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Z Y C I U Z A W S Z E T A K ! 

Od poczQcia cztowiek 
Naukowcy o poczgtku zycia cztowieka 
Z naukowego, medycznego punktu widzenia sprawa poczqtku zycia zostala juz dawno roz-
strzygni^ta. Czlowiekiem jest si? od poczecia. Stwierdzaj^ to naukowcy. Ponizej przytaczamy 
wypowiedzi tylko niektorych wybitnych polskich naukowcow — pochodzqce z opublikowa-
nych prac naukowych oraz tekstow nadeslanych do redakcji. 

„Kom6rk? jajow^ od momentu za-
plodnienia nazywamy zarodkiem, ale 
nie ulega wqtpliwosci, ze jest to czlo
wiek". 

prof, dr hab. n. med. Bogdan 
Chazan, specjalista krajowy 

w dziedzinie poloznictwa i ginekologii 

„Zywot czlowieka rozpoczyna sif 
w momencie poczf cia, to jest zaplodnie-
nia i konczy si? w momencie smierci". 

prof. zw. dr hab. n. med. Rudolf KU-
mek, czlonek Krolewskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w Londynie, dyrektor Kate-
dry i Kliniki Endokiynologii i Plodnosci 

Collegium Medicum UJ 

„Koniec X I X i wiek X X dzif ki eks-
plozji rozwoju nauk biologicznych 
oraz postfpowi techniki umozliwily 
badania nad mechanizmami zmian za-
chodz^cych w ludzkim ustroju, 
ktore prowadzq do zapocz^tko-
wania nowego zycia. Badania te 
udowodnily bez zadnych wqtpli-
wosci, ze rozwoj czlowieka jest 
procesem ciqglym od poczecia az 
do smierci". 

prof, dr hab. Maria Rybakowa, 
Komitet Rozwoju Czlowieka Wy-

dzialu Nauk Medycznych PAN War-
szawa — Krakow 

„Po zaplodnieniu, to jest ze-
spoleniu si? jqdra komorki jajo-
wej z jqdrem plemnika (co na-
st?puje w jajowodzie, blisko jego 
ujscia od strony jajnika) powsta-
je calkowlcie nowa, odbiegajqca 
od genotypow rodzicielskich, od-
r?bna jakosc genetyczna — no
wa osoba ludzka. Zestaw jej ge-
now w komorkach somatycz-
nych nie ulegnie juz zmianie do 
konca zycia". 

prof, dr hab. Boleslaw Suszka, 
biolog, pracownik naukowy PAN 

„Poczqtkiem zycia czlowieka jest 
zaplodnienie, w czasie ktorego j^dro 
komorki rozrodczej ojca Iqczy si? z jq-
drem komorki jajowej matki". 

prof, dr hab. n. med. Mieczyslaw 
Ujec, Akademia Medyczna Wroclaw 

„Czlowiek podczas calej swej onto-
genezy, to jest od pocz?cia do urodze-
nia si?, J E S T czlowiekiem, nie zas sta-
je si? nim po jakims czasie". 

prof, dr hab. n. med. 
Wlodzimierz Fijalkowski, Lodz 

„Pocz^tek zycia czlowieka to po-
Iqczenie dwoch komorek: komorki 
jajowej kobiety i plemnika m?zczy-
zny. Od tego momentu rozpoczyna 
si? tajemniczy nawet dla lekarzy 
i naukowcow proces formowania 
tkanek i narzqdow, ktory, jak wiado-

Dziecko w 5. miesiqcu od poczecia 

mo, trwa 9 miesi?cy, po czym nastf-
puje porod dziecka". 

prof, dr hab. n. med. Pawel 
Januszewicz, dyrektor naczelny Instytutu 
„Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka" 

Warszawa 

„Zycie pojedynczego czlowieka 
w rozumieniu genetyka mozna definio-
wac jako czas funkcjonowania zapisow 
DNA od momentu pocz?cia do smierci". 

prof, dr hab. Alina T. Midro, 
kierownik Zakladu Genetyki Klinicznej 

Akademii Medycznej w Biahymstoku 

„Polqczenie komorki jajowej 
i plemnika, czyli gamety matczynej 
i ojcowskiej daje poczqtek odr?bnemu 
zyciu. W wyniku zaplodnienia powsta-
je w pelni genetycznie uformowany no-
wy czlowiek, ktorego rozwoj dokonuje 

si? w czasie zycia ludzkiego. Tak 
wi?c embrion, plod, noworodek, 
niemowl?, dziecko, dorosly, sta-
rzec to okreslenia poszczegolnych 
biologicznych etapow rozwoju za-
wsze tego samego czlowieka". 

dr n. med. Antoni Marcinek dy
rektor Szpitala Polozniczo 

-Ginekologicznego im. 
R. Czerwiakowskiego w Krakowie, 

specjalista regionalny do spraw 
poloznictwa i ginekologii 

wojewodztwa malopolskiego 

Przyj?cie do wiadomosci fak-
tu, ze zycie czlowieka rozpoczy
na si? w momencie pocz?cia po-
winno u kazdego, niezaleznie od 
wyznawanego swiatopoglqdu, 
prowadzic do bezwarunkowego 
szacunku wobec zycia kazdej 
pocz?tej istoty ludzkiej. 

Przerwanie ciqzy, aborcj? -
czyli przerwanie zycia nienaro-
dzonego dziecka kazdy nazwie 
zabojstwem. 
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Dawca zycia 
ZwyciQzca smierci 

Drodzy Przyjaciele! 

Oddajemy do Waszych r^k kolejny numer „Sluzby Zyciu". To numer szczegolny - uka

zuje sif podczas kampanii wyborczej do Parlamentu. Znow slychac deklaracje politykow 

z obozu postkomunistycznego, ze srodowisk slirajnie liberalnych, zapowiadaj^ce przywroce

nie „ustawy aborcyjnej", czyli pozbawienie dzieci poczetych prawa do zycia. 

W tej sytuacji potrzeba mobilizacji wszystkich obroncow zycia, wszysikich uczciwych 

obywateli, by zablokowac proby zamachu na zycie nienarodzonych. Nikt uczciwy nie moze 

glosowac na kandydata, ktory zapowiada legaUzacj? zbrodni aborcji. 

Pracuĵ c nad tym numerem staralis'my si? zebrac najwazniejsze informacje na temat 

obrony zycia i przekazac je w mozliwie zwi^zly sposob. Naszym stalym Czytelnikom wy-

sylamy gratisowo dwa dodatkowe numery z prosbq, by przekazali je swoim znajomym, 

s^iadom, kolegom z pracy. Taka praca edukacyjna jest dzis bardzo potrzebna, bo rozpo-

wszechnianie prawdy o aborcji w przeszlosci blokowala cenzura komunistyczna, a teraz au-

tocenzura niektorych wydawcow uniemozliwia jej szerokie przekazywanie. 

Ufam, ze zeszyt ten skutecznie pomoze w wielostronnych dzialaniach broniqcych prawa 

do zycia kazdego nienarodzonego czlowieka. 

dr int Antoni Zi^ba 

redaktor naczelny 

Apelujemy do wydawcow i redaktorow gazet ogolnopolskich, lokalnych oraz parafiial-

nych o rozpowszechnianie prawdy o aborcji. Udzielamy prawa przedruku wszystkich ma-

terialow zawartych w tym numerze „Sluzby Zyciu". 

Informujemy, ze nasza redakcja uruchomiia strong 
internetow ,̂ na ktorej znajdujq sî  wszystkie dotychczasowe 

numery „Sluzby Zyciu", a takze warunki stalego 
otrzymywania naszego pisma (formularz zamowienia). 

www.life.net.pl 
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Z Y C I U Z A W S Z E T A K I 

ZASTANOWMY Sl i NAD 
PRAWDZIWYM ZNACZENIEM 
KILKU SLOGANOW 
Lewica i skrajni liberalowie posluguj^ si? chwytliwymi haslami, mowi^cymi o wolnosci 
wybom, prawie kobiety do wlasnego ciala itd. Hasla te ŝ  kiamliwe, ŝ  jedynie prob^ ukrycia, 
usprawiedliwienia zbrodni zabojstwa pocz?tego dziecka. 

ZARODEK, EMBRION, PtOD 
NIE JEST CZtOWIEKIEM 

— Czlowiek jest czlowiekiem od po
czecia (wypowiedzi naukowcow na ten 
temat zamieszczone na str. 2). Nauko-
wa prawda, ze czlowiekiem jest sif od 
poczfcia przekazywana jest nawet 
w podrfcznikach dla szkol podstawo-
wych i gimnazjow. 

ZABIEC, PRZERWANIE 
CIAZY, ABORCJA 
— zabicie czlowieka w prenatalnej fazie 
rozwoju, bez znieczulenia. Czfsto do 
smierci dziecka dochodzi w szczegolnie 
okrutny sposob: zostaje rozerwane i wy-
ssane z macicy za pomoc^ plastikowej 
rurki; pocifte na kawalki i „wyskroba-
ne" za pomoc^ stalowego noza w ksztal-
cie pftli; poszczegolne czlonki dziecka 
zostaje wyrwane z jego ciala, kr?goslup 
zlamany, a czaszka zmiazdzona. Stoso-
wane ŝ  rozne metody aborcji: inwazja 
do macicy przez drogi rodne czy zasto-
sowanie s'rodkow farmakologicznych. 

