wyjasnione. Sprawy scislego 
okreslenia tego, co nazywamy zy-
ciem, jakie mechanizmy steruj^ roz-
wojem cziowieka od chwili zaplod
nienia oraz jaki b?dzie ostateczny 
ksztalt ustroju sq c i ^ l y m tematem 
dyskusji w roznych gremiach. Nauki 
biologiczne zawierajq 

istot§ zycia 

w pi?ciu podstawowych funkcjach: 
zdolnosci do wzrostu tj. zwi?kszania 
si? rozmiarow ciala, zdolnosci do 
rozmnazania si?, do przemiany mate-
rii i energii, do reagowania na bodz-
ce, do pomszania si?. Wszystkie te 
warunki spelnia zaplodniona komor
ka, to jest zygota, a ilustracjq tego 
jest jej pierwszy podzial. Zapiodnie
nie zas w poj?ciu biologicznym to nie 
sam moment wnikni?cia plemnika do 
komorki jajowej, ale polqczenie si? 
zredukowanej do polowy chromaty-
ny jqdra plemnika, b?dqcej nosni-
kiem substancji dziedzicznej ojca, 
z pojedynczcj liczbq chromosomew 
komorki zeiiskiej. O ile kazdy plem

nik zawiera juz zredukowanq do polowy 
liczb? chromosomow, to podzial reduk-
cyjny chromosomow komorki jajowej 
zostaje wzbudzony dopiero przez wnik-
ni?cie jqdra komorki m?skiej do jaja. Tak 
wi?c dopiero polqczenie si? obu struktur 
substancji genetycznej, pochodzqcych 
w polowie od ojca a w polowie od mat
ki , jest bodzcem wyzwalajqcym pierw
szy podzial komorki, tj. inicjujqcym jej 
cykl zyciowy. 1 juz od tego momentu 
okreslone zostaje indywidualne podloze 
genetyczne i zakodowany ksztalt 
wszystkich cech nowej istoty ludzkiej. 
O pierwszej fazie podzialu mozemy juz 

Dziecko 7 tygodni od pocz^cia 

Fot. A. Zachwieja 

mowic w chwili, gdy zaczyna si? segre-
gacja materialu genetycznego zygoty. 
Material ten to podwojna nic chromaty-
nowa zbudowana z czqsteczek DNA 
(kwasu dezoksyrybonukleinowego), kto
re posiadajq zdolnosc przekazywania ko-
morkom potomnym cech dziedzicznych. 
Aby to si? dokonalo, chromatyna podle-
ga przeksztalceniom pod wply wem dzia-
lania zwiqzkow bialkowych o charakte-
rze enzymow i w wyniku tych procesow 
dochodzi do idealnej segregacji substan
cji genetycznej. Po podzieleniu si? chro-
matyny nast?puje rozdzial plazmy ko-
morkowej i zamkni?cie otoczkq dwu ko

morek potomnych. W tym momencie 
zaczyna si? odnowa i segregacja 
chromatyny, przygotowujc^ca nast?p-
ne podzialy kazdej z komorek i w ten 
sposob wzrastajq rownoczesnie ilosc 
i masa komorek. Dalszy etap to roz-
nicowanie si? jaja plodowego i wy-
ksztalcenie tkanek i narzqdow zarod
ka. W wyniku kolejnych faz rozwojo-
wych ksztaltuje si? 

nowa, niepowtarzalna 
w swojej osobowosci istota 
ludzka, 

w ktorej odtwarza si? cykl zyciowy. 
Unikalnosc kazdej istoty ludzkiej za
wiera si? wi?c w grudce chromatyny, 
ktorq cechuje nie tylko specyficznosc 
gatunkowa ale tez zmiennosc osobni-
cza. Jest to matryca ustroju cziowie
ka, kryjqca w sobie nieznane bogac-
two natury ludzkiej. W tej grudce 
chromatyny zakodowany jest ciqgly 
ruch, w jaki wprawiona zostaje 
w chwili zaplodnienia pierwsza ko
morka, a takze przewidziany jest za-
pas energii do wzrostu, mnozenia si? 
i strukturalizowania. Zaprogramowa-
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na jest szybkosc i rytmicznosc zmian, ich 
zakres i ksztalt, jaki b?dzie osiqgnigty 
w przyszlosci. Czas poczqtku, czas 
szczytu i schylku zycia. Mimo ze tak 
wide informacji udalo si? zdobyc dzi?ki 
nowoczesnym technikom badawczym, 
to jednak sposob realizowania si? kodu 
genetycznego ciŝ gle pozostaje nie w pel
ni poznany. Cz?sto dopiero w chwili 
ujawnienia si? cechy okreslonej gene-
tycznie mozna posrednio, ale juz z opoz-
nieniem, przewidywac przebieg dal-
szych zjawisk zyciowych. Mowiqc o de-
terminacji genetycznej rozwijajqcego si? 
w lonie matki ustroju, nie mozna pomi-
nqc wply wow otaczajqcego je srodowi
ska wewnqtrzmacicznego, ktore oprocz 
substratow do przemiany materii dostar-
cza takze substancji pobudzajqcych 
i ukierunkowujqcych rozwoj. Wsrod 
nich waznq rol? odgiywajq hormony. Po-
czqtkowo pochodzq one wylqcznie 
z ustroju matki, ale juz od siodmego dnia 
po zapiodnieniu substancje hormonalne 
produkowane sq przez prakomorki lozy-
ska (trofoblast). W tym czasie regulujq 
one ruch jaja plodowego, jego prze-
mieszczanie si? do miejsca zagniezdze-
nia w macicy i wtopienie w ustroj matki. 
Po zakohczonym procesie organogene-
zy, to jest wyksztalceniu si? zawiqzkow 
narzqdow zarodka, hormony stymulujq-
ce rozwoj plodu syntetyzowane sq we 
wlasnych gruczolach dokrewnych plodu. 
Prawidlowosc rozwoju osobniczego kaz
dego cziowieka, tak zwanej ontogenezy, 
zalezy od „zdrowia" i rozwoju komorek 
rozrodczych ojca i matki w czasie rozni-
cowania si? i dojrzewania ukladu plcio-
wego obojga rodzicow. Znajomosc tego 
faktu posiada duze znaczenie praktyczne 
i powinna stanowic wazny element 
w tym, CO nazywamy swiadomym ma-
cierzyiistwem czy ojcostwem. Dbalosc 
kazdego cziowieka o wlasne zdrowie f i -
zyczne i psychiczne jest bowiem waz-
nym czynnikiem zdrowotnosci nast?p-
nych pokolen. Jest tez znaczqcym ele-
mentem w zapobieganiu chorobom wro-
dzonym i dziedzicznym u potomstwa. 

Pierwsza komorka 

b?dqca produktem zaplodnienia, od 
chwiU swojego powstania zaczyna zyc 
wlasnym zyciem. Do momentu urodze
nia jest to proces o dynamice, jakiej 
ustroj juz pozniej nigdy nie osiqga. Mno-
zenie si? komorek, ich rozrost i formo-
wanie si? w postac tkanek a potem na-
rzqdow nast?puje niewyobrazalnie szyb-
ko: od pocz?cia do chwili urodzenia ma

sa ciala wzrasta 10 milionow razy, pod
czas gdy od urodzenia do wieku dojrza-
lego zaledwie dziesi?ciokrotnie. Od mo
mentu zaplodnienia takze w ustroju mat
ki zachodzq wyrazne zmiany. Musi on 
przystosowac si? metabolicznie, homo-
nalnie i immunologicznie do przyj?cia 
rosnqcego, cz?sciowo obcego organi

zmu. Ekspansja, chlonnosc i bezkompro-
misowosc ksztaltujqcej si? zywej istoty 
zmusza ustroj matki do zmiany dotych-
czasowej, „spoczynkowej", przemiany 
materii. Moze to wywolywac objawy 
nietolerancji (nudnosci, wymioty), naj-
cz?sciej jednak przebiega bezobjawowo. 
Czasem dopiero po kilku tygodniach ko-
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bieta orientuje si?, ze jest w ciqzy. Zwy-
Itle zarodelf jest juz wtedy w duzej mie-
rze uformowany, posiada zawiqzld na-
rzqdow wewn?trznych oraz dobrze wy
ksztalcone blony plodowe i lozysko. Za-
rodek, lozysko i matka funkcj onujq 
wspolnie i wywierajq na siebie wzajem-
ne wplywy. Od 54. dnia po zapiodnieniu 
zarodek posiada juz 

wszystkie zawi^zki narzc[d6w 

i przechodzi w faz? zwanq plodem. 
Okres plodowy to nast?pne 7 miesi?cy 
ksi?zycowych, czas do urodzenia si? 
dziecka. Tak wi?c najwazniejsze prze
miany — i w naj-
szybszym tempie — 
zachodzq w piew-
szych dwunastu ty
godniach po za
piodnieniu. Ten 
okres (tak zwany 
okres krytyczny 
w rozwoju) jest 
najbardziej zagro-
zony przez szko-
dliwosc otoczenia, 
wi?c powinien bye 
otoczony najwi?k-
szq opiekq. Juz 
przy planowaniu 
rodziny draga po
lowa cyklu mie-
si?cznego kobiety, 
to jest prawdopo-
dobny poczqtek 
ciqzy, winien bye 
szczegolnie chro-
niony przed szko-
dliwymi wplywa-
mi zewn?trznymi. 
Glownie wystrze-
gac nalezy si? pro-
mieni rentgenowskich, substancji che-
micznych, zakazeii, zwlaszcza wimso-
wych, alkoholu, nikotyny, narkotykow, 
niektorych srodkow faimakologicznych 
a wsrod nich sulfonamidew, tetracykli-
now i innych. Zaleznie od tego, na jakim 
etapie rozwoju nastqpi inwazja czynnika 
szkodliwego moze dojsc do obumarcia 
zarodka, powstania wady rozwojowej 
lub choroby plodu. Istniejq tez inne 
„czynniki ryzyka" urodzenia dziecka ob-
ciqzonego wadami rozwojowymi, do 
ktorych nalezy mi?dzy innymi starszy 
wiek matki (powyzej 35. roku zycia), 
a takze wyst?powanie zaburzen rozwoj o-
wych w rodzinie. Wszystkie te sytuacje 
sq wskazaniem do wykonania diagnosty-
ki prenatalnej, ktora pozwala na wczesne 

wyki-ycie nieprawidlowosci i podj?cie 
proby terapii. Wady rozwojowe i choro
by wrodzone sq obecnie najcz?stszq 
przyczynq umieralnosci noworodkow 
i niemowlqt. Niektore sposrod nich sq 
niezauwazalne przy urodzeniu a objawy, 
niekiedy powazne, ujawniajq si? dopiero 
w dalszym rozwoju. Dlatego wiele pra-
cuje si? nad metodami wczesnego rozpo-
znawania i zapobiegania skutkom cho-
rob wrodzonych, a takze nad sposobami 
ich leczenia zanim jeszcze spowodujq 
nieodwracalne kalectwo. Jednq z tych 
metod jest szeroko juz dzis rozpo-
wszechniona ultrasonografia plodu. Po
zwala ona ocenic bai'dzo wczesnie, bo 
juz w drugim tygodniu zycia wewnqtrz-

Dziecko 7 tygodni od pocz^cia 
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lonowego, rozmiary zarodka, sledzic je
go wzrastanie i formowanie si? poszcze
golnych odcinkow ciala. Coraz nowsza 
aparatura pozwala obecnie wczesnie wy-
kryc nieprawidlowe struktury i odchyle-
nia od normy rozwijajqcego si? zarodka 
i plodu. Mi?dzy 14. a 16. tygodniem zy
cia wewnqtrzlonowego mozna dokonac 
oceny zywotnosci i rozwoju plodu bada-
jqc plyn owodniowy pobrany drogq am-
niopunkcji lub mikrosondy kosmkowej. 
Badania cytologiczne plynu owodni po-
zwalajq okreslia uklad chromosomowy 
komorek, a zastosowanie sond DNA i in
nych badaii molekulamych stwarza moz-
liwosc szczegolowej oceny struktury ge-
now. Badania biochemiczne i hormonal
ne plynu owodniowego przynoszq infor

macje o ewentualnych zaburzeniach me-
tabolicznych i pozwalajq je z duzym 
prawdopodobienstwem rozpoznac. Na 
tej podstawie mozna ukierunkowac 

wczesne, nawet przedurodze-
niowe, leczenie 

lub podjqc dzialania zapobiegawcze i te-
rapi? zaraz po urodzeniu. W wielu cho-
robach i wadach wrodzonych jedynie 
wczesnie rozpocz?te leczenie przynosi 
widoczne korzysci i znacznie poprawia 
rokowania. Nalezy podkreslic, ze ciqgle 
u nas zbyt malo uwagi zwraca si? na za-

pewnienie pomo
cy rodzinom cho-
rych dzieci oraz 
na kompetentnq 
edukacj? spolecz-
nq. Ma ona na ce-
lu uswiadamianie 
rodzicom mozli-
wosci i metod 
usprawniania f i -
zycznego i psy-
chicznego dzieci 
urodzonych z de-
fektami rozwojo
wymi, mozliwo-
sci wykonywania 
zabiegow chirur-
gicznych i pla-
stycznych popra-
wiajqcych te de-
fekty. W edukacji 
spolecznej nalezy 
podkreslac nie-
zb?dnosc kontro-
lowanej i syste-
matycznej terapii 
kompleksowej , 
ktora musi bye 

prowadzona od pierwszych dni zycia 
dziecka. Jezeli wanmki te b?dq spelnio-
ne, wowczas mozna powiedziec z duzq 
pewnosciq, ze dzi?ki post?powi medycy-
ny nie ma dzis wskazah lekarskich do 
usuni?cia ciqzy z powodu choroby plo
du. Wazne jest jednak stale szkolenie te-
rapeutow oraz udost?pnienie mozliwosci 
leczenia wszystkim dzieciom i rodzinom 
potrzebujqcym pomocy. 

Opieka nad dzieckiem nienarodzo-
nym a takze jego rodzinq — naczelne za-
danie Komitetu Rozwoju Cziowieka 
Wydzialu Nauk Medycznych PAN po-
stawione juz 20 lat temu — nadal musi 
bye waznym celem wspolczesnej, huma-
nistycznej medycyny. 
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Zaptodnienie poczatlcieni zycia cztowieica 
Fragmenty kilku ksi^zek naukowych 

„Morfologiczne i fizjologiczne cechy organizmu dziecka 
Rozwoj dziecka zaczyna si? juz w chwili pocz?cia. Z zaplodnionej komorki jajowej, po

przez wiele zlozonych etapow rozwojowych, zaprogramowanych i kontrolowanych genetycz-
nie, zmieniana i doskonalona jest struktura fizyczna dziecka, aby w koiicowym etapie rozwo
ju osobniczego (ontogenetycznego) osiqgnqc pelnq dojrzalosc biologicznq. Glownq cechq cha-
rakteryzujqcq rozwoj dziecka, a rownoczesnie rozniqcq dziecko od cziowieka doroslego, jest 
nieustannie post?pujqca zmiennosc w zakiesie cech somatycznych, motorycznych i psychicz-
nych wyst?pujqca w czasie. Dziecko nie jest zatem zminiatuiyzowanym modelem cziowieka 
doroslego". 

doc. dr hab. med. Czeslaw Szmigiel, Choroby wieku rozwojowego, [w: ] Domowy porad-
nik medyczny red. prof, dr hab. med. Kazimierza Janickiego, Warszawa, Wydawnictwo Lekar-
skie PZWL, 2004, s. 202 

„Rozw6j cziowieka zaczyna si? od pot^czenia dwu komorek — gamety zenskiej, czyli 
komorki jajowej (oocytu), i gamety m?skiej — plemnika, w akcji zaplodnienia. Przechodzqc 
przez kolejne stadia: zygoty i blastocysty zarodek zagniezdza si? w jamie macicy okolo 6 . - 7 . 
dnia od momentu zaplodnienia. Okolo 14. dnia zaczyna tworzyc si? lozysko, organ posredni 
wymiany mi?dzy matkq a plodem. W tym czasie roznicuje si? struktura wewn?trzna zarodka, 
tworzq si? trzy podstawowe listki zarodkowe i od 4. tygodnia powstajq wewn?trzne narzqdy. 
Jest to okres organogenezy, ktory trwa do poczqtku 3. miesiqca. Okolo 40. dnia, gdy embrion 
ma jedynie 20 mm dlugosci, jego serce jest juz anatomiczne podobne do serca doroslego czio
wieka, z tym ze jest oczywiscie o wiele mniejsze". 

prof, dr hab. med. Michat Troszynski, Poioznictwo. Cwiczenia, Warszawa, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, 2003, s. 69 

D O M O W Y i^st:^ 

poUkich sp«jali! 

