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Aborcja zawsze skutkuje zabu-
rzeniami psychicznymi: lekarze roz-
poznaj¹ je u cierpi¹cych kobiet,
chocia¿ one same mog¹ przez wiele
lat odrzucaæ myœl o w³aœciwej przy-
czynie swoich k³opotów. 

mgr Andrzej Winkler

Szczególnie trudne jest doœwiad-
czenie rozdwojenia w zakresie sa-
mej roli zawodowej – lekarza i pie-
lêgniarki – którzy ratuj¹ ¿ycie
dziecka jednej matki a drugiej po-
magaj¹ je zabiæ.

dr Dorota Kornas-Biela

W 1989 roku ukaza³ siê artyku³
Philipa G. Neya i Adele Rose Wickett
omawiaj¹cy ponad sto publikacji do-
tycz¹cych skutków przerywania ci¹¿y.
W podsumowaniu autorzy stwierdza-
j¹, ¿e wiêkszoœæ kobiet w wyniku
aborcji doœwiadcza poczucia winy,
nieszczêœcia, niepokoju, zaburzeñ snu,
obni¿enia poczucia w³asnej wartoœci,
a tak¿e ma poczucie braku bezpie-
czeñstwa, braku oparcia w najbli¿szej
osobie. Autorzy, powo³uj¹c siê na ba-
dania Blumberga i innych stwierdza-
j¹, ¿e na depresjê po aborcji cierpi 92
proc. kobiet oraz 82 proc. mê¿czyzn –
ojców zabitych dzieci. 

prof. dr hab. Maria Ryœ

Syndrom

postaborcyjny
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Od kilkudziesiêciu lat
polscy ginekolodzy kszta³c¹
siê na redagowanych przez
prof. Rudolfa Klimka pod-
rêcznikach. W ostatnim „Po-
³o¿nictwie” piêtnastu wspó³-
autorów w³¹czy³o w tytu³
dzie³a jego nazwisko. Wyda-
je siê celowe podkreœlenie te-
go faktu, poniewa¿ jest to
dzie³o kontynuuj¹ce w wy-
branej dziedzinie wiedzy
przes³anie Karola Wojty³y ze
wstêpu do II wydania ksi¹¿ki
„Mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ”, w którym
„liczy na to, ¿e bêd¹ j¹ niejako w dalszym
ci¹gu tworzyæ ci, którzy do koñca i w teo-
rii, i w praktyce – przemyœl¹ czy przepro-
wadz¹ jej g³ówne sformu³owania”.1 W³a-
œnie w „Rudolfa Klimka Po³o¿nictwie”
„medycyna jako sztuka zawsze siê ³¹czy
z osobistym dzia³aniem popartym wiedz¹
i doœwiadczeniem lekarza, który podejmu-
je ostateczne decyzje dla dobra cz³owieka
potrzebuj¹cego pomocy medycznej, nie-
zale¿nie od liczebnoœci wspó³pracuj¹cego
z nim zespo³u medycznego. Lekarz ma
jednak rzeczywist¹ w³adzê i prawa nad
swoim pacjentem jedynie na tyle, na ile s¹
mu przyznane œwiadomie lub przez do-
mniemanie, gdyby sam pacjent mia³ do-
stateczn¹ wiedzê i mo¿liwoœci do ich
przyznania. Dotyczy to zw³aszcza postê-
powañ wystawiaj¹cych osobê ludzk¹ na
ryzyko trwa³ej utraty zdrowia lub ¿ycia,
jako nienaruszalnego dobra ka¿dego cz³o-
wieka. 

Pojêcie osoby oznacza w termodyna-
mice ca³oœæ konkretnego indywidualnego
bytu cz³owieka, integruj¹c¹ i koordynuj¹-
c¹ funkcje fizyczne i myœlowe ludzkiej
struktury czasoprzestrzennej, a postrzega-
nej z zewn¹trz jako cia³o cz³owieka. W³a-
œnie kryterium osoby, a nie tylko cia³a czy
psychiki – powinno byæ brane pod uwagê
w ka¿dym postêpowaniu medycznym, ja-
ko najwa¿niejsza wartoœæ ka¿dego cz³o-
wieka, którego ¿ycie jest równoczeœnie
i nierozdzielnie cielesne i duchowe. Dlate-
go osoba ludzka, ze wzglêdu na swoj¹
szczególn¹ godnoœæ – powinna byæ pod-
dawana postêpowaniu medycznemu

z ostro¿noœci¹ nale¿n¹ istocie,
która posiada wartoœæ podmio-
tu, a nie tylko przedmiotu. Ta
w³aœnie norma etyczna popiera
dobro ludzkie i dlatego ka¿de
dzia³anie przeciwne prawdzi-
wemu dobru osoby uznaje za
niemoralne. 

Nieustanny rozwój medy-
cyny wymaga od lekarzy,
zw³aszcza specjalistów – sta³e-
go dokszta³cania zawodowego
za poœrednictwem studiów oso-
bistych nie tylko w dziedzinie

medycyny, ale tak¿e moralnoœci i etyki.
Szacunek dla godnoœci i praw ka¿dego,
a nie tylko chorego cz³owieka wyró¿nia na-
sz¹ specjalnoœæ od innych dziedzin medy-
cyny te¿ zajmuj¹cych siê ludzkim ¿yciem,
równoczeœnie i nierozerwalnie cielesno-
psycho-emocjonalno-duchowym. Ka¿da
bowiem interwencja medyczna dotyczy za-
wsze, chocia¿ na ró¿nych poziomach, ca³ej
osoby o niepowtarzalnej to¿samoœci i jej
wspó³istnienia z w³asnym otoczeniem. 

W po³o¿nictwie najlepiej uwidacznia
siê sens powy¿szych rozwa¿añ, poniewa¿
zawsze ginekolog musi rozstrzygaæ pro-
blemy dotycz¹ce co najmniej dwóch osób:
matki i dziecka. Jednoczeœnie ka¿de po-
³o¿nicze postêpowanie czy tylko zacho-
wanie ma spo³eczne uwarunkowania, po-
niewa¿ zawsze dotyczy spraw rodzinnych
i najczêœciej osób zdrowych. Jednak tylko
ginekolodzy w pe³ni rozumiej¹ niespo-
dziewane i gwa³townie nasilaj¹ce siê stany
patologiczne, jakie nierozerwalnie ³¹cz¹
siê z naturalnym procesem zachowania
gatunku homo sapiens. 

Dziêki zdobytej wiedzy i w³asnemu
doœwiadczeniu mo¿na zmieniaæ pogl¹dy,
ale zasad nale¿y bezwzglêdnie przestrze-
gaæ”2.

Dzie³o napisane przez polskich specja-
listów na podstawie analizy ponad stu ty-
siêcy porodów wybranych z terenu ca³ej
Polski – zawiera opis i sposoby pos³ugi-
wania siê równoczeœnie mechanik¹ kwan-
tow¹ i zdarzeniami czasoprzestrzennymi
w ci¹¿y i porodzie oraz koncepcj¹ perso-
nalistyczn¹ „apeluj¹c¹ do najelementar-
niejszych i bezspornych prawd moralnych

i najbardziej podstawowych wartoœci czy
dóbr. Dobrem takim jest osoba, a prawd¹
moraln¹ najœciœlej zwi¹zan¹ w³aœnie ze
œwiatem osób jest przykazanie mi³oœci –
mi³oœæ – bowiem jest dobrem w³aœciwym
dla œwiata osób”3.

Zestawienie cytatów najlepiej oddaje
sens medycznego podrêcznika, który koñ-
czy siê praktycznymi uwagami s¹dowo-
lekarskimi zarówno w odniesieniu do pa-
cjentów jak i lekarzy. „Ka¿da osoba ma
prawo do edukacji zdrowotnej, która po-
mo¿e jej w dokonywaniu œwiadomych wy-
borów dotycz¹cych jej w³asnego zdrowia
oraz dostêpnych us³ug medycznych. Nale-
¿y podkreœlaæ osobist¹ odpowiedzialnoœæ
pacjenta za jego zdrowie. W opiece i edu-
kacji na ka¿dym kroku nale¿y respektowaæ
godnoœæ i prawo do prywatnoœci pacjenta,
stosownie do jego kultury, wyznawanych
wartoœci i aktualnego stanu wiedzy (...).

Chocia¿ ocena postêpowania lekar-
skiego a priori i to z ró¿nych powodów
w³aœciwie rzadko bywa obiektywna, to
nadrzêdnoœæ naszego pos³annictwa mo¿e
³agodziæ spotykan¹ niesprawiedliwoœæ.
Nic nie jest jednak w stanie zag³uszaæ wy-
roku najsurowszego sêdziego, jakim jest
g³os w³asnego sumienia. Musimy czyniæ
nie tylko to, co sami potrafimy, ale wszyst-
ko to, co siê da uczyniæ dla ochrony i (lub)
ratowania zdrowia i ¿ycia, by wyelimino-
waæ b³êdy i ograniczaæ niepowodzenia.
W przekonaniu powszechnym ¿adna ko-
bieta ciê¿arna i jej dziecko nie powinny
umieraæ z samego faktu naturalnoœci zja-
wiska prokreacji, a jednak czasem musz¹
chorowaæ i/lub umieraæ. Dlatego mamy
obowi¹zek nie tylko sta³ego samokszta³ce-
nia, ale i uœwiadamiania sobie »naturalno-
œci« skarg i wynikaj¹cych st¹d zagro¿eñ,
a tym samym w wiêkszym stopniu ni¿
w innych specjalnoœciach medycznych
dbania o wysoki poziom w³asnego in-
stynktu samozachowawczego”4.

Tym samym odpowiedzialnoœæ znaj-
duje dos³owne nawi¹zania do przypo-
mnianego ostatnio w trakcie papieskiej
pielgrzymki pojêcia mi³oœci. Dobrze siê
dzieje, ¿e oceniana ksi¹¿ka nie tylko me-
dycznie, ale przede wszystkim humani-
stycznie nawi¹zuje do wielowiekowych
tradycji Uniwersytetu Jagielloñskiego. 

1 Karol Wojty³a, Mi³oœæ i odpowiedzialnoœæ, KUL,
Lublin 1986, str. 14
2 Rudolf Klimek, Przedmowa [w: ] Rudolfa Klim-
ka Po³o¿nictwo, pod red. Wies³awa Szymañ-
skiego, Dream, Kraków 1999, str. VI
3 Karol Wojty³a, opus cit., str. 18
4 Wies³aw Szymañski, Rudolf Klimek, Zagadnie-
nia s¹dowo-lekarskie w po³o¿nictwie [w: ] Rudol-
fa Klimka Po³o¿nictwo, pod red. Wies³awa Szy-
mañskiego, Dream, Kraków 1999, str. 658

prof. dr hab. Gabriel Turowski, pracownik Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagielloñskiego
dr med. Kazimierz W¹s, Katedra i Klinika Ginekologii i Po³o¿nictwa 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego

„Rudolfa Klimka Po³o¿nictwo”
w s³u¿bie ¿yciu
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Drodzy Przyjaciele! 

Do Waszych r¹k przekazujemy kolejny, czwarty, numer „S³u¿by ¯yciu”. 

Tematem tego numeru jest syndrom postaborcyjny – zespó³ negatywnych

nastêpstw aborcji dla zdrowia kobiety. 

Przez d³ugie lata w Polsce, w okresie komunizmu, informacje o tragicznych

skutkach aborcji dla zdrowia kobiety nie mog³y byæ szeroko publikowane i nie

dociera³y do œwiadomoœci spo³eczeñstwa. Dzisiaj mówi¹c i pisz¹c o aborcji-

-zabiciu poczêtego dziecka – mo¿emy wskazywaæ i podkreœlaæ negatywne skut-

ki dla kobiety-matki, ojca dziecka, rodzeñstwa nienarodzonego dziecka i per-

sonelu medycznego (por. str. 18–23). 

W Polsce jest wiele kobiet cierpi¹cych na ró¿nego rodzaju konsekwencje

zniszczenia ¿ycia. Trzeba im pomóc. W tym numerze publikujemy artyku³

mgr. Andrzeja Winklera, znanego terapeuty, który przedstawia g³ówne kierun-

ki dzia³añ prowadz¹cych do uleczenia kobiet dotkniêtych skutkami aborcji. Ar-

tyku³ ks. dr Franciszka P³onki ukazuje osobom wierz¹cym religijny aspekt po-

jednania z Bogiem. Pojednania, które pomo¿e okaleczonym kobietom odzyskaæ

spokój i zawierzyæ Bogu Mi³osiernemu. 

Jest naszym pragnieniem, aby opublikowane w tym numerze „S³u¿by ¯y-

ciu” informacje na temat tragicznych nastêpstw aborcji by³y skutecznym

ostrze¿eniem przed podjêciem tragicznej decyzji. Wiadomoœci zaœ o mo¿liwej,

chocia¿ trudnej, terapii pomog³y odzyskaæ zdrowie osobom dotkniêtym skutka-

mi zniszczenia ¿ycia. 

I jeszcze szczególna proœba, apel do nauczycieli, wychowawców, pracow-

ników s³u¿by zdrowia: przekazujcie prawdê o aborcji, o jej skutkach, b¹dŸcie

w swych œrodowiskach aposto³ami ¿ycia. 

dr in¿. Antoni Ziêba



Eutanazja na najm³odszych? 

Holenderski rz¹d przedstawi³ w sierp-
niu projekt ustawy o legalizacji tzw. samo-
bójstwa wspomaganego i eutanazji, który
daje mo¿liwoœæ odbierania ¿ycia dzieciom
nieuleczalnie chorym, je¿eli maj¹ wiêcej
ni¿ dwanaœcie lat i je¿eli same o to popro-

sz¹. Lekarze nie musieliby nawet uwzglêd-
niaæ woli rodziców ma³ych pacjentów. 

Wietnam: najwy¿szy wskaŸ-
nik aborcji na œwiecie

W pierwszym pó³roczu 1999 roku
w szpitalach publicznych Hanoi dokona-

no 33 tys. 215 aborcji, czyli o 3 proc. wiê-
cej ni¿ w roku poprzednim i dwukrotnie
wiêcej ni¿ odnotowano urodzeñ. Wed³ug
ekspertów, rzeczywista liczba zabitych
poczêtych dzieci jest znacznie wy¿sza,
gdy¿ statystyki oficjalne nie uwzglêdniaj¹
„zabiegów”, przeprowadzanych w gabi-
netach prywatnych. 

RU-486 w Szwajcarii

W Szwajcarii bêdzie dostêpna
w sprzeda¿y pigu³ka poronna mifegyne,
znana wczeœniej jako RU-486. 

Adopcja dzieci 
przez homoseksualistów

Parlament duñski g³osami centrolewi-
cy zdecydowa³, ¿e pary homoseksuali-
stów bêd¹ mia³y prawo do adopcji dzieci
pochodz¹cych z poprzednich zwi¹zków
jednego z partnerów. Jest to pierwsze te-
go typu prawo na œwiecie. 

Sterylizacja w Wenezueli

Z ostr¹ krytyk¹ zapowiedzianej przez
prezydenta Hugo Chaveza masowej
kampanii sterylizacji wyst¹pili katoliccy
biskupi Wenezueli. Program sterylizacji
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Nowa poradnia pro-life

W Poznaniu przy ul. Fredry 11 otwar-
to poradniê ochrony ¿ycia. Dzia³a ona
w ramach archidiecezjalnego programu
pomocy dziecku poczêtemu i jego matce.
W ramach programu wspó³pracuj¹: Cari-
tas, Katolicki Telefon Zaufania, Duszpa-
sterstwo Rodzin, Duszpasterstwo S³u¿by
Zdrowia, Fundacja „G³os dla ¯ycia”,
Chrzeœcijañskie Centrum Adopcyjne.
Program pomocy finansowany jest
z Funduszu Obrony ¯ycia powo³anego
przez abp. Juliusza Paetza. 

Mit przeludnienia

Sprzeciw wobec „bezprzyk³adnej
kampanii dezinformacji” w polskich me-

diach publicznych w zwi¹zku z narodzi-
nami szeœciomiliardowego mieszkañca
Ziemi wyrazi³a Polska Federacja Ruchów
Obrony ¯ycia. Œrodki przekazu informu-
j¹c o tym fakcie ostrzegaj¹ przed prze-
ludnieniem naszej planety. 

Powo³uj¹c siê na „wiele powa¿nych
Ÿróde³ naukowych i autorytety z dziedzi-
ny demografii” PFRO¯ zwraca uwagê, ¿e
ze wzglêdu na „niepokoj¹co niski wskaŸ-
nik dzietnoœci” nale¿y raczej spodziewaæ
siê starzenia spo³eczeñstw. 

Od kilkunastu lat eksperci informuj¹, ¿e
Ziemia mo¿e wy¿ywiæ ponad 10 miliardów
ludzi. Dodajmy: w Polsce „socjalistycznej”
jeszcze przed kilkunastu laty brakowa³o
¿ywnoœci, reglamentowano czêœæ produk-
tów ¿ywnoœciowych. Dziœ rz¹d polski ma
k³opot z nadmiarem ¿ywnoœci... 

Pomoc w Polsce

Organizacje katolickie prowadz¹ w Pol-
sce 2,5 tys. poradni ¿ycia rodzinnego, w któ-
rych zatrudnionych jest 4,7 tys. doradców. 

Dobre wieœci z badañ spo-
³ecznych

Jedynie 2 proc. badanych przez
OBOP Polaków uwa¿a, ¿e ustawa anty-
aborcyjna obowi¹zuj¹ca w Polsce ³amie
prawa cz³owieka. Oznacza to, ¿e
ogromna wiêkszoœæ Polaków zdaje so-
bie sprawê z absurdalnoœci hase³ zwo-
lenników aborcji, mówi¹cych o aborcji
jako prawie kobiety i popiera prawo
chroni¹ce ¿ycie. 

Pomoc materialna chroni ¿ycie

W latach 1994–98  wzros³a we W³oszech o 86 proc. liczba dzieci, które urodzi³y

siê dziêki temu, ¿e ich matki nie podda³y siê aborcji, mimo nalegañ lekarzy

i otoczenia. Specjaliœci podkreœlaj¹, ¿e wœród w³oskich kobiet w ostatnich latach

wzros³a œwiadomoœæ wartoœci ¿ycia od momentu jego poczêcia. Jednoczeœnie licz-

ba kobiet, korzystaj¹cych z opieki Oœrodków Pomocy ¯yciu zwiêkszy³a siê w tym

samym czasie o 59 proc. Placówki te udzielaj¹ ró¿nego rodzaju pomocy kobie-

tom w stanie b³ogos³awionym: dostarczaj¹ pieluszek, ubranek dla dzieci, mleka

w proszku, op³acaj¹ im korzystanie z wody i pr¹du elektrycznego, czynsz, opie-

kê lekarsk¹, pomagaj¹ szukaæ mieszkania i pracy. 

Polska

Œwiat
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jest czêœci¹ prezydenckiego planu walki
z ubóstwem „Bolivar 2000”. Zdaniem epi-
skopatu, zamiast skupiaæ siê na kontroli
urodzeñ rz¹d winien raczej wzmóc wysi³-

ki na rzecz stworzenia „warunków gospo-
darczych, spo³ecznych, medycznych
i kulturalnych, które pozwoli³yby ma³¿eñ-
stwom wykorzystaæ ich zdolnoœci repro-
dukcyjne w warunkach pe³nej wolnoœci
i prawdziwej odpowiedzialnoœci”. 

Absurdalne ¿¹dania

Amerykañska organizacja femini-
styczna „Katoliczki za Wolnym Wybo-
rem” popierana przez Miêdzynarodow¹
Federacjê Planowania Rodziny wyst¹pi³a
z oficjalnym wnioskiem o pozbawienie
Stolicy Apostolskiej statusu obserwatora
przy Narodach Zjednoczonych. G³ówn¹
przyczyn¹ takiego stanowiska jest sprze-
ciw Watykanu wobec aborcji. 

Nawrócenie

Pielêgniarka Joan Appleton z Wa-
szyngtonu, która uczestniczy³a w ponad
10 tys. zabiegach przerywania ci¹¿y, sta-
³a siê niedawno gor¹c¹ obroñczyni¹
dzieci poczêtych i postanowi³a raz na za-
wsze skoñczyæ ze sw¹ praktyk¹ w szpita-
lach aborcyjnych. 

S¹d Najwy¿szy pomaga 
nienarodzonemu

Najwy¿szy S¹d Sprawiedliwoœci
w Buenos Aires w Argentynie postanowi³
przyznaæ subsydium poczêtemu dziecku.
Matk¹ dziecka jest bêd¹ca w ósmym
miesi¹cu ci¹¿y 16-letnia María Sandra
Monzón z miejscowoœci De la Garma na
po³udnie od stolicy kraju. Oœwiadczy³a
ona, ¿e chce urodziæ dziecko, ale nie ma
œrodków na jego utrzymanie. Komentuj¹c
tê decyzjê przewodnicz¹cy Najwy¿szego

S¹du Sprawiedliwoœci wyjaœni³, ¿e w ten
sposób uznaje siê prawo do ochrony ¿y-
cia od poczêcia do naturalnej œmierci, jak
g³osi konstytucja prowincji z 1994 r. 

Zbrodnicze eksperymenty

Kobiety ze stanu Chiapas w Meksyku
s¹ wykorzystywane przez organizacje
antynatalistyczne jako „króliki doœwiad-
czalne” do badañ nad nowymi œrodkami
antykoncepcyjnymi i wczesnoporonnymi
– oœwiadczy³ bp Felipe Aguirre Franco
z Tuxtli Gutiérrez.

Okrucieñstwo aborterów

Personel szpitala w Cincinnati w USA
zezwoli³ na zgon dziecka w 6. miesi¹cu
od poczêcia. Prze¿y³o ono tzw. aborcjê
czêœciow¹ i nastêpnie pozwolono mu
umieraæ przez trzy godziny. 

Marsz ¿ycia

Piêæset kilometrów z Monachium do
Wiednia przeszli tego lata uczestnicy III Mar-
szu w obronie ¿ycia zorganizowanego przez
austriack¹ organizacjê „M³odzie¿ na rzecz
¿ycia”. Podczas marszu mia³y miejsce liczne
wyk³ady, sesje, rozdawano ulotki pro-life. 

Rodzina i ¿ycie 50 lat 
po uchwaleniu 
Powszechnej Deklaracji
Praw Cz³owieka

Z gor¹cym apelem do przywódców
politycznych Ameryki £aciñskiej, aby
bronili wartoœci rodziny i prawa do ¿ycia,
wyst¹pi³ abp Renato Martino, sta³y ob-
serwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ
na III Spotkaniu Polityków i Ustawodaw-
ców Ameryki. Spotkanie, zorganizowane
przez Papiesk¹ Radê ds. Rodziny odby-
³o siê w sierpniu i przebiega³o pod ha-
s³em: „Rodzina i ¿ycie 50 lat po uchwa-
leniu Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka”. Zgromadzi³o ono ponad
250 polityków i parlamentarzystów z ca-
³ego kontynentu, reprezentuj¹cych ró¿-
ne nurty i ugrupowania polityczne. Pod-
czas spotkania zabra³ g³os m.in. przy-
wódca Hondurasu Leonardo Casco, któ-
ry wyjaœni³, ¿e zarówno jego kraj, jak
i ca³a Ameryka Œrodkowa odczuwaj¹
„wielki nacisk ze strony wyspecjalizowa-
nych agend ONZ i Miêdzynarodowej
Agencji Rozwoju z USA, bêd¹cej w prak-
tyce pañstwem w innych pañstwach. Or-
ganizacje te narzucaj¹ okreœlon¹ polity-
kê zdrowotn¹ w zamian za pomoc go-

spodarcz¹”. Szef pañstwa zwróci³ uwagê
na masowoœæ zjawiska sterylizacji, która
coraz czêœciej staje siê „obowi¹zkowa
i dobrowolna zarazem”. 

Podpisy o konstytucyjny 
zapis pro-life

Archidiecezja Miasta Meksyk rozpo-
czê³a kampaniê zbierania podpisów pod
proœb¹ do prezydenta kraju Ernesto Ze-
dillo, aby ten nada³ status konstytucyjny
prawu do ¿ycia od chwili poczêcia. Orga-
nizatorzy kampanii licz¹ na uzyskanie
4,5 mln podpisów pod apelem w ca³ym
kraju. 