PARTIAL BIRTH ABORTION 
— aborcja w trakcie porodu. Jedna z me-
tod aborcji, stosowanych w Stanach Zjed-
noczonych (Izba Reprezentantow USA 
trzykrotnie, ostatnio 5 kwietnia 2000 r., 
probowala j ^ zdelegalizowac, nie udalo 
sif to na skutek weta bylego prezydenta 
Billa Clintona. Obecny prezydent George 
W. Bush zapowiada podjfcie prob zdele-
galizowania aborcji). Polega na sprowo-
kowaniu porodu, podczas ktorego dziec
ko jest wyci^gane za nogi z drog rodnych 
matki do momentu, gdy pozostaje w nich 
jedynie jego glowka. Nastf pnie w podsta-
wf czaszki dziecka wbijane jest narzf dzie 
chirurgiczne, ktore zabija dziecko. Mozg 
jest wysysany, czaszka miazdzona i wy-

ciqgana na zewnqtrz. 90 procent tego typu 
aborcji jest dokonywane na dziecku 
w 5-6 miesiiicu c i^y, ale w ten sposob 
zabijane ŝ  dzieci nawet dziewifciomie-
sifczne. Oczywiscie, dziecko jest zabija
ne w tak okrutny sposob bez znieczulenia. 

KOBIETA MA PRAWO 
DO WtASNECO ClAtA 
— Nienarodzone dziecko nigdy nie jest 
czfsciq organizmu matki. Matka 
i dziecko posiadaj^ rozne struktury ge-
netyczne, inny kod DNA, czf sto takze 
i inne grupy krwi. Dziecko poczfte jest 
now^, odrfbn^ istoty ludzk^, a matka 
nie ma prawa decydowac o pozbawie-
niu swego dziecka zycia na jakimkol-
wiek etapie jego rozwoju. Poczfte, 
a nienarodzone dziecko w poczqtkowej 
fazie swego zycia nie moze zyc poza 
organizmem matki, podobnie jak wcze-
sniak poza inkubatorem. Nikt rozs^dny 
nie moze powiedziec, ze poczf te dziec
ko jest czfsci^ organizmu matki, tak jak 
i wczesniak nie jest czf sci^ inkubatora. 

CHOROBA I WADY ROZWOJO-
WE POCẐ TEGO DZIECKA SA 
WYSTARCZAJACYM POWO-
DEM DO PRZERWANIA CIAZY 

— Jezeli u czlowieka nienarodzonego 
stwierdza sif chorobf czy wady rozwo-
jowe, to nalezy tego malego pacjenta 
otoczyc opiek^ i leczyc, a nie zabijac. 
Jak lekarz moze proponowac eliminacjf 
choroby poprzez zabicie chorego niena
rodzonego dziecka? 

CIAZ^ MOZNA PRZERWAC, 
GDY ZACRAZA ZYCIU MATKI 
— Wspolczesna medycyna stwierdza, ze 
nie ma kolizji pomifdzy zdrowiem ko

biety a kontynuacj^ ci^zy. Nawet jesli 
zaszlaby taka kolizja, to dla ratowania 
zdrowia jednego czlowieka nie mozna 
zabijac innego czlowieka. 

CIAZ^ MOZNA PRZERWAC, 
GDY POWSTAtA W WYNIKU 
CZYNU ZABRONIONEGO 
— Ojciec nienarodzonego dziecka winien 
przestfpstwa gwaltu czy kazirodztwa zo
staje w wyniku postfpowania sqdowego 
(w czasie ktorego ma zapewnionq obronf 
prawncj) skazany na kilka lat wifzienia. 
Nie mozna dopuscic do tego, aby poczfte 
dziecko, zupelnie niewinne i pozbawione 
jakiejkolwiek mozliwosci obrony, zostalo 
skazane na najwyzszy wymiar kary: karf 
smierci i aby wyrok ten wykonano. Przy-
pomnijmy, ze w Polsce zniesiono karf 
smierci nawet dla najwifkszych zbrodnia-
rzy, a niektorzy nadal popierajq aborcj f, 
czyli karf smierci dla absolutnie niewin-
nych nienarodzonych ludzi. 

NIE MOZNA ZMUSZAC KO
BIETY DO MACIERZYNSTWA 
— Jest to w pelni sluszne stwierdzenie, 
ale zwolennicy bezkamosci zabijania po-
czftych dzieci blfdnie wykorzystuj^ je 
w propagandzie przeciw ustawie chro-
ni^cej zycie, ktora zawiera zakaz zabija
nia, a nie nakaz podejmowania macie-
rzyiistwa. Zycie dziecka rozpoczyna sif 
w momencie poczfcia i w tym samym 
momencie kobieta staje sif matk^ i roz
poczyna sif jej macierzyristwo. Prawo 
ma chronic zycie poczftego czlowieka, 
a wife gwarantowac kontynuacjf rozpo-
czftego juz wczesniej macierzyristwa. 
Kobieta — matka poczftego dziecka — 
staje jedynie przed decyzj^: czy konty-
nuowac swe macierzyristwo, czy je prze-
rwac, czyli czy bye matk^ urodzonego 
czy zabitego dziecka. AZ 
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Kronika zycia dziecica przed narodzeniem 

CadHowefo z^fa 
1. DZIEN: P O C Z ^ C I E 
W momencie pocz?cia rozpoczyna si? zy
cie dziecka. Wtedy zostaje scisle okreslone 
takie cechy czlowieka jak: plec, zdolnosci, 
temperament, podatnosc na choroby i wy-
gl^d: kolor skory, oczu, wlosow, tendencja 
do niskiego lub wysokiego wzrostu. 

13. DZIEN 

Tworz4 si? zawi^zki ukladu nerwowego. 

19. DZIEN 
Powstaje cewa nerwowa, z ktorej rozwi-
nie si? rdzen kr?gowy i nerwy obwodowe. 
21. DZIEN 
Ksztaltuje si? mozg. 
Zaczyna bic scree dziecka. 

Mozg dziecka zoczyno si§ ksztahowoc od 
3. tygodnio po pocz?ciu. Powyzej zopis fal 
elektromagnetycznych (EEG) dokonany 
w 6. tygodniu zycio dziecka. 

_ m^:-: 

-mm 

Serce czlowieka zaczyna bic w 3. tygodniu od 
poa^cia. Powyzej EKG zarejestrowane 
w 8. tygodniu zycia. 

28. DZIEN 

Mozna rozpoznac soczewk? oka. 

4. T Y D Z I E N 
Pojawiaj^ si? zawi^zki nerek, w^troby, 
trzustki, zol^dka, jelit, pluc, uszu, nosa. 

5. T Y D Z I E N 
Powstaje zawi^zki dloni i stop, przegro-
dy w sercu. 

6. T Y D Z I E N 
Serce jest juz calkowicie uformowane. Funk-
cjonuj^ takze nerki, phjca i w^troba Pojawia-
jq si? zawi^zki z?b6w, szcz?ka i zuchwa, 
podniebienie. Tworzy si? szkielet dziecka. 
Powstaje zawi^zki palcow dloni i stop. 

41. D Z I E N 
Zaobserwowano pierwsze odruchy ner
wowe dziecka. 

43. D Z I E N 
Zarejestrowano fale elektromagnetyczne 
wysylane przez mozg. 

7. T Y D Z I E N 
Skora dziecka w okolicy warg jest wraz-
liwa na bol, ich dotkni?cie powoduje re-
akcj? calego ciala. 

8. T Y D Z I E N 
Pojawiaj^ si? rysy twarzy, ksztaltuje po-
wieki, dziurki nosa. 
Serce bije z czfstotliwo^ci^ 40-80 ude-
rzeii na minut?. Wszystkie narz^dy we-
wn?trzne ŝ  juz uksztaltowane i pelni^ 
swoje funkcje: serce rytmicznie bije, 
mozg wysyla impulsy nerwowe, zol^dek 
wydziela soki trawienne. Dziecko wazy 
okolo 2 g, ma 3,5 cm dlugos'ci. 

9. T Y D Z I E N 
Na dloniach i stopach pojawiaj^ si? za-
wi^zki paznokci. 
Pod wplywem dotkru?cia powieka zaci-
ska si?, dlori zwija w piqstk?. 

10. T Y D Z I E N 
Dziecko przeci^ga si?, podskakuje, zie-
wa, dotyka r?kami glowy, porusza ustami. 
Jego dalszy rozwoj polega jedynie na do-
skonaleniu pracy istniej^cych juz narz^-
d6w i wzro&ie. Dziecko mierzy okolo 
6,3 cm i wazy okolo 9 g. 

11. T Y D Z I E N 
Tworzy si? struny giosowe i podstawowe 
receptory powonienia. 

Dziecko mierzy 7,5 cm i wazy 14 g. 

