
Kochamy dzieckoKAŻDE

Informator edukacyjny w ramach kampanii Polskiej  
Federacji Ruchów Obrony Życia „Kochamy każde dziecko”.
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INFORMATOR EDUKACYJNYII

Bóg kocha każde 
dziecko!
Słowo wstępne JE Ks. Abpa Stanisłwa Gądeckiego

Nauka  
Kościoła

„Kochamy każde dziecko” to hasło kampanii społecznej prowadzonej przez Polską Fe-
derację Ruchów Obrony Życia. Jej celem jest uwrażliwienie nas wszystkich na godność, 
niepowtarzalną wartość oraz przyrodzone prawa każdego człowieka, już od momentu 
jego poczęcia.

Wielka godność i  przyrodzone prawa każdego człowieka wypływają bezpośrednio 
z faktu „dziecięctwa Bożego”. Wszyscy bez wyjątku zostaliśmy stworzeni „na obraz i Boże 
podobieństwo” i powołani do życia w wieczności. Faktu tego nie mogą zmienić żadne 
ludzkie ustawy czy poglądy. W tym kontekście zamach na ludzkie życie, na jakimkol-
wiek etapie jego trwania, jest zamachem na Boże dzieło stworzenia i jako taki nie może 
być nigdy usprawiedliwiony. 

Słyszy się czasem bałamutne opinie, że nauczanie Kościoła w sprawie nienaruszalności 
życia człowieka od momentu jego poczęcia, a więc jednoznaczne potępienie aborcji, nie 
ma uzasadnienia w Biblii, która o aborcji milczy. Jest to opinia z gruntu fałszywa. Cała 
historia Wcielenia Syna Bożego pokazuje dobitnie, że Chrystus rozpoczął swoje ziemskie 
życie w łonie Maryi, kiedy „poczęła z Ducha Świętego”. Nie bez powodu w liturgii ob-
chodzimy uroczystość Zwiastowania i Wcielenia 25 marca, na dziewięć miesięcy przed 
Bożym Narodzeniem. Jest to dla nas czytelny znak, że Chrystus, tak jak każdy człowiek, 
przebył drogę od poczęcia do narodzin, uświęcając także ten etap ludzkiego życia.

Chociaż prawda o człowieczeństwie dziecka poczętego zakorzeniona jest w Biblii i jest 
niepodważalnym elementem nauczania Kościoła, do tej prawdy można także dojść uży-
wając rozumu, pod warunkiem, że będziemy się kierować wolą poznania prawdy. In-
formator „Kochamy każde dziecko” ma w tym pomóc. Zachęcam do jego czytania i do 
refleksji. Pomoże to zrozumieć konieczność zapewnienia prawa do życia dla każdego 
bez wyjątków, także poprzez ustawodawstwo państwowe. Myliłby się ten, kto uważałby, 
że przyznając prawo do życia dziecku poczętemu, naruszamy prawa matki. Przeciwnie, 
chroniąc dziecko, dowartościowujemy macierzyństwo, a prawo do życia i zdrowia dzie-
cka w oczywisty sposób nie może być realizowane kosztem prawa do życia i zdrowia mat-
ki. Dlatego nie bójmy się opowiedzieć jednoznacznie po stronie cywilizacji życia i miłości!

abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący KEP

Chociaż prawda o człowie-
czeństwie dziecka poczętego 
zakorzeniona jest w Biblii i jest 
niepodważalnym elementem 
nauczania Kościoła, do tej 
prawdy można także dojść 
używając rozumu, pod warun-
kiem, że będziemy się kiero-
wać wolą poznania prawdy.

„Chrześcijanin jest wezwany, by zmobilizować się wobec wielorakich ata-
ków na prawo do życia. Wie, że można przy tym liczyć na motywacje głę-
boko zakorzenione w prawie naturalnym. Może je zatem podzielać każdy 
człowiek o prawym sumieniu”.

do uczestników Kongresu „Sumienie chrześcijańskie w obronie prawa do życia",  
Watykan, 23-24.02.2007
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W aktualnej dyskusji na temat ochro-
ny życia księża biskupi wielokrotnie 
zabierali głos. Oficjalne stanowisko 
zawarte jest w  komunikacie z  372. 
Zebrania Plenarnego Episkopatu 
Polski (Gniezno-Poznań; 16 kwietnia 
2016 r.), w którym zapisano m.in.:

„W związku z dyskusją o ochronie ży-
cia ludzkiego Konferencja Episkopa-
tu Polski podkreśla, że życie każdego 
człowieka jest wartością podstawową 
i nienaruszalną. Jego obrona stanowi 
obowiązek wszystkich, niezależnie 
od światopoglądu. Biskupi zwraca-
ją się do ludzi dobrej woli, do matek 
i ojców, lekarzy i położnych oraz do 
stanowiących prawo, aby zgodnie 
z sumieniem stawali na straży ludz-
kiego życia. Dziękując świeckim 
angażującym się w ruchy, stowarzy-
szenia i  federacje pro-life, pasterze 
Kościoła w Polsce proszą o solidarną 
współpracę w tej ważnej sprawie. 

Równocześnie oświadczają, że nie 
popierają karania kobiet, które do-
puściły się aborcji. Te kwestie Kościół 
rozwiązuje w sakramencie pojedna-
nia, zgodnie z przepisami prawa ka-
nonicznego i normami etyczno-mo-
ralnymi. Uwarunkowania kobiety 
decydującej się na aborcję są złożone 
i  zróżnicowane (por. Jan Paweł II, 
Evangelium vitae, 59). Należy dołożyć 

wszelkich starań, by wobec zamiaru 
przerwania ciąży, każda kobieta była 
otoczona wszechstronną i życzliwą 
opieką oraz pomocą medyczną, ma-
terialną, psychologiczną i prawną”.

Dobro matki i dziecka idą w parze
Polska Federacja Ruchów Obrony 
Życia konsekwentnie, od wielu lat, 
domaga się uznania prawa do życia 
dla każdego poczętego dziecka i zde-
cydowanie postuluje utrzymanie 
obowiązującego prawa w  zakresie 
niekarania kobiet, które dopuściły 
się aborcji. 

Kobieta często poddaje się aborcji 
będąc w bardzo trudnej sytuacji, nie 
mając wsparcia szczególnie od ojca 
dziecka, słysząc, że to jedyne „roz-
wiązanie”. Jednak jakikolwiek nie 
byłby powód zawsze jest drugą ofia-
rą aborcji. Zostaje okaleczone serce, 
psychika i ciało.

Polska Federacja Ruchów Obro-
ny Życia zwraca też uwagę, aby nie 
przeciwstawiać „praw kobiety –mat-
ki” „prawom dziecka” – prawo, któ-
re chroni dziecko, chroni jego mat-
kę, a prawdziwie chroniące kobietę, 
chroni także jej dziecko. Dobro mat-
ki i dziecka zawsze idą w parze, są od 
siebie zależne i ze sobą powiązane.

„Bóg bowiem, Pan życia, powierzył 
ludziom wzniosłą posługę strzeżenia 
życia, którą człowiek powinien wypeł-
niać w sposób godny siebie. Należy 
więc z największą troską ochraniać 
życie od samego jego poczęcia; spę-
dzanie płodu jak i dzieciobójstwo są 
okropnymi przestępstwami”.

Sobór Watykański II, konstytucja 
duszpasterska Gaudium et spes, n.51

Ten fragment dokumentu  
Soboru Watykańskiego II św. Jan Paweł II  

wpisał do encykliki Evangelium vitae.

„Nigdzie indziej Bóg nie uobecnia się 
we właściwym sobie działaniu wobec 
człowieka tak radykalnie i nigdzie in-
dziej nie ujawnia się wobec człowieka 
tak namacalnie, jak w swoim stwór-
czym działaniu, czyli jako Dawca daru 
życia ludzkiego. Stąd stosunek do daru 
życia jest wykładnikiem i podstawo-
wym sprawdzianem autentycznego 
stosunku człowieka do Boga i do czło-
wieka, czyli wykładnikiem i sprawdzia-
nem autentycznej religijności i moral-
ności.”.

Jasna Góra, 19 czerwca 1983 r.

Czy kobieta matka powinna być karana  
za poddanie się aborcji?

Papież Franciszek

Wśród tych bezbronnych, 
o których Kościół chce się 
troszczyć ze szczególną miłoś-
cią, są również dzieci mające 
się narodzić. Są one najbar-
dziej bezbronne i niewinne ze 
wszystkich, a dzisiaj chce się 
je pozbawić ludzkiej godności, 
aby robić z nimi to, co się chce, 
pozbawiając je życia i wprowa-
dzając ustawodawstwo, unie-
możliwiające przeciwstawia-
nie się temu zabijaniu. Często, 
aby lekceważąco ośmieszyć 
podejmowaną przez Kościół 
obronę życia nienarodzonych, 
przedstawia się jego stanowi-
sko jako coś ideologicznego, 
obskuranckiego i konserwa-
tywnego. A przecież obrona 
rodzącego się życia jest ściśle 
związana z obroną jakiegokol-
wiek prawa człowieka. Zakła-
da ona przekonanie, że każda 
istota ludzka jest zawsze 
święta i nienaruszalna w ja-
kiejkolwiek sytuacji i w każdej 
fazie swego rozwoju.

encyklika Evangelii gaudium, p. 213

Św. Jan Paweł II

„Bronić życia i umacniać 
je, czcić je i kochać – oto 
zadanie, które Bóg po-
wierza każdemu człowie-
kowi”. 

encyklika Evangelium vitae, 42

oprac. 
Urszula Maria Wosicka
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Dyskusje i kontrowersje związane 
z odpowiedzią na to pytanie łatwo wytłu-
maczyć tym, że różni ludzie stosują róż-
ne podejścia, kryteria i miary udzielając 
odpowiedzi, różnie definiują ludzkie ży-
cie. Niektórzy kierują się teologią, wiarą 
i swymi religijnymi przekonaniami. Inni 
definiują życie ludzkie używając pewnych 
teorii i twierdzeń filozoficznych. Jeszcze 
inni posługują się osiągnięciami biologii 
i faktami naukowymi. Przeanalizujmy po-
krótce te trzy stanowiska.