MICHAL TROSZYNSKI 
P O L O Z N I C T W O 

6 W I C Z E N I A 
POCR^CZNIK DLASTUDENTOW MEDVCYNY 

wydzahi LManMagoUJ 

„W swietle najnowszych odkryc nauk empirycznych, czlowiek rozpoczyna swe istnienie 
w momencie pocz?cia. (...) Francuski lekarz — genetyk prof. J. Lejeune mowi dobitnie: Przy-
j?cie za pewnik faktu, ze po zapiodnieniu powstaia nowa istota ludzka, nie jest juz sprawq 
upodobaii czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili pocz?cia do starosci nie jest metafi-
zycznym twierdzeniem, z ktoiym mozna si? spierac, ale zwyklym faktem doswiadczalnym. 
Natomiast precyzyjne wskazanie momentu pocz?cia w skomplikowanym i wieloetapowym 
procesie zaplodnienia, w zwiqzku ze stalym post?pem wiedzy medycznej, ciqgle pozostaje 
przedmiotem badari". 

let med. Andrzej Grudziefi [w: ] Bioetyczne Zeszyty Pediatrii, Polsko-Amerykanski Insty-
tut Pediatrii Wydziatu Lekarskiego Uniwersytetu Jagiello/iskiego, Krakow 2005, Vol. 2, s. 26 

„Polqczenie si? jqder komorkowych jaja i plemnika jest to najwazniejszy moment zaplod
nienia — powstanie nowego organizmu. Zostaje wtedy przywrocona charakterystyczna dla 
cziowieka liczba 46 chromosomow, w tym 23 od ojca i 23 od matki. Powstaje nowy organizm, 
nowy czlowiek". 

Zofia Bielanska-Osuchowska, Jak zaczyna si§ zycie cziowieka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1994, s. 37 

„Rozw6j fizyczny okreslany jest jako ciqg przeobrazeii, majqcych charakter nieodwracal-
nych trendow w zakresie doskonalenia morfologii i funkcji komorek, tkanek i narzqdow oraz 
ustroju jako calosci, zmierzajqcych do osiqgni?cia pelnej dojrzalosci i zdolnosci do reproduk-
cji. Rozpoczyna si? on zaplodnieniem, a koiiczy, gdy wymiary ciala i wszystkie narzqdy we-
wn?trzne osiqgnq pelnq dojrzalosc". 

Jadwiga Konopczynska-Sikorska, Romana Kumiewicz-Witczakowa, Rozwoj fizyczny — 
wzrastanie i dojrzewanie, [w: ] Normy w pediatrii, red. Jadwiga Konopczynska-Sikorska, Bi-
blioteka Pediatry 24, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996, s. 11 

SaaaUUM aaeaa 

Normv w pediatr i i i iatr i l Hp 
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prof, dr hab. n. med. Bogdan Chazan 

specjalista krajowy w dziedzinie potoznictwa i ginekologii, 
kierownik Kliniki Ginekologii i Potoznictwa Instytutu Matki 
i Dziecka w Warszawie 

Zapiodnienie, czyli polqczenie dwoch ludzkich komorek 
rozrodczych — mgskiej (plemnika) i zenskiej (jaja) prowadzi 
do powstania nowego organizmu, ktory jakkolwiek niezalezny 
biologicznie, to jednak zdolny b?dzie do samodzielnego zycia 
poza organizmem matki dopiero po dziewi?ciu miesiqcach. 
Komork? jajowq od momentu zaplodnienia nazywamy zarod
kiem, pozniej, po osmiu tygodniach plodem, ale nie ulega wqt-
pliwosci, ze jest to czlowiek, majqcy okreslony genom, czyU 
kompletny zestaw chromosomow i genow. Geny te, a raczej 
ich zespoly wraz ze srodowiskiem zewn?trznym, wplywajq na 
cechy fizyczne cziowieka mi?dzy innymi podatnosc na choro
by, na charakterystyk? umyslu. Od samego poczqtku zaplod
niona komorka jajowa zawiera niepowtarzalny, wlasciwy tylko 
temu cziowiekowi zestaw cech. Genom jest biologicznq pod-
stawq ludzkiego ciala. Jednak lepsze zrozumienie struktury na
szego istnienia mozliwe jest wowczas, kiedy wezmiemy pod 
uwag? zlozonosc jednosci ducha i ciala. W codziennej pracy 
napotykamy na problemy medyczne, etyczne i prawne doty-
czqce zdrowia i zycia matki i jej dziecka. Wspolczesna techni-
ka umozliwia lekarzowi i rodzicom obserwacj?, nawet wielo-
wymiarowq, ich dziecka. Przyjglo si? ostatnio w poloznictwie 
uzywac okreslen „pl6d jako pacjent" czy „medycyna plodu". 
Widac, ze bierze si? pod uwag? autonomi? nienarodzonego 
dziecka. Czy w wystarczajqcym stopniu? Fakt, ze dziecko 
przed urodzeniem przez wiele miesi?cy nie jest zdolne do zy
cia poza cialem matki nie oznacza, ze matka moze swobodnie 
decydowac o jego losach. Nie kazde dzialanie medyczne w od-
niesieniu do cziowieka dojrzalego jest uzasadnione moralnie. 
Podobne zastrzezenia muszq odnosic si? do ludzkiego embrio-
nu czy plodu —jest on bowiem bytem ludzkim, posiada war-
tosci ludzkiej osoby. Konsekwencjq nieuniknionych przemy-
sleii dotyczqcych tych spraw jest ocena praktyk tzw. rozrodu 
wspomaganego, jest zrozumienie przezyc kobiety i jej m?za 
tracqcych dziecko w rezultacie samoistnego poronienia. 
W kontaktach z naszymi pacjentami rzadziej poslugujemy si? 
fachowymi okresleniami: „zarodek" czy „pl6d". Mowimy 
o dziecku. Nie powinnismy zapomniec o wynikajqcych z tego 
konsekwencjach. 

prof, dr hab. med. Wtodzimierz Fijatkowski 

ginekolog potoznik 

Badania anatoma z Getyngi, prof. med. Ericha Blechsch-
midta, zdezaktualizowaly definitywnie XlX-wiecznq teori? 
Ernesta Haeckla, ktory zresztq wyciqgal wnioski dotyczqce 
cziowieka z badan przeprowadzanych na psach. Obserwacje 
Blechschmidta wykazaly, ze odr?bnosc organizmu ludzkie
go rozstrzyga si? na samym poczqtku rozwoju indywidual-
nego, juz w chwili zaplodnienia. Zachowanie indywidual-
nosci wiqze si? z ciqglosciq swoiscie ukierunkowanego me
tabolizmu. W calym okresie rozwojowym organizm stara 
si? pozostac tym, czym byl od momentu zaplodnienia. Jest 
to zasada zachowania indywidualnosci odr?bnej i niepowta-
rzalnej. Wszelkie stadia rozwojowe cziowieka sq zmiennym 
obrazem niezmiennej ludzkiej istoty z jej charakterystycz-
nymi, ludzkimi funkcjami. Innymi slowy — czlowiek pod-

Fakt me 
nauh 

niepodvu 
Oto wypowiedzi o poczqtifu zyci 

nauifowcow ieicarzy nad 

czas calej swej ontogenezy, to jest od pocz?cia do urodzenia 
si?, JEST cziowiekiem, nie zas staje si? nim po Jakims cza
sie. 

prof, dr hab. n. med. Pawet Januszewicz 

dyrektor naczelny Instytutu „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziec
ka" w Warszawie 

Poczqtek zycia cziowieka to polqczenie dwoch komorek: 
komorki jajowej kobiety i plemnika m?zczyzny. Od tego mo
mentu rozpoczyna si? tajemniczy nawet dla lekarzy i naukow-
cow proces formowania tkanek i narzqdow, ktory, jak wiadomo, 
trwa 9 miesi?cy, po czym nast?puje porod dziecka. Jego rozwoj 
i wzrastanie do czasu osiqgni?cia pelnej dojrzalosci trwa, jak 
wiadomo, mniej wi?cej 18-20 lat. Przypominam te proste 
prawdy po to, aby podki-eslic fakt, iz od momentu zaplodnienia 
do czasu wejscia w wiek dojrzaly uplywa pewien czas — i ten 
wlasnie mijajqcy czas jest czyms, na co pragnqlbym zwrocic 
Panstwa uwag?. Ktos, kto neguje fakt, iz zarodek jest cziowie
kiem, neguje fakt istnienia czasu! Szesciotygodniowy plod jest 
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dyczny, 
owy, 
azalny 
cztowieka wybilnycii polskicli 

stane do naszej redakcji 

niepowtarzalna, chociaz jest czgsciq skladowq ojca lub matki. 
Tym wlasnie rozni si? zapiodnienie cziowieka od swiata zwie-
rzgcego, ze na tozsamosc dziecka bezposredni wplyw majq tez 
duchowo-emocjonalne stany rodzicow, poczynajqc od ich 
wplywu na wybor miejsca i momentu wspolzycia seksualnego 
(czy jego zaniechania) a koiiczqc na dwoch Iqczqcych si? w zy
got? komorkach rozrodczych (jajo i plemnik). 

doc. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-
-Kantecka 

kierownik Pediatrycznej Kliniki Jednego Dnia Instytutu Matki 
i Dziecka 

Wydaje mi si?, ze u podstaw spora o poczqtek zycia ludz
kiego lezy niezrozumienie znaczenia slow „zycie" i „samo-
dzielnosc". Powszechna swiadomosc faktu, ze plod ludzki 
w pierwszych kilkunastu tygodniach zycia wewnqtrzlonowego 
jest calkowicie niezdolny do samodzielnego zycia zdaje si? wy-
jasniac postawy ludzi, ktorzy mieszajq poczqtek zycia ze zdol-
nosciq do jego samodzielnego kontynuowania. To wlasnie taka 
postawa prowadzi do zblizenia poglqdow z grupq zwolennikow 
eutanazji, ktora rowniez odmawia prawa do zycia ludziom nie-
samodzielnym z racji choroby lub starosci. Jedyna roznica po
lega na tym, ze nie negujq oni zycia osoby niepelnosprawnej 
umyslowo lub fizycznie, tak jak negowane jest zycie plodu ja
ko osoby. Pracuj? od bardzo wielu lat jako lekarz dzieci, 
w wi?kszosci zajmujqc si? noworodkami (cz?sto przedwczesnie 
urodzonymi) i niemowl?tami. Mialam wi?c i mam nadal szcz?-
scie obserwowac kazdego dnia rozwoj tj. wzrastanie i doskona-
lenie funkcji narzqdowych moich malych pacjentow. Najmniej-
szy z nich wazyl tylko 630 g — w tej chwili ma 8 lat, chodzi do 
szkoly, rozwija si? prawidlowo. Widzialam wiele obrazow ul-
trasonograficznych dzieci w lonach ich matek, mi?dzy innymi 
zabawy i przytulanie si? do siebie blizniqt jednojajowych. Za-
przeczanie prawa plodu do bycia jednostkq ludzkq jest anar-
chronizmem. Wspolczesna medycyna — scisle perinatologia 
— przyznala nawet prawo plodowi ludzkiemu do bycia pacjen-
tem — od prac F. Manninga w latach 80. 

dr n. med. Antoni Marcinek 
cziowiekiem, ktory w danym czasie osiqgnql taki, a nie inny 
stopieii swojego rozwoju. Poniewaz nikt z nas nie moze wply-
nqc na uplyw czasu, tak samo nikt z nas nie moze wplynqc na 
rozwoj cziowieka... Pami?tamy slowa naszego Papieza: „Zycie 
zawsze jest dobrem!" 

prof. zw. dr hab. med. Rudolf Klimek 

czlonek Krolewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie 
i Swiatowej Akademii Literatury, kierownik Katedry I Kliniki 
Endokrynologii i Ptodnosci UJ 

Czlowiek od swego pocz?cia az do smierci jest niepodziel-
nym bytem duchowo-psycho-emocjonalno-biologicznym o nie-
powtarzalnej tozsamosci, ktoremu zycie jest przekazane jako 
alternatywa smierci wielu niezespolonych w zygot? komorek 
rozrodczych. (...) Niepowtarzalna tozsamosc kazdego cziowie
ka realizuje si? w momencie zaplodnienia i innq juz bye nie mo
ze. Znajqc rodzicow mozemy jedynie oki-eslic tozsamosc mate-
matycznq potomstwa jako zakres mozliwych indywidualnych 
tozsamosci ich dzieci, poniewaz kazda komorka rozrodcza jest 

dyrektor Szpitala Potozniczo-Ginekologicznego im. R. Czerwia-
kowskiego w Krakowie, specjalista regionalny do spraw potoz
nictwa i ginekologii wojewodztwa malopolskiego 

Polqczenie komorki jajowej i plemnika, czyli gamety mat-
czynej i ojcowskiej daje poczqtek odr?bnemu zyciu. W wyniku 
zaplodnienia powstaje w pelni genetycznie uformowany nowy 
czlowiek, ktorego rozwoj dokonuje si? w czasie zycia ludzkie
go. Tak wi?c embrion, plod, noworodek, niemowl?, dziecko, 
dorosly, starzec to oki-eslenia poszczegolnych biologicznych 
etapow rozwoju zawsze tego samego cziowieka. 

prof, dr hab. Alina T. Midro 

kierownik Zaktadu Genetyki Klinicznej Akademii Medycznej 
w Biatymstoku 

Zycia indywidualnego cziowieka nie mozna rozpatrywac 
bez programu jego budowy i rozwoju zapisanego w sposobie 
ulozenia poszczegolnych elementow (nukleotydow) w kwasie 
dezoksyrybonukleinowym (DNA) tworzqcym kod genetyczny. 
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Odczyt kodu genetycznego rozpoczyna si? z chwilq wnikni?cia 
ojcowskiego plemnika do matczynej komorki jajowej. W okre
slony sposob poszczegolne partie informacyjnego DNA wlq-
czajq si? i wylqczajq, decydujqc o przebiegu zycia, jego wyglq-
dzie, jego intelekcie i zachowaniu. O tym, jak b?dzie wykorzy-
stany potencjal cziowieka zapisany w DNA decyduje tez srodo-
wisko wewn?trzne, jakim jest podaz elementow do budowy 
i funkcji organizmu oraz srodowisko zewn?trzne ksztaltujqce 
rozwoj fizyczny, psychiczny i duchowy cziowieka. Urodzenie 
si? pierwszego dziecka z probowki w wyniku pozaustrojowego 
polqczenia ludzkiej komorki jajowej z ludzkim plemnikiem do-
starczylo wazkiego argumentu ekspei7mentalnego, ze poczqtek 
zycia cziowieka rozpoczyna si? od tego procesu polqczenia 
dwoch komorek rodzicielskich. Zycie pojedynczego cziowieka 
w rozumieniu genetyka mozna definiowac jako czas funkcjono-
wania zapisow DNA od momentu pocz?cia do smierci. Zapis 
wykazuje duze podobieiistwo do zapisu innych ludzi, a w oko
lo 5 proc. zawiera ich cechy indywidualne. Maszyneria dziala
nia i odczytu kodu genetycznego moze si? psuc. Powstale bl?-
dy w zapisie ujawniajq si? potem w oki-eslonych warunkach 
wyst?powaniem wad roznych narzqdow, nieprawidlowym 
funkcjonowaniem organizmu, nierzadko odmiennym rozwojem 
psychicznym. Mimo bl?d6w w zapisie kodu genetycznego, b?-
dqcych zrodlem cieipienia osob dotkni?tych tymi bl?dami i ich 
rodzicow, nadal zapis genetyczny dotyczy cziowieka. 

prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. Radzistaw 
Sikorski 

kierownik Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej w Lublinie 

Moment pocz?cia poczqtkiem zycia ludzkiego. Moment po-
cz?cia, czasami upragniony, po latach leczenia, wahaii, depre-
sji. Juz jest... Wreszcie jest... Cala rodzina drzy o to male, jesz
cze nie narodzone, a tak bardzo obecne. A niekiedy... juz... jak 
to si? stalo? Przeciez nasze plany ulegajq rujnacji. Jak mogli-
smy? Lub tez... i co powiedzq rodzice? Panna z dzieckiem? Czy 
on zechce si? ozenic? Albo... Czy wytrzymam zdrowotnie? Czy 
zdolam donosic ciqz?? Czy podolam obowiqzkom matki, zony, 
zawodowym? Jakze brzydko b?d? wyglqdala...! Caly splot 
emocji, oczekiwaii, obaw i radosci z niczym nieporownywal-
nej, zlego samopoczucia, dolegliwosci, niekiedy koniecznosci 
hospitaUzacji. Jeszcze nie przyszlo na swiat, a juz zmienia swiat 
swoich rodzicow, dziadkow, calej rodzinie. Juz wymagajqce... 
A pozniej w rozwijajqcej si? ciqzy przychodzi uspokojenie. Sta-
j? si? matkq... Stajemy si? rodzicami... Tylko zeby bylo zdro-
we... Zeby porod odbyl si? szcz?sliwie... Lekarz zwraca glow
nie uwag? na somatyczne aspekty ciqzy. Czy nie powinien 
w wi?kszej mierze uwzgl?dnic psychiki rodzicow? Czy nie po
winien podqzyc sladami slawnego poloznika Doderkina: 'trze-
ba widziec takze drugi koniec lozka porodowego'? 

prof, dr hab. Bolestaw Suszka 

biolog, pracownik naukowy PAN 

(...) Po zapiodnieniu, to jest zespoleniu si? jqdra komorki 
jajowej z jqdrem plemnika (co nast?puje w jajowodzie, blisko 
jego ujscia od strony jajnika), powstaje calkowicie nowa, od-
biegajqca od genotypow rodzicielskich, odr?bna jakosc gene-
tyczna — nowa osoba ludzka. Zestaw jej genow w komorkach 

somatycznych nie ulegnie juz zmianie do korica zycia. Postac 
zaplodnionego jaja zenska komorka rozrodcza zachowuje przez 
bardzo krotki okres, trwajqcy do chwili zainicjowania pierw
szego podzialu. Podczas kilkudniowej w?dr6wki jajowodem 
w kierunku macicy nast?pujq kolejne podzialy. Nie mamy juz 
wi?c do czynienia z jajem, nawet zapiodnionym, lecz z czio
wiekiem w najwczesniejszej fazie rozwoju. (...) Pierwszy po
dzial po zespoleniu si? obydwu komorek rozrodczych, m?skiej 
i zeiiskiej, wyznacza poczqtek zycia cziowieka — zwany po-
cz?ciem. 

dr hab. n. med. Zbigniew Szymanski 

pracownik naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczeci-
nie, prof, nadzw. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 

Polqczenie si? rodzicielskich komorek rozrodczych wyzwa
la eksplozj? zycia nowej istoty ludzkiej. Jednoczesnie otrzymu
je ona swoje cechy dziedziczne, przekazywane od ojca przez 
plemnik, a od matki przez komork? jajowq. Juz od momentu 
pocz?cia w jednokomorkowej zygocie sq obecne wszystkie ce
chy dziedziczne cziowieka, chociaz b?dq si? one objawialy 
w ciqgu calego zycia. Wzbudzenie zycia ludzkiego wiqze si? 
wi?c z przekazaniem pelni czlowieczenstwa. 

prof, dr hab. n. med. Mieczystaw Ujec 

ginekolog-potoznik, emerytowany profesor Akademii Medycznej 
we Wroctawiu 

Poczqtkiem zycia cziowieka jest zapiodnienie, w czasie kto
rego jqdro komorki rozrodczej ojca Iqczy si? z jqdrem komorki 
jajowej matki. Zaplodniona komorka jajowa, czyli zygota, za
wiera juz wszystkie cechy przekazane nowemu istnieniu ludz
kiemu od obu rodzicow. Cechy te znajdujq si? w 23 parach 
chromosomow, w ktorych zawarte sq nosniki cech dziedzicz
nych, czyli geny. Pocz?ty syn lub corka otrzymuje cechy obu 
rodzicow, ale jest zarazem jedynym i niepowtarzalnym nowym 
organizmem ludzkim. Polqczenie si? jqder komorek rozrod
czych rodzicow determinuje plec i jest sygnalem do rozpocz?-
cia dynamicznego rozwoju — az do powstania calkowicie ufor-
mowanego organizmu dziecka zdolnego do samodzielnego zy
cia. Powstaly w czasie pocz?cia zarodek ludzki jest wi?c od po-
czqtku cziowiekiem, poniewaz otrzymal od rodzicow zawarte 
w chromosomach cechy genetyczne, determinujqce cechy spe-
cyficzne ludzkie. 
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Ze starych notatek prof. M. Matthews-Roth, 
Uniwersytet Harwarda, USA: 

Naukowcy, lekarze 
0 pocz^tku zycia czfowieka 
prof, dr hab. n. med. A. Blaim 
Akademia Medyczna w Warszawie: 

„Biomedyczne problemy rozwoju dziec
ka (...). Bardzo ogolnie mozna by wyroz-
nic w ciqgu zycia jednostki dwa okresy: 
zycie wewnqtrzlonowe i pozalonowe 
(...). W okresie zycia wewnqtrzlonowego 
dochodzi do uksztaltowania si? podsta-
wowej budowy i czynnosci organizmu 
ludzkiego. Przebieg wzrostu i rozwoju 
wewnqtrzlonowego ma decydujqce zna
czenie dla dalszego biegu zycia jednost
ki. W tym okresie mozna wyroznic trzy 
fazy rozwoju: 1) poczqtkowq, zwanq fa-
zq zygoty — pierwsze dwa tygodnie od 
zaplodnienia do zagniezdzenia si? jaja 
plodowego (...). 

(cyt. za: Rodzina i dziecko, red. M. 
Ziemska, PWN, Warszawa 1986, s. 77) 

prof, dr hab. n. med. K. Bozkowa dyrektor 
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie: 

„Rozw6j dziecka zaczyna si? nie 
w chwili jego urodzenia, lecz w momen
cie pocz?cia". 

(cyt za: Zdrowie rodziny, red. K. Boz
kowa, A. Sitka, Panstwowy Zaklad 

Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 
1983, s. 35) 

prof. W. Bowes 
Uniwersytet Colorado, USA: 

„Poczqtek zycia ludzkiego? — Pocz?cie". 
(cyt. za: J. C. Willke, Why can't we 
love them both?, Hayes Publishing 

Company, Inc., Cincinnati 1997, s. 72) 

prof, dr n. med. J. Lejeune 
kierownil< Katedry Genetyki na Uniwersyte-
cie im. R. Descartesa w Paryzu: 

„Dzi?ki nadzwyczajnemu post?powi 
techniki wtargn?lismy do prywatnego 
zycia plodu (...). Przyj?cie za pewnik 
faktu, ze po zapiodnieniu powstaia nowa 
istota ludzka nie jest juz sprawq upodo-
ban czy opinii. Ludzka natura tej istoty 
od chwili pocz?cia do starosci nie jest 
metafizycznym twierdzeniem, z ktorym 
mozna si? spierac, ale zwyklym faktem 
doswiadczalnym". 

(cyt. za: Wiedza i zycie, 
nr 11/1986 s. 8) 

dr med. J. Deszczowa: 

„Zycie cziowieka zaczyna si? w momen
cie pocz?cia — to fakt naukowy, niepod
wazalny — tak wi?c kazdy myslqc lo-
gicznie i konsekwentnie, oboj?tnie jaki 
wyznaje swiatopoglqd, uzna przerwanie 
ciqzy za zabojstwo cztowieka". 

(cyt. za: Depesza z 18 listopada 1990 
K, s. 9) 

prof, dr med. P. F. Freybergh, 
przewodniczqcy Mî dzynarodowego Towarzy
stwa Psychologii Prenatalnej: 

„Celem psychologii prenatalnej jest 
przede wszystkim zmiana calego do-
tychczasowego nastawienia do ciqzy i do 
dziecka w lonie matki, ktore jest od 
pierwszych chwil swego istnienia kon-
kretnq osobq, nowq osobowosciq. W zy
ciu plodowym ma miejsce taka sama sy
tuacja uczenia si?, zdobywania doswiad-
czenia jak w zyciu poza lonem matki. 
Czlowiek, a wi?c plod ludzki, sq calo-
sciami niepodzielnymi". 

(cyt za: Dziennik Polski z 4 lutego 
1987, s. 1) 

prof. H. Gordon, 
Klinika Mayo, USA: 

„Jest ustalonym faktem, ze ludzkie zycie 
zaczyna si? w momencie pocz?cia". 
(cyt. za: J. C. Willke, Why can't we love 
them both?, Hayes Publishing Compa

ny, Inc., Cincinnati 1997, s. 73) 

prof, dr hab. n. med. R. Klimek, 
dyrektor Instytutu Ginekologii 1 Potoznictwa 
AM w Krakowie, czlonek Komitetu Nauko-
wego Swiatowej Federacji Ginekoiogow, 
przewodniczqcy Polskiego Towarzystwa Gi-
nekologicznego: 

„Zy wot cziowieka rozpoczyna si? w mo
mencie pocz?cia, tj. zaplodnienia i kon-
czy si? w momencie smierci". 

(cyt. za: R. Klimek, F. Palowski, Przy-
sztosc i medycyna, czyli rozmowy o zy
ciu, Panstwowe Wydawnictwo Nauko

we, Warszawa-Krakow 1988, s. 259) 

„Z naukowego punktu widzenia popraw-
ne jest stwierdzenie, iz pojedyncze ludz
kie zycie zaczyna si? w momencie po-
cz?cia". 
(cyt. za: J. C. Willke, Why can't we love 
them both?, Hayes Publishing Compa

ny, Inc., Cincinnati 1997, s. 73) 

prof, dr hab. n. med. 
R. Michatowicz 
i dr n. hum. J. Slenzak: 

„... rozwoj jest procesem ciqglym od 
chwili pocz?cia dziecka do jego dojrza
losci". 

(cyt. za: R. Michalowicz, J. Slenzak, 
Choroby ukladu nerwowego dzieci 

i miodziezy, Panstwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1985, s. 21) 

prof, dr hab. n. med. 
T. Pisarski, 
przewodnicz^cy Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego: 

„Rozw6j cziowieka dzielimy na dwie fa
zy ze wzgl?du na srodowisko, w ktorym 
ten rozwoj przebiega... 
Faza pierwsza — plodowa, trwa od mo
mentu zaplodnienia do urodzenia. Prze
biega w srodowisku, ktorym jest orga
nizm matki... 
Faza dniga zycia organizmu rozpoczyna 
si? po opuszczeniu srodowiska, jakim 
jest ustroj matki, i trwa do smierci". 

(cyt za: Poioznictwo i ginekologia, 
red. T. Pisarski, Panstwowy Zaklad Wy

dawnictw Lekarskich,. 
Warszawa 1987, s. 79) 

prof, dr hab. n. med. 
J. Roszkowski, 
cztonek-wspotzatozyciel Mi^dzynarodowego 
Towarzystwa Ginekologicznego, cztonek 
Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka: 

„Zycie cziowieka nie zaczyna si? z chwi-
Iq narodzin, ale od momentu pocz?cia". 

(cyt za: Piel^gniarka i polozna, 
nr 12/1988, s. 15) 

dr W. Maksymowicz, 
minister zdrowia i opieki spolecznej: 

„Czy nam si? to podoba, czy nie, to 
z punktu widzenia biologii jestesmy 
ludzmi od momentu pocz?cia". 

(cyt za: Gazeta Polska, 
12 XI1997, s. 4) 

zestawit SK 
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„Jak dochodzi do pocz?cia? 
Rezultatem zaplodnienia jest pojedyncza komorka, 

mniejsza od kropld koiiczqcej to zdanie. Od tej drobiny 
rozpoczyna si? dynamiczny rozwoj nowego zycia". 

Gill Thorn, Ciqza 
Warszawa 1998, s. 23 

/ narodziny, Proszyiiski i S-ka, 

„Teraz, kiedy mozna na wlasne oczy zobaczyc, co ro-
bi nie narodzone dziecko w swoim zamkni?tym, prywat-
nym swiecie, trzeba nadac najwi?ksze znaczenie pierw-
szemu stadium zycia — od pocz?cia do narodzin". 

David B. Chamberlain, [przewodniczqcy Mi?dzyna-
rodowego Towarzystwa Psychologii Pre- i Perinatalnej 
oraz Zdrowia, w: ] Nikki Bradford, Niezwykly swiat w lo
nie matki, Elipsa, Warszawa 1998, s. 6 

„Zauwazmy, a jest to fascynujqce, ze w momencie, 
gdy pol^cz^ si? plemnik i komorka jajowa, powstaje 
ten jeden niepowtarzalny cztowiek. W nast?pnej se-
kundzie inny plemnik wygralby wyscig do jajeczka i po-
wstaloby dziecko o zupelnie innych cechach". 

Barbai-a Nees-Delaval, B^dziemy rodzicami, Muza 
SA, Warszawa 2004, s. 37 

„Poczqtek zycia. W pierwszych osmiu tygodniach 
ciqzy dziecko rozwija si? z pojedynczej zaplodnionej 
komorki jajowej i stopniowo przeksztalca si? w plod, 
ktory przypomina juz ludzkq istot?". 

Elizabeth Fenwick, Matka i dziecko. Vademecum, 
OMC&Letter Perfect International, Warszawa 1998, s. 14 

„Kazdy czlowiek sklada si? z miliardow maleiikich 
komorek. Zycie zaczyna si? od dwoch z nich — komor
ki jajowej matki i plemnika ojca. Te dwie komorki spo-
tykajq si? i Iqczq tworzqc nowq komork?, to jest poczq
tek nowego zycia". 

John Brook, Cialo Cziowieka. Moja pierwsza ksiq-
zeczka, Panteon PPhiU S. C , Wroclaw 2004, s. 10 
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Tak, to prawda, pod Twoim sercem rozwija si? dziecko. 
Zacz?lo zycie juz w cliwili pocz?cia, a wi?c polqczenia si? dwoch 
Waszych rodzicielskich komorek zostal mu przekazany caly 
program rozwoju. Okreslone zostaiy jego cechy: plec, kolor oczu 
i wlosow, wyglqd zewn?trzny, zdolnosci, temperament, podatnosc 
na rozne choroby. Nigdy w historii ludzkosci nie powtorzy si? taka 
istota, jak Wasze wzrastajqce z dnia na dzieii dziecko. Jest jedyne 
i unikalne, a jego rozwoj jest ogromnie dynamiczny. 

dr Dorota Komas-Biela, Rozwoj prenatalny dziecka, Present-
Service S.A., Lubon 2003 

„Zycie kazdego cziowieka zaczyna si? w cliwili, gdy komor
ka jajowa matki i plemnik ojca poiqczq si? w organizmie mat
ki. Nazywa si? to zaplodnieniem. Zaplodnione jajo rosnie i si? dzie
i i , a po dziewi?ciu miesiqcach rodzi si? dziecko". 

Brian Williams, Encyklopedia pytan i odpowiedzi. Delta, War
szawa, s. 180 

„Dwie komorki Iqczq si? — niezauwazalnie, niewidocznie — 
i moze rozpoczqc si? nowe zycie. Proces ten — dokladnie zbadany 
— jest i pozostanie niepowtarzalny. W tej chwili Iqczq si? bowiem, 
mieszajq geny matki i ojca i rozwijac si? b?dzie nowy czlowiek, od-
mienny od innych przedstawicieli rodzaju ludzkiego pod wzgl?dem 
wyglqdu, istoty, sklonnosci i antypatii". 

Rainer Jonas, Cudowna droga ku zyciu, Solis, Warszawa 2001, 
s. 13 

„Pierwszq ciiwilq nowego zycia jest ta, w ktorej powstaje zy
gota z potqczenia komorki jajowej z plemnika". 

Stephen Bruno, Cialo, ARTI, Warszawa 2004, s. 25 

„W chwili zaplodnienia, gdy plemnik wnika do komorki jajo
wej, geny pochodzqce od obojga rodzicow Iqczq si?, tworzqc niepo-
wtarzalnq kombinacj?. Powstaje dziecko, nowy czlowiek". 

Christoph Lees, Karina Reynolds, Grainne McCartan, Ciqza, 
Pascal, Bielsko-Biala, 2004, s. 48 

C i ^ z a ; 
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„Kiedy zenska komorka jajowa i plemnik m?ski spotykajq si? 
i zespolq, mowi si? wtedy o zapiodnieniu. W ten sposob powstaje 
u ludzi, zwierzqt i roslin nowe zycie". 

