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Dziecko ok. 3,5 miesiqco od poczecia 

Dzleri 1. Zycie cztowieka zaczyna 
sif w momencie pocz?cia. W tej chwili 
zostajq okreslone takie cechy dziecka, 
jak: pte6, kolor oczu, wJosow i skory, 
tendencja do wysokiego lub niskiego 
wzrostu, krzepkie zdrowie lub skton-
no^6 do pewnych chorob. 

Dzieri 21. Zaczyna bit serce dziec
ka, ksztaHuje sif mozg. 

IVdzien 6. Tworzy si^ szkielet dziec
ka. Funkcjonuj^ juz nerki, phica, wqtroba 
1 serce. 

IVdzleii 10. Dzialaj^ wszystkie orga-
ny. Uksztaltowaiy si^ nozki I r^czki. Na 
palcach r^k wyksztatcity si^ linie papilar-
ne. Dziecko reaguje na bodzce zewnftrz-
ne; odczuwa bol. Dalszy rozwoj polega 
jedynie na doskonaleniu pracy istniej^ 
cych juz narzqdbw i wzroscie cztowieka. 

lydzleri 12. Dziecko potrafi podkur-
cza6 nogi, obracad stopy i prostowad 
palce u nog, zaciska6 pi^stkf, marsz-
czy6 brwi. Wykazuje ono w zachowaniu 
1 budowie indywidualne cectiy; odczuwa 
1 reaguje na stany emocjonalne matki. 

lydzieri 36. Rodzi si^ dziecko - po 
dziewi^ciu miesiqcach zycia w lonle 
matki. 

oprac. dr med. Jozefa Deszczowa 



P 0 L E C A M Y 

EfFTos KWARTALNIK 

JESWNIZlUA ttCIA 

„Zycie ludzkie nosi w sobie 
pierwiastek nie daj^cej si? 
zwyci^zyc smierci. Jesien 
bywa zlota, ale moze tez bye 
zimna, deszczowa i przyspa-
rzac dolegliwosci ludzldemu 
cialu. Zima jest najcz^sciej 
sroga, m^cz^ca, wydaje si? 
nie miec konca. Jednak czlo-
wiek, chocby do cna prze-
marzni^ty i znuzony, wygl% 
da niestrudzenie cieplejszego 
promyka sloiica. Po zimie 
przychodzi wiosna". 

(z edytorialu) 

Jesien i zima zycia 
- ETHOS nr 3/1999 

Kwartalnik „Ethos" jest naukowym 
pismem od dwunastu lat wydawanym 
przez Instytut Jana Pawla I I Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i Fundacji Ja
na Pawla n z siedzib^ w Rzymie. Podej-
mowana przez redakcj? tematyka doty-
czy szeroko pojftej humanistyki, ze 
szczegolnym naciskiem na zagadnienia 
filozofii i teologii czlowieka, etyki i mo-
ralnosci oraz misji duszpasterskiej obec-
nego Papieza. Ostatni numer pisma zaty-
tulowany jest „Jesieri i zima zycia", naj-
blizsze b?d^ poswiecone nastepujacym 
tematom: „Stanislaw Wyspiaiiski - dra-
mat i ethos", „Chrzescijanstwo na progu 
trzeciego tysiqclecia", „Przeslanie Zbi-
gniewa Herberta". W kwartalniku publi-
kuj^ wybitni naukowcy, specjalisci zwi^-
zani z uniwersytetami polskimi i zagra-
nicznymi. 

Obok specjalistycznych prac nauko-
wych „Ethos" zamieszcza rowniez roz-
mowy ze specjalistami, eseje, poezje naj-
wybitniejszych polskich tworcow oraz 
omowienia i recenzje ksiqzek, ktorych 
tematy sq zwi^zane z problematykq nu-
meru. Calosci dopelniajq noty o autorach 
oraz angielskoj?zyczne streszczenia pu-
blikowanych artykulow. 

Najnowszy numer kwartalnika 
„Ethos" (3/1999) proponuje wielostron-
nq refleksje nad starosci^ i smierci^. 
Ostatni okres zycia czlowieka nie ma 
dzis „dobrej prasy". Ten temat przemil-
cza si?, bo nasza epoka boi sif starosci. 
Podobnie smierc stanowi przedmiot ta
bu. Swiat przewaznie nie chce slyszec 
o starzeniu sif czy umieraniu. Ludzie 
przede wszystkim pragnq bye mlodzi, 
czuc si? miodo lub chocby mlodo wygl^-
dac. Takie nastawienie wynika z falszy-
wej ideologii naszych czasow, majqcej 
zakorzenienie w kulcie post^pu i spraw-
nosci oraz w przekonaniu o samowystar-
czalnosci czlowieka. 

W rzeczywistosci starosc, tak jak po-
zostale okresy ludzkiego zycia, ma swoj^ 
jasn^ i ciemn^ stron?. Dziecinstwo, mlo-

dosc, wiek dojrzaly i starosc sq, ze swymi 
zwyci^stwami i kl^skami, w pewnej 
istotnej mierze rownoprawne. Rowniez 
starosc jest cz^sci^ ludzkiej kondycji, jak 
kazdy okres zycia ma swoje zwyci^stwa 
i klfski. Diatego ani nadmieme ekspono-
wanie wartosci mlodosci, ani swoista 
pruderia w odniesieniu do starosci z jej 
dolegliwosciami nie ŝ  uzasadnione. 

Okres, kiedy czlowiek traci fizyczne 
sily, starzeje si?, moze bye bardzo trud-
ny, pelen cierpieri, ale stanowi szczegol-
n^ okazjf do odsloni^cia ludzkiej wiel
kosci, majt̂ cej swe oparcie w duchowym 
wymiarze czlowieczehstwa. 

Najwazniejsze jest to, co czlowiek 
z tym okresem - a w istocie ze sobq -
uczyni. 

W ostatnim numerze kwartalnika 
„Ethos" na temat starosci pisz^ filozofo-
wie, teolodzy, socjolodzy, psycholodzy, 
demografowie, m.in. ks. Tadeusz Slipko, 
Halina Worach-Kadras, Robert Spaeman, 
Wojciech P^dlich, ks. Antoni Siemia-
nowski, Maria Jarosz, Andrzej Ochocki. 

Rozwazaj^ oni sens ludzkiego starze-
nia si? i umierania. Ich refleksje dotyczq 
takze tak istotnych wspolczesnie zagad-
nien jak eutanazja i samobojstwo. O tych 
problemach traktuj^ interesuj^ce prace 
Roberta Spaemana „Smierc - samoboj
stwo - eutanazja" i Marii Jarosz „Rezy-
gnacja z zycia. Analiza socjologiczna 
zjawiska samobojstwa w Polsce". 

W numerze zamieszczono tez prze-
mowienia papieskie i bibliografi? wypo-
wiedzi Jana Pawla I I z lat jego pontyfi-
katu o sensie cierpienia, starosci i umie
rania. 

Zaprezentowany kwartalnik mozna 
nabyc w dziale kolportazu redakcji 
„Ethos" (adres: A l . Raclawickie 14, 
20-950 Lublin, tel. 081/445 32 13) a tak
ze w salonach sprzedazy EMPIK-u na 
terenie calego kraju. 
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Dawca zycia 
zwyciQzca smierci 

Drodzy Przyjaciele! 

W najnowszym numerze naszego miesifcznika „Sluzba Zyciu" postanowilismy 
przedstawic rozwoj psychofizyczny czlowieka od poczecia do narodzin. Ten jeszcze do 
niedawna zakryty przed naszymi oczyma odcinek zycia czlowieka staje sif coraz bar-
dziej poznany dzieki wspanialemu rozwojowi nauk medycznych: embriologii, perina-
tologii, psychologii prenatalnej. Odkrywajqc dotychczas nieznane tajemnice rozwoju 
poczftego dziecka pochylamy si^ z podziwem i szacunkiem nad fenomenem zycia. 
Ufamy, ze ukazanie wspanialosci rozwoju pocz^tego czlowieka - kazdego z nas - po-
czqwszy od malenklej komdrki o srednicy okolo 0,15 mm, przyczyni si^ do wzrostu 
szacunku wobec zycia. 

I tu prosba do naszych Czytelnikdw, a w szczegolnosci do nauczycieli, dziennika-
rzy, wydawcow, pracownikow sluzby zdrowia - ukazujcie innym prawdf o psycho-
fizycznym rozwoju czlowieka przed narodzeniem (w czasach komunizmu, jeszcze na-
wet w polowie lat osiemdziesiqtych, cenzura interweniowala, gdy zamierzano opubli-
kowac zdjfcie pocz^tego dziecka). 

W biezqcym zeszycie publikujemy oryginalne teksty dokumentow europejskich: za
lecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przeciw eutanazji (z 25 czerw
ca 1999 r.) oraz raportu Komitetu ds. Praw Kobiet (z22 stycznia 1999 r), przyjpego 
przez Parlament Europejski. Raport Komitetu ds. Praw Kobiet w punkcie 8., zatytulo-
wanym „Zdrowie reprodukcyjne" zawiera zbrodnicze zalecenie legalizacji aborcji 
w krajach Unii, a takze zalecenie wprowadzenia edukacji seksualnej ipowszechnej do-
stfpnosci srodkow antykoncepcyjnych. Autorzy raportu blfdnie podajq, jakoby eduka-
cja seksualna czy tez powszechna dostfpnosc antykoncepcji miaty ograniczyc liczb? 
aborcji. 

Nasza redakcja planuje opublikowac na poczqtku przyszlego roku materialy dowo-
dzqce, ze upowszechnienie antykoncepcji oraz promowanie edukacji seksualnej pro-
wadzq nie do zmniejszenia, lecz do zwi^kszenia ilos'ci dokonywanych aborcji. 

Z rado^ciq i satysfakcjq publikujemy pelny tekst zalecenia Zgromadzenia Parla
mentarnego Rady Europy - „ Ochrona praw czlowieka i godnosci ludzkiej osob nieule-
czalnie chary ch i umierajqcych " - jednoznacznie opowiadajqcego sif przeciw eutana
zji. Cieszy nasfakt, ze takze w strukturach europejskich sq obroncy zycia, ktorzy po-
trafiq skutecznie dzialac. 

dr int. Antoni Zi^ba 
redaktor naczelny 
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F A K T Y 

B Polska 
Znalezc nowy dom 

Katolicki Osrodek Opiekuticzy dziata-
j^cy przy ulicy Grochowskiej w Warsza-
wie obchodzi piq,t^ rocznic§ swojego po-
wstania. Giownym zadaniem Osrodka 
jest pomoc dla osleroconych dzieci, po-
chodz^cych z dysfunkcyjnych rodzin 
i przebywajqcych w domach dziecka, ale 
jego pracownicy zajmuj^ s\q takze osa-
motnionymi kobietami w ci^zy i prowadz^ 
porady i konsultacje dla kandydatow na 
adopcyjnych i zast^pczych rodzicow. Ka-
dr^ placowki tworzy specjalisci z zakresu 

psychologii, pedagogiki, prawa i medycy-
ny oraz pracownicy duszpasterstwa ro
dzin. Dotychczas udato im s\q znalezc 
nowe rodzlny juz dla 200 opuszczonych 
dzieci. 

Podzi^kowanie 
z a obrony zyc ia 

Za konsekwentn^ obrony zycia dzieci 
nie narodzonych podzi^kowat 6 listopada 
w Poznaniu Zjednoczeniu Chrzescijah-
sko-Narodowemu metropolita poznaiiskl 

abp Juliusz Paetz. „Nie zapominamy wa-
szej wiernej katolickiej postawy w obro-
nie zycia. To wasza wlelka zasluga" 
- mowit w homilii do cztonkow ZChN abp 
Paetz. 

Kongres o ojcostwie 

Human Life International - Europa 
i Forum Kobiet Polskich zorganizowaty 
w Warszawie mi^dzy 5 a 7 listopada M\q-
dzynarodowy Kongres „0 godnosc ojco
stwa". Szersza relacja na stronach 19 - 20. 

Swiat 
Kongres U S A 
przeciw eutanazji 

Ustawa zabraniaj^ca lekarzom 
udzielania pomocy w samobojstwie 
osobom terminalnie chorym zostata 
uchwalona przez Izb^ Reprezentantow 
Kongresu USA 27 pazdziernika br. sto-
sunkiem gtosow 271 do 156. Zabrania 
ona lekarzom przeplsywania osobom 
nieuleczalnie chorym lekow umozliwiaj^-
cych zakoticzenie zycia. 

Obecnie jedynym amerykaiiskim sta-
nem dopuszczaj^cym udziat lekarza 
w popeJnieniu samobojstwa przez osob^ 
nieuleczalnie chor^^jest Oregon. Przyjfta 
przez lzb§ Reprezentantow ustawa zmie-
rza do zniesienia tego prawa. Prezydent 
Bill Clinton wyrazit dla niej dezaprobat?. 
Przypomnljmy, ze Bill Clinton jest rowniez 
bezposrednio odpowiedzialny za obowiq-
zywanie w USA ustawy zezwalaj^cej na 
aborcji w poznych miesi^cach cl^zy 
i tzw. aborcji w trakcie porodu, tj. zabijanie 

Przymuszani do uczestniczenia w zbrodni aborcji 

Kierownictwo Szpitala Foothills w Calgary w kanadyjskiej prowincji Alberta 

zmuszo personal do udziolu w zabijaniu dzieci: asystowania przy aborcjach 

i tak zwanych porodach cz^sciowych, ktore polegajq na przyspieszeniu 

porodu i zabijaniu dziecka w jego trakcie, a takze zabijaniu urodzonych juz 

dzieci. Wszystkie te informacje opublikowal niezalezny dziennik „Alberta Re

port" wraz z potwierdzajqcymi je dokumentami. Wladze, ktorym podlega 

szpital wstqpily na drog§ sqdowq, zqdajqc, aby dziennik wycofol lub znisz-

czyl kompromitujqce materialy, argumentujqc, ze pismo nie ma prawa dost?-

pu do nich. 

L . 

nawet dziewifciomiesi^cznych dzieci. To 
on zawetowal ustawy Kongresu zabra-
niajqc^ tego rodzaju barbarzytistwa. 

Eutanaz ja w R P A 

Rz^d Republiki Potudniowej Afryki 
rozwaza mozliwosc wprowadzenia ustawy 
dopuszczaj^cej eutanazj^. Dotychczas 
eutanazja jest zakazana w tym kraju. 

P o m o c nie narodzonym 

Angielski magazyn medyczny „The 
Lancet" informuje (numer 8/21/99, 
s. 655) o wprowadzeniu bardziej wiary-
godnych i skutecznych, zintegrowanych 
badah prenatalnych wykrywaj^cych 
uszkodzenia pocz^tego dziecka i umozli-
wlaj^cych wczesniejsze rozpocz^cie le-
czenia. 

Konsekwentny kardynat 

Szkockie srodki masowego przekazu 
ujawnily wiadomosc o udzieleniu przez 
Kosciot katolicki finansowej pomocy 
dwunastoletniej dziewczynce oraz nakto-
nieniu jej, by nie przerywala c\^zy I uro-
dzila dziecko. Dziewczynka, ktorej imie-
nia ani nazwiska nie ujawnlono, byta naj-
mtodsz^ ci^zarn^, jaka skorzystata z pro-
gramu pomocy utworzonego w 1997 ro
ku przez arcybiskupa Glasgow, kardyna-
te Thomasa Winninga. Wiadomosc ta 
wywolata wiele kontrowersji i dyskusji. 
Zwolennicy „prawa" do aborcji oskarzyli 
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I 1 

I Sukces obroncow zycia: i 

I Kodeks Etyczny hiszpanskich lekarzy | 

I Zgromadzenie Organizacji Szkot Medycznych w Hiszpanii opublikowalo na | 

' poczqtku pazdziernika br. nowy Kodeks Etyczny. Kodeks uznaje prawo lekarza j 

I do sprzeciwu wobec praktyk skierowanych przeciwko zyciu, zwtoszcza aborcji I 

I i eutanazji. Chociaz aborcja jest w Hiszpanii prawnie dopuszczona w wypadkach | 

I gwahu, zagrozenia zycia matki lub powaznych wad dziecka pocz^tego, Kodeks . 

j podkresia, ze „istota ludzka chora w okresie plodowym powinna bye traktowana j 

I wedlug tych samych zasad etycznych co inni pacjenci" i diatego zostal on uznony I 

I za znaczqcy krok w kierunku obrony pocz^tego zycia. | 

Lekarzom, ktorzy ze wzgl§d6w religijnych lub swiatopoglqdowych nie chcq j 

I udzielac porad zwiqzanych z antykoncepcjq, sztucznym zaplodnieniem, steryli- ' 

I zacjq lub aborcjq, nowy Kodeks umozliwo ztozenie wniosku do Kolegium Lekar- I 

I skiego o uznanie ich za osoby majqce prawo do odmowienia wykonywania okre- | 

' slonych czynnosci ze wzgl^dow etycznych. J 

I Kodeks zdecydowanie sprzeciwia si? eutanazji, zaznaczajqc, ze „lekarz nigdy nie I 

I spowoduje intencjonalnie smierci zadnego pacjenta, nawet w wypadku prosby | 

I przez niego wyrazonej". I 

j Dokument uznaje za wlasciwe zadanie lekarza sluzb? cztowiekowi i spoleczen- j 

I stwu, poszanowanie zycia ludzkiego i godnosci osoby oraz trosk? o zdrowie jed- I 

I nostki i spoteczeiistwa. I 

Kosciot katolicki o przekuplenie dziew-
czynki i zmuszenie jej do urodzenia 
dziecka, cliociaz nie jest jeszcze wystar-
czaj^co dojrzata, by zostac matkq. 
Rzecznik kardynata podkresia natomiast, 
ze Koscio) stara sl^ proponowac alterna-
tyw§ dla aborcji i chce oferowac wybor 
wszystkim kobietom, niezaleznie od ich 
wieku. Celem programu zainicjowanego 
przez kardynata Winninga jest obj^cie 
pomocy duszpastersk^ i materialn^ 
wszystkich kobiet oczekuj^cych dziecka 
a opuszczonych lub przezywaj^cych 
trudnosci, tak aby nie zdecydowaty si§ 
na aborcj?. Dotychczas uratowano dzie
ki programowi okoto 200 dzieci. 

Lekarz odsuni^ty 
od zawodu za pomoc 
w samobojstwie 

Francuska Rada Lekarzy zdecydo-
wata 0 pozbawienlu prawa do wykony
wania zawodu jednego ze swoich kole-
gow, ktory asystowat przy samobojczej 
smierci swego nieuleczalnie chorego pa
cjenta. 

Pro-life w Rosj i 

XX iVIi^dzynarodowy Kongres nt. Ro
dzlny odbyt sl§ w dniach 6-9 wrzesnia 
w Moskwie. W spotkaniu, ktore przygoto-
wywano przez trzy lata, uczestniczyto 
ponad 50 ekspertow rosyjskich i zagra-
nicznych. 

IVIeksyk za zyc iem 

Archidlecezja Miasta Meksyk prowa-
dzi kampani^ zbierania podpisow pod 
prosby do prezydenta kraju Ernesta Ze
dillo, aby ten nadat status konstytucyjny 
prawu do zycia od chwili poczecia. Orga-
nizatorzy kampanii licz^ na uzyskanie 
w catym kraju 4,5 miliona podpisow pod 
apelem. 

Promocja s z a c u n k u 
dla zyc ia 

Papieska Akademia Zycia i Human 
Life International utworzyty dwa stowa
rzyszenia dla ksi^zy z Ameryki Laciii-
skiej, Afryki, Azji i Oceanii, ktorzy 
chcieliby pisac prace doktorskie z bio-
etyki w Osrodku Bioetyki Uniwersytetu 
Najswi^tszego Serca, mieszcz^cego 
si? w rzymskim Szpitalu im. Gemelle-
go. Umozliwi to propagowanie na ca
lym swiecie szacunku dla ludzkiego zy
cia od chwili poczecia do naturalnej 
smierci. 

I 

Ochrona prawna 
kobiet w ciqzy 

Republikanie zamierzaj^ przedstawic 
Kongresowi Stanow Zjednoczonych projekt 
nowej ustawy, ktora przewiduje, ze napad-
ni^cie ci^zamej kobiety i spowodowanie 
smierci lub uszkodzenia pocz^tego dziecka 
b^dzie uwazane za morderstwo lub jego 
usitowanie. Projekt ten spowodowat prote-
sty zwolennikow aborcji, ktorzy uwazajq, ze 
ustawa nie jest w rzeczywistosci wymierzo-
na przeciwko przest^pcom, ale stanowi 
prob? ograniczenia wolnosci amerykaii-
skich kobiet 1 ich „prawa" do aborcji. 