PRZEKONANIA RELIGIJNE
Najlepiej posłużyć się przykładem trzech 
osób, które swoje przekonania formułują 
następująco:

1. Wierzę w  Boga. Wierzę, że On jest 
stwórcą duszy, że to On tworzy duszę 
w momencie poczęcia. Dlatego też wierzę, 
że życie ludzkie rozpoczyna się w momen-
cie poczęcia.

2. Wierzę w Boga oraz w istnienie duszy. 
Wierzę w to, że dusza zostaje stworzona, 
ale dopiero w trakcie życia płodowego lub 
w momencie urodzenia się człowieka. Dla-
tego uważam, że życie ludzkie rozpoczyna 
się w momencie narodzin.

3. Nie wierzę ani w  istnienie Boga, ani 
w istnienie duszy, dlatego posiadanie du-
szy nie jest dla mnie kryterium człowie-
czeństwa.

TEORIE FILOZOFICZNE
Życie ludzkie można definiować posłu-
gując się różnymi twierdzeniami i prze-
konaniami filozoficznymi, które mogą 
nawiązywać do osiągnięć psychologii czy 
socjologii. Przykłady definicji filozoficz-
nych, będących odpowiedzią na pytanie 
kiedy rozpoczyna się ludzkie życie, opie-
rają się często na wyznacznikach takich, 
jak: kiedy powstaje świadomość? Kiedy 
pierwszy ruch? Od kiedy zaczyna bić ser-
ce? Kiedy pojawiają się poszczególne funk-
cje mózgowe i od kiedy „działa” mózg? 
W którym momencie pojawia się zdolność 
do samodzielnego przeżycia?

Czy „dzieckiem” jest się od momentu 
urodzenia, czy dopiero wtedy, gdy jest się 
chcianym i  kochanym? A  może od mo-
mentu, kiedy potrafimy odpowiedzieć na 
okazywaną nam miłość? Kiedy stajemy się 
człowiekiem, osobą? Jaką definicję osoby 
przyjmujemy: czy osobą jest tylko ktoś 
zdrowy psychicznie i  fizycznie, czy oso-
bą jest również ktoś niepełnosprawny lub 
upośledzony?

FAKTY BIOLOGICZNE
Biologicznie życie może być zdefiniowa-
ne dzięki faktom naukowym dotyczącym 
ludzkiego rozwoju. Biologia to dziedzina, 
w której niewiele jest miejsca na kontro-
wersje i dwuznaczność. Te same fakty 

znaleźć można w  każdym podręczniku 
embriologii przeznaczonym dla studen-
tów medycyny. Im więcej wiedzy nauko-
wej o  rozwoju embrionu w  łonie matki 
dostarcza nauka, tym głębiej potwierdza 
się prawda o  początku życia każdego 
człowieka jako momentu połączenia 
plemnika ojca z komórką jajową matki. 
Proces ten nazywa się poczęciem, za-
płodnieniem. Każda istota, od momentu 
zapłodnienia, jest żywa, ludzka, posiada 
zdefiniowaną płeć, jest kompletna, nie-
ustannie rośnie i rozwija się.

IV

•	 Powyższe	stwierdzenie	nie	jest	
przekonaniem	religijnym.

•	 Nie	jest	też	teorią	filozoficzną.
•	 Nie	podlega	wątpliwości	i	nie	
może	być	w	żaden	sposób	
podważone.	Jest	powszechnie	
przyjętym	faktem	naukowym.

•	 Powyższe	stwierdzenia	wynikają	
z	przekonań	religijnych	lub	ich	braku.

•	 Żadnego	z	tych	poglądów	nie	można	
potwierdzić	faktami.

•	 Każdy	człowiek	ma	prawo	do	włas-
nych	przekonań	religijnych.

Komentarz:
Komentarz:

•	 Pomimo	głębi	przemyśleń,	po-
wyższe	kwestie	pozostają	tylko	
teoriami.

•	 Żadna	z	nich	nie	może	być	jedno-
znacznie	potwierdzona	naukowo.

•	 Każdy	człowiek	ma	prawo	do	
własnych	przekonań	filozoficz-
nych.

•	 Różni	ludzie	mogą	różnić	się	cał-
kowicie	w	ocenie	prawdziwości	
wyżej	wymienionych	zagadnień.

Komentarz:

Dwa podstawowe pytania
Tak naprawdę sprawa aborcji sprowadza się do dwóch fundamentalnych pytań,  
na które każdy z nas musi udzielić odpowiedzi. 

Fundamentalne	
pytania

I. Kiedy rozpoczyna się ludzkie życie?

Dr	hab.	med.	
Antoni Marcinek
ginekolog-położnik

Połączenie komórki jajowej i plem-
nika, czyli gamety matczynej 
i ojcowskiej, daje początek odręb-
nemu życiu.	W	wyniku	zapłodnie-
nia	powstaje	w	pełni	genetycznie	
uformowany	nowy	człowiek,	którego	
rozwój	dokonuje	się	w	czasie	życia	
ludzkiego.	Tak	więc	embrion,	płód,	
noworodek,	niemowlę,	dziecko,	
dorosły,	starzec	to	określenia	po-
szczególnych	etapów	rozwoju	życia	
człowieka.

(cyt. za: „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, 
nr I/2008, s. 2) 
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DLACZEGO KONIECZNE JEST UDZIELENIE OD-
POWIEDZI NA PYTANIE, KIEDY ROZPOCZYNA 
SIĘ ŻYCIE LUDZKIE?
Wśród najważniejszych funkcji, jakie powinno spełniać 
państwo w stosunku do swych obywateli, jest ochro-
na ich życia. Aby móc wywiązać się z tego doniosłego 
obowiązku, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, kiedy rozpoczyna się ich życie.

KTÓRE PODEJŚCIE MOŻE I POWINNO BYĆ ZA-
STOSOWANE PRZY UDZIELENIU ROZSTRZYGA-
JĄCEJ ODPOWIEDZI NA TO PYTANIE?
Pytanie, kiedy rozpoczyna się ludzkie życie, jest pyta-
niem z dziedziny nauki. Dlatego też, odpowiadając na 
nie, winniśmy posłużyć się faktami naukowymi, a nie 
teoriami filozoficznymi czy religijnymi przekonaniami. 
A fakty są niepodważalne, życie każdego człowieka 
rozpoczyna się w momencie zapłodnienia. Stanowi 
continuum od tego momentu aż do chwili śmierci.

Po odpowiedzi na pierwsze pytanie, zadajmy pytanie 
drugie. Pierwsze z nich dotyczyło faktów naukowych, 
drugie dotyczyć będzie prawa.

Niech za punkt odniesienia posłuży Amerykańska De-
klaracja Niepodległości, która mówi, że: „Wszyscy lu-
dzie są równi i obdarzeni przez Stwórcę nieodłącznymi 
prawami, wśród których znajdują się: prawo do życia, 
wolności i szczęścia".
Pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia, 
bez niego inne prawa człowiek tracą sens.

KTO POWINIEN ROZSĄDZAĆ NIEZGODNOŚCI 
I KONTROWERSJE W TEJ KWESTII?
Etyka zakłada istnienie pewnej hierarchii „praw”, gdzie 
prawo do życia stoi najwyżej. Istnieje np. prawo do wol-
ności słowa, nie można jednak krzyczeć bez powodu 

„pali się”, siedząc na widowni w teatrze. To wywołało-
by wielką panikę i chaos. Człowiek ma prawo do wy-
machiwania pięściami, ale prawo to kończy się przed 
nosem drugiego człowieka. Wszyscy mamy prawo do 
szczęścia, nie możemy jednak dążyć do niego dyskry-
minując innych, wyrządzając im krzywdę, kradnąc czy 
zabijając. Taka jest istota praw cywilnych. Aborcja do-
tyczy właśnie praw cywilnych, obejmujących tzw. pra-
wa człowieka. Podstawowe prawo każdego człowieka 
do życia musi być chronione.

Czy życie ludzkie powinno być chronione w równym 
stopniu, w każdym przypadku?
Rząd każdego państwa ma prawo i obowiązek chro-
nić życie wszystkich swych obywateli, bez względu na 
ich stopień samodzielności, doskonałości, wiek, płeć 

i  miejsce pobytu (czy 
żyje w łonie matki, czy 
poza nim). Ochrona ta 
winna być gwaranto-
wana konstytucyjnie 
i stosowana w praktyce 
poprzez odpowiednie 
przepisy prawne. Jej 
przeciwieństwem jest le-
galizowanie ustawodaw-
stwa oraz wydawanie 
wyroków dyskryminu-
jących określone katego-
rie ludzi. W przypadku 
legalnej aborcji mamy 
do czynienia z dyskry-
minacją całej grupy 
żyjących istot ludzkich 
w oparciu o wiek (zbyt 
młody) oraz miejsce 
pobytu (dziecko w łonie 
matki).

Prawo zezwalające na 
aborcję gwarantuje jed-
nej żyjącej istocie (leka-
rzowi, kobiecie) legalną 
możliwość zabicia innej 
(rozwijającego się w  jej 
łonie dziecka) po to, aby 
rozwiązać takie czy inne problemy danej kobiety.

CO W TAKIM RAZIE Z KOBIETĄ SPODZIEWAJĄ-
CĄ SIĘ DZIECKA?
Dla każdego powinno być oczywistym, że chodzi w tym 
przypadku o  interes dwóch żyjących osób: nienaro-
dzonego jeszcze dziecka i  jego matki. Otaczać opieką 
dziecko poczęte, jednocześnie nie czyniąc wszystkiego 
co w naszej mocy, by pomóc matce, byłoby rzeczą nie-
moralną. I tak, kobieta u której stwierdza się tzw. ciążę 
wysokiego ryzyka, potrzebuje pomocy w tym trudnym 
dla niej okresie. Jej życie znajduje się w stanie ciągłego 
fizycznego zagrożenia. Dlatego w tych okolicznościach 
dążyć należy do ocalenia życia i zdrowia matki i dzie-
cka. Jeśli problem danej kobiety jest natury innej, niż 
zagrożenie jej życia, nie można rozwiązywać go zabija-
jąc niewinną istotę – dziecko w jej łonie.