Anna Dlutek, Tadeusz Zborowski, Ilustrowany leksykon dla 
dzieci, Swiat Ksiqzki, Warszawa 2005, s. 316 

I L U S T R O W A N Y 
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„Zaptodnienie jest poczqtkiem rozwoju nowego organizmu. 
Komorka jajowa nie jest zdolna do samodzielnego ruchu. 

W jajowodzie przemieszcza si? dzi?ki falujqcym rz?skom, 
wyscielajqcym jego wngtrze. Na jej spotkanie podqzajq miliony 
plemnikow, ktore dostajq si? do drog rodnych podczas 
wytrysku, ale tylko jeden z nich dokona zaplodnienia. 
Zaplodnione jajo (zygota) dzieii si?, tworzqc wielokomorkowy 
zarodek, ktory nast?pnie zagniezdza si? w scianie macicy. 
W miejscu zagniezdzenia zarodka powstaje lozysko". 

Biologia XXI. Podr^cznik. Gimnazjum pod red. Andrzeja 
Jerzmanowskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
S.A., Warszawa 2000, s. 126 

„W wyniku polqczenia si? jqder obu haploidalnych gamet 
powstaje zygota (...) Proces ten nosi nazw? zaplodnienia, 
a zygota jest zapiodnionym jajem. Zapiodnienie, ktore dokonuje 
si? w jajowodzie, przywraca diploidalnq liczb? chromosomow 
w komorkach (u cziowieka wynosi ona 46), zapewni powstaniu 
u potomka kombinacji genow obojga rodzicow oraz aktywuje 
procesy rozwojowe, ktorych prenatalna faza konczy si? po 
dziewi?ciu miesiqcach porodem. W chwili zaplodnienia 
zostaje zdeterminowana plec dziecka". 

Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski, Krzysztof 
Spalik, Krzysztof Staron, Biologia. Podr§cznik dla liceum 
ogolnoksztalcqcego, liceum profilowanego i technikum, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 
2002, s. 151 

„Zaplodnienie to poczqtek nowego zycia". 
Barbara Gulewicz, Biologia. Podr^cznik do klasy czwartej 

szkoly podstawowej, Wydawnictwo A B C , Poznan 1999, s. 77 

„Rozw6j cziowieka rozpoczyna si? w momencie 
polqczenia si? plemnika z komorkq jajowq (zapiodnienie) 
w wyniku aktu plciowego". 

Barbara Gulewicz, Biologia. Podr§cznik do klasy siddmej 
szkoly podstawowej, Wydawnictwo A B C , Poznan 1999, 
s. 132 

„Plemnik wnika do komorki jajowej w czym pomaga mu 
enzym zawarty w glowce, ktory rozpuszcza otoczk? komorki 
jajowej. Po wnikni?ciu do wn?trza jaja plemnik musi 
przedostac si? w kierunku jego srodka, aby jego jqdro zlqczylo 
si? z jqdrem zenskiej komorki. Takie zespolenie obydwu 
komorek nazywa si? Z A P L O D N I E N I E M - stanowi ono 
poczqtek rozwoju dziecka". 

red. Ewa Kosinska, Wokol nas, Wiedza o spoleczeristwie. 
Wydawnictwo Rubikon, Krakow 2001, s. 133 

Prawda 
0 poczatku 
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dr Bernard Nathanson 

Smiertelne oszustwo, 
zaplanowana zagtada 
Od redakcji: Wyst^pienie Amerykanina, dra Bemarda Nathansona (Irlandia, 1982 r.) ukazuje 
jasno, jak wazne jest zdefiniowanie momentu pocz^cia jako pocz^tku zycia cziowieka. Zakla-
manie tego faktu prowadzi do tragicznych skutkow. O tym wlasnie mowi tekst dra Nathanso
na. Mimo iz porusza takze inne w^tki, uznalismy, ze ze wzgl^du na jego wag§, nalezy przyto
czyc go w calosci. 

Cz?sto mnie pytajq: „Panie doktorze, 
CO sklonilo Pana do zmiany stosunku do 
przerywania ciqzy? Jak to si? stalo, ze 
z dzialacza politycznego i organizatora 
ruchu na rzecz prawa do sztucznych po-
ronien, z dyrektora najwi?kszej na swie
cie kliniki aborcyjnej stal si? Pan repre-
zentantem ruchu prolife?" 

Odpowiedz jest nast?pujqca: 
Po opuszczeniu tej kliniki zrezygno-

walem ze stanowiska i zostalem dyrekto-
rem oddzialu polozniczego w New York 
City. Byl to najwi?kszy oddzial polozni-
czy w miescie, cz?sc Columbia Universi
ty Medical School. Jako dyrektor bylem 
odpowiedzialny za oddzial peri- i prena
talny. W 1973 roku, kiedy przyjqlem to 
stanowisko, otrzymalismy nowq, wspa-
nialq aparatur? badawczq, takq, jakiej 
dzis uzywamy badajqc zdrowie plodu. 
Dzi?ki takim technikom jak ultradzwi?-
ki, badanie wod plodowych, elektronicz-
ne pomiary serca za pomocq swiatla, 
przekonalem si? wtedy, ze to, co znajdu-
je si? w macicy jest petnowartosciowq 
istotq ludzkq. 

Wiele osob moglo slyszec o mnie ja
ko o dyrektorze i zalozycielu najwi?k-
szej na swiecie kliniki, w ktorej wykony-
wano zabiegi przerywania ciqzy. Nasza 
klinika znajdowala si? we wschodniej 
cz?sci Nowego Jorku. Funkcjonowala 
jako 'Centrum zdrowia rozrodczosci 
i seksu', a przeprowadzono tam 60 tysi?-
cy zabiegow przerywania ciqzy. 

Pod moim kierownictwem pracowalo 
35 lekarzy. Klinika byla czynna przez 

wszystkie dni tygodnia od osmej rano do 
polnocy. Kazdego dnia roku, oprocz 
pierwszego dnia swiqt Bozego Narodze-
nia, przeprowadzalismy po 120 zabie
gow. Wlasnor?cznie dokonalem jeszcze 
15 tysi?cy aborcji podczas mojej prywat-
nej praktyki, a wi?c jestem osobiscie od
powiedzialny za smierc 75 tysi?cy dzie
ci. Nie jestem dumny z tej statystyki, ale 
sqdz?, ze dzi?ki niej moje slowa zyskujq 
wiarygodnosc. 

Klamstwa, klamstwa, 
ktamstwa... 

W 1968 zostalem jednym z zalozy-
cieli „Narodowego Zwiqzku na rzecz 
Zniesienia Ustawy o Aborcji" (NARAL: 
„National Association for Repeal of 
Abortion Law"), kt6i7 przeksztalcono 
pozniej w „Lig? na rzecz Prawa do Abor
cji" („Abortion Rights Action League"). 
Byla to pierwsza politycznie aktywna 
proaborcyjna grupa dzialajqca w Stanach 
Zjednoczonych. Jej utworzenie stanowi-
lo niewiarygodnq smialosc, w tych la
tach samo tylko mowienie o reformie 
ustawy zakazujqcej aborcji wymagalo 
duzej zuchwalosci. My si?, ze gdyby 
przeprowadzono wowczas reprezenta-
tywnq ankiet?, 99,5 proc. Amerykanow 
wypowiedzialoby sie przeciwko nie-
ograniczonej, legalnej aborcji. Ale nasza 
niewielka, liczqca czterech zaangazowa-
nych czlonkow grupka o niewielkim bu-
dzecie zdolala w ciqgu dwoch lat dopro-
wadzic do tego, ze w Stanie Nowy Jork 

zniesiono istniejqcq od 140 lat ustaw? 
zabraniajqcq aborcji i Nowy Jork stal si? 
stolicq sztucznych poronieii w Ameryce. 
Trzy lata potem przekonalismy do na
szych poglqdow Sqd Najwyzszy i podj?-
to haniebnq decyzj?, ktora zalegalizowa-
la aborcj? we wszystkich 50 stanach. 

Jak tego dokonalismy? 

Taktyki, ktorymi poslugiwalismy si? 
w walce o „prawo" do aborcji w USA, sq 
obecnie stosowane w calym zachodnim 
swiecie. Dzieje si? tak we Wloszech, 
w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w su-
rowej, katolickiej Hiszpanii i w wielu in
nych krajach. Zadne z zachodnich spole-
czeiistw nie jest odporne na t? zaraz?. 

Fatszowanie sondazy 

W 1968 roku wiedzielismy, ze 
uczciwe przeprowadzenie wsrod Ame
rykanow ankiety na temat przerywania 
ciqzy oznaczaloby dla nas druzgocqcq 
kl?sk?. Zdecydowalismy si? wi?c dzia-
lac inaczej: poslugujqc si? srodkami 
masowego przekazu, rozpowszechniali-
smy wyniki przeprowadzonych przez 
nas rzekomo ankiet, twierdzqc, ze 50 
lub 60 proc. Amerykanow chce legali
zacji przerywania ciqzy. Byla to nie-
zwykle skuteczna „taktyka samospel-
niajqcych si? proroctw": gdyby dosta-
tecznie dlugo wmawiac amerykanskiej 
opinii publicznej, ze wszyscy sq za le-
galizacjq aborcji, wi?kszosc nabralaby 
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przekonania o slusznosci takiego poglq-
du. Niewielu ludzi bowiem lubi nalezec 
do mniej szosci. 

Jednq z naszych praktyk bylo takze 
stosowanie odpowiednio sporzqdzonych, 
dwuznacznych ankiet. Dlatego chcial-
bym poradzic wszystkim, by byli bardzo 
nieufni slyszqc lub czytajqc wyniki an
kiet, ktore badajq spoleczne opinie na te
mat przerywania ciqzy, bo podobne tak
tyki sq wciqz stosowane przez ruchy na 
rzecz aborcji. 

Wiedzielismy rowniez, ze jesli do-
statecznie udramatyzujemy sytuacj?, 
wzbudzimy dose sympatii, aby „sprze-
dac" nasz program legalizacji sztucz
nych poronieii. Dlatego sfalszowali-
smy dane na temat nielegalnych zabie
gow przerywania ciqzy wykonywa-
nych kazdego roku w USA. Mass me-
diom i opinii publicznej przekazywali-
smy informacj?, ze rocznie przeprowa-
dza si? w Stanach okolo miliona abor
cji, chociaz wiedzielismy, ze naprawd? 
jest ich okolo 100 tysi?cy. Podczas nie
legalnych zabiegow umieralo rocznie 
200-250 kobiet, ale stale powtarzali-
smy, ze smiertelnosc jest znacznie 
wyzsza i wynosi 10 tysi?cy rocznie. 
Liczby te zacz?ly ksztaltowac swiado
mosc spolecznq w USA i byly najlep-
szym srodkiem, aby przekonac spole-
czeiistwo, ze trzeba zmienic prawo an-
tyaborcyjne. 

Sfalszowane przez nas dane na te
mat przerywania ciqzy wplyn?ly na le-
galizacj? aborcji przez Sqd Najwyzszy. 
W rok po legalizacji dokonano w USA 
stosunkowo niewiele, bo 750 tysi?cy 
aborcji, w 1980 roku bylo ich 1,55 mln 
(od red.: obecnie liczb? aborcji w Sta
nach szacuje si? na ok. 1,8 mln rocz
nie, za: J. C. Willke, Why can't we love 
them both?, Cincinnati, 1997). W Sta
nach Zjednoczonych nastqpil wi?c 
pi?tnastokrotny wzrost ilosci sztucz
nych poronieii po zalegalizowaniu 
aborcji. 

Jednym z klamstw, ktore rozpo-
wszechniaUsmy podczas naszej kampa-
nii bylo twierdzenie, ze gdy aborcja jest 
prawnie zakazana, przeprowadza si? do
kladnie tyle samo zabiegow, tyle ze nie-
legalnie. To po prostu nieprawda! 
Z przytoczonych wyzej danych wynika 
jasno, ze przed zliberalizowaniem usta
wy anty aborcyjnej przeprowadzano 
w naszym kraju 100 tysi?cy sztucznych 
poronieii rocznie, dzis (1982 r. — przyp. 
red.) hczba ta wynosi 1,55 mln. Jestem 

przekonany, ze gdybysmy zakazali prze
rywania ciqzy moglibysmy powrocic do 
100 tysi?cy. 

Dane te wskazujq takze, ze od czasu 
legalizacji aborcji w USA stosuje si? jq ja
ko glowny .srodek kontroli urodzeri, a po-
czucie odpowiedzialnosci dotyczqce zy
cia seksualnego znacznie si? zmniejszylo. 

„Ciemni" i „oswieceni" katolicy 
Najwazniejszq i najskuteczniejszq 

z taktyk, ktore stosowalismy podczas na
szej dzialalnosci w latach 1968-1973, 
byla tak zwana karta katolicka. 

Prosz? mi pozwolic opisac okolicz-
nosci, w jakich dzialalismy. 

Rok 1968 byl rokiem kryzysu, rokiem 
najwi?kszego spolecznego sprzeciwu 
wobec wojny w Wietnamie. Ruch anty-

wojenny zdominowal srodki masowego 
przekazu, objql mlodziez i studentow, 
ogamql intelektualistow Ameryki — kaz
dy byl przeciwny wojnie. Zaatakowali-
smy wi?c jednq z wi?kszych organizacji 
w USA, ktora wciqz jeszcze popierala t? 
wojn?: Kosciol katolicki, a zwlaszcza ka-
tohckq hierarchi?. Mowiqc o poparciu 
Kosciola katolickiego dla tak bardzo nie-
populamej wsrod Amei7kan6w wojny 
w Wietnamie podkreslalismy jednocze
snie, ze jest on glownym przeciwnikiem 
liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. 
W ten sposob pozyskalismy dla naszych 
poglqdow wszystkie te grupy, ktore byly 
przeciwne wojnie. Zdobylismy studen
tow, intelektualistow i , co najwazniejsze, 
srodki masowego przekazu. 

Unikalismy jednak tego, aby wszyst
kich katolikow traktowac jednakowo. 
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Zdawalismy sobie spraw?, ze taka posta
wa powaznie by nam zaszkodzila. Po-
trzebowalismy pewnego wsparcia ze 
strony tych, ktorych nazywalismy 
„oswieconymi katolikami". 

Zamiast tego poslugiwalismy si? 
zbiorowym poj?ciem hierarchii kosciel-
nej, wystarczajqco niejasnym, by prze
konac wszystkich liberalnych intelektu
alistow, przeciwnikow wojny i srodki 
masowego przekazu, ze to wlasnie Ko
sciol winien jest powstaniu opoiii prze-
ciw legalizacji aborcji. 

Powtarzalismy to bez kohca. 

Jako kierownictwo NARAL-u spo-
rzqdzalismy zjadliwe wewn?trzne okol-
niki, ktore potem byly wysylane do grap 
dzialania. W jednym z nich, pochodzq-
cym z 1972 roku pisalismy na przyklad 
o prezydencie Nixonie: „Wlqczyl si? 
w spor prawny nowojorczykow dotyczq-
cy aborcji i sprzymierzyl si? — najwy-
razniej rojqc sobie, ze w ten sposob zala-
pie jeszcze kilka glosow — z kardyna-
lem Cookiem i katolickq hierarchiq. 
Rownoczesnie zagrozil prawom zezwa-
lajqcym na aborcj? w stanie Michigan, 
gdzie mieszkaiicy mieli podjqc decyzj? 
w referendum i uzyl wladz stanowych, 
aby w tej sprawie pokonac sqdy i wybor-
cow. Nixon gorliwie wspoldzialal, gdy 
hierarchia koscielna ujawnila, ze nadal 
zamierza zmieniac kwesti? aborcji 
w wojn? religijnq..." 

Prosz? zwrocic uwag? na ciqgle nad-
uzywanie tego tematu. Z naszych slow 
mozna wyciqgnqc tylko jeden wniosek: 
Kosciol katolicki jest zdecydowany na-
rzucic krajowi swoje przekonania doty
czqce aborcji. To, co stanie sie w najbliz-
szych latach z prawami cziowieka 
w USA, zalezy od tego, jak zostanie roz-
wiqzany problem przerywania ciqzy. Je
zeli Bil l of Rights ma pozostac w Kon-
stytucji Stanow Zjednoczonych, nie wol-
no nam dopuscic do tego, by kardynal 
Cook rzqdzil w naszej sypialni. Nie wol-
no dopuscic, aby dogmatyczny Kosciol 
katolicki przejql kompetencje prawo-
dawcow i probowal kazdq kobiet? zmu-
sic do urodzenia dziecka. Post?powanie 
hierarchii jest nieugi?te, opor przeciwko 
ustawie zezwalajqcej na aborcj? pocho-
dzi wlasnie od niej a nie od wi?kszosci 
katolikow. 