Ojc iec Swi^ty odrzuca 
eutanazja 

W ogtoszonym 26 pazdziernika 
w Watykanie liscie „Do moich Braci 
1 Siostr - ludzi w podeszlym wieku" w Jan 

I 

Pawel 11 pisze m.in. „Moze si? oczywiscie 
zdarzyc, ze w przypadkach powaznych 
chorob, powoduj^cych nieznosne cier
pienia, chorzy zostan^ poddani pokusie 
rezygnacji, a ich bliscy lub opiekunowie 
pod wptywem zle rozumianego wspot-
czucia b?dqsi? sktaniac ku opinii, ze «ta-
godna smierc» jest rozs^dnym rozwi^za-
niem. W zwiq^zku z tym nalezy przypo-
mniec, ze prawo moraine pozwala odrzu-
cic «terapi? uporczyw^», a za obowi^z-
kowe uznaje jedynie takie leczenie, jakie 
wchodzi w' zakres normalnej opieki me-
dycznej, ktorej najwazniejszym celem 
- w przypadku chorob nieuleczalnych 
- jest lagodzenie cierpieii. Czyms zupet-
nie innym jest natomiast eutanazja rozu-
miana jako bezposrednie spowodowanie 
smierci! Niezaleznie od intencji i okolicz-
nosci pozostaje ona aktem z natury zlym, 
powaznym naruszeniem prawa Bozego, 
obraz^ godnosci cztowieka". 
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I 1 

j USA: handel narzqdami dzieci nie narodzonych J 
I Izba Reprezentantow Stanow Zjednoczonych uchwalilo 9 listopada br. rezolucj? I 

I w sprawie przeciwdzialanio handlowi narzqdami dzieci poczetych, zgtoszonq przez I 

I kongresmenow - obroncow zycia: Toma Tancredo, Chrisa Smitha i Joe Pittsa. | 

I Podczas deboty w Izbie na ten temat Tancredo przedstawil ulotk? jednej ze spofek, | 

j nie podajqc jej nazwy ani adresu, zawierajqcq cennik organow pochodzqcych j 

I z dzieci nie narodzonych. Wedlug tego dokumentu, za oko plocono 50 dolarow, I 

I za pluca i serca po 150, a za mozg 8-tygodniowego plodu - do 999 dolarow. I 

I „Niestety, wydaje si§, ze niektorzy przedsi^biorcy znalezli nowe zrodio docho- | 

I dow w ramach przemyslu aborcyjnego i zacz^li handlowac organami dzieci zabi- | 

} tych w lonach swych matek" - oswiadczyl Tancredo. 

I Zdaniem Pittsa, ze sprawozdan na ten temat wyniko, iz cz§sc zwolennikow prze- • 

I rywania ciqzy chcialaby nawet, aby „dzieci rodzily si? zywe po to, aby je nast?p- I 

I nie zabic i moc uzyskac tq drogq odpowiednie narzqdy, zaieznie od wymagah \ 

I potencjalnych nobywcow". Pitts podkreslil, ze „niekt6rzy lekorze zach?cajq ko- ^ 

biety do poddania si? tzw. oborcji przez cz?sciowy porod, aby zmaksymalizowac 

I mozliwosci uzyskania tkanki plodowej orgonow". j 

I Kongresmeni-wnioskodawcy, domagajqcy si? zbadania calej sprawy, dqzq do wpro- I 

I wadzenia do prawa federolnego kar za sprzedaz i kupowanie organow zabitych | 

j dzieci. Zqdajq za tego rodzaju proceder do 10 lot wi?zienia i do 250 tys. dolarow | 

I grzywny w przypadku osoby prywatnej oraz 500 tys. dol. grzywny od instytucji. 

I 

Nacisk ONZ na uchwalenie 
ustawodawstwa 
proaborcyjnego w Wenezueli 

Fundusz Ludnosciowy ONZ (UNFPA) 
wywiera nacisk na ustawodawcow wene-
zuelskich, aby wprowadzili do nowej kon-
stytucji kraju przeplsy zezwalajqce na do-
konywanie aborcji. Informuje o tym opu-
blikowany w Nowym Jorku raport Katolic
kiego Instytutu Rodziny i Praw Cztowieka 
- organizacji broni^cej zycia i promuj^cej 
naturalne metody regulacji pocz?c. 

Raport podkresia, ze Wenezuela jest 
jednym z wielu krajow latynoamerykah-
skich, ktore chroni^ prawnie dzieci nie 
narodzone przed zabiciem. „Komitet 
Zgromadzenia Ustawodawczego pod 
przewodnictwem zony prezydenta zazna-
czyt, ze w nowej konstytucji zycie ludzkie 

I 

«winno bye chronione od chwili pocz?-
cia», przy czym obrona nie narodzonych 
jest w nowym projekcie jeszcze mocniej-
sza i wyrazniejsza niz w poprzedniej kon
stytucji" - stwierdza dokument Instytutu. 
Informuje, ze wlasnie to zalecenie wywo-
tato gwattown^ reakcj? grup feministycz-
nych, niektorych organizacji pozarz^do-
wych 1 UNFPA. 

Instytut powolat si? przy tym na arty-
kut zamieszczony w stotecznym dzienni-
ku „EI Nacional", z ktorego wynikato, ze 
dyrektor UNFPA dla Ameryki i Karaibow 
Marisela Padron Quero stwierdzHa na fo
rum Zgromadzenia, ze nowe postano-
wienia chroni^ce zycie tamatyby szereg 
konwencji mi?dzynarodowych, podpisa-
nych przez Wenezuel?. Tymczasem 
jeden z pracownikow ONZ oswiadczyl, 
ze „zadna konwencja mi?dzynarodowa 

nie zobowi^zuje do uznania aborcji jako 
prawa kobiety". 

W innym miejscu raport przypomina, 
ze „nie po raz pierwszy przedstawicielka 
UNFPA miesza si? w wewn?trzne spra
wy Wenezueli". „lstniejq^ podejrzenia, ze 
Fundusz Ludnosciowy ONZ wywierat 
wptyw na sWad i postaw? delegacji we-
nezuelskiej na niedawnej konferencji 
«Kair +5»"- podaje dokument. 

Wokot f rancuskiego Paktu 
So l idarnosc i Spotecznej 

Prezydent Francji Jacques Chirac 
stwierdzit, ze przyj?ty 13 pazdziernika br. 
przez Francuskie Zgromadzenie Narodo-
we Pakt Solidarnosci Cywilnej (PaCS), 
zrownujqcy prawnie malzetistwa i wolne 
zwi^zki, rowniez mi?dzy osobami tej sa-
mej ptei, godzi w wartosc rodziny. Chirac 
wprost wypowiedziat si? przeciwko zrow-
naniu w prawach zwi^zkow homoseksu-
alnych oraz zarzucit ustawie, ze w niewy-
starczaj^cy sposob chroni prawa dzieci 
ze zwi^zkow pozamalzetiskich. Opini? 
prezydenta wyrazon^ w specjalnym li
scie do francuskiego Zwi^zku Organiza
cji Rodzinnych Francji opublikowala pra-
sa francuska 8 listopada. 

Mimo tego Francuska Rada Konsty-
tucyjna orzekta zgodnosc z konstytucjq^ 
Cywilnego Paktu Solidarnosci (PaCS). 
Rada w ogtoszonym 9 listopada br. orze-
czeniu stwierdza, ze prawne zrownanie 
zwi^zkow pozamatzeriskich w tym par 
homoseksualnych i matzehstw jest zgod-
ne z konstytucj^. 

Stanowisko Kosciola katolickiego na 
temat PaCS-u znane jest od 1997 r., 
kiedy to projektowi tego prawa nadano 
bieg parlamentarny. Przewodnicz^cy 
Konferencji Biskupow Francji (KBF), 
abp Louis-Marie Bille, w specjalnym 
oswiadczeniu nazwal wowczas propozy-
cj? Paktu „prawem szkodliwym i niepo-
trzebnym". 

Argentynscy katoiicy 
zqdajq j a s n e g o s tanowiska 
w sprawie aborcji 

Grupy obroncow zycia w Argentynie 
zaz^daly, aby gtowny kandydat opozycji 
w najblizszych wyborach prezydenckich 
wypowiedziat si? jasno w sprawie swego 
stosunku do aborcji. W petycji do pierw-
szego kandydata chodzi m.in. o ustale-
nie, czy w razie wybrania go na gtow? 
paiistwa b?dzie on gotow zawetowac 
projekt ustawy, ktora - zdaniem dziata-
czy - „w takim czy innym stopniu sprzy-
ja aborcji". 
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Szczegolny 
problem sumienia 

i V i poprzednim numerze „Sluz-
by Zyciu" (nr 5/99) za
mieszczono peiny tekst 

ustawy z 7 stycznia 1993 roku „ 0 plano-
waniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalnosci przerywa
nia cisjzy". Ustawy, ktora - niestety - ze-
zwala formalnoprawnie w czterech wy-
j^tkowych przypadkach na zabijanie po-
czftego dziecka. Ustawa ta wprowadza 
prawnokamy zakaz przerywania ciqzy 
z tzw. wzgl?d6w spolecznych. 

Wielu zasluzonych obroricow zycia, 
czlonkow parlamentu: Sejmu i Senatu 
mialo w 1993 roku istotne wj^tpliwosci 
moraine, dotyczace glosowania nad t^ 
ustawq. ArgumentowaU oni, ze nie mogq 
glosowac za tak zredagowanq ustawy, 
ktora zezwala - wprawdzie w wyjqtko-
wych przypadkach, ale jednak - na zabi
janie poczetych dzieci. Z kolei ich opo-
nenci podkreslali, ze w tamtej konkretnej 
sytuacji politycznej i legislacyjnej nie 
bylo mozliwe uzyskanie pozqdanego 
przez wszystkich obroricow zycia calko-
witego zakazu aborcji. Odrzucenie zas 
tego wlasnie projektu oznaczaloby dal-
sze funkcjonowanie ustawy z 27 kwiet-
nia 1956 roku, dopuszczajqcej zabijanie 
nie narodzonych dzieci z tak zwanych 
wzgl^dow spolecznych, czyli praktycz-
nie bez zadnych ograniczeri. Wyrazali 
oni przekonanie, ze dyskutowana ustawa 
(przyjfta przez Sejm 7 stycznia 1993 ro
ku) istotnie ograniczy ilosc zabojstw po
czetych dzieci i przyczyni si? do wzrostu 
spolecznego szacunku wobec nie naro
dzonych. Polskie doswiadczenia z lat 
1993-98 wskazujq, ze niedoskonala 
ustawa z 7 stycznia 1993 roku sluzy 
ochronie zycia (por. sprawozdanie z re-
ahzacji tejze ustawy zamieszczone w nr 
5/99 „Sluzby Zyciu"). 

Ten istotny dylemat moralny znalazl 
swe rozwiqzanie we wskazaniu Ojca 
Swi^tego Jana Pawla I I zawartym w en-
cyklice „Evangelium vitae" pkt 73, oglo-
szonej 25 marca 1995 r. Przytocz? w ca
losci interesujqcy nas fragment: 

„ Szczegolny problem sumienia mogl-
by powstac w przypadku, w ktdrym gloso-
wanie w paiiamencie mialoby zdecydo-
wac o wprowadzeniu prawa bardziej re-
stjyktywnego, to znaczy zmierzajqcego 
do ograniczenia liczby legalnych aborcji, 
a stanowiqcego altematyw^ dla prawa 
bardziej permisywnego, juz obowiqzujq-
cego lub poddanego glosowaniu. Takie 
przypadki nie sq rzadkie. Mozna bowiem 
zauwazyc, ze podczas gdy w niektorych 
cz^sciach swiata nadal prowadzi sif 
kampanie na rzecz wprowadzenia ustaw 
dopuszczajqcych przerywanie ciqzy, po-
pierane nierzadko przez pot^zne organi-
zacje mifdzynarodowe, w innych nato
miast krajach - zwlaszcza tych, ktdre do-
swiadczyly juz gorzkich konsekwencji ta-
kiego permisywnego ustawodawstwa -

pojawia sif coraz wifcej oznak ponowne-
go przemyslenia sprawy. Womawianej tu 
sytuacji, jesli nie byloby mozliwe odrzu
cenie lub calkowite zniesienie ustawy 
o przerywaniu ciqzy, parlamentarzysta, kto
rego osobisty absolutny sprzeciw wobec 
przerywania ciqzy bylby jasny i znany 
wszystkim, postqpilby shisznie, udzielajqc 
swego poparcia propozycjom, ktdrych ce
lem jest ograniczenie szkodliwosci takiej 
ustawy i zfnierzajqcym w ten sposdb do 
zmniejszenia jej negatywnych skutkow na 
plaszczyznie kultury i moralnosci publicz-
nej. Tak post^pujqc bowiem, nie wspdldzia-
la sif w sposdb niedozwolony w uchwalaniu 
niesprawiedliwego prawa, ale raczej podej-
muje sif slusznq i godziwq prdbf ogranicze
nia jego szkodliwiwych aspektdw". (EV, 73) 

Jozef Krzysztofiak 
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Twarz dziecka w 5. miesiqcu od p o a f d o 
dr Dorota Kornas-Biela, 
l<ierownil< iviiedzywydzia+owego 
Podyplomowego studium 
Rodziny, Katolicl<i uniwersytet 
Lubelsl<i 

ozwoj cztowieka 
od poczQcia 
do narodzin 

I 
Historia zycia kazdego z nas 
rozpocz^la si? w lonie matki, 
z dala od zgielku swiata, po-
za swiadomosciq rodzicow, 
ktorzy poprzez sw^ intymnq 
psychofizyczny bliskosc je
dynie stworzyli warunki 
umozliwiajyce nam zaistnie-
nie. Ciyg rozwoj owych 
zmian, w wyniku ktorych do-
chodzi w ciqgu dziewi^ciu 
miesi^cy do przeobrazenia 
si? mikroskopijnych komo-
rek rodzicielskich (wielkosci 
mniejszej niz kropka kohczy-
ca to zdanie) w rozczulajyce-
go swoim widokiem i zacho-
waniem trzy czy czterokilo-
gramowego bobasa jest fa-
scynujycy. Jest to prawdziwy 
cud rozwoju. 



Jego wyrazem jest niepowtarzalnosc 
kazdego z nas, unikalny uklad cech f i -
zycznych i psychicznych, jaki odziedzi-
czylismy i ktory stanowi o tym, jacy je-
stesmy. Co miesiqc w organizmie kobie
ty dojrzewa jedna z 400 komorek jajo-
wych, gotowa do zespolenia si? z jed
nym z okolo 250 - 500 milionow plem-
lukow, ktore akurat zostaly wyproduko-
wane i stanowily sklad ejakulatu -
a przeciez organizm mfzczyzny ciqgle 
produkuje plemniki, by zastfpowac te, 
ktore ginq. Kazdy z nas powstal w wyni
ku polqczenia materialu genetycznego 
rodzicielskich komorek rozrodczych. 
Liczba mozliwych kombinacji takiego 
polqczenia wynosila od 80 do 150 mi-
liardow (zaieznie od liczby plemnikow 
w nasieniu). Kazde wspolzycie stanowi 
dla milionow plemnikow nowq szans^ 
na to, ze jednemu z nich uda si^ do-
trzed do dojrzalej komdrki zenskiej 
i polqczyc si^ z niq, co da pocz^tek zy
ciu nowego czlowieka, odmiennego od 
wszystkicli, ktorzy kiedykolwiek byli 
lub bfdq na swiecie. 

Poczfcie wymaga spelnienia bardzo 
wielu warunkow. Dotyczq one zarowno 
liczby, prawidlowos'ci budowy i ruchli-
wosci plemnikow jak i budowy oraz 
funkcjonowania wewn^trznych narzq-
dow plciowych kobiety oraz dojrzalosci 
samej komorki jajowej. Plemniki majq 
do pokonania dlugq i pelnq niebezpie-
czeristw drog?: wiele z nich zgubi si?, 
osiabnie, zostanie unieruchomionych. 
Pokonuji^ kwasne srodowiska narzqdu 
rodnego trzema „stylami plywackimi": 
poruszajq si? najpierw z szybkosciq 
5 metrow na sekund? przez przesmyki 
w sluzie, nast?pnie w jeszcze szybszym 
tempie przeplywajq przestrzen macicy 
i kierujq si? do jajowodu, reagujqc (wy-
twarzanymi przez wlasne DNA) recep-
torami „w?chu" na substancj? chemicz-
nq wydzielanq przez czekajqcq tam ko-
morkf jajowq. Ta czfs'c plemnikow, kto
ra zdolala dotrzec do komorki jajowej 
probuje przy pomocy substancji che-
micznej wtargnqc do srodka. Enzymy 
glowki najbardziej skutecznego w tym 
zakresie plemnika pomagajq mu przedo-
stac sif przez trzy kolejne przeszkody: 
wieniec promienisty („kl?biaste" ko
morki otaczajqce jajeczko jeszcze w jaj-
nikach i towarzyszqce mu caly czas), 
warstw? przejrzystq (skladajqcq si? 
z lahcuchow proteinowych i cukrow) 
oraz blon? komorki jajowej. Z wielu mi-
honow startujqcych „plywak6w" tylko 
jednemu uda sif osiqgnqc eel, jakim jest 
zespolenie z komorkq jajowq i pocz^cie 
nowego czlowieka. 

Niewqtpliwym cudem natury jest 
fakt, ze 

zapis wszystkich cech na
szego organizmu doty-
czqcych budowy i funk
cjonowania kazdej ko
morki ciala, wyglydu ze-
wn?trznego, zdolnosci, 
temperamentu, predyspo-
zycji osobowosciowych 
czy podatnosci na choro-
by zawarty jest w komor-
kach o miniaturowych 
rozmiarach: w jajeczku 
wielkosci 15 setnych mi-
limetra i o wadze jednej 
milionowej cz?sci grama 
oraz w plemniku, ktory 
jest pi?ciokrotnie dd nie
go mniejszy i mierzy 
3 setne milimetra, a jego 
waga jest mniejsza od 
wagi komorki jajowej 
90 tysi?cy razy. 

Trudno to sobie wyobrazic, ale w mo
mencie poczecia wszystkie cechy czlo
wieka zostajq s'cisle okres'lone i od pierw-
szego podzialu zaplodnionej komorki ja
jowej do korica zycia ta sama informacja 
b?dzie przekazy wana komorkom potom-
nym. Kazda z nich b?dzie miala zarowno 
cechy gamnkowe jak i te charaktery-
styczne tylko dla jednostki. Cykl zycia 
trwa od poczecia do smierci i jest jedno-
sciq. Nie da si? go podzielic na okresy 
przed i po nabyciu czlowieczehstwa ani 
wydzielic w nim okresow przed i po na
byciu psychiki. Czlowiek od poczecia 
rozwija si? jako istota fizyczno-psychi-
czno-spoleczna, a to, co okreslamy mia-
nem psychiki, wylania si? stopniowo 
i zmienia przez cale zycie. 

Cudem natury jest rowniez eksplo-
zywny rozwoj nowego organizmu. 
Im wczesniejszy etap rozwoju, tym 
szybsze tempo przemian: podczas pierw-
szego tygodnia po pocz?ciu podzialy ko
morek nast?pujci wedlug funkcji wyklad-
niczej (2, 4, 8, 16, 32 itd.). W wyniku 
tych zmian powstaje wysoko wyspecjali-
zowany nowy organizm o mozgu zbudo-

wanym z 12 miliardow komorek, mi?dzy 
ktorymi istniejq miliony ciqgle zmienia-
jqcych si? polqczeri. 

Masa ciala od pocz?cia do urodzenia 
powi?ksza si? 1 0 - 1 1 milionow razy. 