Formy pomocy dla kobiet znajdujących się w trudnej 
sytuacji są różnorodne, musimy dążyć do tego, aby żad-
na potrzebująca matka dziecka poczętego nie została 
bez wsparcia i pomocy. Zawsze KOCHAMY MATKĘ 
I DZIECKO!

Nasza cywilizacja będzie ostatecznie osądzona według 
tego, jak odnosiła się do tych najmniejszych, najbar-
dziej zależnych, niewinnych członków swej społecz-
ności – dzieci poczętych. Czy okazaliśmy im miłość, 
akceptację, zapewniliśmy byt – czy zabiliśmy?

V

Prof. dr hab. med. 
Andrzej Paszewski
genetyk

Otóż od bardzo wielu lat 
dokładnie wiadomo, kiedy 
człowiek zaczyna swój indy-
widualny byt. Momentem 
tym jest połączenie ludzkich 
komórek rozrodczych, czyli 
gdy powstaje zygota, z której 
w sposób ciągły rozwija się 
organizm człowieka według 
własnego programu genetycz-
nego. Tak więc, jeśli ktoś ma 
kłopot z odpowiedzią na pyta-
nie, kiedy powstaje człowiek, 
niech uzupełni swoją wiedzę, 
bo o nią tu chodzi – wiedzę, 
która w tej sprawie ma taki 
sam stopień pewności jak to, 
że Ziemia jest okrągła. 
(„Rzeczpospolita”, 7.06.2015 r.)II. Czy każde ludzkie życie powinno być chronione 

prawnie w równym stopniu, a może istnieją przypadki, 
w których może być ono dyskryminowane?

oprac. na podst.: dr J.C. Willke „Two fundamental question on abortion”.
dr Paweł Wosicki

znaleźć można w  każdym podręczniku 
embriologii przeznaczonym dla studen-
tów medycyny. Im więcej wiedzy nauko-
wej o  rozwoju embrionu w  łonie matki 
dostarcza nauka, tym głębiej potwierdza 
się prawda o  początku życia każdego 
człowieka jako momentu połączenia 
plemnika ojca z komórką jajową matki. 
Proces ten nazywa się poczęciem, za-
płodnieniem. Każda istota, od momentu 
zapłodnienia, jest żywa, ludzka, posiada 
zdefiniowaną płeć, jest kompletna, nie-
ustannie rośnie i rozwija się.

Dr hab. med. 
Antoni Marcinek
ginekolog-położnik

Połączenie komórki jajowej i plem-
nika, czyli gamety matczynej 
i ojcowskiej, daje początek odręb-
nemu życiu. W wyniku zapłodnie-
nia powstaje w pełni genetycznie 
uformowany nowy człowiek, którego 
rozwój dokonuje się w czasie życia 
ludzkiego. Tak więc embrion, płód, 
noworodek, niemowlę, dziecko, 
dorosły, starzec to określenia po-
szczególnych etapów rozwoju życia 
człowieka.

(cyt. za: „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, 
nr I/2008, s. 2) 
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Tydzień 40 Rodzi się 
dziecko – po 9 miesią-
cach życia w łonie matki, 
osiągnąwszy ciężar  
ciała średnio około 3500 
g i wzrost około 54 cm.

Oprac. dr nauk med. Józefa Deszczowa

Stefan kard. Wyszyński
Prymas Tysiąclecia
Tam, gdzie chodzi o obronę 
życia nienarodzonych, nie 
trzeba odwoływać się do 
problemu wiary czy niewiary, 
wystarczy być człowiekiem. 
(Częstochowa, 15.08.1972 r.) 

Życie czy śmierć?Fakty

Dzień 1 Życie czło-
wieka zaczyna się 
w momencie po-
częcia. W tej chwili 
zostają określone 
takie cechy dziecka, 
jak: płeć, kolor oczu, 
włosów i skóry, tendencja 
do wysokiego lub niskiego wzrostu, 
krzepkie zdrowie lub skłonność do 
pewnych chorób. 

Dzień 21 Zaczyna bić serce dziecka, 
kształtuje się mózg.

Dziewięć pierwszych miesięcy życia człowieka

Tydzień 6 Tworzy się szkielet dziecka. 
Funkcjonują już nerki, płuca, wątroba i serce. 
Rejestruje się już fale elektromagnetyczne, wysyłane 
przez mózg człowieka. 

Tydzień 9 Dziecko odczuwa ból już niemal całą po-
wierzchnią ciała. Reaguje na ból jak dorosły człowiek 

– odsuwa się od źródła bólu, przesuwa w tył, gwałtownie 
rusza rękami i nogami, wykrzywia twarz. 

Tydzień 10 Działają wszystkie organy. Ukształtowały się nóżki i rączki. Na 
palcach rąk wykształciły się linie papilarne. Dziecko reaguje na bodźce 
zewnętrzne, odczuwa ból. Dalszy rozwój polega jedynie na doskonaleniu 
pracy istniejących już narządów i wzroście człowieka.

Tydzień 12 Dziecko potrafi podkurczać nogi, obracać stopy i prostować pal-
ce u nóg, zaciskać piąstkę, marszczyć brwi. Wykazuje w swoim zachowaniu 
i budowie indywidualne cechy; odczuwa i reaguje na stany emocjonalne 
matki. Funkcjonują już wszystkie narządy, np.: wątroba wytwarza 
żółć, trzustka – insulinę, a przysadka mózgowa – hormon wzrostu. 
Dziecko osiąga około 9 cm wzrostu i 30 g wagi.

Tydzień 16 Dziecko wykonuje ok. 20 tysięcy ruchów w ciągu dnia, 
które można zaklasyfikować do kilkunastu schematów rucho-
wych. Serce przepompowuje dziennie ok. 30 litrów krwi. Dziecko 
jest już wrażliwe na smak wód płodowych. Im słodsze wody, tym 
dziecko wolniej je połyka, dokładniej smakując, a jego serce bije 
szybciej.

Tydzień 17 Dziecko ćwiczy ruchy ssące warg. Zdol-
ność słyszenia dźwięków pozwala już rozróżnić melo-
dię czy dochodzący do niego głos rodziców.

Tydzień 20 Dziecko nabywa umiejętności funkcjonowania 
w dwóch stanach: czuwania i snu. Matka może stwierdzić, 
że dziecko śpi, ma czkawkę, kopie czy przeciąga się po 
spaniu.

Tydzień 24 Między 70 tysiącami komórek tkanki 
mózgowej wielkości łepka od szpilki istnieją 124 
miliony połączeń. Około 50% dzieci w tej fazie 
rozwoju reaguje na silny dźwięk opóźnioną reak-
cją przestrachu.

Tydzień 26 Przedwcześnie urodzone 
dziecko jest już w stanie przeżyć (choć 

dzięki rozwojowi medycyny przeży-
wają i młodsze). Reaguje wzmożo-
nymi ruchami na nagłe oświetlenie 

brzucha matki.
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Skutki aborcji dla zdrowia kobiety 
Aborcja nie tylko niszczy życie poczętego dziecka, ale także zdrowie, a czasem życie 
matki!

Powikłania bezpośrednie: krwotok, uszkodzenie macicy, zakażenie występują z 
częstością 5–6% Najczęstszym powikłaniem związanym z chirurgicznym prze-
rwaniem ciąży jest infekcja narządu rodnego (w 49% przypadków) oraz miednicy, 
aż do zapalenia otrzewnej (prof. zw. dr hab. n. med. Radzisław Sikorski, „Służba 
Życiu” nr 5/2000). 

Późniejsze niepowodzenia prokreacji: niepłodność, poronienie samoistne, poród 
przedwczesny (francuskie badania z 2005 r. mówią o 70% wzroście ryzyka por. The 
British Journal of Obstetrics and Gynecology), urodzenie martwego dziecka (pię-
ciokrotny wzrost śmiertelności okołoporodowej), inne powikłania ciąży i porodu, 
a także wzrost wad wrodzonych u później rodzonych dzieci. Powikłania po zabiegu 
przerwania ciąży można podzielić na bezpośrednie, występujące do kilku tygodni 
po aborcji, i odległe w czasie (prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, „Służba Życiu” 
nr 5/2000). 

Ryzyko martwych urodzeń kolejnych dzieci: ponad trzykrotnie większe (3,3) 
ryzyko martwego urodzenia w kolejnej ciąży zaobserwowano w Niemczech u mło-
docianych kobiet, które przeszły aborcję (w porównaniu z kobietami w tym samym 
wieku, które nie przerwały ciąży). Badaniami przeprowadzonymi w dolnej Sakso-
nii w Niemczech w latach 1990–1999 objęto prawie 9 tys. kobiet. W tych samych 
badaniach stwierdzono także 2,2 razy większe ryzyko przedwczesnego urodzenia 
i 2,7 razy większe ryzyko urodzenia dziecka z bardzo niską masą urodzeniową. W 
porównaniu z młodocianymi kobietami, które nie rodziły, ryzyko umieralności 
okołoporodowej było 1,8 razy większe, a umieralności noworodków było 4,6 razy 
większe u kobiet, które doświadczyły wcześniej aborcji. (B. Reime, B.A. Schücking, 
P. Wenzlaff, Reproductive outcomes in adolescents who had a previous birth or an 
induced abortion compared to adolescents’ first pregnancies, „BMC Pregnancy and 
Childbirth”, 2008)

Ryzyko poronienia kolejnych dzieci. Badania brytyjskie przeprowadzono wśród 
ponad 6 tys. kobiet. Badacze stwierdzili, że przebyta aborcja zwiększa o 63% ryzy-
ko poronienia w pierwszym trymestrze kolejnej ciąży. (N. Maconochie, P. Doyle, S. 
Prior, R. Simmons, Risk factors for first trimester miscarriage – results from a UK-

-population-based case-control study, w: „An International Journal of Obstetrics and 
Gynaecology”, 2007) 

Aborcja a zdrowie psychiczne kobiety 
Zaburzenia psychiczne, spowodowane aborcją, określane są nazwą syndromu po-
staborcyjnego. Są one równie groźne jak następstwa fizyczne przerywania ciąży, 
często jednak kobiety nie poddają się leczeniu i są pozostawione same sobie z tym 
ciężkim urazem psychicznym.

Broniąc życia poczętego dziecka, chronimy jednocześnie kobietę-matkę przed groź-
nymi konsekwencjami, które powoduje aborcja.

