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Zmaganie cywilizacji mierci przeciwko cywilizacji ¿ycia jest szczególnym znakiem naszych czasów.
Czy chcemy, czy nie, bierzemy w nim udzia³. Od Twojego wyboru zale¿y tylko, po której znajdziesz siê stronie.
Nie mo¿na przecie¿ pozostaæ neutralnym, gdy obok nas zabija siê cz³owieka.

Drodzy Przyjaciele!
Jestemy za ¿yciem!
Chcemy ukazywaæ piêkno dziecka poczêtego, rozwijaj¹cego siê w ³onie matki.
Pragniemy, aby ka¿de dziecko mia³o prawo do ¿ycia, mi³oci i rozwoju. Staramy siê,
aby ka¿da matka, nosz¹ca w swoim ³onie
poczête dziecko, czu³a siê bezpieczna i kochana.
Sprzeciwiamy siê, nie tylko zabijaniu
dziecka poczêtego, wszelkiej manipulacji
na cz³owieku w embrionalnej fazie ¿ycia
oraz stosowaniu rodków poronnych, ale
tak¿e niszczeniu p³odnoci. Protestujemy
przeciwko wszelkim objawom niszczenia
rodziny, m. in. upowszechnianiu pornografii, przemocy w mediach, demoralizuj¹cej
edukacji seksualnej.
Bazujemy na chrzecijañskiej wizji cz³owieka, zgodnej z nauczaniem Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
¯ycie ludzkie jest bardzo kruche. Tak ³atwo
mo¿na skrzywdziæ cz³owieka. Dzisiejszy
wiat czêsto emanuje przemoc¹ i agresj¹.
Przed ni¹ musimy chroniæ przede wszystkim tych, którzy sami obroniæ siê nie potrafi¹. Zapraszamy, chodcie z nami. Razem
mo¿emy zrobiæ bardzo wiele. Pomagajmy
matkom i rodzinom w trudnej sytuacji. Nie
pozwólmy zabijaæ poczêtych dzieci! Razem
mo¿emy uratowaæ ¿ycie wielu dzieci!
Ewa Kowalewska
dyrektor HLI - Europa

Ka¿de dziecko
ma prawo do ¿ycia!
Ono chce ¿yæ!
Nasi rodzice wybrali ¿ycie,
pozwolili nam ¿yæ i urodziæ siê.
Tak¿e od Ciebie zale¿y czy
ochronimy ludzkie ¿ycie.
Nie zwlekaj!

Wybierz ¿ycie!

Batalia o ¿ycie trwa!
Batalia o ochronê ¿ycia
trwa w Polsce od kilkudziesiêciu lat. Od 1956 r. mielimy ustawê pozwalaj¹c¹ na
zabijanie dzieci poczêtych
praktycznie bez ¿adnych
ograniczeñ. Zosta³a ona narzucona Polakom przez
rz¹d totalitarny, w tzw.
okresie stalinowskim.
Wielu lekarzy, którzy wówczas protestowali, zwolniono z pracy, represjonowano. Przez 27 lat zabito ponad 20 mln nienarodzonych
Polaków.
O prawo do ¿ycia upomnia³ siê NSZZ Solidarnoæ, gdy podczas historycznego II Zjazdu Delegatów przyj¹³ uchwa³ê o prawnej ochronie ¿ycia ludzkiego od poczêcia. Od 1993
roku obowi¹zuje ustawa o
planowaniu rodziny, która
zakazuje aborcji, chocia¿
niestety dopuszcza kilka
wyj¹tków. Ustawa dzia³a od
ponad 11 lat. Pomimo ci¹g³ego ataku ze strony rodowisk lewicowych i wojuj¹-

cych feministek ustawa ta
przynosi dobre skutki, co
potwierdzaj¹ coroczne sprawozdania rz¹dowe. Dok³adne dane na ten temat mo¿na
znaleæ na stronie internetowej: www.hli.org.pl w dziale Wa¿ne dokumenty.
Obecnie mo¿emy z radoci¹ powiedzieæ, ¿e w Polsce na wielu polach wygra³o ¿ycie. Obronilimy ustawow¹ ochronê prawa do
¿ycia, pomimo wielokrotnych, bardzo powa¿nych
ataków. Odparlimy starania SLD, zapewnione w
programie wyborczym, ataki feministek, próby ingerencji w programy dotycz¹ce programu przedmiotu
wychowanie do ¿ycia w rodzinie.
Badania opinii publicznej
wskazuj¹, ¿e liczba osób
wybieraj¹ca ¿ycie stale
wzrasta. Wielokrotnie wygralimy! Wygra³o ¿ycie!
Poci¹g jednak jedzie
dalej. Ci¹gle przychodz¹
nowe zagro¿enia. Musimy

o nich mówiæ.
Musimy
je
znaæ. Musimy
im przeciwdzia³aæ. Z³e rozwi¹zania
s¹ czêsto propagowane
przez media masowe. Niejednokrotnie spotykamy
siê z wyranymi prowokacjami, jak parady gejów
czy manify feministyczne. Pod pretekstem równoci kobiety i mê¿czyzny
wmawia siê nam prawo do
aborcji jako elementarne
prawo cz³owieka. Absurd
tego sformu³owania jest
oczywisty, ale nie dla
wszystkich. Pod piêknym i
s³usznym has³em równoci
ukrywaj¹ siê ci, którzy
chc¹ wymusiæ na nas promocjê dla swoich niew³aciwych zachowañ. Przyk³adem jest usi³owanie legalizacji ma³¿eñstw jednop³ciowych oraz przyznanie
im wszystkich praw rodzin y, w³¹cznie z adopcj¹
dzieci czy tylko wychowywanie dziecka jednego

z
partn e r ó w .
Z a k a z y,
tzw. dyskryminacji mog¹
prowadziæ do legalnego terroru wobec ca³ego spo³eczeñstwa, które
traci prawo do obrony w³asnych, tradycyjnych wartoci i obyczajów. Rozpoczyna siê powierzchowna
i czêsto zafa³szowana dyskusja na temat eutanazji
jako prawa do tzw. dobrej
mierci.
S¹ to zjawiska bardzo
grone dla naszej, polskiej
demokracji, dla przysz³oci
naszych najbli¿szych 
dzieci i wnuków, dla nas
samych. Bêdziemy o nich
pisaæ, bo ta informacja powinna byæ dostêpna dla
wszystkich.
Zapraszamy do wspó³pracy!
Komitet Redakcyjny
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SKAZANA NA MIERÆ
W MAJESTACIE PRAWA

Czy eutanazja to
rzeczywicie dobra mieræ?
Na czym polega wspó³czesna
praktyka eutanazji. Do czego
prowadzi?
Warto o tym wiedzieæ, gdy¿
dyskusja na ten temat czêsto
bazuje na braku wiedzy
o podstawowych faktach.
Jeli uznamy, ¿e nie ka¿de
¿ycie jest warte ¿ycia, ka¿dy
z nas bêdze zagro¿ony.
Czym jest dzisiaj eutanazja?
Eutanazja to celowe zabicie
pacjenta przez lekarza
To nie dotyczy tylko ludzi bardzo
starych i bardzo chorych.
To dotyczy ka¿dego!

Terri Schiavo przed chorob¹

Mêczeñstwo i mieræ Terri 
 niech siê nie zmarnuje!
Jestemy rodzicami rocznej Zosi, która urodzi³a siê
z zespo³em Downa, wadami kardiologicznymi i d³ugoodcinkow¹ niedro¿noci¹ prze³yku. Poniewa¿
dot¹d nie by³a mo¿liwa
operacja rekonstrukcji
prze³yku przeszczepem z
jelita, Zosia do dzi nie u¿ywa do od¿ywiania ust, mo¿na powiedzieæ, ¿e nie potrafi normalnie jeæ. Jest
karmiona wprost do ¿o³¹dka przez gastrostomiê, która zosta³a wy³oniona w
pierwszej dobie jej ¿ycia.
Jak wiele dzieci specjalnej
troski, jest bardzo spokojna, jej miênie maj¹ obni¿one napiêcie, wiêc jest s³aba. Trudno oceniæ, kiedy
jest g³odna, bo w zasadzie
nie domaga siê jedzenia
p³aczem czy krzykiem. Ale
siê rozwija. Od jakiego
czasu sygnalizuje p³aczem
potrzebê zmiany pieluchy,
wydaje nowe dwiêki, zaczê³a wyci¹gaæ r¹czki w
kierunku znanych sobie
osób A jak s³onecznie siê
umiecha!
Zosia od urodzenia przez
ponad 8 miesiêcy przebywa³a w szpitalu w Gdañsku
i Warszawie. Siedem razy
by³a w znieczuleniu ogólnym, przesz³a 3 operacje.
Kilkakrotnie przez jaki
czas by³a od¿ywiana wy³¹cznie pozajelitowo i znosi³a to bardzo spokojnie. W
tym czasie my poznalimy
wiele chorych dzieci i ich
rodziców. Wród nich by³y
takie, co do których rokowania by³y mniej pomylne, ni¿ wobec Zosi. Ale

