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Nie lêkajmy siê, uczyñmy wszystko, aby zwyciê¿y³a Prawda, Mi³oæ i Dobro, uczyñmy wszystko,
aby zwyciê¿y³a Cywilizacja ¯ycia.
Ojciec wiêty, Jan Pawe³ II

Drodzy Przyjaciele!
Rodzina jest dla nas niezwykle wa¿na. To
rodowisko, w którym rodzimy siê, ¿yjemy,
pracujemy, umieramy. To s¹ nasi najbli¿si,
ukochani. O nich siê troszczymy, dla nich
siê trudzimy, o nich siê czêsto martwimy,
zw³aszcza, gdy jest ciê¿ko.
Obecnie doznajemy niespotykanego ataku na rodzinê. £atwo zniszczyæ kruche
szczêcie rodzinne, sk³óciæ, rozbiæ, porzuciæ. Ale wtedy cz³owiek jest sam!
Dzisiaj czêsto rodzice s¹ bez pracy, dzieci
niedo¿ywione, a wiele mediów atakuje wartoci rodzinne. W dzia³aniach rz¹du przez
ostatnie cztery lata trudno dostrzec ¿yczliwoæ wobec rodzin, a niejednokrotnie by³y
to dzia³ania wrêcz wrogie. Z pewnoci¹ najtrudniej jest rodzinom wielodzietnym, które
przecie¿ ponosz¹ szczególny trud wychowania m³odych obywateli naszego kraju.
A przecie¿, jeli m³ode rodziny nie bêd¹
chcia³y mieæ dzieci, jaka bêdzie przysz³oæ
Polski?
Musimy walczyæ o prawo naszych rodzin
do godnego bytu! Mamy do tego prawo zagwarantowane w konstytucji. To nasz obowi¹zek, wynikaj¹cy tak¿e z przes³ania Sierpnia 80, kiedy robotnicy upomnieli siê z tak¹
moc¹ o sprawy rodzin. Nie bêdzie to jednak mo¿liwe, jeli nie bêdziemy mieli takich
pos³ów i senatorów, którzy odwa¿nie i konsekwentnie bêd¹ siê upominali o nasze
prawa i prawa naszych rodzin.
Zwracam na to uwagê w kontekcie zbli¿aj¹cych siê wyborów. To szansa dla nas
wszystkich. ¯¹dajmy polityki spo³ecznej
¿yczliwej naszym rodzinom! Nie chowajmy
g³owy w piasek. Wybierzmy takich ludzi,
którym mo¿na zaufaæ. Takich, którzy bêd¹
walczyæ o wprowadzenie racjonalnej polityki prorodzinnej. To nieprawda, ¿e nie ma
takich ludzi. Dzisiaj prezentujemy kilka artyku³ów tych, którzy konsekwentnie od lat
dzia³aj¹ na rzecz rodziny.
Ewa Kowalewska
dyrektor HLI-Europa

Jeli nie ochronimy naszych rodzin,
nie ocalimy ani naszych dzieci,
ani naszej m³odzie¿y,
ani matek i ojców,
ani nas samych!

Antoni Szymañski

URATOWAÆ RODZINÊ
W sferze werbalnych zapewnieñ, programów i deklaracji rodzina zas³uguje
na uznanie, zainteresowanie i zapewnienie jej dobrych warunków funkcjonowania. Có¿ jednak widzimy, gdy rozejrzymy siê
wokó³  ogromne bezrobocie, nierozwi¹zany problem niedo¿ywionych
dzieci, ustawowe zachêty
do rozwodów i samotnego
wychowywania dzieci,
kryzys w lecznictwie, ci¹g³e ograniczanie wiadczeñ rodzinnych, promocjê bezdzietnoci i podwa¿anie wartoci rodzinnych.
Demograficzna zapaæ
Polski jest ju¿ faktem. W
stosunkowo krótkim czasie radykalnie zmieni³a siê
struktura rodziny. Jeszcze
15 lat temu by³a to rodzina z dwójk¹ dzieci. Obecnie przewa¿a model rodziny z jednym dzieckiem.
Badania opinii publicznej