Cierpienie kobiet po aborcji jest realnym klinicznym problemem. Jednym z waż-
niejszych wśród najnowszych badań naukowych na ten temat jest metaanaliza 
opublikowana w 2011 r. przez prof. Priscillę K. Coleman w „British Journal of 
Psychiatry”. Metaanaliza obejmowała 22 studia naukowe z lat 1995–2009, przepro-
wadzone łącznie wśród 877 181 badanych osób, z których 163 831 dokonało aborcji. 
Wynika z niej, że przebyta aborcja zwiększa o 81% ryzyko wystąpienia problemów 
ze zdrowiem psychicznym, a w 10% przypadków stanowi ich bezpośrednią przy-
czynę (Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research 
published 1995–2009, „The British Journal of Psychiatry”, 2011).

ABORCJA to przerwa-
nie życia człowieka na 
etapie od poczęcia do 
urodzenia się główki 
dziecka. 

Uzasadnienie prawa do życia:

Życie człowieka zaczyna się 
w momencie poczęcia. To fakt 
naukowy, medyczny, niepodwa-
żalny, dzisiaj tak oczywisty, że 
podawany w podręcznikach dla 
dzieci do V klasy szkoły podsta-
wowej. Jeżeli życie człowieka 
zaczyna się w momencie po-
częcia, to przerwanie tego życia, 
zniszczenie tego życia obojętnie 
w jaki sposób, obojętnie jaką 
metodą, obojętnie czy to będzie 
dzień, tydzień, miesiąc, trzy czy 
siedem miesięcy po poczęciu, bę-
dzie zawsze zniszczeniem życia 
człowieka, czyli mówiąc krótko 

– zabójstwem. Żadne stanowione 
przez parlament prawo nie może 

„zezwalać” na bezkarne zabijanie 
absolutnie niewinnych i skrajnie 
bezbronnych ludzi – poczętych 
dzieci.

W USA – 22 stycznia 1973 r.  
– decyzją Sądu Najwyższego 
zalegalizowano zabijanie nawet 
dziewięciomiesięcznych, nienaro-
dzonych dzieci (praktycznie bez 
ograniczeń). 
Absurdalność tej sytuacji polega 
na tym, że: dziecko narodzone 
jest chronione prawem: np. sied-
miomiesięczny wcześniak w inku-
batorze ma zapewnioną prawną 
ochronę życia – jak każdy dorosły 
Amerykanin – związaną z surową 
sankcją karną. Dziewięciomie-
sięczne, nienarodzone dziecko 
w łonie matki może być okrutnie 
zabite, bez żadnego znieczulenia 
i jest to zgodne z prawem. 

Oprac. dr nauk med. Józefa Deszczowa

Stefan kard. Wyszyński
Prymas Tysiąclecia
Tam, gdzie chodzi o obronę 
życia nienarodzonych, nie 
trzeba odwoływać się do 
problemu wiary czy niewiary, 
wystarczy być człowiekiem. 
(Częstochowa, 15.08.1972 r.) 

Tydzień 26 Przedwcześnie urodzone 
dziecko jest już w stanie przeżyć (choć 

dzięki rozwojowi medycyny przeży-
wają i młodsze). Reaguje wzmożo-
nymi ruchami na nagłe oświetlenie 

brzucha matki.
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Polska droga obrony życia
Musimy pamiętać, że w  latach 1956–1993 „pra-
wo” w Polsce dopuszczało przerywanie ciąży do 
trzeciego miesiąca życia dziecka praktycznie bez 
ograniczeń. Długa walka polityków, inspirowanych 
nauczaniem Kościoła katolickiego w Polsce oraz 
obrońców życia, skupionych przede wszystkim 
w Polskiej Federacji Ruchów Obrony, doprowadzi-
ła do radykalnej zmiany tej sytuacji i uchwalenia 
ustawy „O planowaniu rodziny…”, która general-
nie chroni życie dzieci poczętych i zakazuje aborcji, 
traktując ją jako zamach na życie człowieka. Obec-
nie obowiązujące prawo jest jednak niekonsekwen-
tne – spod prawnej ochrony wyłącza dzieci podej-
rzane o chorobę i poczęte w wyniku tzw. czynu 
zabronionego. 

Krótka historia aborcji w Polsce 
Należy podkreślić, że aborcja została po raz 
pierwszy zalegalizowana przez niemieckich oku-
pantów w 1942 r. Nazistowskie przepisy (Verord-
nung vom 09.03.1942) pozwalały polskim kobietom 
dokonywać aborcji na żądanie, podczas gdy było 
to ściśle zabronione dla kobiet niemieckich, nawet 
pod groźbą kary śmierci. Po II wojnie światowej 
aborcja została zdelegalizowana zgodnie z polskim 
prawem przedwojennym.

Po raz drugi aborcja na żądanie została zalegali-
zowana 27 kwietnia 1956 r. przez fasadowy, pocho-
dzący jeszcze z czasów stalinowskich Sejm. Ustawa 
ta obowiązywała do 7 stycznia 1993 r. W wyniku 
jej działania życie straciły miliony polskich dzieci, 
a miliony kobiet i rodzin zostało dotkniętych dra-
matycznymi skutkami aborcji.

Kilka lat po odzyskaniu niepodległości, 7 stycz-
nia 1993 roku, uchwalono ustawę „O planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży”, która stała 
się wielkim krokiem w kierunku pełnej prawnej 
ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia. 
Jej ostateczny kształt był wynikiem starcia się 
w Parlamencie sił pro-life i pro-aborcyjnych. Tym 
drugim udało się wprowadzić do ustawy wyjątki, w 
których aborcja byłaby dozwolona.

Jednak nie był to koniec walki na rzecz ochrony 
życia człowieka w Polsce. W 1996 r. postkomuni-
styczny parlament zmienił ustawę i dopuścił prze-
rywanie ciąży „ze względów społecznych”. Taka 
wersja ustawy została podpisana przez prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego 20 listopada 1996 r. 
Ustawa ta została zaskarżona do Trybunału Kon-
stytucyjnego, który ogłosił, że nowa ustawa jest nie-
zgodna z Konstytucją i w grudniu 1997 r. – po roku 
zawieszenia – ustawa chroniąca życie ponownie 
zaczęła obowiązywać.

Polska jest pierwszym krajem, 
który w warunkach demokracji 
odrzucił ustawodawstwo po-
zwalające na aborcję i zastąpił 
je ustawą chroniącą życie. Jest 
to precedens, będący szansą na 
nowy trend w ustawach o abor-
cji na całym świecie.
Odrzucenie legalności aborcji 
jest częścią dziedzictwa ruchu 
społecznego „Solidarność”, 
która walczyła o podstawowe 
prawa obywatelskie, w tym o to 
najważniejsze – prawo do życia.

Polska ustawa chroniąca życie 
człowieka jest też częścią dzie-
dzictwa papieża Jana Pawła II, 
którego pontyfikat w dużej 
mierze skupiał się na ochronie 
praw osób bezbronnych, w tym 
nienarodzonych dzieci.

Polskie doświadczenia w obro-
nie życia są źródłem cennych 
argumentów dla działaczy na 
rzecz prawa do życia z całego 
świata. Wykazuje ono jedno-
znacznie pozytywne oddziały-
wanie ustawy chroniącej życie 
na funkcjonowanie całego 
społeczeństwa.

Historyczne orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego – 
streszczenie:

1. Polska jest demokratycz-
nym państwem prawa.

2. W takim państwie funda-
mentalne prawa przysłu-
gują wszystkim.

3. Prawo do życia jest pra-
wem fundamentalnym.

4. Nie ma dostatecznych 
przesłanek, aby stwier-
dzić, że dziecko poczęte 
nie jest człowiekiem.

5. Jako człowiek, nienaro-
dzone dziecko posiada 
prawo do życia od mo-
mentu poczęcia.

6. Prawo kobiety do decy-
dowania o sobie nie jest 
prawem fundamentalnym 
i nie może stać ponad 
prawem do życia.

7. Aborcja ze względów spo-
łecznych (lub na żądanie) 
narusza prawo do życia 
dziecka nienarodzonego 
i jako taka jest sprzeczna 
z polską Konstytucją.

dr Paweł Wosicki
Prezes Polskiej Federacji Ruchów  
Obrony Życia (PFROŻ)  

oraz Fundacji "Głos dla Życia"

PFROŻ zrzesza 86 organizacji 
prorodzinnych, zajmujących 
się obroną życia poczętego 
oraz wspieraniem rodziny 
w różnych aspektach jej 
funkcjonowania. To PFROŻ 
w 2016 r. złożyła w Sejmie 
RP projekt ustawy w formie 
petycji, przewidujący pełną 
ochronę życia każdego dzie-
cka i jego matki.

W obronie
 życia

HISTORIA
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W czasie 24 lat obowiązywa-
nia ustawy odnotowano tylko 
jeden przypadek śmierci 
kobiety w wyniku nielegalnej 
aborcji. Straszenie społeczeń-
stwa masowymi zgonami 
kobiet w wyniku nielegalnej 
aborcji okazało się wielkim 
mitem, rozpowszechnianym 
przez środowiska proabor-
cyjne.

Obowiązująca usta-
wa traktuje kobietę 
jako drugą ofiarę 
aborcji i nie prze-
widuje jej karania – 
karze podlega lekarz, 
personel pomocniczy 
i osoby namawiające 
do aborcji.

Skutki obowiązywania ustawy 
Najważniejszym skutkiem obowiązywania ustawy chroniącej życie jest radykalny 
spadek liczby aborcji wykonywanych w Polsce (tabela 1). Warto podkreślić, że spadek 
ten rozpoczął się na początku lat 80-tych, gdy na większą skalę zaczęły działać ruchy 
obrony życia, a działalność Kościoła katolickiego wraz z nauczaniem papieża Jana 
Pawła II nabrały większej mocy.

Zdecydowanie poprawiło się też zdrowie reprodukcyjne kobiet: liczba zgonów 
kobiet wskutek ciąży, porodu i powikłań poporodowych znacznie się zmniejszyła. 
Zmniejszyła się też znacznie śmiertelność noworodków, liczba poronień samoistnych 
oraz liczba ciąż nieletnich matek.