Podczas okolo 266 dni ciqzy z pierw-
szej komorki nowej istoty powstaje orga
nizm skladajqcy si? z ponad 200 milio
now roznorodnych komorek o wysokim 
stopniu specjalizacji. Noworodek wypo-
sazony jest w okolo 20 milionow gruczo-
low siuzqcych do wydzielania niezb?d-
nych enzymow trawiennych, posiada 
okoio 100 miliardow neuronow roz-
mieszczonych w mozgu i w calym ciele, 
mi?dzy ktorymi przed i po urodzeniu 
wciqz tworzq si? polqczenia. Niektore 
neurony mozgowe sq w stanie utworzyc 
nawet 200 tysi?cy polqczeri. llos'c 
wszystkich polqczeri telefonicznych 
swiata jest mniej liczna niz ilosc polq-
czeri nerwowych u czlowieka. 

Rozwoj dziecka przed urodzeniem 
jest procesem celowych zmian, ktore, za-
programowane genetycznie, sq rowniez 
zalezne od wplywow wewn?trznych i ze-
wn?trznych na organizm matki. Celo-
wos'c tych zmian obrazuje m.in. fakt 
przytaczany przez Rugh i Shettles 
(1988): jednym z pierwszych zjawisk 
w rozwoju zarodka ludzkiego jest wy-
tworzenie komorek piciowych, z kto
rych powstanq narzqdy rozrodcze i ko
morki przeznaczone do przekazania zy
cia nast?pnej generacji. Zanim powstajq 
narzqdy konieczne do zycia, czyli serce, 
pluca, mozg i przewod pokarmowy, 
tworzy si? zawiqzek umozliwiajqcy 
przetrwanie gatunku ludzkiego. Wyraza 
si? w tym ogromna mqdrosc i przezor-
nosc natury: kazdy czlowiek rozpoczyna 
rozwoj od zapewnienia sobie ciqglosci 
trwania, od wytworzenia zadatku przy-
szlych pokoleri. 

Wciqz udoskonalane techniki me-
dyczne pozwalajq nam coraz lepiej po-
znac i zobrazowac szczegoly rozwoju 
oraz umiej?tnosci dziecka przed urodze
niem. Badania przy uzyciu endoskopu 
wyposazonego w obiektyw szerokokqt-
ny i mikroskopu elektronowego oraz in-
strumentow z optykq swiatlowodowq po-
zwoliiy dokonac unikalnych zdj?c wn?-
trza ciala kobiety, ujawniajqc „prace 
przygotowawcze" do zaplodnienia, w?-
drowk? zarodka ludzkiego wzdluz jajo
wodu do macicy, zagniezdzenie i wcze-
snq faz? jego rozwoju. Zastosowanie ul-
trasonograficznego obrazowania (USG), 
metod badania rytmu pracy serca (KTG) 
i neurofizjologicznej aktywnosci mozgu 
(EEG) oraz innych instrumentow me
dycznych przyczynilo si? do poznania 
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umiej?tnosci rachowych i zmyslowych 
dziecka przed urodzeniem. Psycholodzy 
pracujqcy w zespolach badawczych sta-
rajq si? zrozumiec „namralny j?zyk" 
dziecka: jego ruchy, bicie serca, polyka-
nie wod plodowych, mchy przepony lub 
oka oraz ich znaczenie jako wyrazow 
stanu swiadomosci, emocji, uwagi, ucze-
nia si?. 

Wiedza na temat rozwoju prenatalnego 
rozwija si? tak szybko, ze potrzebna stala 
si? zmiana sposobu myslenia o plodzie. 

Nie mozemy juz uwazac 
dziecka przed urodze
niem za zbior rozwijajy-
cycli si? komorek, tkanek 
i narzydow, ale za istot? 
ludzkq w rozwoju, ktora 
na dlugo przed urodze
niem staje si? osoby kom-
petentny, zdolny odbierac 
sygnaiy od otoczenia, 
roznicowac je, zapami?-
tywac i uczyc si? na ich 
podstawie. 

Dziecko juz w okresie prenatalnym 
nabywa preferencje i nawyki oraz sygna-
lizuje rodzicom swoje potrzeby tak, ze 
mogq oni odczytywac te komunikaty 
i wejs'c z nim w interakcj?. 

Rozwoj czlowieka przed urodze
niem dzieli si? na trymestry, z ktorycli 
kazdy obejmuje 3 miesiqce. 

Pierwszy trymestr rozwoju 

Pierwszy trymestr to okres najbar
dziej intensywnego rozwoju. Z zaplod
nionej komorki jajowej powstaje nowa 

Mozg dziecica zaczyna si^ ksztattowac 
od 3. tygodnia po pocz^ciu. Zapis fal elektroma-
gnetycznych (EEG) dokonany w 6. tygodniu zycia 
dziecka. 

istota ludzka, ktora 
pod koniec trzeciego 
miesiqca przypomina 
wyglqdem miniaturo-
wego czlowieka i ma 
wszystkie, funkcjo-
nujqcejuz, podstawo-
we narzqdy we-
wn?trzne. Tempo 
tworzenia si? komo
rek nerwowych jest 
imponujqce: kilka ty-
si?cy nowych neuro
now przybywa co mi-
nut? w drugim, a co 
sekund? w trzecim miesiqcu zycia. 

Nast?puje ich przemieszczanie i roz-
nicowanie. Dla matki jedynq oznakq ist-
nienia dziecka sq na tym etapie zmiany 
w jej samopoczuciu fizycznym i psy-
chicznym. Te najwczesniejsze sygnaiy 
plynqce od dziecka sq nazywane dolegli
wosciami pierwszego okresu ciqzy. Mat
ka skupia si? bardziej na sobie i na tym, 
ze rozpoczql si? dla niej stan zwany ciq-
zq, niz na rozwijajqcym si? dziecku. 

Pierwszy miesigc 

Jest to okres bardzo szybkich po-
dzialow zaplodnionej komorki i jej w?-
drowki wzdluz jajowodu do macicy. 
Przemieszczanie si? zaplodnionej ko
morki trwa okolo siedmiu dni (w tym 
czasie mogq powstac dwa jednojajowe 
blizni?ta) i kohczy je implantacja w do-
brze ukrwionym miejscu macicy. 
W okresie implantacji zarodek ludzki 
sklada si? z kilkuset komorek, ma 
ksztalt wld?slej kuli o srednicy okolo 
0,14 mm (grubosci kartki papieru). 
Zmienia si? wtedy sposob jego biolo-
gicznego kontaktu z matkq. Zaczyna zy-
wic si? cuki-em, znajdujqcym si? we 
lirwi sqczqcej si? z naczyh wlosowatych 
macicy i kazdego dnia powi?ksza si? 
dwukrotnie. Tym sposobem po miesiq-
cu jest juz 10 tysi?cy razy wi?kszy niz 
byl zaraz po pocz?ciu, osiqga ponad 
0,5 cm dlugosci, wazy ponizej jedne
go grama i sklada si? z kilku milionow 
komorek. 

W czasie pierwszego miesiqca po
wstajq zawiqzki poszczegolnych ukla-
dow. Juz trzynastego dnia tworzq si? za
wiqzki ukladu nerwowego, a dziewi?tna-
stego dnia powstaje cewa nerwowa zlo-
zona z pierwotnych neuronow, z ktorej 
rozwinie si? rdzeh kr?gowy i nerwy ob-
wodowe. W tym czasie tworzq si? tez 
oczy i dwudziestego osmego dnia mozna 
rozpoznac soczewk? oka. Juz dwudzie-

Nozki dziecka ok. 7. tygodni od pocz^da 

stego pierwszego dnia rurkowate serce 
pompuje Icrew. 

Te pierwsze ruchy sq wyrazem ogol-
nej zasady rozwojowej: nie ma struktury 
bez funkcji. Ruch zawiqzkow narzqdow 
doskonaU ich struktur?, sam si? dosko-
nalqc. Jednoczesnie tworzy si? zamkni?-
ty system naczyh Isrwionosnych serca. 
Wtedy tez powstajq pierwsze komorki 
osrodkowego ulcladu nerwowego i 3 pier-
wotne p?cherzyld mozgowe oraz zaczqt-
k i 33 kr?g6w. W czwartym tygodniu po-
jawiajq si? zawiqzki nerek, wqtroby, 
trzustki, p?cherzyka zolciowego, zolqd-
ka, jelit, pluc, tarczycy, koiiczyn, oczu, 
uszu i nosa, otworu ustnego oraz zaczqt-
ki 40 par mi?sni polozonych wzdluz osi 
ciala. Komorki plciowe z woreczka zol
ciowego przenoszq si? do grzebienia 
plciowego, gdzie powstanq z nich jajniki 

Serce czlowieko zaczyna bic w 3. tygodniu od pocze
cia. EKG zarejestrowane w 8. tygodniu zyda. 

lub jqdra. Pod koniec pierwszego miesiq
ca dziecko ma ksztalt ok. 4-milimetrowej 
laski, okolica glowy i mozgu jest wyraz-
nie zarysowana. 

Drug! miesigc 

Jest to olires intensywnego tworzenia 
si? organow. W piqtym tygodniu zarodek 
ludzki powi?ksza si? o 3 mm. Pojawiajq si? 
zawiqzki dloni i stop, glowa powi?ksza si?, 
zaczynajq powstawac: przegroda moczo-
wo-odbytowa, przegrody w sercu, blony 
oddzielajqce serce, pluca i trzewia, tkanka 
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chrzfstna szkieletu i tkanka mi^sniowa. 
Widac zawiqzki gruczolow (jqder lub jaj-
nikow) oraz narzqdow plciowych. 
W szostym tygodniu glowa staje si? naj-
wifkszq czfsciq ciala. Pojawiajq si? za
wiqzki z?b6w, szcz?ka i zuchwa, podnie-
bienie i przewod nosowo-lzowy. W za-
wiqzku oka tworzy si? barwnik, ktory 
jest widoczny przez przezroczystq skor? 
dziecka. Powstajq zawiqzki palcow dloni 
1 stop. Tam, gdzie wytworzq si? kosci, 
grupuje si? tkanka chrz?stna. Ksztaltujq 
si? jelito s'lepe i wyrostek robaczkowy, 
rozgal?zienia oskrzeli, mi?snie przepo
ny, grzbietu, brzucha i koiiczyn. 

Serce jest juz calkowicie uformo-
wane. Wydzielane androgeny stymulu-
jq rozwoj prqcia u chlopcow. Dziecko 
ma juz 1,5 - 1,9 cm dlugosci i wazy 
2 - 3 g. W czterdziestym pierwszym 
dniu zaobserwowano pierwsze odru-
chy nerwowe, co swiadczy o poczqtku 
wspoldzialania ukladu nerwowego 
i mi?sniowego. Wyrazem tej wspolpra-
cy jest rowniez pojawienie si? sponta-
nicznych ruchow wygi?cia grzbietu 
i karku oraz podnoszenia si? i opada-
nia, ktore nie sq wywolywane zadnym 

bodzcem zewn?trznym. Trening sily 
i precyzji mi?s'ni rozpoczyna si? wi?c 
na 10 tygodni zanim matka odczuje 
pierwsze ruchy dziecka. 

W siodmym tygodniu glowa powi?k-
sza si?, a szyja wydluza. Powstaje zawiq
zek j?zyka, kanaly polkoliste ucha, mal-
zowina uszna przybiera ksztalt odziedzi-
czony po rodzicach. Rozwijajq si? szcz?-
ki , zuchwa oraz goma warga, podniebie-
nie zarasta, otwierajq si? przewody noso-
we. Oddzielajq si? od siebie drogi mo-
czowo-plciowe i przewod pokarmowy, 
pranercze oczyszcza krew z produktow 
przemiany materii, a zebra i kr?gi kost-
niejq. W badaniu mikroskopowym gru
czolow plciowych mozna okreslic plec. 
Polkule mozgowe zaczynajq wypelniac 
gomq cz?sc czaszki. 

W czterdziestym trze
cim dniu odnotowano 
pierwsze oznaki fal 
mozgowych. 

Ledwo widoczne rqczki i nozki wy-
konujq ruchy. Bardzo intensywnie roz
wija si? oko, zwlaszcza komorki nerwo
we siatkowki, ktorych wlokna Iqczq jq 
z mozgiem, gdzie powstanie os'rodek 
wzroku. Kohczy si? rozwoj soczewki. 
Juz w polowie siodmego tygodnia skora 
dziecka w okolicy warg staje si? wrazli-
wa na dotyk i lekkie jej podraznienie 
powoduje uogolnionq reakcj? calego 
ciala w postaci zwrotu tulowia. Gdy 
dziecko kohczy siodmy tydzieh, mierzy 
juz 2 cm. 

W osmym tygodniu glowa dziecka 
stanowi polow? dlugosci jego ciala. 
Pojawiajq si? rysy twarzy, ksztaltujq 
si? powieki, przegrody zewn?trzne no
sa (dwie dziurki) oraz zawiqzki z?b6w 
mlecznych. Rqczki sq rozlozone na 
boki, kohczyny stajq si? smuklejsze. 
Nast?puje rozwoj gruczolow dokrew-
nych (grasicy, tarczycy, nadnerczy) 
oraz kubkow smakowych. U dziew-
czynek rozpoczyna si? formowanie 
lechtaczki, u chlopcow zas moszny. 
Serce wykazuje typowe fazy czynno
sci i bije z cz?stotliwos'ciq 40 - 80 
uderzeh na minut?. Nast?puje silny 
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rozwoj p?cherzyk6w mozgowych, za
czyna si? unerwianie tworzqcego si? 
ucha wewn?trznego. 

Pod koniec drugiego miesiqca zycia 
dziecko osiqga wzrost 3 cm, co oznacza, 
ze od pocz?cia zwi?kszylo swoje roz-
miary az 40 tysi?cy razy. Wazy w tym 
czasie 10 g. Dziecko przypomina swoim 
wyglqdem miniaturowego czlowieka 
0 okreslonej plci. Wszystkie podstawo-
we narzqdy wewn?trzne sq juz uksztal-
towane, zajmujq wlasciwe miejsca 
1 pelniq swoje funkcje, np. serce bije ryt-
micznie, mozg wysyla impulsy nerwo
we koordynujqc prac? organow we-
wn?trznych, wqtroba i s'ledziona wytwa-
rzajq komorki krwiotworcze, pojawia 
si? przemiana w?glowodanowa, zolqdek 
wydziela soki trawienne, a nerki wy-
chwytujq kwas moczowy, gromadzqcy 
si? we krwi dziecka jako produkt prze
miany materii. Dziecko moze wykony-
wac ruchy. Kohczy si? zarodkowy (em-
brionalny), a zaczyna plodowy okres 
rozwoju czlowieka. 

Trzeci miesigc 

Dziecko jest coraz bardziej aktyw-
ne, w jego wyglqdzie i zachowaniu 
przejawiajq juz niektore indywidualne 
cechy. W dziewiqtym tygodniu pro-
stujq si? plecy, dzi?ki czemu glowa 
nie opada juz na brzuszek. Doskonalq 
si? narzqdy plciowe: prqcie lub maci-
ca i pochwa. Grubiejq skora i mi?snie, 
na skorze wyrasta meszek plodowy, a 
na dloniach i stopach pojawiajq si? za
wiqzki paznokci. Tworzq si? t?cz6wka 

i powieki oraz narzqdy szkliwotwor-
cze produkujqce z?bin? i szkliwo z?-
bow mlecznych. Gruczol przysadko-
wy wydziela hormon zwany gonado-
tropinq. 

Doskonali si? zmysl do
ty ku, np. powieka pod 
wplywem (lotkni?cia za-" 
ciska si?, a dlon zwija 
w piystk?. 

Neurony w rdzeniu kr?gowym za
czynajq rozsylac sygnaiy nerwowe do 
odr?bnych koriczyn tak, ze mogq si? one 
poniszac osobno. Powstaje nerw w?cho-
wy. Dziecko wazy 4 g, a jego dlugosc 
ciemieniowo-posladkowa wynosi 4 cm. 

Dziesigty tydzieri 

Dziecko przybiera na wadze do 7 g 
i rosnie o nast?pne 1,5 cm. W tym cza
sie jego twarz przybiera dzieci?ce pro-
porcje. Kohczq si? ksztaitowac slimak 
i narzqd sluchowy ucha, zarasta podnie-
bienie. Pluca i trzustka ostatecznie si? 
wyksztalcajq, p?cherzyk zolciowy pro-
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dukuje zoic, a wqtroba traci powoli swo-
jq dotychczasowq funkcj? ki-wiotw6rczq 
na rzecz szpiku kostnego. Powstajq mi?-
snie umozliwiajqce ruchy jelit. W tym 
czasie zasadnicze cz?sci mozgu sq juz 
uksztaltowane, powstaje wtedy 3-kro-
tnie wifcej polqczeh nerwowo-mi?s'ni-
owych niz w dziewiqtym tygodniu. Do
skonali si? wrazliwosc dotykowa okoli
cy twarzy, ktora jest wtedy bardzo czula 
na kazde mus'ni?cie, np. eksperymental-
nie zastosowany lekki dotyk czoia po
woduje obrot glowy. Dziecko dwiczy 
swoje ruchy balansujqc w macicy, prze-
ciqga si?, podskakuje, ziewa, dotyka r?-
kq roznych cz?sci glowy, rusza ustami, 
wykonuje ruchy rotacyjne wzdluz osi 
ciala. Ruch chroni jego cialo przed przy-
lgni?ciem do macicy. 

Jedenasty tydzien 
Dziecko ma juz 6,3 cm dlugosci 

i wazy 9,5 g. Niektore narzqdy zaczyna
jq si? ksztaitowac (np. struny glosowe), 
inne doskonalq swojq budow? (np. tar-
czyca, jelita), jeszcze inne podejmujq 
swoje funkcje (np. trzustka zaczyna wy-
dzielanie insuliny do krwi). Gorna cz?sc 
klatki piersiowej i ramiona stajq si? 
wrazhwe na dotyk. Reakcja na dotyk jest 
uogolniona, nast?puje ciqg reakcj i wielu 
cz?sci ciala. W polowie tego tygodnia 
w zamkni?ciu dloni zaczyna brae udzial 
kciuk. Tworzq si? podstawowe receptory 
powonienia. 

Dwunasty tydzien 
Dziecko ma okolo 7,5 cm wzrostu 

i wazy 14 g. Zakohczony zostaje rozwoj 
strun glosowych, zebra i kr?gi ulegajq in-
tensywnemu kostnieniu, przysadka moz-
gowa i kora nadnerczy wydzielajq hor-
mony, nerki produkujq mocz, powstaje 
otwor odbytowy. 

Aktywnosc mozgu specjalizuje si? 
z dnia na dzieh. Posiada cechy charakte-
rystyczne dla gatunku ludzkiego, ale 
wykazuje tez niepowtarzalne cechy 
osobnicze. Ksztaltuje si? nerw Iqczqcy 
galk? ocznq z cz?s'ciq potylicznq mo
zgu, gdzie b?dzie si? mies'cic korowy 
os'rodek wzroku. Powstajq gruczoly wy-
twarzajqce slin?. Dziecko zaczyna poly-
kac wody plodowe. Wrazliwosci na do
tyk nabierajq srodkowe i boczne, a po-
tem dolne cz?sci ciala. Pojawiajq si? 
pierwsze proby podciqgania gornej war-
gi, ruchow oddechowych klatki piersio
wej, nabierania i wypierania wod plodo

wych. Na 6 miesi?cy przed narodze
niem dziecko zaczyna przygotowywac 
si? do oddychania, pobierania pokarmu 
i wydawania glosu, co umozliwi mu sa-
modzielnq egzystencj? poza organi-
zmem matki. 

Szczegolnie intensywna jest aktyw
nosc ruehowa dziecka. Moze ono ruszac 
si? nieprzerwanie przez 7,5 minuty, nato

miast odpoczywa najwyzej 5,5 minuty. 
Smiech, kichanie, kaszel matki pobudza-
jq jego aktywnosc. Na ekranie USG 
mozna obserwowac bogaty repertuar ru
chow: dziecko faluje, drzy, unosi si? 
i opada, podciqga i prostuje r?ce i nogi 
oraz rusza biodrami, przegubem, stopa-
mi i palcami, obraca glowq, otwiera i za-
myka usta, rusza galkami ocznymi, sciq-
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ga „brwi", robi grymasy mi?sniami twa
rzy, przeciwstawia kciuk pozostalym 
palcom. 

Stopniowo ruchy stajq si? szybsze, 
plynne, celowe i zorganizowane w ciqgi. 
Angazowane sq coraz bardziej tylko te 
mi?snie, ktore sq konieczne, a nie, jak to 
bylo wczesniej wiele nu?sni. 

