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(...) Zycie jest fundamentalnym dobrem 
czlowieka, a troska o zycie i zdrowie nalezy 
do podstawowych obowiqzkow panstwa, spo-
leczenstwD i obywafela (. . .). Powyzsza tresc 
preambuly ustawy z dnia 7 stycznia 1993 ro
ku 0 planowaniu rodziny, ochronie piodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci prze
rywania ciqzy - stanowi eel, ktory ustawa ma 
zabezpieczac. 

Na podstawie danych otrzymanych z po-
szczegolnych resortow nalezy jednoznacznie 
stwierdzic, ze efektem dziolania ustawy jest 
zmniejszenie si§ liczby dokonywonych abor-
cji, dolsza poprawa opieki nad matkq i dziec-
kiem oraz rozbudowanie systemu wychowa-
nia przygotowujqcego do odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. 

Zmniejszyla si? liczba przerwon ciqzy do-
konanych zgodnie z warunkami okreslonymi-
w ustawie, w tym nie wykonano ani jednego 
zabiegu w warunkach ambulatoryjnych. 
Zmniejszyla si? liczba przerywah ciqzy 
w zwiqzku zagrozeniem dia zycia lub zdrowia 
matki. (...) 

W roku 1999 zmniejszyla si? liczba dzie-
ciobojstw oraz porzucen dzieci (do lot 15), jak 
rowniez zmalala liczba przypadkow, w kto-
tych nostqpHa smierc w wyniku porzucenia. 

Liaba oborqi w roku 1999:151 

(fragm. Sprawozdania) 

Sprawozdanie Rady Ministrow z realizacji w rolcu 1999 
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 rolcu 

, , 0 planowanlu rodziny, ochronie ptodu iudziciego 
1 warunkach dopuszczalnosci przerywania ci^zy" 
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Dzia³aj¹cy w Human Life Interna-
tional-Europa przyzwyczaili nas do te-
go, ¿e od lat organizuj¹ w Polsce, za-
krojone czêsto na du¿¹ skalê, spotkania
z obroñcami ¿ycia z ca³ego œwiata. Ma-
teria³y z kongresów i konferencji s¹ na-
stêpnie wydawane w formie ksi¹¿kowej
i tworz¹ licz¹c¹ ju¿ sporo tomów cenn¹
bibliotekê. 

Ksi¹¿ka, któr¹ prezentujemy, nale¿y
w³aœnie do tej grupy publikacji. „Miê-
dzynarodowy Kongres «O godnoœæ
ojcostwa»” to jednoczeœnie tytu³
omawianego tomu i nazwa impre-
zy, która odby³a siê w Warszawie
w dniach od 5 do 7 listopada 1999
roku. Kongres, z inicjatywy pry-
masa Polski Józefa Glempa wpisa-
ny do kalendarza przygotowañ
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,
zgromadzi³ w sali obrad setki s³u-
chaczy zainteresowanych obron¹
¿ycia i tematyk¹ rodziny. Jako
mówcy wyst¹pili naukowcy, du-
chowni, politycy, goœcie z Polski
i ca³ego œwiata (m.in. z Holandii,
Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji
i Stanów Zjednoczonych). 

Przemawiaj¹cymi byli ludzie
najczêœciej od lat zaanga¿owani
w dzia³ania na rzecz dobra i rozwo-
ju rodziny w swoich krajach – oso-
by publiczne i znani specjaliœci,
mówi¹cy o wynikach swoich dzia-
³añ spo³ecznych i naukowych. Ale
oddano równie¿ g³os tym, którzy
pragnêli podzieliæ siê ze s³uchacza-
mi swoimi bardzo osobistymi do-
œwiadczeniami: radoœciami i trud-
noœciami zwi¹zanymi z byciem do-
brym ojcem. 

Ksi¹¿ka „O godnoœæ ojcostwa” jest
zbiorem referatów wyg³oszonych na
kongresie. Poprzedzone przedrukowany-
mi listami: papieskim i w³adz pañstwo-
wych, skierowanymi do uczestników
warszawskiego spotkania, u³o¿one zo-

sta³y w porz¹dku chronologicznym. Po-
szczególne rozdzia³y odzwierciedlaj¹
kolejnoœæ wyst¹pieñ – niestety edytorzy
nie pokusili siê o ich uporz¹dkowanie te-
matyczne, uwa¿aj¹c widocznie, ¿e wy-
starczy, ¿e wszystkie cytowane teksty ³¹-
czy podobna troska. 

To prawda, lecz wydaje siê, ¿e wœród
wyg³oszonych na kongresie referatów
mo¿na wyró¿niæ kilka grup tematycz-
nych. Ten podzia³ narzucaj¹ przede

wszystkim rodzaj i zakres zainteresowañ
autorów. 

Mamy wiêc teksty dotycz¹ce polity-
ki i ekonomii (na przyk³ad Marii Smere-
czyñskiej „Polityka prorodzinna pañ-
stwa a godnoœæ ojcostwa”, Ewy Toma-

szewskiej „Bezrobocie i polityka p³ac
a rola ojca w rodzinie”, Bernarda Mar-
gueritte „Pozycja ojca w polityce spo-
³ecznej Unii Europejskiej”), socjologii
(miêdzy innymi Majida Katme „Rola oj-
ca/mê¿a w islamie”, Marii £¹czkow-
skiej „Zmiany tradycyjnego modelu ro-
dziny”, ks. Andrzeja Steckiewicza
„Kryzys ojcostwa w dobie przemian
spo³ecznych na przyk³adzie Rosji” i psy-
chologii (do których nale¿¹ „Psycholo-
giczne aspekty ojcostwa” Krystyny
Ostrowskiej, „Psychologiczne konse-
kwencje aborcji u ojców” Doroty Kor-
nas-Bieli czy poruszaj¹ca wypowiedŸ
Ma³gorzaty Koœcielskiej „Byæ ojcem
dziecka niepe³nosprawnego – uwagi
psychologa klinicznego”). W tym zbio-
rze tekstów znajduje odzwierciedlenie
fakt, ¿e najwiêcej spoœród wyg³oszo-
nych na konferencji referatów traktowa-
³o o problematyce ojcostwa w œwietle
nauki Koœcio³a i teologii, o czym mówi-
li ksiê¿a profesorowie, pracuj¹cy na co
dzieñ na uniwersytetach katolickich
i w seminariach w Polsce i za granic¹ –
wyst¹pili miêdzy innymi ks. bp Stani-

s³aw Stefanek, ks. Stanis³aw
Urbañski czy o. Karol Meissner.

Pojawi³y siê te¿ referaty ukazu-
j¹ce prawne, medyczne czy etycz-
no-moralne aspekty wspó³czesnego
ojcostwa – poruszono kwestiê
uprawnieñ i obowi¹zków ojca po
rozwodzie (ks. Jan Œledzianowski),
dylematów zwi¹zanych z prokre-
acj¹ wspomagan¹ (ks. Janusz Balic-
ki, John Kelly), sprawê ojcostwa od
poczêcia (W³odzimierz Fija³kow-
ski, Pawe³ Wosicki). 

Ju¿ szeroka rozpiêtoœæ tema-
tyczne cytowanych referatów wska-
zuje, jak wiele zagadnieñ wspó³cze-
snego zw³aszcza ojcostwa poruszo-
no lub szczegó³owo omówiono na
konferencji. Materia³y zawarte
w nowej publikacji HLI – Europa
œwiadcz¹ o nieustaj¹cym zaanga¿o-
waniu – spo³ecznym, intelektual-
nym czy emocjonalnym – du¿ej
grupy ludzi dla dobra i bezpieczne-
go rozwoju rodziny. 

JK

Ksi¹¿kê „Miêdzynarodowy kongres
«O godnoœæ ojcostwa»” mo¿na na-

byæ drog¹ pocztow¹. Zamówienia przyj-
muje Human Life International – Euro-
pa, ul. Jaœkowa Dolina 47/2, 80-286
Gdañsk, tel. (058) 341-19-11, fax. (058)
346-10-02, e-mail: poczta@hli. org. pl 
cena 27 z³ 

Nowa ksi¹¿ka HLI-Europa

Nieustaj¹ce 
zaanga¿owanie 
na rzecz rodziny



Dawca zycia 
ZwyclQzca smierci 

Drodzy Przyjaciele! 

W aktualnym numerze publikujemy obszerne fragmenty „ Sprawozdania 

Rady Ministrow z realizacji w roku 1999 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku 

o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci 

przerywania ciqiy"- Kolejny rzqdowy raport dokumentuje wielkie pozytywne 

rezultaty, jakie przynosi obowiqzywanie ustawy chroniqcej zycie: dalszy spa-

dek liczby zabojstw pocz^tych dzieci, zmniejszenie liczby dzieciobojstw oraz 

porzucen dzieci (do lat 15). 

12 pazdziernika br min^la dwudziesta rocznica rozpocz^cia ogolnopolskiej 

Krucjaty Modlitwy w Obronie Pocz^tych Dzieci. Poczqtki Krucjaty przypomi-

namy na stronach 12-13. Krucjata Modlitwy w istotny sposob przyczyniia si^ 

do ogromnych pozytywnych zmian, jakie dokonaly si^ w Polsce; zmian unikal-

nych w skali swiata kroczqcego nadal drogq cywilizacji smierci. 

Obserwujemy jednak tez wydarzenia, ktore nas, obroncow zycia, napawajq 

radosciq. Do nich nalezy na pewno rezolucja Parlamentu Europejskiego prze-

ciw klonowaniu istot ludzkich, ktorej pelny tekst angielski (oraz tlumaczenie) 

publikujemy na stronach 7, 8, 9. 

Natomiast z wielkim rozczarowaniem i bolem przyj^lismy 8 pazdziernika 

wynik wyborow prezydenckich: ponowny wybor Aleksandra Kwasniewskiego 

na prezydenta. Aleksander Kwasniewski wielokrotnie wyst^powal przeciwko 

prawu do zycia pocz^tych dzieci. Przywddcy postkomunistycznej SLD zapo-

wiadajq, ze po wygranych wyborach parlamentamych w 2001 roku b^dq sta-

rali si^ przywrocic ustawy aborcyjnq. Trzeba wi^c dzisiaj szczegolnej mobili-

zacji wszystkich obroncow zycia, wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie dopu-

scic do przywrocenia zbrodniczego prawa „zezwalajqcego" na zabijanie ab-

solumie niewinnych i bezbronnych ludzi: pocz^tych dzieci. 

Ufam, ze taka mobilizacja nastqpi i nie dopuscimy do uchwalenia zbrodni-

czej ustawy. 

dr inz. Antoni Zi^ba 
redaktor naczelny 
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Rodzinajest wielkim 
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20 lat Krucjaty Modlitwy 
w Obronie Pocz^tych 
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Absurdalne opinie 
zwolenników aborcji

Federacja na Rzecz Kobiet i Plano-
wania Rodziny zorganizowa³a 6 paŸ-
dziernika konferencjê prasow¹ w War-
szawie, na której stwierdzono, ¿e zakaz
aborcji jest sprzeczny z art. 6 Konstytu-
cji RP zapewniaj¹cym prawo do ¿ycia,
¿e w Polsce dokonuje siê rocznie 200
tys. „zabiegów przerwania ci¹¿y”, a taki

zabieg jest 10 razy bezpieczniejszy od
porodu. 

„To dane wymyœlone za biurkiem, argu-
menty wyssane z palca, sprzeczne ze zdro-
wym rozs¹dkiem” powiedzia³ Pawe³ Wosic-
ki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obro-
ny ¯ycia. Zwróci³ przy tym uwagê, ¿e konfe-
rencja odby³a siê w przeddzieñ wyborów
prezydenckich, co mo¿e byæ odczytane jako
pocz¹tek walki o legalizacjê zbrodni aborcji. 

Inauguracja roku akademic-
kiego w Podyplomowym
Studium Rodziny KUL

Dzieciñstwu szczêœliwemu i zagro¿one-
mu przemoc¹, samotnoœci¹ czy œmierci¹ po-
œwiêcona zosta³a sesja naukowa inauguruj¹-
ca 7 paŸdziernika kolejny rok akademicki Miê-
dzywydzia³owego Podyplomowego Studium
Rodziny w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Studium kieruje dr Dorota Kornas-Biela.

Polska

Œwiat
Pierwszy stan zniós³ ustawê
aborcyjn¹

Parlament stanu Guanajuato zniós³
przepis dopuszczaj¹cy aborcjê u kobiet –
ofiar gwa³tu. W pozosta³ych stanach
Meksyku aborcja jest nielegalna, poza
wyj¹tkami ci¹¿y z gwa³tu oraz zagro¿e-
nia zdrowia i ¿ycia matki. 

Ma³¿eñstwo chce sztucznie
wybraæ p³eæ dziecka

Szkockie ma³¿eñstwo Masterton
chce dziêki sztucznemu zap³odnieniu
wybraæ p³eæ swego dziecka. Maj¹ czte-
rech synów, a w ubieg³ym roku zginê³a
w po¿arze ich 3-letnia córeczka. Jedy-
nym sposobem na odzyskanie równo-
wagi psychicznej po tej tragedii jest, we-
d³ug nich, posiadanie córeczki, wiêc
dziêki zap³odnieniu in vitro chc¹ mieæ
pewnoœæ, ¿e poczête dziecko bêdzie
p³ci ¿eñskiej. 

Zarz¹d ds. Sztucznego Zap³odnienia
i Embriologii (HFEA) – jedyna w Wielkiej
Brytanii instytucja zajmuj¹ca siê bioetyk¹
– zezwala na zap³odnienie in vitro, ale
tylko ze wzglêdów lekarskich u których –
w przypadku normalnego zap³odnienia –
grozi przekazanie dziecku ciê¿kiej, zwy-
kle œmiertelnej, choroby. Zdaniem HFEA,
przypadek szkockiego ma³¿eñstwa nie
podlega tym kryteriom. 

Tymczasem pañstwo Mastertonowie
zagrozili, ¿e jeœli w³adze brytyjskie odrzu-
c¹ ich proœbê, skieruj¹ sprawê do Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu. 

W Wielkiej Brytanii rz¹d 
zezwala na klonowanie 
ludzkich embrionów

Brytyjski rz¹d wyda³ 16 sierpnia zgo-
dê na klonowanie ludzkich embrionów
w celach terapeutycznych. Decyzja ta
spotka³a siê z ostr¹ krytyk¹ wielu œrodo-
wisk. W³oski Sekretarz Stanu ds. Badañ
Naukowych nazwa³ j¹ „ucieczk¹ wstecz”,
a niemiecka minister zdrowia Andrea Fi-
scher skrytykowa³a tê decyzjê mówi¹c,
¿e „zapotrzebowanie na embriony bêdzie
wzrastaæ, jeœli wejdziemy na tê drogê,
a wtedy pojawi siê pytanie, sk¹d je braæ”.
Kard. Thomas Winning, przewodnicz¹cy
Komitetu Bioetycznego Katolickich Bi-
skupów Wielkiej Brytanii i Irlandii uwa¿a,
¿e „pozyskiwanie zarodkowych komórek
macierzystych z ludzkiego embrionu jest
moralnie z³e, gdy¿ poci¹ga za sob¹ nisz-
czenie ludzkiego ¿ycia”. Natomiast bp
Elio Sgreccia nazwa³ decyzjê brytyjskie-
go rz¹du krokiem wstecz w historii etyki. 

Aborcja dla nastolatek bez
zgody rodziców

Francuski rz¹d przyj¹³ projekt ustawy
dopuszczaj¹cej dokonywanie aborcji
przez niepe³noletnie dziewczêta bez do-
tychczas wymaganej zgody rodziców.
Projekt przyjêty w g³osowaniu 4 paŸdzier-
nika br. przewiduje równie¿ wyd³u¿enie
okresu legalnej aborcji do 12 tygodni od
poczêcia dziecka. 

Projekt ustawy zosta³ zg³oszony
przez Martine Aubry, socjalistyczn¹ mini-
ster ds. pracy i solidarnoœci. Premier
Francji Lionel Jospin z Partii Socjalistycz-
nej stwierdzi³, ¿e projekt ustawy „wp³ywa
na ewolucje obyczajów w naszym kraju
i doprowadza go do poziomu krajów eu-
ropejskich”. 

Prezydent Jacques Chirac oceni³, ¿e
mo¿na zaakceptowaæ przed³u¿enie okre-
su dopuszczalnoœci aborcji, ale wyrazi³
w¹tpliwoœci co do dokonywania aborcji
u nastolatek bez zgody ich rodziców. 

Meksyk: Oœrodek Pomocy Kobiecie uratowa³ 23 tys. nienarodzonych

Dzia³aj¹cy od 10 lat w Guadalajarze w Meksyku Oœrodek Pomocy Kobiecie

udziela ciê¿arnym kobietom schronienia, wsparcia ekonomicznego i psychiczne-

go. Dziêki tym dzia³aniom tylko w roku ubieg³ym zdo³ano odwieœæ od decyzji

zabicia poczêtego dziecka 2955 kobiet.
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Projekt ustawy przewiduje bowiem
rezygnacjê z obowi¹zkowego uzyskania
zgody rodziców na aborcjê u osoby nie-
letniej. W wypadku niemo¿noœci uzyska-
nia takiej zgody, dziewczyna mog³aby
dokonaæ aborcji jedynie na w³asn¹ proœ-
bê, korzystaj¹c z opieki wybranej przez
siebie osoby doros³ej. 

Francuski projekt przewiduje równie¿
zniesienie sankcji karnych zwi¹zanych
z zakazem propagandy i reklamowania
aborcji i umo¿liwia nieletnim korzystanie
ze wszystkich œrodków antykoncepcyj-
nych bez zgody rodziców. 

Zdelegalizowanie pigu³ek
aborcyjnych w szko³ach
francuskich

Rada Pañstwa uzna³a za nielegalne
rozdawanie w szko³ach we Francji pigu³ki
Norlevo. Od pó³ roku ten wczesnoporon-
ny œrodek móg³ byæ rozdawany uczenni-
com (bez wiedzy i zgody rodziców), które
odby³y stosunek bez u¿ycia œrodków an-
tykoncepcyjnych. Pigu³ka zosta³a zablo-
kowana jedynie ze wzglêdów formalnych,
gdy¿ francuskie prawo zabrania dystrybu-
cji tego typu œrodków poza aptekami. Na-
le¿y wiêc oczekiwaæ powrotu pigu³ki
wczesnoporonnej do szkó³, gdy tylko zo-
stanie zmienione obowi¹zuj¹ce prawo. 

Holandia i Hiszpania: homo-
seksualiœci adoptuj¹ dzieci

Holenderski parlament przyj¹³
12 wrzeœnia projekt ustawy zrównuj¹cy
pod wzglêdem prawnym zwi¹zki homo-

seksualne z ma³¿eñstwami. Homoseksu-
aliœci mog¹ adoptowaæ dzieci – ale tylko
holenderskie. Konferencja Biskupów Ho-
landii zdecydowanie zaprotestowa³a
przeciwko tego typu rozwi¹zaniom praw-
nym. 

Równie¿ parlament autonomicznego
regionu Nawarry w Hiszpanii przyj¹³ usta-
wê zezwalaj¹c¹ na adopcjê dzieci przez
osoby ¿yj¹ce w zwi¹zkach homoseksual-
nych. 

W Holandii oddalono pozew
homoseksualistów przeciw
Papie¿owi

Trybuna³ w Amsterdamie oddali³ pozew
homoseksualistów oskar¿aj¹cy Jana Paw-
³a II o dyskryminacjê. Mia³o ni¹ byæ stwier-

dzenie Papie¿a, ¿e parada homoseksuali-
stów w Rzymie by³a „obraz¹ wartoœci
chrzeœcijañskich” i uznanie homoseksuali-
zmu za sprzeczny z prawem naturalnym. 

Stosowanie pigu³ki RU-486
to aborcja     

Biskupi Filipin stwierdzili w specjal-
nym oœwiadczeniu, ¿e stosowanie pigu³ki
wczesnoporonnej RU-486, która mo¿e
zostaæ zalegalizowana na Filipinach, jest
grzechem i automatycznie podlega karze
ekskomuniki. 

Tymczasem minister zdrowia Alberto
Romualdez wbrew prawdzie stwierdzi³, ¿e
RU-486 nie jest œrodkiem poronnym.
W wypowiedzi dla Philippine Daily Inquirer
mia³ te¿ powiedzieæ, ¿e jeœli œrodek zosta-
nie zatwierdzony przez Urz¹d Kontroli
¯ywnoœci i Leków, nie bêdzie ¿adnych
trudnoœci z wprowadzeniem go na rynek. 

Amerykañski kandydat na
wiceprezydenta 
obroñc¹ ¿ycia

Dick Cheney, zaproponowany przez
republikanina George'a W. Busha na wi-
ceprezydenta Stanów Zjednoczonych
przez szeœæ kadencji w Senacie zawsze
g³osowa³ za prawem do ¿ycia, by³ te¿
wspó³autorem prezydenckiej ustawy, któ-
ra mia³a uniemo¿liwiæ finansowanie
aborcji z funduszy federalnych poza
przypadkami ratowania ¿ycia kobiety. 

Izba Reprezentantów USA
odrzuci³a protesty 
zwolenników aborcji

Izba Reprezentantów przyjê³a rezolu-
cjê, w której opowiedzia³a siê za utrzyma-

Tybet: aborcja i sterylizacja narzêdziem zniewolenia Tybetañczyków

Wœród praktyk stosowanych przez chiñskie w³adze s¹: dzieciobójstwo polegaj¹ce

na wstrzykiwaniu œmiercionoœnych œrodków chemicznych do mózgu dziecka, wy-

muszona aborcja po dziewiêciu miesi¹cach ci¹¿y, aborcja wywo³ana za pomoc¹

przewodów elektrycznych wprowadzanych przez pochwê, zak³adanie zardzewia-

³ych spirali powoduj¹cych gruŸlicê, pozostawianie spirali na osiem lat zamiast na

trzy. Zdaniem Tybetañskiego Stowarzyszenia Kobiet, z powodu sterylizacji ju¿ 20

proc. Tybetanek nie mo¿e mieæ dzieci. Departament Stanu USA w raporcie na te-

mat Chin alarmuje, ¿e chiñskie w³adze za pomoc¹ sterylizacji i aborcji d¹¿¹ do

wyniszczenia ludnoœci Tybetu.

USA: Kongres zakaza³ egzekucji kobiet w ci¹¿y

Amerykañska Izba Reprezentantów zakaza³a wykonywania kary œmierci na ko-

biecie w ci¹¿y. Przepis ma obowi¹zywaæ we wszystkich stanach USA oraz w tam-

tejszej armii. Kandydat na prezydenta z ramienia demokratów Al Gore uwa¿a, ¿e

kobieta skazana na œmieræ mo¿e wybraæ, czy chce najpierw urodziæ dziecko, czy

by zginê³o razem z ni¹. Taki pogl¹d jest sprzeczny z Miêdzynarodow¹ Konwencj¹

Praw Obywatelskich i Politycznych, podpisana przez 144 pañstwa (w tym USA)

mówi¹c¹, ¿e wyrok œmierci „nie mo¿e byæ wykonany na kobiecie brzemiennej”.
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niem dotychczasowego statusu Watyka-
nu w Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych. Przeciwko obecnoœci Watykanu
w ONZ ostro wypowiada³y siê œrodowiska
aborcyjne, jako powód podaj¹c g³ównie
sprzeciw Stolicy Apostolskiej wobec abor-
cji. 

Rz¹d USA legalizuje sprzeda¿
pigu³ki wczesnoporonnej

Rz¹d Stanów Zjednoczonych zezwo-
li³ 28 wrzeœnia na sprzeda¿ w ca³ym kra-
ju pigu³ki wczesnoporonnej RU-486. De-
cyzjê w tej sprawie podj¹³ Departament
¯ywnoœci i Lekarstw (FDA) po 12 latach
doœwiadczeñ i prób, które potwierdzi³y
liczne zagro¿enia zwi¹zane z tym œrod-
kiem. Obroñcy ¿ycia walczyli przez wiele
lat, aby nie dopuœciæ RU-486 na rynek
amerykañski zarówno ze wzglêdu na
wi¹¿¹cy siê z tym wzrost liczby „zabie-
gów” przerywania ci¹¿y, jak i z powodu
skutków ubocznych, jakie pigu³ki ta po-
ci¹gaj¹ za sob¹ – œrodek ten mo¿e wy-
wo³ywaæ bóle, powa¿ne krwawienia
i nudnoœci. U 2 proc. kobiet za¿ywaj¹-
cych RU-486 wystêpuj¹ ciê¿kie krwawie-
nia, wymagaj¹ce interwencji chirurgicz-
nych. U oko³o 5–8 proc. kobiet aborcja
sprowokowana t¹ pigu³k¹ okazuje siê
niepe³na i trzeba dokonaæ zabiegu chirur-
gicznego. Reaguj¹c na decyzjê rz¹du or-
ganizacje obroñców ¿ycia zwróci³y uwa-
gê, ¿e wydaj¹c zgodê na stosowanie RU-
-486, w³adze nie wspomnia³y, ¿e jest to
œrodek zabijaj¹cy dzieci i ukry³y skutki
zdrowotne zwi¹zane z jego u¿yciem. 

Œrodek RU-486, znany równie¿ m.in.
jako mifepriston, mo¿e byæ stosowany
w ci¹gu pierwszych 7 tygodni ci¹¿y w ce-
lu zniszczenia i wydalenia poczêtego
dziecka z ³ona kobiety. 

Wprowadzenie tej pigu³ki popar³
obecny wiceprezydent USAAl Gore, star-
tuj¹cy obecnie z ramienia demokratów
na urz¹d prezydenta. 

Kilka embrionów musia³o
zgin¹æ dla uratowania 
jednego ¿ycia

Lekarze z kliniki w Chicago poinfor-
mowali, ¿e amerykañskie ma³¿eñstwo
poczê³o dziecko z probówki, wybrane
spoœród wielu poczêtych dzieci, by jego
tkanki pos³u¿y³y do przeszczepu dla Mol-
ly, jego œmiertelnie chorej siostry. „To
przypadek eugeniki” – uwa¿a wiceprze-
wodnicz¹cy w³oskiej komisji bioetyki
prof. Francesco D'Agostino. „Wiado-
moœæ napawa niepokojem. Otwieraj¹ siê

mo¿liwoœci wykorzystywania sztucznego
zap³odnienia do posiadania takiego po-
tomstwa, jakiego chcemy”. Zdaniem pro-
fesora, zabieg jest niedopuszczalny, mi-
mo ¿e ma szlachetny cel. 

Molly dotkniêtej chorob¹ genetyczn¹
systemu odpornoœciowego grozi³a œmieræ,
gdy jej rodzice, pañstwo Nash, zwrócili siê
do genetyków z Chicago i zdecydowali siê
na zap³odnienie in vitro dla wytworzenia
wielu embrionów ludzkich. 