12. T Y D Z I E N 
Zebra i kr?goslup kostniej^. 
Pojawiajq si? pierwsze ruchy oddechowe 
klatki piersiowej i polykania wod plodo-
wych — dziecko przygotowuje si? do 
oddychania i jedzenia. 
Na ekranie EKG widac jak dziecko uno-
si si? i opada, podciijga i prostuje r?ce 
i nogi, rusza biodrami, stopami, palcami, 
obraca glow?, otwiera i zamyka usta, 
sci^ga brwi i robi grymasy twarzy. 

14. T Y D Z I E N 
Serce przepompowuje dziennie okolo 
30 litrow krwi. 
Mi?dzy 14. a 15. tygodniem cala po-
wierzchnia ciala zaczyna reagowac na 
dotyk. 

5. M I E S L ^ C 
Rosn^ wlosy, brwi, rz?sy i paznokcie. 
Matka wie juz, kiedy dziecko spi, kopie, 
ma czkawk?, przeci^ga si?, obraca. Dziec
ko wazy 40 dkg i ma 25 cm dlugosci. 

6. M I E S I A C 
Szkielet intensywnie kostnieje. 
Dziecko reaguje na s'wiatlo (odwraca 
glow?) i (w 24. tygodniu) na silny 
dzwi?k (przestrachem). 
Uczy si?, zapami?tuje, nabywa nawy-
kow, doswiadcza pierwotnych emocji. 
Mierzy okolo 28 cm i wazy od 500 do 700 g. 

7. M I E S I A C 
Widoczne ŝ  odruchy wrodzone: ssanie, 
kroczenie, odruch chwytny. 

8. M I E S I A C 
Skora dziecka wygladza si?, cialo za-
okrqgla, konczy si? dojrzewanie narz^-
dow wewn?trznych, zwlaszcza ukladu 
oddechowego. 

9. M I E S I 4 C 
Rodzi si? dziecko. Ma okolo 50-55 cm 
i wazy okolo 3 kg. 

lek. med. Maria Szczawinska, 
lekarz ginekolog poloznik 
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Z Y C I U Z A W S Z E T A K ! 

Ku refleksji 

Hitler 
Pierwszy raz w dziejach Polski zalegalizowano aborcj? 9 marca 1943 roku. Zrobili to ludzie Hitlera podczas 

niemieckiej okupacji Polski. 

Stalin 
Drugi raz zalegalizowano w Polsce aborcj? 27 kwietnia 1956 roku. Zrobili to ludzie Stalina podczas komu-

nistycznej, sowieckiej okupacji naszego kraju. 

Martin Borman — hitlerowski zbrodniarz wojenny 

„... obowi^zkiem Slowian jest pracowac dla nas. Plodnosc Slowian jest niepoz^dana. Niech uzywajq prezerwatyw albo robi^ 
skrobanki — im wi?cej, tym lepiej. Oswiata jest niebezpieczna". 

(cyt. za: J. Hey decker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w s'wietle Norymbergii — bilans tysiqclecia, Ksi^zka i Wiedza, Warszawa 1979) 

Jan Pawet ii 
„Czlowiekiem jest rdwniez nienarodzone dziecko". 

26 stycznia 1980. 

„I zycz?, i modi? si? o to stale, azeby rodzina polska dawala zycie, 
zeby byla wiema s'wi?temu prawu zycia". 

8 czerwca 1979 

„Walczcie, aby kazdemu czlowiekowi przyznano prawo do urodze-
nia si?... Nie zniech?cajcie si? trudnosciami, sprzeciwami czy niepo-
wodzeniami, jakie mozecie spotkac na tej drodze. Chodzi o czlowieka 
i nie mozna w tej sytuacji zamykac si? w biernej rezygnacji. 

Jako Namiestnik Chrystusa, Wcielonego Slowa Bozego, mowi? 
Wam: pokladajcie wiar? w Bogu, Stworzycielu i Ojcu kazdej ludzkiej 
istoty. Ufajcie tez czlowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieristwo 
Boze i powolanemu, by bye dzieckiem Bozym. 

W Chrystusie Zmarlym i Zmartwychwstalym sprawa czlowieka 
otrzymala juz swoj ostateczny wyrok: ZYCIE ZWYCi:^ZY SMIERC!" 

26 lutego 1979 

W imiQ jakich racji, w czyim interesie niektorzy postkomu nisei i skrajni libera+owie 
postuluja przywrocenie legalnos'ci aborcji, czyli zbrodniczego bezprawia, narzuco-
nego nam w przesz+os'ci przez hitlerowcow i stalinowcdw? 
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Aborcja a zdrowie Icobiety 
Obroncy zycia, domagaj^c 
si? prawnej ochrony zycia 
dziecka poczftego, maj^ na 
uwadze nie tylko obrony 
zycia dziecka, ale takze zdro
wie kobiety. Aborcja ma bar
dzo negatywny wplyw na ko-
biet?-matk?. Szkody wyrz^-
dzone przez przerwanie ciq-
zy organizmowi kobiety ŝ  
dwojakie — i fizyczne, i psy
chiczne. Warto pami^tac, ze 
obowiqzujqca ustawa z 
7 1 1993 r. chroni nie tylko 
zycie poczftego dziecka, ale 
takze zdrowie psychofizycz-
ne jego matki. 

Konsekwencje aborcji dla kobiecego 
zdrowia ujawniaj^ si? w kilka dni czy ty-
godni po aborcji, ale wyst?-
puje takze w kilka lub na
wet kilkanascie lat pozniej. 

nym rozwojem drobnoustrojow w niedo-
kladnie oczyszczonej jamie macicy. Jesli 
krwotok wystfpuje na zewn^trz drog rod
nych, kobieta zwykle szuka pomocy lekar-
skiej, lecz jesli krew wyplywa do jamy 
brzusznej, moze dojsc do uszkodzenia na-
rz^dow wewnftrznych, zapalenia otrzew-
nej, wstrz^su krwotocznego. 

Nast^pstwa odiegle 
To przede wszystkim nieptodnosc — 

„przeniesienie mikroorganizmow z szyj-
ki macicy do jajowodow i jamy macicy 
moze spowodowac zapalenie narzqdow 
miednicy malej, nieplodnosc, przewlekle 
bole brzucha i zwi?kszenie ryzyka ci^zy 
pozamacicznej wskutek czfsciowego za-
rosnifcia jajowodu (...). Calkowite zaro-
snifcie jajowodu prowadzi do nieplod-
nosci: nie moze dojsc do polaczenia sif 
plemnika z komork^ jajowq" (Chazan). 

Czf ste S4 takze poronienia — „odsetek 
samoistnych poronien u kobiet, u ktorych 
doszio po aborcji do powiklan zapalnych 
wzrasta nawet do 22 proc." — (Chazan). 

Innym skutkiem aborcji ŝ  przedwcze-
sne porody — na skutek niedomagania 
szyjki macicy, oslabionej podczas szybkie-
go, silowego, rozrywaj^cego mifsnie roz-
ci^gania w czasie zabiegu aborcyjnego. 

Jednym z grozniejszych skutkow jest 
rak piersi — ,3adania przeprowadzone 
w USA w 1994 roku wykazaiy, ze ryzyko 
raka piersi u kobiet, ktore byly w c i^y i do-
konaly aborcji jest o 50 proc. wyzsze w po-
rownaniu z kobietami, u ktorych ci^za za-
koriczyla sif w iimy sposob" (Chazan). 

U kobiet, ktore przeszly aborcjf, czf-
s'ciej stwierdza sif nawracaj^ce stany za-
palne drog rodnych, zaburzenia mie-
si^czkowania z brakiem owulacji, a pod
czas nastfpnych c i ^ czfsciej stwierdza 
sif lozysko przodujqce, przyrosnifte, 

cytaty za: 
prof. zw. dr hab. n. med. 

Radzislaw Sikorski, dr n. med. Ewa Ba-
szak, Medyczne skutki aborcji, 

„Stuzba Zyciu" V/2000 
prof, dr hab. med. Bogdan Chazan, 

Aborcja i zdrowie kobiety, 
„Sluzba Zyciu" V/2000 

Zdrowotne konsekwencje aborcji 

Powiklania bez-
posrednie 

Najczfstszym powi-
klaniem zwi^zanym z chi-
rurgicznym przerywaniem 
ciqzy jest infekcja narzq-
du rodnego (w 49 proc. 
przypadkow), ktora moze 
sif rozszerzyc na narz^dy 
miednicy lub cal^ jamf 
brzuszn^. „Zdarza sif, ze 
infekcja przebiega w spo
sob dyskretny az do chwi-
l i , kiedy dochodzi do po
wiklania w postaci wstrzq-
su septycznego, ktory nie 
leczony doprowadza do 
zespolu wykrzepiania 
ogolnego (...). Brak spe-
cjalistycznego leczenia 
konczy sif w takich wy-
padkach s'mierci^ kobiety" 
(Sikorski, Baszak). 