Tabela nr 2 jasno wykazuje, że argumenty środowisk pro-aborcyjnych (które były 
zgłaszane w trakcie procesu ustawodawczego i które są najczęściej przywoływane 
przez zwolenników aborcji na całym świecie) co do rzekomych skutków ubocznych 
ustawy są bezpodstawne. Przeciwnie, łatwo pokazać, że ustawa chroniąca życie służy 
dobrze całemu społeczeństwu.

Wzrost społeczneg0 poparcia dla prawa chroniącego życie
W 1992 r. 26% respondentów odpowiadało, że aborcja powinna być dostępna bez żad-
nych ograniczeń, 46% opowiadało się za aborcją ze względów społecznych. Liczba ta 
znacznie się zmniejszyła i w chwili obecnej znakomita większość polskich obywateli 
uważa, że aborcja powinna być zakazana, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Ustawie.

Na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem, mają rację ludzie, którzy mówią, że zawsze 
i niezależnie od okoliczności życie powinno być chronione od poczęcia do natural-
nej śmierci?",stawiane w  badaniach CBOS, przeprowadzanych na reprezentatywnej 
próbie dorosłych Polaków, odpowiedzi twierdzącej (zdecydowanie tak i raczej tak) 
udzieliło łącznie: w 2007 roku – 71%, w 2011 roku – 86%  i  w 2016 roku – 66% badanych.

FAKTY

Rok
Liczba 

rejestrowanych 
aborcji

Zagrożenie dla 
zdrowia i życia 

matki

Choroba poczętego 
dziecka

Ciąża w wyniku 
przestępstwa 
(kazirodztwa, 

gwałtu)

Samoistne 
poronienia

1988 105 333 59 076
1989 82 137 59 549
1990 59 417 59 454
1991 30 878 55 992
1992 11 640 51 802
1993 777 736 32 9 53 057
1994 782 689 74 19 46 970
1995 559 519 33 7 45 300
1996 495 457 40 8 45 054
1997 3 047 409 107 7 44 185
1998 310 211 46 53 43 959
1999 151 94 50 1 41 568
2000 138 81 55 2 41 007
2005 225 54 168 3 *
2010 641 27 614 0 *
2015 1040 43 996 1 *

Tabela 1. Liczba zarejestrowanych aborcji: 1988–2015

Tabela 2. 

Przewidywane skutki wprowadzenia ustawy według jej oponentów Rzeczywista sytuacja

1.Kobiety będą umierać w wyniku nielegalnej aborcji, masowo pojawią 
się powikłania i komplikacje związane z nielegalną aborcją.

Liczba zgonów kobiet wskutek ciąży, porodu lub powikłań 
poporodowych stale się zmniejsza (80 w 1991 r., 25 w 2000 r.  
i 11 w 2007 r.). Nastąpił również spadek liczby poronień 
samoistnych i przypadków powikłań ginekologicznych, które 
mogłyby wynikać z nielegalnych aborcji.

2.Kobiety „zmuszone do macierzyństwa”, pozbawione stosownego 
wsparcia, nie będą miały warunków do utrzymania siebie w czasie 
ciąży, a potem i dziecka.

Sieć domów matki i dziecka zapewnia godne przeżycie okresu 
ciąży, porodu i połogu, polityka społeczna państwa zapewnia 
stosowną pomoc kobiecie wychowującej dziecko.

3.Więzienia będą pełne kobiet skazanych za dokonanie aborcji.
Za dokonanie aborcji karany jest personel medyczny, kobieta 
nie jest karana.

4. Drastycznie wzrośnie liczba porzuconych noworodków i przypadków 
dzieciobójstwa.

Liczba przypadków dzieciobójstwa znacząco spadła (59 
przypadków w 1992 r., 26 w 2001 r., 13 w 2007 r.), a liczba 
zgonów porzuconych noworodków utrzymuje się na poziomie 
od 0 do 2 przypadków rocznie.

5. Gwałtownie wzrośnie liczba matek wśród nastolatek.
Odsetek matek mających mniej niż 19 lat s y s t e m a t ycznie 
spada.
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Cenne dla społeczeństwa 
Fragment oświadczenia Prezydium KEP w związku z pracami 
nad nowelizacją ustawy o planowaniu rodziny, ochronie pło-
du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Kościół broni godności i prawa do życia każdego człowie-
ka, w tym wszystkich osób niepełnosprawnych, a także nie-
narodzonych dotkniętych wadami genetycznymi. Dlatego 
z uznaniem przyjmuje prace nad wykreśleniem części zapisu 
wspomnianej ustawy, tak by pozwoliła uchronić życie osób 
z zaburzeniami genetycznymi. Mowa tu o dzieciach z ze-
społem Downa, Turnera, Retta i  innymi z grupy ponad 
20 tys. znanych schorzeń genetycznych. Osoby te są cenne 
dla dobra każdego społeczeństwa, stąd ważne jest tworzenie 
dla nich oraz dla ich rodziców jak najbardziej przyjaznego 
klimatu społecznego. Dzieci ze schorzeniami genetycznymi 
mają prawo do tego, by – tak jak wszyscy inni ludzie – uro-
dzić się i żyć wśród nas, by kochać i być kochanymi.

Kościół nie stanowi prawa w Polsce, ale domaga się pełnego 
poszanowania wolności sumienia parlamentarzystów w gło-
sowaniach. Wyraża też wdzięczność wszystkim, którzy bro-
nili i będą bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

ks. abp Józef Michalik, Przewodniczący KEP 
ks. abp Stanisław Gądecki, vice-przewodniczący KEP 

Warszawa, 19 października 2012

Dziecko poważnie chore 
ma prawo do życia!

Opieka
perinatalna

W ustawie chroniącej życie nienaro-
dzonych dzieci (z 7 stycznia 1993 r.) 
jest zapis prawnie dopuszczający 
dokonanie aborcji, gdy „badania 
prenatalne lub inne przesłanki me-
dyczne wskazują na duże prawdo-

podobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledze-
nia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego 
życiu”.

Na bazie tego paragrafu dokonuje się większość „legal-
nych” zabójstw nienarodzonych dzieci w Polsce: około 
900 rocznie (z całkowitej liczby około 1000). Poczęte 
dziecko traci prawo do życia tylko dlatego, że stwier-
dzono u niego „duże prawdopodobieństwo” poważnej 
choroby czy niepełnosprawności. 

Trzeba podkreślić, że każda diagnoza medyczna może 
być obarczona błędem. 

Według brytyjskich badań opublikowanych w 2000 r., 
u 3 tys. abortowanych dzieci diagnoza lekarzy co do sta-
nu ich zdrowia była poprawna jedynie w 39% przypad-
ków – reszta poczętych dzieci została poddana aborcji 
wskutek błędnej diagnozy (za: Independent, 23.05.2006).

Prawo

99% dorosłych Amerykanów z zespołem Downa 
wyraża zadowolenie ze swego życia – takie dane 
przedstawił specjalistyczny periodyk dla lekarzy ge-
netyków „American Journal of Medical Genetics”. 
Kontrastuje to z przerażającą statystyką, że aż 90% 
ciąż, podczas których rozpoznano niepełnospraw-
ność nienarodzonego dziecka, kończy się jego abor-
cją. Zjawisko to niektórzy etycy nazywają „aborcyjną 
eugeniką”.

Tymczasem rodziny, w których wychowuje się dzie-
cko cierpiące na zespół Downa, lub ich opiekunowie 
przyznają w sondażach, że dzięki temu są lepszymi 
ludźmi, a obecność niepełnosprawnego dziecka ma 
pozytywny wpływ na rodzeństwo.

Jeanne Monahan, szefowa waszyngtońskiego Cen-
trum ds. Ludzkiej Godności przy Family Research 

Council uważa, że wielu ludzi kompletnie nie rozu-
mie „daru niepełnosprawnego dziecka”, dlatego 
zorganizowała w stolicy USA specjalną konferencję, 
w czasie której mówcy 
zwrócili uwagę na kwe-
stie etyczne, dotyczące 
podejścia do osób niepeł-
nosprawnych oraz zagad-
nienia związane z ludzką 
godnością.

Monahan podkreśla, że 
Ameryka potrzebuje pre-
natalnych programów 
doradztwa genetyczne-
go, mających pozytywny 
stosunek do życia. 

„Aborcyjna eugenika” dzieci z zespołem Downa !

 za: KAI
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W Polsce powstaje coraz 
więcej hospicjów perinatal-
nych – ośrodków, które niosą 
pomoc dzieciom (i rodzinom 
tych dzieci), u których zdiag-
nozowano poważne schorze-
nia. Pomoc jest świadczona 
od momentu zdiagnozowania 
choroby u dziecka, przez cały 
okres ciąży i w okresie około 
urodzeniowym.

XIKOCHAMY KAŻDE DZIECKO

Hospicja

Anna: Dałam jej tyle miłości,  
ile mogłam. Aborcja nie wchodzi-
ła w grę. 
Nie stanęliśmy przed sobą ze Ste-
fano i  nie spytaliśmy: co zrobić? 
Wiedzieliśmy, co robić – po prostu 
zapewnić Zosi jak najlepszą opiekę. 
Dopiero jak trafiliśmy do hospi-
cjum perinatalnego, to tam nas 
zrozumiano i  otoczono wspar-
ciem. Wcześniej czułam się jak 
dziwoląg.

• Skąd to odczucie?
– Od lekarki usłyszałam: Po co pa-
ni się tym zajmuje? Po co w ogóle 
tym się zajmować? Będą inne dzieci, 
może mieć pani kolejne. A ja tylko 
płakałam. Nie miałam siły jej nawet 
powiedzieć: przestań. A chciałam 
jej tylko to powiedzieć – przestań.

• Lekarka namawiała do aborcji?
– Lekarz nie jest od tego, żeby mi 
mówić, co mam zrobić z własnym 
życiem i własnym dzieckiem. Ko-
lejny lekarz po wizycie bez słowa 
wręczył mi kartkę, na której było 
napisane, że można usunąć ciążę. 
Może ja żyję w innym świecie, nie-
dzisiejszym świecie, ale doznałam 
wtedy szoku. Na kartce lekarz mi 
napisał, że mogę zabić swoje dzie-
cko.