Kolejny z Bushów za ¿yciem

Celem Stanów Zjednoczonych musi byæ prawna ochrona dzieci poczêtych 

– powiedzia³ republikañski kandydat na prezydenta USA, gubernator Teksasu 

George Bush Jr. 

Przypomnijmy: jego ojciec G. Bush jako prezydent USA konsekwentnie

wystêpowa³ w obronie ¿ycia poczêtych dzieci.

Aborcjoniœci z Miloszewiczem

Przedstawiciele Funduszu Ludnoœciowego Narodów Zjednoczonych, znanego

z popierania prawa do aborcji i sterylizacji, potwierdzili kontakty tej organizacji

z jugos³owiañskim re¿imem Slobodana Miloševicia. Potwierdzili te¿, ¿e zaapro-

bowali jego „zaproszenie” do zmniejszenia liczby ludnoœci Kosowa za poœrednic-

twem kontroli urodzeñ. 
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USA: wstrz¹saj¹cy raport
o handlu dzieciêcymi 
organami 

Fakt sprzedawania czêœci cia³a
dzieci zabitych w wyniku aborcji przez
czêœciowy poród ujawni³ w jednym
z ostatnich numerów amerykañski ma-
gazyn „Life Issues Connector”. Poin-
formowano równie¿, ¿e osoby dokonu-
j¹ce aborcji sprzedaj¹ organy tych

dzieci, a czasami, gdy takiemu dziec-
ku uda siê prze¿yæ, dobijaj¹ je. Czêœci
cia³a wykorzystywane s¹ najczêœciej
do badañ nad ludzkim p³odem. Doktor
John Willke z Instytutu Badañ nad ¯y-
ciem przekaza³ zapis na wideo wywia-
du z kobiet¹, pracuj¹c¹ w klinice abor-
cyjnej, przygotowuj¹cej czêœci cia³a
zabitych dzieci na sprzeda¿. Kobieta,
wystêpuj¹ca pod pseudonimem „Kel-
ly”, stwierdzi³a, ¿e mog³aby pójœæ do
takich klinik z list¹ czêœci cia³a po-
trzebnych naukowcom, firmom farma-
ceutycznym lub uniwersytetom. „Ofia-
ry mia³y po oko³o 30 tygodni” – powie-
dzia³a. „Poszukiwaliœmy takich orga-
nów jak oczy, w¹troba, mózg, grasica,
a tak¿e krew z serca, z ¿y³y, z w¹troby,
a nawet z koñczyn”. „Kelly” opowie-
dzia³a, ¿e pierwsze zastrze¿enia zro-
dzi³y siê w niej wtedy, gdy przyniesio-
no jej w misce ¿yj¹ce jeszcze 24-tyg-
odniowe bliŸniêta. Kiedy powiedzia³a,
¿e nie mo¿e pracowaæ na „¿ywych
dzieciach”, lekarze wype³nili miskê
wod¹ i dzieci utopi³y siê. „A potem
zdarza³o siê to wielokrotnie. Czasem
przynoszono mi ¿ywe 16- lub 30-tyg-
odniowe dzieci. W ka¿dym przypadku
dokonuj¹cy aborcji dobijali je biciem
lub skrêcaj¹c im karki” – doda³a kobie-
ta. W dalszej czêœci rozmowy „Kelly”
powiedzia³a, ¿e czasami trwaj¹ca na-
wet 3 dni aborcja przez czêœciowy po-
ród zmusza³a kobiety do rodzenia po-
za klinik¹ i wtedy otrzymywa³y one te-
lefon, ¿e ktoœ siê nimi zajmie. „Po za-

biegu wracaliœmy do kliniki, a dziecko
znajdowa³o siê w wiadrze, czasem
jeszcze ¿ywe. Kiedy otwieraliœmy klat-
kê piersiow¹, serce jeszcze bi³o. Cza-
sem widzieliœmy, ¿e dziecko w wiadrze
rusza siê. Te dzieci musia³y siê uro-
dziæ ¿ywe. Nie mog³y siê przecie¿ uro-
dziæ martwe, skoro siê rusza³y. One
naprawdê ¿y³y. Nikt nie zgadnie, w ja-
ki sposób je zabito” – powiedzia³a
„Kelly”. 

Szansa dla nienarodzonych
w Australii

Wszystkie kobiety w Australii, zamie-
rzaj¹ce przerwaæ ci¹¿ê, bêd¹ musia³y od
wrzeœnia br. obejrzeæ album ze zdjêciami
poczêtych dzieci na wszystkich etapach
rozwoju p³odu. Najprawdopodobniej mo-
¿e to odwieœæ czêœæ kobiet od zamiaru
aborcji, gdy¿ wiele z kobiet planuj¹cych
usun¹æ ci¹¿ê nie zdaje sobie sprawy z te-
go, ¿e ich dziecko jest ju¿ cz³owiekiem. 

Adopcja zamiast aborcji

Jedna z amerykañskich klinik abor-
cyjnych – oœrodek w Roanoke w stanie
Wirginia – wprowadzi³a dla ciê¿arnych
kobiet mo¿liwoœæ wyboru adopcji zamiast
aborcji. Celem jest zmniejszenie liczby
wykonywanych w oœrodku zabiegów
przerywania ci¹¿y. 

Odszkodowanie za 
niechciane dziecko

S¹d Najwy¿szy w Austrii przyzna³ po
11 latach odszkodowanie rodzicom
dziecka, które urodzi³o siê z ciê¿kim upo-
œledzeniem fizycznym. Rodzice dziecka
oskar¿yli lekarza przeprowadzaj¹cego
badania prenatalne, ¿e nie poinformowa³
ich o upoœledzeniu p³odu. Swoje ¿¹danie
odszkodowania uzasadnili tym, ¿e gdyby
wiedzieli o tym, wówczas zdecydowaliby
siê na przerwanie ci¹¿y, czyli zabicie
swego dziecka... 

Dzieñ Dziecka Poczêtego w Gwatemali

Kongres (parlament) Gwatemali og³osi³, ¿e od przysz³ego roku w uroczystoœæ

Zwiastowania Pañskiego (25 marca) bêdzie obchodzony w ca³ym kraju Dzieñ

Dziecka Poczêtego. 

T³umaczenie fragmentów raportu: 

Wysoki Komisarz Narodów Zjed-
noczonych ds. Praw Cz³owieka

Koñcowe uwagi Komitetu Praw
Cz³owieka: Polska 29/07/99.
CCPR/C/79/Add. 110. (Uwagi koñ-
cowe/komentarze) 

Komitet Praw Cz³owieka 
Sesja Szeœædziesi¹ta Szósta

Rozpatrzenie sprawozdañ przed-
stawionych przez Pañstwa Strony na
podstawie art. 40 Paktów 

Koñcowe uwagi Komitetu Praw
Cz³owieka

Polska
1. Komitet rozpatrzy³ czwarte

okresowe sprawozdanie Polski
(CCPR/C/95/Add 8) na 1764 i 1765
posiedzeniach (CCPR C SR. 1764-
1765) odbytych 19 lipca 1999 r. oraz
przyj¹³ nastêpuj¹ce uwagi na 1779
posiedzeniu w dniu 28 lipca 1999 r.
(CCPR/C/SR. 1779). 

C. G³ówne obawy i zalecenia (...) 
11. Komitet odnotowuje z obaw¹

(a) surowe prawo dotycz¹ce aborcji,
które prowadzi do du¿ej iloœci pota-
jemnych aborcji z wi¹¿¹cym siê z tym
ryzykiem dla ¿ycia i zdrowia kobiet;
(b) ograniczony dostêp kobiet do
œrodków antykoncepcyjnych ze
wzglêdu na ich wysokie ceny oraz
ograniczony dostêp do odpowiednich
recept; (c) wyeliminowanie wycho-
wania seksualnego z programów
szkolnych oraz (d) niedostatek pu-
blicznych programów planowania ro-
dziny (art. 3.6.9 i 26). 

Pañstwo-Strona powinna przyj¹æ
politykê i programy promuj¹ce pe³ny
i nie dyskryminuj¹cy dostêp do
wszystkich metod planowania rodziny,
a tak¿e ponownie wprowadziæ eduka-
cjê seksualn¹ do szkó³ publicznych. 

Zanim postawimy 10 pytañ doty-
cz¹cych raportu, przypomnijmy dwa
artyku³y Powszechnej Deklaracji
Praw Cz³owieka uchwalonej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r.: 

Art. III. Ka¿dy cz³owiek ma
prawo do ¿ycia, wolnoœci i bezpie-
czeñstwa swej osoby. 

Art. XXX. ¯adnego z postano-
wieñ niniejszej Deklaracji nie mo¿-
na rozumieæ jako udzielaj¹cego ja-
kiemukolwiek pañstwu, grupie lub
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osobie jakiegokolwiek prawa do po-
dejmowania dzia³alnoœci lub wydawa-
nia aktów zmierzaj¹cych do obalenia
któregokolwiek z praw i wolnoœci za-
wartych w niniejszej Deklaracji” (cyt.
za: E. Osmañczyk, Encyklopedia ONZ
i stosunków miêdzynarodowych, Wiedza
Powszechna Warszawa 1986, str. 118). 

Pytania
1. Czy Wysoki Komisarz ONZ

ds. Praw Cz³owieka wie, ¿e cz³o-
wiekiem jest siê od poczêcia? 

2. Czy Wysoki Komisarz ONZ
ds. Praw Cz³owieka wie, ¿e za s³o-
wem aborcja kryje siê zbrodnia
okrutnego pozbawiania ¿ycia cz³o-
wieka od poczêcia a¿ do samego
momentu urodzenia; w tym tak¿e
– jak to ma miejsce w USA – zabi-
janie dziecka w czasie porodu (po-
przez wysysanie mózgu dziecka)? 

3. Czy Wysoki Komisarz ONZ
ds. Praw Cz³owieka wie, ¿e naj-
wiêkszy wspó³czesny autorytet
Jan Pawe³ II uznaje prawo do ¿y-
cia za „najbardziej podstawowe
prawo cz³owieka”? 

4. Czy Wysoki Komisarz ONZ
ds. Praw Cz³owieka wie, ¿e w cza-
sach nowo¿ytnych pierwszy zale-
galizowa³ „prawo do aborcji” Le-
nin, twórca komunizmu najwiêk-
szego zbrodniczego systemu
w dziejach ludzkoœci? 

5. Czy Wysoki Komisarz ONZ
ds. Praw Cz³owieka wie, ¿e w Pol-
sce po raz pierwszy w jej dziejach
zalegalizowali „aborcjê” zbrod-
niarze hitlerowscy w latach oku-
pacji (9 marca 1943 r.)? 

6. Czy Wysoki Komisarz ONZ
ds. Praw Cz³owieka wie, ¿e po raz dru-
gi w dziejach naszego narodu ustawê
aborcyjn¹ narzucili Polakom w warun-
kach terroru stalinowskiego 27 kwiet-
nia 1956 roku zbrodniczy, komuni-
styczni ustawodawcy? 

7. Czy Wysoki Komisarz ONZ ds.
Praw Cz³owieka troszcz¹c siê o ¿ycie
i zdrowie kobiet oraz u³atwienie im za-
biegów aborcji, ma œwiadomoœæ, ¿e
ustawa „antyaborcyjna” chroni ¿ycie
poczêtych kobiet? 

8. Czy Wysoki Komisarz ONZ
ds. Praw Cz³owieka wie, ¿e w polskiej
ustawie chroni¹cej ¿ycie poczêtych dzie-
ci, któr¹ nazywa „surow¹” nie przewi-

dziano ¿adnych sankcji karnych dla ko-
biet dopuszczaj¹cych siê aborcji i przez
lata jej obowi¹zywania nie ukarano ¿ad-
nej kobiety? 

9. Czy Wysoki Komisarz ONZ
ds. Praw Cz³owieka, który w pkt.
5 swego raportu „przyjmuje z zado-
woleniem zniesienie kary œmierci,

równie¿ w czasie wojny” nie dostrze-
ga straszliwego paradoksu w jedno-
czesnym krytykowaniu zakazu abor-
cji, czyli kary œmieci dla absolutnie
niewinnego cz³owieka–poczêtego
dziecka? 

10. Czy takie raporty, zalecenia nie
kompromituj¹ Wysokiego Komisarza
ONZ ds. Praw Cz³owieka i nie podwa-
¿aj¹ autorytetu ONZ? 

Mam nadziejê, ¿e polski rz¹d, pol-
ski parlament odrzuc¹ wszelkie reko-
mendacje prowadz¹ce do zabijania
absolutnie niewinnych poczêtych lu-
dzi i stan¹ jednoznacznie w obronie
prawa do ¿ycia ka¿dego cz³owieka od
chwili poczêcia do naturalnej œmierci. 

Stanis³aw Kowalski

„Prawo do ¿ycia nie jest tylko kwesti¹ œwiatopogl¹du, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem cz³owieka.
Najbardziej podstawowym prawem cz³owieka!”.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)

Raport Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Cz³owieka krytykuje
Polskê za wprowadzenie prawa do ¿ycia!!!

Zdumieniem i g³êbokim niepokojem nape³ni³ wszystkich uczciwie myœl¹cych ludzi og³oszony 28 lipca br. raport
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Cz³owieka na temat przestrzegania praw cz³owieka w Polsce.

Ze wzglêdu na wagê sprawy publikujemy w oryginale pocz¹tek raportu oraz fragment rozdzia³u C pkt. 11.
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Andrzej Winkler

Gdy umiera bliski cz³owiek,
naturalnym sposobem radze-
nia sobie z t¹ strat¹ staje siê
dla ¿yj¹cych ¿a³oba po nim.
Œmieræ dziecka jest wydarze-
niem szczególnie bolesnym.
W przypadku aborcji mo¿li-
woœæ prze¿ywania ¿a³oby po
stracie dziecka zostaje zablo-
kowana. Tymczasem pe³ne
i prawid³owe prze¿ycie ¿alu
po stracie dziecka jest warun-
kiem odzyskania zdolnoœci
do osobistego rozwoju i prze-
¿ywania radoœci ¿ycia. 

mieræ dziecka zawsze wi¹¿e siê
z bólem i ¿alem. Jego utrata
– w wyniku poronienia, œmierci
oko³oporodowej, narodzin mar-

twego dziecka – domaga siê psycholo-
gicznego „domkniêcia”, „prze¿ycia do
koñca”. Specjalnie trudna do od¿a³o-
wania jest strata, do której matka sama
siê przyczyni³a i dlatego aborcja powo-
duje tak skomplikowane prze¿ywanie
¿alu. Macierzyñstwo charakteryzuje
silny zwi¹zek fizjologiczny, psychicz-
ny i duchowy miêdzy matk¹ i dziec-
kiem. Kiedy ci¹¿a nie koñczy siê poro-
dem, nie dochodzi do rozwi¹zania, jak
czêsto nazywa siê to wydarzenie. Zra-
nione przez aborcjê macierzyñstwo jest
dramatem braku naturalnego, dobrego
rozwi¹zania matki z dzieckiem, s³abo
rozpoznawalnym i prawie wcale nie le-
czonym. 

Œ
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Psychodynamika przywi¹zania wska-
zuje, ¿e cierpienia spowodowane œmier-
ci¹ dziecka s¹ naturaln¹, prawid³ow¹
konsekwencj¹ tego doœwiadczenia. Brak
wyrazów cierpienia i ¿alu wskazuje na
dzia³anie silnych mechanizmów obron-
nych: t³umienia uczuæ, zaprzeczania, ra-
cjonalizacji itp. Uwolnione i ujawnione
cierpienie po stracie dziecka jest natural-
nym i normalnym procesem, a jego brak
mo¿e sugerowaæ wystêpowanie zabu-
rzeñ, czêsto g³êbokich. 

Rodzice naprawdê cierpi¹ po stracie
swojego dziecka, poniewa¿: 

– Ma miejsce znacz¹ca strata.
W umys³ach rodziców i krewnych istnie-
je prawdziwe, uœwiadomione lub nie,
przywi¹zanie do nienarodzonego dziec-
ka. Wi¹zanie hormonalne z poczêtym
dzieckiem znajduje odzwierciedlenie
w wi¹zaniu psychologicznym. Rodzi-
com ³atwo przychodzi wyczuwaæ i wy-
obra¿aæ sobie nienarodzone dziecko, sy-
na czy córkê, które obdarzaj¹ imieniem.
Od chwili poczêcia organizm matki pod-
lega zmianom hormonalnym. Jej cia³o
powiêksza siê przygotowuj¹c miejsce
dla dziecka. Zmienia siê psychika mê¿-
czyzny i kobiety: dziêki dziecku oboje
dojrzewaj¹ do rodzicielstwa. 

– Poczêcie dziecka wywo³uje i nasila
ambiwalentne uczucia u rodziców, czê-

sto niepokój, niepewnoœæ, zagubienie,
agresjê, które zwracaj¹ siê w stronê roz-
wijaj¹cego siê dziecka. Wszystko to two-
rzy g³êbokie i trudne do rozwi¹zania
konflikty psychologiczne. 

– Prêdzej czy póŸniej rodzice bêd¹
musieli od¿a³owaæ stratê spowodowan¹
aborcj¹. Jeœli tak siê nie stanie, zaczn¹
siê ujawniaæ objawy skrywanych g³êbo-
ko konfliktów. Ka¿d¹ stratê trzeba wy-
p³akaæ i od¿a³owaæ. Utrzymywanie, „¿e
nic takiego siê nie sta³o” nie jest na d³u¿-
sz¹ metê skuteczne. 

– Nierozwi¹zane konflikty upoœle-
dzaj¹ funkcjonowanie cz³owieka. Mo¿na
mieæ mnóstwo mechanizmów obron-
nych, ale wszystkie one zawodz¹, kiedy
tylko pojawi siê choroba, os³abienie lub
uwik³anie w jakiœ konflikt interpersonal-
ny. Intensywnoœæ wystêpuj¹cych symp-
tomów zale¿y od liczby wczeœniejszych
strat, si³y ego, umiejêtnoœci racjonalizo-
wania uczuæ lub zaprzeczania im oraz
determinacji w t³umieniu prób ujawnie-
nia tych konfliktów. 

– Zaprzeczanie ¿alu po stracie dziec-
ka wywo³uje strach i agresjê, co z kolei
wyzwala siln¹ depresjê. To, jakie rozwi-
n¹ siê objawy kliniczne zale¿y od moty-
wów dokonania aborcji, czasu trwania
ci¹¿y, wra¿liwoœci rodziców na to, co siê
z nimi dzieje i od tego, z jakiego rodzaju
pomocy skorzystaj¹. 

– Krzywdzenie innych oraz nieod¿a-
³owane straty zwi¹zane z ci¹¿¹ s¹ ze so-
b¹ powi¹zane. 

Badania potwierdzaj¹ znacz¹c¹ kore-
lacjê pomiêdzy depresj¹ kobiet, ich bra-
kiem zdolnoœci do dotykania, przytula-
nia dziecka, karmienia piersi¹ a póŸniej-
szym zaniedbaniem i krzywdzeniem
dziecka. Depresja po porodzie wystêpuje
czêœciej u kobiet, które ju¿ wczeœniej do-
œwiadczy³y strat zwi¹zanych z ci¹¿¹.

Dlatego pomoc rodzinom, w których
wystêpuje przemoc, powinna obejmo-
waæ tak¿e pomoc w prze¿ywaniu i uwol-
nieniu ¿alu po stracie dziecka, szczegól-
nie zaœ po stracie zwi¹zanej z aborcj¹.
Rodzice w depresji nie wi¹¿¹ siê dobrze
ze swoimi dzieæmi. Dzieci, z którymi ro-
dzice s¹ s³abo zwi¹zani s¹ czêœciej
krzywdzone i ranione. Wysoko koreluj¹
ze sob¹ przemoc i wykorzystywanie oraz
aborcja. 

To zjawisko mo¿e byæ t³umaczone
tym, ¿e aborcja: 

– upoœledza zdolnoœæ rodziców do
uformowania ochraniaj¹cej wiêzi
z ich potomstwem;

– zmienia reakcje rodziców na bez-
radny p³acz dziecka: zamiast
wsparcia i opieki pojawiaj¹ siê
agresja lub zobojêtnienie;

– zmienia liczbê zachowañ zwi¹za-
nych z dotykaniem dziecka i kar-
mieniem piersi¹;

– os³abia wsparcie, którego ojciec
udziela matce;

– pomniejsza wartoœæ dziecka i tych,
którzy sprawuj¹ nad nim opiekê;

– wywo³uje u matki skomplikowane
prze¿ywanie ¿alu, co upoœledza jej
zdolnoœæ do rozpoznawania i za-
spokajania potrzeb dziecka;

– wywo³uje u matki stany depresyj-
ne, a za nie sk³onne s¹ obwiniaæ siê
jej dzieci. 

Krzywda i przemoc s¹ trans-
generacyjne, 
przechodz¹ z pokolenia na
pokolenie. 

Okazuje siê, ¿e w ludziach tkwi
sk³onnoœæ powtarzania tych samych b³ê-
dów, popadania w te same problemy, do-
póki siê z nich czegoœ nie naucz¹. Dlate-

Tam, gdzie rozwi¹zaniem
nie jest poród, tam roz-
wi¹zaniem staje siê ¿a³o-
ba. To w³aœnie prze¿ycie
¿alu po stracie dziecka
stwarza szansê odzyska-
nia si³y do ¿ycia. 

kowany ¿al
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go powtarzaj¹ konflikty, wybieraj¹c ta-
kich partnerów ¿yciowych, z którymi
odtworz¹ swoje bolesne doœwiadczenia
z przesz³oœci. Dzieci zaniedbane i wyko-
rzystywane w dzieciñstwie czêsto dobie-
raj¹ sobie takich partnerów, z którymi
powtórz¹ cykl zaniedbania i wykorzysty-
wania. Czêsto bêd¹ to osoby z proble-
mem alkoholowym – fachowcy od za-
niedbywania siebie i innych. 

Dramat aborcji wi¹¿e siê tak¿e z do-
œwiadczeniem 

g³êbokiego procesu 
dehumanizacji, 

odcz³owieczenia, utraty zdolnoœci do
wra¿liwego odczuwania, jasnego myœle-
nia i ludzkiego zachowania. Podejmuj¹c
decyzjê o zabiciu dziecka trzeba naj-
pierw st³umiæ w³asne uczucia i naturalne,
spontaniczne macierzyñskie sposoby re-
agowania i myœlenia. Nastêpnie trzeba
odcz³owieczyæ dziecko, które planuje siê
zabiæ. Zdarza siê, ¿e kobieta nie ma ¿ad-
nych wewnêtrznych oporów, aby prze-
rwaæ ci¹¿ê, ale mimo to zostaje g³êboko
okaleczona. Aborcja zawsze skutkuje za-
burzeniami psychicznymi: lekarze roz-
poznaj¹ je u cierpi¹cych kobiet, chocia¿
one same mog¹ przez wiele lat odrzucaæ
myœl o w³aœciwej przyczynie swoich k³o-
potów. 

Ból aborcji wstrz¹sa matk¹, przywra-
ca j¹ do rzeczywistoœci i trudno wtedy
ukryæ, co naprawdê siê sta³o. Pojawia siê
pytanie: „Czy to siê dzieje naprawdê?
Czy nikt nie mo¿e tego powstrzymaæ?
Nie mogê uwierzyæ w to, co robiê”.
W trakcie zabiegu wystêpuje u kobiety
wyostrzona œwiadomoœæ rejestruj¹ca
wszystkie szczegó³y. Pacjentki pamiêtaj¹
brzmienie g³osu lekarza, kolor œcian ga-
binetu, ch³ód fotela ginekologicznego,
odg³osy, œlady krwi itd. Maj¹ wra¿enie,
¿e inni domyœlaj¹ siê, co siê sta³o, ¿e ma-
j¹ to wypisane na czole (syndrom Kaina). 

Po fazie wyostrzonej œwiadomoœci
nastêpuje okres, podczas którego
wszystkie osoby uczestnicz¹ce w aborcji
nic prawie nie czuj¹. Pojawia siê 

otêpienie emocjonalne, 

kobieta ma wra¿enie przyt³oczenia. Nie
chce odczuwaæ agresji, rozpaczy i prze-
ra¿enia, które towarzysz¹ jej czynowi.