potwierdzaj¹, ¿e coraz czêciej m³odzi nie decyduj¹
siê na dzieci, motywuj¹c to
obawami o mo¿liwoci ich
utrzymania. Spo³eczeñstwo polskie szybko siê
starzeje, co poci¹ga za
sob¹ zwiêkszenie nak³adów na emerytury i opiekê medyczn¹.
Problemy te s¹ niedoceniane i nie spotykaj¹ siê z
w³aciwymi rozwi¹zaniami w zakresie polityki spo³ecznej. Jeli nie zostan¹
one rozwi¹zane, wywr¹
powa¿ny wp³yw na przysz³oæ kraju. Zmniejsz¹
witalne procesy ekonomiczne, spowoduj¹ zwiêkszenie nak³adów na wiadczenia emerytalne, zdrowotne i socjalne.
Przedstawicielka polskiego rz¹du, minister
Magdalena roda, na miêdzynarodowej konferencji
w Szwecji owiadczy³a:
Barier¹ w zwalczaniu

przemocy jest, przynajmniej w Polsce, rodzinnocentryczny typ spo³eczeñstwa i wspólnotowy charakter wyznawanych wartoci. Wypowied ta oczywicie wywo³a³a burzê, ale
premier M. Belka nie odwo³a³ jej ze stanowiska, a
wicepremier I. Jaruga-Nowacka, szeroko znana z feministycznych i antyrodzinnych wyst¹pieñ, wyrazi³a swoje uznanie oraz
pe³ne poparcie. To zrozumia³e, gdy¿ przez ostatnie
4 lata rz¹d prowadzi politykê nie¿yczliw¹ wobec
polskiej rodziny.
Ju¿ jesieni¹ 2001 r., po
wyborach i przejêciu w³adzy przez lewicê, kolejno
nastêpowa³y uderzenia godz¹ce w dobro polskich rodzin. Zaczê³o siê od przyjêcia ustawy bud¿etowej, w
której postanowiono zaoszczêdziæ na wydatkach rodzinnych ponad 2,5 mld z³.

Skrócono o 10 tygodni
urlopy macierzyñskie, zlikwidowano zasi³ek porodowy oraz pomoc dla ubogich kobiet w ci¹¿y. Ograniczono liczbê uprawnionych do otrzymywania zasi³ku rodzinnego oraz zasi³ku okresowego gwarantowanego kobietom opiekuj¹cym siê dzieckiem po
utracie zasi³ku dla bezrobotnych. Zmniejszono tak¿e kr¹g uprawnionych do
zasi³ku sta³ego z tytu³u
opieki nad dzieckiem niepe³nosprawnym oraz zaostrzono zasady przyznawania zasi³ku pielêgnacyjnego. Podwy¿szono podatek VAT na artyku³y dzieciêce i ograniczono mo¿liwoci korzystania z tañszych przejazdów dla niepe³nosprawnych i ich opiekunów. Zlikwidowano
Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du ds. Rodziny i Sejmow¹
cd. na str. 4
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W EUROPIE
BRAKUJE DZIECI
Najnowszy raport Unii
Europejskiej zatytu³owany Confronting demographic change: a new
solidarity between the generations (W obliczu
przemian demograficznych: nowa solidarnoæ
miêdzypokoleniowa)
wzywa kraje cz³onkowskie do wiêkszej dzietnoci. W treci raportu znalaz³o siê sformu³owanie,
które przypomina decydentom, ¿e Europa stoi w
obliczu bezprecedensowych przemian demograficznych. Europejski
wskanik dzietnoci jest
daleko niewystarczaj¹cy
do utrzymania zastêpowalnoci pokoleñ. Autorzy raportu sugeruj¹, ¿e
powrót do wzrostu demograficznego powinien
byæ dla Europy spraw¹ o
najwy¿szym priorytecie.
Strategie rz¹dowej polityki spo³ecznej powinny
byæ tak opracowane, aby
poprzez wspieranie i
wzmocnienie rodziny
przyczyni³y siê do wzrostu liczby urodzeñ.
Raport zaleca wspieranie rodzin przez pañstwo.
Nale¿y umo¿liwiæ ma³¿onkom godzenie ¿ycia