W ten sposob oddzielahsmy katolic-
kich intelektualistow, srodowiska post?-
powe i liberalne od hierai-chow i wbili-

smy klin w katolicki opor przeciw 
sztucznym poronieniom. Powolujqc si? 
na sfalszowane ankiety twierdzilismy, ze 
„wi?kszosc katolikow opowiada si? za 
reformq ustawy" a „wsr6d kobiet, ktore 
korzystajq z poradnictwa i decydujq si? 
na usuni?cie ciqzy, udzial katoliczek jest 

NARAL stosowat jeszcze 
dwie kluczowe metody 
w propagandzie na rzecz 
aborcji: ukrywanie 
wszystkich dowodow na
ukowych na to, ze zycie 
zaczyna si^ od pocz^cla 
i zawtadni^cie srodkami 
masowego przekazu. 

proporcjonalny do cz?sci katolickiej lud-
nosci w calym spoleczeristwie Stanow 
Zjednoczonych". Mowilismy rowniez, 
ze katolickie kobiety w znaczqcym stop
niu wplyn?ly na rewizj? ustaw aborcyj
nych w Nowym Jorku. W naszych doku-
mentach pisalismy: „Jest nieprawdq, ze 
wszyscy wierni katoUccy uwazajq, ze 
przerywanie ciqzy jest dobrem, ale wielu 
sqdzi, ze kobiety powinny miec wolny 
wybor w czyms, co w zasadzie jest pry-
watnq decyzjq. Udzial w rachu na rzecz 
legalizacji aborcji tych katolikow, ktorzy 
nie zgadzajq sie z oficjalnym stanowi-
skiem Kosciola, stanowi mozliwosc zla-
godzenia konfliktow religijnych, po-
wstajqcych w zwiqzku z silnq opozycjq 
hierarchii katolickiej wobec liberalizacji 
odpowiedniej ustawy. Organizujcie wi?c 
katolikow dla liberalizacji ustaw abor
cyjnych!" Poslugujqc si? tq taktykq pro-
bo wall smy przekonac katolikow, ze hie
rarchia koscielna jest ciemna i reakcyjna, 
a ci wierzqcy, ktorzy uwazajq si? za ludzi 
oswieconych i post?powych muszq 
przejsc na naszq stron?. 

Kolejny dokument, ktory chcialbym 
przytoczyc to protokol ze spotkania elity 
NARAL-u (obecni byli politycy, kon-
gresmeni, senatorzy i inni urz?dnicy wy-
sokiego szczebla), ktore odbylo si? 
w Chicago w 1971 roku. Oto wyjqtki 
z tego protokolu: „G16wny opor prze
ciwko zmianie ustaw aborcyjnych po-
chodzi od Kosciola rzymskokatolickiego 
i od gmp takich jak Right-to-Life Move
ment, ktore sq organizowane i finanso-
wane przez Kosciol". Wszyscy obecni 
zobaczyli dowody przeciwdzialania libe
ralizacji odpowiednich ustaw w postaci 

kampanii przedwyborczych skierowa-
nych przeciwko zwolennikom aborcji, l i -
stow pasterskich ltd. W zwiqzku z tego 
rodzaju dzialaniami Kosciola zapropo-
nowano akty wne popieranie tych prawo-
dawcow rzymskokatolickich, ktorzy byli 
zwolennikami aborcji i podkreslanie po
dzialu, istnienia mniejszosci wewnqtrz 
Kosciola, takich ludzi jak Robert Dry-
man — kongresmen i jeden z inicjatorow 
reformy legalizujqcej aborcj?. Bezczel-
nie klamiqc twierdzilismy, ze rowniez 
kardynal Cushing jest zwolennikiem l i 
beralizacji ustawy antyaborcyjnej i po
wolujqc si? na jego autorytet przekonali
smy wielu niezdecydowanych katoli
kow, ze nasze stanowisko jest sluszne 
i swiatle. 

Na koniec jeszcze jeden z dokumen-
tow NARAL-u zatytulowany 'Profil 
opozycji' (opozycja jest maskujqcym 
okresleniem Kosciola katolickiego). 
Stwierdza si? tutaj, ze 'opozycja stanowi 
zagrozenie poniewaz: — dysponuje du
zym kapitalem, — pracuje w pot?znych, 
wplywowych i dobrze urzqdzonych ra
mach organizacyjnych, co moze zapew-
nic szybkq i sprawnie sterowanq akcj?. 
W argumentacji posluguje si? pelnymi 
emocji poj?ciami, ktore mogq zdezorien-
towac niedoinformowanych, a w koncu 
jej sposob post?powania staje si? przy
czynq religijnej polaryzacji i zagraza 
spoleczeristwu demokratycznemu'. 

Jezeli ktos powodowal religijnq pola-
ryzacj? i glosil kazania to bylismy to 
wlasnie my, czyniqc jednoczesnie tego 
rodzaju zarzuty Kosciolowi katolickie-
mu. Ta agresywna i przemyslna taktyka 
byla bai'dzo skuteczna. 

Jakie bylo znaczenie organizowanej 
przez nas nagonki? Przede wszystkim 
przekonala ona media, ze kazdy, kto byl 
przeciw dopuszczalnosci aborcji, musial 
bye katolikiem lub ulegac silnemu wply-
wowi hierarchii koscielnej. Rozpo-
wszechnilismy przekonanie, ze katolicy, 
ktorzy sq zwolennikami legalizacji abor
cji to intelektualisci, swiatli, post?powi 
ludzie. 

Zataic, czyli sktamac 

Chodzilo nam o to, aby za posrednic-
twem mediow przekonac spoleczeiistwo, 
ze nie ma grup niekatolickich, ktore by-
lyby przeciw przerywaniu ciqzy. W rze-
czywistosci w owym czasie (podobnie 
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jak i teraz) przeciw dopuszczalnosci 
aborcji wypowiadalo si? wiele Koscio-
low: wschodnie koscioly prawoslawne, 
„Churclies of Christ", „American Baptist 
Association", luteranie, metodysci, mor-
moni, ortodoksyjni zydzi, muzulmanie, 
zielonoswiqtkowcy. Inne wspolnoty reli-
gijne przyj?ly mniej zdecydowanq posta
wy, ale nie zgodzily si? na pelnq dopusz-
czalnosc aborcji. Mozna tu wymienic 
Kosciol amerykaiisko-luteranski, Ko
sciol prezbiteriariski i Koscioly amery-
kaiisko-baptystyczne w USA. 

Grup niekatolickich, ktore w sposob 
zdecydowany wypowiadaly si? przeciw 
przerywaniu ciqzy, bylo wi?c bardzo 
wiele. Nigdy jednak nie dopuscilismy do 
tego, by opublikowano ich list? i zapo-
biegalismy pojawieniu si? przypuszcze-
nia, ze moze istniec inna opozycja niz 
katolicka. Mam informacje z „Religions 
News Service", ze w absolutnie niekato-
lickiej Japonii, gdzie aborcja jest dozwo-
lona od 1949 roku, pojawil si? silny ruch 
parlamentamy zmierzajqcy do zniesienia 
prawnej dopuszczalnosci przerywania 
ciqzy i powrotu do dawnych, ogranicza-
jqcych ustaw. Te dqzenia spowodowalo 
pojawienie si? wsrod politykow swiado
mosci, ze legalizacja aborcji stala si? 
przyczynq labilnosci gospodarczo-sp-
olecznych stosunkow i strat sily robo-
czej. 

W dokumentach, ktore przytaczalem 
twierdzi si?, ze jest sprzeczne z Konsty-
tucjq, by grupy wyznaniowe, wsrod nich 
takze Kosciol katolicki, sprzeciwialy si? 
legalizacji aborcji i mieszaly do spraw 
nalezqcych do dziedziny politycznej. 
Twierdzilismy w nich, ze jest to podwa-
zanie zagwarantowanej konstytucyjnie 
zasady rozdzialu Kosciola i paiistwa. Ja
ko NARAL celowo przemilczalismy 
fakt, ze w calej historii USA mozna zna-
lezc wiele przykladow zdecydowanych, 
politycznych deklaracji skladanych 
przez grupy religijne. Na przyklad w la
tach 1850 i 1860 pastorzy protestanccy 
dzialali na rzecz zniesienia niewolnic-
twa. „Zapominalismy", ze duchownym 
protestanckim byl takze Martin Luter 
King, ktory walczyl o prawa obywatel-
skie w USA, a wielu ksi?zy katolickich 
bylo niezwykle aktywnych w ruchu 
przeciwko wojnie w Wietnamie. Oczy
wiscie wszyscy oni byli znani a media 
ch?tnie i z aprobatq ukazy waly ich zaan-
gazowanie. Poniewaz ci dzialacze mieli 
poglqdy liberalne, uwazano, ze nie nast?-
powalo w tych przypadkach naruszenie 

zasady rozdzialu Kosciola od paiistwa. 
Widzimy wi?c, ze ocena zalezala wy-
Iqcznie od spolecznej (a ksztaltowanej 
przez srodki masowego przekazu) apro-
baty dla niektorych tylko rodzajow poli
tycznego zaangazowania duchownych. 
Kiedy Nai'odowa Konferencja Biskupow 
w USA wypowiedziala si? za zamroze-
niem broni atomowej, nikt nie powie-
dzial, ze powinni si? zajmowac wlasny-
mi sprawami, ale chwalono ich w me-
diach za otwartosc i post?powosc. Gdy 
jednak ta sama gnipa poparla parlamen
tamy wniosek o zmian? ustawy dopusz-
czajqcej aborcj?, natychmiast stala si? 
obiektem atakow. 

Jedn^ z ulubionych tak
tyk grup proaborcyjnych, 
jest twierdzenie, ze 
naukowcy nie s^ w stanie 
zdefiniowac momentu, 
w ktorym rozpoczyna si^ 
istnienie cztowieka. Taki 
pogl^d jest smieszny 
1 absurdalny. 

Ideologia wiecznie zywa 

Oprocz „karty katolickiej" NARAL 
stosowal jeszcze dwie kluczowe metody 
w propagandzie na rzecz aborcji: ukry
wanie wszystkich dowodow naukowych 
na to, ze zycie zaczyna si? od pocz?cia 
i zawladni?cie srodkami masowego 
przekazu. 

Pierwsza z tych metod polegala na 
konsekwentnym przeczeniu dowiedzio-
nemu naukowo faktowi, ze zycie zaczy
na si? w chwili pocz?cia. Utrzymywali-
smy, ze stwierdzenie, kiedy zaczyna si? 
zycie cziowieka, jest problemem teolo-
gicznym, prawnym, etycznym, filozo-
ficznym, ale na pewno nie naukowym. 

Takie dzialanie jest nadal jednq z ulu
bionych taktyk grup proaborcyjnych, 
twierdzqcych, ze naukowcy nie sq w sta
nie zdefiniowac momentu, w ktorym 
rozpoczyna si? istnienie cziowieka. Taki 
poglqd jest smieszny i absurdalny, co 
mozna wykazac, zast?pujqc „zycie" slo-
wem „smierc". Jezeli wystqpienie smier
ci jest tylko problemem teologicznym, 
moralnym, prawnym, ale nigdy nauko
wym, to uznanie kogokolwiek za zmar-
lego byloby niemozliwe i kazalibysmy 
zmarlym brae udzial w wyborach. Brak 

defmicji smierci jako przeciwienstwa zy
cia spowodowalby calkowity chaos. 

W 1976 roku prezydent Carter powo-
lal komisj?, ktora miala zajqc si? tym 
problemem i przedstawic Kongresowi 
Amerykanskiemu definicj? smierci, aby 
lekarze i adwokaci otrzymali stale wy-
tyczne, wedlug ktorych czlowiek moze 
bye uznany za niezyjqcego. 

Czyz nie jest absurdem, ze angazuje-
my czas i pieniqdze, by zdefiniowac 
smierc, a zwolennicy aborcji, utrzymujq, 
ze nie mozemy tego samego uczynic 
z poj?ciem zycia. My musimy definio
wac zycie. Jest to konieczne zarowno dla 
celow naukowych, jak rowniez dla pra
wa i moralnosci. 

Fakty 

Zycie nie tylko mozna, ale trzeba ja
sno definiowac: rozpoczyna si? od po-
cz?cia. Osoba pocz?ta jest istotq ludzkq, 
nie ma takiego momentu podczas zycia 
plodu, w ktorym mogloby dojsc do 
zmiany niczego w cos, przeksztalcenia 
czegos, CO nie jest osobq w cziowieka. 
Zycie jest nieprzerwanym procesem — 
od swojego poczqtku, od zaplodnienia 
do kohca. 

Sqdz?, ze zezwolenie na przerywanie 
ciqzy oznacza planowe niszczenie tego, 
CO z calq pewnosciq jest zyciem cziowie
ka. Uwazam, ze jest to niedajqcy si? ni
czym usprawiedliwic akt barbarzyiistwa. 
Przyznaj?, ze niechciana ciqza stanowi 
trudny dylemat. Ale szukanie rozwiqza-
nia w umyslnym, aktywnym niszczeniu 
oznaczaloby odrzucenie wspanialych 
tworczych mozUwosci ludzkiego rozu-
mu, rezygnacj? ze spolecznej aktywno-
sci w obliczu trudnych problemow so-
cjalnych. Byloby to haniebne uznanie 
wyzszosci sily nad rozumem. 

Jako naukowiec wiem, nie sqdz?, 
lecz wiem, ze zycie cziowieka zaczyna 
si? od pocz?cia. Mimo, ze formalnie nie 
jestem religijny, wierz? z calego serca, 
ze istnieje Bog, ktory domaga si? od nas 
ostatecznego zakohczenia tragicznej, ha-
niebnej zbrodni przeciwko ludzkosci. 

Jesli nie mielibysmy dose odwagi 
i zdecydowania, by dzialac dla tej spra
wy, jesli mielibysmy zawiesc lub zwle-
kac, straeic chocby chwil?, historia ni
gdy nam nie wybaczy. 

opracowanie tekstu: JK, KU 
(za: Medizin und Ideologic, 

Oktober 1984, s. 17-21) 
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dr Brian Clowes 

Manipulacje definicja pocẑ cia 
Kolejny przyklad manipulacji, majq-

cych na celu propagowanie aborcji, 
ujawnia w swej ksiqzce dr. Brian Clo
wes z USA. Stosujqc roznorakie prze-
klamania, dokonano sztucznego rozroz-
nienia terminu „pocz?cie" od terminu 
„zaplodnienie". W Polsce „pocz?cie" 
i „zaplodnienie" uwazamy za wyrazy 
synonimiczne. 

Zdecydowana wi?kszosc nienarodzo
nych dzieci, ktore obecnie umierajq, nie 
ginie od urzqdzeh mechanicznych, lecz 
przez zastrzyki i pigulki. Szersze zasto
sowanie srodkow aborcyjnych niz anty-
koncepcyjnych wynika z faktu, ze srodki 
antykoncepcyjne sq mniej skuteczne i do 
tego muszq bye stosowane regulamie. 
Srodki wczesnoporonne przerywajq ciq-
z? w przeciwieiistwie do srodkow anty-
koncepcyjnych, ktore stosuje si?, by 
uchronic si? przed niepozqdanq ciqzq. 

Od kiedy kobiety wolq stosowac che-
miczne srodki aborcyjne niz poddawac 
si? aborcji chirurgicznej, zadania mchow 
pro-life sq zwiqzane nie tylko ze sprzeci-
wem wobec dzialalnosci gabinetow i kl i -
nik, gdzie dokonuje si? zabiegow abor
cyjnych, ale przede wszystkim wobec 
dzialalnosci wielkich koncemow farma-
ceutycznych prowadzqcych badania 
i produkcj? srodkow wczesnoporonnych. 

Zmiany 

W 1963 r. Ministerstwo Zdrowia, 
Edukacji i Opieki Spolecznej USA zdefi-
niowalo aborcj? jako „wszystkie srodki, 
ktore majq na celu uposledzenie zdolno
sci do zycia zygoty w kazdym momencie 
od chwili zaplodnienia do momentu roz-
wiqzania". 