wszystkich ratowano i
umo¿liwiano dalsze ¿ycie.
Owszem, Zosia jest du¿o
m³odsza od Terri, ale tak
samo wystarczy³oby nie
wlewaæ jej jedzenia, aby z
dnia na dzieñ zaczê³a gasn¹æ. Nikt jednak o tym nawet nie myli. I jej rodzina,
i personel s³u¿by zdrowia
trzyma siê nadziei, ¿e pomylnie przejdzie czekaj¹ca j¹ powa¿n¹, byæ mo¿e
nawet kilkunastogodzinn¹,
operacjê i w swoim tempie
bêdzie nadal siê rozwijaæ,
ku naszej radoci.
Zosia jest naszym trzecim
dzieckiem i jak ka¿de jest
szczególnym darem od
Boga, przez który prowadzi
nas do siebie. Bez niej nie
poznalibymy, na przyk³ad
cudownego rodowiska rodziców chorych dzieci,
gdzie ka¿dy od razu staje siê
przyjacielem i w³anie tam
mo¿na poznaæ prawdziwy
wymiar wyrazu WSPÓ£CZUCIE. Dlatego wspó³czujemy Rodzicom Terri, ¿e
zostali pozbawieni mo¿liwoci pe³nienia nad ni¹
opieki prawnej, bo tylko
prawdziwie kochaj¹ca osoba jest obdarzona tak¹ wra¿liwoci¹, by zauwa¿yæ czasem bardzo drobne przejawy aktywnoci i rozwoju
cz³owieka w stanie, w jakim
by³a Terri. Wspó³czujemy
im wiedz¹c, co prze¿yli patrz¹c, jak odchodzi i co prze¿ywaj¹ teraz. Bo pustka po
ka¿dej ukochanej osobie jest
taka sama.
My tutaj, w Polsce, ¿yjemy bez lêku o to, ¿e kto
uzna³by ¿ycie Zosi za bez-

sensowne lub zdecydowa³by za ni¹ o tym, czy nadal
chce ¿yæ, czy woli godnie
umrzeæ. Chocia¿ nasze spo³eczeñstwo nie dysponuje
takimi finansowymi mo¿liwociami jak w USA,
mamy wspania³ych lekarzy
i oddane pielêgniarki. A oni
ceni¹ ka¿de ludzkie ¿ycie i
wykorzystuj¹ wszystkie dostêpne rodki, aby je ratowaæ i przed³u¿aæ.
Mówi siê, ¿e precedens
wobec Terri ma otworzyæ
wrota dla eutanazji w USA;
zwiêkszyæ liczbê krajów na
wiecie, gdzie ludzie bêd¹
bali siê swoich lekarzy i
bêd¹ niepewni losu swoich
najbli¿szych w szpitalach.
Kiedy wyobra¿amy sobie
cierpienie Terri przed
mierci¹, to warunki, jakie
jej towarzyszy³y wydaj¹ siê
podobne do tych, w jakich
umiera³ w. Maksymilian
Kolbe  komora g³odowa w
Auschwitz. Jeli to jest precedens, niechaj jej mieræ
ochroni innych przed podobn¹. Bo niewiele potrzeba, aby Ty, ja, czy nasze
dzieci by³y w podobnej, jak
ona kondycji. Zdrowie
cz³owieka jest bardzo kruche, nawet tego najzdrowszego
Ka¿dy cz³owiek nadaje
siê do kochania. A jaka wartoæ bêdzie najwa¿niejsza
na wiecie, jeli nie bêdzie
ni¹ MI£OÆ? Módlmy siê
razem z Terri i róbmy
wszystko, aby jej cierpienie
i mieræ pozosta³y wyj¹tkowe i niepowtarzalne.
Magdalena i Marek
Holowie

W hospicjum Woodside na
Florydzie w dniu 31 marca
rano, w czternastym dniu bez
po¿ywienia i p³ynów, zmar³a
Terri Schiavo. Zaprzestano j¹
od¿ywiaæ na mocy wyroku
s¹dowego, na wniosek jej
mê¿a.
Jej najbli¿szym  rodzicom
i rodzeñstwu  pozwolono
po¿egnaæ siê z umieraj¹c¹, ale
na ¿yczenie mê¿a Terri odmówiono im zgody na pozostanie z ni¹ do koñca.
Terri Schiavo, po ataku serca w 1989 roku, dozna³a ciê¿kiego uszkodzenia mózgu.
Chocia¿ cierpia³a na ca³kowity niedow³ad, jej kr¹¿enie nie
by³o wspomagane i samodzielnie oddycha³a. Nie potrafi³a jednak przyjmowaæ
pokarmu i by³a od¿ywiana za
pomoc¹ rurki pod³¹czanej kilka razy dziennie.
Przez kilka lat jej m¹¿ domaga³ siê od³¹czenia ¿ony od
aparatury, która umo¿liwia³a
Terri od¿ywianie. Twierdzi³,
¿e ona nie chcia³aby ¿yæ w takim stanie, w jakim siê znajdowa³a. Ale Terri nie zostawi³a ¿adnej  ani pisemnej,
ani ustnej  dyspozycji co do
swojej woli na wypadek utraty wiadomoci.
Rodzice Terri z determinacj¹ walczyli o ¿ycie córki.
Terri przebywala w hospicjum, gdzie nie prowadzi siê
ani rehabilitacji, ani leczenia.
Rodzice opiekowali siê ni¹,
ale decyzje dotycz¹ce Terri
móg³ podejmowaæ tylko i wy³¹cznie jej m¹¿, pe³ni¹c rolê
opiekuna prawnego. Zwi¹za³
siê on z inn¹ kobiet¹, z któr¹
¿yje bez lubu i ma z ni¹
dwójkê dzieci. Nie chcia³ jednak rozwieæ siê z Terri,
chcia³ byæ wdowcem.
Matka Terri wielokrotnie
twierdzi³a, ¿e komunikuje siê
z córk¹, która reaguje na jej
s³owa i dotyk, obserwuje lu-

dzi znajduj¹cych siê w pokoju, a nawet umiecha siê i p³acze. Usi³owania rodziców,
aby pozbawiæ mê¿a Terri prawa do opieki nad ni¹, nie powiod³y siê. Pomimo, ¿e ¿ycie
Terri nie by³o podtrzymywane przez ¿adn¹ aparaturê,
amerykañski s¹d orzek³, ¿e
przewód, którym jest od¿ywiana, ma zostaæ usuniêty.
Wyznaczy³ datê i przewód
od³¹czono. Umieranie Terri z
g³odu i pragnienia trwa³o prawie dwa tygodnie. S¹d wyrazi³ zgodê na podawanie jej w
tym czasie jedynie morfiny
dla umierzenia bólów towarzysz¹cych mierci g³odowej.
Odmówiono jej nawet zwil¿ania ust. Ks. T. Malanowski,
który opiekowa³ siê Terri
przez wiele lat, owiadczy³,
¿e pilnowa³o go 3 policjantów, gdy podawa³ jej Komuniê w. w postaci kropli konsekrowanego wina  Krwi
Chrystusa. Zrewidowano go
i pilnowano, aby tych kropli
nie by³o wiêcej. W demokra-

aby jej ul¿yæ w cierpieniach.Terri Schiavo mia³a 41
lat.
Przypadek ten zbulwersowa³ opiniê spo³eczn¹ i sprowokowa³ w USA i krajach
Europy Zachodniej burzliw¹
dyskusjê. Sprawa ta budzi
najwiêksze kontrowersje w
Austrii i w Niemczech. Jest
to oczywiste, gdy¿ w czasie
II wojny wiatowej nazici realizowali tam program eutanazji z przyczyn eugenicznych. Pamiêæ o historii nazizmu jednoznacznie ukszta³towa³a stanowisko opinii publicznej w sprawie umiercania chorych i niepe³nosprawnych. Po tragicznej mierci
Terri Schiavo swoj¹ opiniê
przekazywa³y mediom ofiary
pseudomedycznych eksperymentów prowadzonych przez
nazistów. Johann Gross, ocaleniec ze zbrodniczych dowiadczeñ na pacjentach
szpitala psychiatrycznego w
Wiedniu, mówi³ o swoim
przera¿eniu na wieæ o zag³o-