Innym czfstym powi-
klaniem jest krwotok — 
zwiqzany z rozdarciem ma
cicy lub szyjki macicy albo 
z zakazeniem spowodowa-

Przerwanie ci^zy 

Uszkodzenie szyjki 
macicy 

Uszkodzenie, zakazenie, zapalenie 
btony sluzowej i mi^snia macicy 

Izoimmunizacja 

NIewydolnosc szyjki Nieprawidowe zagniezdzenie 
jaja ptodowego 

Zakazenie jajowodow 
i zapalenie przydatkow 

Niskie usadowienie 
tozyska 

Lozysko 
przodujqce 

Zmiany pozapalne 
w przydatkach 

Ciqza 
pozamaciczna 

Nieptodnosc 

za: Medycyna prenatalna, 
red. prof, dr hab. Zbigniew Stomko, 
Panstwowy Zaklad Wydawnictw 
Lekarskich, Warszawa 1986 

Martwe 
urodzenia 

Zgony 
noworodkow 

Opozniony rozwoj 
umystowy 

Wysoki wskaznik umieralnosci 
okotoporodowej 
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Z Y C I U Z A W S Z E T A K I 

P s y c h i k a p o a b o r c j i 
Zaburzenia psychiczne spowodowane aborcj^, okreslane ŝ  nazwq syndromu postaborcyjne-
go. one rownie grozne jak nast^pstwa fizyczne przerywania ci^zy, cz^sto jednak kobiety 
nie poddaj^ si? leczeniu i ŝ  pozostawione same sobie z tym ci^zkim urazem psychicznym. 

1 • aukowe zainteresowanie losem 
L ' I kobiet, ktore przeszly aborcjf 
^ • istnialo w Polsce juz kilkadzie-

si^t lat temu, w czasach, kiedy aborcja 
byla w Polsce zalegalizowana. Przykla-
dem moze bye cytat z podsumowania 
jednej z prac doktorskich z 1965 roku: 

„Przeprowadzone obserwacje 105 ko
biet po zabiegach sztucznego przerwania 
ci^zy pozwalajci na ustalenie zwicjzku 
przyczynowego pomifdzy zabiegami 
przerwania ciqzy a wystfpowaniem 
czynnosciowych zaburzeri seksualnych, 
objawow nerwicowych ogolnych i kr^-
zeniowych (...). Objawy nerwicowe 
ogolne po zabiegach obserwowane ŝ  
w 13,3 proc. przypadkow, a dolegliwosci 
nerwicowe ze strony ukladu kr^zenia 
w 14,2 proc. przypadkow. Urazowosc 
psychosomatyczna zabiegu jest bardzo 
wyraznie zaznaczona w badanym mate-
riale (...). 68,5 proc. kobiet przyznaje sif 
do poczucia winy w zwi^zku z przeby-
tym zabiegiem, a 53,3 proc. badanych 
skarzy sif na niepokoj wewnftrzny i sta
le zdenerwowanie wywolane nawracajij-
cymi wspomnieniami zabiegu i poczucia 
winy". 

(Wl. Kokoszka, „Patogenne nast^p-
stwa sztucznego przerywania ciqzy", 

praca doktorska, 1965, Biblioteka 
Glowna AM w Krakowie) 

Wyniki nowszych badari, pochodz^ce 
glownie z amerykariskich osrodkow uni-
wersyteckich, sq jeszcze bardziej alar-
muj^ce: 

• 100 proc. badanych kobiet do-
s'wiadcza smutku, poczucia straty, 

• 92 proc. ma poczucie winy, 
• 85 proc. zaskoczyla intensywnos'c 

negatywnych emocji zwi^zanych 
przebyt^ aborcj cj, 

• 81 proc. czuje sif skrzywdzone, 
• 81 proc. mysli wciqz o zabitym 

dziecku, 
% 73 proc. cierpialo na depresjf, 
• 73 proc. czuje sif nieswojo 

w obecnosci dzieci. 

• 69 proc. czuje niechfc do wspol-
zycia seksualnego, 

• 65 proc. mialo tendencje samoboj-
cze, 

• 61 proc. zaczflo naduzywac alko-
holu, 

• 23 proc. podjflo proby samoboj-
cze. 
(wg badan opublikowanych przez 

dr Speckhardt na Uniwersytecie 
Minnesota w 1985 r) 

Kobiety, ktore przezyly aborcjf do-
swiadczaJ4 czfsto wifkszego poczucia 
straty niz te, ktore dos'wiadczyly samo-
istnego poronienia, a poniewaz aborcja 
jest przezyciem niezwykle urazowym, 
najczfsciej sq bezsilne wobec nastfpujq-
cego po nim bolu psychicznego. Poja-
wiaje sif u nich mifdzy innymi powraca-
j^ce, uporczywe wspomnienia, sny i ha-
lucynacje dotycz^ce zabitego dziecka 
i zabiegu aborcji. Powszechne ŝ  poczu
cie odosobnienia i wyobcowania, bez-
sennosc, drazliwosc, wybuchy zlosci, 
mysli samobojcze, poczucie bezsilnos'ci 
i beznadziejnosci, niezdolnosc do wyba-
czenia sobie. 

Przyczynq pojawienia sif wszyst
kich tych objawow sq rozmaite kon-
flikty psychologiczne i trudnos'ci f i 
zyczne, ktore przezywaje, najczfsciej 
osamotnione w swej tragedii, kobiety. 
Osamotnione, bo badania wskazujij, ze 
prawie polowa z nich doswiadcza za
burzenia wifzi z dotychczas najbliz-
szymi ludzmi, a zwlaszcza zalamania 
sif relacji z ojcem zabitego dziecka, 
szczegolnie jesli zawiodl, namowil j ^ 
do aborcji. 

Zabieg przerywania ciqzy nie pozo
staje rowniez bez wplywu na psychikf 
ojcow: na depresjf po aborcji cierpi 92 
proc. kobiet i 82 proc. mfzczyzn. Bada
nia dotyczqce wzajemnych relacji mif
dzy malzonkami po aborcji ujawniajfi 
pojawienie sif emocjonalnych zaburzen, 
CO u 25 proc. malzeristw doprowadzilo 
do calkowitego zalamania sif wi f zi mal-

zeriskich, a u innych spowodowalo wy-
stfpowanie ostrych konfliktow. 

Cdzie szukac pomocy 
Ludziom zranionym aborcyjnym do-

swiadczeniem pomagajq specjalisci. 
W Polsce od 1993 roku jest realizowany 
program terapeutyczny „Zywa Nadzieja" 
opracowany przez dr. Philipa Ney'a 
i dr Marif Peeters Ney. Towarzystwo Od-
powiedzialnego Rodzicielstwa za posred-
nictwem oddzialu w Rybniku zajmuje sif 
organizowaniem szkoleri dla osob zainte-
resowanych udzielaniem pomocy psy-
chologicznej ofiarom aborcji. Towarzy
stwo dysponuje filmami edukacyjnymi 
i odpowiedniq literature specjalistycznq. 

W sprawie szkoleri, materialow edu-
kacyjno-informacyjnych i konferencji 
mozna pisac pod adresem: 

Towarzystwo Odpowiedzialnego Ro
dzicielstwa, Andrzej Winkler, ul. Pod 
Walem 7, 44-203 Rybnik 

Pomocq kobietom sluzq wydzialy 
ds. rodzin kurii diecezjalnych Koscio
la katolickiego. 

Kosciol nie tylko na-
ucza, ale takze pomaga 

Kobiety oczekujqce urodzenia 
dziecka, a znajdujqce sif w trudnej 
sytuacji zyciowej, mogq uzyskac 
koniecznq pomoc w wydzialach (re-
feratach) duszpasterstwa rodzin od-
powiednich kurii na terenie calego 
kraju. 

W calej Polsce istniejq, prowa-
dzone przez Kosciol, domy samotnej 
matki, w ktorych otacza sif pelnq 
opiekq kazdq matkf w blogoslawio-
nym stanie, ktora tej formy pomocy 
potrzebuje. Infromacji udziela Krajo
wy Osrodek Duszpasterstwa Rodzin 
w Warszawie, tel. (022) 838 92 58 
w godz. 10-13. 
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Dr Nathanson ukazuje klamstwa zwolennikow aborcji, ktore doprowadzily do legalizacji 
przerywania ci^zy w USA. Tekst ten pokazuje wyraznie, ze wprowadzenie legalnej aborcji nie 
bylo zadnym „wyzwoleniem kobiet", lecz perfidnq manipulacj^. 

dr Bernard Nathanson 

Smiertelne oszustwo, 
zaplanowana zagtada 
(irlandia 1982, fragmenty) 

Wiele osob moglo slyszec o mnie ja
ko o dyrektorze i zalozycielu najwifk-
szej na s'wiecie kliniki, w ktorej wyko-
nywano zabiegi przerywania ciqzy. 
Funkcjonowala ona w Nowym Jorku ja
ko „Centrum zdrowia rozrodczosci 
i seksu", a zabilismy tam 60 tysifcy 
dzieci. Wlasnor?cznie dokonalem jesz
cze 15 tysifcy aborcji podczas prywat-
nej praktyki, a wife jestem odpowie-
dzialny za smierc 75 tysifcy dzieci. Nie 
jestem dumny z tej statystyki, ale sqdzf, 
ze dzifki niej moj wyklad zyskuje wia-
rygodnosc. 