Do polowy lat 60-tych naukowcy 
zgodnie stwierdzili, ze pocz?cie zacho-
dzi w momencie zaplodnienia, czyli po
lqczenia si? komorki jajowej i plemnika 
w jajowodzie. Aby kobiety mogly zaak-
ceptowac srodki wczesnoporonne i aby 
ominqc prawo zakazujqce aborcji, zwo
lennicy przerywania ciqzy zrozumieli, ze 
nalezy zatrzec granic? mi?dzy tym co 
nazywano antykoncepcjq a aborcj q do-
konywanq za pomocq srodkow wczesno
poronnych. Mogli to zrobic jedynie 

przez zmian? definicji pocz?cia z „za-
plodnienia" (polqczenia komorki jajowej 
z plemnikiem) na „implantacj?". Wedlug 
tak zwanej nowej defmicji pocz?cia, jesli 
jakis srodek mechaniczny (jak lUD) lub 
rodzaj pigulki (Depo-Provera) zapobiega 
zagniezdzeniu si? zaplodnionej komorki 
jajowej w macicy, aborcja nie ma miej
sca. Wedlug tej nowej definicji, aborcja 
ma miejsce wylqcznie wowczas, gdy 
chemiczny lub mechaniczny srodek zabil 
nienarodzone dziecko, ktore zostalo za-
gniezdzone w endometrium (scianie) 
macicy. 

Zwolennicy aborcji, kontynuujqc 
swojq akcj? promocyjnq nowego termi
nu, osiqgn?li swoj eel w 1965 r., gdy 
American College of Obstetrics and Gi-
necology (ACOG) opublikowal w swo
im biuletynie nast?pujqce slowa: „pocz?-
cie jest implantacjq zaplodnionej komor
ki jajowej". Ta manipulacja zmieniajqca 
definicj? pocz?cia doprowadzila do po
wstania dwoch zbijajqcych z tropu termi-
now okreslajqcych wczesnq aborcj?: 
„Post-conceptive contraception" (anty-
koncepcja tuz po pocz?ciu) i „post-co-
nceptive fertility control" (kontrola plod-
nosci tuz po pocz?ciu). 

Podst?p, jaki zastosowany zostal 
przez cz?sc srodowiska medycznego, 
uznajqeego nowq definicj? pocz?cia, 
oznacza jednoczesnie zbagatelizowanie 
problemu dzieci nienarodzonych. Tym-
czasem ani zmiana w podejsciu do tego 
problemu, ani nowa terminologia, nie 
byly oparte na zadnym odkryciu techno-
logicznym czy naukowym: zmiany zo
staiy dokonane, by ulatwic aborcjoni-
stom dalszq poUtyk? proaborcyjnq. 

Dr Richard Sosnowski, szef the So
uthern Association of Obstericians and 
Gynecologist, czlonek grupy ACOG, ja
sno przedstawil t? strategi? w wystqpie-
niu w 1984 roku. „Nie sqdz?, aby w na
szym zawodzie g i^ slowne byly najlep-
szq metodq... Jest mi rownie trudno 

bez jakichkolwiek dowodow 
naukowych 

przyjqc t? zmian?. Definicja pocz?cia ro-
zumianego jako udane polqczenie ko

morki jajowej i plemnika zostaia zredefi-
niowana jako implantacja zaplodnionej 
komorki jajowej. Wydaje mi si?, ze jedy-
nq przyczynq tej zmiany byl dylemat po
wstaly od kiedy zacz?to uzywac wkla-
dek domacicznych jako srodkow wcze
snoporonnych". 

W jaki sposob nowa definicja 
stuzy zabijaniu dzieci nienaro
dzonych? 

Skutki przyj?cia nowej (po 1965 ro
ku) definicji si?gajq o wiele dalej niz tyl
ko problemu srodkow wczesnoporon
nych. Nowe terminy sq przykladem j?zy-
ka, ktory wyklucza problem dzieci nie
narodzonych przed implantacjq. Jesli 
obroiicy zycia i opinia publiczna zaak-
ceptujq nowq definicj?, b?dzie to mialo 
dalekosi?zne skutki. Jesli przyjmie si? 
nowq terminologi?, niewiele osob b?dzie 
protestowalo przeciwko zaplodnieniom 
in-vitro. Najslabsze blastocysty (wcze
sna faza rozwoju cziowieka) w laborato-
riach sq po prostu odrzucane. Ktoz si? 
o nie upomni, skoro sq to tylko „pre-
-embriony"? 

Co wi?cej, nikt nie b?dzie protesto-
wal przeciwko eksperymentom na 
„czyms", CO jest tylko polqczonq komor
kq m?skq i zehskq w fazie „przedembrio-
nalnej". I nie b?dzie zadnego glosu 
sprzeciwu, jesli wszystkie istoty ludzkie 
w fazie „przedembrionalnej" b?dq zabi-
jane z powodu wad wrodzonych. 

Walka z aborcjq, rozumianq jako za
biegi chirurgiczne, obj?la takze kampa-
ni? przeciwko wszelkim srodkom che-
micznym, ktore zabijajq dzieci. Dlatego 
obroncy zycia muszq uzywac niezmien-
nego i precyzyjnego j?zyka. Nieprecy-
zyjnosc i mozliwosc latwego zbicia 
z tropu zawsze dzialajq na korzysc zwo
lennikow aborcji. Zwolennicy ruchu dla 
zycia zwykli mowic, ze: „zycie zaczyna 
si? w momencie pocz?cia". To zdanie, 
chociaz mowi prawd?, jest niedostatecz-
nie sprecyzowane, by je moc przeciwsta-
wic zmieniajqcej si? terminologii abor-
cjonistow. By nadal walczyc w obronie 
zycia nienarodzonych, obroiicy zycia 
muszq glosic: „zycie zaczyna si? od za
plodnienia!". 

dr Brian Clowes, The Facts of Life, 
HU, Front Royal, Virginia 1997, 

s. 65-68, tlum. AW 
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W odpowiedzi 
na wqtpliwoici 

„Czlowiekiem jest si? od po-
cz^cia" — z tego faktu wyni
ka logiczny wniosek, iz prze
rwanie ci^zy jest zabojstwem 
cziowieka. Zabojstwem, nie-
zaleznie od okolicznosci, 
w ktorych kobieta poddaje 
si? aborcji. Naukowy fakt 
o poczqtku zycia ludzkiego 
w momencie zaplodnienia 
ukazuje absurd wi?kszosci 
tzw. argumentow za abor
cj^... 

Czy kobieta ma prawo do wta-
snego ciala? 

Tak. Ale nie do nienarodzonego 
dziecka, ktore nie jest cz?sciq organizmu 
matki (rozniq ich struktury genetyczne, 
cz?sto takze inne grupy krwi). Pocz?te 
dziecko jest nowq, odr?bnq istotq ludzkq, 
nie narodzonym jeszcze potomkiem tej 
kobiety. Matka nie ma zadnego prawa 
decydowac o pozbawieniu zycia swego 
dziecka na jakimkolwiek etapie jego roz
woju (ani embiionalnym, ani plodowym, 
ani po narodzeniu, gdy jest noworod-
kiem czy niernowl^ciem). Kobieta ma 
prawo do planowarua pocz^cia swego 
dziecka. 

Czy kobieta ma prawo do de-
cydowania o swoim losie? 

Nalezy uznac wolnosc decyzji kazde
go cziowieka. Kobieta, poddajqc sig 
aborcji, decyduje jednak przede wszyst
kim o losie swojego dziecka — nie daje 
mu si? narodzic. Trzeba w tym miejscu 
przypomniec, ze nie ma wolnosci bez 
odpowiedzialnosci i respektowania praw 
innych. Wolnosc kazdego cziowieka jest 
ograniczona prawem innego cziowieka: 
kobieta ma prawo do wolnosci, ale po-

cz?te dziecko, jak kazdy czlowiek, ma 
prawo do zycia. Nie mozna si? zgodzic 
na udzielenie nawet matce wolnosci za-
bijania wlasnych dzieci. 

Czy mozna zmuszac kobiety 
do macierzynstwa? 

Zycie dziecka rozpoczyna si? w mo
mencie pocz?cia i w tym samym mo
mencie kobieta staje si? matkq i rozpo
czyna si? jej macierzyhstwo. Kobieta-
-matka pocz?tego dziecka staje jedynie 
przed decyzjq, czy kontynuowac macie
rzyhstwo czy je przerwac. Wyrazajqc to 
inaczej, staje przed dylematem czy bye 
matkq urodzonego dziecka, czy tez mat
kq zabitego dziecka. 

Czy mozna usun^c ci^z^, gdy 
stwierdzono u nienarodzone
go dziecka choroby czy wady 
ustrojowe? 

Jezeli u cziowieka nienarodzonego 
stwierdza si? chorob? czy wady rozwo
jowe, to nalezy tego malego pacjenta 
otoczyc troskliwq opiekq i podjqc lecze
nie, a nie zabijac. Jak moze „lekarz" pro-
ponowac eliminacj? choroby poprzez za-
bicie swego pacjenta! 

Mozna ci^z§ przerwac, gdy jej 
kontynuowania zagraza zdro-
wiu kobiety? 

Dla ratowania zdrowia jednego czio
wieka nie mozna zabijac innego. Na 
marginesie nalezy dodac, ze wspolcze
sna medycyna stwierdza, ze nie ma koli-
zji mi?dzy zdrowiem kobiety a kontynu-
acjq ciqzy. 

Czy mozna usun£[c ci^z§ po
wstaly w wyniku gwattu? 

Zanalizujmy t? sytuacj? uwzgl?dnia-
jqc wszystkie osoby w niq zaangazowa-
ne: 

• matk? pocz?tego dziecka 
• pocz?te dziecko 
• ojca (sprawc? gwaltu) 
• lekarza, ktory ewentualnie ma do

konac aborcji. 

Matka znajduje si? w trudnej sytu-
acji: uraz psycho-fizyczny, poczucie 
krzywdy, swiadomosc pocz?cia dziecka, 
ktore, mimo tragicznych okolicznosci 
pocz?cia jest przeciez takze jej dziec
kiem. 

Co moze zrobic: 
- dokonac aborcji, czyli zabic swe 

dziecko (aborcja to takze kolejny uraz 
psycho-fizyczny dla kobiety i powazne 
obeiqzenie sumienia) lub 

- urodzic dziecko i wychowywac je 
czy tez oddac do adopcji. 

Lekarz — jesli zgodzi si? na dokona-
nie aborcji — staje si? zabojcq, daje si? 
sprowadzic do roll wykonawcy — skraj-
nie niesprawiedliwego wyroku smierci 
— na absolutnie niewinnym czlowieku 
— nienarodzonym dziecku, lamiqc przy 
tym przysi?g? Hippokratesa. Dodajmy, 
ze lekarze polscy w obowiqzujqcym ich 
kodeksie etyki lekarskiej zagwarantowa-
l i sobie prawo odmowy asystowania 
przy wykonywaniu wyrokow smierci. 

Ojciec — sprawca gwaltu —jesli zo
stanie schwytany, b?dzie w wyniku po-
st?powania sqdowego (w czasie ktorego 
ma liczne mozliwosci obrony i odwola-
nia si? do wyrokow sqdowych) skazany 
na kilka lat wi?zienia... 

Obecnie w Polsce „mozna" stosujqc 
si? do obowiqzujqcego „prawa" zabic 
dziecko pocz?te w wyniku gwaltu, czyli 
wykonac kar? smierci na absolutnie nie
winnym, nienarodzonym czlowieku. 
A przeciez w naszym kraju obowiqzuje 
moratorium na wykonywanie kar smier
ci nawet dla najwi?kszych zbrodniarzy! 

Zyciu zawsze tak! Zabijaniu 
zawsze nie! 

B.W. 
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Rodzimy przyklad dezinformacji 
Manipulacje, przeklamania na temat poczqtku zycia cziowieka stosowane ŝ  przez media oraz 
przez niektore srodowiska naukowe na calym swiecie (por. wypowiedz dra B. Nathansona, 
s. 19-22). Takze w Polsce byli tacy „naukowcy", ktorzy dali si? wykorzystac w kampanii dez
informacji. Jako przyklad przytoczyc mozna rozne wypowiedzi jednej i tej samej osoby, po-
siadaĵ cej tytul doktora habilitowanego. Slowa mowi^ce o tym, ze nie wiadomo, kiedy czlo
wiek powstaje, pochodz^ z wielonakladowego magazynu dla miodziezy i byly opublikowane 
w czasie ogolnospolecznej dyskusji nad prawem do zycia — czyli wtedy, gdy od wypowiedzi 
naukowcow tak wiele zalezalo... Pomihmy nazwisko tej osoby i pozostawmy spraw? os^du 
naszym Czytelnikom. 

+ 
„Zycie cziowieka zaczyna si? nie 

w chwili porodu, ale od momentu pocz?-
cia". 

doc. dr hab. A. J., Kidtura seksualna 
miodziezy, Mlodziezowa Agencja Wy-
dawnicza, Warszawa 1978, s. 79 

„Rozw6j dziecka — rozwazania 
szczegolowe... Warto poznac przede 
wszystkim podzial obowiqzujqcy w Pol
sce, zgodny zresztq z wytycznymi Swia
towej Organizacji Zdrowia. Aktualnie 
obowiqzujqcy podzial wyroznia dwa eta-
py, ktore nast?pnie dzielq si? na okresy. 

I tak: Etap zycia wewnqtrzlonowego 
dzieii si? na: 1. okres zygoty — od chwi
l i zaplodnienia do 7-10 dnia ciqzy, 
2. okres zarodkowy — pierwsze 16 tygo
dni od chwili utworzenia lozyska, 
3. okres plodowy — od 17. tygodnia do 
chwiH urodzenia (...). Okres zycia we
wnqtrzlonowego jest dla cziowieka jed
nym z najwazniejszych. Tempo rozwoju 
jest wtedy bardzo szybkie, a dynamika 
rozwoju niepowtarzalna". 

A. J. ( i inni), Rozwoj i zdrowie 
ucznia, Wydawnictwa Szkolne i Pedago
giczne, Warszawa 1985, s. 31-32 

„Nie mamy 
takze jasnosci, kiedy czlowiek powstaje. 
Mozna tu znowu przytaczac rozne argu-
menty, przyjmowac rozne kryteria i ce-
zury. Argumenty biblijne nrnie nie prze-
konujq. W nauce wolalbym argumenty 
inne niz cytat z Ewangelii sw. Lukasza, 
jaki przytaczajq obroiicy nienarodzonego 
dziecka". 

doc. dr hab. A. J., Kilka refleksji, Je
stem, 1 hstopada 1989, s. 7 

Ku refleksji 
Zycie cziowieka zaczyna si? w mo

mencie pocz?cia. Logicznq konsekwen-
cjq przyj?cia do wiadomosci tego me
dycznego, naukowego, ponadwyznanio-
wego faktu jest stwierdzenie, ze kazde 
przerywanie ciqzy, jako przerwanie zycia 
cziowieka, jest zabojstwem. 

Uprzedzajqc glosy probujqce nego-
wac kompetencje nauk medycznych od
nosnie okreslania poczqtku zycia czio
wieka, glosy ze strony na przyklad nauk 
filozoficznych czy politycznych, nalezy 
zdecydowanie podkreslic, ze tylko me
dycyna jest kompetentna okreslac grani-
ce zycia cziowieka. W tym miejscu nale

zy przypomniec straszliwe doswiadcze-
nie Europy z lat 1939-1945 majqce swq 
przyczyn? takze w przyj?ciu pozame-
dycznego, ideologicznego kryterium 
ustalania, kto jest cziowiekiem, a kto 
nim nie jest. W wyniku zastosowania po-
zamedycznego kryterium odmowiono 
czlowieczeristwa wszystkim czlonkom 
narodu zydowskiego, a w konsekwencji 
jako „nieludziom" odmowiono takze 
prawa do zycia. 

Fakt medyczny, naukowy, ponadwy-
znaniowy: zycie cziowieka zaczyna si? 
w momencie pocz?cia oraz wynikajqce 
z niego logiczne stwierdzenie, ze kazde 

sztuczne poronienie jest zabojstwem 
cziowieka nie mogl oczywiscie bye zna-
ny ustawodawcom, ktorzy 27 kwietnia 
1956 roku uchwalili omawianq ustaw? 
(od red.: zezwalajqcq na aborcj? w Pol
sce). 

Wszelkie aktualne oceny, dyskusje 
muszq uwzgl?dniac odkrycia i osiqgni?-
cia wspolczesnych nauk medycznych. 