rodzinnego z prac¹ zawodow¹, wprowadziæ m. in.
korzystne urlopy rodzicielskie, zapewniæ godziwe warunki pozyskania
odpowiedniego mieszkania.
Raport podnosi alarm
w sprawie drastycznie niskich wskaników dzietnoci we wszystkich krajach cz³onkowskich Unii
Europejskiej. Wskanik
ten osi¹ga poziom poni¿ej wartoci koniecznej
do odnowy populacji

(oko³o 2,1 dziecka na kobietê w wieku rozrodczym), w wielu krajach
spad³ on nawet poni¿ej
1,5 dziecka na kobietê,
a w krajach Europy
Wschodniej i rodkowej
wynosi mniej ni¿ 1,3
dziecka na kobietê.
W raporcie mo¿emy
przeczytaæ, ¿e wspó³czenie w Europie m³odzi
ludzie to rzadkie bogactwo. Do 2030 r. populacja ludzi w wieku produkcyjnym (15-64 lata) zmaleje o 20,8 mln osób. Odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym wzronie z
obecnych 49% do 66%
ludnoci ogó³em.
Raport ostrzega przed
spo³eczno-gospodarczymi
konsekwencjami spadku
liczby ludnoci w Europie
 nigdy w historii nie
by³o wzrostu ekonomicznego bez wzrostu ludnociowego. Ekonomici
prognozuj¹, ¿e starzenie
siê europejskiego spo³eczeñstwa mo¿e spowodowaæ, i¿ roczny wzrost
produktu krajowego brutto spadnie z dzisiejszych
2-2,25% do 1,25% w
2040 r. W raporcie zasugerowano podwy¿szenie

wieku emerytalnego oraz
wzrost odsetka osób zatrudnionych. Sytuacja
wymaga, aby wskanik
zatrudnienia kszta³towa³
siê na poziomie 70% obywateli. Zaleca siê nawet,
aby osoby z nieprodukcyjnych grup wiekowych  poni¿ej 15 lat i
powy¿ej 64 lat  zosta³y
zaanga¿owane na rynku
pracy. W opinii autorów
raportu nale¿y tak¿e
zwiêkszyæ zatrudnienie
kobiet.

NIEZAWIS£OÆ POLSKI
W DZIEDZINIE
MORALNOCI I KULTURY
Delkaracjê sejmow¹
W sprawie nienaruszalnoci suwerennych kompetencji pañstwa w dziedzinie moralnoci i kultury, której jestem wspó³autorem, uda³o siê
uchwaliæ w kwietniu
2003 r., po³¹czonymi si³ami prawicy. £¹czy ona
w sobie uznanie dla uniwersalnych praw moralnych z zasadniczym postulatem poszanowania
zasady suwerennoci
pañstwa polskiego. Podstaw¹ jest za³o¿enie, ¿e
porz¹dek prawny Polski
w powa¿nej mierze chroni fundamentalne wartoci moralne oraz kulturowe. W tej kwestii nie
mo¿e on byæ nara¿any na
jakiekolwiek ingerencje
zewnêtrzne, co staje siê
szczególnie wa¿nym problemem w obliczu
uczestnictwa Polski w
Unii Europejskiej.
Pierwsz¹ inspiracj¹
podjêcia tej deklaracji by³
analogiczny dokument
uchwalony przez Radê
Narodow¹ Republiki S³owacji. Debata nad tym
dokumentem zogniskowa³a zainteresowanie
wszystkich ugrupowañ i
przez kolejne miesi¹ce
stanowi³a g³ówn¹ o dyskursu politycznego u naszych s¹siadów. Niektórzy podwa¿ali g³ówny zamys³ projektodawców,
wyra¿ony w zdaniu:
Uwa¿amy za (...) konieczne (...) pozostawienie
prawa do podejmowania
decyzji w kwestiach kulturowych i etycznych (...)
w wy³¹cznej kompetencji
pañstw cz³onkowskich i
uznanie go przez Uniê
Europejsk¹. Ostatecznie
deklaracjê przyjêto dziêki poparciu zarówno partii tworz¹cych rz¹d, jak i