Filmy rejestrujyce zacho-
wanie 3-miesi?cznego 
dziecka pokazujq je, jak 
„tanczy" w macicy, poly-
czone z niy sznurem p?-
powinowym - jak ko-
smonauta ze statkiem ko-
smicznym. 

Drugi trymestr rozwoju 

Zakohczylo si? juz tworzenie orga-
n6w. Rozwoj w tym trymestrze to przede 
wszystkim intensywny wzrost oraz duze 
tempo zmian ukladu nerwowego. Do
skonalq si? zdolnosci ruchowe i zmyslo-
we. Dziecko jest juz w tym okresie bar
dzo aktywne, a przestrzen wokol niego 
pozwala mu na nieskr?powane i wszech-
stronne cwiczenia ruchowe, wyczuwalne 
juz przez matk?. 

Czwarty miesigc 

Dziecko rozpoczyna go wazqc 28 g, 
od czubka glowy do siedzenia mierzy 
9 cm. Jest to miesiqc szczegolnie inten
sywnego przyrostu ci?zaru (do 20 dkg) 
oraz dlugos'ci (do ok. 15 cm, od glowy 
do pi?t ma 25 cm). Glowka nadal zaj
muje jednq trzeciq dlugosci ciala, jed
nak dzi?ki rozwojowi mi?s'm karku 
trzyma si? bardziej prosto. Na palcach 
powstajq poduszeczki dotykowe, a na 
nich bruzdy tworzqce specyficzny dla 
jednostki uklad l ini i papilarnych. Na
rzqdy wykonujq juz wiele funkcji, np. 
serce przepompowuje dziennie ok. 
30 litrow krwi, tarczyca asymiluje jod 
i wydziela tyroksyn?, organizm synte-
tyzuje wszystkie bialka, w p?cherzu 
moczowym gromadzi si? niewielka 
ilosc moczu. 

Zycie dziecka nadal jednak jest uza-
leznione od sprawnosci lozyska. Jest to 
„chemiczne laboratorium" powstale mi?-

dzy dzieckiem a matkq, ktore zajmuje 
dzi?ki szczelinom i fal dom 8m2 po-
wierzchni. Lozysko spelnia czynnosci 
zyciowe, ktore po urodzeniu podejmq juz 
samodzielnie uklady oddechowy, pokar
mowy, wydzielniczy i dokrewny. Poza 
tym dziecko uzaleznione jest od organi
zmu matki, ktory spelnia wobec niego 
rol? sluzebnq. 

Do dzis nie jest poznany mechanizm, 
dzi?ki ktoremu organizm macierzysty 
nie odrzuca odr?bnego i obcego mu im-
munologicznie organizmu dziecka, jak 
uczynilby w wypadku przeszczepu ob-
cych tkanek. Przeciwnie, oba te organi-
zmy wspolpracujq ze sobq. 

Powierzchnia mozgu jest pofaldowa-
na, mozna na niej dostrzec bmzdy i zwoje. 
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W mozgu tworzy si? ma-
pa ruehowa i czuciowa 
ciala. Wciqz powstajq no
we polqczenia mi?dzy ko-
morkami nerwowymi. Po 
podaniu srodkow pobu-
dzajqcych lub uspokajajq-
cych zmienia si? obraz fal 
mozgowych i zachowanie 
dziecka. W badaniach 
prowadzonych do szesna-
stego tygodnia udalo si? 
odnotowac okolo 20 ty-
si?cy roznych ruchow 
w ciqgu dnia, ktore mozna 
zaklasyfikowac do kilku-
nastu schematow rucho-
wych. Na miejsce wol-
nych, nieregulamych, ma-
rionetkowych ruchow, 
ktore angazowaly naraz 
wiele mi?sni i stawow -
pojawiajq si? ruchy peine 
wdzi?ku. Dziecko nadal 
intensywnie cwiczy ruchy 
zwiqzane z funkcjami zy-
ciowymi waznymi po uro
dzeniu: oddychaniem, 
ssaniem. 

Dziecko jest juz wraz-
liwe na smak wod plodo
wych. Mi?dzy czterna-
stym i pi?tnastym tygo-
dniem cala powierzchnia 
jego ciala reaguje na do
tyk. Receptory znajdujqce 
si? w skorze odbierajq 
bodzce zwiqzane ze zmianq cisnienia 
wod plodowych. Diatego duzy ucisk na 
brzuch matki wywoluje u dziecka reak
cj? przeciwstawienia: plod zwija si?, 
okr?ca wokol wlasnej osi, kopie. Gdy 
dziecko rosnie, a przestrzen wokol niego 
maleje, jego reakcje na dyskomfort stajq 
si? zywsze. Kolysane ruchem i odde-
chem matki cwiczy zmysl rownowagi. 
Zaczyna funkcjonowac narzqd Cortiego, 
w ktorym mieszczq si? receptory slucho-
we. W tyle noska czynne sq komorki 
zmyslowe przystosowane do reagowania 
na czqsteczki chemiczne zwiqzane z za-
pachem. 

Pigty miesigc 

Dziecko mierzy okolo 25 cm i wazy 
40 dkg. W jego rozwoju fizycznym moz
na odnotowac ciekawe zjawiska, np. po-
rost wlosow, brwi i rz?s, pojawienie si? 
paznokci, slyszalne uchem tony serca, 
proces wymiany zuzytych komorek ciala 
na nowe. 

demnastego tygodnia pojawiajq si? cwi
czenia ruchow ssqcych warg. 

Intensywnosc polykania 
wod plodowych zalezy 
od uczucia glodu, samo-
poczucia dziecka i od ich 
smaku: nieprzyjemny 
smak, np. slony, kwasny 
lub gorzki, hamuje poly-
kanie. Im slodsze wody, 
tym dziecko wolniej je 
polyka, dokladniej sma-
kujyc, a jego serce bije 
szybciej. 

Dziecko reaguje tez na naglq wibra-
cj? i silne dzwi?ki, na zmiany temperatu-
ry oraz oswietlenia wn?trza macicy przy-
s'pieszeniem akcji serca, zmianq pozycji 
ciala oraz zwi?kszeniem ruchliwosci. 

Dziecko ok. 3,5 miesiqco od zaplodnienia 

Dziecko prowadzi bardzo 
czynne zycie, ale stopniowo 
jego aktywnosc staje si? re-
gularna i zmienia si? cyklicz-
nie. Na przelomie piqtego 
i szostego miesiqca nabywa 
bowiem umiej?tnos'ci funk
cjonowania w dwoch sta-
nach: czuwania i snu. Spo
sob poruszania si? dziecka 
zaczyna miec indywidualne 
cechy, o ktorych decyduje 
odziedziczony temperament 
oraz tryb zycia matki i jej ak
tywnosc, wedlug ktorej 
dziecko nabywa nawyki 
w tym zakresie. Matka moze 
juz stwierdzic, ze dziecko 
spi, ma czkawk?, kopie, ob
raca si?, przeciqga si? po s'nie lub ener-
gicznie szuka wygodnej dla siebie pozy
cji. Moze tez stymulowac jego ruchy 
przez pocieranie lub stukanie w powloki 
brzuszne. Dziecko nadal cwiczy spraw
nosci zyciowe, ktore b?dq mu potrzebne 
po opuszczeniu lona matki, np. od sie-

Nozki dziecka ok. 11 tygodni 

Szosty miesigc 

To olcres, w ktorym proporcje ciala 
dziecka zblizajq si? do tych, jakie b?dq je 
charakteryzowac przy urodzeniu. Osiqga 
ono prawie 28 cm wzrostu i wazy od 
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500 do 700 g. Maz plodowa pokrywa ob-
ficie skor? i chroni jq przed stwardnie-
niem i zmacerowaniem przez sole mine-
ralne zawarte w plynie owodniowym. Na
dal brak tkanki tluszczowej. Wytwarzajq 
sif wiqzadla stawowe, szkielet intensyw
nie kostnieje, rosnq wlosy i paznokcie. 
Dziecko magazynuje produkty potrzebne 
mu do wzrosm i zycia poza lonem matki: 
waph, zelazo, bialka, ciala odpomosciowe. 
Dojrzewajq narzqdy wewn?trzne oraz 
uklad -nerwowy. W szostym miesiqcu koh
czy si? szybki wzrost hczby komorek 
i zwojow nerwowych. Ciqgle g?stnieje siec 
wiqzari nerwowych w mozgu 
i w dwudziestym czwartym tygodniu mi?-
dzy 70 tysiqcami komorek tkanki mozgo-
wej wielkosci lebka od szpilki istnieje 124 
miUonow polqczeh. Zwi?ksza si? rowniez 
szybkosc przebiegu impulsow nerwowych. 

Wyraznie pojawiajq si? dwa stany ak
tywnosci: czuwania i snu. 

W czasie snu wyst?puje faza o specy-
ficznym ukladzie fal mozgowych, cha-
rakterystycznym dla marzeh sennych 
(tzw. faza REM), w czasie ktorej w mo
zgu dziecka nast?puje intensywne po-
rzqdkowanie i integracja sygnalow, jakie 
dotarly ze zmyslow i mi?sni, byly mate-
rialem jego doswiadczeh i prostych od
czuc. 

Aktywnosc dziecka w tym okresie 
zalezy juz nie tylko od dziedzicznie za-
programowanych cech ukladu nerwowe
go, ale rowniez od zachowania matki, jej 
samopoczucia oraz bodzcow z otoczenia 
(np. mogq go obudzic). Obserwuje si? 
okresy jego slabszej i zwi?kszonej ru
chliwosci, zsynchronizowane z cyklem 
aktywnos'ci matki: ruchy ciala matki ha-
mujq ruchy dziecka, jej odpoczynek po-
budza jego ruchy. Zauwazono jednak, ze 
prawidlowo rozwijajqce si? dziecko 
rzadko trwa w bezruchu dluzej niz 

10 minut, chociaz matka nie odczuwa 
wszystkich jego ruchow. 

Pod koniec szostego miesiqca stop
niowo otwiera si? szpara powiekowa. 
Galka oczna porusza si? w gor?, w dol 
i na boki. Reakcja na silny strumieh 
swiatla staje si? coraz wyrazniejsza: jesli 
przestrzen macicy nagle si? rozswietli, 
dziecko odbiera to jako blyski i reaguje 
odwroceniem si? od zrodla swiatla, przy-
spieszeniem akcji serca, wzmozonq ru-
chliwos'ciq. 

W dwudziestym czwartym 
tygodniu okolo 50 proc. 
dzieci reaguje na silny 
dzwi?k opozniony reakcjy 
przestrachu. 

Pod koniec tego trymestru receptory 
rownowagi dziecka sq w pelni dojrzale, 
na ich rozwoj pobudzajqco wplywa spo-
kojny rytmiczny taniec, praktykowany 
na przyklad w plemionach pierwotnych. 

Trzeci trymestr rozwoju 

Rozwoj fizyczny 

Najbardziej charakterystycznq cechq 
tego okresu jest wzrastajqca zdolnosc 
dziecka, ktore magazynuje skladniki po
trzebne po urodzeniu do przezycia poza 
organizmem matki. Intensywnie rozwija 
si? w tym trymestrze podsciolka tlusz-
czowa, CO prowadzi do podwojenia wa
gi. Dziecko rozpoczyna siodmy miesiqc 
mierzqc okolo 30 cm (wymiar ciemie-
niowo-posladkowy), a jego waga jest 
bardziej zindywidualizowana i wynosi 
od 900 do 1350 g. W osmym miesiqcu 
zycia plodowego dziecko wazy juz 
1800 - 2200 g i ma okolo 33 cm dlugo
sci. Stopniowo skora wygladza si? i ro-
zowieje, a cialo przybiera ksztalt bar
dziej zaokrqglony. W dalszym ciqgu ro-
snq wlosy. U chlopcow jqdra z jamy 
brzusznej zsuwajq si? poprzez kanal pa-
chwinowy do moszny. Kohczq dojrze-
wanie narzqdy wewn?trzne, zwlaszcza 
uklad oddechowy. 

Rozwoj ukladu nerwowego 

Ostatni trymestr zycia prenatalnego 
jest okresem, w ktorym uklad nerwowy 
doskonali swoje funkcjonowanie. Na po-
wierzchni obu polkul mozgowych two-

Dziecl<o w ok. 5 miesiqcu od poczecia 
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rzq si? charakterystyczne dla czlowieka 
bruzdy, dzi?ki czemu zwi?ksza si? po
wierzchnia kory mozgowej. W zalezno-
s'ci od liczby, rodzaju i sily bodzcow 
tworzy si? siec znaczqcych polqczeh. 
Cz?sc komorek zamiera wskutek braku 
wspolpracy z innymi. Kazde doswiad-
czenie skutkuje wi?c obumieraniem jed-
nych komorek i wzrastajqcq zywotnosciq 
innych. Wzrost mozgu polega na rozra-
staniu si? polqczeh, np. w malehkiej 
probce 70 tysi?cy komorek mozgowych 
w chwili urodzenia istnieje okolo 
240 mihondw polqczeh, tzn. dwukrotnie 
wi?cej niz 3 miesiqce wczesniej, ale tez 
dwukrotnie mniej niz 8 miesi?cy pozniej. 

Rozwoj polqczeh nerwowych w mo
zgu jest juz na tyle zaawansowany, ze 
w korze mozgowej zachodzi proces roz-
nicowania, uczenia si?, zapami?tywania, 
nabywania nawykow i preferencji, do-
swiadczania pierwotnych emocji. 

W siodmym miesiqcu mozna juz roz
poznac u dziecka szesc warstw kory mo
zgowej. Zmniejszajqca si? przestrzen 
wokol niego uniemozliwia swobodne 
wi?ksze ruchy, ale dziecko nadal prze-
kr?ca si?, rusza kohczynami i wykonuje 
precyzyjne ruchy mimiczne. Angazujq 
one do pracy rozne partie mozgu, dzi?ki 
czemu powstajq ciqgle nowe polqczenia 
mi?dzy komorkami nerwowymi oraz 
wzorce pami?ciowe ruchow. Ruchliwosc 
wskazuje na dobry stan dziecka, jej osla-
bienie lub zanik trwajqce jeden dzieri lub 
bardzo silne, dlugie miotanie si? w brzu-
chu mogq swiadczyc o dyskomforcie 
dziecka, a nawet zagrozeniu jego zycia. 
Wi?kszosc odmchow wrodzonych, ta-
kich jak odrach ssania, poszukiwania po
karmu, kroczenia, Moro, chwytny, jest 
juz widoczna. Znalazlyby one zastoso
wanie, jesli dziecko urodziloby si? 
przedwczesnie. 

Na przelomie siodmego i osmego 
miesiqca wskutek zmniejszania si? prze-
strzeni wokol dziecka aktywnosc rueho
wa zostaje zastqpiona intensywnq bio-
elektrycznq aktywnosciq kory mozgo
wej. Tworzq si? nowe szlaki polqczeh 
nu?dzy roznymi ez?sciami kory oraz 
mi?dzy mozgiem a obwodem ciala. 
W ten sposob uklad nerwowy moze co
raz sprawniej koordynowac ruchy ciala, 
prac? wszystkich narzqdow oraz kiero-
wac czynnos'ciami, mysleniem i uczucia-
mi. Mozg szczegolnie intensywnie cwi
czy funkcje oraz integruje informacje 
w czasie fazy REM. W ostatnim tryme
strze powstajq pewne roznice w domina-
cji jednej strony ciala nad drugq; polkula 
lewa, odpowiedzialna za prawq stron? 
ciala i mow? jest zwykle w okresie plo

dowym lepiej ukrwiona, a tym samym 
lepiej odzywiona i dotleniona. Wytwarza 
si? gotowosc lewej polkuli mozgowej do 
przyjmowania dzwi?k6w mowy, a pra-
wej - muzyki. Obserwuje si? cztery sta
ny pobudzenia ukladu nerwowego: gl?-
boki sen, aktywny sen, spokojne czuwa-
nie, aktywne czuwanie. Pod wplywem 
dobowego rytmu aktywnos'ci matki 
dziecko nabywa nawyki, ktore dajq o so
bie znac po urodzeniu: jedne noworodki 
spiq regularnie i spokojnie, inne majq 
przerywany sen; do jednych odnosi si? 
okreslenie „skowronki", do innych „so-
wy". Jesli odziedziczony rytm biologicz-
ny dziecka jest odmienny od tego, ktore
go wyuczylo si? w lonie, stopniowo 
przechodzi po urodzeniu na swoj wlasny 
biorytm. 

Rozwoj zmyslow 

W tym okresie powstajq osrodki 
mozgowe dla poszczegolnych zmyslow. 
Zewn?trzne narzqdy zmyslowe sq juz 
uformowane i spelniajq rol? sprz?tu, kto
ry moze dzialac, jesli b?dzie podlqczony 
do obwodu ukladu nerwowego i zasilany 
energiq impulsow nerwowych. Sygnaiy, 
wysylane do mozgu przez komorki ner
wowe poszczegolnych zmyslow, tworzq 
drogq powtorek i cwiczeri coraz wyraz-
niejsze szlaki nerwowe, a jednoczesnie 
uklad nerwowy uczy si? ignorowac przy-
padkowe informacje. Narzqdy zmyslowe 
rozpocz?ly wczesniej swoje dzialanie 
w kolejnosci: dotyk, rownowaga, powo-
nienie, smak, sluch, wzrok. Ich rozwoj 
jest jednak uzalezniony od siebie. Dla 

Nozko dziecko w ok. 12. tygodniu zycia 

harmonijnego rozwoju dziecka koniecz-
ny jest naturalny doplyw bodzcow, ale 
niezbyt mocnych. Diatego odradza si? 
zbyt silnq sztucznq stymulacj? prenatal-
nq pobudzajqcq jeden zmysl - ze wzgl?-
du na jej szkodliwe nast?pstwa dla in
nych funkcji zmyslowych i nerwowych. 

Zmysl dotyku 

Od poczqtku czwartego miesiqca 
zycia cale cialo dziecka jest wrazliwe 

na dotyk - musni?cie lub ucisk wywo-
tujq jego reakcj?. Dziecko ssie palec, 
dotyka scian macicy, lozyska, p?powi-
ny, siebie, a zwlaszcza swojej twarzy, 
ktora jest szczegolnie wrazliwa na do
tyk. Dzi?ki temu moze odczuc swiat 
„na wlasnej skorze", doswiadczyc pier
wotnych wrazeh, zdobyc swiadomosc 
istnienia. 

Pami?c prenatalnego okre
su zycia dotyczy m.in. po-
ziomu mi?sniowego, cze-
go wyrazem jest przyjmo-
wanie pozycji plodowej 
zaraz po urodzeniu, a po-
tem w pozniej szym zyciu 
ta pozycja (zwini?cia 
w kl?bek) daje rozluznie-
nie w snie i w chwilach 
stresu. 

Pami?c ograniczonej przestrzeni wo
kol ciala w oki-esie plodowym odzwier-
ciedla si? w relaksie, jaki daje odpoczy
nek w duzym i mi?kkim fotelu lub 
w „grajdolkach" na plazy i korzystanie 
z przytulnych okryc ciala. Dochodzi do 
tego jeszcze pami?c srodowiska wodne-
go, stqd ulubiony przez wielu wypoczy-
nek w wannie. 

Zmysl odczuwania temperatury 

Temperatura srodowiska srodmacicz-
nego jest wzgl?dnie stala: o okolo 
0,5-1,5 °C wyzsza niz ciala matki. Zdol
nosc reakcji na bodzce termiczne jest juz 
wyksztalcona: dziecko reaguje jak na 
stres na ozi?bienie lub ogrzanie miejsca, 
w ktorym si? znajduje. 

Zmysl rownowagi 

Zycie w lonie matki jest okresem 
ustawicznego kolysania dziecka ruchem 
i oddechem. 

Czlowiek zachowuje pami?c ryt-
micznego kolysania ciala, stqd atrakcyj-
nos'c kotyski, hustawki, hamaka. 

Po urodzeniu dzieci delikatnie koly
sane lepiej rozwijajq si? pod wzgl?dem 
fizycznym i psychicznym. Przez cale zy
cie rytmiczne, kolyszqce poraszanie cia-
lem dziala relaksujqco, wprowadza 
uczucie zadowolenia, usypia lub dziala 
jak narkotyk. 
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Zmysl w^chu 

Komorki nerwowe, ktore wychwytu-
jq substancje chemiczne niosqce infor
macje o zapachach sq juz od dawna 
czynne, chociaz dziecko przebywa 
w s'rodowisku wodnym. Sklad chemicz-
ny plynu owodniowego zalezy od odzy-
wiania matki i silne przyprawy (curry, 
kminek, kozieradka) nadajq mu specy
ficzny zapach, nieoboj^tny dla dziecka. 
Rodzi si? ono ze zdolnosciq do odroznia-
nia zapachow przyjemnych i nieprzy-
jemnych oraz komponentow mieszanek. 