Chora Terri z matk¹

tycznym kraju, za jaki uwa¿a
siê Ameryka, umieraj¹cej katoliczce odmówiono codziennej Komunii wiêtej. Aresztowano ok. 50 osób, w tym
wiele dzieci, tak¿e cz³onków
najbli¿szej rodziny, którzy
usi³owali zanieæ Terri wodê,

dzeniu Terri. ¯aden cz³owiek na wiecie nie ma prawa zabiæ drugiego  to morderstwo. To jest to samo, co
czynili nazici  powiedzia³.
Oprac.
Ma³gorzata Wyszyñska

Po 10 latach odzyska³ wiadomoæ
Donald Herbert, amerykañski stra¿ak, który w
1995 r. uleg³ ciê¿kiemu
wypadkowi podczas akcji
gaszenia po¿aru, odzyska³
wiadomoæ. Przez 10 tygodni by³ w pi¹czce. Póniej nie widzia³, nie poznawa³ bliskich, nie mówi³. Lekarze nie dawali rodzinie
¿adnych nadziei. Umieszczono go w domu opieki,
gdzie przebywa³ 10 lat.
Pewnego dnia, ku ca³kowitemu zaskoczeniu pielêgniarzy, zwróci³ siê do jednego z nich: Chcia³bym

porozmawiaæ z moj¹ ¿on¹.
Myla³, ¿e od wypadku minê³y tylko trzy miesi¹ce.
Pierwszego dnia ponad 14
godzin rozmawia³ z rodzin¹,
przyjació³mi i kolegami ze
stra¿y po¿arnej.
Dr R. Lynn Sherr z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Nowym Jorku
powiedzia³a dziennikarzom,
¿e zdarz¹ siê przypadki, i¿
pacjenci z uszkodzeniami
mózgu odzyskuj¹ przytomnoæ i wiadomoæ. Najczêciej dochodzi do tego w ci¹gu dwóch, trzech lat od wy-

padku. Odzyskanie zdrowia
po 10 latach zdarza siê
znacznie rzadziej. Wed³ug
dra L. Mechtlera, neurologa, przypadki podobne do
przebudzenia siê Herberta
zdarzaj¹ siê co kilka lat.
Prawdopodobnie przyczyn¹ jest plastycznoæ
mózgu, kiedy inne jego czêci przejmuj¹ funkcje obszarów uszkodzonych.
Zdaniem dra Mechtlera,
oba przypadki  Donalda
Herberta i Terri Schiavo 
s¹ podobne, chocia¿ stan
Terri by³ powa¿niejszy.
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Co z rodzin¹?
Gdyby uznaæ wyniki badañ spo³ecznych dotycz¹cych miejsca rodziny w
przyjmowanej hierarchii
wartoci za wiadcz¹ce o
jej faktycznej kondycji,
mo¿na byæ spokojnym o
jej stan. Od dawna bowiem udana rodzina sytuuje siê na czele wartoci
nam najbli¿szych. Tymczasem rzeczywistoæ czêsto ró¿ni siê od naszych
marzeñ czy oczekiwañ o
rodzinie.
Rozwody na ¿yczenie
Jednym ze wskaników
sytuacji rodzin jest ich trwa³oæ. W Polsce liczba rozwodów w ostatnich latach
by³a wysoka (48,6 tys. w
2003 r.), a w roku ubieg³ym
wzros³a lawinowo. To trwaj¹ce od ponad roku tsunami rozwodowe wywo³a³a
ustawa o wiadczeniach rodzinnych, która pozbawi³a
biedne rodziny pe³ne istot-

nych wiadczeñ, przyznaj¹c
je wy³¹cznie samotnie wychowuj¹cym dzieci. W ten
prosty sposób wymusi³a
rozwody i separacje na skalê dot¹d niespotykan¹. Przepisy te zniechêci³y tak¿e do
zawierania zwi¹zków ma³¿eñskich, upowszechniaj¹c
konkubinaty i samotne wychowywanie dzieci. Sytuacja ta najbardziej uderzy³a
w dzieci, które potrzebuj¹
obojga rodziców. Samotne
wychowanie mo¿e byæ koniecznoci¹, ale nie po¿¹danym modelem. Po niedawnej decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego, kwestionuj¹cej gorsze traktowanie dzieci z rodzin pe³nych, prawo
ulegnie zmianie. Nie wiadomo jednak czy wzór szybkiego rozwodu, zapewniaj¹cego lepsz¹ egzystencjê,
zostanie zaraz odrzucony,
czy pomimo usuniêcia jednej z przyczyn bêdzie kontynuowany.

Aborcja to nie jest
prawo cz³owieka
Niemal zawsze rozmawiaj¹c o przeciwdzia³aniu
AIDS, o prawach kobiet w
UE i na wiecie, o celach
pomocy humanitarnej,
wreszcie o sytuacji ludnoci cywilnej w konfliktach
zbrojnych, czêæ z nas
przywo³uje prawo do zdrowia reprodukcyjnego, co
implikuje g³osowania dotycz¹ce aborcji.
Uznaj¹c dobr¹ wolê
wszystkich nas w Parlamencie Europejskim, w
Europie, nie mogê zrozumieæ jak mo¿na tak bezceremonialnie i tak lekko
przywo³ywaæ aborcjê, która dla wielu ludzi na wiecie jest praktyk¹ moralnie
niedopuszczaln¹ i okrutn¹.
To jest przypadek poprawki nr 9 do omawianego raportu. Je¿eli nawet nie
wszyscy mamy pewnoæ,
co do tego, czy mamy do
czynienia z ludzkim
¿yciem, to równie¿ z drugiej strony nikt nie mo¿e
mieæ dzi pewnoci, ¿e u
pocz¹tków z ¿yciem do
czynienia nie mamy. Nikt
dzi nie mo¿e wykluczyæ,
¿e aborcja, tak lekko i czêsto wypowiadane przez nas
s³owo, oznaczaæ mo¿e tym
samym atak na bezbronne,
pozbawione mo¿liwoci
samodzielnej ochrony
ludzkie ¿ycie. Je¿eli nie

mamy tutaj pewnoci, to
czy powinnimy ryzykowaæ tak¹ stawkê? Czy
chcemy byæ postrzegani
przez przysz³e pokolenia,
tak jak dzi s¹ postrzegani
zwolennicy rasizmu czy
niewolnictwa? Postrzegani jako ludzie, którzy co
prawda zrozumieli b³¹d,
np. rasizmu, ale pozostali
lepi na prawo do ¿ycia
tych sporód nas, którzy s¹
na samym pocz¹tku swego
rozwoju?
Je¿eli nie chcemy tego
ryzyka ponosiæ, unikajmy
aborcji i praw reprodukcyjnych w swych dokumentach, zachowuj¹c
zdrowy sceptycyzm w tej
trudnej kwestii. Z ca³¹
pewnoci¹ mo¿emy spe³niæ nasze powo³anie humanitarne bez przywo³ywania
praw reprodukcyjnych i
aborcji w swych dokumentach. Bêdziemy mogli czyniæ to wtedy bardziej jednomylnie i bardziej solidarnie.(...)
Przemówienie eurodeputowanego, Konrada
Szymañskiego, w Parlamencie Europejskim w ramach debaty na temat
sprawozdania dotycz¹cego realizacji praw cz³owieka na wiecie w 2004 r.
(tzw. raport Coveneya)

lato 2005

3

z kraju i ze wiata

WIADOMOCI
u ONZ przyjê³a deklaracjê o zakazie klonowania cz³owieka. Za by³o 71 pañstw, przeciwko 35, wstrzyma³y siê
43, nie g³osowa³o 42. Delegaci Polski g³osowali przeciwko.
u W czerwcu naukowcy z brytyjskiego Newcastle Fertility Centre og³osili, ¿e sklonowali cz³owieka. Podobne
doniesienia dwa miesi¹ce wczeniej poda³a Korea. Jest
to pogwa³cenie w/w deklaracji przyjêtej przez ONZ.
u Indie zaczynaj¹ wprowadzaæ sankcje za wielodzietnoæ na wzór chiñskiej polityki jednego dziecka, która
prowadzi do licznych aktów terroru i aborcji pod przymusem.
u Parlament Europejski przyj¹³ w dniu 12 kwietnia
br. rezolucjê, zalecaj¹c¹ promowanie i finansowanie aborcji z funduszy unijnych w ramach promocji tzw. zdrowia
reprodukcyjnego.