(fragmenty Uwag do Informacji Mi-
nisterstwa Zdrowia i Opieki Spolecznej, 
opracowanych przez Zespdl Ekspertdw 
Episkopatu Polski, 9 maja 1989 roku) 
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fot. R. Rzepecki 

Z y c i e z a w s z e j e s t d o b r e m 

Jan Pawel II 
(Evangelium vitae^ 34) 
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Walczcie, aby kazdemu cziowiekowi przyznano 
prawo do urodzenia si^... Nie zniechgcajcie si? trudno-
sciami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie mozecie 
spotkac na tej drodze. Chodzi o cziowieka i nie mozna 
w tej sytuacji zamykac si? w biemej rezygnacji. 

Jako Namiestnik Chrystusa, Wcielonego Slowa Boze
go, mowi? Wam: pokladajcie wiar? w Bogu, Stworzycie-
lu i Ojcu kazdej ludzkiej istoty. Ufajcie tez cziowiekowi, 
stworzonemu na obraz i podobieiistwo Boze i powolane-
mu, by bye dzieckiem Bozym. 

W Chrystusie Zmarlym i Zmartwychwstalym sprawa 
cziowieka otrzymala juz swoj ostateczny wyrok: 

ZYCIE ZWYCI^ZY SMIERC! 
26 lutego 1979 r. 

* * * 

I zycz?, i modi? si? o to stale, azeby rodzina polska da-
wala zycie, by byla wierna swi?temu prawu zycia. 

Nowy Targ, 8 czerwca 1979 

t- -f * 

Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, (...) 
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku 
cziowieka do cziowieka. 

Nowy Jork, 2 paidziernika 1979 

* * * 

CZLOWIEKIEM jest rowniez nie narodzone dziecko: 
CO wi?cej, Chrystus w sposob uprzywilejowany utozsa-
mia si? z „najmniejszymi" (por. Mt 25, 40); jak wi?c moz
na nie widziec szczegolnej Jego obecnosci w istocie jesz
cze nie narodzonej, sposrod wszystkich istot prawdziwie 
najmniejszej, najslabszej, pozbawionej jakiegokolwiek 
srodka obrony, nawet glosu, ktora nie moze protestowac 
przeciw ciosom godzqcym w jej najbai-dziej podstawowe 
prawa. 

Rzym, 26 stycznia 1980 

* * * 

W swiadomosci zbiorowej zamachy na zycie trac^ 
stopniowo charakter „przest?pstwa" i w paradoksalny 
sposob zyskujq status „prawa". 

Evangelium vitae, 11 

Pierwotne i niezbywalne prawo do zycia staje si? 
przedmiotem dyskusji lub zostaje wr?cz zanegowane na 
mocy glosowania parlamentu lub z woli cz?sci spole-
czeiistwa, chocby nawet liczebnie przewazajqcej. Jest to 
zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywi-
zmu: „prawo" przestaje bye prawem, poniewaz nie jest 
juz oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej god-
nosci osoby, ale zostaje podporzqdkowane woli silniej-
szego. 

Evangelium vitae, 20 

* * * 

Bronic zycia i umacniac je, czcic je i kochac — oto za-
danie, ktore Bog powierza kazdemu cziowiekowi, powo
lujqc go — jako swoj zywy obraz — do udzialu w Jego 
panowaniu nad swiatem. 

Evangelium vitae, 42 

* * * 

Kosciol broniqc prawa do zycia odwoluje si? do szer-
szej, uniwersalnej plaszczyzny obowiqzujqcej wszystkich 
ludzi. Prawo do zycia nie jest tylko kwestiq swiatopoglq-
du, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem 
cziowieka. 

Kalisz, 4 czerwca 1997 roku 

* * * 

Cywilizacja, ktora odrzuca bezbronnych, zasluguje 
na miano barbarzynskiej. Chocby nawet miala wielkie 
osiqgni?cia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz 
naukowe. 

* * * , 

Kalisz, 4 czei-wca 1997 roku 

Wolam do wszystkich ojcow i matek mojej Ojczyzny 
i calego swiata, do wszystkich ludzi bez wyjqtku: kazdy 
czlowiek pocz?ty w lonie matki ma prawo do zycia! 

Lowicz 14 czerwca 1999 
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RU-486 
- Mit „bezpiecznej 
i sliutecznei" aborcji 

Mowienie o „bezpieczehstwie" 
aborcji farmaliologicznej jest z same-
go zatozenia paradolisalne. Dziatanie, 
litorego jedynym celem jest zabicie po-
cz?tej istoty ludzlciej jest zabojstwem. 
Problematyczne jest jego bezpieczeri-
stwo dla zycia i zdrowia kobiety podda-
jqcej si? takiej aborcji. Aborcja farmako-
logiczna przy uzyciu smiercionosnej pi
gulki RU-486 jest wedlug ruchow pro-
-choice „nieinwazyjna", „bezpieczna", 
„w malym stopniu obciqzona ryzykiem 
powiklah". Prowadzono nawet badania 
nad mozliwosciq samodzielnego uzywa-
nia jej przez ubogie mieszkanki tak zwa-
nego Trzeciego Swiata. Stosujqc RU-486 
kobieta ma „wi?cej mozliwosci wyboru, 
kontroli i prywatnosci w przeprowadza-
niu aborcji" (Elul i inni, 2001: 1405). 

Badania prowadzone nad RU-486 
dowiodly jej 60-80% skutecznosc 
w terminaeji ciqzy (Ho, Ngai, 1999). 
Wzmocnienie dzialania RU-486 nast?-
puje po podaniu prostaglandyn (najcz?-
sciej mizoprostolu — nazwa handlowa 
Cytotec), powodujqcych skurcze macicy 
i wydalenie usmierconego dziecka. Polq
czenie tych dwoch srodkow pozwala na 
terminacj? juz 92% ciqz (Danco Labora
tories, 2000). Firma Searle producent le-
ku Cytotec, ktory zarejestrowany jest 
w wi?kszosci krajow jako remedium na 
wrzody przewodu pokarmowego, sprze-
ciwila si? jego aborcyjnemu zastosowa-
niu (O'Bannon, 2001). Wall Street Jour
nal (19.03.1993 r.) opublikowal deklara-
cj? tej firmy mowiqcq, ze nie dopusci do 
rozszerzenia dotychczasowego zastoso
wania Cytotecu. Chociaz Cytotec nie jest 
w USA zarejestrowany jako srodek 

wspomagajqcy RU-486 w poronnym 
dzialaniu, to jest niezgodnie z prawem 
przepisywany przez lekarzy. Ta sama sy
tuacja ma miejsce w innych krajach, 
gdzie legalny jest mifepriston. Searle 
w ulotce informacyjnej dolqczanej do 
kazdego opakowania mizoprostolu infor-
muje, ze przeciwwskazaniem do uzycia 
tej substancji przez kobiety jest ciqza. 
Producent leku podkresla, ze zastosowa
nie przez ci?zamq moze indukowac po
ronienie lub powodowac ci?zkie uszko-
dzenia pocz?tego dziecka. Mimo, ze fir
ma Searle nie popiera wykorzystywania 
swego produktu jako srodka poronnego, 
to powszechnie wiadomo, ze jest on nie 
tylko Iqczony z RU-486, ale dodatkowo 
lekarze na wlasnq r?k? prowadzq proby 
samodzielnego zastosowania go w celu 
poronnym (O'Bannon 2001). New Scien
tist infonnuje, ze substancja ta z powodu 
niskiej ceny jest wykorzystywana w ce-
lach poronnych przez ubogie kobiety 
z krajow Ameryki Laciiiskiej (Westphal, 
2001). Problem ten moze bye takze 
obecny w Polsce. Federacja na Rzecz 
Kobiet i Planowania Rodziny sugemje 
mozliwosc wykorzystywania Cytotecu 
w celach poronnych (Kasperkiewicz, 
2004). W wielu takich przypadkach 
nie dochodzi do indukcji poronienia, 
a do teratogennego zadziatania na roz-
wijajqcy si? plod — uposledzenie roz
woju konczyn, niedorozwoj umyslowy 
(Westphal, 2001), paraliz twarzy — 
Mobius' Syndrom (Pastuszak i inni, 
1998). 

Warto podkreslic, ze im dziecko 
w lonie matki jest wi?ksze, tym RU-486 
jest mniej „skuteczna". Mifepriston zabi-
ja 92% dzieci przed upiywem 49 dnia 

ciqzy (Winikoff i inni, 1996). Mi?dzy 50 
a 56 dniem ciqzy roni si? 82% dzieci, 
a w okresie od 57 do 63 dnia 77% (Spitz 
i inni, 1998). Dodatkowo wraz z wie-
kiem dziecka narastajq objawy uboczne 
zastosowania RU-486 takie jak nudno
sci, wymioty, krwawienia i skurcze 
(Spitz i inni, 1998). 

Manipulacja wynikami badan 

Od 8% (FDA, 2000) do 10% (Kab-
bany, 2003) kobiet, ktore wzi?ly RU-
-486 wymaga dalszej interwencji chi
rurgicznej — czyli „standardowej" 
aborcji. Okolo 1,3% ciqz nie ulega 
przerwaniu i dziecko rozwija si? 
z uszkodzeniami twarzy, konczyn, 
czaszki (FDA, 2000). 

Dotychczas przeprowadzone badania 
nie obejmowaly pacjentek przewlekle 
chorych na insulinozaleznq cukrzyc?, 
silnq anemi?, nadcisnienie, schorzenia 
naczyh krwionosnych, ukladu oddecho-
wego, wqtroby, nerek czy palqcych 
znaczne ilosci papierosow, a takze 
dziewczqt w okresie pokwitania i kobiet 
po 35 roku zycia (FDA, 2000). Ograni-
czenie grupy kobiet, biorqcej udzial 
w testach klinicznych, do zdrowych, sil-
nych i prowadzqcych higieniczny tryb 
zycia (niepalqce, niepijqce) w znaczny 
sposob ograniczylo tez zanotowanq licz-
b? efektow ubocznych zastosowania 
RU-486. FDA zarejestrowala RU-486 
stwierdzajqc jej bezpieczeiistwo dla 
zdrowia kobiet w oparciu o francuskie 
i amerykanskie raporty z badari na tq 
substancjq (Kabbany, 2003). Szczegolo-
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wa analiza materialow bgdqcych podsta-
wq wprowadzenia na rynek amerykanski 
RU-486 wykazala, ze w raportach brako-
walo kluczowych stron i danych, opisy 
przypadkow byly niepelne, fakty me
dyczne falszowano i np. konwulsje ra-
portowano jako omdlenia (Kabbany, 
2003). 

FDA zaleca wprawdzie, aby trakto
wac pacjentki z grup ryzyka z wyjqtko-
wq ostroznosciq (FDA, 2000), ale wqt-
pliwe jest, ze lekarze czerpiqcy zyski 
z dystrybucji pigulki poronnej odmowiq 
sprzedazy np. kobiecie wypalajqcej 
dziennie paczk? papierosow. A z drugiej 
strony wydaje si? malo prawdopodobne 
by kobieta zdecydowana na aborcj? po-
dala list? swoich schorzeii lekarzowi 
wiedzqc, ze mogq one bye przeciwwska
zaniem do podania RU-486. Trudno si? 
zresztq temu dziwic, ze podawanie pre-
paratu sluzqcego do zniszczenia zycia 
jednego cziowieka odbywa si? z nara-
szeniem bezpieczeristwa drugiego. Naru
szenie prawa do zycia w jednym przy-
padku jakby indukuje kolejne. 

Smierc od RU-486 

Pigulka poronna RU-486 zabija 
przede wszystkim dziecko rozwijajqce 
si? w macicy swojej matki. Niekiedy 
smierc dziecka pociqga za sobq takze 
smierc matld. Holly Patterson nastolat-
ka z Kaliforni, w tajemnicy przed rodzi
cami przyj?la RU-486 w klinice aborcyj
nej Planned Parenthood (Duin, 2003). 
Trzy dni pozniej tuz po wzi?ciu mizopro
stolu dostala silnych uniemozliwiajq-
cych chodzenie skurczow i intensywne-
go krwawienia. Lekai'z ze szpitala w Ple-
asanton podal jej lek przeciwbolowy 
i odeslal do domu. Dwa dni pozniej Hol
ly zmaiia wskutek wstrzqsu septycznego 
b?dqcego wynikiem rozleglej infekcji 
spowodowanej obecnosciq w jej macicy 
martwego ciala 7 tygodniowego dziecka 
(Duin, 2003). 

Kolejnq ofiarq RU-486 byla 
Szwedka, ktora w siodmym tygodniu 
ciqzy przyj?la w szpitalu RU-486, a po 
dwoch dniach Cytotec, po ktorym po-
czula si? slaba i zm?czona. Po aplikacji 
srodka przeciwbolowego odeslana zosta
ia do domu. Zmarla w efekcie znacznej 
utraty krwi po poronieniu — stwierdzil 
koroner (National..., 2004). 

Podczas kanadyjskich testow pi
gulki RU-486 zmarla jedna z uczest-
niczek badaii. Przyczynq zgonu bylo 
ogolne zakazenie organizmu rzadko wy-

st?pujqcq bakteriq (McGovern, 2001). 
Wedlug raportow ministerstwa zdro
wia, dwie kobiety zmarly po zazyciu 
RU-486 w Wielkiej Brytanii (Day, Bis-
set, 2004). Johnston (McGovern, 2001) 
wyliczyl, ze smiertelnosc kobiet po za-
stosowaniu RU-486 to 125 zgonow na 
100 000 kobiet. Rownoczesnie trzeba 
zauwazyc, ze smiertelnosc okoloporo-
dowa matek w USA to 5 zgonow na 100 
000 rodzqcych kobiet (McGovern, 
2001). 

1 na 100 kobiet podczas amerykah-
skich testow klinicznych RU-486 podle-
gala hospitalizacji (McGovern, 2001). 
Jedna z nich, pacjentka Alan Hospital 
w Waterloo (Iowa) przezyla po utracie 
ponad polowy krwi tylko dzi?ki szybkie-
mu oczyszczeniu macicy i transfuzji 
(Statement..., 1996). Przypadek ten nie 
zostal zanotowany w oficjalnych rapor
tach z badan nad mifepristonem (Louvie-
re, 1995). 

W ciqgu trzech lat obecnosci na ryn-
ku amerykaiiskim RU-486 zostalo zasto-
sowane przez okolo 200 000 kobiet. 
Z badaii wynika, ze srednio 2 na 1000 
kobiet, ktore przyj?ly RU-486 cieipi 
z powodu komphkacji po tego typu abor
cji (Kaufmann, 2003). Latwo obUczyc, 
ze w samych tylko Stanach Zjednoczo
nych 400 kobiet uskarza si? na pogorsze-
nie fizycznego stanu zdrowia powstale 
wskutek dzialania tego srodka. Labora-
toria Danco — dystrybutor RU-486 
w USA — zanotowaly tez setki nieopisa-
nych w testach klinicznych efektow 
ubocznych aborcji farmakologicznej 
(Duin, 2003). 

Srodki wczesnoporonne 
w Polsce 

Od 1993 r. obowiqzuje w Polsce 
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie 
plodu ludzkiego i warunkach dopusz
czalnosci przerywania ciqzy. W sensie 
prawnym aborcja jest dopuszczalna tyl
ko wtedy, gdy ciqza jest wynikiem czynu 
przest?pczego, gdy stanowi ona zagroze
nie dla zycia matki lub zdrowia oraz 
w przypadku stwierdzonych ci?zkich, 
nieodwracalnych wad dziecka. Przerwa
nie ciqzy z innych powodow (np. tak 
zwanych spolecznych) jest zabronione. 
Pomimo to srodowiska antynatalistyczne 
1 zainteresowane firmy farmaceutyczne 
za wszelkq cen? dqzq do takich rozwiq-
zaii, ktore umozliwilyby wprowadzenie 
na rynek choc niektorych ze srodkow po
ronnych. 