¯eby móc normalnie funkcjonowaæ stara
siê je st³umiæ, nic ju¿ nie czuæ. Chocia¿
i mê¿czyŸni i kobiety maj¹ potrzebê po-
rozmawiania o tym, co siê sta³o, zdaj¹
sobie jednoczeœnie sprawê, ¿e czuliby siê
potwornie, gdyby próbowali to zrobiæ. 

Po okresie otêpienia, zamro¿enia
emocjonalnego osoby uwik³ane w dra-
mat aborcji podejmuj¹ mozolne wysi³ki
zrekonstruowania swojego ¿ycia, usi³uj¹
zaj¹æ swoj¹ uwagê ró¿norodn¹ aktywno-
œci¹ lub ciê¿k¹ prac¹. W tym czasie
g³ównymi mechanizmami obronnymi
staj¹ siê zaprzeczanie, racjonalizacja,
wypieranie. Wysi³ki te zawodz¹ szcze-
gólnie wtedy, kiedy: 

– kobieta zbyt d³ugo pozostaje osa-
motniona;

– pewne bodŸce w otoczeniu wywo-
³uj¹ wspomnienie aborcji lub przy-
pominaj¹ o jej rocznicy, zmuszaj¹
do staniêcia twarz¹ w twarz z bole-
sn¹ rzeczywistoœci¹. Dzieje siê tak
na przyk³ad wtedy, gdy ktoœ poru-
sza temat ci¹¿y czy aborcji, gdy za-
interesowani widz¹ dziecko w wie-
ku, w jakim mog³oby byæ ich
dziecko, gdyby go nie zabili;

– pojawiaj¹ siê zmêczenie lub choroba;
– dochodzi do poczêcia kolejnego

dziecka.

Mechanizmy obronne zawodz¹, bo
aborcja jest prze¿yciem niezwykle urazo-
wym, okreœlanym jako „przekraczaj¹ce
zakres zwyk³ego ludzkiego doœwiadcze-
nia”. Obserwacje kliniczne i coraz sze-
rzej prowadzone badania pokazuj¹, ¿e
przerwanie ci¹¿y zawsze powoduje zabu-
rzenia zwi¹zane z pourazowym stresem.

Doœwiadczenie aborcji kobiety prze¿y-
waj¹ ponownie na wiele sposobów: 

Pojawiaj¹ siê: 
– nawracaj¹ce, uporczywe wspo-

mnienia dotycz¹ce zabiegu; sny,
z³udzenia i halucynacje, które doty-
cz¹ utraconego dziecka lub spra-
wiaj¹, ¿e kobieta ma wra¿enie po-
wtórnego prze¿ywania aborcji;

– intensywny ból psychiczny pod-
czas kontaktu z wydarzeniami
symbolizuj¹cymi aborcjê, takimi
jak szpital lub kolejna ci¹¿a;

– reakcje rocznicowe, czyli g³êboki
¿al i depresja przy kolejnych rocz-
nicach aborcji lub terminu spodzie-
wanego porodu utraconego dziecka. 

Sk³adnikiem zaburzeñ emocjonal-
nych tworz¹cych zespó³ poaborcyjny
jest te¿ unikanie wspomnieñ zwi¹za-
nych z aborcj¹ i stêpienie ogólnej reak-
tywnoœci: 

– zaprzeczanie myœlom i uczuciom
kojarzonym z aborcj¹ i unikanie sy-
tuacji, które mog³yby je wywo³aæ;

– amnezja psychiczna, czyli brak
zdolnoœci przypomnienia sobie za-
biegu lub pewnych jego aspektów; 

– wyraŸnie zmniejszone zaintereso-
wanie wa¿nymi czynnoœciami ¿y-
ciowymi;

– nieufnoœæ i wycofywanie siê z rela-
cji z ludŸmi, niezdolnoœæ prze¿y-
wania mi³oœci i czu³oœci;

– poczucie odosobnienia i wyobco-
wania oraz wra¿enie skróconej per-
spektywy, na przyk³ad utrata ocze-
kiwañ dotychczas wi¹zanych z ka-
rier¹ zawodow¹ czy ma³¿eñstwem. 
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Pojawiaj¹ siê równie¿ uporczywe ob-
jawy wspó³wystêpuj¹ce: 

– trudnoœci w zasypianiu i œnie,
– dra¿liwoœæ, wybuchy z³oœci, trud-

noœci w skupieniu uwagi,
– depresja, myœli samobójcze, poczu-

cie bezsilnoœci i beznadziejnoœci,
– poczucie winy, poni¿anie siebie,

niezdolnoœæ do wybaczenia sobie,
– nadu¿ywanie œrodków zmieniaj¹-

cych nastrój, np. alkoholu i œrod-
ków uspokajaj¹cych;

– zaburzenia seksualne, 
– zaburzenia ³aknienia (bulimia, ja-

d³owstrêt). 

Przyczyn¹ pojawienia siê objawów
zwi¹zanych z doœwiadczeniem aborcji s¹
rozmaite konflikty psychologiczne
i trudnoœci fizyczne, które towarzysz¹
osaczonym, osamotnionym i izolowa-
nym w swej tragedii rodzicom. Prze¿y-
wanie ¿alu po stracie dziecka zabitego
przez aborcjê jest trudniejsze ni¿ radze-
nie sobie z jak¹kolwiek inn¹ strat¹ zwi¹-
zan¹ z ci¹¿¹. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
osoby, które s¹ uwik³ane w aborcjê: 

– musz¹ od¿a³owaæ stratê, któr¹ sa-
me spowodowa³y lub do której siê
przyczyni³y;

– nie maj¹ sposobnoœci dotykania al-
bo ogl¹dania cia³a utraconego
dziecka;

– na ich myœlenie wp³ywa obszerna
retoryka zaprzeczaj¹ca temu, ¿e „to
by³o dziecko”;

– poniewa¿ ¿al po zabitym przez
aborcjê dziecku mia³ nie zaistnieæ,
nie ma osób gotowych, aby go wy-
s³uchaæ. 

Poniewa¿ skutkiem ka¿dej straty jest
prze¿ywanie ¿alu, uwik³ani w aborcjê
równie¿ musz¹ przejœæ przez ten, poch³a-
niaj¹cy wiele czasu i energii, proces.
Wielu z nich nie podejmuje trudu ¿a³oby,
tak¿e dlatego, ¿e wydaje im siê niepo-
trzebny. Prze¿ywanie ¿alu po stracie jest

zawsze trudniejsze, kiedy uczucia wobec
utraconego obiektu s¹ ambiwalentne
i gdy samemu przyczyni³o siê w jakikol-
wiek sposób do straty. To czêœciowo t³u-
maczy dlaczego kobiety, które prze¿y³y
aborcjê doœwiadczaj¹ wiêkszego poczu-
cia straty ni¿ te, które samoistnie poroni-
³y dziecko w tym samym okresie rozwo-
jowym. Kiedy œmieræ dziecka nie zosta-
nie dobrze od¿a³owana, patologiczna ¿a-
³oba sprawia, ¿e kobiety staj¹ siê apa-
tyczne, przera¿one, rozdra¿nione, zmê-
czone. 

Taki stan czêsto przeradza siê w de-
presjê, a depresja mo¿e os³abiæ system
odpornoœciowy zwiêkszaj¹c prawdopo-
dobieñstwo wyst¹pienia infekcji lub cho-
roby nowotworowej. 

Podobnie jak w przypadku choroby
alkoholowej istnieje mo¿liwoœæ przepro-
wadzenia interwencji, bezpiecznie, cho-
cia¿ nie bezboleœnie, konfrontuj¹cej
z prawdziwym problemem œmierci
dziecka. Taka interwencja wymaga
znacznych kompetencji i du¿ej empatii
a tak¿e rzetelnej wiedzy na temat me-
dycznych aspektów aborcji, porodu, psy-
chologii prenatalnej, rozwoju fizycznego
dziecka od momentu poczêcia oraz
psychicznych i medycznych nastêpstw
aborcji. Potrzebna jest znajomoœæ komu-
nikacji interpersonalnej i umiejêtnoœæ
udzielania psychicznego wsparcia, roze-
znanie w istniej¹cych obecnie mo¿liwo-
œciach spo³ecznej interwencji i pomocy.
Cenna jest wiedza o mo¿liwoœciach
i sposobach przeprowadzania adopcji
oraz o funkcjonuj¹cych obecnie grupach
wsparcia. 

Aby ul¿yæ rodzicom zranionym do-
œwiadczeniem aborcji trzeba umieæ za-
proponowaæ im ¿yczliw¹ i kompetent-
n¹ pomoc. Od 1993 roku jest realizo-
wany w Polsce program terapeutyczny
„¯ywa Nadzieja” opracowany przez
dr. Philipa Ney’a i dr Mariê Peeters Ney.

Towarzystwo Odpowiedzialnego Ro-
dzicielstwa za poœrednictwem oddzia³u
w Rybniku zajmuje siê organizowa-
niem szkoleñ dla osób zainteresowa-
nych udzielaniem pomocy psycholo-
gicznej ofiarom aborcji. Koordynatora-
mi programu s¹ Magdalena i Andrzej
Winklerowie. Towarzystwo dysponuje
filmami edukacyjnymi i odpowiedni¹
literatur¹ specjalistyczn¹. Na rok 2000
zaplanowano miêdzynarodow¹ konfe-
rencjê na temat pomagania ofiarom
aborcji zatytu³owan¹: „Przywracanie
cz³owieczeñstwa”. 

Zespó³ poaborcyjny nie dotyczy wy³¹cznie kobiet wychowanych w kulturze zachodniej, obwiniaj¹cych
siê ze wzglêdu na moralnoœæ chrzeœcijañsk¹. Tysi¹ce Japonek dokonuje rytualnych obrzêdów za swo-
je nienarodzone dzieci. Istniej¹ specjalne ceremonie, obecnie doœæ popularne w œwi¹tyniach. Kobiety
te pisz¹ petycje do rz¹du, aby zajêto siê ich przypadkiem i aby je leczono. Na Tajwanie mówi siê o no-
wym zjawisku spo³ecznym „ghost babies” (dzieci zjawy): dusze dzieci nienarodzonych mia³yby nawie-
dzaæ swoj¹ rodzinê i sprowadzaæ wszelkiego rodzaju nieszczêœcia, dopóki nie odprawiono by im ob-
rz¹dku pogrzebowego. Opisywa³ to ju¿ w 1983 r. „Wall Street Journal”. Owe kobiety japoñskie i tajwañ-
skie w wiêkszoœci nie s¹ chrzeœcijankami, a ich religia nie umacnia w nich wcale poczucia winy. Wszyst-
ko to dowodzi, ¿e reakcja na aborcjê stanowi czêœæ natury kobiecej. 

(List, 3/93)

W sprawie szkoleñ, materia³ów
edukacyjno-informacyjnych i kon-
ferencji prosimy pisaæ pod adresem:

Towarzystwo 
Odpowiedzialnego 
Rodzicielstwa 

Andrzej Winkler
ul. Pod Wa³em 7
44-203 Rybnik 

Andrzej Winkler, psycholog, jest
kierownikiem Poradni Leczenia
Uzale¿nieñ w Rybniku. Jest opie-
kunem programu terapeutycznego
dla ofiar i sprawców zaniedbania,
krzywdy i przemocy oraz osób, któ-
re doœwiadczy³y straty dziecka.
Program jest akredytowany przez
IIPLCARR w Kanadzie (Internatio-
nal Institute for Pregnacy Loss and
Child Abuse Research and Reco-
very). W ramach dzia³alnoœci To-
warzystwa Odpowiedzialnego Ro-
dzicielstwa organizuje szkolenia
przygotowuj¹ce do udzielania po-
mocy psychologicznej w przedsta-
wionym zakresie. 
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I. Diagnostyka zespo³ów PAS
i PAD

Rozró¿nienia dwóch zespo³ów zabu-
rzeñ, jakie mog¹ wyst¹piæ po aborcji
i podania ich kryteriów diagnostycznych
Amerykañskie Stowarzyszenie Psychia-
trów dokona³o dopiero w 1987 roku1. 

PAS i PAD nale¿¹ do tzw. zaburzeñ
post-traumatycznych2. Amerykañskie
Stowarzyszenie Psychiatrów (The Ame-
rican Psychiatric Association – APA)
w 1987 roku zdefiniowa³o przyczyny,
które mog¹ wywo³aæ po pewnym czasie
zaburzenia psychiczne (POST TRAU-
MATIC STRESS DISORDER – PTSD)3. 

1 – powa¿ne zagro¿enie ¿ycia lub fi-
zycznej integralnoœci, 

2 – powa¿ne zagro¿enie lub krzywda
wyrz¹dzona dziecku, 

3 – patrzenie na powa¿ne krzywdze-
nie lub zabijanie innych. 

Te trzy przyczyny odnosz¹ siê do
aborcji. 

Ad. l 
Kobiety czêsto odczuwaj¹ lêk, czy

w czasie tzw. zabiegu nie zostanie uszko-
dzone ich cia³o. Utraty zdrowia obawia-
j¹ siê szczególnie te kobiety, które kilka-
krotnie dokonywa³y aborcji. 

Ad. 2 i 3
Zabijanie nie narodzonego dziecka

wymaga rozcz³onkowania jego cia³a,
a potem – po wydobyciu z ³ona matki –
z³o¿enia w ca³oœæ na stole w celu stwier-
dzenia, czy wewn¹trz matki nie zosta³a
¿adna czêœæ. Zauwa¿enie czêœci zabitego
cz³owieka jest szczególnie traumatycz-
ne. Podobnie wstrz¹saj¹c¹ reakcjê wy-
wo³uje wrzucanie dziecka do kosza czy
muszli klozetowej. 

Doœwiadczenie aborcji jest brutaln¹
ingerencj¹ w instynkt rodzicielski. O ist-
nieniu wiêzi pomiêdzy matk¹ a jej nie
narodzonym dzieckiem œwiadcz¹ prze-

¿ycia kobiet, które utraci³y dziecko
wskutek samoistnego poronienia. 

Dwa rodzaje zaburzeñ, które mog¹
wyst¹piæ po przerwaniu ci¹¿y to: 

l. POST ABORTION DISTRESS
(rozpacz) – PAD

2. POST ABORTION SYNDROM
– syndrom postaborcyjny – PAS4. 

Szczegó³ow¹ diagnostyk¹ dotycz¹c¹
zespo³u PAD (rozpaczy) zajêli siê
w 1990 roku Speckhard i Rue5. Stwier-
dzili oni, ¿e zespó³ PAD pojawia siê
w pierwszych trzech miesi¹cach po abor-
cji i trwa najczêœciej do szóstego miesi¹-
ca po tzw. zabiegu. PAD ma charakter
ostrych reakcji: 

– Kobieta odczuwa fizyczny i psy-
chiczny ból po aborcji;

– Ma poczucie wielkiej straty (roli
rodzicielskiej, zaburzenia obrazu siebie,
zaburzenia snu, utraty celu ¿ycia);

– Prze¿ywa liczne konflikty (wza-
jemnych relacji, ról, obawy przed wspó³-
¿yciem seksualnym, nastêpn¹ ci¹¿¹).

Zespó³ PAD zaliczono do zaburzeñ
przystosowania, pe³nienia funkcji spo-
³ecznych. Z analizy przeprowadzonych
badañ wynika6, i¿ zespó³ PAD wystêpuje
w ostrej formie u ok. 15 proc. kobiet, ale
jego objawy mo¿na stwierdziæ u oko³o
30 proc. Ta œwiadomie prze¿ywana roz-
pacz po œmierci dziecka trwa na ogó³
oko³o roku. Bardzo czêsto kobiety w tym
okresie prze¿ywaj¹ gor¹ce pragnienie
wynagrodzenia pope³nionego z³a. Praw-
dopodobnie zespó³ ten wystêpuje czê-
œciej u kobiet wierz¹cych, wra¿liwych
moralnie, które zosta³y przymuszone do
zabicia swego dziecka. 

Natomiast zespó³ PAS nie zale¿y od
œwiatopogl¹du, wyznania, wra¿liwoœci
moralnej kobiety. Jego przyczyny maj¹
raczej charakter fizjologiczno-psycho-
logiczny zwi¹zany z gwa³townym prze-
rwaniem przemian zachodz¹cych w orga-

prof. dr hab. Maria Ryœ, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa

Natura nie wybacza 

Psychologiczna
analiza zaburzeñ 
wystêpuj¹cych po
przerywaniu ci¹¿y

Znany aforyzm „Pan Bóg
wybacza zawsze, cz³owiek
czasami, natura nigdy”
w szczególny sposób doty-
czy skutków tzw. aborcji,
a wiêc zabicia dziecka nie
narodzonego. Aby w pe³ni
zrozumieæ ró¿norodnoœæ wy-
stêpuj¹cych zaburzeñ naj-
pierw trzeba przybli¿yæ obja-
wy dwóch podstawowych
zespo³ów, jakie mog¹ mieæ
miejsce po aborcji – PAS
i PAD. 

NIGDY
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nizmie matki po poczêciu dziecka. PAS
jest typem zaburzenia chronicznego,
u którego pod³o¿a le¿¹ wyparte reakcje
emocjonalne oraz ból fizyczny i psy-
chiczny. Syndrom postaborcyjny (PAS)
zaczyna siê kilka lat po zabiegu, najczê-
œciej jednak w okresie klimakterium, mo-
¿e go wywo³aæ urodzenie nastêpnego
dziecka lub niemo¿noœæ jego urodzenia.
Kliniczny obraz tego syndromu objawia
siê du¿ym niepokojem, bez uœwiadomie-
nia sobie przyczyny, niezadowoleniem
z ¿ycia bez obiektywnych przyczyn, bra-
kiem sensu ¿ycia, poczuciem beznadziej-
noœci, depresj¹. Czêsto wystêpuj¹ zabu-
rzenia relacji z najbli¿szymi, niechêæ do
wspó³¿ycia seksualnego. Mog¹ wyst¹piæ
tak¿e bardzo silne lêki, koszmary senne,
kobieta mo¿e s³yszeæ g³osy nienarodzo-
nych dzieci. Czêsto zespó³ PAS – podob-
nie jak inne zaburzenia psychiczne – wra-
ca i o ile kobieta w czasie remisji (popra-
wy stanu zdrowia) nie podda siê terapii,
zaburzenie to powraca a¿ do œmierci. 

W sytuacji naturalnej œmierci dziec-
ka, a tak¿e w przypadku samoistnego po-
ronienia, matka mo¿e roz³adowaæ
wszystkie negatywne emocje, ¿al, smu-
tek. W przypadku przerywania ci¹¿y do
takiego roz³adowania emocji nie docho-
dzi. Natomiast nastêpuje silna racjonali-
zacja, wrêcz uczucie ulgi zaraz po tzw.
zabiegu. Dopiero póŸniej „stygmat”
aborcji (jak go nazywaj¹ lekarze) daje
o sobie znaæ, wywo³uj¹c poczucie mniej-
szej wartoœci, zgorzknienie, wyrzuty su-
mienia, które bardzo trudno zag³uszyæ. 

II. Skutki przerywania 
ci¹¿y w sferze 
psychicznej

Z bogatej literatury dotycz¹cej skut-
ków przerywania ci¹¿y wybra³am pozy-
cje najistotniejsze, celem dokonania
pewnego przegl¹du. 

W 1987 roku przeprowadzono w Sta-
nach Zjednoczonych badania 252 kobiet,
które zosta³y cz³onkiniami Organizacji
Kobiet Skrzywdzonych przez Aborcjê7.
Ok. 70 proc. z nich stwierdza, ¿e prze¿y-
wa³y taki okres, w którym stara³y siê ra-
dykalnie zaprzeczaæ istnieniu u nich ja-
kichkolwiek skutków aborcji. Dla nie-
których z nich okres ten trwa³ kilka mie-
siêcy, dla innych 10 – 15 lat. 

Wœród badanych kobiet 62 proc. mia³o
tendencje samobójcze, a u 20 proc. tenden-
cje i próby samobójcze utrzymuj¹ siê na-
dal. 51 proc. tych kobiet do aborcji namó-

wi³ m¹¿ lub ch³opak, ojciec dziecka. Wiêk-
szoœæ z tych kobiet po zabiciu dziecka czu-
je ogromn¹ niechêæ do tego mê¿czyzny. 

Badania przeprowadzone w 1985 ro-
ku obejmowa³y grupê 100 kobiet po do-
konaniu zabiegu przerywania ci¹¿y
w prywatnej klinice Mount Sinai School
of Medicine8. Spoœród badanych 46
proc. przyzna³o, ¿e aborcja sta³a siê
przyczyn¹ najwiêkszego kryzysu w ich
¿yciu, wiêkszoœæ kobiet doœwiadczy³a
poczucia straty i goryczy, zamiast ocze-
kiwanej ulgi i wolnoœci. 48 proc.
stwierdzi³o, ¿e relacje z ojcem zabitego
dziecka zmieni³y siê znacz¹co na nie-
korzyœæ lub wprost za³ama³y siê,
u 33 proc. kobiet wyst¹pi³y po zabiegu
przerywania ci¹¿y zaburzenia seksualne,
52 proc. odczuwa smutek, poczucie pust-
ki, rozdra¿nienie, ca³kowity brak radoœci
z ¿ycia – prze¿ycia, których wczeœniej
nie doœwiadcza³y. 

W 1984 roku przeprowadzono
w Ohio badania 70 kobiet, które wiele
razy przerywa³y ci¹¿ê9. W wiêkszoœci
przypadków stwierdzono u badanych ko-
biet tendencje samobójcze, g³êbokie za-
burzenia osobowoœci, a u 40 proc. reak-
cje rocznicowe. Ok. 50 proc. kobiet mu-
sia³o siê poddaæ terapii. 

Badania opublikowane na Uniwersy-
tecie Minnesota przez Annê C. Spec-
khard w 1985 roku10 obejmowa³y 30 ko-
biet 5 – 10 lat po aborcji: 

100 proc. – doœwiadcza³o smutku, po-
czucia utraty; 

92 proc. – prze¿ywa³o poczucie winy; 
85 proc. – by³o zaskoczonych inten-

sywnoœci¹ smutnych prze-
¿yæ postaborcyjnych; 

81 proc. – odczuwa³o obni¿one poczu-
cie w³asnej wartoœci; 

81 proc. – mia³o œwiadomoœæ doznania
krzywdy; 

81 proc. – wci¹¿ myœli o abortowanym
dziecku; 

73 proc. – cierpia³o na depresjê; 
73 proc. – czuje siê nieswojo w obec-

noœci niemowl¹t i ma³ych
dzieci; 

73 proc. – odczuwa niemo¿noœæ roz-
mawiania o prze¿ytej abor-
cji; 

69 proc. – prze¿ywa niechêæ do wspó³-
¿ycia seksualnego; 

65 proc. – mia³o tendencje samobój-
cze; 

61 proc. – zaczê³o nadu¿ywaæ alkoholu; 
31 proc. – podejmowa³o próby samo-

bójcze; 
23 proc. – prze¿ywa³o skrajnie ciê¿kie

poczucie winy. 

W 1984 roku przeprowadzono
w Teksasie badania 1000 osób w klini-
kach aborcyjnych11. Spoœród badanych: 

68 proc. – czu³o z³o aborcji; 
52 proc. – myœli okazjonalnie o tym

dziecku; 
29 proc. – wci¹¿ myœli o dziecku; 
39 proc. – mia³o poczucie, ¿e p³ód

by³ osob¹; 
26 proc. – wierzy³o, ¿e zabija w³asne

dziecko; 
17 proc. – stwierdzi³o, ¿e przerywa-

nie ci¹¿y jest niemoralne, 
10 proc. – widzia³o w adopcji roz-

wi¹zanie. 
W 1971 roku przeprowadzono w Ja-

ponii12 badania, opublikowane w 1977 ro-
ku, którymi objêto 3 222 osoby, w tym
kobiety, które nigdy nie dokona³y zabie-
gu przerywania ci¹¿y oraz kobiety po
jednej lub wiêcej aborcjach. Stwierdzo-
no, ¿e powa¿ne zaburzenia nerwicowe
wystêpuj¹: u 150 kobiet na 1000, które
nigdy nie przerwa³y ci¹¿y; u 228 na
1000, po pierwszej aborcji oraz u 256 ko-
biet na 1000 – po kolejnej aborcji. 