Widmo pustych
ko³ysek
Po latach transformacji
model polskiej rodziny
zmieni³ siê z posiadaj¹cej
dwoje dzieci na jedno. Takie przyczyny jak: wyd³u¿enie czasu edukacji, podwy¿szenie wieku kobiet
rodz¹cych pierwsze dziecko, du¿e obszary biedy i
bezrobocia, zmiany wzorów konsumpcji, zwiêkszenie liczby zwi¹zków
pozama³¿eñskich, obni¿enie sk³onnoci do zawierania ma³¿eñstw, wp³ynê³y
na gwa³towne zmiany demograficzne. W ich wyniku nie mamy obecnie prostej zastêpowalnoci pokoleñ, liczba ludnoci naszego kraju maleje. Stopniowo tworzyæ to bêdzie
nowe powa¿ne problemy
spo³eczne, w tym dla systemu
emerytalnego.
Zmniejszona liczba dzieci
to mniej uczniów w szko³ach, a w konsekwencji
gorszy poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa. To
tak¿e mniej ludzi m³odych, sk³onnych do poszukiwania innowacji sprzyjaj¹cych postêpowi naukowemu i technicznemu.
Du¿e obszary biedy
Z aktualnych badañ
G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e od
1997 r. mamy do czynienia ze wzrostem obszaru
ubóstwa. Z badañ wynika,
¿e ok. 12% spo³eczeñstwa
jest dotkniête skrajnym
ubóstwem (poni¿ej poziomu egzystencji). Odsetek
osób ¿yj¹cych w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków
by³ ni¿szy od minimum so-

cjalnego, kszta³tuje siê w
granicach ok. 59%. Ubóstwem w Polsce najczêciej zagro¿eni s¹ ludzie
m³odzi, w znacz¹cej czêci dzieci, w tym szczególnie z rodzin wielodzietnych. W równie trudnej sytuacji znajduje siê znaczna liczba osób starszych.
Wród osób licz¹cych co
najmniej 65 lat, co 20 osoba ¿yje w skrajnym ubóstwie.
Antyrodzinna polityka
spo³eczna
Ostatnie cztery lata w
dzia³aniach rz¹du i parlamentu charakteryzuje systematyczne odbieranie lub
ograniczanie wiadczeñ
rodzinnych. Ograniczono
liczbê osób otrzymuj¹cych
zasi³ki rodzinne, zasi³ki
porodowe, dostêpnoæ od
zasi³ków pielêgnacyjnych,
zlikwidowano fundusz alimentacyjny, wprowadzono destrukcyjny system
wiadczeñ rodzinnych,
popychaj¹cy do samotnego wychowywania dzieci.
Ugrupowania lewicowe i
skrajne organizacje feministyczne zabiegaj¹ o zamianê wychowania prorodzinnego w szko³ach na
demoralizuj¹c¹ edukacjê
seksualn¹, wprowadzenie
swobody zabijania dzieci
przed ich urodzeniem siê
czy zrównanie statusu
zwi¹zków jednop³ciowych
z ma³¿eñstwem. Co prawda uda³o siê odrzuciæ te postulaty, ale nie pozostaj¹
one bez negatywnego
wp³ywu na wiadomoæ
spo³eczn¹.
A jednak rodzina
Mimo upowszechniaj¹cego siê konsumpcyjnego

u Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odrzuci³o projekt popieraj¹cy legalizacjê eutanazji w krajach
cz³onkowskich.
u Federacyjny Instytut Badañ Demograficznych w
Niemczech poinformowa³, ¿e 14,5% kobiet i 26% mê¿czyzn owiadczy³o, ¿e nie zamierza w ogóle mieæ dzieci.
u G³ówny Urz¹d Statystyczny Polski stwierdzi³, ¿e ok.
12% spo³eczeñstwa jest dotkniête ubóstwem, które w
ostatnich latach drastycznie wzros³o.
u Polski Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ ustawê o
wiadczeniach rodzinnych za niezgodn¹ z Konstytucj¹ RP
z uwagi na nierówne traktowanie dzieci z rodzin pe³nych
przy przyznawaniu zasi³ków dla najubo¿szych rodzin.
u Rz¹d Ukrainy wprowadzi³ becikowe (zasi³ek za urodzenie dziecka) w wysokoci ok. 1,3 tys. euro. W Polsce
zasi³ek ten przyznaj¹ tylko niektóre gminy i to w znacznie ni¿szej kwocie.
u W Izraelu w dniach 14-19 marca br. odby³a siê
pierwsza miêdzynarodowa konferencja pro-life.
u Do Trybuna³u Praw Cz³owieka w Hadze wp³ynê³a
skarga Polki, Alicji Tysi¹c, o naruszenie jej prawa do wykonania aborcji.
u W USA zmar³a trzecia kobieta po za¿yciu poronnej
pigu³ki RU-486, u 8% kobiet stwierdza siê powik³ania
zagra¿aj¹ce ich ¿yciu.
u Od 1989 r. poziom reprodukcji w Polsce nie gwarantuje prostej zastêpowalnoci pokoleñ, a od 1999 r. przyrost ludnoci kraju jest ujemny, np. w roku 2002  minus
24 tys., w 2003 minus 28 tys., w 2004 minus 16 tys.
Polska wymiera. W 2003 r. wspó³czynnik dzietnoci wynosi³ 1,22 i by³ najni¿szy od ponad 50 lat. Polacy zawieraj¹ obecnie ok. 60 tys. ma³¿eñstw mniej ni¿ 15 lat temu.

stylu ¿ycia, coraz bardziej
nastawionego na indywidualne potrzeby oraz antyrodzinnej polityki spo³ecznej, nadal bardzo silna jest wiadomoæ, ¿e rodzina jest dla nas wspólnot¹ podstawow¹. Wiêkszoæ z nas ¿yje w satysfakcjonuj¹cych zwi¹zkach rodzinnych. Najnowsze badania opinii publicznej w krajach Unii
Europejskiej wykaza³y,
¿e Polacy wyró¿niaj¹ siê,
zdecydowanie popieraj¹c
poszanowanie ¿ycia ludzkiego od poczêcia oraz nie
godz¹ siê na aborcjê. S¹
tak¿e przeciwni zrównywaniu zwi¹zków homoseksualnych z ma³¿eñ-

stwem. Gdyby te pogl¹dy
po zbli¿aj¹cych siê wyborach zderzy³y siê z rozs¹dn¹ polityk¹ spo³eczn¹
pañstwa na rzecz rodziny
i wiêkszym zrozumieniem
mediów, w sytuacji rodzin
wiele mog³oby zmieniæ
siê na lepsze.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e
choæ rodzina to naturalna,
niezast¹piona i najmniejsza wspólnota ludzka,
jednak wymaga ona pielêgnowania i dba³oci,
aby by³a jak najsilniejsza,
daj¹c swoim cz³onkom
oparcie i zasoby do zaspokajania ich ró¿norodnych
potrzeb.
Antoni Szymañski
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Jan Pawe³ Wielki
Papie¿ ¯ycia

S³uga Bo¿y - Jan Pawe³ II
by³ najwiêkszym obroñc¹
ludzkiego ¿ycia, zawsze z
wielk¹ mi³oci¹, ale jednoznacznie, a nawet dramatycznie wo³a³ o poszanowanie ka¿dego ¿ycia ludzkiego. Niezale¿nie od nacisków ze strony laickich mediów czy opinii publicznej
wiata zachodniego, zawsze
nieugiêcie g³osi³ Ewangeliê
¯ycia. Dziêki jego niezachwianej postawie wiele

osób zrozumia³o, czym w
rzeczywistoci jest aborcja
czy eutanazja. Mówi³: Modlê siê za dzieci  nienarodzone i narodzone  we
wszystkich krajach wiata:
niech ka¿de z nich zostanie
przyjête i otoczone radoci¹.
Obroñcy ¿ycia na ca³ym
wiecie oddaj¹ ho³d Wielkiemu Obroñcy ¯ycia.
Jan Pawe³ II by³ ¿ywym
ucielenieniem Ewangelii