Po serii badañ genetycznych, zwa-
nych diagnoz¹ przedimplantacyjn¹, wy-
selekcjonowano jeden embrion nie za-
wieraj¹cy uszkodzonego genu, odpowie-
dzialnego za chorobê dziewczynki. Mia³
on równie¿ sk³ad krwi najbardziej zbli¿o-
ny do sk³adu krwi Molly. 

Owocem selekcji jest ma³y Adam, któ-
ry urodzi³ siê 29 sierpnia. W miesi¹c póŸ-
niej komórki pochodz¹ce z jego pêpowi-
ny zosta³y przeszczepione jego starszej
siostrze. 

W USA McDonald's rozdaje
prezerwatywy

Amerykañska sieæ barów szybkiej ob-
s³ugi wspó³dzia³a z organizacj¹ IPPF
(Miêdzynarodowa Federacja Planowania
Rodziny), propaguj¹c¹ aborcjê i antykon-
cepcjê. McDonald's rozprowadza tzw.
paczki rodzinne, w których znajduj¹ siê
ulotki propaguj¹ce œrodki antykoncepcyj-
ne oraz kupony na 12 darmowych pre-
zerwatyw. 

Papie¿ do lekarzy: nigdy nie
mo¿ecie popieraæ aborcji
czy eutanazji

Jan Pawe³ II przemawia³ do uczestni-
ków Miêdzynarodowego Kongresu Me-
dycyna i Prawa Cz³owieka. Papie¿ po-
wiedzia³ m.in.: „Katolikowi nie wolno ni-
gdy byæ wspólnikiem domniemanego
prawa do aborcji lub eutanazji. Poniewa¿
ustawodawstwo pozwalaj¹ce na podob-
ne zbrodnie jest z gruntu niemoralne, nie

mo¿e stanowiæ moralnego nakazu dla le-
karza, który ma prawo do sprzeciwu su-
mienia”. 

Papie¿ do transplantologów:
przeszczepy wymagaj¹
poszanowania godnoœci
osoby ludzkiej

Przemawiaj¹c do uczestników XVIII
Miêdzynarodowego Kongresu Towarzy-
stwa Transplantologów Jan Pawe³ II
powiedzia³ m.in.: „Nale¿y przypomnieæ,
¿e ka¿da interwencja medyczna wobec
cz³owieka podlega pewnym ogranicze-
niom, które nie sprowadzaj¹ siê tylko
do ewentualnej technicznej niemo¿no-
œci wykonania odpowiedniego zabiegu,
ale wi¹¿¹ siê tak¿e z poszanowaniem
samej natury ludzkiej w ca³ej jej inte-
gralnoœci”. 

Watykan: Stolica Apostolska
potêpi³a eliminacje embrio-
nów ludzkich w przypadku
mnogiej ci¹¿y

Redukcja embrionalna stanowi za-
wsze „aborcjê wybiórcz¹”, jest wiêc nie-
dozwolona równie¿ dla niewierz¹cych
i „nawet w przypadku, gdy ci¹¿a powodu-
je ryzyko dla ¿ycia lub zdrowia matki i in-
nych dzieci” przypomnia³ kard. Alfonso
Lopez Trujillo, przewodnicz¹cy Papie-
skiej Rady Rodziny. 

Polscy teologowie: g³oso-
wanie na zwolennika aborcji
jest grzechem

Przed wyborami prezydenckimi wy-
bitni teologowie katoliccy (m.in. o. prof.
Jacek Salij) przypomnieli, ¿e oddanie
g³osu na zwolennika aborcji jest grze-
chem. Ks. prof. Tadeusz Styczeñ pod-
kreœli³, ¿e oddaj¹c swój g³os na dan¹
osobê bierzemy na siebie odpowiedzial-
noœæ za ka¿dy jej czyn, jeœli wiec prezy-
dent podpisze ustawê zezwalaj¹c¹ na

Parlament Europejski oraz Papieska Akademia Pro Vita 
przeciw klonowaniu

Obie instytucje wyda³y w ostatnim czasie dokumenty, w których wyraŸnie

sprzeciwiaj¹ siê klonowaniu ludzi. Pe³ne teksty dokumentów przytaczamy na

stronach: 7–13.



S³u¿ba ¯yciu VIII-IX/2000 7

Parlament Europejski, 

– maj¹c na uwadze propozycjê rz¹du
Wielkiej Brytanii, dotycz¹c¹ zezwo-
lenia na medyczne prace badawcze
z wykorzystaniem embrionów,
stworzonych poprzez zamianê j¹der
komórkowych (tzw. klonowanie
lecznicze),

– maj¹c na uwadze swoje uchwa³y
z dnia 16 marca 1989 r. na temat pro-
blemów prawnych i etycznych in¿y-
nierii genetycznej oraz sztucznego
zap³adniania in vivo oraz in vitro,
z dnia 28 paŸdziernika 1993 r. na te-
mat klonowania embrionu ludzkiego,
z dnia 12 marca 1997 r. na temat klo-
nowania, z dnia 15 stycznia 1998 r.,
na temat klonowania ludzi oraz z dnia
30 marca 2000 r., 

– maj¹c na uwadze Konwencjê Rady
Europy na rzecz ochrony praw cz³o-
wieka oraz godnoœci ludzkiej pod
wzglêdem stosowania biologii i medy-
cyny – Konwencjê o prawach cz³o-
wieka i biomedycynie – oraz w³asn¹
uchwa³ê na ten temat z dnia 20 wrze-
œnia 1996 r. oraz dodatkowego proto-
ko³u zabraniaj¹cego klonowania ludzi, 

– maj¹c na uwadze Zalecenie 1046
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy, dotycz¹ce wykorzystywania
ludzkich embrionów, 

– maj¹c na uwadze Pi¹ty Ramowy Pro-
gram Badawczy Wspólnoty i konkret-
ne programy w nim zawarte, 

– maj¹c na uwadze Dyrektywê
98/44/EC Parlamentu Europejskiego

i Rady Europy, z dnia 6 lipca 1998 r.,
dotycz¹c¹ ochrony prawnej wynalaz-
ków biotechnologicznych, 

A. zwa¿ywszy, ¿e ludzka godnoœæ i wyni-
kaj¹ca z niej wartoœæ ka¿dego cz³owie-
ka s¹ g³ównymi celami Pañstw Cz³on-
kowskich, co jest stwierdzone w wielu
wspó³czesnych konstytucjach,

B. zwa¿ywszy, ¿e niew¹tpliwa potrzeba
prowadzenia medycznych prac ba-
dawczych, wynikaj¹ca z postêpów
wiedzy o genetyce ludzkiej, musi byæ
wywa¿ona przez œcis³e ograniczenia
etyczne i spo³eczne, 

C. zwa¿ywszy, ¿e istniej¹ inne sposoby
leczenia powa¿nych chorób ni¿ klo-
nowanie embrionów, takie jak meto-
dy, polegaj¹ce na pobraniu komórek
macierzystych od osób doros³ych lub
z pêpowin u noworodków, oraz ¿e
istniej¹ inne zewnêtrzne przyczyny
chorób wymagaj¹ce badania, 

D. zwa¿ywszy, ¿e Pi¹ty Program Ramo-
wy oraz Decyzja Rady nr 1999/167/EC
z dnia 25 stycznia 1999 r., przyjmuj¹-
ce konkretny program badañ, rozwo-
ju technologicznego, demonstracji ja-
koœci ¿ycia oraz zarz¹dzania zasoba-
mi ¿yciowymi (lata 1998–2002),
oœwiadczaj¹: „W ten sam sposób nie
bêdzie popierana jakakolwiek dzia-
³alnoœæ badawcza, rozumiana jako
klonowanie, maj¹ca na celu zast¹pie-
nie j¹dra komórki zarodka lub em-
brionu j¹drem komórki jakiejkolwiek
osoby, embrionu lub komórki, po-
chodz¹cej z póŸniejszego stadium
rozwoju ni¿ embrion ludzki”, 

E. zwa¿ywszy, ¿e wobec tego zabronio-
ne jest poœrednie lub bezpoœrednie
wykorzystywanie œrodków Wspólno-
ty na takie badania, 

F. zwa¿ywszy, ¿e wspomniana Dyrekty-
wa 98/44/EC stanowi, ¿e we Wspól-
nocie istnieje zgoda co do tego, ¿e in-
terwencja w liniê zarodka ludzkiego
i klonowanie ludzi jest wbrew ³adowi
publicznemu i moralnoœci, 

G. zwa¿ywszy, ¿e dokonuje siê próby
wykorzystania „kruczków” jêzyko-
wych w celu nadw¹tlenia moralnej
wagi klonowania ludzi, 

H. zwa¿ywszy, ¿e nie ma ró¿nicy
miêdzy klonowaniem dla celów
leczniczych a klonowaniem dla
celów reprodukcyjnych i zwa¿yw-
szy, ¿e wszelkie z³agodzenie obec-
nego zakazu bêdzie prowadzi³o
do nacisków o dalsze postêpy
w uzyskiwaniu i wykorzystywaniu
embrionów, 

I. zwa¿ywszy, ¿e Parlament okreœla
klonowanie ludzi jako tworzenie
ludzkich embrionów, maj¹cych ta-
ki sam uk³ad genetyczny jak inny
cz³owiek ¿yj¹cy lub nie, w ka¿dym
stadium rozwoju, bez ¿adnego roz-
ró¿nienia co do wykorzystanej me-
tody, 

J. zwa¿ywszy, ¿e propozycje rz¹du
Wielkiej Brytanii wymagaj¹ zgody
cz³onków obydwu izb Parlamentu
Wielkiej Brytanii, którzy s¹ upraw-
nieni do swobodnego g³osowania na
temat tego zagadnienia zgodnie ze
swoim sumieniem, 

Pe³ny tekst rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia
7 wrzeœnia 2000 roku

Przeciw klonowaniu
8. Klonowanie ludzi
B5-0710, 0751, 0753 oraz 0764/2000 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycz¹ca klonowania ludzi
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1. Uwa¿a, ¿e prawa cz³owieka oraz po-
szanowanie ludzkiej godnoœci i ¿ycia
musz¹ byæ ci¹g³ym celem politycznej
dzia³alnoœci legislacyjnej;

2. Uwa¿a, ¿e „klonowanie lecznicze”,
polegaj¹ce na tworzeniu ludzkich
embrionów wy³¹cznie dla celów ba-
dawczych, stanowi g³êboki dylemat
etyczny, nieodwracalnie przekracza
granicê norm w pracach badawczych
i jest sprzeczne z polityk¹ publiczn¹
przyjêt¹ przez Uniê Europejsk¹; 

3. Wzywa rz¹d Wielkiej Brytanii do po-
nownego rozpatrzenia swojego sta-
nowiska na temat klonowania ludz-
kich embrionów i wzywa swoich sza-
nownych kolegów, cz³onków Parla-
mentu Wielkiej Brytanii, do skorzy-
stania z prawa do g³osowania zgod-
nie z sumieniem i odrzucenia propo-
zycji zezwolenia na prace badawcze
z wykorzystaniem embrionów two-
rzonych poprzez przeniesienie j¹der
komórkowych, gdy zostanie im ona
przedstawiona; 

4. Powtarza wezwanie do ka¿dego Pañ-
stwa Cz³onkowskiego do uchwalenia
wi¹¿¹cych ustaw zabraniaj¹cych na
swoim terytorium wszystkich prac
badawczych dotycz¹cych wszelkich
form klonowania ludzi i zak³adaj¹-
cych kary s¹dowe za wszelkie ³ama-
nie tych ustaw; 

5. Nalega na do³o¿enie wszelkich starañ
politycznych, legislacyjnych, nauko-
wych i gospodarczych, nakierowa-
nych na metody leczenia wykorzy-
stuj¹ce komórki macierzyste, pobra-
ne od osób doros³ych; 

6. Ponownie zapewnia o swoim
wsparciu dla biotechnologicznych
prac badawczych w medycynie,
o ile s¹ one obwarowane œcis³ymi
ograniczeniami natury etycznej
i spo³ecznej; 

7. Ponawia wezwanie do stworzenia
technik sztucznego zap³odnienia lu-
dzi, które nie produkowa³yby nad-
miaru embrionów, w celu unikniêcia
tworzenia zbêdnych embrionów; 

8. Wzywa odpowiednie w³adze
pañstw i Wspólnoty do zapewnie-
nia, ¿e zakaz patentowania lub klo-
nowania ludzi jest zatwierdzony
oraz przyjêcia odpowiednich prze-
pisów w tym celu; 

9. Wzywa Komisjê do zagwarantowa-
nia pe³nego przestrzegania warun-
ków Pi¹tego Programu Ramowego
i wszystkich konkretnych progra-
mów w jego ramach, a tak¿e zwraca
uwagê, ¿e najlepszym sposobem
wprowadzenia tej decyzji jest dopil-
nowanie, aby ¿adna instytucja w jaki-
kolwiek sposób zaanga¿owana

w klonowanie ludzkich embrionów
nie otrzyma³a pieniêdzy z bud¿etu
UE na swoje prace; 

10. Ponawia naleganie, aby na poziomie
Organizacji Narodów Zjednoczonych
istnia³ uniwersalny i okreœlony zakaz
klonowania ludzi we wszystkich sta-
diach formowania i rozwoju; 

11. Uwa¿a, ¿e wszelkie czasowe komi-
sje za³o¿one przez ten Parlament
w celu badania zagadnieñ etycznych
i prawnych spowodowanych przez
nowe odkrycia w ludzkiej genetyce
powinny przyj¹æ jako swój punkt
wyjœcia pogl¹dy wyra¿one w uchwa-
³ach tej Izby. Komisja powinna ba-
daæ kwestie, co do których Parla-
ment nie przyj¹³ jeszcze wyraŸnego
stanowiska. Jej uprawnienia, sk³ad
i kadencja zostan¹ ustalone przez
Konferencjê Prezydentów, bez ¿ad-
nego ograniczenia uprawnieñ sta³ej
komisji, odpowiedzialnej za sprawy
zwi¹zane z bie¿¹cym nadzorem
i stosowanie prawa Wspólnoty do
tych zagadnieñ; 

12. Poleca Prezydentowi, aby przeka-
za³ niniejsz¹ uchwa³ê do Komisji,
Rady, rz¹dów Pañstw Cz³onkow-
skich, Cz³onków Parlamentu Wiel-
kiej Brytanii oraz Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodów
Zjednoczonych. 

The European Parliament, 

– having regard to the proposal by
the United Kingdom Government
to permit medical research using
embryos created by cell nuclear re-
placement (so-called „therapeutic
cloning”), 

– having regard to its resolutions of
16 March 1989 on the ethical and le-
gal problems of genetic engine-
ering (1) and on artificial insemination

in vivo and in vitro (2), of 28 October
1993 on the cloning of the human em-
bryo (3), of 12 March 1997 on clo-
ning (4), of 15 January 1998 on human
cloning (5), and of 30 March 2000 (6), 

– having regard to the Council of Euro-
pe's Convention for the protection of
human rights and dignity of the hu-
man being with regard to the applica-
tion of biology and medicine – the
Convention on human rights and bio-
medicine – and its own resolution of

20 September 1996 on this sub-
ject (7), and the additional protocol
which forbids the cloning of human
beings,

– having regard to Recommendation
1046 of the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe on the use
of human embryos, 

– having regard to the Community's
Fifth Framework Research Programme
and specific programmes thereunder,

Human cloning
B5-0710, 0751, 0753 and 0764/2000 

European Parliament resolution on human cloning
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– having regard to Directive 98/44/EC
of the European Parliament and of
the Council of 6 July 1998 on the le-
gal protection of biotechnological in-
ventions (8), 

A. whereas human dignity and the conse-
quent value of each human being are
the main aims of Member States, as
stated in many modern constitutions, 

B. whereas the undoubted need for me-
dical research resulting from advan-
ces in knowledge of human genetics
must be balanced against strict ethi-
cal and social constraints, 

C. whereas there are other ways than
embryonic cloning of curing serious
illnesses, such as those that involve
taking stem cells from adults or from
the umbilical cords of new-born ba-
bies, and other external causes of di-
sease which require research, 

D. whereas the Fifth Framework pro-
gramme and Council Decision
1999/167/EC of 25 January 1999 ad-
opting a specific programme for rese-
arch, technological development and
demonstration on quality of life and
management of living resources
(1998 to 2002) state „In the same
way, no research activity understood
in the sense of the term „cloning”,
with the aim of replacing a germ or
embryo cell nucleus with that of the
cell of any individual, a cell from an
embryo or a cell coming from a later
stage of development to the human
embryo, will be supported”, 

E. whereas therefore there is a prohibi-
tion on the use of Community funds,
either directly or indirectly, for any
such research, 

F. whereas aforementioned Directive
98/44/EC states that there is a consen-
sus within the Community that inte-
rventions in the human germ line and
the cloning of human beings offends
against ordre public and morality, 

G. whereas an attempt is being made to
use linguistic sleight of hand to erode
the moral significance of human
cloning, 

H. whereas there is no difference betwe-
en cloning for therapeutic purposes
and cloning for the purposes of repro-
duction, and whereas any relaxation
of the present ban will lead to pressu-
re for further developments in em-
bryo production and usage, 

I. whereas Parliament defines human
cloning as the creation of human em-
bryos having the same genetic make-
up as another human being, dead or
alive, at any stage of their develop-
ment, without any possible distinc-
tion as regards the method used, 

J. whereas the proposals of the United
Kingdom Government require the as-
sent of the Members of both Houses
of the United Kingdom Parliament,
who are to be permitted a free vote of
conscience on the issue, 

1. Believes that human rights and re-
spect for human dignity and human
life must be the constant aim of poli-
tical legislative activity; 

2. Considers that „therapeutic cloning”,
which involves the creation of human
embryos solely for research purpo-
ses, poses a profound ethical dilem-
ma, irreversibly crosses a boundary
in research norms and is contrary to
public policy as adopted by the Euro-
pean Union; 

3. Calls the UK Government to review
its position on human embryo clo-
ning and calls on its honourable col-
leagues, the Members of the United
Kingdom Parliament, to exercise the-
ir votes of conscience and reject the
proposal to permit research using em-
bryos created by cell nuclear transfer
when it is laid before them; 

4. Repeats its call to each Member Sta-
te to enact binding legislation prohi-
biting all research into any kind of
human cloning within its territory
and providing for criminal penalties
for any breach; 

5. Urges maximum political, legislative,
scientific and economic efforts to be
aimed at therapies that use stem cells
taken from adult subjects; 

6. Reaffirms its support for biotechno-
logical scientific research in medici-
ne, provided that is balanced against
strict ethical and social constraints;

7. Renews its call for human artificial
insemination techniques that do not
produce an excess number of embry-
os in order to avoid generating super-
fluous embryos; 

8. Calls on the appropriate national and
Community authorities to ensure that
the ban on patenting or cloning hu-
man beings is reaffirmed and to adopt
rules to this end; 

9. Calls on the Commission to guaran-
tee full respect for the terms of the Fi-
fth Framework Programme and all
specific programmes thereunder, and
points out that the best way to imple-
ment this decision is to ensure that no
research institution that is in any way
involved in the cloning of human em-
bryos gets money from the EU bud-
get for any of their work; 

10. Repeats its insistence that there sho-
uld be a universal and specific ban at
the level of the United Nations on the
cloning of human beings at all stages
of formation and development; 

11. Considers that any temporary com-
mittee set up by this Parliament to
examine the ethical and legal issues
raised by new developments in hu-
man genetics should take as a starting
point the views already expressed in
resolutions of this House. The com-
mittee should examine questions for
which Parliament has not yet expres-
sed a clear position. Its powers, com-
position and term of office shall be
defined on a proposal from the Con-
ference of Presidents, without any li-
mitation of the powers of the perma-
nent committee responsible for mat-
ters relating to the monitoring and the
application of Community law on
these issues; 

12. Instructs its President to forward this
resolution to the Commission, the
Council, the governments of the
Member States, the Members of the
UK Parliament, and the Secretary-
-General of the United Nations.

(1) OJ C 96, 17.4.1989, p. 165. 
(2) OJ C 96, 17.4.1989, p. 171. 
(3) OJ C 315, 22.11.1993, p. 224. 

(4) OJ C 115, 14.4.1997, p. 92. 
(5) OJ C 34, 2.2.1998, p. 164. 
(6) Texts Adopted, Item 9. 

(7) OJ C 320, 20.9.1996, p. 268. 
(8) OJ L 213, 30.7.1998, p. 13. 
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Z homilii: 

„Pan, Ÿród³o ¿ycia, niech nam b³ogo-
s³awi”. Wezwanie, które powtarzaliœmy
w Psalmie responsoryjnym, najdro¿si
Bracia i Siostry, w³aœciwie streszcza co-
dzienn¹ modlitwê ka¿dej rodziny chrze-
œcijañskiej, a dzisiaj, podczas tej jubile-
uszowej celebracji eucharystycznej, suge-
stywnie wyra¿a sens naszego spotkania. 

Przybyliœcie tutaj nie tylko jako jed-
nostki, lecz jako rodziny. Przybyliœcie do
Rzymu z wszystkich czêœci œwiata, przy-
nosz¹c z sob¹ g³êbokie przekonanie, ¿e
rodzina jest wielkim darem Bo¿ym, da-
rem pierwotnym, naznaczonym Jego
b³ogos³awieñstwem. 

Tak rzeczywiœcie jest. Od pocz¹tku
stworzenia nad rodzin¹ spoczê³o b³ogo-
s³awi¹ce spojrzenie Boga. Bóg stworzy³
mê¿czyznê i kobietê na swój obraz i da³
im szczególne zadanie dla rozwoju ludz-
kiej rodziny: „... Bóg im pob³ogos³awi³,
mówi¹c do nich: b¹dŸcie p³odni i roz-
mna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili ziemiê”
(Rdz 1,28). 

Wasz Jubileusz, najdro¿sze rodziny,
jest pieœni¹ chwa³y za to pierwotne b³o-
gos³awieñstwo. Spoczê³o ono na was,
chrzeœcijañscy ma³¿onkowie, kiedy bio-
r¹c œlub, przysiêgaliœcie sobie wieczn¹
mi³oœæ wobec Boga. Otrzyma je dzisiaj
osiem par z ró¿nych czêœci œwiata, które
przyby³y, aby zawrzeæ swe ma³¿eñstwo
w uroczystej oprawie tego jubileuszowe-
go obrzêdu. 

Tak, „Pan, Ÿród³o ¿ycia, niech wam
b³ogos³awi”! Otwórzcie siê na stale od-
nawiaj¹cy siê strumieñ tego b³ogos³a-
wieñstwa. Niesie on w sobie moc stwór-
cz¹, odradzaj¹c¹, zdoln¹ ukoiæ wszelkie
zmêczenie i zapewniæ nieprzemijaj¹c¹
œwie¿oœæ waszemu darowi (...). 

5. „Bóg, Ÿród³o ¿ycia, niech wam
b³ogos³awi!” B³ogos³awieñstwo Bo¿e
jest u Ÿróde³ nie tylko komunii ma³¿eñ-
skiej, lecz tak¿e odpowiedzialnego
i wielkodusznego otwarcia siê na ¿ycie.
Dzieci rzeczywiœcie s¹ „wiosn¹ rodziny
i spo³eczeñstwa” – jak g³osi motto wa-
szego Jubileuszu. W dzieciach ma³¿eñ-
stwo osi¹ga swój rozkwit; w nich doko-
nuje siê ukoronowanie owego ca³kowite-
go dzielenia siê ¿yciem („totius vitae
consortium”: KPK, kan. 1055 § 1), które
czyni z ma³¿onków „jedno cia³o”; dzieje
siê tak zarówno w przypadku dzieci zro-
dzonych z naturalnego stosunku ma³¿on-
ków, jak i w przypadku dzieci adoptowa-
nych. Dzieci nie s¹ „dodatkiem” do pla-
nu ¿ycia ma³¿eñskiego, nie s¹ czymœ
„optional”, ale „bezcennym darem”
(Gaudium et spes, 50), wpisanym w sa-
m¹ strukturê zwi¹zku ma³¿eñskiego. 

Koœció³, jak wiadomo, naucza etyki
poszanowania tej podstawowej komórki
w jej znaczeniu zarazem jednocz¹cym
i rozrodczym. Wyra¿a on w ten sposób
nale¿ny szacunek dla planu Bo¿ego, za-
rysowuj¹c ramy stosunków miêdzy ma³-
¿onkami, wezwanymi do wzajemnego
akceptowania siê bez zastrze¿eñ. Wy-
chodzi to zreszt¹ naprzeciw prawu dzie-
ci do narodzenia siê i wzrastania w kon-
tekœcie mi³oœci w pe³ni ludzkiej. Dosto-
sowuj¹c siê do s³owa Bo¿ego, rodzina
staje siê w ten sposób laboratorium hu-
manizacji i prawdziwej solidarnoœci (...). 

7. Przyjmijcie zatem z ufnoœci¹, dro-
gie chrzeœcijañskie rodziny, ³askê jubile-
uszow¹, która w tej Eucharystii zosta³a
obficie wylana. Przyjmijcie j¹, bior¹c za
wzór rodzinê z Nazaretu, która chocia¿
by³a powo³ana do nieporównywalnej mi-
sji, pod¹¿a³a t¹ sam¹ drog¹, wœród rado-
œci i cierpieñ, wœród modlitwy i pracy,

wœród nadziei i przygnêbiaj¹cych prób,
zawsze trwaj¹ca w pos³uszeñstwie woli
Bo¿ej. Niechaj wasze rodziny bêd¹ coraz
bardziej „Koœcio³ami domowymi”,
z których codziennie wznosi siê œpiew
chwa³y Bo¿ej i promieniuje na spo³e-
czeñstwo dobroczynny i odradzaj¹cy
wp³yw mi³oœci. „Pan, Ÿród³o ¿ycia, niech
nas b³ogos³awi!” Niechaj ten Jubileusz
Rodzin stanowi dla was wszystkich, któ-
rzy go prze¿ywacie, wielki czas ³aski.
Niechaj tak¿e dla spo³eczeñstwa bêdzie
zaproszeniem do zastanowienia siê nad
znaczeniem i nad wartoœci¹ tego wielkie-
go daru, jakim jest rodzina zbudowana
wed³ug serca Bo¿ego. 

Maryja, „Królowa Rodziny” niechaj
was zawsze wspiera sw¹ macierzyñsk¹
rêk¹. 