Z eksperymentow na ssakach translo-
zyskowych, do ktorych nalezy czlowiek, 
wynika, ze prenatalne doznania w?cho-
we i zapachowe sq pami?tane po urodze
niu i jak „mc Ariadny" pomagajq 
w orientacji w swiecie, zapewniajq po-
czucie bezpieczeristwa. Dzi?ki nim no
worodek wkrotce po urodzeniu rozpo-
znaje matk? po zapachu i preferuje smak 
jej mleka. 

Zmysl smaku 

Slodki posmak wod plodowych za-
ch?ca dziecko do picia (co dostarcza mu 
produktow odzywczych koniecznych dla 
wzrostu) i poprzez receptory na j?zyku 
pobudza osrodki w mozgu, ktore wzma-
gajq ruchy nabierania i wypierania wod 
w plucach i wplywajq na regulamosc 
tych probnych ruchow oddechowych. 

Zmysl sluchu 

Dostarcza on waznych dos'Wiadczeh 
prenatalnych. Narzqd sluchowy i osrodki 
sluchowe w mozgu wykazujq elektro-
fizjologicznq aktywnosc, na co wskazuje 
reakcja na dzwi?k w postaci zmian (nie-
zalezne od reakcji matki) w ruchach cia
la dziecka, akcji jego serca, prqdach 
czynnosciowych mozgu, rytmie ruchow 
klatki piersiowej. Dziecko odbiera 
dzwi?ki na drodze pozaakustycznej 
i uczy si? roznicowac ich rytm, nat?ze-
nie, akcent. 

Matki wszystkich kultur relacjonujq 
poruszenia si? dziecka w kilka sekund po 
zabrzmieniu donosnego dzwi?ku, 
dzwonka lub elektrycznego sprz?tu ku-
chennego oraz jego wzmozonq ruchli
wosc w czasie sluchania glosnej muzyki 
lub ruchy w rytm uderzeh b?bna. Dziec
ko najpierw jest wrazhwe na wibracje, 
potem na silne, pojedyncze dzwi?ki, na-
st?prue na brzmienia coraz bardziej sub-
telne. Stalym elementem jego uniwer-
sum sq dzwi?ki pracy narzqdow we-
wn?trznych matki oraz jej glos. Jest on 

odbierany zarowno z zewnqtrz jak i od 
wewnqtrz, diatego jest lepiej slyszany 
niz glosy innych osob. Szczegolnym ro-
dzajem dzwi?k6w jest muzyka. 

Zdolnosc do odbioru dzwi?k6w o ni-
skich cz?stotliwosciach rozwija si? szyb
ciej i sq one lepiej przewodzone. Odno
towano preferencj? dzieci do sluchania 
muzyki spokojnej, o stalym rytmie i tem
pie podobnym do cz?stotliwosci uderzeh 
serca czlowieka doroslego w stanie spo-
czynku. Diatego zaleca si?, aby kobiety 
w ciqzy sluchaly muzyki takich instru
mentow jak fagot, flet lub wiolonczela. 

Cz?stotliwosc uderzeh serca matki 
oraz dzwi?ki pracy jej narzqdow we-
wn?trznych sq stalq cechq srodowiska 
srodmacicznego i zostajq zapanu?tane. 
Powtarzanie ich po urodzeniu daje dziec
ku poczucie ciqglosci doswiadczeh, 
zmniejsza stres porodowy, uspokaja 
i rozluznia. Diatego 

odtwarzanie noworod-
kom rytmu pracy serca 
czlowieka doroslego uspo
kaja ich placz, zmniejsza 
trudnosci z oddychaniem, 
jedzeniem i snem oraz 
sklonnosc do chorob. 

Matki we wszystkich kulturach wy-
czuwajq intuicyjnie potrzeby noworodka 
w tym zakresie noszqc lub przytulajqc je
go glowk? do lewej strony ciala (por. ob-
razy Madonny z Dzieciqtkiem). Podob
nie uspokajajqco dziala na nas tykanie 
zegara, dzwi?k metronomu lub wentyla-
tora, szum fal morskich, bicie dzwonow, 
stukot kol pociqgu, wsluchiwanie si? 
w rytm oddechu. Dziec
ko zapami?tuje rowniez 
dzwi?ki cz?sto obecne 
w otoczeniu przed urodze
niem i pozniej nie reaguje 
na nie jak na bodziec stre-
sowy. Przykladowo nowo
rodki matek, ktore miesz-
kaly przy lotnisku przed 
piqtym miesiqcem ciqzy 
rzadko placzq zrywajqc si? 
ze snu przy przelocie sa-
molotu, gdy tymczasem 
polowa noworodkow ma
tek, ktore zamieszkaly tam 
tuz przed porodem budzi 
si? z niepokojem. Dziecko 
zapami?tuje tez glos matki. 

Woli sluchac jej glosu niz glosow innych 
kobiet, CO ujawnia si? u noworodka bez-
pos'rednio po urodzeniu. Jednoczes'nie 
noworodek woli sluchac glosu kobiece-
go niz glosu m?skiego i jakiegokolwiek 
glosu ludzkiego niz innych dzwi?k6w 
lub ciszy. 

Pami?c sluchowa przejawia si? 
i w tym, ze dziecko najszybciej uczy si? 
w srodowisku dwuj?zycznym tego j?zy-
ka, ktorym matka mowila w okresie ciq
zy. Dziecko zapami?tuje rowniez muzy-
k? sluchanq przez matk? w okresie ciqzy 
i jej spiew. Emitowanie ich po urodzeniu 
dziala uspokajajqco i sprzyja lepszemu 
rozwojowi dziecka. 

Zmysl wzroku 

Swiatlo dociera do macicy przez co
raz bardziej naciqgni?tq skor? brzucha 
jako poswiata, ale jego nat?zenie zalezy 
m.in. od grubosci tkanki tluszczowej 
matki. Dziecko rozwija si? w pomarah-
czowobrunatnym mroku matczynego lo
na i na pami?c tego doswiadczenia wzro-
kowego wskazuje tendencja w pozniej-
szym zyciu do przyciemniania s'wiatla, 
gdy chcemy odpoczqc, zrelaksowac si?, 
czuc si? przytulnie i bezpiecznie. Przed 
urodzeniem dziecko rozroznia jasne 
i ciemniejsze cienie. Od dwudziestego 
szostego tygodnia zycia reaguje wzmo-
zeniem ruchow i zmianq rytmu serca na 
nagle oswietlenie brzucha. 

Zmysl bolu 

Rozwoj zmyslu bolu jest malo po
znany. Wiadomo jednak, ze neurofizjolo-
giczne podloze odczuwania bolu oraz 
neurochemiczne systemy zwiqzane z bo-
lem sq aktywne w drugiej polowie okre
su rozwoju prenatalnego. Obserwacja 
zmian w rytmie uderzeh serca oraz za-
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chowania dziecka w czasie badari prena
talnych (np. amniopunkcji) i terapii plo
dowej (np. wewnqtrzmacicznej transfu-
zji krwi), wskazuje na to, ze stara si? ono 
uniknqc dotykania go (np. naklucia), wy-
konujqc ruchy obronne czy przesuwajqc 
si? w tyl. 

W czasie skurczow macicy dziecko 
rowniez zachowuje si? jak czlowiek od-
czuwajqcy bol: stara si? przeciwstawic 
uciskowi, rzucajqc r?kami i nogami, ru-
szajqc cialem w celu znalezienia dogod-
nej pozycji. Obserwacja wczesniakow 
rowniez potwierdza ich wrazliwosc bo-
lowq: na silne, negatywne bodzce reagu-
jq grymasami twarzy, ruchami obronny-
mi tulowia i kohczyn. Reakcja na bol jest 
juz w tym okresie tak wyrazna, ze w wy
padku jej wyst?powania (np. podczas in-
terwencji lekarskiej) koniecznie trzeba 
dziecku dostarczyc srodki przeciwbolo-
we lub znieczulajqce. 

Dziecko odczuwa bol nie tylko 
wskutek dzialania bodzcow powierzch-
niowych, ale rowniez z powodu chorob 
lub dyskomform panujqcego w macicy, 
moze na przyklad cierpiec na niedotlen-
ny bol glowy, jesli matka pah papierosy. 

Emocje i samopoczucie 

Badania empiryczne potwierdzily, ze 
dziecko juz w okresie rozwoju prenatal
nego przezywa proste emocje. Sq one 
wywolane bodzcami z zewnqtrz lub sta-
nem srodowiska srodmacicznego. Nagle 
doznania zmyslowe powodujq u dziecka 
zwi?kszenie cz?stotUwos'ci uderzeh ser
ca, zmiany ruchliwosci i mimiki, co mo
ze bye odczytane jako wyraz emocjonal-
nej reakcji dziecka, jako fizjologiczny 
odpowiednik przezycia np. stresu (reak
cja strachu). Dziecko unika bodzcow, 
ktore zaklocajq normalne warunki panu-
jqce w lonie i potrafi sygnalizowac swo
je potrzeby, glownie poslugujqc si? zroz-
nicowanymi rodzajami ruchow, np. prze-
kr?cajqc si? i kopiqc. Matka odczytuje te 
sygnaiy dziecka i nadaje im znaczenie. 
Reagujqc zmianq pozycji, dotlenieniem 
si?, wypoczynkiem albo posilkiem, 
wprowadza dziecko w swiat ludzkiej ko-
munikacji. W ten sposob moze ono stop
niowo uczyc si? sterowac swoim zacho-
waniem tak, aby uzyskac zaspokojenie 
potrzeb. Prenatalna komunikacja jest po-
zyteczna dla dziecka, dla rodzicow i ro-
dzehstwa. 

Wraz ze strumieniem krwi docierajq 
do dziecka tlen, pozywienie i kompleks 
hormonow, ktore sq fizycznym odpo-
wiednikiem matczynych emocji. Spel
niajq one rol? mediatora, Iqcznika mi?-

Ucho dziecka w 5. miesiqcu zycia 

agresywnego lub radosnego wkroczenia 
w swiat. 

Mozg czlowieka rozwija si? przez 
cale zycie. Bazuje jednak w ciqglych 
przeksztalceniach swej struktury i wla-
sciwych mu funkcji na doswiadcze-
niach okresu prenatalnego. Wplywajq 
one na to, jak spostrzegamy swiat, my-
slimy, uczymy si?, reagujemy emocjo-
nalnie, snimy, chociaz brak nam kon-
kretnych wspomnieh z tego okresu. 
Slady pami?ci dotyczq wrazeh zmyslo
wych, pozycji ciala i ruchow, biorytmu 
i dominujqcego samopoczucia. 

Czas intensywnego rozwoju prena
talnego stanowi wi?c integralnq cz?sc 
naszego zycia. 

dzy psychikq matki i tworzqcq si? psy-
chikq dziecka. Metabolizm organizmu 
dziecka, w zaleznos'ci od tego, czy do
cierajq do niego hormony wydzielane 
w stanie agresji, wscieklosci, l?ku i na-
pi?cia czy radosci, rozluznienia i uspo-
kojenia, zmienia si? w sposob odpowia-
dajqcy tym emocjom. Dziecko wi?c nie-
swiadomie towarzyszy matce w jej do-
swiadczeniach i jest wspoluczestnikiem 
jej przezyc. Gdy cos zagraza jego istnie-
niu i wi?zi z matkq, dziecko reaguje na 
niebezpieczehstwo, chociaz go nie ro-
zumie. 

Zapisywanie doswiadczeh w okresie 
prenatalnym dotyczy stanow neurohor-
monalnych, ktorym odpowiadajq emocje 
matki, np. strach lub radosc, gniew czy 
uspokojenie. Ksztaltujq one okreslonq 
„orientacj? emocjonalnq" dziecka, gdyz 
jego mozg przyzwyczaja si? do wytwa-
rzania odpowiadajqcego im ukladu hor
monow, stanowiqcych biologiczne pod
loze samopoczucia. W ten sposdb „pa-
mi?tane" przez organizm emocje sq 
wzgl?dnie trwale i mogq decydowac 
o wrodzonej predyspozycji do l?kowego. 
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M I ^ D Z Y N A R O D O W Y K O N G R E S „ 0 G O D N O S C O J C O S T W A " 

0 ojcostwie 
1 nie t y l k o 

I • uman Life International - Eu-
_ I ropa oraz Forum Kobiet Pol-
m I skich juz po raz drugi zorgani-

zowaly mi?dzynarodowy kongres 
w Warszawie. Ten przed rokiem doty-
czyl macierzyristwa. Tegoroczny, kt6ry 
odbyl si? w sali „Romy" w Warszawie 
w dniach 5-7 hstopada, obejmowal za
gadnienia zwiqzane z ojcostwem. 
W Kongresie uczestniczylo blisko tysiqc 
gos'ci z Polski i Europy Wschodniej: Ro
sji, Ukrainy, Litwy i Lotwy. 

Specjalne pozdrowienie przeslal 
uczestnikom kongresu Ojciec Swi?ty Jan 
Pawel I I , ktory wskazal na postac sw. Jo
zefa jako wzor ojca. „Sw. Jozef zlozyl 
swoje ojcostwo w ofierze i przeksztalcil 
swoje naturalne powolanie w milosc od-
danq Mesjaszowi" - napisal Papiez. L i -
sty do uczestnikow skierowali takze pre
mier RP Jerzy Buzek oraz marszalek Sej
mu Maciej Plazyhski. „Trzeba przekonac 
mlode pokolenie, aby chcialo miec dzie
ci i uczyc je odpowiedzialnosci" - napi
sal Jerzy Buzek. Maciej Plazyhski zas' 
podkres'lil, ze „prawidlowe funkcjono
wanie rodziny lezy w interesie calego 
spoleczehstwa". 

Wsrod zgromadzonych obecni byli 
m.in. prof. Alicja Grzeskowiak, marsza
lek Senatu, Maria Smereczyhska, Pelno-
mocnik Rzqdu ds. Rodziny oraz Marian 
Krzaklewski, przewodniczqcy AWS. 
Z zagranicy przybyli m.in. prof. Damian 
Fedoryka, wicedyrektor Human Life In
ternational, Tony McLellan z USA, spe-
cjalista w dziedzinie waUd z pomografiq 
w Intemecie oraz John Smeaton, prezes 
Brytyjskiego Stowarzyszenia Ochrony 
Dzieci Nieurodzonych. 

Trzy kolejne dni poswi?cone byly 
kolejno: zagadnieniom powolania do oj
costwa, probleraowi jego zagrozenia 
oraz kwestii zadah ojcostwa we wspol-
czesnym swiecie. Wygloszono okolo 
40 referatdw, ktorych autorzy, specjalisci 

z roznych dziedzin, mowili glownie o ro-
h ojcostwa we wspolczesnym swiecie 
oraz o zmieniajqcym si? modelu rodziny. 
Wsrod wygloszonych referatow kilka 
wzbudzilo szczegolne zainteresowanie 
uczestnikow kongresu. 

Przemawia ks. bp Stanislaw Stefanek -
przewodniczqcy Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski 

Problematyka pornografii 
Tony McLellan, amerykahski przed-

si?biorca, czlonek amerykahskiego Sto
warzyszenia Ochrony Dzieci przed Por-
nografiq i Przemocq, specjalista w zakre
sie walki z pomografiq w Intemecie, mo-
wil , jak uchronic dzieci przed intemeto-
wq pornografiq. Mowca przestrzegal, ze 
problem pomografii w sieci jest bardzo 
powazny. Wedlug danych AltaVisty, jed

nej z najpopulamiejszych wyszukiwarek 
intemetowych, 40 proc. zapytah uzyt-
kownikow dotyczylo pomografii. Liczb? 
stron pomograficznych szacuje si? na 
ponad 917 tysi?cy. Dost?p do niej mozna 
ograniczac za pomocq specjalnego opro-
gramowania filtmjqcego. W USA korzy-
sta z niego 25 proc. rodzicow, a dalsze 
41 proc. chcialoby takie oprogramowa-
nie zainstalowac. Oto rady zapropono-
wane przez McLellana: pierwszym kro-
kiem jest wybranie takiego dostawcy, 
ktory daje mozliwosc wlqczenia filtru 
blokujqcego dost?p do pornografii. Na-
st?pnie trzeba zainstalowac na swym 
komputerze odpowiednie oprogramowa-
nie, ograniczajqce dost?p do niepozqda-
nych tres'ci. Po trzecie, najlepiej, jesli 
komputer znajduje si? w og61nodost?p-
nym miejscu. McLellan radzil, by razem 
z dziecnu podrozowac po sieci i dysku-
towac na temat stron, ktore si? odwiedza. 

Rowniez o pornografii mowil posel 
AWS Antoni Szymahski, wiceprzewod-
niczqcy sejmowej Komisji Rodziny. 
„Polska wysun?la si? na czolo krajow 
najbardziej tolerancyjnych wobec pomo
grafii" - powiedzial. Powolal si? na ba
dania naukowe, z ktorych wynika, ze 
pornografia pot?guje agresj? m?zczyzn 
wobec kobiet, oslabia wspolczucie wo
bec ofiar gwaltu, wulgaryzuje j?zyk, 
a takze wciqga i coraz bardziej uzaleznia. 
Z tego powodu konsumenci pomografii 
szukajq coraz bardziej drastycznych ma-
terialow. Osoby, ktore w ciqgu 6 tygodni 
oglqdaly pomografi? godzin? dziennie, 
uwazaly rozwiqzlosc seksualnq za cos 
naturalnego, akceptowaly wspolzycie 
przed- i pozamalzehskie, nizej cenily 
malzehstwo i mniej pragn?ly potomstwa 
niz analogiczna gmpa, ktora w tym sa
mym wymiarze czasowym oglqdala ma
terialy nie zawierajqce pomografii - po-
informowal posel. 
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Zap+odnienie /n vitro 

Techniki takiego zaplodnie
nia powodujq szereg negatyw
nych zjawisk spolecznych, nad 
ktorymi bgdzie coraz trudniej 
zapanowac - mowil ks. prof, dr 
hab. Janusz Balicki. Opowiadal 
on o dylematach spoleczno-pra-
wnych ojcostwa w dobie v/spo-
maganej prokreacji. Ksiqdz Ba
licki przedstawil sytuacj? 
w USA, gdzie technika zaplod-
nieh in vitro stala si? bardzo po-
pularna. „Najbardziej populamq 
metodq pozyskiwania dawcow 
nasienia w USA byly kiedys ga-
zetki studenckie. Obecnie oglo-
szenia pojawiajq si? w gazetach 
czy magazynach przeznaczo-
nych dla powszechnego czytelnika, 
ostatnio takze w Intemecie" - powie
dzial ksiqdz profesor, pokazujqc rekla-
m?, ktora ukazala si? w „The New York 
Times". W USA zostala rozwini?ta siec 
bankow nasienia, ktore w swoich ofer-
tach starajq si? zaspokoic wszystkie zy-
czenia biorcow. „Kilka bankow USA 
specjalizuje si? w oferowaniu nasienia 
pochodzqcego od dawcow z wysokim 
akademickim lub sportowym statusem. 
Banki starajq si? tez rekmtowac daw
cow spos'rod roznych gmp etnicznych, 
z roznymi cechami fizycznymi np. kar-
nacjq, kolorem oczu i wlosow" - tluma-
czyl ksiqdz Balicki. Podkreslil takze, ze 
wychowywanie dzieci przez osoby sa-
motne czy pary lesbijskie nie jest moz
liwe bez psychicznych urazow oraz 
stygmatyzacji spolecznej. „Dzieci wy-

Prezydium jednej z sesji kongresu; od lewej: dr inz. Antoni Zi?ba, d 
Wosicki - prezes Polskiej Federacji Ruchow Obrony Zycia oraz gosc 
- pastor Bert Dorenbos 

chowywane bez heteroseksualnego mo
delu w rodzinie nie mogq rozwinqc 
w sobie normalnej tozsamosci plci, 
orientacji seksualnej oraz zachowah 
zwiqzanych z wlasnq plciq" - zaakcen-
towal mowca. 