W 1987 roku Joan C. Pendergast za-
prezentowa³ dane dotycz¹ce telefonicz-
nego poradnictwa postaborcyjnego13. Od
listopada 1985 do marca 1987 roku
z problemami postaborcyjnymi zadzwo-
ni³y 164 osoby. Wiêkszoœæ z nich nie
mog³a sobie poradziæ z poczuciem winy,
depresj¹, poczuciem straty, zawstydze-
nia, z bólem psychicznym, dra¿liwoœci¹,
poczuciem negatywnych zmian w rela-
cjach w rodzinie, osamotnieniem. 

Skutki przerywania ci¹¿y dotycz¹ tak-
¿e ojców zabitego dziecka. W 1975 roku
przeprowadzono badania 400 osób mie-
si¹c po zabiegu przerywania ci¹¿y14. Spo-
œród badanych – 70 proc. stwierdza zabu-
rzenia wzajemnych relacji w ma³¿eñstwie. 

W 1979 roku przeprowadzono
w Hong Kongu badania 130 mê¿ów ¿on,
które podda³y siê aborcji15. Wiêkszoœæ
badanych mê¿czyzn stwierdza ubóstwo
relacji jako skutek zabiegu, 27 proc. ba-
danych przyznaje siê do wystêpowania
po zabiegu zaburzeñ w rodzinie wyma-
gaj¹cych pomocy psychiatrycznej,
a 8 proc. stwierdza pojawienie siê pro-
blemów dotycz¹cych nadu¿ywania alko-
holu. Autorzy badañ próbowali ustaliæ
korelacje pomiêdzy brakiem szczêœliwe-
go dzieciñstwa a zgod¹ na zabieg przery-
wania ci¹¿y. Nieszczêœliwe dzieciñstwo
wystêpowa³o u 20 proc. rodzin, które
podjê³y decyzjê o aborcji, zaœ w grupie
kontrolnej, która nigdy nie zdecydowa³a-
by siê na zabicie nie narodzonego dziec-
ka – tylko u 5 proc. Ciekawe wyniki ba-
dañ dotyczy³y tak¿e stosowania antykon-
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cepcji. W grupie osób, które zdecydowa-
³y siê na aborcjê 70 proc. rodzin stoso-
wa³o antykoncepcjê, w grupie uznaj¹cej
prawo ka¿dego dziecka do ¿ycia – o po-
³owê mniej. 

Badania przeprowadzone w roku
1980 dotyczy³y wzajemnych relacji po-
miêdzy ma³¿onkami po zabiegu prze-
rwania ci¹¿y16. U wielu ma³¿onków
stwierdzono zerwanie wiêzi, pojawienie
siê licznych emocjonalnych zaburzeñ,
przy czym zaburzenia te by³y g³êbsze
w przypadku powtarzaj¹cych siê aborcji. 

W 1984 roku przeprowadzano bada-
nia d³ugofalowe obejmuj¹ce 75 ma³-
¿eñstw po zabiegu przerwania ci¹¿y17.
U 25 proc. badanych wiêzi w ma³¿eñ-
stwie ca³kowicie siê za³ama³y. Wiêkszoœæ
stwierdzi³a wzrost dra¿liwoœci i poczucia
winy we wzajemnych relacjach. 

Badania przeprowadzone w 1984 ro-
ku wœród studentów w Stanach Zjedno-
czonych pozwoli³y zauwa¿yæ, ¿e „styg-
mat” aborcji wystêpuje nie tylko u ko-
biet, ale tak¿e u ojców ich dzieci18. Na
podstawie badañ stwierdzono u nich
wystêpowanie poczucia mniejszej war-
toœci, negatywne spostrzeganie osób p³ci
odmiennej, zaburzenia wiêzi z dotych-
czasowymi partnerkami oraz wystêpo-
wanie ostrych konfliktów po aborcji. 

W 1985 roku przeprowadzono szero-
ko zakrojone badania dotycz¹ce wp³ywu
aborcji na relacje pomiêdzy ma³¿onka-
mi19. W efekcie tych badañ powsta³o stu-
dium przypadków osób prze¿ywaj¹cych
kryzys ma³¿eñski po zabiegu przerywa-
nia ci¹¿y. U wielu ma³¿onków stwier-
dzono wyparcie poczucia winy, które
ujawni³o siê dopiero po kilku latach.
Ma³¿eñstwa te prze¿ywa³y zaburzenia
pe³nienia ról, powa¿ne konflikty, zdrady
ma³¿eñskie, obni¿one poczucie w³asnej
wartoœci. 

Elizabeth Lincoln w 1982 roku20

przeprowadzi³a studium 8 przypadków
kobiet po trzech i wiêcej zabiegach prze-
rywania ci¹¿y. Stwierdzi³a u nich g³êbo-
kie zaburzenia wiêzi, brak g³êbszych re-
lacji, du¿¹ liczbê powa¿nych konfliktów,
a tak¿e poczucie lêku o zdrowie. 

Zaburzenia relacji ma³¿eñskich po
zabiegu przerwania ci¹¿y stwierdzaj¹
tak¿e badani ojcowie w Stanach Zjedno-
czonych w 1988 roku21. Z badañ tych
wynika, ¿e szczególnie nieszczêœliwi
w zwi¹zku ma³¿eñskim s¹ ci ojcowie,
których ¿ony dopuœci³y siê przerywania
ci¹¿y, pomimo ich sprzeciwu. 

W 1986 roku opublikowano badania
przeprowadzone przez doktora Edwarda
Sheridan w Georgetown University Ho-
spital dotycz¹ce wp³ywu przerywania

ci¹¿y na urodzone ju¿ rodzeñstwo22. Je-
¿eli dzieci wiedzia³y o ci¹¿y matki, ocze-
kiwa³y narodzin dziecka. Kiedy ono siê
nie pojawia³o, dzieci prze¿ywa³y poczu-
cie frustracji, czêsto winê przypisuj¹c so-
bie. W wielu przypadkach stwierdzono
u dzieci wystêpowanie lêku przed matk¹
po tym, gdy siê dowiedzia³y o zabiegu
przerwania ci¹¿y. 

Podobne dane uzyska³a dr Joanne
Angelo przeprowadzaj¹c badania dzieci
w klinice Tufts University School of Me-
dicine w 1987 roku23. Stwierdzi³a ona
powa¿ne zaburzenia u dzieci, które wie-
dzia³y o dokonaniu zabiegu przerywania
ci¹¿y przez swoje matki. U tych dzieci
wystêpowa³o odizolowanie od rodziców,
lêk przed rodzicami. 

Z badañ przeprowadzonych w 1989 ro-
ku24 wynika, ¿e przerywanie ci¹¿y wy-
stêpuje czêœciej w tych rodzinach, w któ-
rych babki, matki, ciotki oraz siostry ba-
danych kobiet te¿ dokonywa³y aborcji. 

W 1985 roku podjêto w Stanach
Zjednoczonych25 badania 90 pracowni-
ków zaanga¿owanych w tzw. zabiegi
przerywania ci¹¿y. 95 proc. z nich prze-
¿ywa³o negatywnie swój udzia³, odczu-
waj¹c sta³e obni¿enie samopoczucia
i dyskomfort psychiczny. 

W 1989 roku ukaza³ siê artyku³
Philipa G. Neya i Adele Rose Wickett
Mental Health and Abortion: Review
and Analysis26 omawiaj¹cy ponad sto
publikacji dotycz¹cych skutków prze-
rywania ci¹¿y. W podsumowaniu auto-
rzy stwierdzaj¹, ¿e wiêkszoœæ kobiet
w wyniku aborcji doœwiadcza poczucia
winy, nieszczêœcia, niepokoju, zabu-
rzeñ snu, obni¿enia poczucia w³asnej
wartoœci, a tak¿e ma poczucie braku
bezpieczeñstwa, braku oparcia w naj-
bli¿szej osobie.27 Autorzy, powo³uj¹c
siê na badania Blumberga i innych
stwierdzaj¹, ¿e na depresjê po aborcji
cierpi 92 proc. kobiet oraz 82 proc.
mê¿czyzn – ojców zabitych dzieci. 

W polskiej literaturze naukowej naj-
czêœciej mo¿na znaleŸæ analizê skutków
zabiegu przerywania ci¹¿y w sferze so-
matycznej (min. W. Fija³kowski28,
K. Bo¿kowa, M. Troszyñski, T. Kukla29).
Pojawi³y siê tak¿e publikacje dotycz¹ce
psychicznych konsekwencji aborcji.
D. Kornas-Biela30 podjê³a problemy do-
tycz¹ce zmian w psychologicznym obra-
zie w³asnej osoby dokonuj¹ce siê
w zwi¹zku z decyzj¹ kobiety zwi¹zan¹
z zabiegiem przerwania ci¹¿y.
K. Ostrowska31 na podstawie badañ
przeprowadzonych w Polsce, w Niem-
czech, Szwajcarii i Rosji, ukaza³a szero-
ko problematykê konsekwencji psycho-

logicznych po dokonanej interrupcji
(sztucznym poronieniu). Na problemy
natury psychologicznej po zabiegu prze-
rwania ci¹¿y zwraca uwagê W. Pó³taw-
ska32. W wyniku wieloletnich badañ do-
tycz¹cych konsekwencji psychologicz-
nych aborcji rozró¿nia ona bezpoœrednie,
wtórne i póŸne zaburzenia. Podkreœla
ona, ¿e iloœciowo wiêcej przypadków za-
burzeñ wystêpuje w czasie póŸniejszym.
Problematyce psychicznych nastêpstw
sztucznego przerwania ci¹¿y poœwiêci³
swoj¹ pracê doktorsk¹ W. Kokoszka33.
Z badañ, jakie autor przeprowadzi³ wyni-
ka, ¿e u wielu kobiet, które dokona³y za-
biegu przerwania ci¹¿y wystêpuj¹ obja-
wy niezrównowa¿enia emocjonalnego,
nerwice. R. Sikorski, C. Lepecka – Klu-
sek oraz H. Tereszkiewicz34 zwracaj¹
uwagê na konflikt sumienia ³¹cz¹cy po-
czucie ulgi, winy i straty, który mo¿e byæ
tak silny, ¿e doprowadza do zaburzeñ.
Zabieg interrupcji zdaniem J. Toulat35

nie tylko niszczy dziecko poczête, ale
tak¿e sam¹ kobietê. Wielu doœwiadczo-
nych ginekologów stwierdza, ¿e w wyni-
ku takiego samozniszczenia kobieta
znacznie dramatyczniej przechodzi okres
klimakterium. Szczególne typy reakcji
traumatycznych po zabiegu przerwania
ci¹¿y omawia na podstawie swoich ba-
dañ, M. Simon36. Autorka ukazuje szereg
mechanizmów obronnych, jakie kobieta
musi uruchomiæ po zabiegu interrupcji. 

W ostatnich latach w Polsce pog³ê-
bione badania dotycz¹ce skutków prze-
rywania ci¹¿y przeprowadzi³a El¿bieta
Kaczmar37. Autorka przeanalizowa³a
wyniki badañ uzyskane od 30 kobiet,
w wieku od 20 do 50 lat. By³y wœród
nich by³y mê¿atki, niezamê¿ne, rozwie-
dzione i wdowy. W przypadku piêtnastu
osób by³a to pierwsza aborcja, cztery ko-
biety podda³y siê dwóm aborcjom, dla
trzech by³a to trzecia aborcja, dla trzech
– czwarta, dla dwóch osób – pi¹ta. 

Z przeprowadzonych badañ jedno-
znacznie wynika, ¿e aborcja spowodo-
wa³a pogorszenie jakoœci ¿ycia osobiste-
go u 63,5 proc. badanych kobiet. Rów-
nie¿ ¿ycie rodzinne uleg³o zmianie na
gorsze u 46,4 proc. badanych. Warto
podkreœliæ, ¿e bezpoœrednio po aborcji
stosunki rodzinne by³y poprawne, jednak
w miarê up³ywu czasu przeradza³y siê
w nieprzyjazne, a nawet wrogie. Zabieg
przerwania ci¹¿y spowodowa³ u kobiet
zmianê stosunku do ojca dziecka z pozy-
tywnego na negatywny w 39,6 proc.
przypadków oraz do lekarza aborcjonisty
w 26,8 proc. przypadków. Negatywne
nastawienie do rodziców odczuwa
10,2 proc. kobiet, a do dzieci – 13,6 proc. Re-
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lacje z dzieæmi poprawi³y siê
w 26,8 proc. przypadków, jednak kobie-
ty stwierdzaj¹ wystêpuj¹c¹ tu nadopie-
kuñczoœæ w stosunku do dzieci urodzo-
nych, co wi¹¿e siê ze strachem o ich ¿y-
cie. G³ówny ciê¿ar za dokonanie aborcji
ponosi, zdaniem 46,8 proc. badanych, oj-
ciec dziecka, a sama kobieta – zdaniem
39,9 proc. Odpowiedzialnoœci¹ kobiety
obarczaj¹ równie¿ lekarza (10,2 proc.)
oraz rodziców (6,8 proc.). Bezpoœrednio
po aborcji u 66,7 proc. badanych wyst¹-
pi³y negatywne prze¿ycia psychiczne. Po
up³ywie jednego roku, prze¿yæ tego typu
doœwiadcza³o 73,3 proc. kobiet, a przed
up³ywem piêciu lat – 79,8 proc. bada-
nych. Po dziesiêciu latach prze¿ycia ne-
gatywne wyst¹pi³y u 43,3 proc. kobiet,
a do dwudziestu lat po aborcji negatyw-
ne odczucia zauwa¿a 16,6 proc. ankieto-
wanych. Bezpoœrednio po zabiegu prze-
rwania ci¹¿y 56,5 proc. kobiet ogarnia³o
poczucie winy, a uczucie wstydu
– 43,3 proc. Wœród badanych 29,8 proc.
bezpoœrednio po aborcji prze¿ywa³o
skruchê, a 16,8 proc. kobiet czu³o obrzy-
dzenie do samej siebie. Bezpoœrednio po
zabiegu przerwania ci¹¿y kobiety do-
œwiadcza³y zaburzeñ emocjonalnych, ta-
kich jak zmiany nastroju (63,4 proc.)

oraz niezrównowa¿enie (20,2 proc.);
69,8 proc. badanych stwierdzi³o, ¿e prze-
¿ywa wewnêtrzny niepokój oraz nerwo-
woœæ (76,7 proc. kobiet). W przypadku
46,7 proc. ankietowanych wystêpuje za-
burzenie snu. Zabieg przerwania ci¹¿y
spowodowa³ u 30,2 proc. badanych ko-
biet uzale¿nienie lekowe, a u 16,8 proc.
– uzale¿nienie alkoholowe. Po aborcji
63,1 proc. kobiet unika myœli i uczuæ
z ni¹ zwi¹zanych. Czuj¹ rozpacz wspo-
minaj¹c w³asn¹ ci¹¿ê, aborcjê, szpital
lub widz¹c innych kobiet w ci¹¿y
(63,2 proc.). Tego typu zaburzenie wy-
stêpuje równie¿ u niektórych kobiet
w rocznicê aborcji (26,8 proc.) oraz w
kolejne rocznice, jakie mia³yby miejsce
w ¿yciu dziecka (16,8 proc.). U 66 proc.
badanych pojawia siê obawa przed na-
stêpn¹ ci¹¿¹, a 59,9 proc. kobiet czuje
obawê przed wspó³¿yciem seksualnym.
Do zaburzeñ tego rodzaju nale¿y rów-
nie¿ nienawiœæ lub wstrêt do ¿ycia seksu-
alnego oraz chêæ czêstej izolacji
(46,9 proc.). Znaczna liczba kobiet po
aborcji odczuwa obumieranie ¿ycia uczu-
ciowego (43,4 proc.), emocjonaln¹ obo-
jêtnoœæ (46,7 proc.); 30,0 proc. kobiet
prze¿ywa  stan izolacji wewnêtrznej. Za-
bieg przerwania ci¹¿y powoduje tak¿e

zaburzenia w³asnej wartoœci u badanych
kobiet. Najczêœciej jest to obni¿enie
samoakceptacji (56,7 proc.) oraz wyco-
fanie siê z ¿ycia (50,0 proc.). Ponadto
46,7 proc. kobiet stwierdza u siebie obni-
¿enie dotychczasowej aktywnoœci; wy-
cofanie siê z kontaktów miêdzyludzkich
zauwa¿a u siebie 40,0 proc. osób; nato-
miast 33,2 proc. badanych stwierdza wy-
stêpowanie ograniczenia komunikacji
z ludŸmi. Obni¿enia poziomu takich
uczuæ jak: przyjaŸñ lub mi³oœæ stwierdza
u siebie 46,6 proc. badanych. Poni¿enia
samej siebie oraz niezdolnoœci przeba-
czania sobie doœwiadcza 56,5 proc. ba-
danych. Przygnêbienie lub depresjê bez-
poœrednio po aborcji zauwa¿y³o u siebie
56,5 proc. kobiet. Przed up³ywem jedne-
go roku prze¿ycia tego typu wyst¹pi³y
u 30,2 proc. ankietowanych, a po kilku
latach od decyzji stwierdza powy¿sze za-
burzenia 46,6 proc. kobiet. U 46,6 proc.
badanych po zabiegu wyst¹pi³y myœli lub
tendencje samobójcze. Zabieg przerwa-
nia ci¹¿y spowodowa³ odczuwalne zmia-
ny osobowoœci jak: wieczne niezadowo-
lenie oraz zgorzknia³oœæ (u 50,0 proc. ba-
danych). Natomiast 43,4 proc. kobiet ob-
serwuje u siebie po zabiegu aborcyjnym
z³oœliwoœæ, a 26,8 proc. – cynizm. Wœród
badanych 43,5 proc. kobiet ma poczucie
winy w zwi¹zku z przebytym zabiegiem
i œmierci¹ dziecka. Spoœród badanych
60,0 proc. kobiet obawia siê jakiejœ „ka-
ry” za dokonanie aborcji. 

Podsumowanie

W czasach komunistycznych nie
wolno by³o ujawniaæ jakichkolwiek za-
burzeñ postaborcyjnych. Do tej zmowy
milczenia uda³o siê wci¹gn¹æ wielu
profesorów, ginekologów, psychiatrów.
Czêsto akcja ta by³a ³¹czona z odbiera-
niem statusu cz³owieczeñstwa poczête-
mu dziecku (to tylko zlepek komórek,
embrion, p³ód). Kiedy jednak osi¹gniê-
cia badañ prenatalnych dobitnie ukaza-
³y ludzki status cz³owieka nienarodzo-
nego, a rozmiary zaburzeñ po przery-
waniu ci¹¿y okaza³y siê tak donios³e,
¿e nie da³o siê ju¿ ukrywaæ problemu
przyznano, ¿e skutki przerywania ci¹¿y
istniej¹, ale zaraz dodawano, ¿e – dziê-
ki nowoczesnym zabiegom terapeu-
tycznym – mo¿na je zminimalizowaæ.
Tymczasem proces terapeutyczny jest
bardzo trudny. Nie tylko wymaga przy-
znania siê do zabicia w³asnego dziecka,
ale potrzebna jest tu g³êboka przemiana
osobowoœci. 
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Zabicia dziecka nie da siê wymazaæ
– jak drobnego, pope³nionego b³êdu –
zwyk³¹ gumk¹ psychoterapii, a mo¿li-
we zaburzenia, jako skutki aborcji s¹
dobitnym ostrze¿eniem – natura nie
wybacza nigdy. 
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Oto fragmenty autentycz-
nych wypowiedzi osób, które
zosta³y skrzywdzone przez
aborcjê

Matka: 

Przez dziewiêæ lat uwa¿a³am, ¿e za-
biegi, które mia³am, by³y najlepszym
rozwi¹zaniem, jakie mog³am wybraæ.
Nie zdawa³am sobie jednak sprawy
z wp³ywu, jakie bêd¹ one wywiera³y na
mnie w moim dalszym ¿yciu. Nie zda-
wa³am sobie sprawy z koszmarów, jakie
nadejd¹. Wybucha³am p³aczem, kiedy
ogl¹da³am matki przytulaj¹ce swoje do-
piero co narodzone maleñstwa i myœla-
³am wtedy o moich dzieciach uœmierco-
nych w tzw. zabiegu, które nigdy nie za-
zna³y mojej mi³oœci i nie poczu³y mat-
czynych ramion z trosk¹ je obejmuj¹-
cych. Trzynaœcie lat po moich zabiegach
zaczê³am zajmowaæ siê moj¹ matk¹, któ-
ra wci¹¿ zamêcza siê faktem, i¿ dopro-
wadzi³a swoj¹ szesnastoletni¹ córkê za
rêkê do gabinetu na zabieg. Moja matka
p³acze, czasami nade mn¹, a czasami nad
wnukami, których nigdy nie tuli³a. Teraz
ju¿ nie przeœladuj¹ mnie koszmary. Cho-
cia¿ przysz³o uzdrowienie, to nadal op³a-
kujê i prze¿ywam ¿al z powodu utraty
moich dzieci. Tak zwany bezpieczny
i prosty zabieg, który mia³ mi umo¿liwiæ
dalsze bezproblemowe ¿ycie, prawie je
zrujnowa³ i zniszczy³ równie¿ ¿ycie in-
nych osób. 

*   *   *

Zdawa³o mi siê, ¿e poza „zabiegiem”
nie mam innego wyboru. Mimo to gdzieœ
tam wewn¹trz odczuwa³am, ¿e coœ jest
nie tak w takim „rozwi¹zaniu”. A jednak
posz³am na zabieg. Nikt w szpitalu po-
wa¿nie ze mn¹ nie rozmawia³ na temat
„zabiegu”. Po prostu otrzyma³am skiero-
wanie i powiedziano mi, ¿e to d³ugo nie
potrwa. Ta krótka chwila zrani³a mnie na
ca³e ¿ycie. Gdyby wtedy znalaz³ siê ktoœ,
kto opowiedzia³by mi o rozwijaj¹cym siê
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w moim ³onie dziecku. Gdyby wtedy
znalaz³ siê ktoœ, kto wskaza³by inne
mo¿liwoœci, które pomog³yby mi zaak-
ceptowaæ i podj¹æ odpowiedzialnoœæ za
siebie i dziecko, a nie decydowaæ siê na
ucieczkê od odpowiedzialnoœci za cenê
¿ycia mojego dziecka, uchroni³oby mnie
to przed prze¿ywaniem uporczywego
smutku i winy. 

*   *   *

Myœla³am, ¿e siê skoñczy me cierpie-
nie, a tak naprawdê, to dopiero siê zaczê-
³o. (...) Liczê dni, ile zosta³o do Twojego
przyjœcia na œwiat, myœl, ¿e to siê nie sta-
nie, doprowadza mnie do strasznej roz-
paczy. (...) Dzieñ Twoich narodzin bê-
dzie dla mnie najboleœniejszy, bo bêdzie
trwa³ a¿ do koñca mych dni (...) Bóg mi
to ju¿ wybaczy³, zapewne i ulgê w tej
udrêce i têsknocie przyniesie. Ale tak na-
prawdê to jej nie chcê, bo pragnê mieæ
Ciebie i cieszyæ siê Tob¹ i us³yszeæ od
Ciebie: „kocham Ciê, mamo”. 

*   *   *

Do ostatniej chwili czeka³am na cud.
Niestety, wszystko rozwia³o siê przy
pierwszym bólu. A zabola³o mnie trzy
razy. Nie mog³am uwierzyæ, ¿e oto zabi-
jam swoje dziecko. To nie dociera³o do
mnie, bo by³am pod wp³ywem œrodka
znieczulaj¹cego. By³am pó³przytomna,
ale ju¿ wtedy poczu³am dziwn¹ pustkê.
Œwiadomoœæ tego, co siê sta³o, przysz³a
póŸniej. Rozpacz, która wdar³a siê w mój
umys³ nie mia³a granic. Przera¿enie, któ-
re mnie ogarnê³o, gdy zda³am sobie spra-
wê z tego, co zrobi³am, by³o nie do znie-
sienia. Myœla³am, ¿e oszalejê. Nie wie-
dzia³am, co ze sob¹ zrobiæ. Ból, który
rozrywa³ mi serce by³ potworny. Œwiado-
moœæ, ¿e nie mogê cofn¹æ czasu, ¿e nie
mogê ju¿ nic zrobiæ – to by³o straszne.
I ta wielka pustka. 