opozycji. Jedynie s³owaccy postkomunici
konsekwentnie j¹ krytykowali. Dokument ten
sta³ siê wa¿nym g³osem
w debacie europejskiej i
by³ szeroko komentowany w mediach zagranicznych, tak¿e polskich.
Drug¹ inspiracj¹ by³
apel skierowany do parlamentarzystów przez
Polsk¹ Federacjê Ruchów Obrony ¯ycia, niezwykle zas³u¿on¹ dla organizowania spo³ecznego
wsparcia na rzecz poszanowania ¿ycia dzieci nienarodzonych. Dzia³acze
Federacji zwrócili uwagê
opinii publicznej, ¿e polski dorobek prawny,
chroni¹cy podstawowe
zasady moralne i kulturowe, winien byæ chroniony wobec ewentualnych
nacisków ze strony organizacji miêdzynarodowych, np. Rady Europy
czy niektórych agend
ONZ, promuj¹cych ideologiê naruszaj¹c¹ naturalne uprawnienia osób,
rodzin i narodów.
Trzeci¹ inspiracj¹ okaza³ siê tzw. Przypadek irlandzki. W 1992 r. na
mocy dodatkowego protoko³u nr 17, rozumianego
jako aneks do Traktatu z
Maastricht, Unia Europejska zagwarantowa³a nienaruszalnoæ artyku³u irlandzkiej konstytucji, wed³ug którego pañstwo
uznaje prawo do ¿ycia
nienarodzonego dziecka,
z odpowiadaj¹cym temu
równym prawem do ¿ycia
matki, gwarantuj¹c w
swych ustawach szacunek i ochronê tego prawa oraz jego egzekwowanie, jak d³ugo jest to mo¿liwe. Protokó³ ten brzmi
nastêpuj¹co: Traktat o
Unii Europejskiej, Trakta-

ty ustanawiaj¹ce Wspólnoty Europejskie, Traktaty lub Akty zmieniaj¹ce
lub uzupe³niaj¹ce powy¿sze Traktaty nie maj¹
wp³ywu na stosowanie w
Irlandii artyku³u 40.3.3
Konstytucji Irlandii. Charakterystyczne, ¿e protokó³ gwarantuje nie tyle
konkretn¹ treæ moraln¹
i prawn¹, ale raczej nienaruszalnoæ ustawodawstwa Republiki Irlandii, co
zwiêksza atrakcyjnoæ
tego rozwi¹zania.
Czwart¹ inspiracj¹ sta³o siê stanowisko Konferencji Episkopatu Polski,
zatytu³owane Biskupi
polscy wobec integracji
europejskiej, poruszaj¹ce
problem moralny wobec
konkretnego zagadnienia
spo³ecznego i politycznego. Biskupi polscy nawi¹zali do wielowiekowej
tradycji Kocio³a, który
(...) stara³ siê kszta³towaæ
umys³y i sumienia wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby dokonywali w³aciwych wyborów s³u¿¹cych dobru i
jednoci narodów.
Deklaracja o suwerennoci pañstwa w dziedzinach moralnoci i kultury
zwi¹zana jest z dwojakim
zagro¿eniem polskiego
porz¹dku prawnego. Po
pierwsze, w niektórych
instytucjach europejskich
ci¹gle próbuje siê rozszerzaæ interpretacjê dotycz¹c¹ przestrzegania praw
cz³owieka i zakazu dyskryminacji, przyk³adowo
na promocjê zachowañ
i zwi¹zków homoseksualnych czy swobodnego dostêpu do aborcji. Z prawno-naturalnego nakazu
szacunku dla ka¿dej osoby ludzkiej próbuje siê
wywodziæ nakaz legalizacji zwi¹zków jednop³cio-