T³um. Jan Jarco, Marek Lehnert
(KAI) 

Z przemówienia do Polaków: 

„£aska wam i pokój od Boga, Ojca
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa”! Tymi
s³owami œw. Paw³a witam serdecznie
wszystkich obecnych na dzisiejszej au-
diencji w Watykanie. Moi drodzy, przy-
byliœcie jako pielgrzymi do Wiecznego
Miasta, aby wzi¹æ udzia³ w Jubileuszu
Rodzin w ramach obchodów Wielkiego
Jubileuszu Bo¿ego Odkupienia. Raduje
siê wasza obecnoœci¹, zw³aszcza kiedy
patrzê na wasze dzieci, najm³odszych
uczestników tego spotkania. Wszystkich
pozdrawiam bardzo serdecznie – poje-
dyncze osoby i ca³e rodziny (...). 

Spotykamy siê dzisiaj, jak ju¿ wspo-
mnia³em, w ramach obchodów Wielkie-
go Jubileuszu roku 2000. Przybyliœcie

„Rodzina jest wielkim darem
Bo¿ym”
15 paŸdziernika w homilii podczas Mszy œw. na zakoñczenie Jubileuszu Rodzin Jan Pawe³ II
mówi³ o wartoœciach niesionych przez ma³¿eñstwo, rodzinê, dzieci. 16 paŸdziernika spotka³
siê z oko³o piêcioma tysi¹cami Polaków na nadzwyczajnej audiencji zwi¹zanej z 22. rocznic¹
jego pontyfikatu. ¯yczy³ rodakom, by „przywi¹zanie do papie¿a owocowa³o w chrzeœcijañ-
skiej postawie, okazywanej w ¿yciu osobistym, rodzinnym i spo³ecznym”. 

Przytaczamy obszerne fragmenty homilii i papieskiego przemówienia.
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do Rzymu, aby odnowiæ siê wewnêtrz-
nie i wzmocniæ wasze si³y duchowe.
Przeszliœcie przez Drzwi Œwiête, które
symbolizuj¹ przejœcie z grzechu do ³a-
ski. Jezus powiedzia³ o sobie bardzo
wyrazie: „Ja jestem bram¹”. Oznacza
to, ze On jest jedyn¹ i ostateczn¹ drog¹,
prowadz¹c¹ do Ojca. Tylko w Nim, Sy-
nu Bo¿ym, jest nasze zbawienie. Sta³
siê cz³owiekiem, poniós³ œmieræ na
drzewie krzy¿a i zmartwychwsta³, aby
ukazaæ cz³owiekowi jego prawdziw¹
wielkoœæ, przywróciæ pe³n¹ godnoœæ
cz³owieczeñstwa i sens istnienia
w œwiecie. Jak¹¿ wartoœæ musi mieæ
w oczach Stwórcy ka¿dy cz³owiek,
skoro Syna swego jednorodzonego da³,
a¿eby cz³owiek nie zgin¹³, ale mia³ ¿y-

cie wieczne. Ogarnia nas g³êbokie zdu-
mienie wobec tej przeogromnej god-
noœci cz³owieka, stworzonego na obraz
i podobieñstwo Bo¿e. Jak wielk¹ war-
toœæ musi mieæ w oczach Stwórcy ka¿-
de ludzkie ¿ycie, ka¿da istota ludzka,
równie¿ ta, która jeszcze siê nie naro-
dzi³a, ale ju¿ ¿yje w ³onie matki.

Uczestniczycie w Jubileuszu Rodzin,
który mo¿na nazwaæ wielkim œwiêtem Ko-
œcio³a na czeœæ rodziny. Przybyliœcie tutaj,
aby powiedzieæ „tak” mi³oœci, mi³oœci szla-
chetnej, czystej, mi³oœci o¿ywiaj¹cej, mi³o-
œci odpowiedzialnej. Przybyliœcie, aby uka-
zaæ, ¿e dla was najcenniejsz¹ wartoœci¹ jest
rodzina i ¿ycie, które w niej siê rodzi, rozwi-
ja i znajduje schronienie. Przy tej okazji
pragnê wyraziæ moje uznanie tym wszyst-
kim, którzy w³¹czaj¹ siê w dzie³o budowa-
nia kultury ¿ycia i w poczuciu wielkiej od-
powiedzialnoœci przed Bogiem, w³asnym
sumieniem i narodem, broni¹ ludzkiego
¿ycia, broni¹ godnoœci ma³¿eñstwa i ro-
dziny. Im wszystkim i wam tu obecnym
mówiê: Nie traæcie otuchy! To jest wielkie
pos³annictwo, wielka misja, jak¹ Opatrz-

noœæ wam powierzy³a! Dziêkuje wam
z ca³ego serca za tê postawê i za to, co czy-
nicie. Niech nagrod¹ bêdzie dla was sam
Chrystus. On powiedzia³ do Aposto³ów:
„Ju¿ was nie nazywam s³ugami, ale na-
zwa³em was przyjació³mi, bo czynicie to,
co wam przykaza³em”. Do was dzisiaj
mówiê to samo.

¯yczê ka¿dej rodzinie, wszystkim
rodzinom w Polsce i na œwiecie, aby
coraz bardziej odkrywa³y wielkoœæ
i œwiêtoœæ swego powo³ania. Aby sta³y
wiernie na stra¿y „piêknej mi³oœci”
oraz ka¿dego poczêtego ¿ycia. By
umia³y obroniæ w dzisiejszych czasach
drogocenne dziedzictwo wiary i prze-
kazywaæ je nastêpnym pokoleniom. 

Moi drodzy, dziêkuje wam za to spo-
tkanie. Dziêkuje moim rodakom w kraju
i na ca³ym œwiecie za towarzyszenie mi
modlitw¹ w czasie mego pontyfikatu.
Odczuwam si³ê tej modlitwy i jej owoce.
Jest ona dla mnie cennym darem i du-
chowym wsparciem. Dziêkujê za wasze
przywi¹zanie do Papie¿a, do Koœcio³a
i pasterzy. Niech przywi¹zanie to owocu-

je w chrzeœcijañskiej postawie, ukazy-
wanej w ¿yciu osobistym, rodzinnym
i spo³ecznym. 

Wszystkich moich rodaków w Polsce
i na œwiecie zawierzam opiece Matki
Najœwiêtszej i z serca im b³ogos³awiê! 

Watykan, 15.10.2000
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Dwadzieœcia lat temu, 12 paŸdziernika
1980 r. rozpoczêto Krucjatê Modlitwy
w Obronie Poczêtych Dzieci. Jakie cele
przyœwieca³y organizatorom tej akcji?
Krucjata narodzi³a siê w grupie katolików
œwieckich spotykaj¹cych siê co miesi¹c na
wspólnej Mszy œw. po³¹czonej z konferen-
cj¹ religijn¹ i modlitw¹ ró¿añcow¹. W maju
1980 r. podczas jednego z takich spotkañ,
odbywaj¹cych siê w koœciele sióstr Felicja-
nek w Krakowie, razem z moim koleg¹ – dr.
in¿. Adamem Kisielem zaproponowaliœmy
podjêcie sta³ej, systematycznej modlitwy
w intencji obrony ¿ycia. Sformu³owaliœmy
wówczas dwa cele. Pierwszy, ogólny to
obudzenie sumienia narodu, uwra¿liwienie
ka¿dego Polaka na wielk¹, nienaruszaln¹
wartoœæ ¿ycia ka¿dego cz³owieka od chwili
jego poczêcia. Drugi, konkretny cel, to mo-
dlitwa w intencji anulowania obowi¹zuj¹cej
wówczas stalinowskiej ustawy z 27 IV 1956
r., zezwalaj¹cej na bezkarne zabijanie po-
czêtych dzieci i zast¹pienie jej prawem
chroni¹cym ¿ycie cz³owieka. Wiedzieliœmy
wówczas, ¿e realizacja tych celów bêdzie
ogromnie trudna. Powiem wprost – uwa¿a-
liœmy, ¿e bêdziemy prosiæ w modlitwie
o spe³nienie dwóch wielkich cudów. M³o-
dzi, obserwuj¹cy dzisiejsze ¿ycie w Polsce,
mog¹ uznaæ, ¿e nie mo¿na nazwaæ cudem
zniesienia ustawy zezwalaj¹cej na aborcjê,
ale trzeba przypomnieæ, ¿e nasz pomys³ zro-
dzi³ siê w maju 1980 r., a wiêc jeszcze
w czasach komunistycznych (przed powsta-
niem „Solidarnoœci” w sierpniu 1980 r.). 

Jakie zobowi¹zania podejmowa³y osoby
w³¹czaj¹ce siê w Krucjatê? 
Krucjata stawia³a katolikom œwieckim wy-
sokie wymagania. Postanowiliœmy prosiæ
tych, którzy byli wra¿liwi na wielki dar ¿y-
cia ludzkiego, o intensywn¹ modlitwê w in-
tencji obrony ¿ycia przez okres trzech mie-
siêcy – o codzienne uczestnictwo we Mszy
œw. z przyjêciem Komunii œw. Prosiliœmy
tak¿e o dowoln¹ modlitwê skierowan¹ do
Maryi „Matki ¯ycia”. 

Ze wzglêdu na osoby chore i starsze,
które pragnê³y w³¹czyæ siê w tê modlitwê,
a nie mog³y codziennie uczestniczyæ we
Mszy œw., zaproponowaliœmy drug¹ wersjê
programu. Zwróciliœmy siê, z proœb¹, aby
przez okres trzech miesiêcy ofiarowa³y Bo-

gu swoje cierpienia w intencji realizacji ce-
lów, które postawi³a sobie Krucjata. Ju¿
w czasie trwania tej trzymiesiêcznej Krucja-
ty opracowaliœmy nowy program modlitwy,
który w zasadzie pozosta³ niezmieniony do
dnia dzisiejszego. Osoba w³¹czaj¹ca siê do
Krucjaty zobowi¹zuje siê przez okres jedne-
go roku raz w miesi¹cu w dzieñ powszedni
uczestniczyæ we Mszy œw. z Komuni¹ œw.
przyjêt¹ w intencji obrony ¿ycia i do co-
dziennej modlitwy w tej intencji. Myœlê, ¿e
takie warunki mog¹ spe³niæ nawet osoby
maj¹ce na co dzieñ mnóstwo obowi¹zków. 

Jaki by³ odzew na pierwsze wezwanie do
tejmodlitwy? 
Na uczestnictwo w tej modlitwie zgodzi³o
siê tysi¹c tzw. cz³onków zwyczajnych i pra-
wie dwa tysi¹ce chorych, którzy wziêli na
swoje barki drug¹ wersjê warunków modli-
tewnych. Trzy tysi¹ce ludzi rozpoczê³o
wiêc systematyczn¹ modlitwê 12 X 1980 r.
Razem z osobami najbardziej zaanga¿owa-
nymi w powstanie tego dzie³a, czyli z dr.
in¿. Adamem Kisielem i p. Mari¹ Nieniew-
sk¹ – instruktork¹ diecezjalnego duszpa-
sterstwa rodzin, uznaliœmy ten odzew za
szczególn¹ ³askê Bo¿¹. Bior¹c pod uwagê
ówczesn¹ sytuacjê w Polsce – oddŸwiêk na
nasz¹ proœbê by³ bardzo du¿y. 

Co stanowi³o bezpoœredni¹ inspiracjê za-
³o¿ycieli Krucjaty? W jaki sposób te
dzia³ania mo¿na osadziæ na fundamencie
S³owa Bo¿ego? 
Nasza modlitwa wyp³ywa z ewangeliczne-
go przes³ania. Kluczowymi dla Krucjaty
sta³y siê s³owa Pana Jezusa: „Cokolwiek
uczyniliœcie jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieœcie uczynili” (Mt 25,
40) i „I otrzymacie wszystko, o co na modli-
twie z wiar¹ prosiæ bêdziecie” (Mt 21, 22). 

Bezpoœrednim impulsem dla naro-
dzenia siê Krucjaty by³a I pielgrzymka
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Polski,
a szczególnie dwie wypowiedzi, które
chcia³bym przytoczyæ. 

Pierwsza wypowiedŸ pochodzi z 7 VI
1979 r. z homilii wyg³oszonej w Kalwarii
Zebrzydowskiej: „Jeœli mamy ¿yæ S³owem
Bo¿ym, trzeba nie ustawaæ w modlitwie!
Mo¿e to byæ nawet modlitwa bez s³ów.
Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy

mnie s³uchaj¹ tutaj albo gdziekolwiek,
przemówi proste i zasadnicze papieskie we-
zwanie do modlitwy. A jest to wezwanie
najwa¿niejsze. Najistotniejsze orêdzie”.
Nastêpnego dnia 8 VI 1979 r. w Nowym
Targu Ojciec Œwiêty wypowiada zdanie,
które stanowi motto Krucjaty: „I ¿yczê,
i modlê siê o to stale, a¿eby rodzina polska
dawa³a ¿ycie, ¿eby by³a wierna œwiêtemu
prawu ¿ycia”. Te s³owa Ojca Œwiêtego
przypieczêtowa³y nasz pomys³ organizo-
wania modlitwy w tej intencji. Chcieliœmy
zrealizowaæ to wezwanie i pod¹¿yæ za
przyk³adem Ojca Œwiêtego, który modli siê
w obronie ¿ycia. Mia³em to szczêœcie wie-
lokrotnie spotkaæ siê z Ojcem Œwiêtym Ja-
nem Paw³em II i kilka razy w bezpoœredniej
rozmowie zapewni³ On, ¿e codziennie mo-
dli siê w intencji obrony ¿ycia. W naszym
miesiêczniku dr W. Pó³tawska napisa³a, ¿e
Ojciec Œwiêty, odmawiaj¹c litaniê loretañ-
sk¹, dodaje jeszcze jedno wezwanie: „Mat-
ko poczêtych dzieci, módl siê za nami”. 

Krucjata Modlitwy zrodzi³a siê tak¿e
z poczucia naszej bezradnoœci... Uœwiado-
miliœmy sobie ogrom z³a, jakie siê wtedy
dokonywa³o w Polsce oraz fakt jego prze-
milczania wymuszony przez cenzurê ko-
munistyczn¹. Gdybyœmy mieli wykszta³ce-
nie medyczne, prawnicze czy dziennikar-
skie, mo¿e rzucilibyœmy siê w wir konkret-
nych dzia³añ, oczywiœcie bardzo potrzeb-
nych, ale ich fundament by³by s³aby. Brak
przygotowania zawodowego okaza³ siê
„b³ogos³awion¹ niewiedz¹”. Uznanie na-
szej bezradnoœci i bezsilnoœci spowodowa-
³o zwrócenie siê do wszechmocnego Boga
Ojca ka¿dego ¿ycia – oparliœmy nasze za-
anga¿owanie w obronê ¿ycia na fundamen-
cie modlitwy. Myœlê, ¿e w³aœnie to przynio-
s³o ciesz¹ce nas dzisiaj rezultaty. 

Czy œwieccy skupieni w Krucjacie ogra-
niczyli dzia³alnoœæ w obronie ¿ycia do sa-
mej modlitwy? 
Jako in¿ynierowie, a wiêc ludzie czynu, na
fundamencie modlitwy zaczêliœmy budo-
waæ dzie³o apostolstwa. Przypominam, ¿e
w komunistycznych czasach panowa³a cen-
zura, wrêcz niemo¿liw¹ rzecz¹ by³o np.
opublikowanie zdjêcia poczêtego dziecka.
W œrodkach masowego przekazu nie u¿y-
wano nawet s³ów „dziecko poczête”. K³a-

XX lat Krucjaty Modlitwy
w Obronie Poczêtych Dzieci
rozmowa z redaktorem naczelnym „S³u¿by ¯yciu” dr in¿. Antoni Ziêba – inicjatorem
i wspó³za³o¿ycielem Krucjaty, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony ¯ycia
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mano, mówi¹c, ¿e p³ód jest bezkszta³tn¹
mas¹, galaret¹, ¿e to jeszcze nie cz³owiek.
Ukazanie prawdy naukowej, medycznej, ¿e
cz³owiek jest cz³owiekiem od poczêcia,
uznaliœmy za pilne zadane apostolskie.
Œci¹galiœmy z Zachodu zdjêcia poczêtych
dzieci i stanêliœmy przed dylematem, jak
pokazaæ je spo³eczeñstwu. Tak zrodzi³ siê
pomys³ wystaw, ukazuj¹cych rozwój dziec-
ka od chwili poczêcia, na wzór wystawy,
któr¹ przypadkowo zobaczy³em w Wied-
niu. Przywioz³em j¹ nielegalnie w poci¹gu,
zwiniêt¹ w rulon. Postanowiliœmy organi-
zowaæ te wystawy w koœcio³ach, w salkach
katechetycznych, w domach rekolekcyj-
nych, bo tam nie siêga³y macki cenzury ko-
munistycznej. Wystawy powstawa³y w cia-
snym mieszkaniu w bloku i by³y wykony-
wane bardzo skromnymi œrodkami (z pilœni
i brystolu, przy u¿yciu pisaków). Pierwsza
wystawa zosta³a pokazana w parafii Matki
Bo¿ej Dobrej Rady w Krakowie. Sukces
by³ ogromny, ¿eby j¹ zobaczyæ, ludzie po
niedzielnych Mszach œw. stali w d³ugiej ko-
lejce do salki katechetycznej. 

W tej sytuacji postanowiliœmy z koleg¹
Adamem Kisielem, ¿e zorganizujemy 100
wystaw w ca³ej Polsce. Dziêki ¿yczliwoœci dr
W. Pó³tawskiej sprawuj¹cej funkcjê dyrekto-
ra Instytutu Rodziny, otrzymywaliœmy bar-
dzo wiele cennych materia³ów, które wzbo-
gaca³y nasze „modernizowane” wystawy. 

Ostatecznie zrealizowaliœmy 160 wy-
staw (szacujemy, ¿e obejrza³o je ok. 10 mln
Polaków). Niektóre z nich istniej¹ do tej po-
ry, np. na Górze œw. Anny, w Zakopanem,
na Jasnej Górze. Si³a oddzia³ywania wy-
staw by³a ogromna. Œwiadcz¹ o tym wpisy
do ksiêgi wystaw, pokazanych np. na dzie-
dziñcu koœcio³a œw. Anny i w koœciele oo.
Dominikanów w Krakowie. Niektóre
z nich s¹ na wagê ¿ycia ludzkiego. Kilka
kobiet napisa³o, ¿e po obejrzeniu wystawy
podar³o skierowanie na „zabieg” i postano-
wi³o urodziæ dziecko. 

Drug¹ form¹ dzia³ania apostolskiego
by³o rozpowszechnianie filmów. Dziêki
pomocy dr W. Pó³tawskiej œci¹gnêliœmy
z Zachodu dwa filmy. Jeden ukazywa³ roz-
wój dziecka od poczêcia do szczêœliwego
urodzenia, a drugi, medyczny, niemy film
przedstawia³ tragiczn¹ prawdê o tzw. zabie-
gu. Cz³owiek, który zobaczy³ jak rozwija
siê dziecko przed narodzeniem, a zaraz po-
tem pozna³, czym naprawdê jest przerwanie
ci¹¿y, przestawa³ wierzyæ w „postêp demo-
kracji”, o którym opowiadali komuniœci,
chc¹c zamaskowaæ zbrodniê aborcji. 

Trzeba tak¿e wymieniæ akcjê zwi¹zan¹
z publikowaniem ró¿nego typu materia³ów.
Pierwsze informacje o rozwoju dziecka by-
³y przepisywane w partiach po siedem ko-
pii na maszynie do pisania (powielenie po-

wy¿ej 40 stron wymaga³o wówczas zgody
w³adz komunistycznych). Gdy w 1989 r.
zniesiono cenzurê, ogromn¹ rolê w przeka-
zywaniu informacji odegra³a prasa katolic-
ka, a póŸniej mogliœmy ju¿ drukowaæ tysi¹-
ce ró¿nych ulotek, plakatów. 

W jaki sposób powi¹za³by Pan te dwa-
dzieœcia lat Krucjaty z obecn¹ sytuacj¹
w Polsce w dziedzinie ochrony ¿ycia po-
czêtych dzieci? 
Ustawa chroni¹ca ¿ycie, wprowadzona
w Polsce w 1993 r., ma
ogromnie pozytywne skutki.
Oczywiœcie dalej apelujê
o modlitwê w intencji rato-
wania ¿ycia, jednak gdy pa-
trzê na zmiany, jakie zasz³y
przez te 20 lat, gor¹co proszê
równie¿ o modlitwê dziêk-
czynn¹ za to wielkie dobro,
które siê wydarzy³o w Pol-
sce, za realizacjê tych dwóch
wielkich cudów. Nawet
z sonda¿y przeprowadzo-
nych przez lewicê i libera³ów
wynika, ¿e absolutnie wiêk-
szoœæ spo³eczeñstwa jest za
prawem do ¿ycia. Mamy
tak¿e znacz¹ce „za ¿yciem”
uchwa³y zjazdu lekarzy pol-
skich, polskich pielêgniarek
i po³o¿nych, a tak¿e wielu or-
ganizacji. Przeciwnicy
ochrony ¿ycia od chwili po-
czêcia statystycznie s¹
w zdecydowanej mniejszo-
œci, co zreszt¹ pokaza³y na-
sze demonstracje pod Sej-
mem. 24 X 1996 r. podczas
najwiêkszego Marszu ¯ycia
przyby³o pod Sejm ponad
100 tys. obroñców ¿ycia.
Gdy manifestacja rusza³a
spod koœcio³a Wszystkich Œwiêtych, pod
Sejmem odbywa³a siê pikieta ok. 40 femini-
stek, która zakoñczy³a siê, gdy dotar³o tam
czo³o 100-tysiêcznego pochodu. 

Ewenementem na skalê œwiatow¹ by³
wynik tzw. konsultacji spo³ecznych, zarz¹-
dzonych przed rozstrzygaj¹cymi g³osowa-
niami w Sejmie. Wziê³o w nich udzia³ pra-
wie 3 mln Polaków i 89 proc. opowiedzia-
³o siê za prawem do ¿ycia. 

Dziêki modlitwie uda³o siê znieœæ
zbrodnicz¹ ustawê stalinowsk¹. Polska jest
pierwszym krajem na œwiecie, który w wa-
runkach demokracji zniós³ prawo aborcyjne
i wprowadzi³ prawo chroni¹ce ¿ycie. Nasze
zwyciêstwo ma wymiar œwiatowy. Polski
przyk³ad pokazywany jest w tej chwili
w biuletynach i gazetach obroñców ¿ycia na
ca³ym œwiecie. Wykazujemy, ¿e slogany

zwolenników aborcji by³y k³amstwami lub
wyp³ywa³y ze z³ych danych, czy te¿ z³ego
rozeznania sytuacji. Dwa tygodnie temu do-
sta³em kolejn¹ amerykañsk¹ gazetê, w któ-
rej cytuje siê nasze polskie statystyki zwal-
czaj¹c w ten sposób pseudoargumenty ame-
rykañskich zwolenników aborcji. 

Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e mamy
dzisiaj nie tylko ustawê chroni¹c¹ ¿ycie, ale
tak¿e Konstytucjê, w której jest artyku³ 38:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu
cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia”. 

Stoj¹ przed nami kolejne zadania. Nale-
¿y wzmacniaæ i rozwijaæ szacunek wobec
¿ycia poczêtego dziecka, trzeba przygoto-
waæ siê na próby zamachu na ludzkie ¿ycie
zamaskowane pod s³owem „eutanazja”. 

Podsumowuj¹c, aby oceniæ owoce, jakie
przynios³o dwadzieœcia lat modlitwy w in-
tencji obrony ¿ycia, warto porównaæ iloœæ
aborcji przed rozpoczêciem Krucjaty ze sta-
nem obecnym: w 1980 r. zarejestrowano 137
950 aborcji, a w 1999 r. – 151. Zdajê sobie
sprawê, ¿e jedna i druga liczba nie obejmuje
wszystkich zabójstw, ale ich wymowa jest
jednoznaczna: jest to ogromne, wspania³e
zwyciêstwo ¿ycia... Trwajmy wiêc dalej na
modlitwie dziêkczynnej i b³agalnej. 

Dziêkujemy za rozmowê. 
Rozmawiali T. F., A. P. -W. 
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Sprawozdanie Rady Ministrów
z wykonania w 1999 roku Ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalnoœci przerywania
ci¹¿y (Dz. U. z 1993 r. Nr 17 poz. 78;
z 1995 r. Nr 66 poz. 334; z 1996 r.
Nr 139 poz. 646; z 1997 r. Nr 141 poz.
943 oraz Nr 157 poz. 1040; z 1999 r.
Nr 5 poz. 32), podsumowuje kolejny
rok jej dzia³ania. Przed³o¿enie Sejmowi
przez Radê Ministrów sprawozdania
z wykonania ustawy oraz skutkach jej
stosowania nastêpuje zgodnie z Art.
9 ustawy. 

Ustawa nak³ada na organy admini-
stracji rz¹dowej i samorz¹dowej szereg
obowi¹zków, w tym w szczególnoœci zo-
bowi¹zuje do: 

– zapewnienia kobietom w ci¹¿y
opieki medycznej, w tym tak¿e
opieki prenatalnej nad dzieckiem, 

– zapewnienia opieki socjalnej, m.in.
poprzez pomoc materialn¹ i opiekê
nad kobietami w ci¹¿y znajduj¹cy-
mi siê w trudnych warunkach mate-
rialnych, przez czas ci¹¿y, porodu
i po porodzie, 

– zapewnienia odpowiedniej opieki
prawnej, m.in. poprzez dostêp do
szczegó³owych informacji na temat
uprawnieñ, zasi³ków i œwiadczeñ
przys³uguj¹cych kobietom w ci¹¿y,
matkom, ojcom, ich dzieciom oraz
do informacji dotycz¹cych instytu-
cji i organizacji pomagaj¹cych
w rozwi¹zywaniu problemów psy-
chologicznych i spo³ecznych, a tak-
¿e zajmuj¹cych siê sprawami przy-
sposobienia, 

– zapewnienia obywatelom swobod-
nego dostêpu do metod i œrodków
s³u¿¹cych œwiadomej prokreacji, 

– zapewnienia swobodnego dostêpu
do informacji i badañ prenatalnych, 

– wspó³dzia³ania i udzielania pomocy
Koœcio³owi katolickiemu, innym ko-
œcio³om i zwi¹zkom wyznaniowym
oraz organizacjom spo³ecznym, któ-
re organizuj¹ opiekê nad kobietami
w ci¹¿y, jak równie¿ organizuj¹ ro-
dziny zastêpcze lub udzielaj¹ pomo-
cy w przysposabianiu dzieci. 

– przygotowania m³odego pokolenia
poprzez odpowiedni¹ edukacjê do
œwiadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa. 

Zgodnie z treœci¹ zawart¹ w Ustawie,
szko³a ma obowi¹zek stworzenia takich
warunków uczennicy w ci¹¿y, by mog³a
ona, w miarê mo¿liwoœci w terminie,
ukoñczyæ edukacjê. 