Srodki farmakulogiczne nie dopusz-
czajqce do implantacji sq srodkami po-
ronnymi, przerywajqcym ciqz?. Miano 
„antykoncepcyjnych" nadano im na uzy-
tek polskiego prawa, w celu omini?cia 
ustawodawstwa chroniqcego zycie. Prof, 
dr hab. Andrzej Staszewski, konsultant 
wojewodztwa mazowieckiego ds. gine
kologii i poloznictwa, mowi o Postino-
rze: „Z moralnego punktu widzenia jest 
to niestety srodek wczesnoporonny. 
A juz na pewno nie mozna powiedziec, 
ze jest to pigulka antykoncepcyjna" (Po-
lityka, 2003). Srodki antykoncepcyjne 
(anty- przeciw, koncepcja- pocz?cie) 
z definicji nie dopuszczajq do zaplodnie
nia, czyli polqczenia komorki jajowej 
i plemnika, czy to poprzez zatrzymanie 
owulacji, czy przez zag?szczenie sluzu 
szyjkowego. Srodki wczesnoporonne za-
wierajq w swej definicji dwa slowa klu
czowe dla zrozumienia ich dzialania. 
„Wczesno-", bo stosowane sq w pierw
szych godzinach, dniach czy tygodniach 
ciqzy i „poronne", bo gdy doszlo do za
plodnienia faktycznie indukujq poronie
nie. Srodowiska proaborcyjne chcqc 
ominqc t? jasnq i powszechnie zrozumia-
Iq nazw?, okreslajq te srodki przy uzyciu 
eufemizmow „antykoncepcja awaryjna", 
„antykoncepcja po", „pigulka dnia na-
st?pnego". Na polskim rynku farmaceu-
tycznym dost?pne sq trzy metody tak 
zwanej „antykoncepcji interwencyjnej": 

•Postinor-Duo, 
• wkladki i spirale wewnqtrzmaciczne, 
• pigulki antykoncepcyjne, ktore po-

dane w pi?ciokrotnej aawce mogq 
indukowac poronienie (metoda 
Yuzpego). 

Postinor-Duo 

Postinor-Duo to wysoka dawka pro-
gestagenu — 0,75 mg lewonogestrelu — 
powodujqca spowolnienie transportu za
rodka do jamy macicy (Koscielniak, Ka-
niewski, 2003). Rownoczesnie oddzialu-
je na sluzowk? macicy nie dopuszczajqc 
do jego zagniezdzenia (implantacji) za
rodka (Pharmindex, 2003). Wczesnopo
ronne dzialanie Postinoru pomini?te jest 
w ulotce informacyjnej dolqczanej do 
opakowania, podobnie jak informacj a 
o wszystkich powiklaniach. 

Badania dowiodly jednak, ze dekla-
rowane 97% (Mandes 2003) pewnosci 
„antykoncepcyjnej" Postinoru jest mi-
tem. W 15% przypadkow pomimo zasto
sowania Postinoru dziecko rozwija si? 
dalej (Van Look, von Hertzen, 1998). Je
zeli chodzi o dzialanie antykoncepcyjne 
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Postinoru, podlcresla si? jego wplyw na 
zmian? jakosci i skladu sluzu szyjkowe
go (Pharmindex, 2003). 

Wktadki i spirale wewnqtrzma
ciczne 

Wykonywane z tworzywa sztuczne
go owini?tego miedzianym lub srebrnym 
drucikiem, wywolujq chroniczny stan 
zapalny blony sluzowej scianek macicy, 
uniemozHwiajqc zagniezdzenie zarodka. 
Jony srebra uwalniane do jamy macicy 
wykazujq dzialanie plemnikobojcze, 
a iraplanty hormonalne (gestagen) za
warte w niektorych wkladkach powodu-
jq opoznienie owulacji (Shering, 2004). 
Jednak twierdzenia o wylqcznie anty-
koncepcyjnym charakterze wkladek do
macicznych nie sq zasadne, gdyz ich 
dzialanie polega glownie na utrzymywa-
niu reakty wnego zapalenia endometrium 
(Ehmann, 2004b). 

Metoda Yuzpego 

Metoda Yuzpego jest ostatniq dost?pnq 
w Polsce metodq wywolania wczesnego 
poronienia. Polega ona na podaniu pa-
cjentce co naj mniej czterokrotnej, a mak-
symahue osmiokrotnej dawki powszech

nie dost?pnych pigulek anty-
koncepcyjnych (np. Gravi-
stat 125, Microgynon, Rige-
vidon, Stediril, Gravistat 
125, Minisiston). Z badan 
wykonanych przez WHO 
wynika, ze metoda Yuzpego 
jest nieskuteczna w 43% 
przypadkow (Van Look, von 
Hertzen, 1998), a jej zastoso
wanie wiqze si? ze wszystki-
mi konsekwencjami przyj?-
cia duzej dawki hormonow. 
Powoduje nudnosci u 50,5% 
kobiet, a w 18% wymioty 
(Van Look, von Hertzen, 
1998). Feministki z Federa
cji na Rzecz Kobiet i Plano
wania Rodziny sugemjq tq 
metod? wszystkim kobietom 
posiadajqcym w domu pigul
ki antykon-
c e p c y j n e 
(Lech, 2002). 

oprac. 
Katarzyna 

Plata 

literatura 
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Historia zatoczyta smiertelny k r ^ 

Poczqtki RU-486 
Federalny Instytut Lekow i Produktow Medycznych w Berhnie zezwolit w lipcu br. na 
stosowanie w Niemczech pigulki aborcyjnej (pigulka ta wchodzi na niemiecki rynek jako 
mifygene). Kard. Joachim Meisner, metropolita Kolonii, powiedzial, ze jest to "czamy dzieii 
dla Niemiec". 

dr Brian Clowes: 

Producentem RU-486, pigulki abor
cyjnej (oryginalna nazwa ZK 95.890, te
raz klasyfikowana jako Roussel-Uclaf 
38486 lub w ski-ocie RU-486) jest fran-
cuska firma Group Roussel-Uclaf, filia 
zachodnioniemieckiego giganta farma-
ceutycznego Hochst. 

Malo kto wie, ze Hochst pierwotnie 
nazywal si? I . G. Farben, a nazw? zmie-
nil po I I wojnie swiatowej, by zapomnia-

no o zlej reputacji tej firmy. 1. G. Farben 
osiqgnql wielkie zyski w czasie wojny 
z produkcji cyanidowego gazu cyklon-B, 
uzywanego do eksterminacji Zydow i in
nych ludzi w tzw. lazniach na terenie na-
zistowskich obozow smierci. 

Teraz spadkobiercy I . G. Farben za-
rabiajq pieniqdze na zabijaniu milionow 
nienarodzonych dzieci. 

Paradoksalnie, wynalazca pigulki -
Etienne Baulieu z francuskiego Narodo
wego Instytutu Zdrowia i Badan Me

dycznych - jest Zydem. Urodzil si? jako 
Leon Blum. Doktor Blum w 1942 roku 
zmienil nazwisko, prawdopodobnie po 
to, by uniknqc smierci przez zatrucie cy-
klonem-B, gazem produkowanym przez 
korporacj?, dla ktorej obecnie pracuje. 

za: dr Brian Clowes, The Facts of L i 
fe, HLI , Front Royal, Virginia 1997, s. 
82 

tlum. AW 
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Ku refleksji: 

Zwiqzek Ortodoksyjnych Rabinow Stanow Zjednoczonych 
i Kanady 

235 East Broadway 
New York, N . Y 10002 
13 szwat 5765 r. 
23 stycznia 2005 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Aleksander Kwasniewski 

Szanowny Panic, 

W dniu 27 stycznia 2005 r. przedstawiciele rzqdow i obozo-
wi ocaleiicy z calego swiata zbiorq si? w miejscu obozu kon-
centracyjnego Auschwitz, aby uczcic szescdziesiqtq rocznie? 
jego wyzwolenia. 

W czasie uroczystosci przemawiac b?dzie Pani Simone Veil, 
byla Minister Zdrowia Francji, byla wi?zniarka Auschwitz po-
chodzenia zydowskiego. 

Pani Veil jest powszechnie znana jako osoba, ktora dopro
wadzila do legalizacji aborcji we Francji. 

Tak wi?c jest ona jednq z glownycli odpowiedzialnycli za 
trwajqce do dzis niszczenie ludzkiego zycia w wymiarze da-
leko bardziej przekraczajqcym to, co zrobili nazisci. 
(podkreslenie redakcji) 

Swojq pro-aborcyjnq dzialalnosciq sprzeciwia si? zasadom 
judaizmu. 

Biorqc pod uwag? powyzsze, uwazamy za wysoce niesto-
sowne, ze Pani Veil przemowi w czasie uroczystosci upami?t-
niajqeych wyzwolenie obozu w Auschwitz. Stanowczo prze
ciwko temu protestujemy. 

Z powazaniem 
Rabin Yehuda Levin 

Rzecznik Zwiqzku Ortodoksyjnych Rabinow Stanow Zjed
noczonych i Kanady oraz Stowarzyszenia Rabinow Ameryki 
reprezentujqcego ponad 1000 ortodoksyjnych rabinow. 

Do wiadomosci: 
Rada Ochrony Pami?ci, Walk i M?czenstwa, prasa. 

14 sierpnia 2003 roku, podczas uroczystosci 
w obozie zaglady w Oswi^cimiu upami^tnia-
j^cych 62. rocznie? m?czeiiskiej smierci sw. 
Maksymiliana Marii Kolbego, w obecnosci 
ksi?zy biskupow: Tadeusza Rakoczego bi-
skupa ordynariusza Diecezji Bielsko-Zywie-
ckiej, bpa Janusza Zimniaka i bpa Blazeja 
Kruszylowicza zostal odczytany ponizszy 
apel obroncow zycia. 

14 sierpnia 2003 roku 
Konzentrationslager Auschwitz 

Oswi?cim 

A p e l 
Do Wladz III Rzeczypospolitej 
do Wladz Unii Europejskiej 
do Narodow Swiata 

Uczestniczqc w uroczystosciach religijnych w rocznie? m?-
czehskiej smierci sw. Maksymiliana Marii Kolbego - polskiego 
franciszkanina, ktory oddal swe zycie za wsp61wi?znia - pod-

pisujemy ten apel w piwnicy bloku smierci niemieckiego obo
zu zaglady Auschwitz, w miejscu, gdzie zbrodniarze niemieccy 
po raz pierwszy uzyli gazu - cyklonu B produkcji IG Farbenin-
dustrie - do usmiercania we wrzesniu 1941 r. okolo 600 rosyj-
skich jeiicow i okolo 250 polskich wi?zni6w obozu. 

Niemieccy ludobojcy, korzystajqc ze zbrodniczych, rasi-
stowskich pseudouzasadnieii hitlerowskiego ustawodawstwa 
odmawiajqcego czlowieczehstwa Zydom, Polakom, Romom, 
Rosjanom, masowo wykorzystywali cyklon B produkcji IG 
Farbenindustrie do realizacji swych ludobojczych planow. 

Aktualnie w wielu krajach swiata wykorzystuje si? pigulk? 
RU-486 produkcji firmy Hochst - firmy powstalej z przeksztal-
ceri filmy IG Farbenindustrie - do masowego zabijania ludzi 
przed narodzeniem - pocz?tych dzieci. 

Podobnie jak w tragicznej przeszlosci probuje si? usprawie
dliwic zbrodni? zabijania niewinnych ludzi poprzez arbitralne, 
irracjonalne, w istocie swej rasistowskie, pr6by odmawiania 
czlowieczeiistwa dzieciom przed narodzeniem. 

Z tego miejsca wolamy: 
• kazdy czlowiek ma prawo do zycia, pocz?te dziecko tak

ze, 
• nigdy wi?cej jakichkolwiek rasistowskich zamachow na 

zycie ludzkie, 
• nigdy wi?cej w Polsce, ani w jakimkolwiek innym kraju, 

ludobojczych produktow firmy IG Farbenindustrie i jej 
zbrodniczych kontynuatorow. 

Krzysztof Biesaga 
Jan W. Lachendro 
Urszula Gnielczyk 
Albin Lasatowicz 
Haiina Hebdowa 

Maria Mruszczakowa 
Aleksander Krzysik 
Antoni Palczewski 

Tadeusz Kulawik 
Antoni Zi^ba 
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K A S E T Y E D U K A C Y J N E 

Zaklad „WYCHOWAWCA" Fundacji „Zr6dlo" (wy-
dawca miesi^cznika „Wychowawca") zrealizowal pakiet 
dziesi^ciu wideokaset „Czlowiek - mitosc - rodzina", kto
ry moze bye znakomit^ pomocq dydaktycznq do wlasciwie 
pojmowanego, zgodnego z etykq katolickq, wychowania do 
zycia w rodzinie. 

Pakiet ten dostarczy mlodemu odbiorcy rzetelnej wie
dzy z psychologii, biologii, medycyny i higieny. Autorzy 
kladq szczegolny akcent na rozwijanie odpowiedzialnosci 
w sferze zachowan seksualnych. Pragnq przygotowac mlo
dziez do dokonywania wlasciwych wyborow. 

Filmy integrujq tresci natury biologicznej z podstawo-
wymi informacjami z zakresu psychologii i etyki. Skierowa-
ne sq do nauczycieli i pedagogow z przeznaczeniem do wy
korzystania na lekcjach, dla miodziezy w wieku 12 do 19 lat 
oraz do rodzicow i katechetow. Komplet sklada si? z dziesi?-
ciu kaset zawierajqcych dwudziestominutowe filmy, zreali-
zowane w technice telewizyjnej. Filmy wzbogacone sq ani-
mowanymi planszami i ciekawq oprawq muzycznq. Rezyse-
ria: Izabela Drobotowicz-Orkisz - laureatka glownej nagro-
dy na festiwalu w Niepokalanowie w 1998 roku. 

Pragn? nadmienic, ze filmy „Czlowiek - milosc - rodzi
na" uzyskaly pozytywnq opini? miesi?cznika „Katecheta", 
gdzie napisano mi?dzy innymi: „Caly pakiet dziesi?ciu fil
mow jako pomoc dydaktyczna w pelni zasluguje na wyso-
kq ocen?; jest godny polecenia nauczycielom i wychowaw-
com" („Katecheta", numer 7-8/1999). 

Rodzice, dopilnujcie, aby Wasze dzieci byly prawidlo
wo wychowywane w oparciu o dobre programy i przy uzy
ciu wlasciwych pomocy dydaktycznych. 

W kazdej szkole nauczyciele powinni miec do dyspozy-
cji filmy wideo „Czlowiek - milosc - rodzina". 

Przypominamy, ze eksperci wydzialow nauki katolic
kiej (wydzialow katechetycznych) Kuril Metropolital-
nych w Warszawie, Krakowie 1 Lublinie uznali, ze te fil
my mog4 bye takze wykorzystane z duzym pozytkiem 
w liatecliezie miodziezy. 

Kasety przeslemy pocztq. Koszt przesylki wliczony zo
stal w cen? kompletu. 

lytuly poszcz^lnych filmdw 

1. Czlowiek od pocz?cia, 2. Do progu dojrzewania, 
3. Tajemnice koblecosci, 4. Tajemnice m?$kosci 
5. Cztowiek - istota plciowa, 6. Etyka seksualnosci 
7. Dramat aborcji, 8. Naturalne planowanie rodziny 
9. Czas oczekiwania, 10. Milosc 

Zamowienia: 
biuro: ul. Mikolajska 17, 31-027 Krakow 
tel. /fax: (012) 423 23 24, tel. 423 24 36 

Srodek dydaktyczny zalecany przez MEN do nauczania 
przedmiotu „Wychowanie do zycia w rodzinie", wpisany do 
wykazu srodkow dydaktycznych MEN pod nr 743-752/1999. 

Czlowiek 
od pocz^cia 

Te podrfczniki ujmujq seksualnosc cztowieka w sposob integralny, traktuj^ go catosciowo; oprocz prezentacji rozwoju fizycznego 
nie pomijaj^ spraw zwiqzanych z dojrzewaniem psychicznym, emocjonalnym, a takze spotecznym i duchowym. 

Dotqczone do kazdego etapu edukacyjnego cwiczenia ugruntowujq wiedzy biologicznq oraz dajq okazjf do wypracowania dojrzatej 
i odpowiedzialnej postawy wobec siebie i otoczenia. 

pod red. Teresy Krol 
W^DRUJAC KU 
DOROSLOSCI 
Wychowanie do zycia 
w rodzinie podr^cznik 
dia uczniow klas V-VI 
szkoly podstawowej. 

Nrdop. 189/99. 

format 155x230, str. 72, Rubikon cena: 12,80 zt 

pod red. Teresy Krol 
W^DRUJAC KU 
DOROStOSCI 
Wychowanie do zycia w 
rodzinie podr^cznik dla 
uczniow klas l-lll gimnazjum. 

Nrdop. 190/99. 

format 155x230, str. 196, Rubikon cena: 18,80 zt 

pod red. Teresy Krol, Marii Rys 
W^DRUJAC KU 
DOROStOSCI 
Wychowanie do zycia w 
rodzinie podr^cznik dla 
uczniow szkol 
ponadgimnazjalnych. 

Nrdop. 270/01. 

format 155x230, str. 256, Rubikon cena: 25,00 zt 
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