Klamstwa, klamstwa, 
klamstwa... 

W 1968 zostalem jednym z zalozycie-
l i „Narodowego Zwiqzku na rzecz Znie-
sienia Ustawy o Aborcji" (NARAL: „Na-
tional Association for Repeal of Abortion 
Law"). Byla to pierwsza politycznie ak-
tywna proaborcyjna grupa dzialajqca 
w Stanach Zjednoczonych (...). 

Myslf, ze gdyby przeprowadzono 
wowczas reprezentatywnq ankietf, 
99,5 proc. Amerykanow wypowiedzia-
loby sif przeciwko nieograniczonej, le
galnej aborcji. Ale nasza liczqca czte-
rech zaangazowanych czlonkow grup-
ka o niewielkim budzecie zdolala ciqgu 
dwoch lat doprowadzic do tego, ze 
w stanie Nowy Jork zniesiono istniejq-
cq od 140 lat ustawf zabraniajqcq abor
cji. Trzy lata potem przekonalismy do 
naszych poglqdow Sqd Najwyzszy 
i podjfto haniebnq decyzjf, ktora zale-
galizowala aborcjf we wszystkich 50 
stanach. 

Jak tego dokonalismy? Taktyki, kto-
rymi poslugiwalismy sif w walce o pra
wo do aborcji w USA, sq obecnie stoso-
wane w calym zachodnim swiecie... 

Falszowanie sondazy 
W 1968 roku wiedzielismy, ze uczci-

we przeprowadzenie wsrod Amerykanow 
ankiety na temat przerywania ciqzy ozna-
czaloby dla nas druzgocqcq k l f skf. Zde-
cydowalismy sif wife dzialac inaczej: 
rozpowszechnialismy wyniki przeprowa-
dzonych przez nas rzekomo ankiet, twier-
dzqc, ze 50 lub 60 proc. Amerykanow 
chce legahzacji przerywania ciqzy. Byla 
to niezwykle skuteczna „taktyka samo-
spelniajqcych sif proroctw": gdyby do-
statecznie dlugo wmawiac amerykariskiej 
opinii publicznej, ze wszyscy sq za lega-
lizacjq aborcji, wifkszosc nabralaby 
przekonania o slusznosci takiego poglq-
du. (...) sfalszowalismy dane na temat 
nielegalnych zabiegow przerywania ciq
zy. Mass mediom i opinii publicznej 
przekazywalismy informacjf, ze rocznie 
przeprowadza sif w Stanach okolo milio-
na aborcji, chociaz wiedzielismy, ze na-
prawdf jest ich okolo 100 tysifcy. Pod
czas nielegalnych zabiegow umieralo 
rocznie 200-250 kobiet, ale stale powta-
rzalismy, ze s'miertelnos'c wynosi 10 ty
sifcy rocznie. 

Jednym z klamstw, ktore rozpo
wszechnialismy podczas naszej kampanii 
bylo twierdzenie, ze gdy aborcja jest 
prawnie zakazana, przeprowadza sif do-
kladnie tyle samo zabiegow, tyle ze niele-
galnie. To nieprawda! Przed zliberalizo-
waniem ustawy antyaborcyjnej przepro-
wadzano w naszym kraju 100 tysifcy 

sztucznych poronieii rocznie, dzis' hczba 
ta wynosi 1,55 mln. 

„Ciemni" i „oswieceni" 
katolicy 

Najskuteczniejszq z taktyk, ktore sto-
sowalismy podczas naszej dzialalnosci 
w latach 1968-1973, byla tak zwana kar-
ta katolicka. Mowiqc o poparciu Koscio
la katolickiego dla niepopulamej wsrod 
Amerykanow wojny w Wietnamie pod-
kreslalismy jednoczesnie, ze jest on 
glownym przeciwnikiem liberalizacji 
ustawy antyaborcyjnej. W ten sposob po-
zyskalismy dla naszych poglqdow 
wszystkie te grupy, ktore byly przeciwne 
wojnie. Zdobylismy studentow, intelek-
tualistow i , co najwazniejsze, srodki ma-
sowego przekazu. 

Powolujqc sif na sfalszowane ankiety 
twierdzilismy, ze „wifkszosc katolikow 
opowiada sif za reformq ustawy". Poslu-
gujqc sif tq taktykq probowalismy prze-
konac katolikow, ze hierarchia koscielna 
jest ciemna i reakcyjna, a ci wierzqcy, 
ktorzy uwazajq sif za ludzi os'wieconych 
i postfpowych muszq przejsc na naszq 
stronf. 

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 ko.scielnej. 

Zataic, czyli sktamac 
Chodzilo nam o to, aby za pos'rednic-

twem mediow przekonac spoleczeristwo, 
ze nie ma grup niekatolickich, ktore bylyby 
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Ktamstwo 
przeciw przerywaniu ciqzy. W rzeczywi-
stosci przeciw dopuszczalnosci aborcji 
wypowiadalo sif wiele Kosciolow: 
wschodnie koscioly prawoslawne, 
„Churches of Christ", „American Baptist 
Association", luteranie, metodysci, mor-
moni, ortodoksyjni zydzi, muzulmanie, 
zielonoswiqtkowcy. 

Pisalismy, ze jest sprzeczne z Konsty-
tucjq, by grupy wyznaniowe sprzeciwialy 
sif legalizacji aborcji i mieszaly do spraw 
nalezqcych do dziedziny politycznej. 
Twierdzilismy, ze jest to podwazanie za-
gwarantowanej konstytucyjnie zasady 
rozdziaiu Kosciola i paristwa. Celowo 
przemilczahsmy fakt, ze w historii USA 
mozna znalezc wiele przykladow poli-
tycznych deklaracji skladanych przez 
grupy religijne. W latach 1850 i 1860 pa-
storzy protestanccy dzialali na rzecz znie-
sienia niewolnictwa. „Zapominalismy", 
ze duchownym protestanckim byl takze 
Martin Luter King, ktory walczyl o pra
wa obywatelskie w USA, a wielu ksifzy 
katolickich bylo niezwykle aktywnych 
w ruchu przeciwko wojnie w Wietnamie. 
Oczywiscie wszyscy oni byli znani i me
dia chftnie ukazywaly ich zaangazowa-
nie. Poniewaz ci dzialacze mieli poglqdy 
liberalne, uwazano, ze nie nastfpowalo 
w tych przypadkach naruszenie zasady 
rozdziaiu Kosciola od paristwa. 

Kiedy Narodowa Konferencja Bisku-
pow w USA wypowiedziala sif za za-
mrozeniem broni atomowej, nikt nie po-
wiedzial, ze powinni sif zajmowac wla-
snymi sprawami, ale chwalono ich w me-
diach za otwartosc i postfpowosc. Gdy 
jednak ta sama grupa poparla parlamen-
tamy wniosek o zmianf ustawy dopusz-
czajqcej aborcjf, natychmiast stala sif 
obiektem atakow. 

Ideologia wiecznie zywa 
Oprocz „karty katolickiej" NARAL 

stosowalismy jeszcze inne metody 
w propagandzie na rzecz aborcji. 
Pierwsza z nich polegala na konse-
kwentnym przeczeniu dowiedzionemu 
naukowo faktowi, ze zycie zaczyna sif 
w chwili poczfcia. Utrzymywalismy, 
ze stwierdzenie, kiedy zaczyna sif zy
cie czlowieka, jest problemem teolo-
gicznym, prawnym, etycznym, filozo-
ficznym, ale na pewno nie naukowym. 
Takie dzialanie jest nadal jednq z ulu-
bionych taktyk grup proaborcyjnych, 
twierdzqeych, ze naukowcy nie sq 
w stanie zdefiniowac momentu, w kto-
rym rozpoczyna sif istnienie czlowie
ka. Taki poglqd jest smieszny i absur-
dalny (...). dr B. Nathanson 

Klamstwo powtarzane przez post-
komunistow i liberalow jest „podsta-
wq" atakow na Kosciol katolicki. 

Od 1989 r. obroricy zycia walczq na 
forum publicznym o przyznanie kazde
mu poczf temu dziecku prawa do zycia. 
Podajq, ze wspolczesna nauka stwier
dza jednoznacznie, ze zycie ludzkie za
czyna sif w chwili poczfcia, zas 
w paristwie praworzqdnym kazdy czlo
wiek ma prawo do zycia. To uzasadnia 
jego prawnokamq ochronf. W tym ro-
zumowaniu wykorzystuje sif jedynie 
fakt medyczny i humanistycznq zasa-
df: w zadnym wypadku nie wolno za
bijac niewinnych ludzi. Nie ma tu zad
nego odwolywania sif do wiary kato
lickiej. 

Zwolennicy legalizacji aborcji 
uwazajq, ze katolicy, uznajqc czlowie-
czeristwo istoty ludzkiej od chwili po
czfcia i domagajqc sif zapewnienia 
prawa do zycia, usilujq narzucic swoj 
swiatopoglqd wszystkim obywatelom. 

Twierdzq, ze sprawa poczqtku zycia 
czlowieka to problem filozoficzny, so-
cjologiczny i nie wchodzi w zakres ba
dari medycyny. 