Dla instytucji wymiaru sprawiedli-
woœci realizacja ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalnoœci przerywania
ci¹¿y wi¹¿e siê z realizacj¹ Kodeksu
Karnego w zakresie ujawniania, œcigania
i karania sprawców dzieciobójstwa oraz
nielegalnej aborcji, a tak¿e z prowadze-
niem szeroko pojêtej dzia³alnoœci pre-
wencyjnej w zakresie ochrony dziecka
i rodziny. 

Obowi¹zek realizacji zadañ wyni-
kaj¹cych z ustawy o planowaniu ro-
dziny, ochronie p³odu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalnoœci przerywania
ci¹¿y nabiera szczególnego znaczenia
wobec sytuacji demograficznej kraju.
Zjawisko zawê¿onej zastêpowalnoœci
pokoleñ w Polsce odnotowano na
pocz¹tku przemian ustrojowych.

W 1999 r. przyrost naturalny osi¹gn¹³
poziom bliski zera, tj. najni¿szy
w ostatnim dziesiêcioleciu. Przewaga
urodzeñ nad zgonami w roku 1999 wy-
nios³a 587 osób, co w przeliczeniu na
100 tys. mieszkañców da³o wskaŸnik
1,5. 1 Stan ten potwierdzi³ prognozy
przewiduj¹ce pojawienie siê ujemnego
przyrostu naturalnego ludnoœci w naj-
bli¿szych latach i utrzymanie siê prze-
wagi zgonów nad urodzeniami do
2007 r.2

Systematyczne zmniejszanie siê ró¿-
nicy miêdzy liczb¹ urodzeñ a zgonów
jest w g³ównej mierze powodowane zna-
cz¹cym spadkiem liczby urodzeñ, który
w stosunku do 1990 r. wyniós³ 30,3 proc.3,
co w skali rocznej oznacza œredni spadek
o 3,9 proc. 

Tab. I. Urodzenia ¿ywe w latach 1983 – 1999 
(w tys.)4

1983 723,6

1985 680,1

1990 547,7

1991 547,7

1992 515,5

1993 494,3

1994 481,3

1995 433,1

1996 428,2

1997 412,7

1998 395,6

1999 382,0

Od 1990 r. wspó³czynnik dzietnoœci,
okreœlaj¹cy œredni¹ liczbê urodzeñ ¿y-
wych na jedn¹ kobietê w wieku 15–49

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji 
w roku 1999

ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku
„O planowaniu rodziny, 

ochronie p³odu ludzkiego
i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y”

Warszawa 2000
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lat, obni¿y³ siê z 2,04 na pocz¹tku okresu
do 1,37 w roku 1999. W wyra¿eniu wzglêd-
nym oznacza to spadek o 32,8 proc.
(œrednie roczne tempo spadku w tym
okresie wynosi³o zatem 4.3 proc.) oraz
istotn¹ ró¿nicê w stosunku do poziomu
2,1 urodzeñ ¿ywych na kobietê, niezbêd-
nego do zachowania prostej zastêpowal-
noœci pokoleñ. Przy tym spadek wspó³-
czynnika dzietnoœci na wsi postêpuje
nieco szybciej ni¿ w mieœcie (...). 

Rozdzia³ I. 

Opieka medyczna, socjalna i prawna 

1) Opieka medyczna nad dziec-
kiem poczêtym i jego matk¹

Art. 2. l. Organy administracji rz¹do-
wej oraz samorz¹du terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreœlo-
nych w przepisach szczególnych, s¹ obo-
wi¹zane do zapewnienia kobietom w ci¹-
¿y opieki medycznej, socjalnej i prawnej
w szczególnoœci poprzez: 

1) Opiekê prenataln¹ nad p³odem
oraz opiekê medyczn¹ nad kobiet¹ w ci¹-
¿y.

Zasadniczym celem opieki medycz-
nej nad kobietami ciê¿arnymi jest za-
pewnienie prawid³owego przebiegu ci¹-
¿y oraz wczesna identyfikacja czynni-
ków ryzyka. Ci¹¿e o podwy¿szonym
i wysokim ryzyku s¹ najczêstsz¹ przy-
czyn¹ patologii wystêpuj¹cych u nowo-
rodków, maj¹ równie¿ wp³yw na wskaŸ-
nik umieralnoœci niemowl¹t. 

Kobiety ciê¿arne maj¹ zapewnion¹
odpowiedni¹ opiekê medyczn¹. Sprawu-
j¹ j¹ lekarze ginekolodzy, lekarze rodzin-
ni oraz po³o¿ne. W przypadkach ci¹¿y
o podwy¿szonym ryzyku opiekê me-
dyczn¹ przejmuj¹ poradnie specjali-
styczne zorganizowane na wy¿szych po-
ziomach referencyjnych opieki medycz-
nej oraz oddzia³y patologii ci¹¿y. Porad-
nie ogólne, poradnie dla kobiet oraz szpi-
tale zapewniaj¹ w³aœciw¹ opiekê me-
dyczn¹ w zale¿noœci od stopnia ryzyka
ci¹¿y. Natomiast nadal trzeba zwiêkszyæ
czêstoœæ wczesnego obejmowania opie-
k¹ medyczn¹ kobiet w ci¹¿y. Zale¿y to
przede wszystkim od œwiadomoœci ko-
biet o potrzebie takiej opieki i wczesne-
go zg³aszania siê kobiet do lekarza. Sys-
tem oceny stopnia ryzyka u kobiet ciê-
¿arnych s³u¿y miêdzy innymi wyodrêb-
nieniu grupy kobiet, u których ryzyko
nieprawid³owego przebiegu ci¹¿y i roz-
woju p³odu jest wiêksze. Pacjentki te s¹
kierowane do oœrodków zajmuj¹cych siê
rozpoznawaniem i leczeniem schorzeñ

p³odu i zaburzeñ jego rozwoju. Leczenie
dziecka w okresie ¿ycia p³odowego obej-
muje podawanie leków oraz metody ko-
rekty chirurgicznej. Ale nadal wykony-
wane jest w znikomej iloœci. 

Zadania dotycz¹ce upowszechniania
opieki przed poczêciem dziecka, uspraw-
niania diagnostyki i czynnej opieki nad
kobiet¹ ciê¿arn¹ w przypadku zagro¿e-
nia wczeœniactwem, upowszechniania
zasady systemu referencyjnego w odnie-
sieniu do porodu przedwczesnego i po-
prawa opieki nad wczeœniakiem realizo-
wane by³y nie tylko w ramach sta³ych
zadañ pionu po³o¿niczo–ginekologicz-
nego, ale tak¿e w ramach „Programu Po-
prawy Opieki Perinatalnej w Polsce”. 

Podstawowe za³o¿enia „Programu
Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce”
obejmuj¹ usprawnienie czynnej opieki
nad kobiet¹ ciê¿arn¹ w zakresie systemu
trójstopniowej opieki perinatalnej. W ro-
ku 1999 realizacj¹ tego programu objêty
by³ ca³y kraj. Zgodnie z przyjêtymi za³o-
¿eniami, system trójstopniowej opieki
funkcjonowa³ w oparciu o 11 regional-
nych oœrodków. Pomiêdzy oœrodkami
zorganizowano system specjalistycznego
transportu i komunikacji. W oœrodkach
III poziomu referencyjnego opieki peri-
natalnej utworzone zosta³y oddzia³y in-
tensywnej terapii nad noworodkiem, na-
tomiast w oœrodkach II poziomu referen-
cyjnego stanowiska takiej opieki. W po-
szczególnych regionach podpisano poro-
zumienia pomiêdzy oœrodkami ró¿nego
poziomu okreœlaj¹ce zadania tych oœrod-
ków i ich wzajemne zobowi¹zania. 

W 11 ocenianych województwach na
I poziomie referencyjnym opieki hospi-
talizowano od 45 proc. do 64 proc. no-
worodków, mniej na II poziomie – od
21 proc. do 47 proc. noworodków, a naj-
mniej – od 8 proc. do 16 proc. na III po-
ziomie referencyjnym opieki perinatal-
nej. 

Monitorowanie i kontrolê jakoœci
œwiadczeñ w zakresie opieki perinatalnej
przeprowadzono w 1999 r., w oparciu
o miesiêczne sprawozdania statystyczne
z dzia³alnoœci oddzia³ów po³o¿niczych
i noworodkowych. W województwach
wielkopolskim i lubuskim wdro¿ono we
wspó³pracy z Regionalnym Biurem
WHO w Kopenhadze system oceny ja-
koœci opieki perinatalnej przy u¿yciu
metod elektronicznych OBSQID i NEO-
CARE. 

W 1999 r. opracowano i wydano
w postaci ksi¹¿kowej kolejne standardy
postêpowania w zakresie opieki perina-
talnej. Funkcjonowanie sieci oœrodków
usprawniono w odniesieniu do wprowa-

dzonych reform i rozwi¹zañ organizacyj-
nych. Z realizacj¹ Programu zapoznano
Dyrektorów Kas Chorych. 

Zgodnie z treœci¹ wytycznych Krajo-
wego Zespo³u Konsultanta Medycznego
w dziedzinie po³o¿nictwa i ginekologii
z dnia 23 listopada 1995 r., w sprawie ro-
dzaju i czêstoœci profilaktycznych badañ
lekarskich i diagnostycznych wykony-
wanych u kobiet ciê¿arnych o fizjolo-
gicznym przebiegu ci¹¿y – równie¿
w 1999 r. – wszystkie kobiety ciê¿arne
objête by³y systemowymi badaniami
profiIaktycznymi. Zalecone badania
obejmowa³y miêdzy innymi badanie
USG miêdzy 18 a 22 tygodniem ci¹¿y.
W przypadku wyst¹pienia zaburzeñ
zdrowia u kobiety ciê¿arnej lub u dziec-
ka (na ró¿nych etapach ci¹¿y) o zakresie
badañ i ich czêstoœci decydowa³ lekarz. 

O s³usznoœci i skutecznoœci dzia³añ
podejmowanych w ramach opieki
zdrowotnej nad kobiet¹ ciê¿arn¹ i no-
worodkiem œwiadczy utrwalona ten-
dencja obni¿ania wskaŸnika umieral-
noœci niemowl¹t oraz zwiêkszenie dy-
namiki tego spadku obserwowane
w ostatnich 7 latach. W 1999 roku
wskaŸnik umieralnoœci niemowl¹t wy-
niós³ 8,9 promila. Oznacza to, ¿e zak³a-
dany w Narodowym Programie Zdrowia
cel, jakim jest obni¿enie wskaŸnika
umieralnoœci niemowl¹t do wartoœci 10
promili w roku 2000 – zosta³ osi¹gniêty
dwa lata wczeœniej (tab. 2.). W 1999 r.
obni¿y³ siê o kolejne 0,7 promila. 

Tab. 2. WskaŸnik umieralnoœci niemowlat w latach
1991-1999. 

Rok wartoœæ wskaŸnika

1991 18,2

1992 17,5

1993 16,2

1994 15,1

1995 13,6

1996 12,2

1997 10,2

1998 9,6

1999 8,9

W ci¹gu ostatnich piêciu lat nie-
znacznie obni¿y³a siê czêstoœæ urodzeñ
noworodków z nisk¹ mas¹ urodzenio-
w¹ cia³a – oko³o 0,3 proc. w grupie
urodzeniowej 500–999g i oko³o 1 proc.
w grupie urodzeniowej 1000–2499 g.
Uwarunkowania czêstoœci wystêpowa-
nia urodzeñ noworodków z nisk¹ mas¹
urodzeniow¹ powoduj¹, ¿e skuteczne za-
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pobieganie temu zjawisku mo¿liwe jest
przede wszystkim poprzez promocjê
zdrowia, szczególnie zdrowego stylu ¿y-
cia m³odych kobiet. 

Dane uzyskane z G³ównego Urzêdu
Statystycznego wskazuj¹, ¿e polskie ko-
biety najczêœciej rodz¹ dzieci w prze-
dziale wieku 20–29 lat. Jednak¿e prawie
7,7 proc. kobiet rodz¹cych pierwsze
i drugie dziecko nie przekroczy³o 19 ro-
ku ¿ycia, zaœ 9,8 proc. przekroczy³o
35 rok ¿ycia5. 

Poprawa wskaŸników umieralnoœci
niemowl¹t wskazuje na to, ¿e dalej naj-
wa¿niejszym aspektem dzia³añ resortu
zdrowia jest i bêdzie szeroko rozumiana
profilaktyka. 

Narodowy Program Zdrowia zawiera
szereg zadañ zwi¹zanych z promocj¹
zdrowia i profilaktyk¹ odnosz¹cych siê
do grupy kobiet w wieku rozrodczym
oraz kobiet ciê¿arnych i noworodków. 

W 1999 r. w zakresie opieki zdrowot-
nej nad kobietami ciê¿arnymi i noworod-
kami kontynuowano „Program Pierwot-
nej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej”,
którego za³o¿eniem jest upowszechnie-
nie podawania kwasu foliowego kobie-
tom w wieku 16–24 lata w celu zapobie-
gania wyst¹pieniu wrodzonych wad ce-
wy nerwowej u potomstwa. 

Do wad cewy nerwowej (WCN) zali-
czane s¹ ró¿ne postacie kliniczne wad
oœrodkowego uk³adu nerwowego powsta-
j¹ce w 2–4 tygodniu rozwoju zarodka. Na-
le¿¹ do nich bezmózgowie oraz przepukli-
ny mózgu i rdzenia krêgowego. Polska na-
le¿y do krajów o najwy¿szej w Europie
umieralnoœci niemowl¹t z powodu WCN. 

Program ma za zadanie popularyza-
cjê wœród wszystkich grup spo³eczeñ-
stwa wiedzy na temat kwasu foliowego
oraz jego zwi¹zku z wadami cewy ner-
wowej u dzieci (...). 

Instytut Matki i Dziecka, w ramach
realizacji Narodowego Programu Zdro-
wia, przeprowadzi³ program „Opracowa-
nie i wdro¿enie w placówkach s³u¿by
zdrowia antynikotynowego programu in-
terwencyjnego skierowanego do kobiet
w wieku prokreacyjnym a szczególnie
kobiet pal¹cych tytoñ”. 

Celem zadania by³o oddzia³ywanie
na kobiety w wieku prokreacyjnym,
w tym kobiety ciê¿arne, by porzuci³y na-
³óg palenia tytoniu. Zak³adano zmniej-
szenie odsetka pal¹cych kobiet (...). 

W wyniku realizacji zadania w 1999 r.
sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:

– lekarze i po³o¿ne nie maj¹ wystar-
czaj¹cej wiedzy na temat rzeczywi-
stego szkodliwego oddzia³ywania

dymu tytoniowego na zdrowie ko-
biet oraz proces prokreacji. 

– informacja o paleniu tytoniu przez
kobietê, przeprowadzonej interwen-
cji i o jej skutecznoœci powinna zna-
leŸæ siê w dokumentacji medycznej
kobiet ciê¿amych i nieciê¿arnych;
zachowaæ nale¿y przy tym zasadê
uzyskania zgody kobiety i zacho-
wanie poufnoœci dokumentacji, 

– zachowuj¹c priorytet dla dzia³añ in-
dywidualnych nale¿y wdro¿yæ te-
matykê szkodliwoœci palenia tytoniu
do programów Szkó³ dla Rodziców. 

W roku 1999 kontynuowano pro-
gram upowszechniania karnienia
piersi¹. W ramach jego realizacji w ro-
ku 1999 we wszystkich wojewódz-
twach powo³ano wojewódzkich koor-
dynatorów programu, którzy opraco-
wali dokument okreœlaj¹cy potrzeby
i zadania programu na 2000 r. Opra-
cowano tak¿e i wydrukowano ulotki
informacyjne dla kobiet w nak³adzie
250 tys. egzemplarzy oraz folder dla
pracowników s³u¿by zdrowia w nak³a-
dzie 30 tys. egzemplarzy6. 

W roku 1999 nadal rozwija³a siê ini-
cjatywa Szpital Przyjazny Dziecku, na-
stawiona na organizacjê funkcjonowania
szpitala zapewniaj¹c sta³y kontakt
z dzieckiem. Coraz czêœciej prakykowa-
ne s¹ porody rodzinne (systematycznie
zwiêks¿a siê liczba oddzia³ów po³o¿ni-
czych przystosowuj¹cych odpowiednio
pokoje porodów rodzinnych), powszech-
n¹ praktyk¹ pozostaj¹ odwiedziny w od-
dzia³ach po³o¿niczych. 

2) Opieka socjalna
Art. 2. 1. Organy administracji rz¹-

dowej oraz samorz¹du terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreœlo-
nych w przepisach szczególnych, s¹ obo-
wi¹zane do zapewnienia kobietom w ci¹-
¿y opieki medycznej, socjalnej i prawnej
w szczególnoœci przez: [... ], 

2) pomoc materialn¹ i opiekê nad ko-
bietami w ci¹¿y, znajduj¹cymi siê w trud-
nych warunkach materialnych, przez
czas ci¹¿y, porodu i po porodzie.

Katalog œwiadczeñ pieniê¿nych z po-
mocy spo³ecznej zawiera rozwi¹zania
adresowane do ró¿nych szczególnie po-
szkodowanych kategorii osób i rodzin,
w tym dla niektórych z nich s¹ to œwiad-
czenia gwarantowane, o charakterze sta-
³ej lub wzglêdnie sta³ej pomocy, dla in-
nych – œwiadczenia o charakterze pomo-
cy okresowej lub doraŸnej. 

Pomoc¹ gwarantowan¹ objête s¹ te
grupy osób, które z ró¿nych przyczyn
(wiek, stan zdrowia, obowi¹zki rodzinne)

obiektywnie niezdolne s¹ do pracy.
Wszystkie inne przypadki trudnej sytu-
acji ¿yciowej kwalifikuj¹ siê do form po-
mocy okresowej lub doraŸnej. 

Obowi¹zek wykonania zadañ z zakre-
su pomocy spo³ecznej spoczywa na orga-
nach jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz administracji rz¹dowej, które wspó³-
pracuj¹ w tym zakresie z organizacjami
spo³ecznymi, Koœcio³em katolickim, in-
nymi koœcio³ami, zwi¹zkami wyznanio-
wymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi dzia³aj¹cymi w sferze pomo-
cy spo³ecznej. Jednostkami odpowie-
dzialnymi za organizacjê i realizacjê tych
zadañ na szczeblu lokalnym s¹ przede
wszystkim gminy. Zobowi¹zane one zo-
sta³y do wykonywania zadañ zleconych
gminie oraz w³asnych. Realizacj¹ zadañ
z tego zakresu na terenie gminy bezpo-
œrednio zajmuj¹ siê oœrodki pomocy spo-
³ecznej, dzia³aj¹ce w ka¿dej gminie. 

Dokonana w 1999 roku reforma sa-
morz¹dowa nie spowodowa³a ¿adnego
ograniczenia uprawnieñ w dostêpie do
œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo-
³ecznej. Wszystkie podstawowe zasi³ki
pieniê¿ne z pomocy spo³ecznej (renta
socjalna, zasi³ek sta³y, gwarantowany
zasi³ek okresowy, zasi³ek dla kobiet
w ci¹¿y, zasi³ek okresowy, zasi³ki zwi¹-
zane z klêsk¹ ¿ywio³ow¹, bilety kredy-
towe na przejazd) stanowi³y przed re-
form¹ i stanowi¹ dot¹d zadanie zleco-
ne przez administracjê rz¹dow¹ i fi-
nansowane s¹ przez bud¿et pañstwa.
Utrzymanie takiego trybu realizacji
g³ównego strumienia pomocy pieniê¿nej
ze strony pañstwa w sytuacji ubóstwa,
podyktowane by³o w³aœnie zarówno tro-
sk¹ o zabezpieczenie finansowe pewne-
go poziomu potrzeb rodzin-klientów po-
mocy spo³ecznej, jak i zagwarantowanie
równego traktowania tych osób i rodzin
na obszarze ca³ego kraju. 

a) Pomoc finansowa 
W roku 1999 w Czêœci-85-Bud¿ety

wojewodów, Dzia³-86-opieka spo³eczna
wydatkowano na œwiadczenia pomocy
spo³ecznej – Rozdzia³ 8613-zasi³ki i po-
moc w naturze kwotê 1 812 633 125 z³
(wraz z rezerwami). 

£¹cznie œwiadczeniami pomocy spo-
³ecznej z powodu ochrony macierzyñ-
stwa objêto 126 996 rodzin, w których
¿y³o 547 180 osób. Natomiast œwiadcze-
niami wynikaj¹cymi z rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 5 paŸdziernika
1993 r. w sprawie okreœlenia zakresu
i form oraz trybu udzielania kobietom
w ci¹¿y oraz wychowuj¹cym dziecko
pomocy w zakresie opieki socjalnej
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i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441 z póŸn.
zm.) objêto 127 270 kobiet wyp³acaj¹c
398 389 œwiadczeñ, co oznacza, ¿e objê-
to mniej o 3 287 kobiet ni¿ w roku 1998. 

Œrodki wydatkowane dla tej grupy
œwiadczeniobiorców wynios³y w roku
1999 – 96 812 366 z³ tj. wiêcej ni¿ w ro-
ku 1998 o 17 103 130 z³, z czego na: 

– zasi³ki dla kobiet wyp³acono 
80 438 293 z³

– jednorazowy zasi³ek na dziecko 
16 367 934 z³ (pomoc¹ objêto 
100 752 dzieci wyp³acaj¹c 101 787
œwiadczeñ). 
Jednoczeœnie ze œrodków w³asnych

wydatkowano kwotê 3 877 110 z³ na tzw.
wyprawkê obejmuj¹c 26 062 osoby i wy-
daj¹c 27 139 wyprawek. 

Przeciêtna wysokoœæ œwiadczenia
w roku 1999 wynios³a: 

– razem (bez wyprawki) 194,29 z³, 
– zasi³ek dla kobiet w ci¹¿y 201,90 z³, 
– jednorazowy zasi³ek na dziecko

160,80 z³, 
– wyprawka 142,86 z³. 

Przeciêtnie w roku ubieg³ym zasi³-
kiem dla kobiety w ci¹¿y objêto 7 954
kobiety. 

Najwiêksz¹ liczbê kobiet objêto po-
moc¹ w województwo mazowieckim –
12 979, natomiast najmniejsz¹ w woje-
wództwie opolskim – 2 839. W oœmiu
województwach liczba kobiet objêtych
pomoc¹ wynios³a ponad œredni¹ krajow¹. 

W roku 1999, na okres od 1 lipca do
koñca roku zosta³o znowelizowane roz-
porz¹dzenie w sprawie okreœlenia zakre-
su i form oraz trybu udzielania kobietom
w ci¹¿y oraz wychowuj¹cym dziecko po-
mocy w zakresie opieki socjalnej i praw-
nej, polegaj¹ce na zwiêkszeniu o jeden
miesiêczny zasi³ek pieniê¿ny za okres
siódmego miesi¹ca – Dz. U. z 1999 r. Nr 88,
poz. 983. W zwi¹zku z tym, ze œrodków
rezerwy celowej przeznaczonej na ten cel
w wysokoœci 50 000 000 z³ wydatkowa-
no kwotê 25 060 000 z³ (œrodki te zosta³y
wliczone do kwoty ogólnej)7. 

Poni¿sza tabela pokazuje wzrost wy-
datków na œwiadczenia wynikaj¹ce
z w/w rozporz¹dzenia. 

Tab. 3. Wzrost wydatków na œwiadczenia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia w sprawie pomocy kobie-
tom w ci¹¿y. 

b) Pomoc instytucjonalna. 
Inn¹ form¹ pomocy jest prowadzenie

domów (samotnej) matki i dziecka, gdzie
kobiety znajduj¹ opiekê i schronienie
oraz pomoc psychologiczn¹-pedagogicz-
n¹ i porady prawne. 

Na koniec 1999 roku (stan na
31.12.1999 r.) zgodnie z danymi Depar-
tamentu Pomocy Spo³ecznej MPiPS pro-
wadzonych by³o 10 tego typu domów –
dofinansowanych lub finansowanych ze
œrodków bud¿etu pañstwa. W tej liczbie
6 prowadzonych by³o przez samorz¹dy
powiatowe a 4 przez podmioty niepu-
bliczne. £¹czna liczba miejsc wynios³a
479, z tego w domach samorz¹dowych
360 oraz podmiotów niepublicznych –
119. Liczba mieszkañców przedstawia³a
siê nastêpuj¹co: 

– domy samorz¹du powiatowego – 349, 
– domy podmiotów niepublicznych – 105. 
W piêciu województwach prowadzo-

ne s¹ przez gminy ze œrodków w³asnych
(gminnych) lokalne oœrodki wsparcia dla
samotnych kobiet z dzieæmi (domy
i schroniska). £¹cznie na koniec 1999 ro-
ku prowadzonych by³o 10 takich placó-
wek o liczbie 223 miejsc. Jednoczeœnie
w województwie mazowieckim prowa-
dzono 1 placówkê o zasiêgu powiato-
wym o liczbie 15 miejsc.

Aktywn¹ formê pomocy matkom sa-
motnie wychowuj¹cym dzieci przejawia-
³y organizacje katolickie. W roku 1999 na
terenie ca³ego kraju istnia³o 31 prowa-
dzonych przez nie Domów Samotnej
Matki dysponuj¹cymi ok. 455 miejscami. 

c) Poradnictwo rodzinne. 
Poradnictwo rodzinne jest realizowa-

ne zarówno na poziomie gminy, jak i na
poziomie powiatu. Gminna i powiatowa
pomoc spo³eczna bardzo czêsto koordy-
nuje i wspiera lokalne inicjatywy, stara-
j¹c siê wykorzystaæ wszystkie si³y i œrod-
ki œrodowiska lokalnego lub w³¹cza siê
do ju¿ realizowanych projektów. 

1°. Poradnictwo rodzinne na pozio-
mie gminy

Wejœcie, zatrudnionego w gminnym
oœrodku pomocy spo³ecznej, pracownika
socjalnego w œrodowisko i realizowanie
tam pracy socjalnej prowadzi najczêœciej
do ujawnienia potrzeb z zakresu porad-
nictwa rodzinnego. 

Rodziny mog¹ skorzystaæ przede
wszystkim z pomocy pedagoga, psycho-
loga, a rzadziej – prawnika. W niektó-
rych oœrodkach pomocy spo³ecznej funk-
cjonuj¹ zespo³y konsultantów, które
przejmuj¹ pieczê nad rodzin¹ wskazan¹
przez pracownika socjalnego. Czasami
tworzy siê jednak odrêbne struktury zaj-
muj¹ce siê m.in. poradnictwem rodzin-

nym. Przyk³adem wspó³dzia³ania pomo-
cy spo³ecznej z innymi strukturami s¹
dzia³aj¹ce w ramach Komisji ds. Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
Punkty Konsultacyjne dla rodzin z pro-
blemem alkoholowym, przy których pro-
wadzone jest poradnictwo dla rodzin. 