wych, które mia³yby
otrzymaæ wszystkie prawa
przys³uguj¹ce rodzinom.
Próba narzucenia Polsce
powy¿szej interpretacji
prawa jest oczywicie nie
do przyjêcia, chocia¿ jej
zwolennicy stale powo³uj¹ siê na domniemane
standardy europejskie. Po
drugie, prawo wspólnotowe (zarówno traktatowe,
jak i pochodne) ulega
przemianom i formu³uje
nowe postulaty.
Poza omawian¹ deklaracj¹ opracowa³em tak¿e
projekt uchwa³y w sprawie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w
kwestii poszanowania
ludzkiego ¿ycia. Porusza
ona trzy zagadnienia: poparcie Polski dla miêdzynarodowej konwencji zakazuj¹cej klonowania
istot ludzkich, sprzeciw
wobec finansowania
przez Uniê Europejsk¹
badañ na komórkach macierzystych oraz sprzeciw
wobec finansowania
przez Polskê organizacji
miêdzynarodowych i pozarz¹dowych, które w
krajach rozwijaj¹cych siê
prowadz¹ programy zawieraj¹ce aborcjê. W wyniku obstrukcyjnej dzia³alnoci pos³ów lewicy
projektu tego nie uda³o
siê uchwaliæ. Mam nadziejê, ¿e bêdzie to mo¿liwe po wyborach, w nastêpnej kadencji sejmu.

Artur Zawisza

Pose³ na Sejm RP
Kandydat na Pos³a
nr 2 na liscie PiS,
okrêg wyborczy
podwarszawski,
powiaty: grodziski,
legionowski, nowodworski,
otwocki, piaseczyñski,
pruszkowski, warszawski
zachodni, wo³omiñski
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Podatki
i nasze dzieci
W aktualnej dyskusji
dotycz¹cej podatków na
plan pierwszy wybija siê
kwestia ich obni¿enia i
sporu czy 15% podatek
liniowy, proponowany
przez Platformê Obywatelsk¹, jest efektywny i
korzystny, czy sprawiedliwsze i bezpieczniejsze jest rozwi¹zanie proponowane przez Prawo i
Sprawiedliwoæ w postaci dwóch progów
(pocz¹tkowo 18% i
32%, a docelowo 18% i
28%). Rozmiary przepaci w dochodach miêdzy
najbiedniejszymi a najbogatszymi Polakami
wskazuj¹, i¿ wprowadzenie podatku liniowego przy zachowaniu poziomu dochodów pañstwa z podatku, oznacza
podwy¿szenie efektywnej stawki podatkowej
dla osób najubo¿szych
za obni¿enie jej dla
osób najbogatszych.
Zdecydowanie mniej
mówi siê natomiast o
kwestii uwzglêdnienia
utrzymania dzieci w
systemie podatkowym,
a bez tego jest on bardzo niesprawiedliwy.
Tu nie chodzi o jakie
nadzwyczajne ¿¹dania,
ale o sam kierunek narodowego rozwoju. Pañstwo musi zebraæ rodki
potrzebne do finansowania swojej dzia³alnoci.
Nie mo¿e równie¿ hamowaæ rozwoju gospodarczego nadmiernymi obci¹¿eniami podatkowymi.
Nale¿y oczywicie stale d¹¿yæ do finansowej
koncentracji pañstwa na
sprawach najwa¿niejszych i zmierzaæ do
zmniejszania podatków.
Ale w przypadku podatku osobistego to w³anie
rodziny powinny byæ adresatem tej polityki i odczuæ zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych.
Trudno poj¹æ racje
przeciwników tych rozwi¹zañ. Traktuj¹ oni podatkow¹ ochronê utrzy-