Jest to oczywiste klamstwo; klam
stwo tym bardziej cyniczne i niebez-
pieczne po doswiadczeniu holocaustu. 
Trzeba przypomniec, ze u zrodel zagla-
dy Zyd6w lezalo odrzuceiue przez hit
lerowcow medycznego kryterium czlo
wieczeristwa i zastqpienie go „filozo-
ficznym" — rasistowskim. Sqd Naj
wyzszy I I I Rzeszy orzekl, ze Zydzi to 
odrfbna rasa, nie-ludzie. To zbrodni-
cze, rasistowskie okreslenie sqdu I I I 
Rzeszy doprowadzilo do ludobojstwa 
— nie-ludzi wolno bylo zabijac. 

Katolicy i wszyscy uczciwi intelek-
tualnie ludzie odrzucajq wszelkie poza-
medyczne kryteria ustalania czlowie
czeristwa i domagajq sif prawa do zycia 
dla kazdego, bez zadnych wyjqtkow, 
czlowieka. 

Zofia Gorczyca 
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Dziatanie pigutki 
wczesnoporonnej RU-486 
DIaczego obroncy zycia sg 
przeciwni RU-486? 

1. Srodek ten zabija nienarodzone 
dziecko. Nie ma dzialania antykoncepcyj-
nego (zapobiegajqcego poczfciu dziecka), 
lecz wczesnoporonne. Jest podawany az do 
siodmego tygodnia zycia dziecka. Przyj-
mowany bez zestawienia z innymi prepa-
ratami ma skutecznosc ok. 85 proc. Jezeli 
po zastosowaniu tej pigulki poda sif ude-
rzeniowq dawkf prostaglandyn, ostateczny 
zabqjczy wynik wynosi ok. 95 proc. 

2. Jej upowszechnienie moze spo
wodowac zgony tysifcy kobiet. Czf
stym powiklaniem po zazyciu RU-486 
sq dlugotrwale i obfite krwawienia. Ba
dania wykazaiy, ze po zastosowaniu 
RU-486 jedna na sto kobiet wymagala 
lyzeczkowania w celu zahamowania 
krwawienia. Dzialo sif to w Scisle kon-
trolowanych warunkach klinicznych, 
przy bardzo dobrej opiece medycznej. 
W niektorych regionach obfite i dlugo
trwale krwawienie bf dzie znacznie bar
dziej niebezpieczne, gdyz czfsto brak 
szpitali, nie ma mozliwosci chirurgicz-
nego hamowania krwotoku oraz doko-
nania transfuzji. Wiele kobiet wykrwa-
wi sif na smierc. 

3. U dzieci, ktore przezyjq, RU-486 
spowoduje znaczne wady rozwojowe. 
Wystqpi to wskutek kilku niezaleznych 
mechanizmow: 

- rozwijajqce sif dziecko zostaje po
zbawione istotnego hormonu odzywcze-
go — progesteronu, w krytycznym mo
mencie organogenezy; w chwili, gdy for-
muje sif struktura jego ciala oraz narzqdy. 

Ten silnie trujqcy, syntetyczny steryd za-
bije wifkszosc tych dzieci przed urodze-
niem. Ale nie wszystkie. Istnieje duze 
prawdopodobieristwo, ze te dzieci, ktore 
przezyjq, bfdq obciqzone znacznymi wa-
dami rozwojowymi, wlqcznie z powaz-
nymi deformacjami koriczyn, podobnymi 
do tych, ktore niegdys spowodowalo sto-
sowanie thalidomidu. 

- srodek ten moze dzialac podobnie 
jak DES, ktory byl stosowany w latach 
szescdziesiqtych w celu zapobieganiu po-
ronieniu, a ktory okazal sif potem che-
micznq bombq z opoznionym zaplonem. 
RU-486 moze takze w organizmie wcho-
dzic w reakcje chemiczne i wytwarzac 
wolne rodniki. Mogq one iqczyc sif 
z DNA. Z powodu tego mechanizmu 
uszkodzenie dziecka moze sif ujawnic 
przy porodzie, ale takze nawet 20 czy 
wifcej lat pozniej, jako deformacja czy 
rak, tak jak to sif stalo w przypadku DES. 
Jest nawet mozliwe, ze substancje te mo-
gq sif polqczyc z zeriskim materialem ge-
netycznym zawartym w DNA, co moze 
spowodowac nowotwor lub deformacje 
dzieci w nastf pnych pokoleniach. 

na podst. J. C. Willke, Aborcja. Py-
tania i odpowiedzi, Gdansk 1991 

„Producentem RU-486, pigulki abor
cyjnej (oryginalna nazwa ZK 95.890, te
raz klasyfikowana jako Roussel-Uclaf 
38486 lub w skrocie RU-486) jest francu-
ska firma Group Roussel-Uclaf, fiha za-
chodnioniemieckiego giganta farmaceu-
tycznego Hoechst. 

Malo kto wie, ze Hoechst pierwot-
nie nazywal si? I G Farben, a nazw? 

zmienil po I I wojnie swiatowej, by za-
pomniano o zlej reputacji tej firmy. I G 
Farben osiqgnql wielkie zyski w czasie 
wojny z produkcji cyanidowego gazu 
cyklon-B, uzywanego do eksterminacji 
Zydow i innych ludzi w tzw. lazniach 
na terenie nazistowskich obozow 
smierci. 

Cyklon-B 

Teraz spadkobiercy IG Farben zara-
biajq pieniqdze na zabijaniu milionow 
nienarodzonych dzieci. 

Paradoksalnie, wynalazca pigulki — 
Etienne Baulieu z francuskiego Narodo-
wego Instytutu Zdrowia i Badari Me
dycznych — jest Zydem. Urodzil sif ja
ko Leon Blum. Doktor Blum w 1942 ro
ku zmienil nazwisko, prawdopodobnie 
po to, by uniknqc smierci przez zatrucie 
cyklonem-B, gazem produkowanym 
przez korporacjf, dla ktorej obecnie 
pracuje". 

za: dr Brian Clowes, 
The Facts of Life, HLI, 

Front Royal, Virginia 1997, s. 82 

„Nie" dla smiercionosnych produktow 
IG Farben i ich „siostrzanych" firm! 
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2 Y C I U Z A W S Z E T A K ! 

Polskie spoteczenstwo 
za prawem do zycia 

Za stusznosciq postawy pro-life 
przemawiaj^ nie tylko racje moraine 
czy naukowe. Dzialalnosc obroncow zy
cia wynika rowniez z zasad rzqdzqcych 
demokracjq — walczq o to, czego chce 
wifkszosc w polskim spoleczeiistwie. 

styczeri 1991 r. 
Ogloszono wyniki oficjalnych kon-

sultacji, zarzqdzonych przez Sejm na te
mat prawa do zycia — z wszystkich 
1 710 976 odpowiedzi za zyciem bylo 
1 527 000, czyli ok. 89 proc. 

czerwiec 1994 r. 
W zwiqzku z wetem prezydenta Le-

cha Walfsy wobec proby pozbawienia 
poczftych dzieci prawa do zycia do Se-

natu RP wplynflo okolo miliona listow 
za zyciem i okolo 50 tys. przeciw zyciu, 
wife prawie 90 proc. nadeslanych l i 
stow bylo za zyciem. 

sierpieh 1996 r. 
Przed debatq w Sejmie nad prawem 

do zycia na rfce marszalka Sejmu Jana 
Zycha wplynf lo 935 909 listow za zyciem 
i 38 przeciw (slownie: trzydziesci osiem). 

pazdziernik 1996 r. 
3 pazdziemika w I Narodowej Mani-

festacji w Obronie Zycia wziflo udzial 
30 tys. osob — zwolennikow zabijania 
pod parlamentem nie bylo w ogole. 
23 pazdziemika w I I Narodowej Manife-
stacji w Obronie Zycia wziflo udzial 

ok. 100 tys. osob, grupa zwolennikow 
zabijania, ktora na krotko manifestowala 
przed Sejmem liczyla ok. 60 osob (nie 
tysifcy, lecz osob). W pazdzierniku 
przed debatq w Senacie RP nad prawem 
do zycia na rfce senator Alicji Grzesko-
wiak przekazano ok. 3 mihonow pisem-
nych deklaracji za zyciem. 

wrzesieri 1997 r. 
Wybory parlamentame wygrala Ak-

cja Wyborcza Solidamosc, ktora jedno
znacznie opowiada sif za prawnq ochro-
nq poczftych dzieci — nie weszla do 
parlamentu Unia Pracy, ktora byla inicja-
torkq i aktywnym uczestnikiem procesu 
legislacyjnego, pozbawiajqcego nienaro
dzonych prawa do zycia i opowiadala sif 
za referendum nt. aborcji. 

czerwiec 1999 r. 
Obrona zycia nienarodzonych zostala 

uznana za najlepszq zmianf, jaka sif doko-
nala w latach 1997-99 (patrz grafik obok). 

sierpieri 1999 r. 
W zwiqzku z nieslawnym raportem 

Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw 
Czlowieka, ktory kuriozalnie do katalo-
gu praw czlowieka zaliczyi „prawo do 
decydowania o dokonaniu aborcji" tygo-
dnik „Wprost" opublikowal (15 sierpnia 
1999 r.) wyniki badari polskiej opinii pu
blicznej. Na pytanie, jakie prawa czlo
wieka sq wedlug nas najczf s'ciej narusza-
ne, tylko 2 proc. Polakow odpowiedzia-
lo, ze obowiqzujqca ustawa chroniqca 
zycie narusza ich „prawo do decydowa
nia o dokonaniu aborcji". 