2°. Poradnictwo rodzinne na pozio-
mie powiatu

Powiaty organizuj¹ i prowadz¹
przede wszystkim specjalistyczne porad-
nictwo rodzinne dla rodzin naturalnych
i zastêpczych, a tak¿e terapiê rodzinn¹.
Czyni¹ to poprzez specjalistów zatrud-
nionych w powiatowych centrach pomo-
cy rodzinie (PCPR), a coraz czêœciej po-
przez struktury bardziej sformalizowane. 

Poradnictwo rodzinne w 1999 r. na
szczeblu powiatu czêsto by³o prowadzo-
ne w ograniczonym zakresie, czêœæ
PCPR przygotowuje siê dopiero do reali-
zacji tego zadania. W roku 1999 proble-
my PCPR w prowadzeniu poradnictwa
rodzinnego wi¹za³y siê z trudn¹ sytuacj¹
kadrow¹ brakiem odpowiedniej bazy lo-
kalowej oraz brakiem odpowiednich
œrodków finansowych. PCPR mimo for-
malnego zakoñczenia procesu ich two-
rzenia, aby mog³y realizowaæ przypisane
im zadania, musz¹ jeszcze rozwijaæ siê
organizacyjnie i poprawiæ bazê kadrow¹. 

W wielu powiatach istniej¹ ju¿ lub s¹
na etapie tworzenia oœrodki, punkty lub
zespo³y interwencji kryzysowej, gdzie
równie¿ rodzina mo¿e znaleŸæ specjali-
styczn¹ pomoc. 

Poradnictwo rodzinne jest czêsto re-
alizowane jako dodatkowa dzia³alnoœæ
ró¿norodnych instytucji pomocy spo-
³ecznej. 

3°. Programy poradnictwa rodzin-
nego 

W roku 1999 r., zorganizowanemu
poradnictwu rodzinnemu s³u¿y³ Rz¹do-
wy Program „Przeciw Przemocy – Wy-
równaæ Szanse” realizowany przy
wspó³udziale United Nations Develop-
ment Programme adresowany do organi-
zacji pozarz¹dowych wspó³pracuj¹cych
z organami centralnymi i samorz¹dowy-
mi, w celu niesienia pomocy rodzinie do-
tkniêtej przemoc¹. W roku 1999 urucho-
miono wiêkszoœæ z zaplanowanych
15 oœrodków realizuj¹cych program po-
mocy rodzinie dotkniêtej przemoc¹ jako
czêœæ instytucjonalnego systemu zak³a-
daj¹cego terapiê, wspieranie ofiar prze-
mocy, resocjalizacjê sprawców oraz pro-
filaktykê, a tak¿e ukazanie spo³ecznego
kontekstu problemu i uzyskanie sprzy-
mierzeñców na szczeblu krajowym i lo-
kalnym do wspó³pracy w przeciwdzia³a-

Rok 

1996

1997 

1998 

1999 

Koszt    

74 138 530 z³

75 272 535 z³

79 709 236 z³

96 812 366 z³
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niu przemocy. Przeprowadzono szkole-
nia specjalistów zajmuj¹cych siê ofiara-
mi i tam gdzie to mo¿liwe, sprawcami
przemocy. Wydano broszurê definiuj¹c¹
problem i wskazuj¹c¹ metody postêpo-
wania w sytuacji kryzysu oraz miejsca
uzyskania pomocy. Organizacjom reali-
zuj¹cym program dostarczono publikacji
dotycz¹cych zjawiska przemocy domo-
wej. 

4°. Inne podmioty realizuj¹ce po-
radnictwo rodzinne we wspó³pracy
z jednostkami publicznymi

W zakresie poradnictwa rodzinnego
w roku 1999 wa¿n¹ rolê spe³nia³y orga-
nizacje wyznaniowe. Na terenie kraju
funkcjonowa³o 2740 katolickich poradni
¿ycia rodzinnego, w których zatrudnio-
nych zosta³o 5754 doradców rodzinnych
ró¿nych specjalnoœci. 

5°. Zakres spraw realizowanych
przez poradnictwo rodzinne pomocy
spo³ecznej

Zakres spraw podejmowanych przez
poradnictwo rodzinne w pomocy spo-
³ecznej jest szeroki. Mo¿na uzyskaæ po-
moc w rozwi¹zaniu trudnych sytuacji ¿y-
ciowych wystêpuj¹cych w rodzinach.
spowodowanych np.: 

– utrat¹ pracy, 
– utrat¹ bliskiej osoby, 
– powa¿n¹ chorob¹. 
– samotnoœci¹, 
– inwalidztwem, 
– przejœciem na emeryturê, 
– kryzysem ma³¿eñskim, 
– uzale¿nieniem od alkoholu, narko-

tyków itp., 
– trudnoœciami wychowawczymi, 
– ubóstwem, 
– przemoc¹ w rodzinie. 

3) Opieka prawna
Art. 2. l. Organy administracji rz¹do-

wej oraz samorz¹du terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreœlo-
nych w przepisach szczególnych, s¹ obo-
wi¹zane do zapewnienia kobietom

w ci¹¿y opieki medycznej, socjalnej
i prawnej w szczególnoœci przez: [...}

3) dostêp do szczególowych informa-
cji na temat uprawnieñ, zasi³ków
i œwiadczeñ przys³uguj¹cych kobietom
w ci¹¿y, matkom, ojcom oraz ich dzie-
ciom oraz do informacji dotycz¹cych in-
stytucji i organizacji pomagaj¹cych
w rozwi¹zywaniu problemów psycholo-
gicznych i spo³ecznych, a tak¿e zajmuj¹-
cych siê sprawami przysposobienia.

�ród³em odpowiednich informacji
pozostaj¹ gminne lub miejskie oœrodki
spo³eczne. Znajduj¹ siê one najbli¿ej
osoby i rodziny potrzebuj¹cej pomocy,

zatrudniaj¹ wykwalifikowan¹ kadrê,
w tym pracowników socjalnych, którzy,
je¿eli sytuacja tego wymaga, podejmuj¹
z zainteresowanymi pracê socjaln¹.
W oœrodkach ustalane s¹ uprawnienia,
przyznawane i wyp³acane œwiadczenia
zarówno pieniê¿ne jak i rzeczowe. Wiêk-
sze oœrodki pomocy spo³ecznej organi-
zuj¹ w swoich ramach, w miarê mo¿li-
woœci, poradnictwo rodzinne, psycholo-
giczne, prawne, pedagogiczne, natomiast
te, które nie œwiadcz¹ us³ug w formie
specjalistycznego poradnictwa posiadaj¹
informacje lub nawet wspó³pracuj¹ z in-
stytucjami i organizacjami oferuj¹cymi
tego rodzaju pomoc. 

Inicjuj¹c i wspomagaj¹c zastêpcze
formy opieki i wychowania rodzinnego
dla dzieci osieroconych tworzy siê
oœrodki adopcyjno–opiekuñcze, zarówno
publiczne jak i niepubliczne – w tym
równie¿ zak³adane i prowadzone przez
koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe. 

W 1999 r. funkcjonowa³o na terenie
kraju 69 oœrodków adopcyjnych, w tym
40 oœrodków publicznych, 16 katolic-
kich, 11 prowadzonych przez TPD oraz
2 prowadzone przez organizacje poza-
rz¹dowe. 

W 1999 r. w 2344 sprawach s¹do-
wych orzeczono przysposobienie 2441
ma³oletnich dzieci, w tym przysposobie-
nie przez osoby zamieszka³e za granic¹
orzeczono w 264 przypadkach. Na dzieñ
31 grudnia 1999 r. liczba ma³oletnich,
wobec których wykonano orzeczenie
o umieszczeniu w rodzinie zastêpczej
wynosi³a 40 434, a oczekuj¹cych na
umieszczenie by³o 43 ma³oletnich dzieci. 

W dalszym ci¹gu wa¿nym Ÿród³em
informacji o mo¿liwoœciach uzyskania
pomocy s¹: 

– lekarz rodzinny lub inny lekarz
pierwszego kontaktu, 

– poradnia dla kobiet, 
– pielêgniarka œrodowiskowa. 

Wzros³o znaczenie organizacji poza-
rz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz rodzi-
ny, które zatrudniaj¹c specjalistyczn¹
i wysoce wykwalifikowan¹ kadrê, spra-
wiaj¹, ¿e dzia³alnoœæ ich staje siê bar-
dziej profesjonaln¹, co w coraz wiêk-
szym stopniu odpowiada spo³ecznemu
zapotrzebowaniu. Organizacje tego ro-
dzaju czêsto wspierane s¹ ze œrodków
pañstwowych, w tym równie¿ samorz¹-
dowych i stanowi¹ w tym zakresie istot-
ne uzupe³nienie dzia³alnoœci administra-
cji rz¹dowej i samorz¹dowej. 

Dostêp do informacji o mo¿liwoœci
uzyskania pomocy zarówno medycznej,
socjalnej i prawnej ulega z ka¿dym ro-

kiem poprawie. Sytuacja ta wp³ywa na
postawê matek w stosunku do w³asnej
cia¿y, porodu, a przede wszystkim dziec-
ka, co znajduje swoje odniesienie w licz-
bie dzieci pozostawianych przez matki
w szpitalach. 

Tab. 4. Liczba dzieci pozostawionych w szpitalach
nie ze wzglêdów zdrowotnych w latach
1995 – 1999.8

1995 738 170

1996 803 188

1997 685 166

1998 594 150

1999 737 193

Rozdzia³ II. 

Zapewnienie warunków dla œwiado-
mego macierzyñstwa 

1) Promocja zdrowia matki i dziec-
ka w okresie przedkoncepcyjnym

W celu poprawy stanu zdrowia matek
i dzieci poprzez poprawê jakoœci opieki
w okresie przedci¹¿owym w resorcie
zdrowia rozpoczêto realizacjê programu
„Promocja zdrowia matki i dziecka
w okresie przedkoncepcyjnym”. 

Ustalono, ¿e poprawa stanu zdrowia
matek i dzieci poprzez poprawê jakoœci
opieki w okresie przedci¹¿owym jest mo¿-
liwa dziêki podjêciu nastêpuj¹cych dzia-
³añ w stosunku do kobiet nieciê¿arnych: 

– udostêpnianie odpowiedniej jako-
œci poradnictwa przedci¹¿owego
obejmuj¹cego miêdzy innymi pla-
nowanie rodziny, 

– prewencja i wczesne wykrywanie
nowotworów, 

– wczesne wykrywanie i leczenie cho-
rób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, 

– badania przesiewowe w kierunku
niektórych zaka¿eñ i ewentualnie
szczepienie, 

– prewencjê niektórych zaburzeñ
rozwojowych, 

– poprawê stanu od¿ywienia, 
– prozdrowotny styl ¿ycia, 
– optymalny stan zdrowia u przewle-

kle choruj¹cych, 
– ocena ryzyka chorób genetycznie

uwarunkowanych. 
W dniach 4-5 grudnia 1999 r. Klinika

Po³o¿nictwa i Ginekologii Instytutu Mat-
ki i Dziecka, Stowarzyszenie Nauczycie-
li Naturalnego Planowania Rodziny oraz

Lata
Liczba
dzieci 

Ogó³em w przeliczeniu
na 100 tys. urodzeñ
¿ywych
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Krajowy Zespó³ Promocji Naturalnego
Planowania Rodziny zorganizowa³y
konferencjê naukow¹, której celem by³o
przedyskutowanie zagadnieñ p³odnoœci
kobiet i mê¿czyzn, prawid³owego przy-
gotowania do ci¹¿y i porodu oraz prowa-
dzenia opieki przed- i œródporodowej
uwz¹lêdniaj¹cej psychologiczne, spo-
³eczne i medyczne potrzeby rodziny. 

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ze wzglê-
dów medycznych wskazane jest objêcie
kobiety opiek¹ medyczn¹ od najwcze-
œniejszego okresu ci¹¿y, Instytut Matki
i Dziecka rozpocz¹³ w 1999 r. realizacjê
projektu wdro¿eniowego „Promocja
zdrowia matki i dziecka uwzglêdniaj¹ca
zagadnienia planowania rodziny”.
W 1999 r. opracowano model opieki
przedci¹¿owej, przeszkolono koordyna-
torów wojewódzkich oraz osoby odpo-
wiedzialne za promocjê opieki przedci¹-
¿owej w województwach, przygotowano
dokumentacjê opieki przedci¹¿owej, ma-
teria³y edukacyjne dla lekarzy oraz wzo-
ry dokumentacji medycznej. 

2) Dostêp do metod i œrodków s³u-
¿¹cych œwiadomej prokreacji

Art 2. 2. Organy administracji rz¹do-
wej oraz samorz¹du terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreœlo-
nych w przepisach szczególnych, s¹ zo-
bowi¹zane zapewniæ obywatelom swo-
bodny dostêp do metod i œrodków s³u¿¹-
cych dla œwiadomej prokreacji.

Realizacja postanowienia wynikaj¹-
ca z Art. 2. 2 Ustawy ma charakter pra-
cy ci¹g³ej. Edukacja dotycz¹ca metod
i œrodków s³u¿¹cych œwiadomej prokre-
acji realizowana jest w ramach ogólnej
dzia³alnoœci z zakresu wychowania
zdrowotnego i przygotowania do odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa. W tym za-
kresie wspó³pracowano ze szko³ami
i organizacjami pozarz¹dowymi zajmu-
j¹cymi siê problematyk¹ œwiadomego
macierzyñstwa. „Œrodowiskowy Pro-
gram Wychowania Zdrowotnego
w szkole” dostêpny by³ dla wszystkich
szkó³ podstawowych w tych miejsco-
woœciach, w których gminy zakupi³y
podrêczniki i scenariusze zajêæ do pro-
gramu. Wznowiono wydanie broszury
„Kiedy jestem p³odna a kiedy nie”, na-
tomiast zabrak³o pieniêdzy na zakup
umo¿liwiaj¹cy zaopatrzenie szkó³ i po-
radni dla kobiet.

Z zaplanowanych pozycji wydawni-
czych ukaza³a siê tylko wy¿ej wymienio-
na, ale z powodu braku œrodków finanso-
wych zarówno w Ministerstwie Zdrowia
jak i w zak³adach opieki zdrowotnej nie
mo¿na jej by³o zakupiæ. 

Edukacja zdrowotna, szczególne
w odniesieniu do szeroko pojêtego zdro-
wia dotycz¹cego sfery p³odnoœci, nale¿y
do rutynowych obowi¹zków pracowni-
ków poradni dla kobiet. Ma ona najczê-
œciej charakter indywidualnego porad-
nictwa. Ponadto edukacjê seksualn¹ kon-
tynuowano w oparciu o program zapo-
biegania HIV/AIDS – dzia³alnoœæ w tym
zakresie dostêpna jest dla wszystkich
szkó³ i œrodowisk. 

W celu szerszego upowszechnienia
w spo³eczeñstwie wiedzy na temat natu-
ralnych metod planowania rodziny reak-
tywowano dzia³alnoœæ Krajowego Ze-
spo³u Promocji Naturalnego Planowania
Rodziny. W kraju pracuje ponad 3 tys.
przeszkolonych nauczycieli metod natu-
ralnego planowania rodziny, z których
po³owê stanowi¹ pracownicy s³u¿by
zdrowia. 

W 1999 r. opracowano now¹ wersjê
broszury wydanej przez Œwiatow¹ Orga-
nizacjê Zdrowia „Naturalne planowanie
rodziny – co pracownicy s³u¿by zdrowia
powinni wiedzieæ”, która bêdzie rozpro-
wadzana bezp³atnie w placówkach s³u¿-
by zdrowia. Opracowano równie¿ ulotkê
informacyjn¹ dla kobiet na temat natu-
ralnego planowania rodziny do rozpo-
wszechnienia za poœrednictwem woje-
wódzkich poradni naturalnego planowa-
nia rodziny. 

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 wrzeœnia
1991 r. o zasadach odp³atnoœci za leki
i artyku³y sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz.
422 z póŸn. zm.) do 31 grudnia 1998 r.
Minister Zdrowia og³asza³ wykazy le-
ków refundowanych oraz wykaz œrod-
ków antykoncepcyjnych. Leki podsta-
wowe i recepturowe by³y wydawane
z aptek po wniesieniu op³aty rycza³to-
wej, leki uzupe³niaj¹ce i œrodki antykon-
cepcyjne – za odp³atnoœci¹ wysokoœci
30 proc. lub 50 proc. ceny leku. 

Z dniem 1 stycznia 1999 r. wesz³a
w ¿ycie ustawa o powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym, która wprowadzi³a
nowe regulacje prawne dotycz¹ce
uprawnieñ pacjentów oraz zasad okreœla-
nia przez Ministra Zdrowia wykazu le-
ków refundowanych. Obowi¹zuj¹ce
przepisy zawieraj¹ delegacjê uprawnia-
j¹c¹ Ministra Zdrowia do okreœlania
w drodze rozporz¹dzenia wy³¹cznie wy-
kazów leków podstawowych i uzupe³-
niaj¹cych bez wykazów œrodków anty-
koncepcyjnych. Nale¿y dodaæ, ¿e zgod-
nie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z dnia 11 wrzeœnia
1996 r. w sprawie czynników rakotwór-
czych w œrodowisku pracy oraz nadzoru
nad stanem zdrowia pracowników zawo-

dowo nara¿onych na te czynniki (Dz. U.
Nr 121, poz. 571) w za³¹czniku Nr 1,
Czêœæ I Wykaz czynników rakotwór-
czych dla ludzi A. Substancje chemiczne
i mieszaniny pod pozycj¹ 17 znajduj¹ siê
doustne œrodki antykoncepcyjne stoso-
wane w terapii sekwencyjnej, a pod po-
zycj¹ 18 – doustne z³o¿one œrodki anty-
koncepcyjne. 

W Polsce zarejestrowanych jest
149 preparatów wp³ywaj¹cych na gospo-
darkê hormonów p³ciowych, 68 spoœród
nich znajduje siê na obowi¹zuj¹cych
obecnie wykazach leków refundowa-
nych. Trzy preparaty maj¹ zarejestrowa-
ne wskazania – antykoncepcja doustna.
S¹ to stediril (30 dra¿.), rigevidon (tabl.),
microgynon (21 dra¿.). Wydawane s¹
z apteki na podstawie recepty lekarskiej
po wniesieniu op³aty w wysokoœci
30 proc. ceny leku (do wysokoœci ustalo-
nego limitu – 0,66 PLN/szt.). Pozosta³e
65 preparatów to preparaty hormonalne
stosowane u kobiet jako uzupe³nienie
niedoborów ¿eñskich hormonów p³cio-
wych. Inne preparaty pacjentka otrzymu-
je po wniesieniu pe³nej op³aty. 

3) Dostêp do badañ prenatalnych
Art. 2. 2a. Organy administracji rz¹-

dowej oraz samorz¹du terytorialnego,
w zakresie swoich kompetencji okreœlo-
nych w przepisach szczególnych, s¹ zo-
bowi¹zane zapewniæ swobodny dostêp
do informacji i badañ prenatalnych,
szczególnie wtedy, gdy istnieje podwy¿-
szone ryzyko b¹dŸ podejrzenie wyst¹pie-
nia wady genetycznej lub rozwojowej
p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra-
¿aj¹cej ¿yciu p³odu.

Pod pojêciem „badanie prenatalne”
znajduj¹ siê wszystkie dzia³ania diagno-
styczne wykonywane w okresie ci¹¿y,
których celem jest ocena stanu zdrowia
i rozwoju p³odu. Badania te dziel¹ siê na
nieinwazyjne np. badania ultrasonogra-
ficzne oraz inwazyjne np. amniopunkcja,
biopsja kosmówki, kordocenteza. Infor-
macje na temat mo¿liwoœci oceny stanu
zdrowia p³odu rozpowszechniane s¹ za
poœrednictwem broszur, ulotek oraz pu-
blikacji w œrodkach masowego przekazu. 

Badania prenatalne nieinwazyjne s¹
rutynowo wykonywane u wszystkich ko-
biet ciê¿arnych, zgodnie z zaleceniami
Krajowego Zespo³u Konsultanta Me-
dycznego w dziedzinie po³o¿nictwa i gi-
nekologii z dnia 23 listopada 1995 r.
w sprawie rodzaju i czêstoœci profilak-
tycznych badañ lekarskich i diagnostycz-
nych wykonywanych u kobiet ciê¿ar-
nych, u których ci¹¿a ma przebieg fizjo-
logiczny. Badania prenatalne inwazyjne
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wykonywane s¹ na zlecenie lekarza
w przypadku zaistnienia czynników
wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ wyst¹pienia
wady genetycznej lub rozwojowej p³odu
lub nieuleczalnej choroby p³odu zagra¿a-
j¹cej jego ¿yciu. 

Badania prenatalne nieinwazyjne
by³y w 1999 roku dostêpne dla wszyst-
kich kobiet ciê¿arnych. Poradnie lekar-
skie oraz pracownie ultrasonograficzne
zapewnia³y mo¿liwoœæ oceny stanu
zdrowia p³odu i jego rozwoju na ka¿-
dym poziomie referencyjnym. W 1999
roku wykonano 2204 inwazyjnych ba-
dañ prenatalnych9. W wyniku tych ba-
dañ stwierdzono 309 patologii p³odu10.
W porównaniu do roku poprzedniego
wzros³a zarówno liczba wykonanych
badañ jak liczba stwierdzonych patolo-
gii p³odu11. 

Pracownicy oœrodków przeprowa-
dzaj¹cych prenatalne badania inwazyjne
nie zawsze dysponuj¹ informacj¹ na te-
mat sposobu zakoñczenia ci¹¿y w przy-
padku stwierdzenia trwa³ej wady p³odu.
Cz¹stkowe informacje wskazuj¹, ¿e nie
wszystkie kobiety ciê¿arne, u których
stwierdzono wadê genetyczn¹ p³odu, de-
cyduj¹ siê na przerwanie ci¹¿y. Na przy-
k³ad Kierownik Kliniki Rozrodczoœci
Katedry Ginekologii i Po³o¿nictwa
A. M. w Poznaniu informuj¹c o liczbie
patologii p³odu stwierdzonej w trakcie
genetycznych badañ poinformowa³, ¿e
w Klinice nie dosz³o do zakoñczenia
¿adnej z ci¹¿ obarczonych wykryt¹ pato-
logi¹. W Zak³adzie Genetyki Instytutu
Psychiatrii i Neurologii na 43 stwierdzo-
ne przypadki patologii ci¹¿y, 22 pacjent-
ki zdecydowa³y siê na przerwanie ci¹¿y.
W Instytucie Matki i Dziecka na wykry-
tych 6 przypadków wad p³odów jedna
ci¹¿a zakoñczy³a siê w Klinice poronie-
niem samoistnym, jedn¹ ci¹¿ê przerwa-
no. W Akademii Medycznej w Gdañsku
ze wzglêdu na patologiê p³odów wykona-
no cztery przerwania ci¹¿y. 

Poradnictwo genetyczne jest jednym
z elementów specjalistycznej opieki me-
dycznej. 

Dzia³alnoœæ ta jest prowadzona
w Polsce przede wszystkim w porad-
niach genetycznych. Ma ona pomóc kon-
sultowanym pacjentom lub rodzinie,
w uzyskaniu pe³nej informacji o rozpo-
znanej chorobie genetycznej, jej przebie-
gu oraz istniej¹cych mo¿liwoœciach le-
czenia, a tak¿e w³aœciwym zinterpreto-
waniu ryzyka ponownego wyst¹pienia
choroby u potomstwa i umo¿liwienie za-
interesowanym podjêcia decyzji o pro-
kreacji zgodnych z uzyskan¹ wiedz¹
i przekonaniami. 

W 1999 r. realizowano program doty-
cz¹cy profilaktyki chorób dziedzicznych
w rodzinach ryzyka. Celem programu
by³a identyfikacja rodzin ryzyka gene-
tycznego, stworzenie warunków podjê-
cia w³aœciwego leczenia oraz objêcia ro-
dzin poradnictwem genetycznym w celu
kszta³towania odpowiednich postaw pra-
kreacyjnych w warunkach wysokiego ry-
zyka choroby genetycznej. 

4) Pomoc uczennicom w ci¹¿y
Art 2. 3. Szko³a ma obowi¹zek udzie-

liæ uczennicy w ci¹¿y urlopu oraz innej
pomocy niezbêdnej do ukoñczenia przez
ni¹ edukacji, w miarê mo¿liwoœci nie po-
woduj¹c opóŸnieñ w zaliczaniu przed-
miotów. Je¿eli ci¹¿a, poród lub po³óg po-
woduje niemo¿liwoœæ zaliczenia w termi-
nie egzaminów wa¿nych dla ci¹g³oœci
nauki, szko³a zobowi¹zana jest do wy-
znaczenia dodatkowego terminu egzami-
nu dogodnego dla kobiety, w okresie nie
d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy.

Podobnie jak mia³o to miejsce w la-
tach ubieg³ych, uczennice w ci¹¿y korzy-
staj¹ z mo¿liwoœci kontynuowania nauki
i ukoñczenia edukacji. W³adze szkolne
s³u¿¹ pomoc¹, zrozumieniem i nale¿n¹
opiek¹. W razie szczególnej potrzeby
udzielaj¹ zagwarantowanych przywile-
jów (mo¿liwoœæ urlopowania, opóŸnie-
nia w zaliczaniu przedmiotów i dodatko-
wego, dogodnego terminu egzaminów).
Zauwa¿a siê wyraŸnie coraz lepsze po-
dejœcie nauczycieli i otoczenia do faktu
ci¹¿y uczennicy. Mo¿na zaobserwowaæ
du¿¹ dozê wyrozumia³oœci i ofiarowanej
pomocy psychologicznej ze strony w³adz
szko³y. 

W roku 1999 nie odnotowano przy-
padków z³amania praw i przywilejów
nale¿nych uczennicom w ci¹¿y

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (art. 1 pkt. 1) uczen-
nice nie s¹ zobowi¹zane do ujawniania
faktu zajœcia w ci¹¿ê, a dyrektorzy szkó³
do prowadzenia i przekazywania takiej
ewidencji. 

Rozdzia³ III. 

Wspó³praca z organizacjami pozarz¹-
dowymi

Art. 3. l. Organy administracji rz¹do-
wej oraz samorz¹du terytorialnego
wspó³dzia³aj¹ i udzielaj¹ pomocy Ko-
œcio³owi katolickiemu, innym koœcio³om
i zwi¹zkom wyznaniowym oraz organiza-
cjom spo³ecznym, które organizuj¹ opie-

kê nad kobietami w ci¹¿y, jak równie¿ or-
ganizuj¹ rodziny zastêpcze lub udzielaj¹
pomocy w przysposabianiu dzieci.