Nagle wszystko straci³o jakikolwiek
sens. Nie wiedzia³am, po co rano wstajê,
po co idê do pracy. Czu³am, ¿e straci³am
wszystko, ¿e zabijaj¹c to dziecko zabi-
³am siebie. To by³o coœ najokrutniejsze-
go, co mo¿na by³o zrobiæ. (...) 

*   *   *

By³ poniedzia³ek 4 czerwca. Do koñ-
ca ¿ycia nie zapomnê kub³a z jego krwa-
w¹ zawartoœci¹ – ¿ycie, które nosi³am,
za chwilê do³¹czy³o do tej krwawej ma-
sy, któr¹ póŸniej wyrzucano, jak przy-
puszczam, do kana³u. 

Próbowa³am wiêc wróciæ do nor-
malnego, studenckiego ¿ycia. Stosuj¹c
znane mi techniki wypierania, stara³am
siê zapomnieæ o tym „przykrym wyda-

rzeniu”. Jeszcze wtedy nie rozumia³am,
co zrobi³am. Wkrótce jednak pojawi³y
siê wyrzuty sumienia, zaczyna³o do
mnie docieraæ, ¿e nie pozby³am siê zy-
goty, ale swojego poczêtego dziecka.
Myœla³am, ¿e oszalejê, próbowa³am za-
g³uszyæ g³os, który przypomina³ mi,
kim jestem. Bezskutecznie. Pani psy-
cholog, do której uda³am siê po radê,
zlekcewa¿y³a problem, a na moje roz-
paczliwe wo³anie, jak dalej ¿yæ z myœl¹
o dokonanej aborcji, odpowiedzia³a,
aby o tym nikomu, a przysz³emu mê¿o-
wi przede wszystkim, nie mówiæ – „po
co mu ta informacja?” – zapyta³a. Wy-
sz³am zdruzgotana. Rozpoczê³y siê lêki,
koszmary, sny, próby samobójcze. Na
myœl mi nawet nie przysz³o, by pójœæ do
spowiedzi i pojednaæ siê z Bogiem. Do
koœcio³a nie chodzi³am ju¿ od pewnego
czasu. 

Pewnego dnia w chwili rozpaczy
powiedzia³am swojemu ch³opakowi, co
zrobi³am. Przyj¹³ wyznanie spokojnie,
tak mi siê jednak tylko zdawa³o. Na-
stêpne miesi¹ce i lata pokaza³y, ¿e moja
decyzja zrujnowa³a mu ¿ycie. Rozstali-
œmy siê. 

Moja depresja pog³êbia³a siê, prze-
sta³am normalnie funkcjonowaæ, minuta
po minucie odtwarza³am scenê z gabine-
tu. Wreszcie trafi³am do szpitala psy-
chiatrycznego, gdzie spêdzi³am pó³ roku.
Tam oczywiœcie nie uciszono wyrzutów
sumienia, ale nauczono, jak ¿yæ od rana
do wieczora, jak przetrwaæ od jednej
porcji tabletek do drugiej i nie wysko-
czyæ przez okno. Kolejne terapie, nowi
lekarze – nic nie mog³o pomóc mojemu
udrêczonemu sercu. Myœla³am, ¿e ¿ycie
dla mnie ju¿ siê skoñczy³o, nienawidzi-
³am siebie, swojego cia³a. Nie mog³am
patrzeæ na ma³e dzieci, kobiety w ci¹¿y.
Chcia³am umrzeæ, znikn¹æ. 

Myœlê, ¿e nie ma s³ów, które opowie-
dz¹ o cierpieniu, które nosi³am i ci¹gle
noszê w sobie. To bardzo trudne spojrzeæ
w lustro i powiedzieæ: zabi³aœ swoje
dziecko; dzisiaj mia³by (czujê, ¿e to by³
ch³opiec) 16 lat. 

Ka¿dego dnia myœlê o tym, jakie
mia³by oczy, w³osy, usta, czy lubi³by grê
w szachy? 

Ojciec: 
Skrzywdzi³em Ciê tym, ¿e nie pocho-

wa³em Ciê. Dopiero po latach mia³eœ
prawdziwy pogrzeb i dopiero po latach
odnalaz³em Ciê. Wiele teraz bym da³
abyœ móg³ ¿yæ z nami i normalnie siê
rozwijaæ. Andrzej czêsto siê o Ciebie py-
ta. Pyta dlaczego nie ma brata. Jak Maria
by³a w ci¹¿y z Mart¹ to mia³em nadziejê,

¿e w tym dziecku jest Twoja dusza, ¿e
Bóg da³ mi jeszcze jedn¹ szansê, ¿ebyœ
móg³ siê urodziæ jeszcze raz. Niestety
wiem, ¿e tak siê nie sta³o. 

W trakcie Twojego pogrzebu i innych
dzieci mia³em wra¿enie, ¿e stoicie za
mn¹, ¿e trzymacie siê za rêce, ale ba³em
siê odwróciæ. Czu³em, jak wracasz. By³o
mi bardzo przykro, ¿e tak post¹pi³em.
Przepraszam. 

Lekarz: 

Czy jest mo¿liwe pojednanie z kobie-
tami, którym wykona³em aborcjê? Co
wiêcej, czy mo¿liwe jest, ¿eby siê pojed-
naæ i uzyskaæ przebaczenie dzieci, które
unicestwi³em? 

Dwa lata temu odpowiedŸ na te pyta-
nia by³a negatywna. Dopiero kiedy zna-
laz³em siê w grupie terapeutycznej, taka
mo¿liwoœæ zaczê³a siê wy³aniaæ. 

Tam, w Irlandii zacz¹³em dostrzegaæ,
¿e abortowane p³ody by³y dzieæmi z krwi
i koœci, o okreœlonych cechach osobowo-
-fizycznych i psychicznych. To by³o jed-
no z najbardziej dramatycznych i trud-
nych odkryæ w moim ¿yciu. 

Czy mia³em prawo prosiæ o przeba-
czenie i liczyæ na pojednanie? Miota³o
mn¹ poczucie winy ale równie¿ z³oœæ
wobec ludzi, którzy w odpowiednim
czasie nie powiedzieli mi: „nie rób te-
go!”, którzy biernie obserwowali i z ró¿-
nych powodów tolerowali aborcjê. Ja
usprawiedliwia³em siê próbuj¹c ze-
pchn¹æ odpowiedzialnoœæ to na spo³e-
czeñstwo, to na ustawodawców, to na
matki i ojców abortowanych dzieci. 

Proces pojednania nie sprowadza siê
tylko do samooskar¿ania i pojednania ze
wszystkimi skrzywdzonymi. Jest to pro-
ces uznania krzywd wyrz¹dzonych ka¿-
dej poszczególnej osobie. Dla abortera,
który wykona³ oko³o tysi¹ca aborcji jest
to zadanie na ca³e ¿ycie. Dopiero stop-
niowe zajêcie siê ofiarami, poznanie ich,
proœba o przebaczenie i pojednanie z ni-
mi przynosi tak bardzo upragniony pokój
ducha oraz nowe si³y do walki ze zmê-
czeniem i zniechêceniem. 
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Rozpowszechnienie w wielu
krajach aborcji powoduje ma-
sow¹ eksterminacjê dzieci nie
narodzonych, na których za-
bijanie zezwala prawo. W spo-
³ecznym odczuciu nie uznaje
siê jednak aborcji za formê
przemocy, chocia¿ tak wiele
ostatnio mówi siê o przemocy
wobec dzieci (Kornas-Biela
1998). Nie oskar¿a siê leka-
rza o spowodowanie œmierci,
chocia¿ w wyniku jego dzia³a-
nia dziecko utraci³o ¿ycie. Nie
pos¹dza siê go o udzia³ w ma-
sakrze, ani o doprowadzenie
do œmierci dziecka z powodu
zaniedbania opieki nad nim.

borcja zyska³a status us³ugi
medycznej o charakterze tera-
peutycznym, chocia¿ w wyni-

ku tej „terapii” jeden z pacjentów zosta-
je zabity a drugi pokaleczony – co naj-
mniej psychicznie. Jest ona zaprzecze-
niem powo³ania lekarskiego. 

Aborcja jest jedynym zabiegiem,
który nie spe³nia wymogu stawiane-
go procedurom medycznym, gdy¿
z istoty swojej maj¹ one s³u¿yæ dia-
gnozie, profilaktyce, leczeniu lub te-
rapii. Jednak aby zabijanie nazwaæ
leczeniem, promuje siê aborcjê jako
rodzaj pomocy udzielanej kobiecie.
Niestety ta tzw. pomoc niszczy po-
czête ¿ycie. 

Sprawnie 
przeprowadzony zabieg?

Konsekwencje aborcji dla personelu
medycznego by³y rzadko przedmiotem
badañ, gdy¿ najczêœciej przyjmuje siê
rozpowszechniony pogl¹d, ¿e jest ona nic
nie znacz¹cym, krótkim i prostym zabie-
giem, a ¿e personel medyczny nie ³¹czy z
jej przebiegiem  znacz¹cych emocji, wiêc
nie pozostawia ona ¿adnych œladów w je-
go psychice. Prawd¹ jest, ¿e personel me-
dyczny zachowuje siê podczas zabiegu
tak, jakby nic wa¿nego siê nie dzia³o. Do-
konuje aborcji sprawnie, „na zimno”, bez
emocjonalnego zaanga¿owania w pro-
blem pacjentki. Jest to jednak efekt uru-
chomienia mechanizmów obronnych, za
co p³aci siê zdrowiem psychicznym. 

Najmniej negatywne konsekwencje
w sferze reakcji psychicznych zauwa¿yli
badacze u psychologów i pracowników
socjalnych, którzy pracuj¹ w poradnic-
twie przedaborcyjnym i zajmuj¹ siê
udzielaniem pomocy i wsparcia kobie-
tom poddaj¹cym siê aborcji. Bliski kon-
takt ze zdesperowan¹ kobiet¹, wczuwa-
nie siê w jej trudn¹ sytuacjê osobist¹, to-
warzyszenie jej na kolejnych etapach po-
dejmowania decyzji, w czasie oczekiwa-
nia na aborcjê lub po niej, powoduje, ¿e
pracownicy pionu psychosocjalnego s¹
mniej obci¹¿eni negatywnymi skutkami
aborcji. Natomiast lekarze i pielêgniarki
maj¹ krótki kontakt z kobiet¹, zaœ rodzaj
ich pracy powoduje wiêksz¹ koncentra-
cjê na nienarodzonym dziecku, chocia¿
w medycznej mentalnoœci funkcjonuje
ono jako „ci¹¿a”, któr¹ siê przerywa.
Wykonywanie aborcji i uczestniczenie
w niej w roli personelu pomocniczego
zosta³o uznane w literaturze za pracê sil-

nie obci¹¿aj¹c¹ psychicznie. Personel
prze¿ywa szczególnie silny stres, jeœli
aborcja dokonywana jest w drugim try-
mestrze ci¹¿y (King, Calhoun 1980). 

Szereg negatywnych prze¿yæ 

W dniach wykonywania lub uczest-
niczenia w aborcji personel medyczny
doœwiadcza szeregu negatywnych prze-
¿yæ, takich jak: przygnêbienie, obni¿o-
ny nastrój; poczucie niesmaku i nieza-
dowolenia z siebie; zdenerwowanie
i niepokój; poczucie frustracji, z której
chcia³oby siê wyzwoliæ; chêæ poprawie-
nia samopoczucia przez np. siêgniêcie
po papierosa, alkohol; roz³adowanie na-
piêcia przez agresjê. Czêste wykonywa-
nie tego rodzaju zabiegu powoduje za-
leganie negatywnych emocji, które mo-
g¹ byæ roz³adowywane przez uzale¿nie-
nie od u¿ywek, zachowania destrukcyj-
ne lub agresywne (np. wrogoœæ, obojêt-
noœæ lub lekcewa¿¹cy stosunek do ko-
biet, nieprzyzwoite dowcipkowanie na
ich temat), utrata szacunku i cyniczna
postawa wobec ludzi. Zdehumanizowa-
na percepcja innych prowadzi do trakto-
wania ich w sposób poni¿aj¹cy oraz
przedmiotowy (np. wykorzystanie ich
problemów jako Ÿród³a dochodów).
Konsekwencj¹ pracy abortera jest awer-
sja do miejsca pracy postrzeganego jako
Ÿród³o frustracji, z jednoczesnym od-
czuciem przymusu pracy (patologiczne
uwik³anie), poczucie stygmatu, objawy
zespo³u wypalenia siê zawodowego,
ukszta³towanie w sobie „osobowoœci
robota”, poczucie odrzucenia spo³ecz-
nego, braku akceptacji i krytycznego
stosunku, a nawet wrogoœci ze strony
np. innych lekarzy, kryzys identyfikacji
z rol¹ lekarza, poczucie pustki ¿yciowej
i utraty szacunku dla siebie, „prze¿uwa-
nie” wartoœci moralnej swoich dzia³añ,
objawy psychosomatyczne, np. bezsen-
noœæ lub koszmarne sny (Adler 1979).
Szczególnie trudne jest doœwiadcze-
nie rozdwojenia w zakresie samej roli
zawodowej – lekarza i pielêgniarki –
którzy ratuj¹ ¿ycie dziecka jednej
matki a drugiej pomagaj¹ je zabiæ,
jak te¿ pomiêdzy rol¹ zawodow¹ a ro-
l¹ spo³eczn¹, np. mê¿a lub ¿ony oraz
ojca lub matki w³asnych dzieci. Perso-
nel medyczny doœwiadcza tu nieznoœne-
go poczucia, ¿e nosi w sobie kilka oso-
bowoœci. Negatywne psychologicznie
konsekwencje aborcji s¹ niezale¿ne od
œwiatopogl¹du i religijnoœci, podœwia-
domie traktuje siê j¹ jako unicestwienie

dr Dorota Kornas-Biela, 
Studium Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Psychospo³eczne 
konsekwencje aborcji dla
personelu 
medycznego
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¿ycia (Hilgers 1972). 
Wiele wskazuje na to, ¿e zarówno le-

karze jak i ni¿szy personel medyczny
uczestnicz¹cy w aborcji, mog¹ równie¿
doœwiadczaæ wielu objawów charakte-
rystycznych dla zespo³u postaborcyjne-
go, gdy¿ nie tylko s¹ œwiadkami prze-
mocy, w wyniku której ginie cz³owiek,
ale sami w niej uczestnicz¹. Co wiêcej,
czasem s¹ naocznymi œwiadkami, i¿
aborcja nie jest tylko czyszczeniem ma-
cicy maj¹cym na celu przyspieszenie
miesi¹czki i nie przerywa tylko ci¹¿y
rozumianej jako fizjologiczny stan ko-
biety, ale przerywa ¿ycie cz³owieka, któ-
rego czêœci cia³a znajduj¹ siê wœród
ewakuowanej zawartoœci. Im starsze
dziecko, tym wiêksze niebezpieczeñ-
stwo urazowych doœwiadczeñ dla perso-
nelu (Speckhard, Rue 1992, 1993),
zw³aszcza dla pielêgniarek, które s¹ od-
powiedzialne za sprz¹tniêcie „efektu”
póŸnej aborcji lub jej „resztek”. Dlatego
m.in. kontakt z aborcj¹ uznawany jest za
najtrudniejsze doœwiadczenie w eduka-
cji pielêgniarskiej i po³o¿niczej (Ney
1989). Aborter wiêc, chocia¿ na ze-
wn¹trz mo¿e byæ postrzegany jako
b³yskotliwy, nowoczesny, dobrze
prosperuj¹cy profesjonalista, fak-
tycznie wiele energii psychicznej zu-
¿ywa na to, by radziæ sobie ze zgorzk-
nieniem, poczuciem winy i wstydu,
t³umion¹ z³oœci¹ oraz poczuciem
wykorzystania  przez los, bycia ofiar¹.
Przez otoczenie odbierany jako opraw-
ca, sam czuje siê skrzywdzon¹ ofiar¹,
ale poczucie to t³umi (Simon 1999). Gra
zadan¹ mu przez prawo i spo³eczne
oczekiwania rolê. Gra do czasu, bo za
skrywane problemy psychiczne i zranie-
nia p³aci zaburzeniami zdrowia fizycz-
nego i psychicznego. 

Centurion XX wieku

W zwi¹zku z sygnalizowanymi przez
lekarzy, a zw³aszcza ni¿szy personel me-
dyczny, negatywnymi konsekwencjami
uczestniczenia w procedurze aborcyjnej,
wskazuje siê na koniecznoœæ organizo-
wania spotkañ grupowych poœwiêco-
nych problemom osobistym i zawodo-
wym personelu, maj¹cych charakter
grup spo³ecznego wsparcia. Okazuje siê
bowiem, ¿e ci, którzy „pomagaj¹” kobie-
cie zabijaj¹c jej dziecko, sami potrzebuj¹
psychologicznej pomocy. Wyrazem tej
potrzeby jest Miêdzynarodowe Towarzy-
stwo Centurionów, grupuj¹ce by³ych
aborterów, którzy po zaniechaniu zaan-

ga¿owania w proceder aborcji ofiaruj¹
swoje ¿ycie dla obrony ¿ycia innych. 

Rozleg³e, indywidualnie zró¿-
nicowane 
konsekwencje psychiczne 

Rozpowszechnienie aborcji, zalegali-
zowanie jej i w³¹czenie do arsena³u
us³ug medycznych oraz traktowanie jej
tylko jako przerwania ci¹¿y z zanegowa-
niem faktu istnienia cz³owieka, powodu-
je brak spo³ecznego zrozumienia, ¿e po-
ci¹ga ona za sob¹ ró¿norodne, rozleg³e,
indywidualnie zró¿nicowane konse-
kwencje psychiczne dla personelu me-
dycznego. To zwiêksza rozmiary jego
cierpienia, które niezidentyfikowane,
nienazwane i st³umione, jest bardziej
urazowe. Niewyra¿ony ból i nieod¿a³o-
wany ¿al jest „psychologiczn¹ bomb¹
zegarow¹” z opóŸnionym zap³onem. 
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oniewa¿ do 50 proc. ci¹¿
w Ameryce Pó³nocnej koñczy
siê sztucznym poronieniem,

uzasadnione jest uwa¿anie ¿ywego no-
worodka za ocaleñca od aborcji. Jeœli
matka, ma³¿onek lub lekarz powa¿nie
zastanawiali siê nad aborcj¹, ¿yj¹ce
dziecko uratowa³o siê, mimo ¿e chciano
je zabiæ. Istniej¹ nieliczne sytuacje,
w których ¿ywe, choæ abortowane dziec-
ko otrzyma³o na czas odpowiedni¹ po-
moc medyczn¹ i prze¿y³o aborcjê.
W obu tych przypadkach dzieci prze¿y³y,
podczas gdy w 50 proc. podobnie zagro-
¿onych nie, gdy¿ stanê³y wobec si³, na
które nie mog³y wp³yn¹æ. Decyzja, czy
pozwoliæ im ¿yæ, by³a bowiem ca³kowi-
cie poza ich zasiêgiem, a ich los zale¿a³
od ich miejsca zamieszkania, p³ci, inteli-
gencji, atrybutów fizycznych czy czasu,
w którym powstali. 

Ocaleni od aborcji posiadaj¹
w zwi¹zku z tym wspólne doœwiadcze-
nie, które staje siê udzia³em tych, którzy
prze¿yli katastrofê. Powstaje pytanie,
czy u ocalonych od aborcji wystêpuj¹
trudnoœci psychologiczne znane sk¹din¹d
u innych typów ocaleñców1-3, czy te¿
trudnoœci te s¹ jedyne w swoim rodzaju?
Je¿eli dzieci, które prze¿y³y aborcjê s¹
psychologicznie zranione, to s¹ one ofia-
rami i jako takie musz¹ byæ objête bada-
niami, które stwierdzi³yby, jakie trudno-
œci mog¹ u nich wyst¹piæ i jakiej specja-
listycznej pomocy wymagaj¹. 

Ofiary przemocy powinny zrozu-
mieæ nieuœwiadamiane czynniki, które
mog¹ wp³ywaæ na ich postawy wobec
ludzi, którzy okreœlili ich los (matki i le-
karze) i tych, którzy mogli przypomnieæ
im wczeœniejsze konflikty (ich w³asne
dzieci). 

Œwiadomoœæ dziecka

W badaniach demograficznych nad
aborcj¹ czêsto przytacza siê wskaŸnik
aborcji jako procent z liczby ¿ywych
urodzeñ, rzadko jednak zauwa¿a siê, ¿e
przewa¿aj¹ca czêœæ p³odnych kobiet czy
matek mia³a jedn¹ lub kilka aborcji. Jed-
nak¿e Jekel i inni4 wykazali, ¿e w grupie
m³odych matek (œrednia wieku 16 lat),
które zg³osi³y siê do szpitala Yale-New
w latach 1967 – 1969 i skorzysta³y z sze-
rokiego zakresu us³ug i poradnictwa, 
34 proc. dokona³o w póŸniejszym (kon-
trolnym) okresie aborcji. 

Ca³oœciowe Badania Populacji Kana-
dyjskiej5 dokonane w 4 lata po z³agodze-
niu prawa aborcyjnego dowiod³y, ¿e
46,3 proc. kobiet pomiêdzy 30 a 49 ro-
kiem ¿ycia mia³o aborcjê. Tietz6 propo-
nuje wskaŸnik aborcji 1000 na 1000 ko-
biet jako wiarygodny, najni¿szy z mo¿li-
wych do przyjêcia dla kraju ze œrednio
efektywn¹ antykoncepcj¹. Przeciêtnie na
1000 kobiet w USA w 1975 r. przypada-
³o 520 aborcji. Prawdopodobne jest, ¿e
od tego czasu wraz ze wzrostem wskaŸ-
nika aborcji, wiêkszoœæ kobiet Pó³nocnej
Ameryki mia³a aborcjê. 

Czy dzieci wiedz¹ 
o rodzeñstwie, 
które nie prze¿y³o? 

To, czy ocaleni od aborcji s¹ poszko-
dowani jest czêœciowo uzale¿nione od
tego, jak postrzegaj¹ owo wydarzenie,

czy wiedz¹ o rodzeñstwie, które nie
prze¿y³o oraz czy rozumiej¹ ogólne, spo-
³eczne postawy wobec nich. Chocia¿ ist-
niej¹ dowody na to, ¿e nienarodzone
dzieci pamiêtaj¹ swoje ¿ycie wewn¹trz
³ona matki, niniejszy artyku³ nie zajmuje
siê tymi dzieæmi, które prze¿y³y aborcjê. 

Psychoanalitycy czêsto obserwuj¹, ¿e
reakcje dzieci na ci¹¿e matek s¹ bardzo
dramatyczne. Cramer7 zanotowa³ reakcjê
piêcioletniego ch³opca na trzymiesiêczn¹
ci¹¿ê matki: ch³opiec „poprosi³, aby
móg³ skosztowaæ jej mleka”. Anna
Freud8 omawia mo¿liwoœæ wykorzysta-
nia nowego materia³u z psychoanaliz
dziecka, wywo³anych œwiadomoœci¹ ci¹-
¿y matki. Dla czterolatka9 i jedenastolat-
ka10 ci¹¿a matki by³a bardzo wa¿nym
wydarzeniem. Niederland11 zanotowa³
sny ch³opca w wieku od 17 do 47 miesiê-
cy, w których wystêpowa³y tematy ci¹¿y.
Kestenburg12 wnioskuje, ¿e nawet ma³e
dzieci wiedz¹ o wczesnej ci¹¿y swoich
matek, czêœciowo z powodu zmian
w sposobie ich przytulania. 