Eutanazja 
Bert Dorenbos z Holandii, prezydent 

Stowarzyszenia „Schreew om Leven" na 
poczqtku swego wystqpienia podkreshl, 
ze akmalnie walka o zycie toczy si? na 
calym swiecie, Polska zas jest centrum 
obrony zycia. Mowil, ze „eutanazja to 
tadne slowo, ale nazywajmy rzecz po 
imieniu: to jest zabijanie czlowieka". 
Zdaniem Holendra, nie ma zadnej rozni-
cy mi?dzy aborcjq a eutanazjq. „Aborcja 
to zabojstwo dziecka nie narodzonego. 

r Pawel 
z Holandii 

a eutanazja to zabojstwo dorosle
go czlowieka. Chodzi o to samo" 
— zaakcentowat. Mowca przypo-
mnial, ze eutanazja nie jest czyms 
nowym. „Nazisci zanim zacz?li 
mordowac Zydow, zabijali star-
szych ludzi" - zauwazyl. Doren
bos podal wiele przyldadow co-
dziennej eutanazji w holender-
skich szpitalach. „Kazdego ranka 
w wielu szpitalach zbierajq si? 
komitety, zeby zdecydowac, ktore 
lozka powinny si? zwolnic. To jest 
ratynowa praktyka" - podkreshl. 
Dorenbos na wlasnej rodzhiie do-
swiadczyl stosowarua tej metody. 
Opowiedzial rowniez histori? pew
nej pi?cdziesi?cioletniej kobiety, 
ktora nie byla smiertekde chora, 
lecz zalamana nerwowo. Poprosita 

0 pomoc lekai'za. „0n przyjechal, poroz-
mawial z niq, a potem jq zabil. Sqd orzekl, 
ze zrobil dobrze" - wyjasnil Dorenbos. Je
go zdaniem, podobnych naduzyc w holen-
derskhn prawie jest duzo, a sq one wyni-
kiem zle rozumianej tolerancji. 

Uczestnicy kongresu sformuowali 
przeslanie do politykow i przedsi?bior-
cow, w ktorym czytamy m.in.: 

„B?dqc s'wiadomi duzego znaczenia 
ojcostwa, zwracamy si? do mediow ma-
sowych o pomoc w odbudowaniu auto-
rytetu ojca jak i tworzenie klimatu dla 
wychowania do ojcostwa. Istotnym kro-
kiem w tym zakresie bylaby promocja 
rodziny i postaw altraistycznych, zrezy-
gnowanie z upowszechnienia przemocy 
1 pomografii". 

JU 
Fot. Marlena Romanowska 



D 0 K U M E N T Y 

Zgromadzenie Parlamentarne 
Rady Europy 
przeciw eutanazji 
25 czerwca br. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjelo zalecenie dotyczyce 
eutanazji i opieki nad osobami umierajycymi. Ponizej publikujemy pelny tekst zalecenia. 

Tlumaczenie 

ZALECENIE 1418 (1999) 1 

Ochrona praw czlowieka i godnosci ludzkiej osob nieule
czalnie chorych i umierajqcych I 

1. Powolaniem Rady Europy jest ochrona godnosci 
wszystkich ludzi oraz praw z niej wynikajqcych. 

2. Post?p medycyny pozwala obecnie uleczyc wiele cho
rob dawniej nieuleczalnych lub smiertelnych, rozwoj technik 
medycznych i resuscytacyjnych pozwala na przedluzenie zy
cia ludzkiego i odroczenie chwili smierci. W efekcie jakosc 
zycia umierajqcych jest cz?sto lekcewazona, a ich samotnosc 
i cierpienie niezauwazane, podobnie jak cierpienie ich rodzin 
i opiekunow. 

3. W roku 1976, w Rezolucji 613, Zgromadzenie oswiad-
czylo, ze „jest przekonane, ze najgl?bszym pragrheniem umie
rajqcych pacjentdw jest zachowanie spokoju i godnosci 
w chwili smierci oraz, jesli to mozliwe, korzystanie z pociesze-
nia i wsparcia ze strony rodzin i przyjaciol", a nast?pnie doda-
lo w Zaleceniu 779 (19/6), ze „samo przedluzenie zycia nie po-
winno stanowic wylqcznego celu opieki medycznej, ktora 
w rownym stopniu musi si? zajqc zapobieganiem cierpieniu". 

4. Konwencja o ochronie praw czlowieka i godnosci ludz
kiej w zastosowaniu biologii i medycyny sformulowala poz
niej wazne zasady i przygotowala grunt, choc nie odnosila si? 
wyraznie do szczegolnych wymagah osob nieuleczalnie cho
rych i umierajqcych. 

5. Zobowiqzanie do poszanowarua i ochrony godnosci 
osob nieuleczalnie chorych i umierajqcych wywodzi si? z nie-
naruszalnosci godnosci ludzkiej na wszystkich etapach zycia. 
Poszanowanie i ochrona tych praw znajduje wyraz w stworze-
niu wlasciwego otoczenia, pozwalajqcego jednostce ludzkiej 
umrzec z godnosciq. 

Tekst oryginalny 

RECOMMENDATION 1418 (1999) 1 

Protection of the human rights and dignity of the terminal
ly i l l and the dying 

1. The vocation of the Council of Europe is to protect the 
dignity of all human beings and the rights which stem there
from. 

2. Medical progress, which now makes it possible to cure 
many previously incurable or fatal diseases, the improvement 
of medical techniques and the development of resuscitation 
techniques, which make it possible to prolong a person's survi
val, to defer the moment of death. As a result the quality of l i 
fe of the dying is often neglected, and their loneliness and suf
fering ignored, as is that of their families and care-givers. 

3. In 1976, in its Resolution 613, the Assembly declared 
that it was „convinced that what dying patients most want is to 
die in peace and dignity, i f possible with the comfort and sup
port of their family and friends", and added in its Recommen
dation 779 (19/6) that „the prolongation of life should not in it
self constitute the exclusive aim of medical practice, which 
must be concerned equally with the relief of suffering". 

4. Since then, the Convention for the Protection of Human 
Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Ap
plication of Biology and Medicine has formed important prin
ciples and paved the way without explicitly referring to the 
specific requirements of the terminally i l l or dying. 

5. The obligation to respect and to protect the dignity of 
a terminally i l l or dying person derives from the inviolability 
of human dignity in all stages of life. This respect and protec
tion find their expression in the provision of an appropriate 
environment, enabling a human being do die in dignity. 
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6. Realizacja tego zadania winna sluzyc przede wszystkim 
najbardziej bezbronnym czlonkom spoleczehstwa, jak wskazu-
jq liczne przypadki cieipienia dawniej i w czasach obecnych. 
Czlowiek rozpoczyna zycie slaby i zalezny od innych - podob
nie potrzebuje ochrony i pomocy, gdy umiera. 

7. Podstawowym prawom wywodzqcym si? z zachowania 
godnosci osob nieuleczalnie chorych i umierajqcych zagraza 
obecnie wiele czynnikow: 

I . niedostateczny dost?p do opieki pahatywnej i srodkow 
us'mierzajqcych bol; 

I I . cz?sty brak leczenia bolu fizycznego oraz zaniedbywa-
nie potrzeb psychicznych, spolecznych i duchowych; 

I I I . sztuczne przedluzanie procesu umierania za pomocq 
naduzywania dzialah i srodkow medycznych albo przez konty-
nuowanie leczenia bez zgody pacjenta; 

IV. brak ustawicznego ksztalcenia i pomocy psychologicz-
nej dla pracownikow sluzby zdrowia zatrudnionych w medy-
cynie paliatywnej; 

V. ihedostatek opieki i pomocy dla krewnych i przyjaciol 
pacjentow nieuleczalnie chorych lub umierajqcych, ktore mo-
glyby zlagodzic ludzkie cierpienie w roznych wymiarach; 

V I . obawa pacjentow, ze utracq samodzielnosc, stanq si? 
ci?zarem dla krewnych lub instytucji i b?dq od nich calkowi
cie zalezni; 

VI I . brak lub niestosownosc srodowiska spolecznego i in-
stytucjonalnego, w ktorym czlowiek w spokoju moze poze-
gnac si? z krewnymi i przyjaciolmi; 

Vin . niedostateczne fundusze i s'rodki przeznaczone na opie-
k? oraz wsparcie osob nieuleczalnie chorych i umierajqcych; 

IX. dyskryminacja spoleczna nieodlqcznie zwiqzana ze sla-
bos'ciq, umieraniem i smierciq. 

8. Zgromadzenie wzywa pahstwa czlonkowskie do ustano-
wienia w prawie wewn?trznym niezb?dnej ochrony prawno-
-spolecznej przed szczegolnymi niebezpieczehstwami i oba-
wami, ktore mogq stac si? udzialem osob nieuleczalnie cho
rych lub umierajqcych, a w szczegolnosci przed: 

I . narazeniem umierajqcego na powazne cierpienia (na 
przyklad bol, duszenie si? itp.); 

I I . przedluzaniem procesu umierania osoby nieuleczalnie 
chorej lub umierajqcej, wbrew jej woli; 

I I I . umieraniem w samotnosci i ponizeniu; 
IV. obawq umierajqcego, ze stanowi ci?zar dla spoleczehstwa; 
V. ograniczaniem opieki medycznej podtrzymujqcej zycie 

z przyczyn ekonomicznych; 
V I . niedostatkiem funduszy i srodkow na wlasciwq opiek? 

nad nieuleczalnie chorymi i umierajqcymi. 

9. Zgromadzenie zaleca zatem, by Komisja Ministrow 
sklonila pahstwa czlonkowskie Rady Europy do poszanowania 
i ochrony pod kazdym wzgl?dem godnosci osob nieuleczalnie 
chorych i umierajqcych: 

a. przez uznanie i ochron? prawa osoby nieuleczalnie cho
rej lub umierajqcej do pelnej opieki pahatywnej, w drodze nie-
zb?dnych dzialah obejmujqcych: 

I . zapewnienie, by opieka paliatywna we wszystkich pah-
stwach czlonkowskich byla uznawana za luezbywalne upraw-
nienie czlowieka; 

n . zapewnienie rownego dost?pu do wlasciwej opieki paha
tywnej wszystkim osobom nieuleczalnie chorym i umierajqcym; 

6. This task has to be carried out especially for the benefit 
of the most vulnerable members of society, a fact demonstra
ted by the many experiences of suffering in the past and the 
present. Just as a human being begins his or her life in weak
ness and dependency, he or she needs protection and support 
when dying. 

7. Fundamental rights deriving from the dignity of the ter
minally i l l or dying person are threatened today by a variety of 
factors. 

I . insufficient access to palliative care and good pain mana
gement; 

n . often lacking treatment of physical suffering and a failu
re to take into account psychological, social and spiritual needs; 

I I I . artificial prolongation of the dying process by either 
using disproportionate medical measures or by continuing tre
atment without a patient's consent; 

IV. the lack of continuing education and psychological 
support for health-care professionals working in palliative 
medicine; 

V. insufficient care and support for relatives and friends of 
terminally i l l or dying patients, which otherwise could allevia
te human suffering in its various dimensions; 

V I . patients' fear of losing their autonomy and becoming 
a burden to, and totally dependent upon, their relatives or insti
tutions; 

V I I . the lack or inadequacy of a social as well as institutio
nal environment in which someone may take leave of his or her 
relatives and friends peacefully; 

V I I I . insufficient allocation of funds and resources for the 
care and support of the terminally i l l or dying; 

IX. the social discrimination inherent in weakness, dying 
and death. 

8. The Assembly calls upon member states to provide in 
domestic law the necessary legal and social protection against 
these specific dangers and fears which a terminally i l l or dying 
person may be faced with in domestic law, and in particular 
against: 

I . dying exposed to unbearable symptoms (for example, pa
in, suffocation, etc.); 

n . prolongation of the dying process of a terminally i l l or 
dying person against his or her wi l l ; 

n i . dying alone and neglected; 
IV. dying under fear of being a social burden; 
V. limitation of life-sustaining treatment due to economic 

reasons; 
V I . insufficient provision of funds and resources for adequate 

supportive care of the temunally i l l or dying. 

9. The Assembly therefore recommends that the Committee 
of Ministers encourage the member states of the Council of 
Europe to respect and protect the dignity of terminally i l l or 
dying persons in all respects: 

a. by recognising and protecting a terminally i l l or dying 
person's right to comprehensive palliative care, while taking 
the necessary measures; 

I . to ensure that palliative care is recognised as a legal en
titlement of the individual in all member states; 

I I . to provide equitable access to appropriate palliative ca
re for all terminally i l l or dying persons; 
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I I I . zadbanie o zach?canie krewnych i przyjaciol, by towa
rzyszy l i osobom nieuleczalnie choiym i umierajqcym oraz 
0 profesjonalnq pomoc w ich staraniach. Jezeli brak rodziny 
lub znajomych bqdz sq oni zbyt zaj?ci, to nalezy zapewnic za-
miennq lub uzupelniajqcq form? profesjonalnej opieki me
dycznej; 

IV. stworzenie zespolow i sieci opieki ambulatoryjnej, za
pewnienie dost?pnosci opieki paliatywnej w domu, gdy tylko 
opieka ambulatoryjna nad osobami nieuleczalnie chorymi 
1 umierajqcymi jest mozliwa; 

V. stworzenie warunkow do wspoldzialania dla wszystkich 
zaangazowanych w opiek? nad osobami nieuleczalnie chorymi 
i umierajqcymi; 

V I . opracowanie i wdrozenie norm jakosci opieki nad oso
bami nieuleczalnie chorymi i umierajqcymi; 

VI I . zapewnienie, ze - jezeli zainteresowany nie zdecydu-
je inaczej - osoba nieuleczalnie chora lub umierajqca otrzyma 
odpowiednie s'rodki usmierzajqce bol i b?dzie obj?ta opiekq 
pahatywnq, nawet gdy takie s'rodki mogq si? przyczynic do 
skrocenia zycia; 

VI I I . zapewnienie, ze pracownicy sluzby zdrowia sq odpo
wiednie przeszkoleni i kierowani, by osob? nieuleczalnie cho-
rq lub umierajqcq objqc opiekq medycznq, piel?gniarskq i psy-
chologicznq jako skoordynowany zespol, zgodnie z najlepszy-
mi dost?pnymi standardami; 

IX. utworzenie i rozwoj osrodkow badah, nauczania i szko-
leri w dziedzinach medycyny i opieki paliatywnej, a takze in-
terdyscyplinamej tanatologii; 

X. zapewnienie, by specjalistyczne oddzialy opieki palia
tywnej i hospicja byly utworzone przynajmniej w duzych szpi
talach, a medycyna i opieka paliatywna staly si? z czasem nie-
odlqcznq cz?sciq kazdego leczenia; 

XL zapewnienie, by specjalistyczna medycyna i opieka pa
liatywna zakorzenily si? w swiadomosci spolecznej jako waz
ne obszary medycyny; 

b. przez ochron? prawa osoby nieuleczalnie chorej lub 
umierajqcej do podejmowania samodzielnych decyzji, w dro
dze niezb?dnych dzialah obejmujqcych: 

I . egzekwowanie prawa osoby nieuleczalnie chorej lub 
umierajqcej do zgodnych z prawdq i wyczerpujqcych, lecz 
przekazanych ze wspolczuciem, informacji o jej stanie zdro
wia - jednak z poszanowaniem zyczenia pacjenta, ktory nie 
chce bye informowany; 

I I . umozhwienie kazdej osobie nieuleczalnie chorej lub 
umierajqcej korzystania z porady innych lekarzy niz lekarz 
prowadzqcy; 

I I I . zapewnienie, by zadna osoba nieuleczalnie chora lub 
umierajqca nie byla leczona wbrew jej woli, a zarazem nie ule-
gala wplywowi i nie byla poddawana naciskowi innej osoby. 
Ponadto nalezy zagwarantowac, by woli pacjenta nie ksztalto-
waly wzgl?dy ekonomiczne; 

IV. zapewnienie, ze wyrazona wczesniej wola osoby nie
uleczalnie chorej lub umierajqcej, by nie stosowac szczegol-
nego leczenia, jest respektowana, gdy osoba ta straci zdol
nosc do dzialah prawnych. Ponadto okreslenie kryteriow 
waznos'ci dotyczqcych zarowno zakresu wydawanych 
uprzednio zaleceri, jak i mianowania pelnomocnikow oraz 
zakresu ich upowaznieh. Zapewnienie, by decyzje zast?pcze 
pelnomocnikow, oparte na uprzednich osobistych oswiadcze-
niach woli lub domniemaniu woli, byly podejmowane wy-
Iqcznie wtedy, gdy pacjent nie wyrazil bezposrednio woli do-
tyczqcej danych okolicznos'ci lub gdy jego woli nie mozna 

I I I . to ensure that relatives and friends are encouraged to 
accompany the terminally i l l or dying and are professionally 
supported in thek endeavours. I f family and/or private net
works prove to be either insufficient or overstretched, alterna
tive or supplementary form of professional medical care are to 
be provided; 

IV. to provide for ambulant hospice teams and networks, to 
ensure that palliative care is available at home, wherever am
bulant care for the terminally i l l or dying may be feasible; 

V. to ensure co-operation between all those involved in the 
care of a terminally i l l or dying person; 

V I . to ensure the development and implementation of qu
ality standards for the care of the terminally i l l or dying; 

V I I . to ensure that, unless the patient chooses otherwise, 
a terminally i l l or dying person wil l receive adequate pain re
lief and palliative care, even i f this treatment as a side-effect 
may contribute to the shortening of the individual's life; 

V I I I . to ensure that health professionals are trained and 
guided to provide medical, nursing and psychological care for 
any terminally i l l or dying person in co-ordinated teamwork, 
according to the highest standards possible; 

IX. to set up and further develop centres of research, te
aching and training in the fields of palliative medicine and ca
re as well as in interdisciplinary thanatology; 

X. to ensure that speciahsed palliative care units as well as 
hospices are established at least in larger hospitals, from which 
palliative medicine and care can evolve as an integral part of 
any medical treatment; 

X I . to ensure that specialised palliative medicine and care 
are firmly estabhshed in public awareness as an important goal 
of medicine; 

b. by protecting the terminally i l l or dying person's right to 
self-determination, while taking the necessary measures: 

I . to give effect to a teratinally i l l or dying person's right to 
truthful and comprehensive, yet compassionately dehvered in
formation on his or her health condition, while respecting an 
individual's wish not to be informed; 

I I . to enable any tenrdnally i l l or dying person to consult 
doctors other than his or her usual doctor; 

I I I . to ensure that no terminally i l l or dying person is treated 
against his or her wi l l while ensuring that he or she is neither 
influenced nor pressured by another person. Furthermore, safe
guards are to be envisaged to ensure that their wishes are not 
formed under economic pressure; 

IV. to ensure that a currently incapacitated terminally i l l 
or dying person's advance directive or hving wi l l refusing 
specific medical treatments is observed. Furthermore, to in
sure that criteria of validity as to the scope of instructions gi
ven in advance, as well as the nomination of proxies and the 
extent of their authority are defined; and to ensure that surro
gate decisions by proxies based on advance personal state
ments of wi l l or assumptions of wi l l are only to be taken i f 
the wi l l of the person concerned has not been expressed di
rectly in the situation or i f there is no recognisable wi l l . In 
this context, there must always be a clear connection to state-

24 Stuzba zyciu xi/99 



okreslic. Tak wi?c zawsze musi zachodzic wyrazny zwiqzek 
[decyzji w zast?pstwie] z oswiadczeniami danej osoby, ktore 
sq bliskie w czasie sytuacji podejmowania decyzji - czyli 
chwili, kiedy pacjent umiera - a byly podj?te we wlasciwych 
okolicznosciach, tj. gdy osoba ta nie ulegala naciskowi i by
la sprawna umyslowo. Zapewnienie, by decyzje zast?pcze 
oparte na ogolnie panujqcych w spoleczehstwie przekona-
niach byly niedopuszczalne, i by w razie wqtpliwosci zawsze 
podejmowano decyzj? o utrzymaniu przy zyciu i przedluze-
niu zycia; 

V. zapewnienie - z zachowaniem ostatecznej odpowiedzial
nosci lekarza za leczenie - by zyczenia wyrazone przez osob? 
nieuleczalnie chorq lub umierajqcq dotyczqce poszczegolnych 
sposobow leczenia byly uwzgl?dniane, pod warunkiem, ze nie 
naruszajq one godnosci ludzkiej; 

V I . zapewnienie, by w razie braku uprzednich zaleceh lub 
woli dotyczqcych zycia prawo pacjenta do zycia nie bylo nara-
szane. Nalezy sporzqdzic wykaz zabiegow i opieki medycznej, 
ktorych nie wolno zaniechac ani odmowic w zadnych okolicz
nosciach; 

c. przez utrzymanie w mocy zakazu umyslnego odebra-
nia zycia osobie nieuleczalnie chorej lub umierajqcej, 
w tym: 

I. uznanie, ze panstwa czlonkowskie gwarantujq prawo 
do zycia, szczegolnie osobom nieuleczalnie chorym i umie
rajqcym, zgodnie z Artykulem 2 Europejskiej Konwencji 
Praw Czlowieka, stwierdzajqcej, ze „nikt nie moze bye 
umyslnie pozbawiony zycia"; 

I I . uznanie, ze zyczenie smierci wyrazone przez osob? 
nieuleczalnie chorq lub umierajqcq w zadnych okoliczno
sciach nie stanowi tytulu prawnego do zadania smierci 
przez innq osob?; 

III . uznanie, ze samo zyczenie smierci wyrazone przez 
osob? nieuleczalnie chorq lub umierajqcq nie moze stano
wic prawnego uzasadnienia dziataii zmierzajqcych do za
dania smierci. 