W dniu 1 stycznia, kilka lat temu, w Nowy Rok,
wezwano mnie do Watykanu. Kiedy wchodzi³em
do prywatnej kaplicy papieskiej, moim oczom
ukaza³ siê niecodzienny
widok: Ojciec wiêty klêcza³ na pod³odze, a obok
niego na wózku siedzia³
ludzki szkielet. Papie¿
trzyma³ jego rêkê w swojej d³oni i modli³ siê w
wielkim skupieniu.
Ten m³ody, mniej wiêcej 28-letni cz³owiek,
przypomina³ ch³opca,
dziecko prawie. Wa¿y³
nie wiêcej ni¿ 30 kg...
skóra i koci. To by³o bardzo zaawansowane stadium raka. Wiedzia³, ¿e
umrze; ¿e ju¿ umiera.
Jego jedynym marzeniem
przed mierci¹ by³o spotkanie z Papie¿em. Po-

chodzi³ z okolic Bresci, z
ubogiej rodziny i ca³a
wie z³o¿y³a siê na bilet
lotniczy do Rzymu dla
niego i jego matki.
1 stycznia po po³udniu,
ok. godz. 16:00, stanêli
przed Spi¿ow¹ Bram¹ i
ch³opiec powiedzia³ tylko: Chcê siê spotkaæ z
Papie¿em.
Papieska Gwardia
Szwajcarska jest bardzo
rygorystyczna i niewzruszenie przestrzega przepisów, ale gwardzici papie¿a s¹ równie¿ niezwykle inteligentni. B³yskawicznie zorientowali siê,
o co chodzi i zawiadomili
osobistego sekretarza
Ojca wiêtego  ks. Stanis³awa Dziwisza, który
natychmiast zaprosi³
ch³opca do prywatnych
apartamentów Jana Paw³a II. Ja otrzyma³em polecenie niezw³ocznego stawienia siê w kaplicy.
Wszed³em i  dos³ownie
wstrzyma³em oddech.
Ojciec wiêty trzyma³
rêkê ch³opca tak, jakby
chcia³ mu oddaæ wszystkie swoje si³y... trudno mi
nawet o tym mówiæ...
bardzo d³ugo modlili siê
razem... Wreszcie Papie¿
wsta³, pob³ogos³awi³ go,
obj¹³ i z niezwyk³¹ czu³oci¹ uca³owa³. Wtem 
patrzê, a Ojciec wiêty
odpina koloratkê, któr¹
zawsze nosi, i zdejmuje
z szyi ³añcuszek, taki gruby z³oty ³añcuszek, na
którym nosi krzy¿ i  zak³ada go na szyjê ch³opca. W kaplicy zapad³a cisza... ch³opiec spojrza³ na
krzy¿yk. Ostatnimi si³ami
przytuli³ rêkê Papie¿a... i
w tej przejmuj¹cej ciszy
powiedzia³: Dziêkujê.
Do zobaczenia w raju.
Tydzieñ póniej otrzymalimy wiadomoæ, ¿e
ch³opiec zmar³.
Arturo Mari,
wiêty Ojciec
(fragm.)

¯ycia. Przez osobiste wiadectwo cierpienia, a¿ po
ostatnie chwile ¿ycia, pokaza³ on wiatu, czym jest
godnoæ cz³owieka umieraj¹cego i chorego. Za szczególny znak mo¿na uznaæ
fakt, ¿e otrzyma³ on dokarmianie sond¹, w tym samym
czasie, gdy z g³odu i pragnienia umiera³a Amerykanka, Terri Schiavo, skazana na od³¹czenie od podobnej aparatury decyzj¹

amerykañskiego s¹du.
Irlandcy obroñcy ¿ycia
napisali, ¿e dla ca³ego
wiata Ojciec wiêty by³
jak moralny kompas  w
sprawach rodziny i prawa
do ¿ycia mówi³ g³osem
wyranym i silnym, zawsze w obronie s³abych
i bezbronnych. Dla nas
Polaków Ojciec wiêty
Jan Pawe³ II na zawsze pozostaje najwy¿szym autorytetem.
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Najmniejszy noworodek na wiecie

Dziecko w wieku 16 tygodni od poczêcia

Rumaisa Rahman, urodzona we
wrzeniu 2004 r., jako jedna z
bliniaczek, w klinice Uniwersytetu Loyola w Chicago, by³a dotychczas najmniejszym noworodkiem na wiecie, którego uda³o
siê utrzymaæ przy ¿yciu.
W chwili porodu (rozwi¹zanie
nast¹pi³o w drodze cesarskiego
ciêcia) maleñka Rumaisa wa¿y³a zaledwie 244 g  mniej ni¿
kostka mas³a lub puszka gazowanego napoju, a mia³a rozmiary podobne do telefonu komórkowego. Jej starsza siostra, Hiba,
by³a wiêksza  rodz¹c siê wa¿y³a 563 g.
Organizmy tych dziewczynek
s¹ zdolne do utrzymywania odpowiedniej temperatury, maluchy
nie potrzebuj¹ ju¿ inkubatora...To
ca³kowicie normalne dzieci. 
powiedzia³ dr William MacMillan z Loyola University Medical
Center. U 23-letniej mamy bliniaczek dosz³o w czasie ci¹¿y do
stanu przedrzucawkowego, który
charakteryzuje siê wysokim cinieniem krwi i innymi powa¿nymi problemami. Z uwagi na
ogromne zagro¿enie ¿ycia matki
i dzieci lekarze zdecydowali siê
na dokonanie cesarskiego ciêcia
w 26 tygodniu ci¹¿y.

Zobacz swoje dziecko

To niezwyk³e zdjêcie 6 tygodniowego poczêtego dziecka zosta³o wykonane podczas operacji ci¹¿y
pozamacicznej (medycyna nie umie jeszcze uratowaæ
dziecka w takim przypadku) na Uniwersytecie w Minnesota (USA) przez zawodowego fotografa medycznego Departamentu Sztuki Medycznej i Fotografii 
Roberta Wolfe.

BIOGRAFIA KA¯DEGO Z NAS:
u Serce rozpoczyna biæ miêdzy 18 a 21 dniem
od poczêcia.
u Zrêby uk³adu nerwowego s¹ ukszta³towane
ju¿ oko³o 20 dnia.
u Po 42 dniach ukszta³towany jest szkielet
i wystêpuj¹ odruchy.
u Fale mózgowe  EEG  zarejestrowano ju¿
w 43 dniu.
u Mózg i wszystkie uk³ady autonomiczne cia³a
s¹ ju¿ obecne w 8 tygodniu.
u Gdy po³askoczemy nosek 8 tygodniowego
dziecka, cofnie ono g³owê.

Zdjêcia USG przy zastosowaniu najnowszej technologii

Kobieta, która w czasie wizyty w gabinecie ginekologicznym,
ma mo¿liwoæ zobaczyæ swoje
nienarodzone dziecko na ekranie
monitora podczas badania USG,
postanawia urodziæ i staje siê
przeciwniczk¹ aborcji. Tak dzieje siê w 90% przypadków.
Przywo³uj¹c powy¿sze wyniki
badañ, legislatorzy i ustawodawcy stanu Michigan (USA) wyrazili nadziejê, ¿e równie¿ wród
kobiet zg³aszaj¹cych siê na
pierwsze badanie od razu do placówki dokonuj¹cej aborcji, podobny odsetek matek zdecyduje
siê na urodzenie dziecka. Jeli
kobieta zobaczy swoje dziecko,
bêdzie chcia³a zachowaæ je przy
¿yciu. Dlatego podjêto siê opra-

cowania projektu ustawy, której
zapisy umo¿liwi¹ ka¿dej kobiecie zobaczenie dziecka rozwijaj¹cego siê w jej ³onie.
Na ostry atak zwolenników
aborcji, ¿e kobiety bêd¹ teraz
zmuszane do badañ i ogl¹dania
p³odu, prawnicy odpowiedzieli,
¿e nowe prawo nie wprowadza

nakazu badañ, ale nakaz zaproponowania ka¿dej pacjentce mo¿liwoci skorzystania z
takich badañ. Pozwala to
uchroniæ tysi¹ce kobiet przed
póniejszym emocjonalnym i
psychicznym cierpieniem, wynikaj¹cym ze wiadomoci, ¿e
zabi³y swoje dziecko.

u Od 9 - 10 tygodnia dziecko obraca oczami,
prze³yka, porusza jêzykiem, a jeli dotknie siê
jego d³oni, zacinie j¹ w pi¹stkê.

11 - 12 tygodniowe dziecko energicznie ssie
swój kciuk oraz wdycha p³yn owodniowy,
æwicz¹c oddychanie.
u

u Od 11  12 tygodnia ma ju¿ paznokcie,
a rzêsy przed 16 tygodniem.
u Wszystkie systemy organizmu funkcjonuj¹
ju¿ od 12 tygodnia ¿ycia ³onowego.