Eissler13 twierdzi, ¿e J. W. Goethe
prawdopodobnie prze¿ywa³ napiêcia wy-
wo³ane dezorientuj¹c¹ obserwacj¹ po-
wtarzaj¹cych siê ci¹¿ matki, a potem
œmierci dziecka. Pearson14 podaje anali-
zy nastolatka, który stwierdzi³: „Wie-
dzia³em, ¿e ona mia³a dwa poronienia,
a potem, kiedy mia³em piêæ lat, le¿a³a
w ³ó¿ku, zanim urodzi³a siê moja m³od-
sza siostra”. Kent i inni opisuj¹ spostrze-
¿enia kobiet w depresji z grupy psycho-
terapeutycznej, które wiedzia³y, ¿e ich
matki usi³owa³y usun¹æ je przed naro-
dzeniem. Ta œwiadomoœæ mia³a potem
wp³yw na ich w³asne decyzje o poddaniu
siê aborcji. Matkom doradza siê, aby po-
wiedzia³y swoim dzieciom, jaki jest po-

dr Philip Ney, Wydzia³ Medycyny Psychologicznej

Christchurch Clinical School, Uniwersity of Otago, Nowa Zelandia

Ocaleni od aborcji
U dzieci, których rodzeñstwo poddano aborcji (a w przybli¿eniu 50 proc. dzieci Zachodu to
dzieci ocalone od aborcji), wystêpuj¹ podobne problemy psychologiczne, jak u tych dzieci, które
prze¿y³y klêski ¿ywio³owe, katastrofy, œmieræ kogoœ bliskiego w wyniku wypadku lub choroby.
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wód ich depresji po poronieniu16, podob-
nie jest to wskazane tak¿e po aborcji.
Nasze kliniczne obserwacje zdaj¹ siê po-
twierdzaæ doniesienia innych: nawet ma-
³e dzieci wiedz¹ o wczesnej ci¹¿y17,
aborcji czy poronieniu swoich matek.
Cavenar18 przedstawia przypadek piê-
cioletniego ch³opca o powa¿nych zabu-
rzeniach psychicznych spowodowanych
tym, ¿e wiedzia³ o aborcji, któr¹ mia³a
matka, gdy mia³ dwa i pó³ roku. 

Siedmioletni pacjent opowiedzia³
swój sen, w którym troje rodzeñstwa po-
sz³o z nim bawiæ siê na piaszczystym
zboczu. Podczas zabawy podmyty brzeg
zawali³ siê i pogrzeba³ jego rodzeñstwo.
Nie potrafi³ powiedzieæ, jak siê nazywa-
li, ale wiedzia³, ¿e byli jego braæmi i sio-
strami. Matka ch³opca przyznawa³a siê
do trzech wczesnych poronieñ, ale by³a
przekonana, ¿e jej dziecko nie mog³o
o tym wiedzieæ. 

Dzieci bywaj¹ zazdrosne o rodzeñ-
stwo, które mog³oby pozbawiæ je mi³oœci
rodziców19. Jednak nie ma dowodów na
to, ¿e dziecko mog³oby byæ zadowolone
z powodu œmierci rodzeñstwa. Raczej mo-
¿e czuæ siê winne, gdy¿ wydaje mu siê, ¿e
pragnienie zniszczenia brata lub siostry siê
spe³ni³o. Bowbly20 opisuje, jak w wypad-
ku straty rodzica, dzieci tworz¹ silne, za-
stêpcze wiêzi miêdzy sob¹. W œrodowisku
spo³ecznym, w którym mo¿li-
woœæ utraty jednego z rodziców
wynosi 50 proc., lub kiedy jeden
rodzic ju¿ odszed³ na skutek se-
paracji lub rozwodu, dziecko mo-
¿e oczekiwaæ swojego nienaro-
dzonego rodzeñstwa z nadziej¹
wytworzenia wiêzi. Poniewa¿ po-
czucie bezpieczeñstwa wzrasta
w grupie, zw³aszcza w grupie
znajomych osób, dzieci chc¹
mieæ rodzeñstwo. 

Trzy typy ocalonych

Opisuj¹c reakcjê rodziny na œmieræ
dziecka z powodu raka czy nieszczêœli-
wego wypadku, Krell22 zauwa¿a, ¿e ¿y-
j¹ce dzieci, z natury egocentryczne, re-
aguj¹ drêcz¹cym poczuciem winy i za-
stanawiaj¹ siê „czy to by³a moja wina?”.
Podobna reakcja mo¿e wystêpowaæ
u tych dzieci, których rodzeñstwo zosta-
³o zabite w procesie aborcji. Krell22 do-
wodzi, ¿e poczucie winy rodzica i dziec-
ka wywo³uje zmowê milczenia, daj¹c¹
w rezultacie trzy mo¿liwe syndromy: 

1) „Przeœladowane dziecko” ocala³o,
ale jest nieufne i podejrzliwe, a jego rodzi-

ce staraj¹ siê nie obci¹¿aæ go faktami.
Dziecko drêczy tajemnica, nie zna jej, ale
wie, ¿e istnieje. Boi siê zapytaæ o wyja-
œnienie w obawie, ¿e to, co odkryje, bêdzie
jeszcze gorsze ni¿ obecne przypuszczenia. 

2) „Dziecko zobowi¹zane” odzwier-
ciedla rodzicielsk¹ potrzebê panowania
nad si³ami, które zniszczy³y jego rodzeñ-
stwo. Je¿eli aborcja przeprowadzona by-
³a ze wzglêdu na wygodê, presjê spo³ecz-
n¹ lub potrzeby ekonomiczne, rodzice
robi¹ wszystko, aby to siê ju¿ nigdy nie
wydarzy³o. Maj¹c poczucie swojej nisz-
czycielskiej si³y, nadmiernie chroni¹
dziecko przed urojonymi niebezpieczeñ-
stwami. Gdy dziecku zabrania siê swo-
bodnego poznawania œwiata, jego inteli-
gencja, zdolnoœæ przystosowania i cieka-
woœæ zostaj¹ st³umione. 

3) „Dziecko zastêpcze” prawdopo-
dobnie jako ocalone od aborcji jest
szczególnie chciane, aby zast¹piæ dziec-
ko, którego ju¿ nie ma. DŸwiga ciê¿kie
brzemiê oczekiwañ, których mo¿e nie
byæ w stanie spe³niæ. Kiedy zawodzi
swoich rodziców, ci najczêœciej reaguj¹
frustracj¹. Myœl¹, ¿e mo¿e w³aœnie
dziecko, które zdecydowali siê zabiæ,
spe³ni³o by wszystkie ich pragnienia. To,
które ¿yje ci¹gle ich rozczarowuje. 

Od kiedy niemal wszystkie prawne
ograniczenia aborcji w Kanadzie i Sta-

nach Zjednoczonych zosta³y usuniête,
kobiety same mog¹ zdecydowaæ o œmier-
ci swojego jeszcze nie narodzonego
dziecka. Pañstwo nie ochroni go, spo³e-
czeñstwo go nie chce, a badanie p³ynu
owodniowego szybko okreœli, czy jest
ono tym w³aœciwym dzieckiem. Dzieci
bywaj¹ niechciane, poniewa¿ s¹ nieodpo-
wiedniej p³ci, zniekszta³cone, maj¹ ogra-
niczone mo¿liwoœci czy te¿ po prostu
dlatego, ¿e pojawi³y siê w z³ym czasie. 

W po³¹czeniu z naturaln¹ sk³onnoœci¹
dzieci do ochrony w³asnych rodziców
czynnik ten powoduje, ¿e dzieci sk³onne

s¹ obwiniaæ same siebie za rodzinne k³o-
poty. W konsekwencji wiele dzieci zabie-
ga na wiele sposobów o wzglêdy rodzi-
ców, ale zawsze przychodzi moment, kie-
dy nie s¹ ju¿ w stanie d³u¿ej temu podo-
³aæ. Wtedy obwiniaj¹ siê, wpadaj¹ w de-
presjê lub staj¹ siê wrogo usposobione,
zbuntowane. Poniewa¿ rodzice, sami
przyt³oczeni poczuciem winy, czêsto nie
potrafi¹ rozpoznaæ stanów depresyjnych
u dziecka, wzrasta liczba przypadków de-
presji i samobójstw24 wœród dzieci, co
mo¿e byæ czêœciowo wyjaœnione przez
ten mechanizm. 

Nastêpstwa 
psychologicznych 
trudnoœci ocalonego dziecka 

a. Przemoc i zaniedbanie

Wyniki badañ Lenoskiego25 wykazu-
j¹, ¿e 90 proc. maltretowanych dzieci po-
chodzi z tzw. chcianych ci¹¿. Barker26

wykry³ wy¿szy wskaŸnik aborcji wœród
kobiet, które stosuj¹ przemoc wobec
swych dzieci. Nasze badania27 potwier-
dzaj¹, ¿e przemoc wobec dzieci jest
czêstsza wœród matek, które wczeœniej

mia³y aborcjê. Poczucie winy
matki lub zbyt wysokie ocze-
kiwania mog¹ powodowaæ tê
wysok¹ korelacjê. Bardziej
prawdopodobn¹ przyczyn¹
wydaje siê jednak to, ¿e z po-
wodu prze¿ywanej winy, na-
stêpuje przedporodowa de-
presja, która zak³óca zdol-
noœæ matki do nawi¹zania
wiêzi z dzieckiem. 

Niedawne badania wyka-
za³y, ¿e aborcja skutkuje de-
presj¹ podczas nastêpnej ci¹-
¿y 28 i bezpoœrednio po poro-
dzie30. Depresja z powodu
aborcji lub straty poprzednie-

go dziecka opóŸnia przygotowania matki
na przyjêcie noworodka. Ju¿ dawno od-
kryto, ¿e nieod¿a³owana strata wa¿nej
osoby oddzia³ywa na póŸniejsze wiê-
zi31,32. Przerwanie pierwszej ci¹¿y okale-
cza mechanizm nawi¹zywania wiêzi miê-
dzy matk¹ a dzieckiem tak, ¿e nie rozwija
siê on równie¿ w czasie nastêpnych ci¹¿. 

Rodzicom trudno jest zaakceptowaæ
stratê nowo narodzonego dziecka i ¿al
nie jest wyraŸnie zale¿ny od czasu trwa-
nia ¿ycia zmar³ego dziecka33. Choæ d³u¿-
sz¹ i bardziej intensywn¹ ¿a³obê zaob-
serwowano u matek, dla których ci¹¿a

Dzieci staj¹ siê coraz bardziej œwiado-
me faktu, ¿e istniej¹ tylko dlatego, ¿e
ich matki wybra³y je i ¿e wybra³y je
dlatego, ¿e by³y atrakcyjne. Poniewa¿
na ich losie zawa¿y³y kiedyœ posiada-
ne zalety, czuj¹ siê bezpiecznie tylko
wtedy, gdy mog¹ zadowoliæ swoich
rodziców i wk³adaj¹ w próby uczynie-
nia tego bardzo wiele wysi³ku. 
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by³a doœwiadczeniem pozytywnym, to
matki prze¿ywaj¹ smutek niezale¿nie od
tego, czy dziecko ¿y³o jedn¹ godzinê czy
dwanaœcie dni; niezale¿nie od tego, czy
wa¿y³o 2000 g czy 580 g i czy ci¹¿a by-
³a planowana czy nie34. Lewis35 wyka-
za³, jak wa¿ne jest dla rodziców prze¿y-
cie ¿a³oby po urodzeniu siê martwego
dziecka. Je¿eli umiera jedno z bliŸni¹t,
matka ma trudnoœci z nawi¹zaniem wiê-
zi z ocalonym34. ¯eby dobrze siê zwi¹-
zaæ, matka musi zakoñczyæ ¿a³obê po
stracie poprzedniego dziecka36. Depresja
mo¿e byæ trudniejsza do przezwyciê¿e-
nia, gdy kobieta ma uczucia ambiwalent-
ne37, co zwykle wystêpuje w przypadku
aborcji. Prze¿ywanie ¿a³oby staje siê bar-
dziej skomplikowane, kiedy mia³o miej-
sce pragnienie lub udzia³ w œmierci utra-
conej osoby. Jeœli zakoñczenie ¿a³oby jest
szczególnie trudne a depresja siê utrzy-
muje, proces wi¹zania matki z dzieckiem
ulega powa¿nemu zaburzeniu. Dzieci,
z którymi matki s¹ s³abiej zwi¹zane, czê-
œciej podlegaj¹ przemocy i zaniedbaniu27. 

Mary Ainsworth38 opisuje, w jaki
sposób wczesnodzieciêcy kontakt fi-
zyczny z matk¹ buduje w dziecku zaufa-
nie, umo¿liwiaj¹ce odkrywanie œrodowi-
ska i stawanie siê niezale¿nym. Bez tego
zaufania edukacja i dojrzewanie mog¹
byæ utrudnione. 

Niektóre matki, które przesz³y abor-
cjê, maj¹ awersjê do dotykania niemow-
l¹t. Inteligentna, m³oda kobieta powie-
dzia³a mi: „Rozpaczliwie chcia³am mieæ
dziecko po tym jak mia³am aborcjê, ale
kiedy wrêczono mi je, natychmiast je od-
da³am... Coœ by³o nie tak”. Aborcja mo-
¿e byæ g³ównym czynnikiem ogranicza-
j¹cym kontakt dotykowy miêdzy rodzi-
cem a dzieckiem, a przez to ograniczaj¹-
cym rozwój dzieciêcej inteligencji, nie-
zale¿noœci i dojrza³oœci. 

Umiejêtnoœæ bycia rodzicem zale¿y
od matczynej i ojcowskiej zdolnoœci do
rozpoznawania subtelnych, zmieniaj¹-
cych siê potrzeb ich dzieci. Je¿eli ta
wra¿liwoœæ zostanie naruszona, potrzeby
dziecka nie bêd¹ zaspokajane. Aby abor-
towaæ dziecko, trzeba najpierw zaprze-
czyæ jego cz³owieczeñstwu i zignorowaæ
te wymagania, które wynikaj¹ z jego ca³-
kowitej zale¿noœci od doros³ego. Prawie
50 proc. p³odnych mê¿czyzn i kobiet mu-
sia³o nauczyæ siê zaprzeczaæ istnieniu ich
nienarodzonego potomstwa z jego po-
trzebami ochrony i opieki, zanim potrafi-
li zgodziæ siê, aby ich dziecko zosta³o za-
bite. Mo¿e to sprawiaæ, ¿e trudniej im do-
strzec realnoœæ istnienia ich narodzonego
dziecka i odpowiedzieæ na jego potrzeby. 

W normalnych warunkach ojcowie

coraz bardziej przywi¹zuj¹ siê i ochra-
niaj¹ swe dziecko w okresie ci¹¿y39.
Obecnie, kiedy mê¿czyŸni nie maj¹ ¿ad-
nych mo¿liwoœci prawnych, by po-
wstrzymaæ kobietê przed aborcj¹40, nie
potrafi¹ ochroniæ swego nienarodzonego
dziecka. Poniewa¿ ich dziecko mo¿e zo-
staæ zabite w dowolnym czasie, wahaj¹
siê, czy zaanga¿owaæ siê emocjonalnie
i przywi¹zaæ do dziecka. Nawet kiedy
mê¿czyzna i kobieta wspólnie podejmu-
j¹ decyzjê o posiadaniu dziecka, mê¿czy-
zna nigdy nie jest pewien, czy kobieta
nie mog³aby zmieniæ zdania. Mê¿czyzna
pozostaje na uboczu, bo woli nie nawi¹-
zaæ wiêzi ni¿ naraziæ siê na stratê. Zatem
nale¿y siê spodziewaæ, ¿e po urodzeniu
siê dziecka ojciec nie bêdzie zaintereso-
wany jego dobrem. 

b. Istnienie uzale¿nione od bycia
chcianym

Je¿eli dzieci s¹ œwiadome poronieñ
lub aborcji swych matek, prawdopodob-
nie nie bêd¹ potrafi³y zrozumieæ, dlacze-
go one prze¿y³y, a ich rodzeñstwo nie,
dlaczego zostali wybrani, by ¿yæ, a ich
brat lub siostra zostali uœmierceni. Mog¹
czuæ siê winne, ¿e ¿yj¹ i mo¿e rozwijaæ
siê u nich wina egzystencjalna. Podœwia-
domie czuj¹c, ¿e coœ ogranicza ich pe³en
rozwój, domagaj¹ siê coraz wiêkszej
swobody i przywilejów. Zamiast przyj-
rzeæ siê swoim u³omnoœciom, staj¹ siê
coraz bardziej wymagaj¹cy w stosunku
do rodziców i otoczenia. Oczekuj¹ stwo-
rzenia im warunków, które uczyni³yby
z nich w pe³ni dojrza³e osoby. W prze-
ciwnym wypadku, mog¹ decydowaæ, ¿e
nie s¹ godni ¿ycia, zaniedbywaæ siebie
lub pope³niæ samobójstwo. 

Poniewa¿ ojciec dziecka nie potrafi

go obroniæ a pañstwo (przyp. red.:
w Polsce mamy prawo chroni¹ce ¿ycie
poczêtych dzieci) nie ma ¿adnego prawa
strzeg¹cego ¿ycia wtedy, gdy jest najbar-
dziej bezbronne, dziecko ma wszelkie
dane ku temu, ¿eby buntowaæ siê prze-
ciwko ojcowskiemu autorytetowi i repre-
zentantom w³adzy. 

Poniewa¿ istnienie dziecka by³o uza-
le¿nione od tego, czy by³o chciane, mo-
¿e ono przestaæ ufaæ tym, którzy nie za-
pewnili mu bezpieczeñstwa i prawnej
ochrony. Z³oœæ i brak zaufania sprawi¹,
¿e dzieci nie bêd¹ chcia³y pracowaæ dla
dobra spo³eczeñstwa, ale ¿¹daæ bêd¹ od
niego coraz wiêcej przywilejów. 

Obecnie, kiedy tak wiele dzieci ¿yje
tylko dlatego, ¿e ich matki je wybra³y,
mog¹ mieæ g³êbokie poczucie niewyp³a-
calnego d³ugu wobec swych matek. Daw-
niej dzieci wierzy³y, ¿e istniej¹, poniewa¿
stworzy³ je Bóg, poniewa¿ pañstwo
ochrania je lub ich plemiê ich potrzebuje,
albo dlatego, ¿e rodzice pragnêli je mieæ.
Teraz, w ka¿dym przypadku, gdy aborcja
by³a powa¿nie rozwa¿ana, dziecko wie,
¿e ¿yje tylko dlatego, ¿e matka zdecydo-
wa³a siê go nie uœmierciæ. Jeœli 50 proc.
p³odnych kobiet mia³o aborcjê, nale¿y siê
spodziewaæ, ¿e o wiele wiêksza liczba
rozwa¿a³a tak¹ mo¿liwoœæ. Czy jest mo¿-
liwe, ¿e kiedy te miliony ocalonych dzie-
ci stan¹ siê nastolatkami, pozbêd¹ siê
uci¹¿liwego poczucia zobowi¹zania? 

Zanim pañstwo odrzuci³o legaln¹
ochronê dzieci i zanim antykoncepcja
sprawi³a, ¿e ka¿de dziecko ma byæ „chcia-
ne”, niewielu ludzi pyta³o o to, czy s¹
chciani czy nie. Poniewa¿ bezpieczeñstwo
zale¿y od bycia chcianym, ludzie, a szcze-
gólnie dzieci, ci¹gle sprawdzaj¹ innych,
pytaj¹c „czy rzeczywiœcie mnie chcesz”? 

Osoby bez przynale¿noœci pañstwo-
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wej wiedz¹, jak wygl¹da ¿ycie, które za-
le¿y od bycia chcianym. Wymaga ono
sta³ej uprzejmoœci, ale wzbudza straszn¹
z³oœæ przeciw tym wszystkim, którzy
mog¹ uzale¿niaæ ich prawo do istnienia
od tego, czy s¹ ujmuj¹ce czy nie. 

Destrukcyjny materializm

Okazuje siê, ¿e coraz wiêcej ludzi
porównuje cenê wychowywania dziecka
z kosztami nabycia domu lub nowego sa-
mochodu41. Dzieci zdaj¹ siê traciæ na
wartoœci wobec mo¿liwoœci zapewnienia
sobie przyjemnego ¿ycia. 

Lekcewa¿enie wartoœci dzieci przez
spo³eczeñstwo mo¿e w nich samych za-
owocowaæ zmniejszonym poczuciem
w³asnej wartoœci. Nastolatki w mniej-
szym stopniu troszcz¹ siê wtedy o siebie,
s¹ coraz mniej pogodne, maj¹ wiêksze
sk³onnoœci depresyjne, których nastêp-
stwem mo¿e byæ samobójstwo, stano-
wi¹ce dzisiaj trzeci¹ z najwa¿niejszych
przyczyn œmierci wœród nastolatków42. 

Jeœli w spo³ecznym odczuciu wartoœæ
dzieci jest coraz ni¿sza, trac¹ one pew-
noœæ, ¿e bêd¹ pod dobr¹ opiek¹ i staj¹ siê
bardziej wymagaj¹ce. Te irytuj¹ce wy-
magania powiêkszaj¹ wrogie reakcje
œwiata doros³ych. Dzieci z³oszcz¹ siê,
poniewa¿ nie potrafi¹ liczyæ na troskê ze
strony doros³ych, jednoczeœnie jednak
musz¹ byæ stale mi³e lub nieprzerwanie
wymagaj¹ce. Doroœli reaguj¹ gniewem,
poniewa¿ dzieci nie rozumiej¹ ich i s¹
egoistyczne. W rezultacie wzrasta wro-
goœæ pomiêdzy pokoleniami. 

Poniewa¿ ocaleni od aborcji maj¹ ro-
dziców, którym sprawia trudnoœci za-
uwa¿anie i odpowiadanie na ich potrze-
by, mog¹ wahaæ siê, czy mieæ dzieci lub,
je¿eli maj¹ dzieci, mog¹ s³abo odpowia-
daæ na ich potrzeby. Nastolatki, które
mia³y nieodpowiedni¹ opiekê w okresie
dzieciñstwa, czêsto pragn¹ dzieci, aby
otrzymaæ zastêpcz¹ gratyfikacjê, staraj¹c
siê zrozumieæ ich potrzeby. Mo¿e to wy-
jaœniaæ, dlaczego „edukacja seksualna”
nie daje rezultatów, je¿eli chodzi
o zmniejszenie liczby ci¹¿ u nastolatek43. 

Aborcja czêsto wzmaga pragnienie
spe³nienia siê przez posiadanie kolejne-
go dziecka. Z drugiej strony m³odzi lu-
dzie, którzy ocaleli od aborcji, mog¹ nie
chcieæ mieæ dziecka, gdy¿ boj¹ siê, ¿e
z³oœæ, któr¹ sami odczuwaj¹ wobec
swych matek, bêdzie przeniesiona na ich
potomstwo. Sk³onnoœæ do aborcji czêsto
jest cech¹ dziedziczn¹. Próbuj¹c pora-
dziæ sobie ze z³oœci¹ i niepokojem, nie-
którzy ocaleni niszcz¹ swe potomstwo

z „zemsty”, ¿e próbowano zniszczyæ ich
samych15. Kiedy subtelna proœba dziecka
o opiekê przechodzi niezauwa¿ona lub
kiedy ich wymagania spotykaj¹ siê
z wœciek³oœci¹, dziecko t³umi sw¹ têsk-
notê za mi³oœci¹. Dzieci, które nie s¹ ko-
chane, maj¹ wiêksze trudnoœci z kocha-
niem innych i w ten sposób b³êdne ko³o
braku szacunku rodziców i dzieci nasila
siê z jednego pokolenia na drugie. Dzie-
ci potrzebuj¹, by poœwiêcaæ im czas
i uwagê, ale rodzice w pogoni za swoimi
w³asnymi przyjemnoœciami, daj¹ im
w zastêpstwie prezenty o charakterze
materialnym. Te dzieci, które jeszcze
ci¹gle nie utraci³y nadziei, zmieniaj¹
wtedy adresata swoich próœb i kierunek
swych zainteresowañ z rodziców na ma-
terialne œrodki zastêpcze. One zaœ nie s¹
w stanie zaspokoiæ potrzeb dzieci, które
nabieraj¹ nastawienia materialistycznego
i destrukcyjnego. 
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abicie dziecka poczêtego naj-
bardziej rani jego matkê, ale
powoduje ró¿norodne skutki

u wszystkich osób, które zaanga¿owane
by³y w aborcjê. Syndrom postaborcyjny
obejmuje skutki biologiczne, psychiczne
i moralne. Biologiczne, bo aborcja jest
pogwa³ceniem najbardziej podstawo-
wych praw biologii; psychiczne, bo sta-
nowi wyst¹pienie przeciw mi³oœci i ro-
dzicielskiemu powo³aniu, moralne, bo
jest zbrodni¹ przeciwko ¿yciu, przeciw-
ko Bogu, Jego woli, zamys³owi i przyka-
zaniu „nie zabijaj”. 