mania dzieci jako jaki
szczególny przywilej,
mówi¹ o tym, ¿e ich wychowywanie to prywatna
sprawa rodziców i w
koñcu zapominaj¹ nawet
o tym, ¿e op³acaj¹c VAT
 rodziny p³ac¹ pañstwu
podatek za to, ¿e ¿ywi¹ i
ubieraj¹ swoje potomstwo.
Obecny system podatkowy pogarsza sytuacjê
ekonomiczn¹ osób decyduj¹cych siê na posiadanie dzieci. P³ac¹ rodziny,
a w istocie rodzice musz¹
p³aciæ za dzieci. Dlaczego? Bo w liberalnej demokracji g³os maj¹ silni i
zwarci, wiêc mocne, zorganizowane grupy zawodowe, a nie rodziny zajête utrzymaniem i wychowaniem swoich dzieci.
Mia³ racjê Hamish Fraser
pisz¹c, ¿e dzi rodziny
wielodzietne s¹ ubogimi
nawet w bogatych spo³eczeñstwach. a tym bardziej u nas.
Utrzymanie dziecka
jest kosztowne, tak w zakresie kosztów bezporednich, jak i porednich
(np. czasu powiêconego
im przez rodziców). Przy
wiêkszej liczbie dzieci
jedno z rodziców czêsto
rezygnuje z pracy zawodowej na krótszy lub
d³u¿szy okres, co pogarsza materialn¹ sytuacjê
rodziny. Osoby bez dzieci maj¹ wiêcej czasu

i energii na rozwój zawodowy i osi¹gaj¹ czêciej
lepsze zarobki. Z tego tytu³u w przysz³oci
osi¹gn¹ te¿ lepsze zabezpieczenie emerytalne.
Natomiast osoby wychowuj¹ce dzieci czêsto
osi¹gaj¹ gorszy status
materialny w czasie aktywnoci zawodowej. W
przysz³oci ich dzieci
bêd¹ finansowa³y tych,
którzy z ró¿nych powodów dzieci nie wychowywali.
Mocnym argumentem
za prorodzinnymi zmianami podatkowymi jest
nasza sytuacja demograficzna. Kryzys rodziny,
spadek liczby urodzeñ to
jedna z pora¿ek III Rzeczypospolitej, jedna ze
zmarnowanych szans
niepodleg³oci. Choæ od
szeciu lat liczba ludnoci w Polsce nieustannie
spada, to nie dostrzegamy tego dostatecznie
wyranie, bo jest to spadek niedu¿y z powodu
wyd³u¿enia siê redniego
czasu ¿ycia o prawie
cztery lata na przestrzeni
ostatnich 15 lat. Jednak
liczba urodzeñ spada dramatycznie. W 2003r. urodzi³o siê 351,1 tys. dzieci, podczas gdy w 1983r.
by³o to 723,6 tys. Oznacza to 100% spadek.
Na tê demograficzn¹
zapaæ potrzebna jest odpowied w postaci ak-

tywnej polityki spo³ecznej. Zrozumia³y to spo³eczeñstwa zachodnie, w
których widmo wymierania pojawi³o siê wczeniej. Wiele pañstw zaproponowa³o pakiety
dzia³añ sprzyjaj¹cych rodzicielstwu. Zawiera³y
one korzystne wiadczenia rodzinne, rozwój dostêpnych i na dobrym poziomie us³ug na rzecz rodziny, u³atwienia w
³¹czeniu pracy zawodowej i obowi¹zków domowych.
Pañstwo nie mo¿e byæ
obojêtne na realizacjê
aspiracji swoich obywateli. Tymczasem czêsto to
czynnik ekonomiczny
wymusza ograniczenie
liczby posiadanych dzieci. W tej sytuacji jednym
w istotnych rozwi¹zañ
powinna byæ zmiana systemu podatkowego na
taki, który uwzglêdni
koszty utrzymania dzieci.
Jest dzi konieczna
zmiana sposobu mylenia
o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Zasady opodatkowania powinny zostaæ uproszczone. Trzeba zast¹piæ obecnie obowi¹zuj¹ce ulgi, takimi które bêd¹ zwi¹zane z liczb¹ dzieci w rodzinach przy zachowaniu
mo¿liwoci wspólnego
rozliczania siê przez ma³¿onków wychowuj¹cych
dzieci.