1 Debata Zgromadzenia 25 czerwca 1999 r. (24. Posiedze-
nie) (por. Dok. 8421, raport Komisji Spraw Spolecznych, 
Zdrowotnych i Rodzinnych, sprawozdawca: p. Gatterer, a tak
ze Dok. 8454, opinia Komisji Prawa i Praw Czlowieka, spra
wozdawca: p. McNamara). Tekst przyj?ty przez Zgromadzenie 
25 czerwca 1999 r. (24. Posiedzenie) 

ments that were made by the person in question close in time 
to the decision-making situation, more precisely at the time 
when he or she is dying, and in an appropriate situation wi
thout exertion of pressure or mental disability. To ensure that 
surrogate decisions that rely on general value judgements 
present in society should not be admissible and that, in case 
of doubts, the decision must always be for life and the pro
longation of life; 

V. to ensure that - notwithstanding the physician's ultima
te therapeutic responsibility - the expressed wishes of a termi
nally i l l or dying person with regard to particular forms of treat
ment are taken into account, provided they do not violate hu
man dignity; 

V I . to ensure that in situations where an advance directive 
or living wil l does not exist, the patient's right to life is not in-

i fringed upon. A catalogue of treatments which under no condi
tion may be withheld or withdrawn is to be defined; 

c. by upholding the prohibition against intentionally ta
king the life of terminally ill or dying persons, while: 

I . recognising that the right to life, especially with re
gard to a terminally ill or dying person, is guaranteed by 
the member states, in accordance with Article 2 of the Eu
ropean Convention on Human Rights which states that „no 
one shall be deprived of his life intentionally"; 

I I . recognising that a terminally ill or dying person's 
wish to die never constitutes any legal claim to die at the 
hand of another person; 

I I I . recognising that a terminally ill or dying person's 
wish to die cannot of itself constitute a legal justification to 
carry out actions intended to bring about death. 

1 Assembly debate on 25 June 1999 (24th Sitting) (see Doc. 
8421, report of the Social, Health and Family Affairs Commit
tee, rapporteur: Mrs. Gatterer, and Doc. 8454, opinion of the 
Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: 
Mr. McNamara). Text adopted by the Assembly on 25 June 
1999 (24th Sitting) 

Od redakcji: 

Przytaczaji}C na nast^pnych stronach dokument dotyczqcy aborcji, warto wspomniec o stanie prawnym, 

jak i obowi^zuje w Unii Europejskiej w kwestii ochrony zycia, zdrowia i integralnosci cielesnej dziecka 

poczqtego, Te sprawy nie s^ obj^te zakresem prawa Unii Europejskiej. Europejski Trybunal Sprawiedli-

wosci potwierdzil w 1991 roku zasady, zgodnie z ktorq problematyka przerywania ci^zy nalezy wy-

Iqcznie do kompetencji panstw czlonkowskich. (Orzeczenie z 4 pazdziernika 1991 w sprawie 

C-159/90 - The Society for the Protection of Unborn Children Irelend L T D v Stephen Grogan and 

others). Nie istnieje zatem w prawie wspolnotowym regulacje, dotyczace ochrony zycia i zdrowia dziec

ka poczqtego. Zachowuj^c czujnosc w tej sprawie, stwierdzic trzeba, ze prawo Unii Europejskiej nie mo

ze nam obecnie narzucic zadnych rozwi^zah sprzecznych z ustaleniami polskiego prawa. 
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Europejski Komitet ds. Praw 
Kobiet za aborcjq 
Na tegorocznej sesji wiosennej Parlament Europejski przyjql sprawozdanie Komitetu ds. Praw 
Kobiet dt. zdrowia kobiet i aborcji. Ponizej publikujemy interesujqce nas fragmenty. 

22 stycznia 1999 r. 
A4-0029/99 

Tlumaczenie 

DRUGIE SPRAWOZDANIE 

dotyczqce sprawozdania Komisji dla Rady, Parlamentu Euro
pejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego i Komitetu 
Regionow w sprawie stanu zdrowia kobiet we Wspolnocie 
Europejskiej 

(COM (97) 0224 - C4-0333/97) 

Komitet Praw Kobiet 

Sprawozdawca: Heidi Hautala 

INFORMACJE O PROCEDURZE 

Pismem z dnia 23 maja 1997 r. Komisja przekazala Parla-
mentowi sprawozdanie o stanie zdrowia kobiet we Wspolnocie 
Europejskiej. 

Na posiedzeniu w dniu 14 lipca 1997 r. przewodniczqcy 
Parlamentu oglosil, ze przekazal sprawozdanie Komitetowi 
Praw Kobiet jako wlas'ciwemu dla sprawy komitetowi oraz Ko
mitetowi Srodowiska, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsu-
mentow do zaopiniowania. Na posiedzeniu w dniu 18 wrzesnia 
1997 r. przewodniczqcy Parlamentu oglosil, ze przekazal spra
wozdanie do zaopiniowania takze Komitetowi Badah i Energii. 

Komitet Praw Kobiet na posiedzeniu w dniu 2 wrzesnia 1997 r. 
mianowal sprawozdawcq paruq Nel van Dijk. 

Na posiedzeniu w dniu 29 pazdziernika 1997 r. Komitet na 
podstawie Artykulu 45 Regulaminu zdecydowal wlqczyc do 
swego sprawozdania wnioski o podj?cie nast?pujqcych uchwal: 

- B4-0548/95 sporzqdzonej przez p. lana White'a, dotyczqcej 
zespolu wstrzqsu toksycznego (TSS), przekazanej do zaopinio
wania 13 lipca 1995 r. Komitetowi Praw Kobiet oraz Komiteto
wi Srodowiska, Zdrowia Pubhcznego i Ochrony Konsumenta. 

- B4-0819/97 sporzqdzonej przez p. Nialla Andrewsa 
i p. Katerin? Daskalaki, dotyczqcej zdrowia kobiet, przeka
zanej do zaopiniowania 21 pazdziernika 1997 r. Komitetowi 
Praw Kobiet jako wlasciwemu komitetowi oraz Komitetowi 
Srodowiska, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumenta. 
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22 January 1999 
A4-0029/99 

Tekst oryginalny 

SECOND REPORT 

on the report from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions on the state of women's health 
in the European Community 

(COM(97)0224 - C4-0333/97) 

Committee on Women's Rights 

Rapporteur: Mrs Heidi Hautala 

PROCEDURAL PAGE 

By letter of 23 May 1997 the Commission forwarded to 
Parliament the report on the state of women's health in the 
European Conomunity. 

At the sittmg of 14 July 1997 the President of Parhament 
announced that he had referred the report to the Committee on 
Women's Rights as the conmuttee responsible and to the 
Committee on Environment, Pubhc Health and Consumer 
Protection for its opinion. At the sitting of 18 September 1997 the 
President of Parhament announced that he had also referred the 
report to the Committee on Research and Energy for its opinion. 

The Committee on Women's Rights appointed Mrs Nel van 
Dijk rapporteur at its meeting of 2 September 1997. 

At its meeting of 29 October 1997 it decided pursuant to 
Article 45 to the Rules of Procedure to include the following 
motions for a resolution in its report: 

- B4-0548/95 by Mr Ian White on toxic shock syndrome, 
referred on 13 July 1995 to the Committee on Women's Rights as 
the committee responsible and to the Committee on Envhonment, 
Pubhc Health and Consumer Protection for its opinion. 

- B4-0819/97 by Mr Niall Andrews and Mrs Katerina 
Daskalaki on women's health, referred on 21 October 1997 to 
the Committee on Women's Rights as the committee 
responsible and to the Committee on Environment, Public 
Health and Consumer Protection for its opinion. 

Sluzba zyciu xi/99 



Komitet omowil sprawozdanie Komisji oraz projekt spra- | 
wozdania na posiedzeniach w dniach 15 kwietnia 1998 r. 
i 24 czerwca 1998 r. 

Na ostatnim posiedzeniu przyjql wniosek o podj?cie 
uchwaiy przy 10 glosach za, 2 przeciw i 1 wstrzymujqcym si?. 

Nast?pujqce osoby wzi?ly udzial w glosowaniu: van Dijk, 
przewodniczqca i sprawozdawca, Bennasar Tons, drugi wice-
przewodniczqcy, Ahlqvist, Eriksson, Groener, Hautala, Kara-
manou (wz. Crawley), Larive, Lulling, Ribiero, Siellier, Sor-
nosa Martinez i Waddington. 

Sprawozdanie przedlozono do dyskusji dnia 3 lipca 1998 r. 
(A4-0260/98). 

Na posiedzeniu w dniu 14 lipca 1998 r. spraw? skierowano 
ponownie do Komitetu Praw Kobiet, na mocy przepisu 129 
Regulaminu. 

Po rezygnacji pani van Dijk na posiedzeniu dnia 8 wrzesnia 
1998 r. Komitet mianowal sprawozdawcq paniq Hautala. 

Komitet rozwazyl projekt drugiego sprawozdania na posie
dzeniach w dniach 7 wrzes'nia 1998 r., 29 pazdziernika 1998 r., 
24 listopada 1998 r. i 18 stycznia 1999 r. 

Podczas ostatniego z tych posiedzeh Komitet przyjql jed-
noglos'nie wniosek o podj?cie uchwaiy. 

Nast?pujqce osoby wzi?ly udzial w glosowaniu: Hautala, 
przewodniczqca i sprawozdawca, Bannasar Tons, drugi wiceprze-
wodniczqcy, Torres Marques, trzeci wiceprzewodniczqcy, Breyer 
(wz. Kerr), Ghhardotti, Groener, Heinisch (wz. Lulling), Keste-
hjn-Sierens, Mann T, Marinucci, Van Lancker i Waddington. 

Zalqczono opinie Komitetu Badah, Rozwoju Technicznego 
i Energii oraz Komitetu Srodowiska, Zdrowia Publicznego 
i Ochrony Konsumenta dotyczqce pierwszego sprawozdania. 

Drugie sprawozdanie przedstawiono do dyskusji 22 stycz
nia 1999 r. 

Terminy zglaszania zmian i poprawek b?dq wskazane 
w projekcie harmonogramu wlasciwej sesji. (...) 

Wniosek o uchwal? 
Uchwala dotyczqca sprawozdania Komisji w spra

wie stanu zdrowia kobiet we Wspolnocie Europejskiej 
(COM(97)0224 - C4-0333/97) 

Parlament Europejski, (...) 

Zdrowie reprodukcyjne 
8. Podkresia koniecznosc dost?pnosci, takze finansowej, wyso-

kiej jakosci uslug zdrowotnych dotyczqcych ukladu rozi-odczego 
dla wszystkich kobiet na wszystkich etapach ich zycia rozrodczego. 
Wzywa Komisj? do porownania takich uslug w poszczegolnych 
Pahstwach Czlonkowskich i upowszechnienia najlepszej praktyki. 

9. Wzywa Komisj? do zapewnienia, by okresowe bada
nia sluzqce wykryciu raka macicy i raka piersi spelnialy czy-
telne kryteria jako^ciowe oraz by badania takie byly dost?p-
ne bezplatnie i regularnie powtarzane w calej Wspolnocie. 

I It considered the Commission report and the draft report at 
its meetings of 15 April 1998 and 24 June 1998. 

At the last meeting it adopted the motion for a resolution 
with 10 votes for, 2 against and 1 abstention. 

The following were present for the vote: van Dijk, 
chairperson and rapporteur; Bennasar Tous, 2nd vice 
chairperson; Ahlqvist; Eriksson; Groner; Hautala; Karamanou 
(for Crawley); Larive; Lulling; Ribiero; SeiUier; Somosa 
Martinez and Waddington. 

The report was tabled on 3 July 1998 (A4-0260/98). 

At the sitting of 14 July 1998 the matter was referred back 
to the Committee on Women's Rights, pursuant to Rule 129 of 
the Rules of Procedure. 

The committee appointed Mrs Hautala rapporteur at its meeting 
of 8 September 1998 following Mrs van Dijk's resignation. 

It considered the draft second report at its meetings of 
7 September 1998, 29 October 1998, 24 November 1998 and 
18 January 1999. 

At the latter meeting it adopted the motion for a resolution 
unanimously. 

The following were present for the vote: Hautala, 
chairperson and rapporteur; Bennasar Tous, second vice-
chairperson; Torres Marques, third vice-chairperson; Breyer (for 
Kerr), Ghilardotti, Groner, Heinisch (for Lulling), Kestelijn-
Sierens, Mann T., Marinucci, Van Lancker and Waddington. 

The opinions of the Committee on Research, Technological 
Development and Energy and the Committee on the 
Environment, Public Health and Consumer Protection on the 
first report are attached. 

The second report was tabled on 22 January 1999. 

The deadline for tabling amendments wil l be indicated in 
the draft agenda for the relevant part-session. 

Motion for a resolution 
Resolution on the report from the Commission on the 

state of women's health in the European Community 
(COM(97)0224 - C4-0333/97) 

The European Parhament, (...) 

Reproductive health 
8. Emphasizes that high quality reproductive health 

services must be easily accessible and affordable to all women 
in the various stages of their reproductive lives; calls on the 
Commission to make a comparison of these services in the 
Member States and disseminate the best practices; 

9. Urges the Commission to ensure that the value of regular 
examinations for breast and cervical cancer checks satisfy 
comparable quality criteria and that such examinations are 
available free of charge and repeated at regular intervals 
throughout the Community; 
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D O K U M E N T Y 

10. Uwaza, ze Komisja jedynie ogolnie zajfla si? skutkami 
zdrowotaymi wyst?pujqcych w poszczegolnych Pahstwach 
Czlonkowskich roznic, dotyczqcych aborcji oraz dzialaniami, 
ktore moglyby ograniczyc hczb? aborcji, takimi jak programy 
edukacji seksualnej, promocja nie ograniczanej dost?pnosci 
srodkow antykoncepcyjnych i poradnictwa, ukierunkowanymi 
przede wszystkim na ludzi mlodych. 

11. Wzywa Panstwa Czlonkowskie do zalegalizowania 
sztucznego poronienia w okreslonych okolicznosciach, co 
najmniej w przypadkach ciqzy wymuszonej i gwaltu, a tak
ze gdy zagrozone jest zycie lub zdrowie kobiety, z zachowa
niem zasady, ze sama kobieta podejmuje ostatecznq decy-
zjf; ponadto do zapewnienia, ze dobrowolna aborcja odby-
wa si? pod nadzorem medycznym oraz zagwarantowania 
pomocy psychologicznej i spolecznej. 

12. Wzywa Komisj? do zobowiqzania, by zwrocono uwa-
g? na wady i zalety leczenia hormonalnego zaburzeh zwiqza
nych z menstruacjq i menopauzq, a takze by zbadano terapie | 
zamienne. 

13. Wnioskuje do Komisji o dokonanie oceny stanu badah 
i rozpocz?cia dalszych niezaleznych badah przyczyn zespolu 
wstrzqsu toksycznego (TSS), by zespol ten byl chorobq podle-
gajqcq zgloszeniu we wszystkich Pahstwach Czlonkowskich, 
a takze o zapewnienie, by Kodeks Post?powania stosowal si? 
do wszystkich producentow tamponow i wszedl w zycie nie 
pozniej iz 1 stycznia 2000 r. Ustalone w nim minimalne normy 
i wymogi winno si? stosowac takze do towardw eksportowa-
nych i wprowadzanych na rynek krajow trzecich. Jezeli Ko
deks nie b?dzie przyj?ty we wskazanym terminie, Komisja | 
zlozy propozycj? ustawodawczq, a nast?pnie zapewni wlasci- | 
wq edukacj? zdrowotnq obejmujqcq zespol wstrzqsu ; 
toksycznego (TSS) zarowno dla dziewczqt zamierzajqcych 
stosowac tampony jak i personelu medycznego zobowiqzane-
go do diagnozowania i leczenia przypadkow tej choroby. 

14. Zwraca uwag? na fakt, ze kobiety wybierajq rodzenie 
dziecka, b?dqc w starszym wieku, co pociqga za sobq pewne 
zagrozenia dla zdrowia. W zwiqzku z tym wzywa Pahstwa 
Czlonkowskie do stworzenia warunkow pozwalajqcych na Iq- i 
czenie pracy zawodowej z obowiqzkami macierzyhskimi. 

15. Wzywa Komisj? do zapewnienia we wszystkich pah
stwach Wspolnoty poszanowania praw seksualnych wszystkich ; 
kobiet zamieszkalych na obszarze Wspolnoty zgodnie z uzgod- i 
nieniami Konferencji ONZ w Pekinie z 1995 r. (...) 

7. Sprawozdanie podejmuje nowe zagadnienia, dotyczqce 
bardziej kobiet niz m?zczyzn, omawia zwi?zle przyczyny pro-
blemow zdrowotnych zwiqzanych z czynnikami spolecznymi, 
takich jak: zaburzenia w odzywianiu si?, HIV (AIDS), plano-
wanie rodziny, ochrona zdrowia matki i aborcja, menopauza 
i przemoc wobec kobiet. Przy takim podejsciu uznaje si?, ze i 
czynniki spoleczne i styl zycia decydujq o zdrowym zyciu 
w rownym stopniu, co nowy wspanialy swiat biomedycyny. 
W rzeczywistosci wlasnie zagadnienia zwiqzane z czynnikami 
spolecznymi zadecydowaly o zainteresowaniu Wspolnoty 
ochronq zdrowia w rozumieniu Artykulu 152 Traktatu, gdyz 
dotyczq bezposrednio wielu obszarow dzialah politycznych 
Wspolnoty. Dyskusja jest wi?c nakierowana na inne czyrmiki | 
niz „naturalne przyczyny" problemow zdrowotnych. | 

10. Considers that the Commission has dealt only 
summarily with the health consequences of the differences in 
the various Member States regarding abortion, and with the 
various measures which could be taken to reduce the number 
of abortions through programmes of sex education, the 
promotion of unrestricted availability of contraceptives and 
counselling, aimed especially at younger people; 

11. Calls on the Member States to legalize induced 
abortion in certain circumstances, at least in cases of forced 
pregnancy and rape, and where the health or life of the 
woman is endangered, on the principle that it must be the 
woman herself who takes the final decision, and to ensure 
that voluntary abortions are carried out in a medically safe 
way and that psychological and social support is provided; 

12. Urges the Commission to ensure that attention is drawn 
to the advantages and disadvantages of hormonal treatments 
for menstrual and menopausal problems, and that alternatives 
to the are researched; 

13. Requests the Commission to make an evaluation of 
existing research and to institute further independent research 
into the causes of toxic shock syndrome, to make this 
syndrome a notifiable disease in all Member States, and to 
ensure that a Code of Practice wi l l apply to all tampon 
producers, entering into force no later than 1 January 2000, 
whereby the agreed minimum standards and requirements 
should apply also to exports and marketing in third countries, 
or by lack of an agreement by that date to put forward 
legislative proposals, and further to ensure that adequate health 
education about toxic shock syndrome is given both to girls 
considering using tampons and the medical staff responsible 
for diagnosing and treating any incidences of the disease; 

14. Calls attention to the fact that women are choosing to 
give birth at a later age, which can entail certain health risks; 
urges the Member States to create the conditions to enable 
working life to be combined with parental responsibilities in 
view of this fact; 

15. Calls on the Commission to ensure the respect 
throughout the Community of women's sexual rights as agreed 
in the UN Conference of Beijing in 1995, to everyone residing 
in the Community's territory. (...) 