Czułam się jak numerek czy przed-
miot, a nie człowiek. Bolesny był 

brak diagnozy. Godziny wyczeki-
wania. Lekarze mówiący każdy co 
innego. Czekanie w  szpitalu go-
dzinami tylko po to, żeby się do-
wiedzieć, że tych badań nie da się 
zrobić. Dopiero w hospicjum było 
inaczej. Zrozumiano, czego ja chcę.

• A czego Pani chciała?
– Dałam jej tyle miłości, ile mogłam.

* * *
– Najgorsze dla mnie było, jak bar-
dzo malutka była Zosia. Ważyła 
700 gramów. Nie wyglądała, jakby 
ją coś bolało. Nie zachowywała się 
jak cierpiące dziecko. Po porodzie 
do naszej trójki przyszedł mój brat, 
też wziął ją na ręce – podobnie 
jak my. Położna ochrzciła Zosię – 
wcześniej ustalałyśmy takie rzeczy. 
Moja córka żyła dwie godziny. Po-
tem położna mi podsunęła myśl, że 
mogę wyjść tego samego dnia na 
własne żądanie: po co mam być na 
porodówce, gdy inne kobiety mają 
swoje dzieci, a ja nie mam? Jestem 
jej za tę radę bardzo wdzięczna. 
Wróciłam do domu.

* * *
Na pewno najgorzej się czułam 
w  pierwszą rocznicę urodzin 
i śmierci Zosi. Byłam wtedy z dzieć-
mi we Włoszech, więc daleko. Cały 
dzień chodziłam sobie z nią w sercu. 
Raczej tak osobiście to przeżywa-

łam, nie pokazywałam nic na ze-
wnątrz.

Okres żałoby zawsze musi być. 
Ważny jest czas na przepracowa-
nie, później już jest łatwiej. Żało-
ba nie tylko mnie, ale każdemu jest 
potrzebna. Ktoś był i kogoś nie ma. 
Jest pustka fizyczna. Natomiast nie 
odczuwam pustki duchowej, wręcz 
odczuwam obecność Zosi.
Zosię kochaliśmy i za to Panu Bogu 
dziękowaliśmy. Po jej odejściu była 
Msza św. dziękczynna.

• W trakcie pogrzebu?
– Tak. Odkąd dowiedzieliśmy się, że 
nasza córka jest chora, modliliśmy 
się, żeby urodziła się żywa. Chcieli-
śmy ją mieć na rękach, chcieliśmy ją 
przywitać i pożegnać. Bałam się też, 
że nie zdążę do szpitala. Ja jestem 
dobra w  rodzeniu dzieci – Agatę 
urodziłam w karetce pod blokiem. 
Ale Zosia musiała się urodzić pod 
fachową opieką. Zdążyłam.

Nasze prośby zostały wysłuchane. 
Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, 
jak to jest, gdy dziecko urodzi się 
martwe. Ja miałam tę chwilę i wiem, 
co dostałam. Słucham też innych 
rodziców w  podobnej sytuacji. 
Opowiadają, z zachwytem i dzięk-
czynieniem, że mieli te dwie godzi-
ny, trzy czy pięć. To czas bezcenny.

Czas bezcenny

Hospicjum perinatalne 
Po urodzeniu chorego dziecka kluczowa jest postnatalna opieka hospicyjna oraz 
specjalistyczna pomoc medyczna w zakresie opieki paliatywnej. W hospicjach per-
inatalnych można uzyskać pomoc od osób, które same doświadczyły poważnej 
choroby dziecka na etapie prenatalnym, nierzadko doświadczając jego śmierci.

„W pierwszym etapie, to jest przed narodzeniem dziecka, rodzice mogą uzyskać 
podstawowe informacje na temat choroby dziecka oraz jej rozwoju, kluczowa jest tu 
diagnostyka. Ponadto oferujemy także pomoc psychologiczną, duchową, a w razie 
potrzeby również pomoc prawną. Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach grup 
wsparcia, w których spotykają innych rodziców w podobnej sytuacji. Na tym eta-
pie bardzo istotne jest poczucie rodziców, że nie są w swojej sytuacji osamotnieni” 
(Adrian Kliks z poznańskiego hospicjum perinatalnego). 

Statystycznie większość dzieci z poważnymi wadami i chorobami letalnymi umiera 
w czasie trwania ciąży i okresie prenatalnym. Hospicja perinatalne pomagają, by 
z godnością i szacunkiem przyjąć chore dziecko, otoczyć je wymaganą opieką, 
a także pożegnać się z nim.

świadectwo
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Zwolennicy aborcji podnoszą niesłuszny argument, że w przypadku, gdy 
ciąża „zagraża” życiu bądź zdrowiu matki należy dokonać aborcji. Jest to 
sprzeczne z rolą medycyny i powołaniem lekarza. Trzeba przy tym podkre-
ślić, że ciąża jako taka nie jest zagrożeniem dla życia bądź zdrowia matki. 
Zagrożeniem zawsze jest konkretna choroba czy schorzenie, którego 
kobieta doświadcza.

Gdy mamy do czynienia z sytuacją choroby, należy wykorzystać wszystkie 
możliwe działania lekarskie zmierzające do uratowania zarówno matki jak 
i dziecka. Tym zajmuje się położnictwo na każdym etapie ciąży. 
Stały rozwój wiedzy medycznej umożliwia to coraz skuteczniej. Dzięki 
rozwiązaniu skomplikowanych sytuacji chorobowych macierzyństwo stało 
się możliwe w przypadkach, które dawniej je utrudniały.

Zdobycze medycyny coraz lepiej radzą sobie np. w przypadku występo-
wania nowotworów u kobiet w ciąży. Przykładem polskiego lekarza, który 
skutecznie prowadzi pacjentki chore na raka, jest dr Jerzy Giermek, Kie-
rownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii w Warszawie. Trafiają tam kobiety, 
którym wcześniej sugerowano dokonanie aborcji. Doktor Giermek urato-
wał ponad 30 dzieci matek chorych na nowotwór piersi. Lekarz uważa, że 
aborcja wcale nie poprawia rokowania na wyleczenie raka piersi, który jest 
najczęstszą formą nowotworu występującego u kobiet w ciąży. 

Naczelną zasadą jest leczenie matki, bo ona daje szansę na przeżycie dzie-
cka. Bywają jednak tragiczne sytuacje, kiedy nie jest możliwe uratowanie 
matki i dziecka, mimo zastosowania właściwych rozwiązań medycznych 
w danym przypadku. Lekarz musi np. podjąć działania zakończone śmier-
cią dziecka. 

Nie mamy jednak do czynienia z aborcją, gdy mimo intencji lekarza, by 
ocalić obojga, dojdzie jednak do śmierci dziecka (patrz: Deklaracja Dub-
lińska). Jest to wówczas zgon pacjenta, a nie jego celowe zabijanie. 

Lekarzowi nie wolno podejmować działań wymierzonych bezpośrednio 
w życie dziecka. Nie może chcieć jego śmierci także w przypadku, gdy 
ciąża „zagraża” życiu bądź zdrowiu matki. Byłoby to sprzeczne z przysięgą 
Hipokratesa, która zabrania aborcji.

XII

Medycyna w służbie matki  
i dziecka 

Dariusz 
Hybel 

Lek. med. 
Ewa Ślizień-Kuczapska 
specjalizacja położnictwo i ginekologia

Coraz częściej ryzyko zwią-
zane z donoszeniem trudnej 
ciąży i porodem jest porówny-
walne z ryzykiem związanym 
z zabiegiem aborcji. Tymcza-
sem wyspecjalizowana opieka, 
nawet nad poważnie chorą 
pacjentką, pozwala doprowa-
dzić ciążę do momentu, kiedy 
płód jest zdolny do samodziel-
nego życia poza łonem matki, 
bez znacznego pogorszenia 
stanu zdrowia kobiety, czy 
narażenia jej na gorsze 
rokowania wskutek opóźnie-
nia leczenia, np. w przypadku 
rozpoznanego w ciąży nowo-
tworu złośliwego.

Pod deklaracją podpisało się 1013 ginekologów i położników z całego świata. Deklaracja Dublińska została napisana we 
wrześniu 2012 r. Projekt był koordynowany przez the Committee on Excellence in Maternal Healthcare (Komitet na rzecz 
Doskonalenia Opieki Medycznej nad Matkami). 

Deklaracja Dublińska

Podtrzymujemy, że istnieje różnica między aborcją a koniecznym lecze-
niem w celu podtrzymania życia matki, nawet wówczas, gdy leczenie to 
przyczynia się pośrednio do utraty życia jej nienarodzonego dziecka.
Potwierdzamy, iż zakaz aborcji nie ogranicza w żaden sposób dostępu 
kobiet do niezbędnej im opieki.

Jako doświadczeni praktycy i  badacze 
w  dziedzinie ginekologii i  położnictwa 
oświadczamy, że aborcja – czyli zamierzone 
zniszczenie nienarodzonego dziecka – nie 
jest z perspektywy medycznej konieczna, by 
ocalić życie matki.

1 2

3

Zdrowie
kobiety
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KOCHAMY KAŻDE DZIECKO

Margaret Boemer nosiła pod sercem trzecie dziecko. 
Będąc w 16 tygodniu ciąży, poszła na rutynowe badanie 
ultrasonograficzne. Jednak szybko okazało się, że sytu-
acja od rutyny jest daleka.

„Lekarz zauważył coś niepokojącego na monitorze, pod-
szedł i powiedział, że z naszym dzieckiem jest naprawdę 
źle, że ma potworniaka okolicy krzyżowo-guzicznej” – 
opowiada Margaret – „to było przerażające, nie wiedzie-
liśmy co to oznacza”.
Potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej jest nowotworem, 
który rozwija się przed urodzeniem i rośnie na kości ogo-
nowej dziecka; zdarza się raz na 35 tys. urodzeń. „Niektóre 
potworniaki są tolerowane przez dziecko, które rozwija się 
normalnie, a guz usuwany jest po narodzinach” – tłuma-
czył doktor Darrell Cass, zastępca dyrektora Dziecięce-
go Centrum Prenatalnego w Teksasie. Jednak w połowie 
przypadków szkodzą dziecku, ponieważ uniemożliwiają 
prawidłowy przepływ krwi, albo rosną szybciej niż dzie-
cko, prowadząc do jego śmierci – tak też było w przypadku 
córeczki państwa Boemerów.