Wobec braku aktualnej statystyki
oraz znacznej dynamiki rozwoju organi-
zacji pozarz¹dowych podejmuj¹cych siê
pomocy kobietom ciê¿arym, wspomaga-
j¹cych edukacjê w zakresie wychowania
w rodzinie, prowadz¹cych poradnie pla-
nowania oraz zdrowia rodziny trudno
wiarygodnie oszacowaæ ich liczbê. Po-
dobnie jak w latach ubieg³ych ocenia siê,
¿e obecnie w Polsce jest ona doœæ znacz-
na. W ich gronie wa¿ne miejsce zajmuj¹
organizacje zwi¹zane z Koœcio³em kato-
lickim. 

Brak pe³nych danych na temat dzia-
³añ tzw. trzeciego sektora wspomagaj¹-
cych realizacjê zaleceñ ustawy o plano-
waniu rodziny sprawia, ¿e choæ prowa-
dzone dzia³ania s¹ bardzo szerokie, jed-
nak trudno je podsumowaæ. Obserwacje
tego obszaru wskazuj¹, ¿e organizacje
pozarz¹dowe coraz sprawniej odpowia-
daj¹ na ogromne zapotrzebowanie spo-
³eczne w zakresie pomocy rodzinie,
w tym tak¿e pomocy kobietom oczekuj¹-
cym na urodzenie dziecka. 

Przede wszystkim organizacje poza-
rz¹dowe staj¹ siê nieodzownym partne-
rem samorz¹dów lokalnych oraz admini-
stracji rz¹dowej w realizacji przypisa-
nych im zadañ. Oznacza to koniecznoœæ
wspierania tych organizacji pod wzglê-
dem merytorycznym, organizacyjnym
i finansowym. Tryb udzielania pomocy
przez wojewodê instytucjom i organiza-
cjom pozarz¹dowym dzia³aj¹cym na
rzecz kobiet w ci¹¿y i wychowuj¹cych
dziecko, które znalaz³y siê w trudnej sy-
tuacji ¿yciowej, okreœlone zosta³y w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
5 paŸdziernika 1993 r. w sprawie okre-
œlenia zakresu i form oraz trybu udziela-
nia kobietom w ci¹¿y oraz wychowuj¹-
cym dziecko pomocy w zakresie opieki
socjalnej i prawnej (Dz. U. z 1993 r.
Nr 97 poz. 441 z póŸn. zmianami). Wa-
runki i tryb zlecania zadañ pañstwowych
jednostkom niepañstwowym szerzej re-
guluje rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 1997 roku w sprawie zle-
cania zadañ pañstwowych jednostkom
niepañstwowym oraz wykazu tych zadañ
(Dz. U. z 1997 r. Nr 94 poz. 573 z póŸ-
niejszymi zmianami). 

Powy¿sze regulacje prawne pozwoli-
³y na udzielenie w 1999 roku organiza-
cjom pozarz¹dowym pomagaj¹cym ko-
bietom w ci¹¿y i wychowuj¹cym dzieci
oraz ich rodzinom istotnego wsparcia fi-
nansowego. By³o ono udzielane zarówno
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przez wojewodów jak i zainteresowane
resorty oraz Pe³nomocnika Rz¹du do
Spraw Rodziny. 

W roku 1999 Pe³nomocnik Rz¹du do
Spraw Rodziny zawar³ umowy na kwotê
1 046 547,07 z³, z czego dofinansowa-
nych zosta³o 30 organizacji dzia³aj¹cych
na rzecz rodziny. £¹czna kwota dotacji
w tym zakresie wynios³a 163 285 z³12. 

Œrodki przyznano miêdzy innymi na: 
– organizowanie i prowadzenie szko-

³y rodzenia, przygotowanie m³o-
dych ludzi do za³o¿enia rodziny,
edukacja w zakresie planowania
i wartoœci rodziny oraz rozwoju
prenatalnego dziecka (7 organizacji
otrzyma³o ³¹cznie 40 000 z³); 

– organizowanie pomocy medycznej,
socjalnej, prawnej, szkoleñ zawo-
dowych, opieki stacjonarnej nad
kobietami w ci¹¿y i kobietami
z dzieæmi znajduj¹cymi siê w trud-
nych warunkach materialnych
(15 organizacji otrzyma³o ³¹cznie
87 172 z³); 

– publikacje materia³ów dotycz¹cych
macierzyñstwa, prokreacji oraz
rozwoju prenatalnego dziecka
(3 organizacje otrzyma³y 15 600 z³); 

– inne inicjatywy prorodzinne (5 orga-
nizacji otrzyma³o ³¹cznie 20 513 z³). 

Z punktu widzenia zakresu podejmo-
wanych zadañ organizacje pozarz¹dowe
dzia³aj¹ce na rzecz pomocy kobietom
w ci¹¿y i wychowuj¹cym dzieci mo¿na
podzieliæ nastêpuj¹co: 

1) organizacje podejmuj¹ce pomoc
bezpoœrednio dla kobiet w ci¹¿y bêd¹-
cych w trudnej sytuacji ¿yciowej, 

2) organizacje dzia³aj¹ce w zakresie
szkolenia i wychowania, 

3) organizacje prowadz¹ce domy dla
samotnych matek i z ma³ymi dzieæmi, 

4) organizacje prowadz¹ce oœrodki
adopcyjno-opiekuñcze. 

Organizacje pozarz¹dowe spe³niaj¹
wa¿n¹ rolê w pracy na rzecz pomocy ro-
dzinie dotkniêtej przemoc¹, wspó³pracu-
j¹c wydatnie z organami centralnymi
i samorz¹dowymi. Za dzia³ania modelo-
we nale¿y uznaæ zapocz¹tkowan¹
w 1997 r. realizacjê Programu „Przeciw
Przemocy – Wyrównaæ Szanse”, który
powsta³ z inicjatywy Rz¹du Rzeczpospo-
litej Polskiej realizowanego przy wspó³-
udziale United Nations Development
Programme13. 

Podstawowymi celami, jakie realizo-
wa³ Program by³o tworzenie instytucjc-
nalnego (równie¿ w oparciu o system
wolontariatu) systemu zapobiegania
przemocy w rodzinie zak³adaj¹cego tera-
piê, wspieranie ofiar przemocy, resocjali-

zacjê sprawców oraz profilaktykê, a tak-
¿e ukazanie spo³ecznego kontekstu pro-
blemu i uzyskanie sprzymierzeñców na
szczeblu krajowym i lokalnym do wspó³-
pracy w przeciwdzia³aniu przemocy. 

W roku 1999 uruchomiono wiêk-
szoœæ z zaplanowanych 15 oœrodków re-
alizuj¹cych program pomocy rodzinie
dotkniêtej przemoc¹. Przeprowadzono
specjalistyczne szkolenia dostarczaj¹ce
potrzebnej wiedzy i umiejêtnoœci specja-
listom zajmuj¹cym siê ofiarami i tam
gdzie to mo¿liwe, sprawcami przemocy.
Zwiêkszono aktywnoœæ instytucji i osób
w zakresie dzia³añ profilaktycznych
przeciwdzia³ania przemocy domowej.
Zintensyfikowano dzia³ania na rzecz
zmiany nastawieñ spo³ecznych wobec
problemu przemocy oraz stworzono lo-
kalne koalicje na rzecz przeciwdzia³ania
przemocy domowej. Wydano broszurê
definiuj¹c¹ problem i wskazuj¹c¹ meto-
dy postêpowania w sytuacji kryzysu oraz
miejsca uzyskania pomocy. Dostarczono
organizacjom realizuj¹cym Program pu-
blikacji dotycz¹cych zjawiska przemocy
domowej14. 

Bardzo wa¿n¹ rolê wœród organizacji
pozarz¹dowych odgrywaj¹ organizacje
zwi¹zane z Koœcio³em katolickim: Cari-
tas, Diecezjalne Wydzia³y Duszpaster-
stwa Rodzin oraz organizacje takie jak
stowarzyszenia rodzin katolickich, Ru-
chy Obrony ¯ycia, Stowarzyszenie Pol-
skich Prawników Katolickich, Stowarzy-
szenie Civitas Christiana oraz wiele in-
nych katolickich instytucji, fundacji
i stowarzyszeñ. 

W roku 1999 na terenie kraju
funkcjonowa³o 2740 katolickich po-
radni ¿ycia rodzinnego15, w których
zatrudnionych zosta³o 5754 doradców
rodzinnych16 ró¿nych specjalnoœci
(m.in. psycholog, pedagog, prawnik,
lekarz, duszpasterz), wœród których
ok. 1625 posiada dyplomy nauczyciela
NPR. 

W roku 1999 funkcjonowa³o 16 ka-
tolickich diecezjalnych oœrodków ad-
opcyjno-opiekuñczych17, które prze-
prowadzi³y 325 spraw adopcyjnych18,
w wyniku których zaadoptowano 380
dzieci19 (g³ównie dzieci samotnych ma-
tek, pochodz¹ce z rodzin dysfunkcyj-
nych oraz dzieci z domów dziecka).

Diecezjalne oœrodki adopcyjno-opie-
kuñcze prowadzi³y przygotowanie ma³-
¿eñstw do podjêcia zadañ wynikaj¹cych
z rodzicielstwa zastêpczego, rozpoznaj¹c
œytuacjê ¿yciow¹ i w razie potrzeby
udzielaj¹c pomocy kobietom oczekuj¹-
cym potomstwa, wspomagaj¹c niewy-
dolne rodziny naturalne w prawid³owym

wychowaniu i opiece nad dzieckiem. Or-
ganizowano, ciesz¹ce siê du¿ym powo-
dzeniem szkolenia przygotowuj¹ce kan-
dydatów pragn¹cych przyj¹æ dziecko
oraz szkolenia rodziców ju¿ wychowuj¹-
cych dziecko adoptowane. Warsztaty po-
œwiecone by³y takim tematom jak: jaw-
noœæ adopcji, problemy wychowawcze,
pielêgnacja niemowl¹t itd. Coraz po-
wszechniejsze sta³o siê zrzeszanie rodzi-
ców adopcyjnych w stowarzyszenia ro-
dzin adopcyjnych. 

Na terenie ca³ego kraju istnia³o
31 Domów Samotnej Matki prowadzo-
nych przez organizacje katolickie, które
dysponuj¹ ok. 455 miejscami20. Domy
przeznaczone s¹ dla kobiet oczekuj¹cych
narodzin dziecka lub matek z niemowlê-
tami, które jednoczeœnie znajduj¹ siê
w trudnej sytuacji materialnej i rodzin-
nej. Czas pobytu w takim Domu zale¿y
zawsze od indywidualnych potrzeb i sta-
nowi szansê na pomoc prawn¹, znalezie-
nie pracy, mieszkania, podjêcie kszta³ce-
nia czy u³o¿enia stosunków z rodzin¹. 

Organizacje katolickie organizowa³y
tak¿e Studia ¯ycia Rodzinnego. Poradnie
rodzinne istnia³y w 27 diecezjach, a w po-
zosta³ych 12, w ramach tzw. szkoleñ pod-
stawowych (1–2 lata) przygotowywano
pracowników poradni rodzinnych (...). 

Rozdzia³ IV. 

Kszta³cenie i wychowanie m³odzie¿y

Art. 4. l. Do programów nauczania
szkolnego wprowadza siê wiedzê o ¿yciu
seksualnym cz³owieka, o zasadach
œwiadomego i odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa, o wartoœci rodziny, ¿ycia w fa-
zie prenatalnej oraz metodach i œrod-
kach œwiadomej prokreacji. 

1) Regulacja prawna
Zmiana ustawy o planowaniu rodzi-

ny, ochronie p³odu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y
z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 17,
poz. 78) uchwalona przez Sejm w dniu
16 grudnia 1998 r. utrzyma³a zagadnienia
dotycz¹ce wychowania prorodzinnego
i seksualnego w nauczaniu szkolnym.
W nowej wersji ustawy nadal pozosta³
zapis w ust. 1 art. 4: 

„Do programów nauczania szkolne-
go wprowadza siê wiedzê o ¿yciu seksu-
alnym cz³owieka, o zasadach œwiadome-
go i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartoœci rodziny, ¿ycia w fazie prena-
talnej oraz o metodach i œrodkach œwia-
domej prokreacji”. 
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Zosta³ skreœlony ust. 2 art. 4 stano-
wi¹cy: 

„Minister Edukacji Narodowej wpro-
wadzi do nauczania szkolnego przedmiot:
Wiedza o ¿yciu seksualnym cz³owieka”. 

Nowe brzmienie otrzyma³ ust. 3 art. 4: 
„Minister w³aœciwy do spraw oœwia-

ty i wychowania, ustali w drodze rozpo-
rz¹dzenia, sposób nauczania szkolnego
i zakres treœci, o których mowa w ust. l,
zawartych w podstawie programowej
kszta³cenia ogólnego oraz wprowadzi do
systemu dokszta³cania i doskonalenia na-
uczycieli tematykê okreœlon¹ w ust. 1”. 

Zmiana dotyczy³a kompetencji Mini-
stra Edukacji Narodowej, który zgodnie
z nowelizacj¹ ustawy zosta³ zobligowany
do wydania rozporz¹dzenia, w którym
ustali zarówno treœci przedmiotu, sposób
jego nauczania, jak te¿ wprowadzi do-
skonalenie i dokszta³cenie nauczycie³i
w zakresie tematyki okreœlonej w ust. 1. 

Dotychczasowy przedmiot „Wiedza
o ¿yciu seksualnym cz³owieka” zgodnie
z art. 2 powy¿szej ustawy by³ realizowa-
ny do 1 czerwca 1999 r. 

Od 1 wrzeœnia 1999 r. w zreformo-
wanej szkole wprowadzono zajêcia edu-
kacyjne „Wychowanie do ¿ycia w rodzi-
nie” zgodnie z rozporz¹dzeniem Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierp-
nia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania
szkolnego oraz zakresu treœci dotycz¹-
cych wiedzy o ¿yciu seksualnym cz³o-
wieka, o zasadach œwiadomego i odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa, o wartoœci
rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz
metodach i œrodkach œwiadomej prokre-
acji zawartych w podstawie programo-
wej kszta³cenia ogólnego (...). 

2) Wdro¿enie zajêæ do nauczania
szkolnego

Na lekcje z „Wychowania do ¿ycia
w rodzinie” zosta³ przeznaczony w ka¿dej
klasie jeden semestr (19 godz. dla nauczy-
ciela; 14 godz. dla ucznia z uwagi na po-
dzia³ czêœci zajêæ na grupy) nauki szkolnej
na poziomie klasy V i VI szko³y podsta-
wowej oraz klas I – III gimnazjum. W kla-
sach licealnych, technikach i szko³ach za-
wodowych – po 10 godzin rocznie (...). 

Rozporz¹dzenie Ministra z dnia
12 sierpnia 1999 r. przewiduje, ¿e o udzia-
le ucznia niepe³noletniego w powy¿szych
zajêciach decyduj¹ rodzice (§ 4 ust. 2). 

3) Kadra
a) Nauczyciele
W zwi¹zku z zapotrzebowaniem na

nauczycieli – specjalistów do realizacji
zajêæ „Wychowanie do ¿ycia w rodzinie”

w 48 oœrodkach doskonalenia nauczycie-
li dawnych województw (poza Bydgosz-
cz¹ – z powodu braku zatrudnionego
konsultanta) zorganizowano kursy kwa-
lifikacyjne dla ok. 4600 nauczycieli ró¿-
nych specjalnoœci. 

Program kursu kwalifikacyjnego (250
godz.) zosta³ opracowany przez Zespó³
Opiniodawczo–Doradczy Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Uwzglêdnia on in-
terdyscyplinarny charakter zajêæ „Wy-
chowania do ¿ycia w rodzinie” i obejmu-
je nastêpuj¹ce bloki przedmiotowe: 
– Podstawy wychowania do ¿ycia w ro-

dzinie – 50 godz.; 
– Zagadnienia biomedyczne – 60 godz.; 
– Zagadnienia seksuologiczne – 40 godz.; 
– Zagadnienia psychologiczno–pedago-

giczne – 60 godz.; 
– Metodyka i dydaktyka przedmiotu – 40. 

Szkolenie nauczycieli by³o czêœcio-
wo dofinansowane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i w 1999 r. wynio-
s³o 400 tys. z³. Obok formy kursów kwa-
lifikacyjnych, które ukoñczy³o ok. 4 600
osób, równiei wielu nauczycieli
(ok. 2000) zdoby³o kwalifikacje na
23 wy¿szych uczelniach, które prowadz¹
studia podyplomowe z wychowania pro-
rodzinnego i seksualnego. 

Zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
n¹ kadrê nadal istnieje, poniewa¿ wy-
kszta³cenie min. 10 tys. nauczycieli mo¿e
zagwarantowaæ realizacjê zajêæ we
wszystkich szko³ach. Ze wzglêdu na nie-
wielk¹ iloœæ godzin jeden nauczyciel mo-
¿e obs³u¿yæ kilka placówek oœwiatowych. 

Poniewa¿ Oœrodki Doskonalenia Na-
uczycie³i nadal intensywnie kszta³c¹ ka-
drê, nale¿y przypuszczaæ, ¿e we wrze-
œniu 2000 w ka¿dej szkole bêdzie zatrud-
niony wykwalifikowany nauczyciel. 

b) Konsultanci
Nauczyciele – konsultanci kieruj¹

doskonaleniem nauczycieli. Pe³ni¹ rów-
nie¿ funkcjê doradców metodycznych
i koordynuj¹ pracami wdro¿eniowymi
powy¿szych zajêæ w delegaturach
wszystkich Kuratoriów Oœwiaty. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
organizowa³o dla nauczycieli i nauczy-
cieli – konsultantów systematyczne
szkolenia (...). 

4) Pomoce naukowe i œrodki dy-
daktyczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej
zakupi³o i przekaza³o do 300 Bibliotek
Pedagogicznych zestaw programów,
podrêczników i pomocy dydaktycznych
do zajêæ edukacyjnych „Wychowanie do
¿ycia w rodzinie” na ³¹czn¹ kwotê
169 700 z³. Bior¹c pod uwagê trudn¹ sy-

tuacjê materialn¹ wielu szkó³, zaopatrze-
nie w powy¿sze pomoce sieci bibliotek
pedagogicznych w miastach wojewódz-
kich i powiatowych daje szansê nauczy-
cielom wdra¿anych zajêæ skorzystania
z oferty MEN na terenie ca³ego kraju. 

Na prze³omie lat 1998/1999 zosta³
wydany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej zestaw 30 wideofilmów
(wraz z komentarzem metodycznym) do-
stosowanych do trzech etapów edukacyj-
nych: szko³y podstawowej (kl. V–VI),
gimnazjum i liceum. 

W sk³ad serialu „JA – TY – MY” we-
sz³y trzy czêœci: 

cz. I „W drodze ku doros³oœci”
(10 filmów), 

cz. II „Wybierzmy razem” (10 fil-
mów), 

cz. III „Ma³¿eñstwo – Rodzina”
(10 filmów). 

Wideofilmy stanowi¹ integraln¹
czêœæ programów nauczania „Wychowa-
nie do ¿ycia w rodzinie”. 

5) Programy nauczania i pod-
rêczniki

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego
1999 r.  w sprawie warunków i trybu do-
puszczania do u¿ytku szkolnego progra-
mów nauczania z zakresu kszta³cenia
ogólnego oraz warunków i trybu dopusz-
czania do u¿ytku szkolnego podrêczni-
ków i zalecania œrodków dydaktycznych
(§ 3.1), jeœli nades³ane programy i pod-
rêczniki zawieraj¹ systematyczn¹ pre-
zentacjê treœci kszta³cenia ujête w pod-
stawie programowej oraz wspomagaj¹
realizacjê celów i zadañ ustalonych
w ww. podstawie, Minister Edukacji Na-
rodowej dopuszcza do u¿ytku szkolnego
nades³ane programy i podrêczniki. 

Do grudnia 1999 r. zatwierdzono
³¹cznie 10 programów i 6 podrêczników
do zajêæ edukacyjnych „Wychowanie do
¿ycia w rodzinie”. 

6) Monitorowanie wdra¿ania zajêæ
W celu pe³nego wdro¿enia zajêæ edu-

kacyjnych „Wychowanie do ¿ycia w ro-
dzinie” w listopadzie 1999 r. opracowa-
no Projekt dzia³añ podejmowanych
przez MEN dotycz¹cych efektywnego
wprowadzania zajêæ edukacyjnych „Wy-
chowanie do ¿ycia w rodzinie” do na-
uczania szkolnego (...). 

Projekt ukierunkowany jest na pod-
niesienie jakoœci realizacji zajêæ, ich
efektywnoœci oraz komplementamego
sprzê¿enia z programem wychowaw-
czym szko³y. 
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Rozdzia³ V. 
Warunki dopuszczalnoœci przerywa-

nia ci¹¿y wynikaj¹ce z ustawy 

Art. 4a. 1. Przerwanie ci¹¿y mo¿e
byæ dokonane wy³¹cznie przez lekarza,
w przypadku gdy: 

1) ci¹¿a stanowi zagro¿enie dla ¿ycia
lub zdrowia kobiety ciê¿arnej, 

2) badania prenatalne lub inne prze-
s³anki medyczne wskazuj¹ na du¿e praw-
dopodobieñstwo ciê¿kiego nieodwracal-
nego upoœledzenia p³odu albo nieuleczal-
nej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, 

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie,
¿e ci¹¿a powsta³a w wyniku czynu za-
bronionego. 

W roku 1999 zgodnie z ustaw¹ prze-
rwanie ci¹¿y mog³o byæ dokonane wy-
³¹cznie przez lekarza i jedynie w powy-
¿ej zapisanych przypadkach. 

Zabiegi przerwania ci¹¿y wynikaj¹ce
z dwóch pierwszych przes³anek mog³y
byæ przeprowadzone wy³¹cznie w szpita-
lu. Przerwanie ci¹¿y w przypadku uza-
sadnionego podejrzenia, ¿e ci¹¿a po-
wsta³a w wyniku czynu zabronionego,
mog³y byæ dokonywane równie¿ w pry-
watnych gabinetach. 

Z danych uzyskanych z poszczegól-
nych województw21 wynika, ¿e w 1999
roku wykonano ogó³em 151 zabiegów
przerwania ci¹¿y, w tym, ani jednego
w warunkach ambulatoryjnych22. 

Z powy¿szego zestawienia wynika,
¿e zarówno w ujêciu absolutnym, jak
i w przeliczeniu na ogóln¹ liczbê uro-
dzeñ ¿ywych liczba aborcji w 1999 roku
zmniejszy³a siê dwukrotnie w porówna-
niu z poprzednim rokiem sprawozdaw-
czym. W 1998 roku w przeliczeniu na
100 tys. urodzeñ ¿ywych wskaŸnik abor-
cji wynosi³ 78,4 – tymczasem w roku
1999 na ogóln¹ liczbê urodzeñ przypada-
³o 39,5 aborcji na 100 tys. urodzeñ ¿y-
wych. 

W zwi¹zku z zagro¿eniem dla ¿ycia
lub zdrowia matki w roku 1999 wykona-
no 94 przerwania ci¹¿y23 z powodów po-
zytywnych wyników badañ prenatal-
nych, które wskazywa³y na du¿e praw-
dopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwra-
calnego upoœledzenia p³odu albo nieule-
czalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu,
wykonano 50 zabiegów24. W roku 1999
dokonano jednego przerwania ci¹¿y ze
wzglêdu na uzasadnione podejrzenie, ¿e
powsta³a ona w wyniku czynu zabronio-
nego 25. 

Ustawodawca, okreœlaj¹c warunki
dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y,
wprowadzi³ jednoczeœnie do Kodeksu

Karnego przepisy dotycz¹ce odpowie-
dzialnoœci karnej za ich przekroczenie. 

Zadania wynikaj¹ce z obowi¹zku
wykonywania ustawy realizowane s¹
przez organy œcigania i sprawiedliwoœci
na dwóch p³aszczyznach: 

1) ujawnianie i œciganie sprawców
dzieciobójstw oraz nielegalnej aborcji, 

2) prowadzenie szeroko pojêtej dzia-
³alnoœci prewencyjnej na rzecz dziecka
i rodziny.

Policja podejmuje dzia³ania w przy-
padkach stwierdzonych przestêpstw nie-
legalnej aborcji (czyn okreœlony w art.
152 kk), dzieciobójstwa (art. 149 kk)
i porzucenia ma³oletniego (art. 210 kk),
ze szczególnym uwzglêdnieniem przy-
padków, w których nastapi³a œmieræ
w wyniku porzucenia. 

W 1999 roku zwiêkszy³a siê liczba
stwierdzonych nielegalnych aborcji,
z 17 w roku 1998 do 99 w roku 199926. 

Zmniejszy³a siê liczba dzieciobójstw
z 38 (w 1998 r.) do 31 (w 1999 r.). O 35,6
proc. zmala³a liczba porzuceñ dzieci (do
lat 15) – z 59 do 38 w 1999 r.27

Powy¿sze dane statystyczne dotycz¹
przestêpstw stwierdzonych – zg³oszo-
nych organom œcigania lub przez nie
ujawnionych – co do których w zakoñ-
czonych postêpowaniach przygotowaw-
czych stwierdzono, i¿ posiada³y zna-
miona przestêpstwa, a nie pozwalaj¹ na
formu³owanie jednoznacznych ocen
o dzia³alnoœci przestêpczej w tym ob-
szarze. 

Policja oprócz ujawniania i œcigania
sprawców przestêpstw, aktywnie uczest-
niczy w ogólnopolskim froncie przeciw-
dzia³ania i zapobiegania wystêpuj¹cym
zjawiskom patologicznym. Prowadzone
s¹ równie¿ szeroko zakrojone dzia³ania
prewencyjne na rzecz dzieci. Policja
wspó³uczestniczy w tworzeniu miêdzy-
instytucjonalnego systemu pomocy oso-
bom w trudnych sytuacjach, podejmuj¹c
m.in. dzia³ania informacyjno-edukacyj-
ne, socjalne i wynikaj¹ce z przepisów
prawa. 

Podczas interwencji domowych,
oprócz wykonania rutynowych czynno-
œci, na policjantach spoczywa obowi¹zek
w³aœciwej diagnozy problemu, szybkiej
oceny stopnia zagro¿enia ¿ycia i zdrowia
cz³onków rodziny oraz udzielenia im po-
mocy nie tylko doraŸnej ale te¿ prowa-
dz¹cej do rozwi¹zania powsta³ej sytu-
acji. Policjanci monitoruj¹ wszelkie nie-
prawid³owoœci i patologie w rodzinie
oraz akty przemocy, szczególnie w sto-
sunku do dzieci. W przypadkach wykra-
czaj¹cych poza swoje kompetencje, poli-

cja wnioskuje o udzielenie pomocy po-
szkodowanym przez odpowiednie s³u¿by
spo³eczne. 