62 proc. mlodziezy przebadanej 
przez CBOS uwazalo, ze przerywanie 
ciqzy nie powinno bye dopuszczalne 
przez prawo, gdy kobieta nie chce miec 
dziecka, natomiast 55 proc. mlodych jest 
przeciwne aborcji w przypadku cifzkiej 
sytuacji materialnej kobiety. 

Wsrod osob doroslych 58 proc. jest 
przeciwne aborcji, gdy kobieta po prostu 
nie chce miec dziecka, zas 47 proc. 
w przypadku trudnej sytuacji materialnej 
(za jest w tym przypadku 38 proc). 

Przyjazd Papieza do Polski w 1999 r. 
W czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 roku Papiez mowil o potrzebie zmian 
w roznych dziedzinach naszego zycia. Czy naszym zdaniem w ciqgu ostatnich 

dwoch lat co§ s i^ w Polsce zmienilo na lepsze lub na gorsze czy tez prawie 
wszystko pozostalo po staremu. 

Ochrona zycia dzieci nienarodzonych 

Budowanie JednoscI chrze§cijan 

Budowanie duchowej jednoscI Europy 

Piel^gnowanie pami^cl historycznej 

Umacnianie solidamosci z cierpi^cymi 

Umacnianle solidamosci z ubogimi 

Umacnianie wartosci rodziny 

Umiej^tne korzystanie z wolnosci 

Zachowanie wiernosci Kosciolowi 

Angazowanie si^ w zycie H + 2 
polityczne kraju 

Troska o rozwoj nauki i kultury | + "I 

1+34 

+ 23 

+ 22 

- 1 B Dbatosc o wychowanie I wyksztatcenie 
" mJodego pokolenia 

- 30 

tagodzenle podziatow spotecznych 

Przeciwdziatanie wyzyskowi w pracy 

Irodio CBOS (dane wyrazone wskaznikiem zmian tj. roznic^ ml^dzy odsetkami opinii 
o zmianach na lepsze a odsetkami opinii o zmianach na gorsze. Znak (+) to przewaga 

opinii, ze zmienito si? na lepsze, znak (-) przewaga opinii, ze nast^lfy zmiany na gorsze. 
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Ocena u s t a w y 
„antyaborcyjnej" 
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku „ 0 planowaniu rodziny, 
ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci prze
rywania ci^zy" dobrze chroni zycie poczetych dzieci. Ustawa 
ta nie spowodowala zadnego z negatywnych skutkow przewi-
dywanych przez jej przeciwnikow, natomiast spowodowala 
radykalne zmniejszenie liczby zabijanych dzieci. 

Liczba urodzen zywych, zabiegow 
przerywania cieizy oraz poronien 
samoistnych w latach 1980-99 

„Nalezy jednoznacznie stwierdzic, ze 
efektem dzialania ustawy jest zmniejsze
nie si? liczby dokonywanych aborcji, 
dalsza poprawa opieki nad matkq i dziec
kiem oraz rozbudowanie systemu wy-
chowania przygotowujqcego do odpo
wiedzialnego rodzicielstwa. 

Zarzuty wobec ustawy, wysuwane 
podczas jej uchwalania 

1. Dramatycznie wzrosnie liczba dzie-
ciobojstw 

2. Dramatycznie wzrosnie liczba po-
rzuceri dzieci 

3. Wifzienia zapelniq sif kobietami 
skazanymi za aborcjf 

4. Szpitale zapelniq sif kobietami, kto
re bfdq probowaly nielegalnie 
w prymitywnych warunkach doko-
nac aborcji 

5. Kobiety „zmuszone" do macierzyn-
stwa zostanq bez srodkow do zycia 
oraz innej pomocy 

Zmniejszyla sif liczba przerwari ciq
zy dokonanych zgodnie z warunkami 
okreslonymi w ustawie, w tym nie wyko
nano ani jednego zabiegu w warunkach 
ambulatoryjnych. Zmiuejszyla sif liczba 
przery wan ciqzy w zwiqzku zagrozeniem 
dla zycia lub zdrowia matki. Zmniejszyla 

Sytuacja rzeczywista m 
Liczba dzieciobojstw spadla (w roku • 
1992 wynosila 59, w roku 1999: 31) 

Liczba porzucen dzieci ze skutkiem 
smiertelnym w 1992 roku wyniosla 0, 
w 1999: 1; ogolna liczba porzucen 
w 1992 roku wynosila 28, w 1999: 46) 

Ustawa z 1993 roku nie przewiduje 
zadnych kar dla kobiet, ktore dopuscily 
sif aborcji, lecz jedynie dla personelu 
medycznego. | 

Liczba zgonow kobiet spowodowanych 
ciqzq, porodem i pologiem w roku 1992 
wynosila 51, w roku 1998: 30. 

Domy samotnej matki niezmiennie dys-
ponujq wolnymi miejscami. 

6. Nieletnie dziewczfta masowo bfdq 
zostawaly matkami 

7. Wzrosnie liczba poronien klasyfiko-
wanych jako samoistne, a de facto 
prowokowanych przez kobiety 

Liczba urodzeii wsrod matek ponizej 
19. roku zycia sif zmniejsza (w roku 
1990 stanowily one 8 proc. rodzqcych, 
a w roku 1999 — 7,7 proc). 

Liczba poronieii stale spada (w 1992 
roku ich liczba wynosila 51 802, 
aw 1999:41 568). 

Rok 
Urodzenia 

zywe 
(w tys.) 

Liczba 
aborcji Poronienia 

1980 692,8 137 950 68 757 
1981 678,8 132 894 69 879 
1982 702,4 138 977 77 053 
1983 720,8 130 980 74 011 
1984 699,0 132 844 76 378 
1985 677,6 135 564 72 785 
1986 634,7 129 716 68 006 
1987 605,5 123 534 66 751 
1988 587,7 105 333 59 076 
1989 562,5 82 137 59 549 
1990 545,8 59 417 59 454 
1991 546,0 30 878 55 992 
1992 513,6 11 640 51 802 
1993 492 ,9 1240 5 3 057 
1994 481 ,3 874 46 970 
1995 433,1 570 45 300 
1996 428 ,0 505 45 054 
1997 412 ,7 3047 44 185 
1998 397,0 310 4 3 959 
1999 382,0 151 41 568 

za; Rocznik Demograficzny 1999, GUS, 
Warszawa 1999 

sif rowniez ilosc zabiegow z powodu po-
zytywnych wynikow badari prenatal-
nych, ktore wskazywaly na duze praw
dopodobieristwo cifzkiego i nieodwra-
calnego uposledzenia plodu albo nieule-
czalnej choroby zagrazajqcej jego zyciu. 
W roku 1999 dokonano tylko jednego 
przerwania ciqzy ze wzglf du na uzasad-
nione podejrzenie, ze powstala ona 
w wyniku czynu zabronionego (...). 

W roku 1999 zmniejszyla sif liczba 
dzieciobojstw oraz porzuceri dzieci (do 
lat 15), jak rowniez zmalala hczba przy
padkow, w ktorych nastqpila smierc 
w wyniku porzucenia (...). 

Zmniejszyla sif liczba urodzeri 
wsrod matek mifdzy 15 a 19 rokiem zy
cia (...). 

Wsparcie finansowe otrzymaly orga-
nizacje pozarzqdowe pomagajqce kobie
tom w ciazy i wchowujqcym dzieci oraz 
ich rodzinom (...)." 

(Fragmenty „Sprawozdania Rady 
Ministrow z realizacji w roku 1999 
Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku 

O planowaniu rodziny, ochronie plodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci 

przerywania ciqzy") 
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Zycie z a w s z e j e s t d o b r e m 
Przeciwnikami aborcji wielkie autorytety. Lewicowe media probujq sprowadzic obroncow 
zycia do roli zacofanych „ciemnogrodzian". Coz zacofanego jest w chronieniu zycia — pod-
stawowego prawa kazdego czlowieka? Deklaracja Praw Czlowieka, liczne konstytucje (uwa-
zane za najwi^ksze osiqgni^cia idei humanizmu) broniq przeciez tego samego prawa czlowie
ka — prawa, aby zyc. Czy „ciemnogrodzianami" mozna nazwac Matk? Teres? z Kalkuty czy 
Jana Pawla II? A czy prezydent Ronald Reagan byl czlowiekim zacofanym? 