Prosty wybór
Chociaż większość lekarzy zalecała „przerwanie ciąży”, dr 
Cass i jego zespół przedstawili możliwość operacji w ło-
nie matki. Nie była to łatwa ani dająca gwarancję droga. 

„Lynlee (takie imię nadali córce rodzice) nie miała wielkich 
szans, w 23 tygodniu potworniak spowalniał pracę jej ser-
ca grożąc śmiercią, więc wybór był pomiędzy pozwole-
niem potworniakowi, aby przejął kontrolę nad jej ciałem, 
a daniem jej szansy na życie: dla nas to była prosta decyzja: 
chcieliśmy dać jej życie” – opowiada mama Lynlee.

Zdumiewająca operacja
W 23 tygodniu życia płodowego lekarze Cass i Olutoye 
przeprowadzili operację – guz był już wtedy większy niż 
dzieciątko. Operacja trwała około pięciu godzin, najwię-
cej czasu zajęło delikatne otwieranie powłok brzusznych 
i macicy. „Nie chcieliśmy narażać życia matki – opowiada 
Cass – dlatego pracowaliśmy bardzo powoli i ostrożnie, 
zarówno nacinając jak i zszywając macicę tak, by była jak 
najbardziej szczelna i żeby stracić jak najmniej wód pło-
dowych”. Guz okazał się tak duży, że mała Lynlee musiała 

być na chwilę wyciągnięta z łona matki, aby można było 
go usunąć.
Podczas operacji jej serce bardzo zwolniło, ale kardiolodzy 
byli przygotowani i zapewnili takie warunki, by chirurdzy 
mogli kontynuować swoją pracę. Następnie dziewczyn-
kę umieszczono spowrotem w łonie matki. „To rodzaj 
cudu – jesteś w stanie otworzyć macicę i zszyć powrotem 
tak szczelnie, by wszystko działało” – komentował Cass.

Warte każdego bólu
Istniało ryzyko, że dziewczynka po operacji przebytej 
w łonie matki umrze lub urodzi się za wcześnie. Dlatego 
Margaret przez resztę ciąży musiała leżeć. Mimo bólu zna-
lazła tyle siły, by dziewczynka mogła rozwinąć się w pełni. 
W 36 tygodniu ciąży, 6 czerwca, Lynlee przez cesarskie 
cięcie urodziła się po raz drugi. Ważyła niecałe 2,5 kilo-
grama. Natychmiast została przewieziona na intensywną 
terapię noworodków, ale po dokładnych badaniach stwier-
dzono, że jest zdrowa i mogła wrócić na oddział do mamy.
Lynlee w 8 dniu od narodzin przeszła jeszcze operację usu-
nięcia resztek potworniaka, ale już po kilku tygodniach 
mogła wrócić do domu. „Dziecko państwa Boemerów jest 
malutkie, ale piękne” – podsumował doktor Cass podkre-
ślając, że jest zupełnie zdrowe. Poprzednia operacja, którą 
przeprowadzał w łonie matki, też zakończyła się sukcesem.
Margaret Boemer opowiadała, że przeżyła bardzo dużo 
strachu, bólu i niepewności – szczególnie, gdy pierwszy 
lekarz mówił, że nic nie da się zrobić i zalecał aborcję. 
Jednak to, co się wydarzyło „było warte każdego bólu”- 
dodała patrząc na swojego szkraba, zabawianego przez 
starsze rodzeństwo.

Medycyna w służbie życiu
Człowiek osiąga zdumiewające postępy również w medy-
cynie. Jeśli tylko rodzice powiedzą stanowcze NIE zabiciu 
chorego dziecka, okazuje się, że są możliwe inne zabiegi 
niż aborcja, a dziecko można poddać operacji nawet 
przed narodzinami. Dlaczego więc często pierwszą i  je-
dyną opcją, którą słyszą rodzice chorego dziecka jest „za-
bić, bo i tak umrze”?

Czy można urodzić się dwa razy? świadectwo

XIII

Tłum. i oprac. 
Urszula Maria Wosicka

„Zawsze była bardzo chorowita. Pewnego roku rozpoznano u niej początki 
gruźlicy. A na to nałożył się fakt, że była w ciąży. Rada lekarzy orzekła, że 
powinno się płód usunąć, bo jeśli nawet go donosi i urodzi, to na pewno po 
wysiłku związanym z ciążą zapadnie na galopującą gruźlicę, a to oznaczyło 
niechybną śmierć. Zresztą i urodzone dziecko z pewnością będzie zarażone 
gruźlicą.

Moja Mama, jako osoba bardzo religijna, stwierdziła, że bardziej trzeba słu-
chać Pana Boga niż ludzi i że jeśli będzie musiała umrzeć, to umrze, ale dzie-
cka nie usunie. Urodziłem się, a ona nie była potem nigdy chora, nawet na 
grypę. Dożyła 95 lat i była zawsze bardzo szczęśliwa. Tak, to…cud narodzin”.

O bohaterskiej Mamie i…sobie

Jan Nowak Jeziorański,
żołnierz AK, legendarny kurier 

z Warszawy podczas okupacji, kie-
rownik sekcji polskiej Radia Wolna 

Europa
Sprawy Rodziny, 69/1/2005

Medycyna w służbie matki  
i dziecka 
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W obliczu
prawa

Jakże niesprawiedliwy i  irracjonalny jest ten zapis! Poczęte dziecko może 
zostać zabite „tylko” dlatego, że ojciec jest podejrzany o przestępstwo, np. 
gwałt. Absolutnie niewinne nienarodzone dziecko ma być skazane na karę 
śmierci – aborcję, a ojciec dziecka, gdy faktycznie popełnił przestępstwo, 
wyrokiem sądu zostanie skazany na karę kilku lat więzienia? Dodajmy, że 
według rządowych statystyk w ostatnich 5 latach skorzystano w Polsce z tego 

„wyjątku” sześć razy!

„Badania przeprowadzone przez Elliot Intitute (USA) wykazały, że 70% ofiar 
gwałtu wybiera urodzenie dziecka zamiast aborcji (nawet, gdy jest łatwo 
dostępna). Żadna z kobiet, które zdecydowały się na urodzenie dziecka, 
nie żałowała tej decyzji. Z kolei 78% kobiet, które dokonały aborcji uważa, 
że było to złe rozwiązanie. Podobne są wyniki badań dr Sandry Makhorn 
(badania te opisane są w książce pod redakcją Mall D., Watts W. F.: „The 
Psychological Aspects of Abortion”) – 75 do 80% ofiar gwałtu nie wybiera 
aborcji, lecz decyduje się na urodzenie dziecka w ten sposób poczętego”.

 „Głos dla Życia”, nr 2/2016

„Dane mi było spotkać kobietę, która jako młoda dziewczyna, panna, została 
brutalnie zgwałcona. Obwiniała za to siebie, chociaż obiektywnie nie było w tym 
żadnej jej winy. Nie powiedziała o tym nikomu… Obawiała się najbardziej tego, 
że może być w ciąży.

 Jej obawy się potwierdziły. Znowu dramat: co powiedzą rodzice, na pewno ją 
odrzucą, jakie będzie jej życie? Nie zdecydowała się na aborcję ze względów reli-
gijnych, ale miała nadzieję, że nie donosi ciąży. Urodziła córeczkę. 

Chciała stworzyć prawdziwą, pełną rodzinę dla swej córki coraz bardziej ak-
ceptowanej i kochanej. Związała się z mężczyzną, zaszła w ciążę – nieplanowaną. 
Ojciec poczętego dziecka widział tylko jedno rozwiązanie: aborcję. Ona zgodziła 
się na zabieg. Po kilku miesiącach mężczyzna opuścił ją i córeczkę. 

Nasiliły się jej problemy: depresja, myśli samobójcze, alienacja. W trakcie terapii, 
w psychodramatycznej konfrontacji ze sprawcą gwałtu, ona, ku zaskoczeniu 
wszystkich, podziękowała mu za to, że „dał” jej dziecko, że dał kogoś, kogo 
może kochać i kto ją prawdziwie kocha. O wiele trudniej było jej poradzić sobie 
z aborcją, której dokonała”. 

A w czym one zawiniły?

A co 
z MOIM
PRAWEM?

Maria Jakimiuk
psycholog

Dał jej Kogoś 

Jeden z przypadków, w któ-
rym polskie prawo dopuszcza 
aborcję, dotyczy sytuacji, gdy

„zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, że ciąża powstała 
w wyniku czynu zabronione-
go”, np. gdy współżyły osoby 
nieletnie.

Prawo

OBSZARY ZABURZEŃ I MOŻLIWA POMOC W SYNDROMIE POABORCYJNYM

Objawy Możliwe formy terapii

DZIAŁANIA  
I DOSTRZEGALNE  

ZACHOWANIA

Wrogość, fałszowanie obrazu siebie,
zaburzenia podejmowania decyzji, 

zależność od osób drugich,  
niedostrzeganie następstw

Trening asertywności, odgrywanie ról,
tworzenie mapy zachowań, modelowa-

nie, zadania do wykonania w domu

UCZUCIA  
I DOSTRZEGAŁNE  

EMOCJE

Złość, przygnębienie, zakłopotanie,
smutek

Wydobywanie uczuć, otwartość  
(ekspresja siebie), narastanie  

doniosłości emocji, terapia smutku
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Dariusz Hybel

Objawy Możliwe formy terapii

MYŚLENIE
Zaburzenia pamięci  

i rozumowania,
trudności w wybaczaniu

Wizualizacja przystosowawcza, terapia 
racjonalno-emotywna, tworzenie mapy 

własnych pojęć i poglądów, pisemna 
i werbalna ekspresja myśli

SIŁY FIZYCZNE  
I CIAŁO

Bezsenność, objadanie się,  
ograniczanie się w jedzeniu,  

nerwowość

Ćwiczenia relaksacyjne, medytacja,
rejestrowanie stanu fizycznego,  
oddychanie torem brzusznym

RELACJE Z INNYMI,  
CHARAKTER KONTAKTÓW

Zakłócenia w sferze więzi intymnych,
trudności w wybaczaniu, konflikty,  
w życiu małżeńskim lub rodzinnym

Pojednanie z bliskimi, trening
interpersonalny, budowanie relacji

Miss z… gwałtu świadectwo

Valerie Gatto
Jestem owocem gwałtu. Je-
stem szczęśliwa, że żyję – mi-
liony ludzi na całym świecie 
mogły w czerwcu 2014 r. usły-
szeć te słowa. Wypowiedziała 
je 24-letnia Amerykanka Va-
lerie Gatto podczas wyborów 
Miss USA. Wcześniej Gatto 
została wybrana najpiękniej-
szą kobietą stanu Pensylwania 
w 2014 r.