W celu podniesienia skutecznoœci in-
terwencji policji wobec przemocy w ro-
dzinie, wprowadzona zosta³a procedura
„Niebieskich Kart” – obowi¹zuj¹ca na
terenie ca³e¹o kraju. Now¹ inicjatyw¹
centraln¹, z jak¹ pod koniec ubieg³ego
roku wysta¹pi³a Komenda G³ówna Poli-
cji, jest „policyjny telefon dla ofiar prze-
stêpstw”, który zostanie uruchomiony
bezp³atnie na terenie ca³ego kraju. 

Na szczeblu lokalnym policja jest
wielokrotnie inicjatorem lub wspó³orga-
nizatorem punktów informacji oraz po-
mocy psychologiczno-prawnej, „Niebie-
skiej Linii”, policyjnych telefonów za-
ufania. Utrzymywany jest sta³y, roboczy
kontakt z wszystkimi instytucjami i or-
ganizacjami zajmuj¹cymi siê na co dzieñ
opiek¹ i wychowaniem, pomoc¹ me-
dyczno-psychologiczn¹ i socjaln¹. 

Powszechne jednostki organizacyjne
prokuratury kontynuowa³y w 1999 r.
dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji prze-
pisów Ustawy przy uwzglêdnieniu
zmian wnikaj¹cych z przepisów kodeksu
karnego, wprowadzonego w ¿ycie
w dniu 1 wrzeœnia 1998 r. 

W 1999 r. zarejestrowano w skali
kraju 62 spraw o przestêpstwa objête za-
kresem regulacji ustawy28. 

Z podanej liczby 62 zarejestrowa-
nych spraw: 

– w 50 z nich – wszczêto postêpowa-
nia przygotowawcze, 

– w 12 sprawach – po sprawdzeniu
informacji zawartych w zawiado-
mieniach o przestêpstwie, odmó-
wiono wszczêcia postêpowania
przygotowawczego (...). 

Niepokoj¹cym zjawiskiem jest wzra-
staj¹ca liczba stwierdzonych przypad-
ków odnalezienia p³odu porzuconego
przez kobiety lub pomagaj¹ce im w tym
osoby najbli¿sze. W œwietle ustaleñ po-
czynionych w 8 takich sprawach wszczê-
tych w 1999 r. stwierdziæ jednak nale¿y,
i¿ w czêœci tych spraw przeprowadzone
oglêdziny zewnêtrzne i wewnêtrzne p³o-
du ludzkiego pozwalaj¹ na ustalenie, ¿e
nie by³ on zdolny do ¿ycia poza³onowe-
go. Spoœród wymienionych przypadków
– w 3 z nich ustalenia w tym zakresie po-
twierdzi³y zdolnoœæ noworodka do ¿ycia
poza organizmem matki, w 5 z nich –
wykluczy³y tak¹ mo¿liwoœæ. 

Nale¿y stwierdziæ, i¿ przedstawione
w niniejszej informacji dane dotycz¹ce
liczby zarejestrowanych w jednostkach
prokuratury spraw, rodzaju podjêtych
w nich decyzji merytorycznych oraz
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treœci zapad³ych wyroków s¹dowych –
nie pozwalaj¹ na sformu³owanie jedno-
znacznych ocen zarówno co do skali zja-
wiska, jak i wniosków w zakresie sku-
tecznoœci samej ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z póŸn.
zmianami) oraz uregulowañ zawartych
w obowi¹zuj¹cym kodeksie karnym
w ograniczaniu rozmiarów nielegalnej
aborcji. 

Podsumowanie 

(...) ¯ycie jest fundamentalnym do-
brem cz³owieka, a troska o ¿ycie i zdro-
wie nale¿y do podstawowych obowi¹z-
ków pañstwa, spo³eczeñstwa i obywatela
(...). Powy¿sza treœæ preambu³y ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowa-
niu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i
warunkach dopuszczalnoœci przerywania
ci¹¿y – stanowi cel, który ustawa ma za-
bezpieczaæ. 

Na podstawie danych otrzymanych
z poszczególnych resortów nale¿y jedno-
znacznie stwierdziæ, ¿e efektem dzia³a-
nia ustawy jest zmniejszenie siê liczby
dokonywanych aborcji, dalsza poprawa
opieki nad matk¹ i dzieckiem oraz roz-
budowanie systemu wychowania przy-
gotowuj¹cego do odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa. 

Zmniejszy³a siê liczba przerwañ
ci¹¿y dokonanych zgodnie z warunka-
mi okreœlonymi w ustawie, w tym nie
wykonano ani jednego zabiegu w wa-
runkach ambulatoryjnych. Zmniejszy³a
siê liczba przerywañ ci¹¿y w zwi¹zku
zagro¿eniem dla ¿ycia lub zdrowia
matki. Zmniejszy³a siê równie¿ iloœæ
zabiegów z powodu pozytywnych wy-
ników badañ prenatalnych, które wska-
zywa³y na du¿e prawdopodobieñstwo
ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœle-
dzenia p³odu albo nieuleczalnej choro-
by zagra¿aj¹cej jego ¿yciu. W roku
1999 dokonano tylko jednego przerwa-
nia ci¹¿y ze wzglêdu na uzasadnione
podejrzenie, ¿e powsta³a ona w wyniku
czynu zabronionego. 

W 1999 roku zwiêkszy³a siê liczba
stwierdzonych nielegalnych aborcji,
przy czym wobec niemo¿liwoœci oszaco-
wania powszechnoœci zjawiska wzrost
liczby stwierdzonych przestêpstw ozna-
czaæ mo¿e wzrost skutecznoœci ich wy-
krywalnoœci. 

W roku 1999 zmniejszy³a siê liczba
dzieciobójstw oraz porzuceñ dzieci (do
lat 15), jak równie¿ zmala³a liczba przy-
padków, w których nast¹pi³a œmieræ
w wyniku porzucenia. 

Wzros³a liczba niemowl¹t pozosta-
wionych w szpitalu z powodów innych
ni¿ medyczne. 

Ustawodawca na³o¿y³ na administra-
cjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ obowi¹zek
zapewnienia kobiecie w ci¹¿y i jej po-
czêtemu dziecku opieki medycznej, so-
cjalnej, prawnej. W œwietle przytoczo-
nych w niniejszym sprawozdaniu danych
nale¿y stwierdziæ, ¿e w roku 1999 zosta-
³y spe³nione warunki s³u¿¹ce pe³nej
opiece medycznej nad dzieckiem poczê-
tym i jego matk¹. 

Poradnie ogólne, poradnie dla kobiet
oraz szpitale w roku sprawozdawczym
zapewnia³y opiekê dostosowan¹ do stop-
nia ryzyka ci¹¿y. Istnieje jednak ci¹g³a
potrzeba zwiêkszenia czêstoœci wczesne-
go obejmowania opiek¹ medyczn¹ ko-
biet ciê¿arnych, co uwarunkowane jest
zwiêkszeniem œwiadomoœci potrzeby ta-
kiej opieki wœród kobiet. 

Opiece nad kobiet¹ ciê¿arn¹ i jej
dzieckiem s³u¿y realizowany „Program
Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce”.
W ramach Programu usprawniono funk-
cjonowanie sieci oœrodków w odniesie-
niu do wprowadzonych reform i rozwi¹-
zañ organizacyjnych. Wszystkie kobiety
ciê¿arne objête by³y systemowymi bada-
niami profilaktycznymi. O skutecznoœci
dzia³añ podejmowanych œwiadczy
utrwalona tendencja obni¿ania wskaŸni-
ka umieralnoœci niemowl¹t, który w roku
1999 wyniós³ 8,9 promila. Nieznaczne-
mu obni¿eniu uleg³a te¿ czêstoœæ uro-
dzeñ noworodków z nisk¹ mas¹ urodze-
niow¹ cia³a. W dalszym ciagu niezbêdna
jest wzmo¿ona promocja profilaktyki,
zw³aszcza zdrowego stylu ¿ycia m³o-
dych kobiet. 

W roku 1999 kontynuowano „Pro-
gram Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy
Nerwowej”. 

W ramach Narodowego Programu
Zdrowia Instytut Matki i Dziecka prze-
prowadzi³ program antynikotynowy
skierowany do kobiet w wieku prokre-
acyjnym. Mimo szeregu konkretnych
dzia³añ, sformu³owano wnioski wskazu-
j¹ce na niedostateczne przygotowanie
w tym zakresie personelu medycznego
oraz rodziców. W roku ustawowym z po-
wodzeniem kontynuowano program
upowszechniania karmienia piersi¹ jak
równie¿ rozwija³a siê inicjatywa „Szpital
Przyjazny Dziecku”. 

W ramach opieki socjalnej kontynu-
owano obowi¹zek wykonania zadañ spo-
czywaj¹cy na organach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego oraz administracji

rz¹dowej, które wspó³pracuj¹ z organiza-
cjami spo³ecznymi i wyznaniowymi. Na
szczeblu lokalnym realizacj¹ zadañ tego
zakresu zajmowa³y siê oœrodki pomocy
spo³ecznej znajduj¹ce siê na terenie ka¿-
dej gminy oraz organizacje pozarz¹do-
we. £¹cznie œwiadczeniami pomocy spo-
³ecznej z powodu ochrony macierzyñ-
stwa objêto 126 996 rodzin, w których
¿y³o 547 180 osób. Natomiast œwiadcze-
niami wynikaj¹cymi z rozporz¹dzenia
w sprawie okreœlenia zakresu i form oraz
trybu udzielania kobietom w ci¹¿y oraz
wychowuj¹cym dziecko pomocy w za-
kresie opieki socjalnej i prawnej objêto
127 270 kobiet wyp³acaj¹c 398 389
œwiadczeñ co oznacza, ¿e objêto mniej
o 3287 kobiet ni¿ w roku 1998. Œrodki
wydatkowane dla tej grupy œwiadcze-
niobiorców w porównaniu z poprzed-
nim rokiem ustawowym by³y wiêksze
o 17 103 130 z³. W roku 1999 zosta³o na
okres od 1 lipca do koñca roku znoweli-
zowane rozporz¹dzenie w sprawie okre-
œlenia zakresu form oraz trybu udzielania
kobietom w ci¹¿y oraz wychowuj¹cym
dziecko pomocy w zakresie opieki so-
cjalnej i prawnej, polegaj¹cej na zwiêk-
szeniu o jeden miesiêczny zasi³ek pie-
niê¿ny za okres siódmego miesi¹ca. 

W dalszym ci¹gu rozwijano pomoc
instytucjonaln¹ (domy samotnej matki
i dziecka), gdzie kobiety znajduj¹ opie-
kê, schronienie oraz pomoc psycholo-
giczn¹, pedagogiczn¹ i prawn¹. W roku
sprawozdawczym kontynuowano pro-
wadzenie poradnictwa rodzinnego na po-
ziomie gminy i powiatu, g³ównie po-
przez specjalistów zatrudnionych w po-
wiatowych centrach pomocy rodzinie
(PCPR). Poradnictwo prawne realizowa-
no w gminnych i miejskich oœrodkach
pomocy spo³ecznej. Coraz wiêksze zna-
czenie w realizacji tego zadania odgry-
waj¹ organizacje pozarz¹dowe. 

Dostêp do informacji o mo¿liwoœci
uzyskania pomocy zarówno medycznej,
socjalnej i prawnej z ka¿dym rokiem po-
prawia siê. 

W roku 1999, w celu zapewnienia
warunków dla œwiadomego macierzyñ-
stwa rozpoczêto w resorcie zdrowia re-
alizacjê programu „Promocja zdrowia
matki i dziecka w okresie przedkoncep-
cyjnym”. Prowadzone by³y prace nad za-
pewnieniem swobodnego dostêpu do
metod i œrodków s³u¿¹cych œwiadomej
prokreacji, we wspó³pracy ze szko³ami
i organizacjami pozarz¹dowymi zajmu-
j¹cymi siê problematyk¹ œwiadomego
macierzyñstwa. Dla wszystkich szkó³
podstawowych, które zakupi³y odpo-
wiednie materia³y dostêpny by³ „Œrodo-
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wiskowy Program Wychowania Zdro-
wotnego w szkole”. Wznowiono wyda-
nie broszury „Kiedy jestem p³odna a kie-
dy nie”, zabrak³o natomiast pieniêdzy na
zakup umo¿liwiaj¹cy zaopatrzenie w nie
szkó³ i poradni dla kobiet. Reaktywowa-
no dzia³alnoœæ Krajowego Zespo³u Pro-
mocji Naturalnego Planowania Rodziny,
a tak¿e opracowano now¹ wersjê bez-
p³atnej broszury, wydanej przez Œwiato-
w¹ Organizacjê Zdrowia „Naturalne pla-
nowanie rodziny – co pracownicy s³u¿by
zdrowia powinni wiedzieæ”. Opracowa-
no równie¿ ulotkê informacyjn¹ do roz-
powszechnienia za poœrednictwem woje-
wódzkich poradni naturalnego planowa-
nia rodziny.

W roku 1999 wzros³a liczba prenatal-
nych badañ nieinwazyjnych, którymi ob-
jête zosta³y wszystkie kobiety ciê¿arne.
Poradnie lekarskie oraz pracownie ultra-
sonograficzne na ka¿dym poziomie refe-
rencyjnym zapewni³y mo¿liwoœæ oceny
stanu p³odu i jego rozwoju. 

W dalszym ci¹gu realizowano pro-
gram dotycz¹cy profilaktyki chorób
dziedzicznych w rodzinach ryzyka, któ-
rych celem by³a identyfikacja rodzin ry-
zyka genetycznego oraz stworzenie wa-
runków pojêcia w³aœciwego leczenia
oraz objêcia rodzin poradnictwem gene-
tycznym w celu kszta³towania odpo-
wiednich postaw prokreacyjnych. 

Zmniejszy³a siê liczba urodzeñ
wœród matek miêdzy 15 a 19 rokiem ¿y-
cia (z 31 175 w roku 1998 do 30 413
w roku 1999). To zjawisko nadal wyma-
ga zwiêkszonych dzia³añ wychowaw-
czych. 

W 1999 r., zgodnie z nowelizacj¹
Ustawy, Minister Edukacji Narodowej
zosta³ zobligowany do wydania rozpo-
rz¹dzenia, które mia³o ustaliæ treœci
przedmiotu o ¿yciu seksualnym cz³owie-
ka, zasadach œwiadomego i odpowie-
dzialnego rodzicielstwa, wartoœci rodzi-
ny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz meto-
dach i œrodkach œwiadomej prokreacji. 

Do 1 czerwca 1999 r. realizowano
przedmiot „Wiedza o ¿yciu seksualnym
cz³owieka”. a od 1 wrzeœnia 1999 r. –
w zreformowanej szkole wprowadzono –
„Wychowanie do ¿ycia w rodzinie”. Na
lekcje z przedmiotu zosta³ przeznaczony
w ka¿dej klasie jeden semestr. Zorgani-
zowano kursy kwalitikacyjne dla na-
uczycieli (wielu zdoby³o kwalifikacje na
wy¿szych uczelniach). Przewiduje siê,
¿e we wrzeœniu 2000 w ka¿dej szkole bê-
dzie zatrudniony wykwalifikowany na-
uczyciel. Dla realizacji przedmiotu zor-
ganizowano pomoce naukowe i œrodki
dydaktyczne. MEN zakupi³o i przekaza-

³o zestaw programów, podrêczników
i pomocy dydaktycznych do zajêæ edu-
kacyjnych. Bior¹c pod uwagê trudn¹ sy-
tuacjê materialn¹ wielu szkó³, zaopatrze-
nie w powy¿sze pomoce bibliotek peda-
gogicznych w miastach wojewódzkich
i powiatowych daje szansê nauczycielom
wdra¿anych zajêæ skorzystania z progra-
mu na terenie ca³ego kraju. Jako integral-
n¹ czêœæ pro¹ramu wydano zestaw
30 wideofilmów (z komentarzem meto-
dycznym) dostosowanych do trzech eta-
pów edukacyjnych: szko³y podstawowej
(kl. V–VI), gimnazjum i liceum.
O udziale ucznia niepe³noletniego w za-
jêciach decyduj¹ rodzice. 

W realizacji zadañ ustawowych roz-
szerzy³a siê wspó³praca z or¹anizacjami
pozarz¹dowymi, które s¹ nieodzownym
partnerem samorz¹dów lokalnych oraz
administracji rz¹dowej w realizacji przy-
pisanych im zadañ. Dzia³alnoœæ organi-
zacji pozarz¹dowych pracuj¹cych na
rzecz rodziny stanowi³a w roku sprawoz-
dawczym wiêksze znaczenie w zakresie
realizacji opieki medycznej, socjalnej
i prawnej, zatrudniaj¹c specjalistyczn¹
i wysoko wykwalifikowan¹ kadrê. 

Wsparcie finansowe otrzyma³y orga-
nizacje pozarz¹dowe pomagaj¹ce kobie-
tom w ci¹¿y i wchowuj¹cym dzieci oraz
ich rodzinom. Realizowa³y one tak¿e
wa¿ne zadania w pracy na rzecz pomocy
rodzinie dotkniêtej przemoc¹, wspó³pra-
cuj¹c w roku sprawozdawczym z orga-
nami centralnymi i samorz¹dowymi
(Program „Przeciw Przemocy – Wyrów-
naæ Szanse”). 

Pañstwo chroni¹ce ¿ycie kszta³tuje
postawy szacunku oraz odpowiedzialno-
œci. S³u¿y to tworzeniu ³adu w relacjach
miêdzy ludŸmi, s³u¿y tworzeniu pañstwa
bezpiecznego i uporz¹dkowanego. 

Kolejny, siódmy rok obowi¹zywania
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczal-
noœci przerywania ci¹¿y dziêki zintegro-
wanym dzia³aniom wszystkich podmio-
tów odpowiedzialnych za jej realizacjê do-
wodzi, ¿e ustawa spe³nia swoje zadanie. 

W roku sprawozdawczym wprowa-
dzono nowe rozwi¹zania i instrumenty
prawne, które s³u¿yæ bêd¹ realizacji za-
dañ ustawowych w kolejnych latach. Na-
le¿¹ do nich: wprowadzenie zakazu wy-
konywania eksperymentów badawczych
na dziecku poczêtym oraz wzmocnienie
ochrony prawnej ¿ycia noworodka (Ko-
deks Karny art. 149 i art. 157 oraz zmia-
na w Ustawie o zawodzie lekarza z dnia
5 grudnia 1996 r. w art. 26). Realizacji
celów ustawy sprzyjaæ bêdzie równie¿
wyd³u¿enie od 1 stycznia 2000 r. urlo-

pów macierzyñskich z 16 do 20 tygodni
przy urodzeniu jednego dziecka i z 20 do
30 tygodni w przypadku urodzenia wiê-
cej ni¿ jednego dziecka (od 1 stycznia
2001 r. zgodnie z ustaw¹ nast¹pi dalsze
wyd³u¿enie urlopu macierzyñskiego od-
powiednio do 26 i 36 tygodni). 

Wype³nieniu zadañ ustawowych s³u-
¿yæ bêdzie przyjêty przez Radê Mini-
strów w dniu 3 listopada 1999 r. Program
Polityki Prorodzinnej Pañstwa. 

1 Analogiczny wskaŸnik w roku 1998 wynosi³
55 (w przeliczeniu na 1000 mieszkañców –
0,55). 

2 Holzer J. Z., Serek R., Toñski P. (1999).
Ocena sytuacji demograficznej Polski do
2020 r. wed³ug 16 województw. Warszawa,
Instytut Statystyki i Demografii, Szko³a
G³ówna Handlowa. 

3 W roku 1998 wynosi³ 37,6 proc. 
4 Dane zestawione na podstawie Rocznika

Demograficznego 1999, GUS, Warszawa
1999, str. XXXIV-XXXVI oraz bie¿¹cej staty-
styki GUS za rok 1999. Ze wzglêdu na
zmianê definicji urodzenia ¿ywego wprowa-
dzonej 1 lipca 1994 r., niektóre dane o uro-
dzeniach publikowane do roku 1993 mog¹
ró¿niæ siê w stosunku do danych opubli-
kowanych przez GUS w roku 1999; zob.
Rocznik Demograficzny 1999, dz. cyt., s.
128. 

5 Zob. Za³¹czniki, tab. 5. Urodzenia ¿ywe we-
d³ug wieku matki w roku 1998 i 1999. 

6 Analiza danych zebranych w roku 1995
wskaza³a, ¿e zosta³ ju¿ osi¹gniêty strate-
giczny cel programu, zak³adaj¹cy do roku
2000 zwiêkszenie do 94% liczby noworod-
ków karmionych piersi¹. 

7 Pozosta³¹ czêœæ rezerwy w wysokoœci
24 940 tys. z³ nie zosta³a rozdysponowana.
Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 90
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 155, poz.
1014, póŸ. zmianami) – Minister Finansów
dokonuje podzia³u rezerw celowych w poro-
zumieniu z w³aœciwymi dysponentami czê-
œci bud¿etowych, nie póŸniej ni¿ do dnia
31 paŸdziernika. Z uwagi na powy¿szy ter-
min nie by³o równie¿ mo¿liwe dokonanie
zmiany przeznaczenia pozosta³ej czêœci re-
zerwy w trybie art. 90 ust. 4 ustawy o finan-
sach publicznych. 

8 Dane o liczbie noworodków pozostawio-
nych w szpitalach nie ze wzglêdów zdro-
wotnych w roku 1999 wed³ug województw
zob. Za³¹czniki, tab. 11. 

9 W roku 1998 badañ takich przeprowadzono
1612. 

10 W roku 1998 stwierdzono 63 przypadki pa-
tologii u p³odu. 

11 Zob. Za³¹czniki, tab. 6. Liczba inwazyjnych
badañ prenatalnych i stwierdzonych patolo-
gii p³odu w roku 1999. 

12 W roku 1998 dotacje 14 organizacji wynio-
s³y 153 500 z³. 

13 Bud¿et Programu na dofinansowanie oœrod-
ków prowadzonych przez organizacje poza-
rz¹dowe wynosi³ 400 000 USD, w tym
300 000 USD ze strony rz¹dowej i 100 000
ze strony ONZ. 



Tab. 7. Liczba stwierdzonych dzieciobójstw, porzuceñ i porzuceñ ze skutkiem œmiertelnym.

Dzieciobójstwo Porzucenie
Rok

1990 50 9,1 20 3,7 2 547,7

1991 53 9,7 36 6,6 1 547,7

1992 59 11,5 28 5,4 0 515,2

1993 56 11,3 38 7,7 0 494,3

1994 52 10,8 53 11,0 3 481,3

1995 42 9,7 55 12,7 4 433,1

1996 44 10,3 54 12,6 2 428,1

1997 43 10,4 77 18,7 3 412,7

1998 38 9,6 63 15,9 4 395,6

1999 31 8,1 46 12,0 1 382,0
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14 W dniu 17 kwietnia 2000 r. realizacja programu
zosta³a uroczyœcie zakoñczona. Obecnie funk-
cjonuje 15 oœrodków pomocy rodzinie dotkniê-
tej przemoc¹ w: Bielsku Bia³ej, Blizocinie (gm.
Trzebnica), Bydgoszczy. Che³mie, Cieszynie,
Czêstochowie, Elbl¹gu, Gdañsku, Konarach,
Zgliñcu (gm. Krzywiñ), Nowym S¹czu, P³ocku,
Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze. 

15 W roku 1998 prowadzono 2500 poradni. 
16 W roku 1998 zatrudnionych by³o 4700 do-

radców. 
17 W roku 1998 by³o 12 oœrodków. 
18 W roku 1998 przeprowadzono 244 sprawy. 
19 W roku 1998 zaadoptowano 256 dzieci. 
20 W roku 1998 prowadzono 30 domów z 450

miejscami. 
21 Zob. Za³aczniki, tab. 9. Przerwania ci¹¿y

wykonane w 1999 roku wed³ug województw
(od red.: tabele 9, 10 nie zosta³y opu-
blikowane przez Redakcjê, w razie zain-
teresowania prosimy o kontakt tele-
foniczny). 

22 W roku 1998 wykonano 310 zabiegów,
w tym 2 przerywania ci¹¿y dokonane ambu-
latoryjnie. 

23 W roku 1998 wykonano ich 211. 
24 W roku 1998 zabiegów z tego samego po-

wodu by³o 46. 
25 W roku 1998 zabiegów tego typu by³o 53. 
26 Zob. Za³¹czniki. tab. 10. Liczba stwierdzonych

przestêpstw nielegalnej aborcji w 1999 r.
wed³ug kwalifikacji prawnej. 

27 Ze wzglêdu na zmianê kryteriów porzucenia
– statystyka prowadzona od pocz¹tku lat 90
podaje ogóln¹ liczbê porzuceñ, która obej-
muje zarówno porzucenie osoby do lat 15 jak
i osoby nieporadnej, zob. Za³¹czniki, tab. 7.
Liczba stwierdzonych dzieciobójstw, porzu-
ceñ i porzuceñ ze skutkiem œmiertelnym. 

28 W roku 1997 zarejestrowano 40, a w roku
1998 – 42 sprawy tego rodzaju. 

29 W roku 1998. 

Tab. 5. Urodzenia ¿ywe wed³ug wieku matki w latach 1998 i 1999.

Liczba urodzeñ

Wiek matki 1998 1999

Ogó³em w miastach na wsi Ogó³em w miastach na wsi

14 i mniej 70
17 056 13 557

69
16 248 12 52115 -19 30 413 28 700 

20 -24 139 851 71 600 68 242 131 978 68 357 63 621

25 - 29 123 461 68 297 ss 164 123 347 68 859 54 488

30 - 34 63 247 35 618 27 629 61 040 34 460 26 580

35 - 39 30 401 16 887 13 514 28 635 15 635 13 000

40 - 44 7 923 4 432 3 491 7 893 4 419 3 474

45 i wiêcej 323 175 148 340 195 145

Tab. 6. Liczba inwazyjnch badañ prenatalnych i stwierdzonych patologii p³odu w roku 1999.