Matka Teresa 
z Kalkuty: 

„Tym, CO najbardziej niszczy pokoj 
we wspolczesnym swiecie jest aborcja 
— poniewaz jesli matka moze zabic 
wlasne dziecko, co moze powstrzymac 
ciebie i mnie od zabijania sif nawza-
jem?" 
(24.09.1996) 

Ojciec Swiety 
Jan Pawel ii: 

„Kosci61 broniqc prawa do zycia od-
woluje sif do szerszej, uniwersalnej plasz-
czyzny obowiqzujqcej wszystkich ludzi. 
Prawo do zycia nie tylko jest kwestiq 
swiatopoglqdu, nie jest tylko prawem reli-
gijnym, ale jest prawem czlowieka". 
(04.06.1997) 

„Troska o dziecko, jeszcze przed na
rodzeniem, (...) jest pierwszym i podsta-
wowym sprawdzianem stosunku czlo
wieka do czlowieka". (02.10.1972) 

„Cywilizacja, ktora odrzuca bez-
bronnych, zasluguje na miano barba-
rzynskiej. Chocby nawet miala wielkie 
osiqgnifcia gospodarcze, techniczne, 
artystyczne oraz naukowe". 
04.06.1997) 

„Zycie zawsze jest dobrem." 

Prymas Polski 
kard. Stefan wyszynski: 

,,Tam gdzie chodzi o obronf zycia nie 
narodzonych, nie trzeba odwolywac sif 
do problemu wiary czy niewiary. Wy-
starczy bye czlowiekiem." (15.07.1972) 

Prymas Polski 
kard. Jozef Clemp 

„Prawo do zycia i jego obrona wyni
ka z logiki prawa natury, z poznania god-
nosci tego zycia od jego zaistnienia, od 
pierwszych komorek rozwijajqcego sif 
i juz okreslonego organizmu". 

prezydent USA 
Ronald Reagan: 

„Abraham Lincoln uwazal, ze nie 
moghbysmy przetrwac jako wolny kraj, 
gdyby jedni ludzie mogli decydowac, ze 
inni nie urastajq do wolnosci i dlatego po
winni bye niewolnikami. Podobnie my 
nie mozemy przetrwac jako wolny narod, 
gdy jedni ludzie mogq decydowac, iz in
ni nie dorastajq do tego, aby zyc i dlatego 
powinni bye zabici przed narodzeniem 
czy nawet juz po narodzeniu". 

„M6wi sif nam, ze mamy sif nie mie-
szac do aborcji, mowi sif nam, ze nie moze
my «narzucac naszej moralnosci» zarowno 
tym, ktorzy chcq uczestniczyc w odbieraniu 
zycia niemowlftom przed narodzeniem, jak 
i tym, ktorzy chcq pozwohc na to. Jakos jed
nak nikt nie nazywa narzucaniem moralno-
sci zabraniania odbierania zycia ludziom po 
narodzeniu. Mowi sif nam takze, ze istnieje 
«prawo» przerywania zycia nienarodzonych 
dzieci, ale jakos' nikt nie potrafi wyjas'nic, 
jak takie prawo moze istniec w jawnej 
sprzecznos'ci z fundamentalnym prawem do 
zycia przyslugujqcym kazdej osobie. To 
prawo do zycia przysluguje na rowni dzie-
ciom w lonach, dzieciom kalekim od uro
dzenia, jak i starcom czy niedolf znym (...). 

Wszelkie dowody medyczne i na
ukowe coraz mocniej potwierdzajq, ze 
dziecko przed narodzeniem posiada 
podstawowe atrybuty osoby ludzkiej, 
ze jest ono faktycznie osobq. Wspol
czesna medycyna traktuje dzieci niena
rodzone jako pacjentow. Jednakze, jak 
zauwazyl sam Sqd Najwyzszy, orze-
czenie w sprawie Roe kontra Wade 
opieralo sif na wczesniejszym stanie 
techniki medycznej. Prawo tego kraju 
w 1988 roku powinno uznac calo-
ksztalt wiedzy medycznej. 

Nasz Narod nie moze dluzej kroczyc 
drogq przerywania ciqzy, tak radykalnie 
sprzecznq z naszq historiq, naszym dziedzic-
twem i naszq koncepcjq sprawiedliwosci". 

(fragmenty proklamacji Narodowego 
Dnia Swiftosci Zycia Ludzkiego, 1988) 

prezydent USA 
George w. Busii: 

„Jestem pro-life. Uwazam, ze nasz 
narod powinien postawic sobie jako 
eel: wszystkie dzieci narodzone i niena
rodzone winny bye chronione prawem 
i witane na swiecie (...). Prezydent po
winien bye orfdownikiem zycia, powi
nien promowac kulturf zycia. Bfdf 
pracowal na rzecz zniesienia ustawy 
dopuszczajqcej tzw. aborcjf w czasie 
porodu oraz na rzecz promowania ad
opcji". 

(wypowiedzi z 2000 r.) 

z Powszeciinej Deklaracji 
Praw Czlowieka Narodow 
Zjednoczonycii (1948 r.): 

Art. I l l 
„Kazdy czlowiek ma prawo do zy

cia, wolnosci i bezpieczehstwa swej 
osoby". 

z Konwencji o Prawacii 
Dziecka (ratyfikowanej 
przez Polske w 1991 r.) 

Z Preambuly 
„Dziecko, z uwagi na swojq nie-

dojrzalosc fizycznq oraz umyslowq, 
wymaga szczegolnej opieki i troski, 
w tym wlasciwej ochrony prawnej, 
zarowno przed, jak i po urodze
nia". 

z Konstytucji 
RzeczypospoliteJ Polskiej: 
Art. 38. 

„Rzeczpospolita Polska zapewnia 
kazdemu czlowiekowi prawnq ochronf 
zycia". 

Stuzba Zyciu 111/2001 
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Odcinek dla poczty 

. stownie 

l i e . 

azwisko 

lica 

Kod Miejscowo^6 

Poisl<ie Stowarzyszenie Obrohcbw 
2ycia Czlowiel<a 

31-698 Kral(6w, 
ul. Pytlasihskiego 15 

zt 

Odcinek dia banku 

slownie 

Imi? 

Nazwisko 

Ulica 

BSK SA 0/Krak6w 10501445-2218934608 

Kod iUliejscowo^d 

Polskie Stowarzyszenie Obrohcbw 
Zycia Cztowieka 

31-698 Krak6w, 
ul. Pytiasihskiego 15 

BSK SA 0/Krak6w 10501445-2218934608 

zt 

Imi^ 

Odcinek dla posiadacza raciiunku 

stownie 

Nazwisko 

Uiica 

Kod l\/liejscowo§6 

Polskie Stowarzyszenie Obrohcbw 
Zycia Cztowieka 

31-698 Krak6w, 
ui. Pytlasihskiego 15 

BSK SA 0/Krak6w 
10501445-2218934608 

Odcinek dia wptacajqcego 

stownie 

imif 

Nazwisko 

Ulica 

Kod iUliejscowo^d 

Polskie Stowarzyszenie Obrohcbw 
Zycia Czlowieka 

31-698 Krakbw, 
ui. Pytiasihskiego 15 

BSK SA 0/Krak6w 
10501445-2218934608 



www.life.net.pl 
Informujemy, ze nasza redakcja uruchomiia stron? intemetowq, 

na ktorej znajdujq si? wszystkie dotychczasowe numery „Siuzby 
Zyciu". Sq to opracowania nastfpujqcych tematow: 

# Jan Pawel I I w obronie zycia 
# Od poczfcia czlowiek (naukowcy o poczqtku zycia) 
# Syndrom postaborcyjny 
# Rzqdowy raport z realizacji w 1998 r. ustawy chroniqcej zycie 
# Rozwoj czlowieka od poczfcia do narodzin 
# Giganci obrony zycia 
# Pornozniewolenie 
# Sytuacja demograficzna Polski 
# Pomografia degradacjq czlowieczeristwa 
# 25 marca - Dzieri Swiftosci Zycia 
# Zycie zwycif zy smierc 
# Konsekwencje aborcji dla zdrowia kobiety 
9 Rzqdowy raport z realizacji w 1999 r. ustawy chroniqcej zycie 
# Nikotynizm 
# Uwaga! AIDS (zestawiono swiatowq, fachowq literaturf do-

wodzqcq, ze prezerwatywy nie sq skutecznym zabezpie-
czeniem przed AIDS) 

Serdecznie zapraszamy na naszq stronf! Znajdujq sif tam 
takze informacje nt. Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczftych 
Dzieci oraz Duchowej Adopcji Dziecka Poczftego. 
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INFO tCATAlOC N O m NUMER KUCHV PKO-LIK CIEKAWE LINKl SERWIS 

wyszuMP oriui I.J.'mlM.-.' lllwcbroniezvcia 1 1 , 1 , 
r 'ili...r.> •iMiMl.M.'l 

r , d,.. ...rr. t ^^ ft. 1 1^98r. . . ,..rr ore 

1 R07\ 1 . p^. . Ddlri 1 R07\ I _ . 
no . r-[ii ri.-:ri.l/iu IR71J. V r?tonrT 7 rpali7acj[ w 1999 r. 

1 . . 

"v,^, »Svtijsca demoaraficzna Poiskj AIDS 

istmi. 
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dr. Bnar Oovyes 