Marek Jurek

Kandydat na pos³a,
nr 1 na licie PiS,
okrêg wyborczy:
Piotrków Trybunalski,
Tomaszów Mazowiecki,
Rawa Mazowiecka,
Skierniewice, Opoczno,
Radomsko i Be³chatów.
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W Polsce obserwujemy narastaj¹c¹ niechêæ
do zak³adania rodziny.
Wed³ug szacunków
GUS w 2004r. powsta³o
192 tys. nowych zwi¹zków ma³¿eñskich. Jest to
o ponad 3,5 tys. mniej
ni¿ w 2003 r. Wspó³czynnik ma³¿eñstw obni¿y³ siê do poziomu

5,0; ni¿sza jest czêstoæ zawierania ma³¿eñstw w miastach.
Oko³o 75% prawnie zawieranych zwi¹zków
stanowi¹ ma³¿eñstwa
wyznaniowe, tj. zawarte w kocio³ach i jednoczenie zarejestrowane
w urzêdach stanu cywilnego.

POLSKA WYMIERA
Polska staje siê krajem
wymieraj¹cym. Rok
2004 jest ju¿ szóstym z
kolei, w którym odnotowano rzeczywisty spadek liczby ludnoci, a
jednoczenie trzecim, w
którym wyst¹pi³ ujemny
przyrost naturalny. W latach 2000-2004 liczba
ludnoci Polski zmniejszy³a siê o ok. 80 tys.
Liczba urodzeñ w Polsce
maleje nieprzerwanie od
1984 roku. Od 1993 r.
urodzenia kszta³tuj¹ siê
na poziomie poni¿ej 500
tys., a od 1998 r.  poni¿ej 400 tys. Szacuje siê,

¿e w 2004 r. urodzi³o siê
356 tys. dzieci, czyli o ok.
35% mniej ni¿ w 1990 r.
i o ponad po³owê mniej ni¿
w 1983 r. Zmniejszanie siê
liczby urodzeñ dotyczy
zarówno rodzin zamieszka³ych w miastach, jak
i rodzin wiejskich, ale natê¿enie urodzeñ na wsi jest
w dalszym ci¹gu wy¿sze
ni¿ w miecie. Od 1989 r.
poziom reprodukcji nie
gwarantuje prostej zastêpowalnoci pokoleñ.
W 2003 r. wspó³czynnik
dzietnoci wynosi³ 1,22
i by³ najni¿szy od ponad
50 lat.

CO JEDZ¥ NASZE
DZIECI?
Z badañ przeprowadzonych przez Instytut
¯ywnoci i ¯ywienia
wynika, ¿e 73% polskich dzieci cierpi w
wyniku z³ego od¿ywiania  33% dzieci cierpi
na niedowagê, a 40%
zagro¿ona jest oty³oci¹.
Wprawdzie w ostatniej dekadzie nast¹pi³a
wyrana poprawa w
od¿ywianiu dzieci, to
jednak w ich diecie
wci¹¿ brakuje wa¿nych
sk³adników: ¿elaza,

jodu, wapnia i witaminy
D. Ponadto ok. 1,5 mln
polskich dzieci jest zdecydowanie niedo¿ywionych.
Wród przyczyn z³ego
od¿ywiania dzieci wymienia siê narastaj¹c¹
biedê, szybkie tempo
¿ycia, które wymusza
ró¿ne pory posi³ków,
¿ywienie poza domem,
podawanie dziecku tego
samego jedzenia, co doros³ym, popularnoæ pó³produktów i fast foodów.
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Minê³a 25 rocznica powstania Solidarnoci. Przypomnijmy tylko te z 21 postulatów, podpisanych
17 sierpnia 1980 r., które dotycz¹ wprost sytuacji
polskich rodzin.
Czy nie s¹ one aktualne?
9.
10.
16.
17.
18.
19.
21.