Grzech zabójstwa niszczy Bo¿e ¿y-
cie w cz³owieku, niesie ze sob¹ widmo
wiecznej kary i nic dziwnego, ¿e powo-
duje wyrzuty sumienia i ró¿norak¹
zmianê ¿ycia wewnêtrznego, ¿ycia
z Bogiem. Skutki aborcji czêsto ujaw-
niaj¹ siê od razu i bardzo wyraŸnie lub
latami narastaj¹ w ukryciu. Zdarza siê
te¿, ¿e ca³e ¿ycie pozostaj¹ zakamuflo-
wane. 

Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha
grzesznika i w swoim mi³osierdziu wy-
chodzi mu naprzeciw. Wo³a: „Adamie,
gdzie jesteœ?” (Rdz 3,9) i szuka cz³o-
wieka ju¿ w raju, po grzechu pierwo-
rodnym. I po to poœle swojego Syna.

„Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
Swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy,
kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wiecz-
ne” (J 3,16).

Tê sam¹ misjê podnoszenia cz³owie-
ka i jednania go z Bogiem otrzyma³ Ko-
œció³. Jan Pawe³ II w „Evangelium vitae”
broni¹c œwiêtoœci i nienaruszalnoœci
ludzkiego ¿ycia, równoczeœnie 

zwraca siê z mi³oœci¹ do
wszystkich kobiet, 

które dopuœci³y siê przerwania ci¹¿y. Pa-
pie¿ mówi w swoim wyst¹pieniu:

„Szczególn¹ uwagê pragnê po-
œwiêciæ wam, kobiety, które dopuœci-
³yœcie siê przerwania ci¹¿y. Koœció³
wie, jak wiele czynników mog³o wp³y-
n¹æ na wasz¹ decyzjê i nie w¹tpi, ¿e
w wielu przypadkach by³a to decyzja
bolesna, a mo¿e nawet dramatycz-
na. Zapewne rana w waszych ser-
cach jeszcze siê nie zabliŸni³a.
W istocie bowiem to, co siê sta³o, by-
³o i jest g³êboko niegodziwe. Nie ule-
gajcie jednak zniechêceniu i nie traæcie

nadziei. Starajcie siê raczej zrozu-
mieæ to doœwiadczenie i zinterpreto-
waæ je w prawdzie. Z pokor¹ i ufno-
œci¹ otwórzcie siê – jeœli tego jeszcze
nie uczyni³yœcie – na pokutê. Ojciec
wszelkiego mi³osierdzia czeka na
was, by ofiarowaæ wam swoje prze-
baczenie i pokój w sakramencie po-
jednania. Odkryjecie, ¿e nic jeszcze
nie jest stracone i bêdziecie mog³y
poprosiæ o przebaczenie tak¿e swoje
dziecko: ono teraz ¿yje w Bogu.
Wsparte rad¹ i pomoc¹ ¿yczliwych
wam i kompetentnych osób, bêdzie-
cie mog³y uczyniæ swoje bolesne
œwiadectwo jednym z najbardziej wy-
mownych argumentów w obronie
prawa do ¿ycia. Poprzez wasze od-
danie sprawie ¿ycia, uwieñczone byæ
mo¿e narodzinami nowych istot ludz-
kich i poœwiadczone przyjêciem i tro-
sk¹ o tych, którzy najbardziej potrzebu-
j¹ waszej bliskoœci, ukszta³tujecie nowy
sposób patrzenia na ¿ycie cz³owieka”.

(encyklika Evangelium vitae, 99) 

Te s³owa Jana Paw³a II wskazuj¹ naj-
lepsz¹ metodê leczenia syndromu post-
aborcyjnego, metodê powracania do ¿y-
cia i opowiadania siê za ¿yciem. 

ks. dr Franciszek P³onka

Leczenie syndromu 
postaborcyjnego w duchu
chrzeœcijañskim

„Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, by œwiat
zosta³ przez Niego zbawiony”. (J 3,17)
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Jezus mówi w Ewangelii: 

Poznajcie prawdê, 
a prawda was wyzwoli

(J 8,32).
Najpierw trzeba stan¹æ w prawdzie

wobec Boga, dziecka i siebie. Wobec
Boga, uœwiadamiaj¹c sobie, ¿e siê naru-
szy³o Jego wielkie przykazanie „nie za-
bijaj”, jego wy³¹czne prawo Stwórcy
i Ojca do decydowania o ¿yciu ludzkim.
Wobec dziecka, uznaj¹c, ¿e chocia¿ ma-
leñki, by³ to jednak cz³owiek. Dziecko,
które mia³o prawo do ¿ycia, swoj¹ god-
noœæ, perspektywy wiadome tylko Bogu.
Wreszcie w prawdzie wobec siebie, ¿e
mo¿e z ca³¹ bezmyœlnoœci¹, niefrasobli-
woœci¹ czy lekcewa¿eniem ¿ycia, Boga,
Koœcio³a czy nawet w sytuacji jakiegoœ
przymusu, zagro¿enia, ale zosta³a wyra-
¿ona zgoda (tylko w takim przypadku
zaci¹ga siê odpowiedzialnoœæ za winê)
na zabicie dziecka. Moja wina. Najczê-
œciej kogoœ te¿, ale równie¿, czy przede
wszystkim, moja wina. 

Tê winê trzeba uznaæ i za tê winê
trzeba obudziæ g³êboki ¿al, ¿e przez to
obrazi³am Boga, najwy¿sze Dobro i Mi-
³oœæ, Stwórcê i Ojca. Gdyby mo¿na to
by³o odwróciæ, post¹pi³abym inaczej,
opowiedzia³abym siê za ¿yciem. I grzech
ten trzeba wyznaæ na spowiedzi i przyj¹æ
wyznaczon¹ pokutê. 

Nie jest wiêc rozwi¹zaniem lekcewa-
¿enie problemu, typu: „nie ma sprawy”,
„nie by³o sprawy”, „nie mog³am inaczej”
czy te¿ „duszenie” tego w sobie przez ca-
³e lata. 

Staniêcie w prawdzie i pokuta jest
punktem wyjœcia w zaleczaniu syndromu
czy inaczej rany po dokonaniu tego czy-
nu. Wiele œladów, zranieñ jeszcze pozo-
stanie. One potrzebuj¹ d³u¿szego dzia³a-
nia Bo¿ej ³aski, czasu i naszej wspó³pracy. 

Najpierw, jeœli wiele z tych zranieñ
bêdzie siê jeszcze jakiœ czas (a mo¿e na-
wet do koñca ¿ycia) odzywaæ, to po
pierwsze nie dziwiæ siê, bo zosta³ naru-
szony bardzo powa¿nie porz¹dek biolo-
giczny, ludzki, moralny, Bo¿y. Po drugie
– kierowaæ siê nie ludzkim odbiorem, od-
czuciami czy nawet jakimiœ echami wy-
rzutów sumienia, ale wiar¹, pewnoœci¹,
jak¹ daje mi Koœció³, ¿e Bóg mi wszyst-
ko przebaczy³, ¿e na powrót jestem Jego
umi³owanym, pojednanym z Nim dziec-
kiem, synem, córk¹. Po trzecie – jeœli mi-
mo wszystko coœ z tych skutków pozo-
staje – trzeba z tym ¿yæ, tak jak cz³owiek
¿yje z jakimœ defektem (np. po amputacji
jakiegoœ organu) – wiedz¹c, ¿e ¿ycie moje

ma i bêdzie mia³o pe³ny sens ludzki i Bo-
¿y. I na to pozytywne zrealizowanie sen-
su ¿ycia trzeba teraz bardzo zwracaæ
uwagê. 

Zasadnicz¹ rzecz¹ jest podejmowa-
nie modlitwy i dzia³anie na rzecz ¿ycia
ludzkiego, w szczególnoœci jego obrony.
Mo¿e to byæ m.in. Krucjata Modlitwy
w Obronie Poczêtych Dzieci, Duchowa
Adopcja i wszelkie inne formy modli-
tewne, po³¹czone z dzia³aniem na rzecz
promocji ¿ycia. 

W samym czynie nale¿y zwracaæ
uwagê na wszystko, co s³u¿y ¿yciu. Mo-
¿e najpierw we w³asnym ma³¿eñstwie
uda siê odwa¿yæ na jeszcze jedno, dwoje
czy wiêcej dzieci. Gdy nie jest to mo¿liwe,

staraæ siê o adopcjê czy rodzinê zastêp-
cz¹. Bardzo wiele jest te¿ mo¿liwych
dzia³añ na rzecz pomocy dzieciom: cze-
kaj¹ przecie¿ domy dziecka, œwietlice,
grupy terapeutyczne, rodziny wielodziet-
ne, mo¿na te¿ pomóc w opiece nad
dzieæmi niepe³nosprawnymi itp. Wspa-
nia³¹ mo¿liwoœci¹ s³u¿enia ¿yciu jest te¿
opieka, pomoc ludziom samotnym, cho-
rym, niepe³nosprawnym – ¿eby nie po-
padaæ w depresjê, ¿eby mieæ ochotê ¿yæ. 

Oczywiœcie, trzeba to wszystko sta-
raæ siê czyniæ w duchu Ewangelii, w Du-
chu Œwiêtym, prosz¹c o Jego tchnienie.
(„O Stworzycielu, Duchu, przyjdŸ”) i na-
pe³nienie, bo tylko w Duchu Boga mo¿-
na mi³owaæ ¿ycie, ceniæ ¿ycie i broniæ
¿ycia. 
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Archidiecezja Bia³ostocka
ul. Koœcielna 2 
15-087 Bia³ystok
tel. (085) 732 86 64

Diecezja Bielsko-¯ywiecka
ul. Traugutta 13
43-300 Bielsko-Bia³a
tel. (033) 819 12 00

Archidiecezja Czêstochowska
al. NMP 54
42-200 Czêstochowa
tel. (034) 324 10 44 lub 324 96 28

Diecezja Drohiczyñska
ul. Koœcielna 10
17-312 Drohiczyn
tel. (085) 655 59 99 lub 655 70 01

Diecezja Elbl¹ska
ul. Œw. Ducha 11
82-300 Elbl¹g
tel. (055) 232 73 70

Diecezja E³cka
ul. 3 Maja 10
19-300 E³k
tel. (087) 612 38 25

Archidiecezja Gdañska
ul. Cystersów 15
80-330 Gdañsk
tel. (058) 552 00 51 (52 do 53)

Diecezja Gliwicka
ul. £u¿ycka 1
44-100 Gliwice
tel. (032) 230 71 42

Archidiecezja GnieŸnieñska
ul. J. £askiego  7
62-200 Gniezno
tel. (061) 426 21 02

Diecezja Kaliska
ul. Widok 80/82
62-800 Kalisz
tel. (062) 753 53 66 lub 753 28 81

Archidiecezja Katowicka
ul. Plebiscytowa 49a
40-041 Katowice 
tel. (032) 251 67 15

Diecezja Kielecka
al. IX Wieków Kielc 15a
25-516 Kielce
tel. (041) 344 55 92

Diecezja Koszaliñsko-
-Ko³obrzeska
ul. Kard. Wyszyñskiego 25
75-950 Koszlin
tel. (094) 342 62 79

Archidiecezja Krakowska
ul. Franciszkañska 3
31-004 Kraków
tel. (012) 429 41 13

Diecezja Legnicka
ul. Jana Paw³a II
59-220 Legnica
tel. (076) 851 20 93 lub 851 20 94

Archidiecezja Lubelska
ul. Podwale 15
20-117 Lublin
tel. (081) 534 65 25

Diecezja £om¿yñska
ul. S¹dowa 3
18-400 £om¿a
tel. (086) 216 28 26

Diecezja £owicka
Rynek Koœciuszki 26
99-400 £owicz
tel. (046) 837 43 49

Archidiecezja £ódzka
ul. ks. Skorupki 3/62
90-458 £ódŸ
tel. (042) 637 58 44 w 44

Archidiecezja Olsztyñska
ul. Staszica 5, 10-025 Olsztyn
tel. (089) 527 22 80

Diecezja Opolska
ul. Ksi¹¿¹t Opolskich 19
45-005 Opole
tel. (077) 454 38 37

Diecezja Pelpliñska
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
tel. (058) 136 12 21 lub 136 12 22

Diecezja P³ocka
ul. Tumska 3
09-402 P³ock
tel. (024) 262 85 99

Archidiecezja 
Poznañska
Ostrów Tumski 9
61-109 Poznañ
tel. (061) 852 42 82

Archidiecezja 
Przemyska 
ul. Klasztorna 1
37-700 Przemyœl
tel. (016) 670 92 36

Diecezja Radomska
ul. Sienkiewicza 13
26-600 Radom
tel. (048) 362 47 24

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
tel. (017) 652 44 19

Diecezja Sandomierska
ul. Mariacka 8
27-600 Sandomierz
tel. (015) 832 25 38 
w. 44

Diecezja Siedlecka
ul. Kochanowskiego 11
08-110 Siedlce
tel. (025) 633 95 96

Diecezja Sosnowiecka
ul. 3 Maja 20
41-200 Sosnowiec
tel. (032) 269 51 70

Archidiecezja 
Szczeciñsko-
-Kamieñska
pl. Œwiêtego Ottona 1
71-242 Szczecin
tel. (091) 487 44 26

Diecezja Tarnowska 
ul. Moœcickiego 5
33-100 Tarnów
tel. (014) 21 40 55

Diecezja Toruñska
ul. £azienna 18
87-100 Toruñ
tel. (056) 621 07 70

Archidiecezja 
Warszawska
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. (022) 531 72 00

Diecezja 
Warszawsko-Praska
ul. Floriañska 3
03-707 Warszawa
tel. (022) 619 20 25 w. 33

Diecezja 
W³oc³awska 
pl. Kopernika 3
87-800 W³oc³awek
tel. (054) 231 27 16

Archidiecezja 
Wroc³awska 
ul. Katedralna 4
50-328 Wroc³aw
tel. (071) 321 35 46

Diecezja Zamojsko-
-Lubaczowska
ul. Zamojskiego 1
22-400 Zamoœæ
tel. (084) 627-95-21

Diecezja Zielonogórsko-
-Gorzowska
pl. Powst. Wlkp. 1
65-075 Zielona Góra
tel. (068) 327 12 91 
(do 93)

Metropolia Obrz¹dku
Bizantyjsko-
-Ukraiñskiego
Plac Czackiego 2
37-700 Przemyœl
tel. (016) 678 78 68

Ordynariat Polowy WP
ul. Karaszewicza-
-Tokarzewskiego 4
00-911 Warszawa
tel. (022) 826 93 37

Wszystkim zainteresowanym poradnictwem zwi¹zanym z syndromem postaborcyjnym podajemy
adresy i telefony Diecezjalnych Duszpasterstw Rodzin. Tutaj te¿ mo¿na uzyskaæ informacje o

domach samotnych matek.

Ratuj¹c ¿ycie poczêtego dziecka chronimy jednoczeœnie kobietê-matkê

przed powa¿nym urazem psychofizycznym.
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Wielce Szanowna Redakcja „S³u¿by ¯yciu”! 

Proszê przyj¹æ moje szczere gratulacje za drugi numer Wa-
szego pisma o tematyce „od poczêcia cz³owiek”. Winszujê ob-
szernego zestawienia ciekawych materia³ów, a szczególnie wy-
powiedzi kilkunastu wybitnych polskich naukowców, jedno-
znacznie ukazuj¹cych prawdê, ¿e cz³owiekiem jest siê od po-
czêcia. 

Temat pocz¹tku ¿ycia ludzkiego interesowa³ mnie od dawna
i jeœli Szanowna Redakcja uzna za celowe, to pragnê siê podzie-
liæ z Czytelnikami „S³u¿by ¯yciu” moimi starymi notatkami.
Oto kilka wypowiedzi, które uda³o mi siê zgromadziæ: 

prof. dr hab. med. E. Blechschmidt 
(dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Gottingen w RFN): 

„Cz³owiek jest cz³owiekiem od momentu, gdy mêski plem-
nik zap³odni ¿eñsk¹ komórkê jajow¹”. 

(za: E. Blechschmidt, Vom Ei zum Embryo, Buchergilde
Gutenberg, Frankfurt Main, Wien, Zurich 1970, str. 4). 

prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg 
(kierownik Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa w Sztokholmie): 

„Rzeczywiœcie od momentu poczêcia istnieje ¿ywa istota.
Nienarodzone dziecko jest osob¹... ”. 

(za: The position of modern science on the beginning of hu-
man life, SUN Life, Virginia (USA) 1979, str. 19). 

dr med. A. E. Hellegers (USA): 
„Ka¿de ¿ycie zaczyna siê w momencie poczêcia. Krótko

mówi¹c: p³ód jest ¿ywy, a nie martwy. Jest p³odem ludzkim,
a nie p³odem kota, szczura, konia czy s³onia. W sensie biolo-
gicznym wszystkie istoty charakteryzuje ich genetyczna struk-
tura, a p³ód ludzki jest p³odem ludzkim od poczêcia. W sensie
biologicznym jest istot¹ ludzk¹”. 

(za: The position of modern science on the beginning of hu-
man life, SUN Life, Virginia, 1979, str. 23). 

prof. dr H. D. Schmidt 
(profesor psychologii na Uniwersytecie im. Humboldta w Berli-

nie): 

„Psychiczny rozwój cz³owieka, indywidualna historia jego
¿ycia: odczuwania, woli, myœlenia i dzia³ania, jego w czêœci
s³onecznych, a w czêœci pochmurnych prze¿yæ i zachowañ nie
zaczyna siê dopiero w chwili porodu. Zaczyna siê w momencie
poczêcia”. 

(H. D. Schmidt, E. Richter Entwicklungswunder-Mensch
Urania Verlag, Leipzig, Jena, Berlin 1981, str. 10). 

doc. dr med. B. Durst-¯ivovic 
(Jugos³awia): 

„Cz³owiek zaczyna istnieæ w momencie zap³odnienia: przez

po³¹czenie plemnika z komórk¹ jajow¹... ¯ycie do narodzin jest
niew¹tpliwie niemo¿liw¹ do oddzielenia cz¹stk¹ ludzkiego ¿y-
cia. Zapoznanie siê z jego przebiegiem u³atwia rozumne podej-
œcie do tych zdarzeñ i uœwiadomienie ich sobie. Misterium roz-
woju zarodkowego znika i czytelnik musi sobie uœwiadomiæ
fakt, ¿e cz³owiek od momentu poczêcia jest cz³owiekiem. A to
w sposób nieunikniony prowadzi do jednakowego traktowania
¿ycia przed i po narodzeniu”. 

(za: L. Nilsson, A. Ingelman-Sundberg, C. Wisen, ¯ycie
przed narodzeniem, Krsanska Sadasnjost, Zagreb, 1974, str. 7) 

dr med. C. E. Koop 
(US Surgen General – w Stanach Zjednoczonych odpowiednik

naszego ministra zdrowia): 

„Od chwili uzyskania naukowych dowodów z badañ dzieci
»z probówki« wiemy, ¿e ¿ycie zaczyna siê w momencie poczêcia”. 

(za: European Pro-life Working Group Press Relaese,
Rzym, 06. 06. 1985, str. 9) 

Prof. med. D. W. Popow 
(klinika Embriologii Uniwersytetu Moskiewskiego): 

„¯ycie istoty ludzkiej zaczyna siê od chwili, gdy mêski
plemnik przeniknie ¿eñsk¹ komórkê jajow¹ i powstanie nowe
j¹dro komórkowe. Nowa istota ludzka nie mo¿e byæ traktowa-
na jako czêœæ cia³a matki... jest wiêc oczywistoœci¹, ¿e aborcja
dokonana w jakimkolwiek okresie ci¹¿y oznacza celowe znisz-
czenie ludzkiego ¿ycia”. 

(za: Internews, vol. I, no. 4, 1997, str. 2) 

¯yczê Redakcji dalszych sukcesów

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Grzeszczyñski

Wroc³aw, 10 wrzeœnia 1999 r. 

Listy do redakcji: wokó³ tematu „Od poczêcia cz³owiek”

Nó¿ki dziecka 
w 6. tyg. od poczêcia
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Ojciec Œwiêty b³ogos³awi 
dzie³u Duchowej Adopcji

„Upomnê siê te¿ u cz³owieka
o ¿ycie cz³owieka i u ka¿de-
go brata o ¿ycie brata.  (...)
Bo cz³owiek zosta³ stworzo-
ny na obraz Boga”. 

(Rdz 9,6) 

„¯ycie cz³owieka pochodzi
od Boga, jest Jego darem, Je-
go obrazem i odbiciem,
udzia³em w Jego o¿ywczym
tchnieniu. (...) Cz³owiek nie
mo¿e nim rozporz¹dzaæ”. 

(Evangelium vitae, nr 39) 

S¹ to cytaty rozpoczynaj¹ce wielk¹
Ksiêgê ¯ycia, któr¹ z³o¿yliœmy w darze
Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II. By-
³o to podczas pielgrzymki Duszpaster-
stwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej,
zorganizowanej przez ks. dyrektora Sta-
nis³awa Mikê. 

Od kilku lat w wielu polskich diece-
zjach szerzy siê Ruch Duchowej Adopcji
Dziecka Poczêtego. W setkach parafii
duszpasterze i animatorzy œwieccy pro-
paguj¹ ideê Duchowej Adopcji, organi-
zuj¹ sta³e, comiesiêczne nabo¿eñstwa
w intencji obrony ¿ycia, podczas których
mo¿na siê w³¹czyæ w dzie³o Duchowej
Adopcji. 

Wed³ug zebranych ostatnio informa-
cji, w prawie dwustu parafiach s¹ organi-
zowane sta³e, systematyczne czuwania

modlitewne. Grupy modlitewne w tych
parafiach licz¹ od kilkudziesiêciu do na-
wet kilku tysiêcy osób. 

Informacje te zebrano w Ksiêdze ¯y-
cia. 27 lipca br. w prywatnej kaplicy pa-
pieskiej w Castel Gandolfo uczestniczy-
liœmy we Mszy œwiêtej, celebrowanej
przez Ojca Œwiêtego. Po Mszy œw. Pa-
pie¿ przyj¹³ nas na audiencji prywatnej,
w czasie której poinformowaliœmy Ojca
Œwiêtego o rozwoju dzie³a Duchowej
Adopcji w Polsce. 

Jan Pawe³ II z niezwyk³¹ uwag¹ s³u-
cha³ naszych wypowiedzi, kiedy mówili-
œmy, ¿e w Ruchu Duchowej Adopcji s³u-
¿ymy ¿yciu poprzez modlitwê ró¿añcow¹
oraz bezinteresown¹ ofiarê. Mówiliœmy
o tym, ¿e jest nas wielu, ¿e gromadzimy
siê na adoracjach Najœwiêtszego Sakra-
mentu, uczestniczymy w Mszach œwiê-
tych, ¿e ca³e rodziny w³¹czy³y do Apelu
Jasnogórskiego modlitwê Duchowej Ado-
pcji, ¿e ju¿ kilka szkó³ katolickich w³¹-
czy³o siê w to dzie³o. Przekazaliœmy Oj-
cu Œwiêtemu informacje, ¿e Duchowa
Adopcja to nie tylko modlitwa, ró¿nego
rodzaju ofiary czy wyrzeczenia, ale tak¿e
ci¹g³a praca formacyjna w budowaniu
w sobie i w innych cywilizacji ¿ycia i mi-
³oœci. 

Ojciec Œwiêty wys³ucha³ w skupie-
niu, uœmiechn¹³ siê – widaæ by³o na Jego
twarzy wielk¹ radoœæ – i pob³ogos³awi³
nas, ca³y Ruch Krzewienia Duchowej
Adopcji i Ksiêgê ¯ycia – czyli ka¿de
dziecko, ka¿d¹ rodzinê, za któr¹ zosta³a
podjêta ta modlitwa. 