Dziecko w wieku 8 tygodni od poczêcia
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Wskazówki dla rodziców

HIV wród nastolatków.

Co z edukacj¹ seksualn¹?
Edukacja seksualna
wpisana jest do zajêæ wychowania do ¿ycia w rodzinie zgodnie z prawem
owiatowym (Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 19
lipca 2002 - Dz. U. Nr 121
z dnia 31 lipca 2002 oraz
Rozporz¹dzenie MENiS z
dnia 12 sierpnia 1999 Dz. U. Nr 67 poz. 756).
Dzia³ania szko³y w tym
zakresie kierowane s¹ nie
tylko do uczniów, lecz
tak¿e do rodziców. Szko³ê obowi¹zuje przynajmniej jedno spotkanie nauczyciela przedmiotu z
rodzicami w ka¿dym

roku szkolnym przed rozpoczêciem zajêæ. Czyteln¹ zasad¹ pracy na zajêciach z tego zakresu jest
aktywizowanie uczniów
w kierunku odkrywania
prawdy, ¿e cz³owiek to
kto zdolny, aby racjonalnie myleæ i podejmowaæ
dzia³anie.
Zawarte w podstawie
programowej treci i zadania edukacyjne dotycz¹, m. in. zagro¿eñ spo³ecznych i maj¹ przede
wszystkim charakter profilaktyczny. Realizacja
zajêæ wychowania do
¿ycia w rodzinie zgodnie

z Podstaw¹ Programow¹
Kszta³cenia Ogólnego
(Rozporzadzenie MENiS
z dnia 26 lutego 2002 Dz. U. Nr 51) stwarza
mo¿liwoæ profilaktyki
nastêpuj¹cych zagro¿eñ
spo³ecznych:
w nikotynizm,
w alkoholizm,
w narkotyki,
w wczesna inicjacja
seksualna,
w HIV/AIDS i inne
choroby przenoszone
drog¹ p³ciow¹,
w agresja wród m³odzie¿y,
w sekty (psychomanipulacja),
w pornografia,
w uzale¿nienie od Internetu, gier komputerowych, dzia³ania seksualnego.
Co nam siê uda³o
wygraæ ?
Jak widaæ wczesna inicjacja seksualna jest zaliczana do zagro¿eñ spo³ecznych i tzw. zachowañ ryzykownych, co jest przekazywane zarówno rodzicom,
jak i uczniom w szkole.
Wygran¹ m³odych Polaków jest to, ¿e przes³anie o
abstynencji seksualnej dla
m³odzie¿y zaczyna byæ
coraz lepiej rozumiane. Do
sukcesu edukacji seksualnej, nale¿y zaliczyæ spadaj¹c¹ w Polsce od czterech
lat liczbê nastoletnich matek oraz zaka¿eñ wirusem

MEDYCYNA REGENERACYJNA ZAMIAST
KLONOWANIE TERAPEUTYCZNE
termin - medycyna regeneracyjna (regenerative
medicine), który pozwoli
na zrezygnowanie z nazwy
klonowanie terapeutyczne i wy³¹czy te praktyki z
dyskusji o klonowaniu.
Medycynê regeneracyjn¹ zdefiniowano jako
u¿ycie technologii transferu nuklearnego w celu
wygenerowania zarodkowych komórek macierzystych dla leczenia chorób
uwarunkowanych genetycznie. Komisja zaleci³a
bezwzglêdne odró¿nianie

Na co zwróciæ uwagê?
Zgodnie z prawem rodzice powinni wiedzieæ:
1. Kto uczy (czy ma
uprawnienia) i czy zna
podstawê programow¹
(Rozporz¹dzenie MENiS z
dnia 26 lutego 2002 zawieraj¹ce kierunki wychowania seksualnego
wypracowane na XI Miêdzynarodowym Kongresie
Seksuologów w Rio de
Janeiro w 1993 r. - obowi¹zuje do dzi - promowanie abstynencji seksualnej wród m³odzie¿y).
2. Jaki program wychowania do ¿ycia w rodzinie
realizowany jest w szkole?
3. Czy, zgodnie z § 2
wspomnianego na pocz¹t-

LISTY DO KLUBU

ZMIANA TERMINOLOGII

W marcu 2005 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjê³a rezolucjê
wzywaj¹c¹ do ustanowienia zakazu wszelkich form
klonowania cz³owieka.
Zwolennicy tzw. klonowania terapeutycznego rozpoczêli gor¹czkowe poszukiwanie mo¿liwoci ominiêcia ewentualnego zakazu.
Na przyk³ad, Irlandzka Komisja ds. Wspomaganego
Rozrodu Cz³owieka [Irish
Commission on Assisted
Human Reproduction
(CAHR)] przyjê³a nowy

Co siê dzieje w
szkole?
Pod pozorem dzia³añ
profilaktycznych i prozdrowotnych, bez wiedzy
rodziców, wpuszczani s¹
na lekcje tzw. specjalici (pytanie jakim prawem, przecie¿ lekcje
mog¹ prowadziæ tylko nauczyciele) od demoralizowania m³odzie¿y. Zdarza
siê niestety, ¿e i nauczyciele specjalici po
ukoñczonych kursach,
czy studiach podyplomowych realizuj¹, tzw. programy autorskie, które po
prostu demoralizuj¹ dzieci. Warto, aby znaleli siê
rodzice, którzy to szczegó³owo sprawdz¹ (program autorski powinien
byæ dostêpny dla ka¿dego
zainteresowanego rodzica
w bibliotece szkolnej).
Tym bardziej, ¿e badany
jest obecnie wskanik:
Przyjête przez szko³ê
lub placówkê wartoci
wychowawcze zawarte
w programie wychowawczym (wychowanie
do ¿ycia w rodzinie jest
elementem Programu Wychowawczego Szko³y).
Programy s¹ uzgodnione z rodzicami i przez
nich akceptowane. Jest
to Obszar IV. pkt 2 standardów oceny jakoci
pracy szkó³ i placówek
dotycz¹cych pracy wychowawczej i profilaktycznej szko³y i placówki w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicz-

nego (Rozporz¹dzenie
MENiS z dnia 23 kwietnia
2004 poz. 845). Nale¿y
zg³aszaæ do Kuratoriów
Owiaty przypadki demoralizowania m³odzie¿y w
szkole, gdy¿ jest to powa¿ne naruszenie prawa
rodziców i prawa owiatowego.

medycyny regeneracyjnej
od klonowania reprodukcyjnego na podstawie kilku zasadniczych kryteriów; jednym z nich jest
niepe³na procedura zap³odnienia pozaustrojowego.
Wprowadzenie nowego
terminu, pomocne w ominiêciu miêdzynarodowych
zakazów klonowania cz³owieka w celach badawczych, ma tak¿e stworzyæ
wra¿enie, ¿e medycyna
regeneracyjna jest dozwolona.

Siedzia³em sobie kiedy
w kociele, nic nie robi³em
i odpoczywa³em. Nagle
przysz³a do mnie myl: co
by by³o, gdybym tak zamiast paliæ papierosy, da³
ca³e te pieni¹dze, które
przepalam, na ratowanie
zagro¿onego ¿ycia poczêtego? No myl jest dobra,
mylê sobie, ale jak siê
uwolniæ od palenia papierosów! I tak sobie siedzê i
nic nie robiê. Nagle przysz³a druga myl, wiêc
szybko siêgn¹³em do torby po notes i zapisa³em:

Je¿eli mi Pan Bóg przyjdzie z pomoc¹, ¿e rzucê
palenie, to ja ze swej strony zobowi¹zujê siê ca³¹ tê
sumê, któr¹ przepalam, daæ
na ratowanie zagro¿onego
¿ycia poczêtego. Wyrwa³em tê kartkê z zeszytu,
wzi¹³em pó³ mojej pensji
miesiêcznej i zawin¹³em w
ni¹, a nastêpnie wrzuci³em
do skarbony, no i poszed³em do pracy, gdy¿ mia³em piln¹. I tak pracujê godzinê, a paliæ mi siê nie
chce, drug¹ godzinê - te¿
nie. Tak jakbym nigdy nie

ku rozporz¹dzenia, dzia³ania realizowane w ramach
wychowania do ¿ycia w
rodzinie zosta³y wpisane
do Szkolnego Programu
Profilaktyki i Programu
Wychowawczego Szko³y?
4. Czy przed rozpoczêciem zajêæ nauczyciel
spotyka siê co roku z rodzicami?
5. Czy na spotkaniu z
rodzicami prezentuje:
a) pomoce dydaktyczne,
literaturê dla m³odzie¿y i
rodziców?
b) podrêcznik, z jakiego korzysta?
Do kogo siê zwracaæ,
jak s¹ w¹tpliwoci?
W przypadku, gdy naruszane jest prawo, od razu
do Kuratorium Owiaty,
gdy¿ to dyrektor szko³y
odpowiada za realizacjê
tych zajêæ w szkole. Je¿eli nie s¹ one realizowane
lub s¹ jakie nieprawid³owoci, to nadzór, czyli
Kuratorium Owiaty, ma
obowi¹zek o tym wiedzieæ i podj¹æ stosowne
dzia³ania.
Alina Strza³kowska

pali³. Do dzisiaj nie palê.
Dotrzymujê s³owa. Innych
te¿ namawiam. Wychodzê
z za³o¿enia, ¿e ciê¿arna,
g³odna matka samej modlitwy na talerz nie naleje. Ta modlitwa jest bardzo potrzebna, ale musi
byæ poparta naszym czynem. A puszczamy z dymem ogromne pieni¹dze i
mówimy, ¿e nas nie staæ
na pomaganie.
I proszê, czy nie warto
staæ siê bohaterem, ratuj¹c ludzkie ¿ycie, ni¿ puszczaæ z dymem w³asne
¿ycie i zdrowie?
Aleksander z Nowej Huty

MO¯E W TEN SPOSÓB
URATUJEMY NIEJEDNO DZIECKO???

W y b i e r z ¯ycie!

Zapraszamy do
Klubu Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia
Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych,
p³aszczyzn¹ poparcia
dla idei ochrony ludzkiego ¿ycia i chrzecijañskiej moralnoci, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê
rodziny.
Klub nie jest kolejnym stowarzyszeniem,
ale miejscem spotkania
osób o podobnym systemie wartoci i zaanga¿owania. Ma s³u¿yæ
wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji
mi³oci i ¿ycia.
Patronat nad Klubem
prowadzi Human Life
International - Europa, polskie biuro miêdzynarodowej organizacji pro-life zbudowanej na fundamencie nauki Kocio³a katolickiego, zw³aszcza encykliki
Humanae vitae.
Jedynym warunkiem
przyst¹pienia do Klubu
jest zaakceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie formularza zg³oszenia. W odpowiedzi
nadsy³amy legitymacjê,
która jest bezp³atna.
Wysy³amy równie¿ bie¿¹ce informacje na tematy pro-life.
Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie dobrowolnymi darami, wspieraj¹cymi
dzia³ania w obronie
¿ycia i rodziny.
Magda Zdrojewska
(sekretarz Klubu)
--------------PRZY£¥CZ SIÊ
DO NAS!
Napisz:
Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdañsk
lub zadzwoñ:
tel. (58) 341-19-11
Wówczas nawi¹¿emy
korespondencjê.
Mo¿esz te¿ zapisaæ siê
poprzez stronê internetow¹
www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia).

I TY MO¯ESZ ZA£O¯YÆ
KR¥G DYSKUSYJNY
Gdy zbierze siê kilka
osób, od razu zaczynamy
rozmawiaæ. Dyskusje bywaj¹ czasami ostre i trudne, ale zawsze s¹ interesuj¹ce. Wci¹gaj¹ nas i
ucz¹ zauwa¿aæ drugiego
cz³owieka, jego problemy. Jak¿e czêsto tematem
takich dysput jest tematyka pro-life. Wówczas
bywa, ¿e zbyt silne emocje mog¹ zniszczyæ nasz¹
rozmowê. Okazuje siê, ¿e
nie umiemy rozmawiaæ,
szanowaæ siebie nawzajem czy racjonalnie broniæ swojej pozycji.
Idea Krêgów Dyskusyjnych narodzi³a siê szeæ
lat temu. Pomys³ zg³osi³a, pani Halina Skuza, nauczycielka z Czêstochowy, która poszukiwa³a
materia³ów do prowadzenia kó³ka zainteresowañ
dla m³odzie¿y. Przedyskutowalimy pomys³ i powiedzielimy  dlaczego
nie? Myl, aby uczyæ siê
dyskutowaæ jest znakomita, ale trzeba pomóc
temu, kto podejmie siê
prowadzenia tych spotkañ, aby by³y ciekawe,
rzetelne i nienudne! Powsta³a grupa nauczycieli,
która  po wielu dysku-

sjach  zaczê³a wypracowywaæ odpowiednie materia³y. Pierwszy Kr¹g
za³o¿y³a oczywicie pani
Halina. Zbieg³o siê to z
pi¹t¹ rocznic¹ powstania
Klubu Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia.
Od marca 2000 roku zosta³y powo³ane 24 Krêgi
w ró¿nych miejscowociach w ca³ej Polsce. Pracuj¹ one z ró¿n¹ czêstotliwoci¹. Do koñca ubieg³ego roku odby³o siê 255
spotkañ, w których wziê³o udzia³ ponad 5 tysiêcy
osób. Jak na tak krótki
okres istnienia, to niema³o. Grupy nie s¹ zbyt liczne, dlatego ³atwiej w nich
o bezporedni kontakt, nawi¹zanie bliskich wiêzi i
wzajemne wsparcie. Spotkania odbywaj¹ siê zarówno w szko³ach, jak i
salkach przy parafiach, a
tak¿e w mieszkaniach prywatnych. Mo¿na je prowadziæ tak¿e w czasie wakacji na obozach. Program
ten mo¿na prowadziæ w
ka¿dej organizacji, jeli
tylko jest trochê wolnego
czasu. W ¿aden sposób nie
ingerujemy w strukturê
danej organizacji.

Dla ka¿dego tematu
jest gotowy konspekt,
drobiazgowo przygotowany metodyczne, który
zawiera wiele metod aktywizuj¹cych, za³¹czniki
z fragmentami potrzebnych tekstów do danego
spotkania, bogat¹ bibliografiê ogóln¹ i szczegó³ow¹. Wszystkie te materia³y osoba prowadz¹ca
otrzymuje bezp³atnie.
Do tej pory zosta³y
opracowane 23 tematy, a
dwa nastêpne s¹ w przygotowaniu. Oto niektóre
z nich:
- Kiedy zaczyna siê
¿ycie cz³owieka?
- Czy rodzina wielodzietna to rodzina patologiczna?
- ¯yæ do koñca z godnoci¹, czyli jak? (eutanazja)
- Metody planowania
rodziny.
- Co robiæ, kiedy ma³¿onkowie nie mog¹ mieæ
dzieci?
- Sztuczne przekazywanie ¿ycia.
- Aborcja  czy jednak
nie ma sytuacji wyj¹tkowych?
- Czy cierpienie ma
sens?
Oprócz kolejnych konspektów spotkañ ka¿dy z
prowadz¹cych otrzymuje
pomoce w postaci:
- wskazówek metodycznych i praktycznych;
- wykazu literatury
ogólnej i szczegó³owej
zwi¹zanej z tematami
spotkañ;
- skarbca metod (uzupe³nianego na bie¿¹co).
Pro-

wadz¹cy jest zobowi¹zany co trzy miesi¹ce przes³aæ sprawozdanie z dzia³alnoci swojego Krêgu,
aby utrzymaæ sta³y kontakt i otrzymywaæ dalsze
materia³y.
Na koniec troszkê informacji z terenu. Co zawieraj¹ sprawozdania?
Na przyk³ad, w Rzeszowie tak zapraszano na
spotkania:
Mo¿esz mi³o i sensownie spêdziæ czas w niedzielne popo³udnie.
Us³yszeæ, co inni myl¹.
Co Ci to da? Nie zagubisz siê i bêdziesz piêknie
¿yæ.
Atrakcyjnie prowadzone zajêcia. Zero nudy!
Skutkiem spotkañ w ramach tego Krêgu by³o,
m. in.:
- utworzenie gablot z
materia³ami pro-life w
szko³ach, poradniach,
szpitalach;
- wystawa dla studentów Dziecko od poczêcia
do naturalnego porodu
oraz wystawa Fakty
¯ycia;
- przyrzeczenia czystoci przedma³¿eñskiej dla
m³odzie¿y od 16 roku
wzwy¿;
- wizytacje w kawiarenkach internetowych odnonie zabezpieczeñ w
dostêpie do stron pornograficznych;
- umieszczenie w widocznych miejscach mia-
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sta plakatów promuj¹cych ¿yczliwoæ dla matki z dzieckiem;
- rajd turystyczny Szlakiem Otto Szimka.
Z kolei prowadz¹ca
Kr¹g w Czêstochowie, pisze:
Scenariusze s¹ wietne,
prowadzê spotkania wed³ug nich. Czasem wybieram z nich to, co przydaje mi siê najbardziej w
konkretnej grupie. Chcê
przekazaæ m³odzie¿y
przede wszystkim wiedzê
z zakresu ma³¿eñstwa i
rodziny. Niech potem ich
wybory bêd¹ bardziej
wiadome i odpowiedzialne. (...) M³odzie¿ jest
bardzo zadowolona. Wiele spraw udaje nam siê
naprostowaæ, choæ pocz¹tki nie zawsze s¹
³atwe. Czêsto wierz¹ w to,
co lansuj¹ media. Mi³o,
gdy zmieniaj¹ stereotypowe nastawienia.
Wiêcej informacji o
strukturze organizacyjnej,
a tak¿e mo¿liwoæ zg³oszenia chêci prowadzenia
Krêgu znajdziecie na
stronie internetowej
www.hli.org.pl w dziale
Krêgi Dyskusyjne. Jeli
nie macie dostêpu do Internetu, mo¿na siê z nami
skontaktowaæ telefonicznie lub zwyk³¹ poczt¹
 namiary w stopce redakcyjnej.
Anna Lisiewicz
(koordynator
programu)
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OFERTA MATERIA£ÓW EDUKACYJNYCH
C E N A:

C E N A:

C E N A:

4 z³

Ewa Kowalewska:
Wybierz ¯ycie!
Ka¿dy z nas pocz¹³ siê w ³onie swej matki. Nasi
rodzice wybrali ¿ycie, pozwolili nam siê urodziæ. A czy
my pozwolimy urodziæ siê naszym dzieciom? Czy
potrafimy pokochaæ maleñkie i bezbronne, nasze
poczête dziecko? Jestemy wolni, mo¿emy wybieraæ,
wiêc ...
Autorka odpowiada na wiele pytañ dotycz¹cych
rozwoju prenatalnego dziecka oraz trudnych sytuacji w
¿yciu kobiety.

CENA:
17,50

16 z³

Dorota Kornas  Biela:
Wokó³ pocz¹tku ¿ycia
ludzkiego
Autorka, psycholog z
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, omawia
rozwój dziecka od poczêcia
do urodzenia siê. Przystêpnie t³umaczy potrzeby
dziecka i zachodz¹ce
zmiany. Zachêca do
kontaktu i rozmawiania z
nim, piewania, s³uchania
muzyki. Proponuje ojcu
kontakt z dzieckiem.
Omawia, m. in. przygotowanie do porodu rodzinnego,
problemy diagnostyki
prenatalnej oraz dotycz¹ce
aborcji i jej nastêpstw.

16 z³

C E N A:

z³

C. Lejeune:
¯ycie jest szczêciem
Wzruszaj¹ce wspomnienia
córki profesora Jerome
Lejeunea, francuskiego
naukowca, lekarza i genetyka, wielkiego obroñcy
chorych dzieci z zespo³em
Downa, serdecznego
przyjaciela Ojca wiêtego
Jana Paw³a II. Cz³owieka,
który wiadomie powiêci³
swoj¹ karierê naukow¹, a
nawet mo¿liwoæ otrzymania Nagrody Nobla, odwa¿nie staj¹c w obronie ¿ycia
dzieci w ³onach matek.
Córka opisuje atmosferê
domu rodzinnego, pracê
ojca, jego ofiarnoæ i
niezwykle dyskretne, a
wyj¹tkowo silne wiadectwo
wiary a¿ do koñca.

W³odzimierz Fija³kowski:
Moja droga do Prawdy
G³êboko filozoficzne
rozwa¿ania na temat sensu
ludzkiego ¿ycia, snute
podczas wypraw rowerowych do Prawdy (wioski
pod £odzi¹) przez lekarza
ginekologa - po³o¿nika,
twórcê polskiego systemu
szkó³ rodzenia, znanego
obroñcê ludzkiego ¿ycia.
Ksi¹¿ka tchnie niewyczerpanym optymizmem,
typowym dla osobowoci
Profesora. Jest znakomit¹
lektur¹ dla ka¿dego.

4 z³

Zdolnoæ odczuwania
bólu przed urodzeniem
Raport Komisji Parlamentu Brytyjskiego
Jest to podsumowanie
aktualnej wiedzy dotycz¹cej
mo¿liwoci odczuwania
przez dziecko w okresie
prenatalnym. Raport
powsta³ na drodze dochodzenia medycznego
poprzez zebranie owiadczeñ i prac najwybitniejszych specjalistów z ca³ego
wiata od leczenia bólu. W
ostatecznym wniosku
podaje siê, ¿e nie mo¿na
zaprzeczyæ, ¿e dziecko ju¿
w 6 tygodniu ¿ycia ³onowego odczuwa ból, chocia¿
dzieje siê to inaczej ni¿ u
osoby bardziej dojrza³ej.

Przeczytaj i podaruj innym!
FILMY:

Zestaw modeli Jak powsta³em
W zestawie znajduje siê 5 modeli z nietoksycznej
masy plastycznej, ukazuj¹cych dziecko w okresie
prenatalnym w macicy w wieku: 4 tyg., 8 tyg., 12 tyg.,
14 tyg. i 18 tygodni od poczêcia. Do zestawu do³¹czony jest przewodnik metodyczny autorstwa Doroty
Kornas  Bieli na temat rozwoju dziecka w okresie
prenatalnym. Zestaw zosta³ zarejestrowany jako
pomoc naukowa dla szkó³ nr 0534/1998.
Cena: 330 z³.

ZAMÓW GAZETKÊ
INTERNETOW¥!
Jeli masz komputer i korzystasz z Internetu, mo¿esz zamówiæ nasz¹ najnowsz¹ cotygodniow¹ gazetkê internetow¹. Zawiera ona podsumowanie najwa¿niejszych informacji dotycz¹cych obrony ¿ycia i rodziny z ca³ego wiata. Informacje te z regu³y nie docieraj¹ do nas,
zatrzymuj¹c siê na blokadzie, stosowanej przez
wielkie media.
Zawsze mo¿esz wpisaæ siê na listê wysy³kow¹, wchodz¹c na nasz¹ stronê:
www.hli.org.pl
Gazetka jest bezp³atna!

Moja droga do
Prawdy
Dokumentalny film
biograficzno-edukacyjny
z udzia³em prof. W³odzimierza Fija³kowskiego.
Rewelacyjnie ukazuj¹cy
pocz¹tki ludzkiego ¿ycia,
poród rodzinny i mi³oæ
rodzicielsk¹ w kontekcie postawy ¿yciowej i
wiadectwa znanego
ginekologa i obroñcy
¿ycia.
VHS  27 z³
CD  20 z³

Oblicza eutanazji
Film ukazuj¹cy rzeczywiste sytuacje ¿yciowe
dotycz¹ce eutanazji
praktykowanej w
Holandii i Belgii oraz ich
wp³yw na wszystkich
cz³onków rodziny.
Autentyczne wiadectwo
osób, które prze¿y³y
dramat eutanazji wród
najbli¿szych.
VHS  27 z³
CD  20 z³

Skutecznoæ prezerwatywy
Adresowana do m³odych ulotka
ukazuj¹ca prawdziwe oblicze bezpiecznego seksu. Omawia zagro¿enie
zaka¿enia wirusem HIV podczas
wspó³¿ycia z u¿yciem prezerwatywy.
Porusza te¿ problem porednich
kontaktów seksualnych, jeli nie
zachowuje siê ca³kowitej abstynencji
lub wiernoci.
Cena: 1,30 z³

Moje ¿ycie w
Twoich
rêkach
Zak³adka do
ksi¹¿ki.
Ukazuje fakty
dotycz¹ce
rozwoju
cz³owieka w
okresie
prenatalnym.
Cena: 0,30 z³

Eugene
Diamond:
RU  486
(mifepristone, mifegyne)
Opracowanie
znanego
lekarza
omawiaj¹ce
dzia³anie, procedury
medyczne i nastêpstwa
stosowania pigu³ki aborcyjnej RU-486.
Cena: 0,80 z³

Rzetelna wiedza - ratuje ¿ycie!
Biuletyn Informacyjny Wybierz ¯ycie! Klubu Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia przy wspó³pracy Human Life International  Europa.
Biuletyn jest kontynuacj¹ wydawanego wczeniej Euro Life.
Redaguje zespó³:
Ewa Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Ma³gorzata Wyszyñska, Arkadiusz Disterheft (sk³ad), Magdalena Zdrojewska.
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