
Zachęcamy do regularnego korzystania z serwisu  
www.pro-life.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności, filmy, 

informacje dotyczące obrony życia człowieka.

„Główne etapy rozwoju człowieka (...) Roz-
wój osobniczy rozpoczyna się od momentu 
zapłodnienia...”.

(Biologia i higiena człowieka. Podręcznik do klasy siódmej; 
autorzy: Cezary W. Korczak, Lech Zdunkiewicz; Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, str. 94)

„Życie człowieka można podzielić na trzy 
okresy. I okres – to wzrastanie, rozpoczy-
nające się w momencie zapłodnienia...”.

(Biologia. Człowiek – anatomia, fizjologia i higiena. Podręcznik 
dla uczniów klasy I gim nazjum; autor: Barbara Klimuszko; 

Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej,  
Warszawa 2007, str. 141)

„Rozwój osobniczy człowieka określa 
się mianem ontogenezy. Ontogeneza, 
czyli rozwój osobniczy człowieka trwa od 
zapłodnienia do śmierci...”.

(Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych; autorzy: 
Jerzy Duszyński, Artur Jarmołowski, Agnieszka Kozłowska-

Rajewicz, Gabriela Wojciechowska; Wydawnictwo Szkolne PWN,  
Warszawa 2005, tom 2, str. 71)

„Życie człowieka zaczyna się od poczęcia”.
(Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla gimnazjum. Red. Teresa 

Król; Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009, str. 165)

„Rozwój dziecka w łonie matki jest czymś 
fascynującym. Rozpoczyna ono życie jako 
zapłodniona komórka...”.

(Ciąża. Poradnik dla rodziców. Tłumaczenie z angielskiego  
oryginału Your Pregnany Bible; Wydawnictwo Muza SA,  

Warszawa 2004, str. 30)

„Rozwój dziecka zaczyna się już w chwili  
jego poczęcia”.

(Poradnik Domowy. Pod redakcją Kazimierza Janickiego; 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str. 202)

„Rozwój dziecka w łonie matki. (...) Życie 
osobnicze człowieka (ontogeneza), a  więc 
również Waszego dziecka, rozpoczyna się 
w momencie zapłodnienia...”.

(Razem czy osobno? Poród rodzinny; autor: Maria Szczawińska; 
Wydawnictwo AZ, Kraków 2000, str. 11)

„Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą 
narodzin, ale od momentu poczęcia”.
(prof. dr hab. med. J. Roszkowski; cyt. za: Baby buum – bezpłatny 

poradnik dla rodziców małych i dużych dzieci, miesięcznik, 
wrzesień 2008, str. 31)

„Dzieci rozwijają się w macicy matki. Plem-
niki ojca łączą się z komórką jajową matki 
dając początek nowemu życiu”.

(Encyklopedia dla dzieci. Zadziwiający świat faktów. Anatomia 
człowieka.  Tytuł  oryginału: Amazing children’s encyklopedia. 

The words of facts;  wyd. Przedsiębiorstwo Wydawniczo-
Handlowe „ Arti”, Warszawa, 2007, str. 30)

„Każdy z nas zaczyna życie jako maleń-
ka komórka w ciele swojej matki. Jeden 
z plemników naszego ojca połączył się z ko-
mórką jajową naszej matki...”.

(Moja pierwsza encyklopedia. Tłumaczenie angielskiej publikacji 
Paragon Books Ltd.; wyd. Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 

Warszawa 2006, str. 122)

„Etapy życia człowieka. Na początku każda 
ludzka istota jest maleńkim pyłkiem wiel-
kości kropki nad ‘i’ – czyli zapłodnioną ko-
mórką jajową”.

(Encyklopedia: Same fakty. Tłumaczenie angielskiej  
publikacji Ticktock Entertainment; Wydawnictwo SBM,  

Warszawa 2008, str. 106).

  Zestawiła: Maria Wyrwa
  Kraków, lipiec 2009

Także w podręcznikach szkolnych, poradnikach medycznych,  
encyklopediach dla dzieci i młodzieży podawana jest prawda:

Człowiek od poczęcia