Halina i Czes³aw Chytrowie

Strony redagowane przez Ruch Krzewie-
nia Duchowej Adopcji. Redaktorzy:
o. Ignacy Rêkawek (Czêstochowa), Hali-
na i Czes³aw Chytrowie (Kraków), Zdzi-
s³aw Arkuszyñski (Gdañsk)

F
O

T.
 A

R
T

U
R

O
M

A
R

I

Papie¿ otrzymuje od przedstawicieli 
Ruchu Duchowej Adopcji „Ksiêgê ¯ycia”
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1. Parafia Najœwiêtszego Serca 
Pana Jezusa
34-116 Bachowice Spytkowice 

2. Parafia œw. Jakuba
ul. Koœcielna 2
88-190 Barcin k/Gniezna

3. Parafia NMP Królowej Anio³ów
ul. Jana Paw³a II 202
34-425 Bia³y Dunajec

4. Parafia MB Królowej Polski
ul. Obroñców Krzy¿a 1
31-831 Kraków-Bieñczyce

5. Parafia Zwiastowania
Pañskiego
Borek Szlachecki 214
32-050 Skawina

6. Parafia œw. Katarzyny
87-700 Brodnica k/Torunia

7. Parafia Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa
ul. Koœciuszki 1
34-520 Bukowina Tatrzañska

8. Parafia NMP Matki Koœcio³a
Brzezie 160
32-080 Brzezie Zabierzów

9. Sanktuarium MB Piêknej
Mi³oœci
ul. Farna 8
85-101 Bydgoszcz

10. Parafia œw. Ma³gorzaty
87-100 Bzowo k/Pelplina

11. Parafia Ducha Œwiêtego
ul. Grunwaldzka 12
22-100 Che³m

12. Parafia Chrystusa Odkupiciela
ul. ks. Mro¿ka 2
22-100 Che³m

13. Parafia œw. Judy Tadeusza
80-209 Chwaszczyno
k/Gdañska

14. Parafia œw. Józefa
ul. Œciegiennego 11
06-440 Ciechanów

15. Parafia œw. Franciszka
ul. Batalionów Ch³opskich 10
06-440 Ciechanów

16. Parafia œw. Tekli
ul. Augustiañska 3
06-440 Ciechanów

17. Parafia œw. Bart³omieja
ul. 3 Maja 
87-640 Czernikowo
k/W³oc³awka

18. Parafia œw. Marii Magdaleny
ul. Koœciuszki 3
89-650 Czersk k/Pelplina

19. Sanktuarium Jasna Góra
ul. ks. Kordeckiego 2
42-225 Czêstochowa

20. Parafia NMP Królowej Polski
D¹browa Szlachecka 
32-070 Czernichów

21. Parafia Wniebowziêcia NMP
ul. Witosa 5
77-310 Dêbrzno k/Pelplina

22. Parafia MB Wspomo¿enia
Wiernych
ul. Koœciuszki 1
32-410 Dobczyce

23. Parafia œw. Micha³a Archanio³a
ul. Koœcielna 42
34-434 Dêbno

24. Parafia œw. Jana Chrzciciela
Sarbia 7
78-133 Drzonowo
k/Ko³obrzegu

25. Sankt. Macierzyñstwa MB
Dziekanowskiej
32-411 Dziekanowice 7

26. Parafia Wniebowziêcia NMP
87-140 Dzwierzno

27. Parafia œw. Miko³aja 
ul. Mostowa 18
82-300 Elbl¹g

28. Parafia Wszystkich Œwiêtych
ul. Agricola 7
82-300 Elbl¹g

29. Parafia œw. Wojciecha
ul. Koœciuszki 16
10-300 E³k

30. Parafia Wniebowziêcia NMP
Filipowice 341
32-065 Krzeszowice

31. Sankt. MB Brzemiennej
ul. Matemblewska 1
80-283 Gdañsk-Matemblewo

32. Parafia Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego
ul. Hodowlana 3
81-605 Gdynia

33. Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego
ul. Królowej Jadwigi 1
67-200 G³ogów

34. Parafia Œw. Miko³aja
ul. Powstañców Œl. 1
67-200 G³ogów

35. Parafia œw. Miko³aja
ul. Okrzei
83-140 Gniew

36. Parafia œw. Miko³aja
ul. Leœna 1
32-327 Gorenice

37. Parafia œw. Antoniego
i œw. Stanis³awa
Pl. Staromiejski 1
66-400 Gorzów Wlkp.

38. Parafia Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa
ul. Chodkiewicza 80
66-400 Gorzów Wlkp.

39. Parafia Œw. Józefa
ul. Bracka 7
66-400 Gorzów Wlkp.

40. Parafia NMP Królowej Polski
ul. ¯eromskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp.

41. Parafia Niepokalanego
Poczêcia NMP
ul. Mieszka I 59
66-400 Gorzów Wlkp.

42. Parafia Pierwszych Polskich  
Œw. Mêczenników
Miêdzyrzeckich
ul. Bp. Pluty 7
66-400 Gorzów Wlkp.

43. Parafia Œwiêtej Trójcy
ul. Kostrzyñska 70
66-400 Gorzów Wlkp.

44. Parafia Wniebowziêcia NMP
ul. Obotrzycka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

45. Parafia œw. Wojciecha
ul. GwiaŸdzista 12 a
66-400 Gorzów Wlkp.

46. Parafia œw. Andrzeja Aposto³a
Graboszyce 15
32-640 Zator

47. Parafia Ducha Œwiêtego
Grójec 336, 32-066 Alwernia

48. Parafia Przenajœw. Trójcy
ul. Kopernika 2
19-200 Grajewo

49. Parafia Niepokalanego Serca
NMP, Gronków
34-400 Nowy Targ

50. Parafia Œw. Krzy¿a
ul. Bydgoska 7
86-300 Grudzi¹dz

51. Parafia Narodzenia NMP
34-434 Harklowa 84

52. Parafia Przemienienia
Pañskiego
ul. Jana Paw³a II 20
34-480 Jab³onka Orawska

53. Parafia Chrystusa Króla
ul. Koœcielna 6
87-330 Jab³onowo Pom.

54. Parafia Ducha Œwiêtego
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jaros³aw

55. Parafia MB Ró¿añcowej
ul. Koœcielna 5
68-320 Jasieñ

56. Parafia œw. Anny
Jasienica 286
32-400 Myœlenice

57. Parafia œw. Trójcy
ul. Jana Paw³a II 4
28-300 Jêdrzejów

58. Parafia œw. Miko³aja
ul. Kanonicka 5
62-800 Kalisz

59. Parafia NMP Królowej Polski
ul. ¯eromskiego 26-28
62-800 Kalisz

60. Sankt. MB Bolesnej Król. Polski
Paw³ów
27-225 Ka³ków-Godów

61. Parafia Œw. Barbary
ul. M³odzie¿owa
40-486 Katowice

62. Parafia MB Piekarskiej
ul. I³añska 13
40-456 Katowice

63. Parafia œw. Jana i œw. Paw³a
ul. Chorzowska 160
40-101 Katowice D¹b.

64. Parafia œw. Micha³a Archanio³a
ul. Farna 1
89-240 Kcynia

65. Parafia Œw. Marcina
Klikuszowa
34-404 Nowy Targ

66. Parafia œw. Antoniego
83-432 Konarzyny

67. Parafia MB Bolesnej
23-435 Korytków Du¿y

68. Parafia NMP
ul. Franciszkañska 1
58-530 Kowary

69. Parafia Najœwiêtszej Rodziny
ul. Aleksandry 1
30-837 Kraków

Wykaz parafii rzymskokatolickich w Polsce, które w sta³ych terminach celebruj¹ nabo¿eñstwa w intencji obrony ¿ycia 
oraz przyrzeczenia Duchowej Adopcji (stan z wrzeœnia 1999 r., czêœæ pierwsza)
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rzede wszystkim trzeba tê tro-
skê podejmowaæ, trzeba oto-
czyæ trosk¹ swoj¹ rodzinê, po-

czynaj¹c od zapewnienia chleba powsze-
dniego, a wiêc tego, co do godnego ¿ycia
najbardziej potrzebne. Bóg stworzy³
cz³owieka na swój obraz, stworzy³ go
podmiotem, wspó³pracownikiem. Cz³o-
wiek jest wiêc zdolny do podstawowej
twórczoœci, przede wszystkim w celu za-
pewnienia swojego bytu. Nie wolno mu
tej podmiotowoœci i w tym sensie troski,
przede wszystkim o chleb powszedni,
zaniedbaæ. Ra¿¹ce s¹ przypadki degrada-
cji w tym wzglêdzie, kiedy np. z powodu
alkoholu czy jakiejœ niefrasobliwoœci oj-
ca rodzina popada w biedê, ma podsta-
wowe braki. Ju¿ na pocz¹tku rodzaju
ludzkiego Bóg powiedzia³: „... abyœcie
zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie pod-
dan¹” (Rdz 1, 28). Bóg wyposa¿y³ cz³o-
wieka w rozmaite zdolnoœci, aby podda-
j¹c sobie ziemiê móg³ z niej i na niej
godnie ¿yæ. 

Równoczeœnie Bóg wzywa do zaufa-
nia Mu, do zdania siê na Jego ojcowskie
ramiona, na Jego Opatrznoœæ, tzn. naj-
g³êbsz¹ troskê o ka¿dego cz³owieka.
St¹d bardzo wyraŸne Chrystusowe we-
zwanie do niezamartwiania siê, do zaufa-
nia Bogu: „Nie troszczcie siê zbytnio
o ¿ycie, co macie jeœæ, ani o cia³o, czym
macie siê przyodziaæ. (...) Wy zatem nie
pytajcie, co bêdziecie jedli i co bêdziecie
pili, i nie b¹dŸcie o to niespokojni! (...)
Ojciec wasz wie, ¿e tego potrzebujecie.
Starajcie siê raczej o Jego królestwo, a te
rzeczy bêd¹ wam dodane” (£k 12,
22–31). A wiêc owszem troska, ale nie
zamartwianie siê. Troska, ale w ramio-
nach Ojca, z zaufaniem Jego mi³oœci, Je-
go Opatrznoœci. Im bardziej cz³owiek-
ojciec bêdzie podejmowa³ troskê „w ra-
mionach Ojca” z wiernoœci¹ Jemu,

z poddaniem, tym bardziej nie zaniedba
swej wspó³pracy z Nim, swej podmioto-
woœci, i tym bardziej bêdzie odpowie-
dzialny, tym bardziej chroniony przed
degradacj¹. 

W tej trosce, aby by³a twórcza i ra-
dosna, trzeba widzieæ cel, wartoœæ, któ-
rej siê s³u¿y, tzn. rodzinê, dzieci.
„Dziecko jest darem” – powtarza wielo-
krotnie Jan Pawe³ II. Najwiêkszym da-
rem. Powo³uj¹c dzieci do ¿ycia, powo³u-
jemy je do ¿ycia z Bogiem, do wiecznej
m³odoœci i wiosny w Bogu, do czegoœ,
co daleko przekracza nasze ludzkie, ma-
terialne, ziemskie czy nawet rodowe
mo¿liwoœci. Oczywiœcie, trzeba to mieæ
na uwadze w trosce o byt, o wychowa-
nie, w przekazie cz³owieczeñstwa
i chrzeœcijañstwa. A wtedy troska ta bê-
dzie radoœci¹. 

Równoczeœnie – jest to wezwanie do
wszystkich – poczujmy siê solidarni
z ka¿dym ojcem w jego trosce o rodzinê,
o dzieci, o chleb powszedni, o wychowa-
nie. Poczujmy siê i b¹dŸmy przed³u¿e-
niem, uobecnieniem ramion Boga Ojca,
Jego Opatrznoœci. ¯eby ojcowie nie po-
padli w rozpacz, ¿eby poprzez nasz¹ so-
lidarnoœæ mogli doœwiadczyæ troskliwej
mi³oœci Boga. 

Indywidualnie – a równoczeœnie
w sposób zorganizowany w parafiach,
w ruchach, w organizacjach – miejmy
oczy i serca otwarte na te potrzeby.
Dzielmy siê, organizujmy pomoc: pracê
(choæby dorywcz¹ – bank drobnych, od-
p³atnych us³ug – dla ojców, dla matek
bezrobotnych), odzie¿ (która czêsto zale-
ga a mo¿e s³u¿yæ, zw³aszcza rodzinom
z ma³ymi dzieæmi, darmowo czy za sym-
boliczn¹ op³at¹), opa³ (czy nie jest mo¿-
liwa zbiórka drzewa w lasach? – Mo³da-

wianie kiedyœ byli zdumieni, ¿e u nas ty-
le drzewa siê marnuje), ¿ywnoœæ (czêsto
za niewielkie pieni¹dze czy bezp³atnie –
byle mia³ kto dostarczyæ do potrzebuj¹-
cych), ksi¹¿ki itp. 

A wszystko po to, aby ojcostwo i ro-
dzicielstwo nie by³o udrêk¹, nie spê-
dza³o snu z oczu, ale by³o prze¿ywane
jako dar i radoœæ, bo tak to zamierzy³
Bóg. 

ks. dr Franciszek P³onka

Aby troska o chleb powszedni 
nie pozbawia³a ¿adnego ojca 
g³êbokiej radoœci z posiadania dzieci 
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dea³em jest ojcostwo przewidywa-
ne, oczekiwane, upragnione. Nie-
stety czêsto, nawet w ma³¿eñstwie

staje siê spraw¹ przypadku, a przed lub
poza ma³¿eñstwem jest niechciane, wy-
kluczone w podejmowanym dzia³aniu. 

Najwa¿niejsze jest wychowywanie
– siebie i innych – do odpowiedzialnego
przekazywania ¿ycia, do odpowiedzial-
nego ojcostwa. Trzeba najpierw zawie-
rzyæ Bo¿emu zamys³owi o podejmowa-
niu ojcostwa tylko w ramach trwa³ego
zwi¹zku, w przypadku chrzeœcijan w ra-
mach sakramentalnego ma³¿eñstwa.
W nich zaœ z ca³¹ otwartoœci¹, hojnoœci¹
i odpowiedzialnoœci¹: roztropnoœci¹
i opanowaniem. 

M¹¿-ojciec musi byæ tak¿e oparciem
i pomoc¹ dla swojej ¿ony, matki dziecka.
Konieczna jest wiêksza troskliwoœæ, wy-
rozumia³oœæ, okazywanie uczucia, po-
maganie w pracy. Niezbêdna jest te¿ nie-
kiedy pomoc, gdy kobieta Ÿle siê czuje,
a zw³aszcza gdy nastêpuj¹ komplikacje
w donoszeniu ci¹¿y czy urodzeniu dziec-
ka. Wreszcie troska i zapewnienie bytu,
godziwych warunków, poczucia spokoju
i bezpieczeñstwa. 

Mamy wielu wspania³ych ojców,
w ró¿nym wieku, starych i m³odych,
z wielkim poczuciem odpowiedzialno-
œci, czu³ych i troskliwych. Niestety, wie-
le jest przypadków ojcostwa niechciane-
go, traktowanego jak wypadek, a nawet
przestêpczego. Stanowi ono wielkie za-
danie, zarówno dla ojców, jak i dla ca³ej
spo³ecznoœci, a zw³aszcza ich najbli¿sze-
go otoczenia. 

Najpierw w ma³¿eñstwie, je¿eli oj-
ciec ma minimum odpowiedzialnoœci
i wiary, potrafi, zw³aszcza za dobr¹ ra-
d¹ i z pomoc¹ najbli¿szych, przejœæ od
„przygodnoœci” ojcostwa do zaakcep-
towania go i podjêcia za niego odpo-
wiedzialnoœci. Cz³owiek jest bowiem
istot¹ transcendentn¹, to znaczy zdol-
n¹ do przekroczenia, przewy¿szenia
tego, co by³o niedojrza³e, przypadko-
we czy nawet niechciane. Taka sytu-
acja jest wielk¹ szans¹ wzrostu i doj-
rza³oœci. 

Je¿eli zaœ ojcostwo jest przed- lub
pozama³¿eñskie, podstawow¹ rzecz¹ jest
uœwiadomienie sobie, ¿e tego faktu nie
da siê wymazaæ, przekreœliæ, ¿e nie jest
rozwi¹zaniem zabicie albo porzucenie
dziecka. 

Trzeba stale pamiêtaæ i z mi³oœci¹
przypominaæ, ¿e tak¿e przypadkowe oj-
costwo, podjête wbrew woli Boga, tak¿e
ma pochodzenie Boskie. Bóg wzi¹³ je
w swoje rêce i bêdzie mu b³ogos³awi³.
Trzeba tylko podj¹æ wspó³pracê w ra-
mach tego b³ogos³awieñstwa. 

Zatem, po pierwsze: trzeba dziecku
pozwoliæ narodziæ siê i ¿yæ, po drugie:
z wiar¹, sprawiedliwoœci¹ i roztropno-
œci¹ wytrwale szukaæ mo¿liwoœci zapew-
nienia dziecku ¿ycia i wychowania, jeœli
to mo¿liwe, w rodzinie. 

Do wszystkich przysz³ych i obec-
nych ojców trzeba skierowaæ apel o od-
powiedzialnoœæ i hojne serce; o to, by
poczuli siê szczególnymi promieniami,
przedstawicielami Boga-Ojca, by repre-
zentowali Go, znajdowali w Nim opar-
cie, w Jego imieniu strzegli ¿ycia i byli
pomoc¹ matce. 

Do wszystkich trzeba apelowaæ, aby
zrozumieli dar ¿ycia i ojcostwa, by s³u-
¿yli wsparciem, dobr¹ rad¹ i zrozumie-
niem ka¿demu, a szczególnie zagro¿one-
mu ojcostwu i rodzicielstwu. 

Aby wszyscy ojcowie za-
wsze potrafili 

skutecznie pomagaæ mat-
kom w stanie 

b³ogos³awionym

I



Prezentowany ju¿ na ³amach „S³u¿by ¯yciu” pakiet
10 wideokaset „Cz³owiek • Mi³oœæ • Rodzina” – po-
moc dydaktyczna do nauczania przedmiotu „Wycho-
wanie do ¿ycia w rodzinie” zyskuje bardzo
pozytywne opinie nauczycieli i wycho-
wawców. 

Ostatnio eksperci wydzia³ów nauki
katolickiej (wydzia³ów katechetycznych)
Kurii Metropolitalnych w Warszawie,
Krakowie i Lublinie uznali, ¿e wideofil-
my te mog¹ byæ tak¿e wykorzystane z du-
¿ym po¿ytkiem w katechezie m³odzie¿y. 

Przypominamy tytu³y filmów (d³ugoœæ
nagrania ka¿dego z nich to oko³o 20 minut)
oraz mo¿liwoœci ich nabycia. 

Tytu³y poszczególnych filmów:

1. Cz³owiek od poczêcia, 2. Do progu dojrzewania, 
3. Tajemnice kobiecoœci, 4. Tajemnice mêskoœci,

5. Cz³owiek – istota p³ciowa, 6. Etyka seksualnoœci,
7. Dramat aborcji, 8. Naturalne planowanie rodziny,

9. Czas oczekiwania, 10. Mi³oœæ

Zamówienia dokonuje siê poprzez wp³atê na
rachunek bankowy „Wychowawcy” równowarto-
œci kaset (380 z³).  Kasety przeœlemy poczt¹.
Koszt przesy³ki wliczony zosta³ w cenê kom-

pletu. Mo¿liwe jest tak¿e przes³anie
wideokaset za zaliczeniem poczto-
wym na podstawie pisemnego zamó-
wienia. 
Fundacja „�ród³o” 
Zak³ad „Wychowawca”
ul. Smoleñsk 2, 31-004 Kraków
konto: BPH VI O/Kraków 
10601406-19363-27000-500101
biuro: ul. Miko³ajska 17, 
31-027 Kraków 
tel./fax: (012) 423 23 24, 
tel. 423 24 36

Uwaga katecheci: duchowni i œwieccy!

DZIEWCZYNA Z PRZEDMIEŒCIA
Film adresowany do m³odzie¿y. Wprowadza

w problemy bli¿szych zwi¹zków miêdzy dziew-
czyn¹ i ch³opakiem. Film promuje postawy od-
powiedzialnoœci i dojrza³ej mi³oœci. Zawiera
atrakcyjny materia³ do dyskusji z m³odzie¿¹
w ramach zagadnieñ dotycz¹cych wychowania
seksualnego. 

BEZ ALIBI
Film o m³odzie¿y i dla m³odzie¿y, ale

równie¿  dla rodziców, wychowawców i na-
uczycieli. Jest uznawany przez m³odzie¿ za
œwietny materia³ wprowadzaj¹cy do dyskusji
na temat wartoœci ¿ycia ludzkiego. Stanowi
po¿yteczne narzêdzie dla ka¿dego odpo-
wiedzialnego rodzica i wychowawcy. 

LEPSZE ROZWI¥ZANIE
Film przedstawia kilka bardzo trudnych

sytuacji ¿yciowych osób, które, zdaniem wie-
lu, mog³yby usprawiedliwiaæ decyzjê na wy-
konanie aborcji. Jako lepsze rozwi¹zanie,
promuje dzia³anie rozwa¿ne oparte na mi³o-
œci i obronie godnoœci cz³owieka. Film dla
starszej m³odzie¿y, rodziców i wychowawców. 

POZWÓL MI ¯YÆ
Film uczy umiejêtnoœci przekonywania in-

nych ludzi do zaakceptowania obiektywnej
prawdy o wartoœci ¿ycia ludzkiego od chwili
poczêcia i akceptacji odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa. Jest po¿ytecznym narzêdziem edu-
kacyjnym dla rodziców, wychowawców i na-
uczycieli. 

METODA BILLINGSA
– PODSTAWY NAUKOWE

Film przed-
stawia warsztat
wspó³czesnych
naukowców: bio-
loga i lekarza-
-fizyka, wspó³pra-

cuj¹cych z lekarzami
praktykami i nauczy-
cielami metody Bil-
lingsa – metody natu-
ralnego planowania rodziny. Film dostarcza na-
ukowych uzasadnieñ dla celowoœci upowszech-
niania tej metody w œrodowiskach lekarskich i aka-
demickich. 

METODA BILLINGSA – ZASTOSOWANIE
Film wprowadzaj¹cy do poznania metody Bil-

lingsa. Przystêpny i atrakcyjny instrukta¿ oraz opis
fizjologii prokreacji prezentuje dr Evelyn Billings.  

ZABIEG
Film przedstawia historiê ¿ycia pacjentów,

którzy uczestniczyli w zajêciach terapeutycznych
objêtych programem „¯ywa Nadzieja”, przezna-
czonym dla osób z doœwiadczeniem zaniedbania,
krzywdy, przemocy i straty dziecka (równie¿ przez
aborcjê). Film dowodzi jak bardzo przemoc i abor-
cja s¹ ze sob¹ zwi¹zane i ¿e jedno i drugie jest
przyczyn¹ i skutkiem powa¿nych urazów. 

WIDZIANE Z UKRYCIA – WERSJA KRÓT-
SZA I D£U¯SZA

Film przedstawia fascynuj¹ce obrazy z naj-
wczeœniejszych faz rozwoju dziecka przed jego
urodzeniem. Ogl¹danie dziecka, które staje na
g³owie, ssie palec, pokazuje jêzyk, ziewa, ska-
cze – i robi to wszystko na d³ugo przed urodze-
niem – pozostawia niezapomniane wra¿enie.
Wersja d³u¿sza filmu jest poszerzona o uwagi
nt. zespo³u postaborcyjnego. 

ZRANIONE SERCE
Relacja kobiet, które doœwiadczy³y aborcji

i ojców abortowanych dzieci. Stronê psycholo-
giczn¹ problemu prezentuj¹: dr Wanda Franz
i dr Susan Stanford z USA. Jest te¿ wywiad
z prof. Philipem Neyem, psychiatr¹ dzieciê-
cym z Kanady i Olivi¹ Gans przewodnicz¹c¹
ruchu Amerykañskie Ofiary Aborcji. 

Cena kompletu tylko 270,00 z³ (z VAT).
Przy zakupie kompletu 10 filmów, 1 film

dostaniesz w prezencie!!!  Towarzystwo Od-
powiedzialnego Rodzicielstwa 44-203 Rybnik,
ul. Pod Wa³em 7, tel. (032) 422 33 77.

Edukacja na kasetach video!