7. The report takes up new issues which are more specific 
to women than men, touching on reasons for society-related 
health issues such as: eating disorders; HIV/AIDS; family 
planning; reproductive health and abortions; menopause; and 
violence against women. This approach recognises that society 
and lifestyle are as much deciding factors in maintaining a 
healthy life as the brave new world of bio-medicine. In fact 
these society-related health issues are the very reason for the 
Community to be concerned with the health issue as 
recognised in Article 152 of the Treaty, as they touch directly 
on several Community policies. The discussion thus is moving 
towards other factors than the „natural cause" of health 
problems. 
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ks. dr Franciszek Ptonka 

Aby ojcowie troszczyli si^ 
o kazde dziecko 
od chwili jego poczecia 

intencja Kmcjaty Modlitwy w Obronle Poczetych Dzieci na grudzleil 

J eden z biblijnych psalmow 
(Psalm 139 [138]) jest wyrazem 
wdzi?cznosci natchnionego au-

tora dla Boga - Stworcy, za to, ze cale je
go zycie pozostaje w czulych r?kach Bo
ga, jest przeniknifte Jego obecnosciq: 

Panie, przenikasz i znasz mnie, 
Ty wiesz, kiedy siadam i wstajf. 
Z daleka przenikasz moje zamysiy, 
widzisz moje dzialanie i moj spoczynek 
i wszystkie moje drogi sq Ci znane (...). 
Ty ogamiasz mnie zewszqd 
i kladziesz na mnie swq r^k^. 

O poczqtku swojego zycia w lonie mat
ki mowi psalmista ze szczegdlnq wdzi^cz-
no^ciq: 

Ty utkales mnie w lonie mej matki. 
Dzi^kujf Ci, ze mnie stworzyles 
tak cudownie, 
godne podziwu sq Twoje dziela. 
I dobrze znasz mojq duszf, 
nie tajna Ci moja istota, 
kiedy w ukryciu powstawalem, 
utkany w gl^bi ziemi. 
Oczy Twoje widzialy me czyny 
i wszystkie sq spisane w Twej ksifdze; 
dni okreslone zostaly, 
chociaz zaden z nich [jeszcze] nie nastal. 

Psalm ten genialnie, z natchnienia Du-
cha Bozego, w kilku slowach ukazuje Bo
ga jako Ojca i Stwdrc? czlowieka. Jakby 
echem nasuwajq si? tu slowa s'w. Pawla, 
otwierajqce jeszcze szerszq, jeszcze gl?b-
szq wizj?: „Wybrai nas [Bog Ojciec] 
przed zalozeniem swiata (...). Z milosci 
przeznaczyl nas dla siebie jako przybra-
nych synow przez Jezusa Chrystusa" 
(Ef 1,5). 

Interpretowane w duchu wiary po
czucie nie jest tylko faktem biologicz-
nym, owocem ludzkiej, ziemskiej milosci 

lub tylko poddania si? porywowi zmy
slow. Dzialania ludzi, m?zczyzny i ko
biety, mogq bye w wysokim stopniu nie-
doskonale, grzeszne, a nawet przest?p-
cze. Ale to Bog, Stworca i Ojciec, od 
ktorego pochodzi wszelkie rodzicielstwo 
(por. Ef 3,14), posluguje si? tym kru-
chym, ulomnym ze swej natury, ludzkim 
posrednictwem, by powstawalo nowe 
zycie. Bog udziela czlowiekowi swojej 
mocy stworczej, od momentu pocz?cia 
czuwa nad ludzkq istotq, otacza jq swojq 
niezmierzonq, nieustajqcq milosciq. 

Ta swiadomos'c powinna stac si? 
bodzcem do wlas'ciwego podj?cia rodzi-
cielstwa, zwlaszcza roh ojca, juz od sa-
mego poczqtku zycia dziecka, a wi?c od 
pocz?cia. Moze tez stanowic cermq po
moc w sytuacji kryzysu spowodowanego 

niechcianym ojcostwem czy poczuciem 
niedojrzalos'ci, braku przygotowania do 
realizowania zadah wynikajqcych z tej 
nowej roll. Jezeli z poczqtkiem ojcostwa 
wiqzq si? zaniedbania i grzechy, nalezy 
zalowac za rue i pracowac nad sobq, aby 
w przyszlosci ich uniknqc. Trzeba jednak 
zawsze pami?tac, ze w naturalnym, bio-
logicznym fakcie zapoczqtkowania ludz
kiego zycia ma udzial Bog - Stworca, 
ktory obdarza nowego czlowieka calq 
swojq milosciq i otwiera dla niego naj-
wspanialsze perspektywy. Malehka isto
ta nabiera dzi?ki Bozemu blogoslawieh-
stwu wagi i wielkos'ci, nieporownywal-
nej z tq, ktorq posiadac by mogla jako 
element jedynie s'wiata biologicznego, 
s'wiata ziemskich interesow. 

M?zczyzna - ojciec musi podjqc 
swoje obowiqzki wobec pocz?tego ma-
lehstwa, dbac o nie razem ze Stworcq, 
tworzyc z Bogiem jednosc, bye Jego re-
prezentantem w milosci i trosce o bez-
pieczehstwo i szcz?scie dziecka. 

„Ty Boze, Stworco i Ojcze - wi -
nien mowic kazdy m?zczyzna, ojciec 
nie narodzonego jeszcze dziecka - po-
trzebujesz mnie jako wspolnika, 
wspolpracownika, ziemskiego znaku 
Twojej obecnosci, Twojej Opatrznos'ci 
i milosci". 

Z takiej swiadomosci poplynie naj
pierw modlitwa dzi?kczynna za dar oj
costwa, za powolanie do wspolpracy 
z Bogiem, za okazane czlowiekowi za-
ufanie, w ktorym Stworca powierza mu 
zycie dziecka, potem zas modlitwa bla-
galna o sil? koniecznq, by sprostac temu 
zadaniu. Potrzebna jest tez modlitwa za 
to malehkie dziecko, aby (z pomocq ze 
strony ojca) mogly si? w nim spelnic 
zamysiy Boga, ktory zawsze pragnie dla 
Swojego stworzenia wspanialego, god-
nego zycia, aby ono takze dorastalo do 
wspolpracy z Bogiem. Ojciec pocz?tego 
dziecka musi modlic si? rowniez za je
go matk?, ktorej opiece dziecko jest 
szczegolnie zawierzone w pierwszym 
okresie zycia. 

Swiadomosc obecnosci Boga w akcie 
tworzenia nowego zycia i wlasciwe poj-
mowanie roli ojca, w ktorych wypraco-
waniu pomaga taki rodzaj modlitwy, sta
nq si? dla m?zczyzny zrodlem sily dla 
czynnej postawy i wypelniania nowych 
obowiqzkow. Poplynq z nich akceptacja 
oraz milosc do dziecka i matki oraz 
zwiqzana z nimi pomoc materialna i du
chowa, ktore umozliwiq dziecku wlasci-
wy rozwoj. Rodzina stanie si? wtedy 
miejscem pelnym milosci, wzajemnego 
wsparcia i opieki. 
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D U C H O W A A D O P C J A 

Z proboszczem krakowskiej 
parafii pw. Matki Boskiej 
Cz^stochowskiej w Bienczy-
cach, ks. Edwardem Bania-
kiem oraz z ks. wikariuszem 
Kazimierzem Klimczakiem 
rozmawia animatorka Ruchu 
Krzewienia Duchowej Adop-
cji, Halina Chytra. 

Dar zycia 
najwi^lcsz^ taslcg 
Boga Ojca 
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- Przed laty bylam zaproszona do 
Waszej parafii, by rozpoczqc tam Du-
chowq Adopcjf. Chcialabym zapytac, 
jak obecnie rozwija sif to dzieto. 

Ks. Edward Baniak: Pierwsze nabo-
zehstwo Duchowej Adopcji zostalo od-
prawione 5 maja 1995 roku. Pami?tam 
dobrze, jak Pani, odpowiadajqc na pro^? 
pani Marii Trzaski, zglosila si? do mnie, 
by zaczqc to wieUde dzielo w naszej pa
rafii. W niedziel? poprzedzajqcq srodowq 
nowenn? informowala Pani parafian na 
kazdej Mszy swi?tej o celach Duchowej 
Adopcji. Zapraszala tez Pani na specjalne 
spotkania w srody, na ktorych mozna by
lo glfbiej zaangazowac si? w ten ruch. 
Wielu parafian oczywiscie przyszlo. 
Wtedy szczegolowo wyjasniala Pani, na 
czym polega udzial w Ruchu Duchowej 
Adopcji Dziecka Pocz?tego oraz jakie sq 
owoce takiego zaangazowania. 

Poczqtkowo, musz? przyznac, mialem 
nieco sceptyczny stosunek do Ruchu Du
chowej Adopcji, ale gdy z uplywem czasu 
widzialem, jak wielu parafian do niego 
przyst?puje, postanowilem go podtrzy-
mac. Widzialem tez owoce ich zaangazo
wania: pozytywne zmiany w post?powa-
niu i wzrost duchowy. Diatego tez powziq-
lem decyzje o rozszerzaniu mchu, wspo-
maganiu go wlasnym zaangazowaniem. 

Opiekunem pierwszej licznej grupy 
ludzi, ktora podj?la to dzielo, byl ksiqdz 
Jozef Motyka, ktory pracowal z niq przez 
trzy lata. 

Pierwsze nabozehstwo Duchowej Ad
opcji odbylo si? w bardzo uroczysty spo
sob. Wiemi, a bylo ich bardzo wielu, pod-
chodziU ze swiecami do oltarza i zapalah 
je od paschalu, odbierajqc jednoczes'nie 
Deklaracj? Duchowej Adopcji. Poczqtko-
wo myslalem, ze jest to tylko chwilowy 
zryw, zaangazowanie pod wplywem Pani 
sugestii. Jednak gdy si? okazalo, ze para-
fianie zbierajq si? co tydzieh, w kazdq sro-
d? i modlq si? w intencji dziecka pocz?te-
go, nie tylko przekonalem si? do wartos'ci, 
jakq ten mch niesie ze sobq, ale takze ca
lym sercem do niego przylgnqlem. Kiedy 
opiekun tej pierwszej grupy odszedl z na
szej parafii, przychodzih do mine zanie-
pokojeni wiemi, pytajqc, co b?dzie z Ru
chem, z Duchowq Adopcjq w naszej 
wspolnocie parafialnej. 

Kontynuacj? dzialalnosci, ktorq z ta
kim zapalem i poswi?ceniem rozpoczql 
ksiqdz Jozef Motyka, powierzylem no-
wemu wikaremu ksi?dzu Kazimierzowi 
Klimczakowi. 

- Moze wejd? na chwil? Ksi?dzu 
Proboszczowi w slowo, by podzielic si? 

wspomnieniem o pewnym wydarzeniu, 
ktore do dzis zachowuj? w pami?ci. Po 
spotkaniu inicjujqcym dzieto Duchowej 
Adopcji, podeszla do mnie placzqca ko
bieta, ktora przyznala si? do zabicia 
swojego dziecka. Powiedziala mi, ze do-
piero teraz zrozumiala, jak wielkq war
tosc stanowi ludzkie zycie, jak wspania-
lym jest darem od Pana Boga. Do tej 
pory nie zdawala sobie sprawy z powa-
gi swojego czynu. Stwierdzila: dobrze, 
ze mowi si? dzis o tej sprawie, bo dzi?ki 
temu przestrzega si? innych przed wiel-
kim cierpieniem, ktore jest wynikiem 
aborcji. Wyznala tez, ze uswiadomila 
sobie, ze Bog nie opuszcza tych, ktorzy 
dopuscili sif aborcji, ale w swoim wiel-
kim miiosierdziu daje im mozliwosc 
wyjscia z tego koszmaru przez podj?cie 
Duchowej Adopcji, ktora moze bye 
takze formq zadoscuczynienia. 

Czy moglby Ksiqdz przedstawic te
raz dalsze dzieje Ruchu Duchowej Ad
opcji w Bienczycach? 

Ks. Kazimierz Klimczak: Opiekuj? 
si? tq grapq modlitewnq od 1998 roku. 
Widzqc wielkie zaangazowanie ludzi 
w to dzielo, postanowilem wraz z nimi 
wlqczyc si? w modUtw?. W naszej para
fi i w kazdq trzeciq sobot? miesiqca o go-
dzinie 9.00 rozpoczynamy Mszq sw. mo-
dlitw? w intencji Duchowej Adopcji, po-
niewaz pragniemy Iqczyc si? z gmpq, 
ktora od dziesi?ciu lat spotyka si? w ko-
s'ciele s'w. Jozefa w Krakowie przy ulicy 
Zamoj skiego, skqd rozpowszechniana 
jest Duchowa Adopcja na Archidiecezj? 
Krakowskq. Zalozylem „Zlotq Ksi?g? 
Zycia", do ktorej wpisywane sq nazwi
ska osob podejmujqcych Duchowq Ad-
opcj?. Tworzy si? grapa animatorow, sq 
to mi?dzy innymi panie Maria Trzaska, 
Stanislawa Kwiatkowska, Bronislawa 
Wqtkowska, Eugenia Brodziech. Ludzie 
skupieni w RDA nie poprzestajq tylko na 
modlitwie, ale organizujq charytatywnq 
pomoc wielodzietnym rodzinom, mat-
kom samotnie wychowujqcym dzieci. 
Zajmujq si? rowniez wystrojem gablotki 
parafialnej informujqcej na biezqco, co 
dzieje si? w parafii w obronie zycia. Lu
dzie ci chcq spotykac si?, aby szerzyc 
Ruch Duchowej Adopcji. Piszq artykuly 
do gazetki parafialnej na ten temat, zaj
mujq si? organizowaniem pielgrzymek. 

Wszelkiego rodzaju pytania, wqtpli-
wosci, prosby o pomoc itp. skladane sq 
do zalozonej przeze mnie skrzynki „SOS 
dla ratowania zycia". Chcialbym przy-
ciqgnqc do tego mchu wi?cej mlodziezy, 
a takze propagowac Duchowq Adopcj? 
poprzez katechizacj? w szkolach. 

Wierz?, ze mozna w ten spos6b wyzwo-
lic w mlodych ludziach wartosci, ktore 
prowadzq do czystosci przedmalzeh-
skiej. Na srodowych nowennach, w cza
sie pros'b i podzi?kowah, siyszy si? slo
wa wdzi?cznosci dla tych, ktorzy podj?li 
i b?dq podejmowac Duchowq Adopcj?. 
Jest to wynikiem wielu lask, ktore moz
na otrzymac od Boga dzi?ki tej modli
twie. Ciesz? si? bardzo, ze Bog pozwolil 
mi uczestniczyc w tym dziele i prowa-
dzic je. Widz? w tym wielkie dobro 
i szans? na odnow? moralnq narodu. 

- Co, wedlug Ksifdza, jest najwaz
niejsze w Ruchu? 

Ks. Edward Baniak: Podejmowaiue 
walki w obronie nienarodzonych, jedno-
czenie si? ludzi w modlitwie. Obserwuj? 
parafi? od szeregu lat i stwierdzam 
z ogromnq rado^ciq, ze obecnie wiele ko
biet, nawet juz nie mlodych, znajduje si? 
w stanie blogoslawionym. Duzo rodzin, 
mimo tmdnych warankow zyciowych, 
dzi?ki modhtwie Duchowej Adopcji zde-
cydowalo si? na przyj?cie, kolejnego cz?-
sto, dziecka. Gl?boko wierz?, ze ta modh-
twa zaowocuje dalszymi laskami, chociaz 
teraz nie zawsze sq one latwo dostrzegalne. 

- Dzi?kuj? za rozmow?, a przede 
wszystkim za wielkie zaangazowanie 
w Ruch Duchowej Adopcji 

(H. Ch.) 

Od redakcji: 
Animatorzy Ruchu Duchowej Adop

cji z parafii w Biehczycach organizujq 
pielgrzymki, ktore sq dla wiemych uzu-
pelnieniem ich codziennej modlitwy 
i praktycznego dzialania na rzecz dzieci 
nie narodzonych. Taka pielgrzymka od-
byla si? np. w maju tego roku, jej celem 
byly Sanktuaria Maryjne w Ludzmierzu 
i Zakopanem. Pielgrzymki dajq uczestni
kom mozliwosc pogl?bienia zycia du-
chowego, zjednoczenia w modlitwie, 
zwi?kszenia zaangazowania w dzialal-
nosc Ruchu Duchowej Adopcji. Ich or-
ganizatorzy podkreslajq ogromnq war
tosc tego rodzaju inicjatyw dla integracji 
parafian i propagowania idei Duchowej 
Adopcji. Diatego zalecajq wspolne piel-
grzymowanie wszystkim pragnqcym si? 
przyczynic do rozszerzenia dzialah ratu-
jqcych zycie pocz?tych dzieci. 

Strony redagowane przez Ruch Krzewie
nia Duchowej Adopcji. Redaktorzy: 
0. Ignacy R^kawek (Cz^stochowa), Hali
na i Czestaw Chytrowie (Krakow). 
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Uwaga katecheci: duchowni i swieccy! 
Prezentowany juz na lamach „Siuzby Zyciu" pakiet 

10 wideokaset „Czlowiek • Milosc • Rodzina" - po
moc dydaktyczna do nauczania przedmiotu „Wycho-
wanie do zycia w rodzinie" zyskuje bardzo 
pozytywne opinie nauczycieli i wycho-
wawcow. 

Eksperci wydzialdw nauki katolickiej 
(wydzialow katechetycznych) Kuril Me-
tropolitalnych w Warszawie, Krakowie 
i Lublinie uznali, ze wideofilmy te mogq 
bye takze wykorzystane z duzym pozyt-
kiem w katechezie mlodziezy. 

Przypominamy tytuly filmow (dlugos'c 
nagrania kazdego z nich to okolo 20 minut) 
oraz mozliwosci ich nabycia. 

Tytdiy poszczegdlnych filmdw: 

1. Czlowiek od poczf cia 2. Do progu dojrzewania 
3. Tajemnice kobiecosci 4. Tajemnice mfskosci 

5. Czlowiek - istota plciowa 6. Etyka seksualnosci 
7. Dramat aborcji 8. Naturalne planowanie rodziny 

9. Czas oczekiwania 10. Milosc 

Zamowienia dokonuje si? poprzez wplat? na 
rachunek bankowy „Wychowawcy" rownowarto-

sci kaset (380 d). Kasety przeslemy pocztq. 
Koszt przesylki wliczony zostal w cen? kom-

pletu. Mozhwe jest takze przeslanie 
wideokaset za zahczeruem poczto-
wym na podstawie pisemnego zamo
wienia. 
Fundacja „Zr6dlo" 
Zaklad „Wychowawca" 
ul. Smolerisk 2, 31-004 Krakow 
konto: BPH VI O/Krakow 
10601406-19363-27000-500101 
biuro: ul. Mikolajska 17, 
31-027 Kiakow 
tel./fax: (012) 423 23 24, 
teL423 24 36 

Wszystkiiiv ktdrym nie jest obojf tne ¥^ciiow(iiiie 
mbdego pol(oleiiia polecamy miesi^nHc 

WYCHOWAWCA 
CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI, 

WYCHOWAWCOW, 
KATECHETOW, RODZICOW 

Prenumeraty dokonuje si^ wptacajqc 
odpowiedniq kwot§ na rachunek: 

Fundaq'o „Zr6db", 
Zaklad „Wychowawca" 
31-004 Krakow, 
ul. Smolensk 2 
BPH l l l /O Krakow 
10601406-320000221017 
Redakcja: 
tel./fax (012) 423 23 24 

Cena prenumeraty 1 egz. 

na caly rok 2000 - 48 d 
iiopdlroku-24zl 

t WYCHOWAWa 
MIESi^CZNlK NAUCZYCIELI 

WYCHOWAWCOW KATOLICKlCtt 

Wychowowca zostol wpisany no list? czasopism zoleconych przez MEN. 
Szkoly mogq go zaprenumerowac ze swoich funduszy lub z funduszu Komitetu 

Rodzicielskiego. Skorzystaj z tej mozliwosci! 