Gwałt
Jej matka została brutalnie zgwałcona 
w wieku 19 lat. Kobieta, kiedy odkryła, że 
jest w  ciąży, nie zdecydowała się na za-
lecaną powszechnie w takich sytuacjach 
aborcję. Początkowo chciała oddać córkę 
do adopcji. Ostatecznie postanowiła odło-
żyć swoje plany studiów na wydziale prawa 
i zajęła się wychowaniem córki.

Pomoc w  podjęciu decyzji o  urodzeniu 
dziecka okazała babcia Valerie. To jeszcze 
jeden dowód, jak ważną rolę do spełnienia 
mają najbliżsi członkowie rodziny, kiedy 
dają wsparcie kobiecie w ciąży.

Światło
„Moja mama zawsze mówiła mi, że jestem 
jej światłem” - powiedziała Miss Pensyl-
wanii. Gatto jest zainspirowana postawą 
matki - tym jak poradziła sobie z horro-
rem gwałtu i poniżeniem. Paradoksalnie 
stąd zaczerpnęła swoją siłę do osiągania 
sukcesów. Nie pozwoliła, by przeszłość de-
terminowała jej przyszłość.

Miss Pensylwanii w wywiadzie dla maga-
zynu today.com zauważyła, że wiele osób 
myśli, że taka przeszłość będzie miała ne-
gatywny wpływ na jej życie i nie pozwoli 
rozwinąć skrzydeł. Rozwiewa ich wątpli-
wości: „Wychowałam się z mamą i moimi 
dziadkami. Oni nigdy nie postrzegali tego 
jako czegoś negatywnego. Mam kochającą, 
wspierającą rodzinę, która mówiła mi, że 
mogę być nawet prezydentem USA”.

Mała Valerie od najmłodszych lat zada-
wała pytanie: dlaczego nie ma taty? Gdy 
chodziła do 3 klasy szkoły podstawowej 
otrzymała od mamy odpowiedź sto-
sowną do wieku córki: „Coś złego mi się  

przytrafiło. Bardzo zły człowiek zranił 
mnie, ale Bóg dał mi ciebie”.

Świadek
Miss Pensylwanii tak o sobie powiedziała: 

„Wiedziałem, że Bóg umieścił mnie tutaj 
w jakimś celu i On jest przyczyną, że moja 
matka i ja zostałyśmy ocalone. Chcę, żeby 
był dumny ze mnie i mojej rodziny. Mo-
głabym siedzieć i zadręczać się pytaniami: 
dlaczego to się stało? czy mój ojciec wie, 
że istnieję? Ale Bóg umieścił mnie tu, bym 
zrobiła wielkie rzeczy i nie mam zamiaru, 
by przeszłość powstrzymała mnie od tego”.

Gatto uważa, że z Bożej woli ma „inspiro-
wać ludzi, nieść odwagę, dawać nadzieję, 
że wszystko jest możliwe i że nie wolno 
pozwolić, by trudne okoliczności definio-
wały życie”.

Ale ta piękna Amerykanka spełnia jeszcze 
jedno zadanie. Jest wyrzutem sumienia 
dla tych wszystkich, którzy godzą się, by 
dzieci poczęte z gwałtu mogły być zabijane 
w aborcji. Valerie jest dowodem na to, że si-
ła życia i ufność Bogu są w stanie pokonać 
najgorsze zło.

Jak każde inne
Nawet wśród obrońców życia spotkać się 
można z zakłopotaniem, gdy pojawia się 
temat zgody na aborcję w przypadku, gdy 
dziecko zostało poczęte na skutek gwałtu. 
A to przecież dziecko jak każde inne i jak 
każde inne ma prawo do życia.

Prawda ta przemawia jaskrawo w obliczu 
konkretnej sytuacji. Nie można wtedy 
teoretyzować, udawać, wyrzucać ze świa-
domości faktu, że mamy do czynienia z 
konkretnym, żyjącym człowiekiem.



Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (organizacja po-
żytku publicznego KRS 0000140437), kierowane przez dr. inż. Antoniego 
Ziębę, od 1999 roku prowadzi szeroką działalność w obronie życia dzieci 
nienarodzonych. Poprzez społeczne akcje edukacyjne uczy szacunku do ży-
cia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Stowarzyszenie 
angażuje się także w działalność charytatywną na rzecz m.in. samotnych 
matek oraz rodzin wychowujących dzieci dotknięte niepełnosprawnością.

Działalność Stowarzyszenia cieszy się uznaniem Hierarchów Kościoła 
katolickiego. Pobłogosławiona została między innymi przez śp. ks. kard. 
Józefa Glempa, Prymasa Polski i ks. kard. Stanisława Dziwisza, b. Metro-
politę Krakowskiego. Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji z bu-
dżetu państwa czy funduszy Unii Europejskiej. Działa tylko w oparciu o „da-
ry serca” osób, które pragną ratować życie człowieka, które czują się 
zobowiązane do realizacji Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego i któ-
re chcą wprowadzać w życie apele i nauczanie Świętego Jana Pawła II.

Prosimy o dary serca. Dary można wpłacać na rachunek bankowy:
 Bank Pekao SA 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401 lub przez internet: 
www.pro-life.pl/dary_serca  Na dzieło obrony można także przekazywać 

1% podatku dochodowego. Aby to uczynić, należy 
w zeznaniu podatkowym PIT wpisać numer KRS Pol-
skiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka:

0000140437.
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MODLIĆ SIĘ: Trzeba, aby każdy z nas pod-
jął wytrwałą, systematyczną, ufną modli-
twę w intencji zapewnienia prawa do życia 
każdemu człowiekowi od chwili poczęcia 
do naturalnej śmierci. Może to być uczest-
nictwo we Mszy Świętej, może to być i krótka 
modlitwa. Przyłącz się w Krucjatę Modlitwy 
w Obronie Poczętych Dzieci (www.krucjata.
org) lub podejmiesz Duchową Adopcję Dzie-
cka Poczętego(www.duchowaadopcja.info). 

UCZYĆ SIĘ: Trzeba, aby nasze zaangażo-
wanie w dzieło obrony życia było mądre, 
oparte na argumentach, które przynosi 
rozwój nauk: medycznych, historycznych, 
prawnych czy demograficznych. Rzetelne 
informacje można zdobyć, czytając regular-
nie prasę katolicką, opracowania i książki 
wydawane przez obrońców życia. Uczyć się 
to także uczestniczyć w  spotkaniach, wy-
kładach; to także oglądać dokumentalne 
filmy, ukazujące rozwój człowiek, a  także 
filmy opisujące tragedię matek po zabiciu 
poczętego dziecka. Zaprenumeruj newslette-
ra organizacji pro-life (np. na stronach www.
pro-life.pl, www.federacjazycia.pl, www.po-
radniabioetyczna.pl), by na maila regularnie 
otrzymywać argument pro-life.

UCZYĆ INNYCH: To zawsze i wszędzie 
głosić prawdę: nie wolno zabijać poczętych 
dzieci. To przekazywać argumenty za ży-
ciem w kręgu znajomym, przyjaciół i w śro-
dowisku pracy. Uczyć innych to także orga-
nizować gazetki ścienne, wystawy, prelekcje, 
projekcje filmów „pro life”. Uczyć innych to 
także rozmawiać osobiście lub telefonicznie 
z  politykami na temat fundamentalnego 
prawa do życia. Uczyć innych to również 
działalność w  internecie – publikowanie 
w mediach społecznościowych informacji 
pro-life, infografik (np. ze strony standupfor.
life), świadectw czy zdjęć pro-life.

POMAGAĆ: W dziele obrony życia nie mo-
że zabraknąć materialnej pomocy samot-
nym matkom, rodzinom wielodzietnym. 
Może trzeba, abyś zorganizował kwestę na 
rzecz samotnych matek, może trzeba, abyś 
po prostu pomógł swą pracą w prowadze-
niu czy zorganizowaniu placówki otacza-
jącej opieką samotne matki? Trzeba także 
wspomagać modlitwą i darami organizacje 
broniące życia człowieka.

dr inż. Antoni Zięba
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Obrońców Życia Człowieka

Moja działalność dla obrony 
życia wyrosła z modlitwy. 
Wszystko po ludzku za-
wdzięczam modlitwie, którą 
podniósł do rangi najwyższe-
go wezwania św. Jan Paweł II. 
Jest to siła na której możemy 
budować wszystko.

Co robić dla obrony życia?
Działanie
w praktyce
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Fundacja "Głos dla Życia"
Stanowi bezpośrednie zaplecze Polskiej Federacji 
Ruchów Obrony Życia i obecnej kampanii “Kochamy 
każde dziecko”, której efektem było stworzenie 
projektu ustawy obejmującej pełną ochroną życie 
wszystkich dzieci poczętych

Od ponad 20 lat edukuje i prowadzi akcje na rzecz obrony życia 
człowieka na każdym etapie jego rozwoju.
Stworzyła autorski program edukacyjny Jaś w każdej szkole – 
by każdy uczeń w Polsce otrzymał model 10 tygodniowego 
dziecka – tzw. Jasia. To skuteczny sposób na budzenie 
w młodych ludziach szacunku dla życia.

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji 
Głos dla Życia i wsparcie finansowe. O naszych darczyńcach 
pamiętamy codziennie w modlitwie.  

Nr KRS: 0000037425
Nr konta: 22 1090 1359 0000 0000 3501 8621

Dziękuję!

dr Paweł Wosicki

Prezes Fundacji "Głos dla Życia"  
i Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia 

Twój

po stronie życia