Lp. Zak³ady genetyki Liczba badañ 

Liczba stwierdzo-
nych patologii

p³odu

1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 629 43
2. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 148 2
3. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 179 6

4. Polsko-Amerykañski Instytut Pediatrii CM UJ w Krakowie w 1999 r.
nie wykonano

5. Instytut Endokrynologii A.M. w £odzi 117 19
6. Centrum Zdrowia Matki Polki 887 230
7. Klinika Rozrodczoœci Instytutu Ginekologii i Po³o¿nictwa A.M. w Poznaniu 128 4
8. Zak³ad Biologii i Genetyki A.M. w Gdañsku 116 5

Ogó³em 2204 309

Porzucenie
ze skutkiem
œmiertelnym

W przeliczeniu na 100 tys.
urodzeñ ¿ywych

W przeliczeniu na 100 tys.
urodzeñ ¿ywych

Liczba urodzeñ
¿ywych w tys. Ogó³emOgó³em



Tab. 8. Liczba urodzeñ ¿ywych, zabiegów przerywania ci¹¿y oraz poronieñ samoistnych w latach
1965 - 1999

Rok Urodzenia ¿ywe (w tys.*) Ogólna liczba zabiegów Poronienia
Przerywania ci¹¿y samoistne

1965 547,4 168 587 66 797
1970 547,8 l48 219 65 103
I974 623,7 142 281 72 l06
1975 646,4 138 634 73 273
1976 672,8 140 909 74 155
1977 665,2 43 486 73 047
1978 669,3 145 630 77 658
1980 695,8 137 950 68 757
1981 681,7 132 394 69 879
1982 705,4 138 977 77 053
1983 723,6 130 980 74 011
1984 701,7 132 844 76 378
1985 680,1 135 564 72 785
1986 637,2 129 716 68 006
1987 607,8 123 534 66 751
1988 589,9 105 333 59 076
1989 564,4 82 137 59 549
1990 547,7 59 417 59 454
1991 547,7 30 878 55 992
1992 515,2 11 640 51 802
1993 494,3 1 240 53 057
1994 481,3 874 46 970
1995 433,1 570 45 300
1996 428,2 505 45 054
1997 412,7 3 047 44 185 
1998 395,6 310 43 959
1999 382,0 151 41 568

* Dane zestawione na podstawie Rocznika
Demograficznego 1999, GUS. Warszawa
1999, str. XXXIV-XVXVI oraz bie¿¹cej stystyki
GUS za rok 1999. Ze wzglêdu na zmianê defi-
nicji urodzenia ¿ywego wprowadzanej 1 lipca
1994 r., niektóre dane o urodzeniach publiko-
wane do roku 1993 mog¹ ro¿niæ siê w stosun-
ku do danych opublikowanych przez GUS
w roku 1999, zob. Rocznik Demograficzny
1999, dz. cyt., s. 128.

Odcinek dla poczty

z³ s³ownie

Imiê

Nazwisko

Ulica

Kod               Miejscowoœæ

.......................

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

31-698 Kraków, 
ul. Pytlasiñskiego 15

BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608

datownik z³............

Odcinek dla posiadacza rachunku

z³ s³ownie

Imiê

Nazwisko

Ulica

Kod               Miejscowoœæ

.......................

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

31-698 Kraków, 
ul. Pytlasiñskiego 15

BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608

datownik z³............

Odcinek dla banku

z³ s³ownie

Imiê

Nazwisko

Ulica

Kod               Miejscowoœæ

.......................

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

31-698 Kraków, 
ul. Pytlasiñskiego 15

BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608

datownik z³............

Ocinek dla wp³acaj¹cego

z³ s³ownie

Imiê

Nazwisko

Ulica

Kod               Miejscowoœæ

.......................

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka

31-698 Kraków, 
ul. Pytlasiñskiego 15

BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608

datownik z³............



Dar serca 
na obronê ¿ycia

S³u¿ba ¯yciu

Dar serca 
na obronê ¿ycia

S³u¿ba ¯yciu

Dar serca 
na obronê ¿ycia

S³u¿ba ¯yciu

Dar serca 
na obronê ¿ycia

S³u¿ba ¯yciu

Ponawiamy nasz¹ proœbê o dar serca na dzie³o obrony ¿ycia! 

Wiele osob odpowiedzia³o ju¿ na nasze apele, proœby o wsparcie finansowe obrony ¿ycia. Wyra¿amy serdeczne podziêko-
wania. To dziêki tym ofiarom mo¿liwe jest drukowanie kilkudziesiêciu tysiêcy egzemplarzy „S³u¿by ¯yciu” i darmowe prze-
kazywanie ich studentom, nauczycielom i politykom. 

Prosimy o dalsze wspieranie naszych wysi³ków w budowaniu cywilizacji ¿ycia i autentycznej mi³oœci. 
redakcja „S³u¿by ¯yciu”

Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego
ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 CZÊSTOCHOWA

Tel. /034/ 365 66 88 wew. 207

Tel./Fax. /034/ 365 17 42

Sz.P. 
Antoni Ziêba
Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka
ul. Pytlasiñskiego 15
KRAKÓW

Uprzejmie zawiadamiam, ¿e codziennie od 1.I do 31.XII 2000 r. o godzinie 15.30 bêdzie odprawiana Msza
œw. przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Czêstochowskiej w intencji: o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla
wszyskich dobroczyñców dzie³a obrony ¿ycia.

z modlitw¹ i serdecznymi pozdrowieniami

Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

Jasna Góra, 13 XII 1999 r.
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dwiedzi³em ostatnio za³o¿ony
w Czêstochowie na Jasnej Gó-
rze Dom Marianów. Znam ich

od czasów moich studiów w Szwajcarii.
Goœci³em wtedy w ich miêdzynarodowym
domu imienia za³o¿yciela Towarzystwa
Maryi o. w. Józefa Chaminade (który
w³aœnie, 3. wrzeœnia b.r., zosta³ beatyfi-
kowany razem z Piusem IX i papie¿em
Janem XXIII) we Fryburgu. 

Prze³o¿onym m³odej wspólnoty
marianów w Polsce jest (równie¿ m³ody)
Hiszpan o. Emilio, który, mocuj¹c siê
jeszcze z trudnoœciami polszczyzny, koñ-
czy na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim prace nad swoim doktoratem z ma-
riologii. Od niego w³aœnie otrzyma³em
ksi¹¿eczkê zatytu³owan¹ „Ró¿aniec –
modlitwa czuwaj¹cego serca” – rodzaj
dialogu „z Maciejem, który ró¿añca nie
odmawia” (Wydawnictwo Sióstr Loreta-
nek, Warszawa 2000). 

Wszystkim, którzy ró¿aniec odma-
wiaj¹ i tym, którzy tej modlitwy nie zna-
j¹ lub maj¹ wobec niej opory, gor¹co tê
ksi¹¿eczkê polecam. Prosto napisana,
jednoczeœnie liczy siê z podstawowymi
trudnoœciami i wydobywa ca³¹ g³êbiê
ustnej, ale kontemplacyjnej modlitwy
ró¿añcowej. Niew¹tpliwie mo¿e s³u¿yæ
jej odkryciu i umi³owaniu. 

Zacytujê tylko niewielki fragment
dotycz¹cy sensu powtarzanych formu³:
„Powtarzanie formu³ek modlitewnych
pozwala cz³owiekowi skoncentrowaæ
siê na swoim wnêtrzu i odizolowaæ siê
w jakiœ sposób od wp³ywów zewnêtrz-
nych. Istota ludzka zapada wtedy w stan
g³êbokiego skupienia. Poeci i kompozy-
torzy wiedz¹ o tym bardzo dobrze. Pa-
mietasz z pewnoœci¹ to g³êbokie orêdzie
piosenki Beatelsów: All you need is lo-
ve! Przejmuj¹ca monotonia, z jak¹ po-
wtarza siê to zdanie podczas ca³ego
utworu, przenika do g³êbi duszê i wy-
zwala j¹ od nostalgii i wszelkiej troski”
(str. 20). 

Oczywiœcie, w tym skupieniu cz³o-
wiek otwiera siê na treœci rozwa¿anych
tajemnic, w tym wypadku tajemnic
Ewangelii, to znaczy Boga, który w Jezu-
sie Chrystusie wchodzi w obcowanie
z cz³owiekiem i ocala go najpe³niej, czy-
li zbawia, otwiera dla niego perspektywê
swojego dziedzictwa, daje mu udzia³
w swoim ¿yciu, niebo na ca³¹ wiecznoœæ.
„Pierwsz¹ ksiêg¹ dla chrzeœcijanina jest
Ewangelia, a ro¿aniec to Ewangelia
w skróceniu” mówi³ o. Lacardaire. 

Ró¿aniec pomaga – z prostot¹ i g³ê-
bi¹, z ³agodnoœci¹ i owocnoœci¹ – otwie-
raæ siê na S³owo Bo¿e, na zbawcze zwra-
canie siê Boga do cz³owieka, na przesy-
canie ¿ycia Bo¿ymi treœciami, na coraz
intensywniejsze prze¿ywanie istnienia
wobec Boga ¿ywego. A wszystko za
przyk³adem i za przyczyn¹ Maryi. 

Jak bardzo wiêc cenny jest ró¿aniec:
krótka i niezawodna droga ku odkrywa-
niu i umi³owaniu ¿ycia w Bogu, który
sam jest ¿yciem i który równie¿ dla

cz³owieka ¿ycia pragnie. Dziêki modli-
twie ró¿añcowej mo¿na odkryæ i poczuæ
wartoœæ ¿ycia, a w konsekwencji zawsze
opowiadaæ siê po jego stronie, broniæ go,
przeciwstawiaæ siê jego lekcewa¿eniu
i niszczeniu, wystêpowaæ przeciwko
wszelkim przejawom cywilizacji œmierci. 

Niech paŸdziernik, miesi¹c ró¿añcowy,
bêdzie pretekstem dla pog³êbienia naszych
modlitw. Niech ró¿aniec stanie siê po-
wszechn¹ praktyk¹ indywidualn¹, cich¹,
lecz intensywn¹. Niech nas gromadzi

w koœcio³ach w jesienne wieczory, jednoczy
w rodzinach, pozwala wyciszyæ siê, wyco-
faæ ze œwiata i zanurzyæ siê w Bogu ¿ywym
– przez Maryjê i razem z Ni¹. Niech pomo-
¿e skoncentrowaæ siê na tym, co najwa¿-
niejsze i uczy wszystko prze¿ywaæ w obli-
czu Boga, czuæ jego mi³oœæ i stawaæ siê
w jego mi³oœci. Wszystko to jest nam zada-
ne i jesteœmy do tego zdolni. Niech nasze
¿ycie w Bogu przekonuje innych do ¿ycia.

ks. dr Franciszek P³onka

O chêtne odmawianie ró¿añca
indywidualnie i w rodzinach
– aby by³ pomoc¹ w umi³owaniu ¿ycia i odpo-
wiedzialnym rodzicielstwie

O

fo
t. 
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um

Ró¿aniec œw. Maksymiliana



Przebywaj¹c niedawno w Anglii ze-
tkn¹³em siê tam z bardzo ciekaw¹ ini-
cjatyw¹ modlitewn¹, podjêt¹ – o ile siê
nie mylê – przez B³êkitn¹ Armiê Matki
Bo¿ej Fatimskiej. 

Chodzi o tzw. „duchow¹ adopcjê”
dzieci nie narodzonych, zagro¿onych
sztucznym poronieniem. Wiemy, ¿e ty-
si¹ce lêkliwych matek waha siê, czy
urodziæ dziecko, które siê w nich rozwi-
ja. Inne s¹ ju¿ zdecydowane – za dzieñ,
za dwa pójd¹ do kliniki, ¿eby zadaæ
œmieræ... Kto mo¿e przekonaæ lêkliwe?
Kto mo¿e zatrzymaæ ju¿ zdecydowane? 

Powiedzia³ nam Pan Jezus: „O co-
kolwiek prosiæ Mnie bêdziecie w imiê
moje, Ja to spe³niê” (J 14, 14). Trzeba
wierzyæ Panu Jezusowi, a za wiar¹ mu-
sz¹ iœæ konkretne przedsiêwziêcia. 

Od kilku lat istnieje w Polsce kru-
cjata modlitw w obronie poczêtych
dzieci. Bóg jeden wie, jak wiele dobra
przynios³a dot¹d ta cicha, niemal bez-
szelestna walka modlitewna owej kru-
cjaty. Myœlê jednak, ¿e mo¿na by tê na-
sz¹ krucjatê jeszcze udoskonaliæ. Tu po-
wracam do akcji, z któr¹ zetkn¹³em siê
na gruncie angielskim. Jej inicjatorzy
proponuj¹ po prostu, aby ka¿dy z nas
duchowo, w sumieniu, „adoptowa³”
jedno nie narodzone jeszcze dziecko,
znajduj¹ce siê w niebezpieczeñstwie. 

Wydaje mi siê, ¿e œwiadomoœæ na-
szej osobistej opieki nad jakimœ kon-
kretnym, choæ nam nieznanym maleñ-

stwem jest szczególnie potrzebna. Gdy
czytamy nieraz o tysi¹cach zabijanych
dzieci, zapominamy czêsto, ¿e ta wielka
tragedia sk³ada siê w³aœciwie z tysiêcy
osobnych, pojedynczych tragedii. Osta-
tecznie dzieci te nie gin¹ wszystkie za
jednym naciœniêciem guzika. Na znane
nam ogromne liczby usmierceñ sk³adaj¹
siê tysi¹ce indywidualnych decyzji roz-
³o¿onych w czasie i miejscu. 

Niech wiêc ka¿dy z nas broni jed-
nego „swojego” dziecka przed rêkami
z³oczyñców! Niech nad ka¿dym „ad-
optowanym” dzieckiem wyroœnie pa-
rasol modlitwy, Komunii œwiêtej, po-
stu i ofiary! 

Inicjatorzy ruchu „duchowej ad-
opcji” proponuj¹ codzienn¹ modlitwê
w intencji „adoptowanego” dziecka.
Modlitwa ta brzmi w jêzyku polskim
nastêpuj¹co: 

„Panie Jezu, za wstawiennictwem
Twojej Matki Maryi, która urodzi³a Ciê
z mi³oœci¹, oraz za wstawiennictwem
œw. Józefa, cz³owieka zawierzenia, który
opiekowa³ siê Tob¹ po urodzeniu – pro-
szê Ciê w intencji tego nie narodzonego
jeszcze dziecka znajduj¹cego siê w nie-
bezpieczeñstwie sztucznego poronienia,
które duchowo adoptowa³em. 

Proszê, daj rodzicom tego dziecka
mi³oœæ i odwagê, aby pozostawili je
przy ¿yciu, które Ty sam mu przezna-
czy³eœ. Amen”.

Przedstawiaj¹c tê modlitewn¹ pro-
pozycjê, nie uchylam siê sam od jej
podjêcia. Nie chcia³bym, ¿eby inicjaty-
wa ta rozp³ynê³a siê w anonimowoœci –
dlatego niniejszym zobowi¹zujê siê do
takiej osobistej, codziennej modlitwy
z do³¹czonym dziesi¹tkiem ró¿añca
w tej samej intencji. Modlitwê rozpocz-
nê w dniu 1 stycznia 1987 roku w uro-
czystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Ma-
ryi i bêdê kontynuowa³ przez dziewiêæ
miesiêcy, do dnia 2 paŸdziernika, tj. do
dnia Œwiêtych Anio³ów Stró¿ów.
W tym czasie zobowi¹zujê siê ponadto
do ofiarowania raz w tygodniu jednej
Komunii œwiêtej na intencjê „adopto-
wanego” – wybranego przez Boga
dziecka. Dodatkowo jeszcze w miarê
mo¿liwoœci pragnê podj¹æ w tej intencji
ró¿ne umartwienia. 

Bêdê siê modli³ nie tylko o ³askê ¿y-
cia dla zagro¿onego dziecka, ale rów-
nie¿ o ³askê œwiêtego ¿ycia dla niego. 

A teraz zwracam siê do Ciebie, Czy-
telniku, z apelem: WeŸ do rêki miecz
modlitwy i walcz, a wywalczysz komuœ
¿ycie! 

Dopóki chodzisz po ziemi, owo „ad-
optowane” przez Ciebie dziecko bêdzie
znane tylko Bogu. Ale gdy ju¿ przej-
dziesz przez bramy œmierci, poznasz, za
Twój wysi³ek nie poszed³ na marne. 

Pawe³ Milcarek
Rycerz Niepokalanej, nr 1/1987

O duchow¹ adopcjê zagro¿onych

Idea Duchowej Adopcji z Fatimy przeniknê³a najpierw do Anglii,
a stamt¹d, dziêki artyku³owi Paw³a Milcarka w „Rycerzu Niepokala-
nej” ze stycznia 1987 roku – do Polski.
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Od dziesiêciu lat rozwija siê w Polsce
ruch duchowej adopcji dzieci zagro¿onych
sztucznym poronieniem. Nim przyj¹³ on
formy organizacyjne, rozpoczê³a go garst-
ka szlachetnych zapaleñców z warszaw-
skiego duszpasterstwa „Stra¿ Pokoleñ”
przy koœciele Œw. Ducha, wspieranych
przez ojców paulinów. Dzisiaj w ten ruch
jest zaanga¿owanych kilkuset animatorów,
a tysi¹ce ludzi podejmuje duchow¹ adop-
cjê. Podpor¹ ca³ej akcji jest Jasna Góra
i zakon paulinów. Do pracy w tym dziele
przy³¹czaj¹ siê rozmaite œrodowiska
œwieckie i wspólnoty zakonne. Organizo-
wane s¹ rekolekcje i instrukta¿e. Opraco-
wano liturgiczny ceremonia³ przyrzeczenia
duchowej adopcji. W wielu parafiach przy-
rzeczenia duchowej adopcji odbywaj¹ siê
regularnie. Mówi siê o wielkim zaanga¿o-

waniu duchowym, o uœwiadomieniu sobie
i innym wagi sprawy ¿ycia, ale i o nawró-
ceniach z grzechu dzieciobójstwa, o reali-
zowanym zadoœæuczynieniu za pope³nione
z³o. S³ysza³em te¿, ¿e ksiê¿a w parafii,
gdzie rozwija siê duchowa adopcja, z za-
skoczeniem rozpoznaj¹ jej cudowne efek-
ty. Deo gratias!

Gdy na to patrzê, nie mogê siê nadzi-
wiæ Bo¿ej Opatrznoœci, która swoich wiel-
kich dzie³ chce dokonywaæ nie bez uczest-
nictwa ma³ego cz³owieka. Mia³em bowiem
i ja swój udzia³ w tym, co potem – ju¿ bez
wysi³ku i starania – wyros³o w wielkie
drzewo. 

Dzisiaj, gdy z okazji jubileuszu dzie-
sieciolecia duchowej adopcji jej aposto³o-
wie prosz¹ mnie o podanie szczegó³ów
„jak to siê zaczê³o”, czyniê to wy³¹cznie

z powodu ich na-
legañ, by daæ
œwiadectwo praw-
dzie i uczciæ sa-
mego Boga w jego
dzie³ach. 

By³o to w roku
1986. W czasie
pobytu w Londy-
nie czêsto odwie-
dza³em tamtejsze
koœcio³y, w tym
katolick¹ katedrê
westminstersk¹,
by móc uczestni-
czyæ w ³aciñskiej
Mszy œw. We-
wn¹trz tej œwi¹ty-
ni znajdowa³ siê
stó³, gdzie ludzie
zostawiali do
wziêcia ró¿ne ob-
razki, gazetki itp.
Pamiêtam, ¿e któ-
regoœ dnia na stole
tym nie by³o ni-
czego poza jed-
nym ma³ym ob-
razkiem. O ile do-
brze pamiêtam by-
³a na nim przed-
stawiona Œwiêta
Rodzina, a na od-
wrocie informacja
o duchowej adop-
cji. Obrazek ten
wzi¹³em ze sob¹.

Gdy obejrza³em go dok³adnie w metrze,
pomyœla³em, ¿e to wielkie dzie³o: modliæ
sie przez dziewiêæ miesiêcy za zagro¿one
aborcj¹ dziecko, które Bóg mo¿e wyrato-
waæ od œmierci! Dzieñ po dniu os³aniaæ
swoj¹ modlitw¹ ¿ycie konkretnego bez-
bronnego cz³owieka, b³agaæ mi³osierdzie
Bo¿e o zmianê decyzji rodziców. 

Po powrocie do kraju zdecydowa³em
siê napisaæ artyku³ o potrzebie duchowej
adopcji w Polsce. Ukaza³ siê on w „Ryce-
rzu Niepokalanej” ze stycznia 1987 roku.
Zamieœci³em tam t³umaczenie modlitwy
podanej w znalezionym przeze mnie ob-
razku oraz oœwiadczy³em, ¿e sam podej-
mujê duchow¹ adopcje wobec dziecka wy-
branego przez Boga. Wezwa³em tak¿e
Czytelników, by ka¿dy broni³ „swojego”
dziecka. Dzisiaj wiem, ¿e ten artyku³ by³
powodem rozpoczêcia ruchu duchowej ad-
opcji w Polsce przez pauliñskie duszpa-
sterstwo „Stra¿ Pokoleñ” z ul. D³ugiej
w Warszawie. Pierwsze przyrzeczenia ad-
opcyjne z³o¿ono tam ju¿ w nastêpnym
miesi¹cu! 

S¹dzi³em, ¿e jest wa¿n¹ rzecz¹ wyda-
nie w Polsce podobnego obrazka jak ten,
który trafi³ do moich r¹k w Anglii. Zwróci-
³em siê do o. Moroza z Wydawnictwa Mi-
chalineum, który okaza³ siê przychylny
sprawie. Po pewnym czasie – a czas ten
bardzo mi siê d³u¿y³! – wydrukowano nie-
wielki folder z obrazkiem Œwiêtej Rodziny
i tekstem wyjaœniaj¹cym, do którego do³¹-
czono pozwolenie Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej z 31 marca 1987 r. 

Pewn¹ czêœæ  tych folderów porozk³a-
da³em w warszawskich koœcio³ach. Nie-
dawno dowiedzia³em siê, ¿e pojawienie siê
tego folderu bardzo u³atwi³o organizato-
rom duchowej adopcji w Polsce dotarcie
do ró¿nych œrodowisk koœcielnych. 

I na tym koñczy siê mój udzia³ w tej
wielkiej sprawie. Trafi³a ona do r¹k ludzi
dzielnych i roztropnych, którzy do dziœ
czuwaj¹ nad jej rozwojem, widz¹c w tym
realizacjê Jasnogórskich Œlubów Narodu
Polskiego. To im zawdziêczamy niepraw-
dopodobnie szybki i dynamiczny rozwój
tego przedsiêwziêcia. Widaæ te¿, ¿e sam
Bóg siê nimi opiekuje. Wspania³y Bóg
w swych cudownych dzie³ach! 

Pawe³ Milcarek
Rycerz Niepokalanej nr 3/1997

O duchowej adopcji zagro¿onych
– po dziesiêciu latach
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C Z L O W I E K • MILOSe • RODZINA 
K A S E T Y E D U K A C Y J N E 

Edukacyjny pakiet 10 wideokaset „Czlowiek • 
Milosc • Rodzina" jest znakomit^ pomocq dydak-
tyczn^ do nauczania przedmiotu „Wychowanie 
do zycia w rodzinie". Dostarczy on mlodemu od-
biorcy rzeteln^ wiedz? z psychologii, biologii, me-
dycyny i higieny. Autorzy klad^ szcze-
golny akcent na rozwijanie odpowie-
dzialnosci w sferze zachowah seksual-
nych. Pragnq przygotowac mlodziez do 
dokonywania wlasciwych wyborow. 

Filmy integruj^ tresci natury biolo-
gicznej z podstawowymi informacjami 
z zakresu psychologii i etyki. Skierowane 

do nauczycieli i pedagogow z przezna-
czeniem do wykorzystania na lekcjach dla 
mlodziezy w wieku 12 do 19 lat oraz do 
rodzicow i katechetow. Komplet sklada si? 
z dziesi^ciu kaset zawierajqcych dwudzie-
stominutowe filmy, zrealizowane w technice 
telewizyjnej. Filmy wzbogacone sq animowanymi 
planszami i ciekawq opraw^ muzyczn^. 

lytuly poszczeg61nych film6w: 
1. Criowiek od pocz^ia, 2. Do progu dojrzewania, 
3. Tajemnice kobiecosci, 4. Tajemnice m^skosci, 
5. Cdowiek - istota plciowa, 6. Etyka seksualnosci, 
7. Dramat aborcji, 8. Naturakie planowanie rodziny, 
9. Czas oczekiwania, 10. Milosc 

Zamowienia dokonuje si? poprzez wplat? na ra-
chunek bankowy „Wychowawcy" r6wnowartosci 
kaset (380 zl). Kasety zostan^ przeslane poczt^. 
Koszt przesylki wliczony zostal w cen? kompletu. 

Mozliwe jest takze przeslanie wideokaset za 
zaliczeniem pocztowym na podstawie pi-
semnego zamowienia. 

Fundacja „Zr6dlo" 
Zaklad „Wychowawca" 
ul. Smolensk 2, 
31-004 Krakow 
BPH i n O/Krakow 
10601406-320000221017 
biuro: ul. Mikolajska 17, 
31-027 Krak6w 
tel./fax: (012) 423 23 24, 
tel. 423 24 36 

Wideokasety „Czlowiek 
• Milosc • Rodzina" zostaly 
wpisane przez MEN do wy-

kazu pomocy dydaktycznych zaiecanych do 
przedmiotu „Wycliowanie do zycia w rodzi
nie" (nr 743 - 752/1999). 

Wszystkim, ktdrym nie jest oboj^tne 
wycliowanie miodego pokolenia, 

polecomy miesif cznik 

WYCHOWAWCA 
CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI, 

WYCHOWAWCOW, RODZICOW 

„Wychowawca" zostal wpisany na list? 
czasopisni zaiecanych przez MEN. 
Szkoly mogq go zaprenumerowac ze swoich 
funduszy lub z funduszu Komitetu 
Rodzicie skiego. Skorzystaj z tej moziiwosci! 

Cena prenumeraty 1 egz. 

Mcalyrok 2001 -48x1 
m pol roku - 24 zl 

TWYCHOWAWCA 
I MIESI5C2NIK NAUCZYCIELI 

I WYCHOWAWCOW KATOUCKKDH 

NR 9 (93) . KR«C6W . WraSIEN 2000 . CENA 4 a 

Prenumeraty dokonuje si§ wplocajqc 
odpowiedniq kwot^ no rochunek: 

Fundaqa ̂ ZrotHo", Zakiad „Wycliowawca'' 
31-004 Krakow, ui. Smolensk 2 
BPH III O/Krokow 
10601406-320000221017 
Redokcjo: tel./fax (012) 423 23 24 

f Y C H o m w a 
MESI^CZNIK NAUCZYCIELI 

I WyCHOVtMNOdW KATOLIOUCH 

R r-t Iti-w. HIUKM • U K K . i w w an • ow » 

ZAPRENUMERUJ „WYCHOWAWC^"! POWIEDZ O NIM INNYM! 