Zagwarantowaæ automatyczny wzrost
p³ac równolegle do wzrostu cen i spadku wartoci pieni¹dza.
Realizowaæ pe³ne zaopatrzenie rynku
wewnêtrznego w artyku³y ¿ywnociowe,
a eksportowaæ tylko nadwy¿ki.
Poprawiæ warunki pracy s³u¿by zdrowia,
co zapewni pe³n¹ opiekê medyczn¹ osobom pracuj¹cym.
Zapewniæ odpowiedni¹ iloæ miejsc w
¿³obkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracuj¹cych.
Wprowadziæ urlop macierzyñski p³atny
przez okres trzech lat na wychowanie
dziecka.
Skróciæ czas oczekiwania na mieszkania.
Wprowadziæ wszystkie soboty wolne od
pracy.

Postulat 22
Piosenka, która powsta³a w stoczni w sierpniu 80tego roku:

Przestañcie stale nas przepraszaæ
I mówiæ, ¿e b³¹dzicie.
Spójrzcie na nasze zmêczone twarze
Szare i zmiête, jak nasze ¿ycie.
Przestañcie dzieliæ nas i sk³ócaæ,
Rozdzielaæ punkty, przywileje,
Przemilczaæ niewygodne fakty,
Fa³szowaæ historyczne dzieje.
Przywróæcie wartoæ wielu s³owom,
By ju¿ nie by³y pustymi s³owami,
By ¿yæ z godnoci¹ i pracowaæ
Z solidarnoci¹ miêdzy nami.
Przestañcie stale nas przepraszaæ
I mówiæ, ¿e b³¹dzicie.
Spójrzcie na nasze matki, ¿ony,
Szare i zmiête jak nasze ¿ycie.

URATOWAÆ RODZINÊ
cd. ze str. 1

Komisjê Rodziny, pracuj¹ce nad rozwi¹zaniami korzystnymi dla rodzin.
Oszczêdzaj¹c na rozwi¹zaniach prorodzinych w
tym samym czasie znaleziono rodki, na przyk³ad
na badanie gospodarstw
domowych. Wydano na to
ponad 500 mln z³otych.
Dokonano równie¿ niezwykle kosztownej, politycznie motywowanej, reformy s³u¿b specjalnych.
Bezrobocie tragedi¹
rodzin
Najwiêkszym problemem wielu rodzin jest
brak pracy. Bezrobocie,
np.: w województwie pomorskim dotyczy 175 616
osób, a jego stopa wynosi
20,8% (w S³upsku a¿
34%). Wp³ywa to nie tylko na sytuacjê ekonomiczn¹ rodzin, ale tak¿e
obni¿a autorytet rodziców,
a szczególnie ojców, którzy tradycyjnie s¹ uwa¿ani za osoby odpowiedzialne za utrzymanie rodziny.
Bezrobocie jest przyczyn¹
biedy.
Szykanowanie rodzin
pe³nych
Ca³y okres ostatniej kadencji sejmu charakteryzuje ogólna biernoæ i obojêtnoæ wobec rodziny, a
czasem, co jest szczególnie niepokoj¹ce, akty wobec niej wrogie. Najbardziej dramatyczna w skut-

kach okaza³a siê ustawa o
wiadczeniach rodzinnych, która wesz³a w ¿ycie
z dniem 1 maja 2004 r. Zlikwidowa³a ona fundusz
alimentacyjny i wprowadzi³a jako zasadê nierówne traktowanie dzieci.
Przyzna³a uprawnienia do
szczególnych wiadczeñ
tylko dla rodzin niepe³nych (dodatek 170 z³ do
zasi³ku rodzinnego oraz
400 z³ po utracie zasi³ku
dla osób bezrobotnych).
Uprawnieñ do tych dodatków nie uzyska³y rodziny
pe³ne, bêd¹ce w identycznej lub gorszej sytuacji
materialnej. Rozwi¹zania
te by³y sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami: równego traktowania obywateli, ochrony ma³¿eñstwa i
rodziny oraz ochrony praw
dziecka, co potwierdzi³a
decyzja Trybuna³u Konstytucyjnego.
£atwo mo¿na by³o przewidzieæ patologiczne skutki, jakie spowoduj¹ takie
rozwi¹zania. Ludzie biedni, aby otrzymaæ wiadczenia zaczêli masowo staraæ siê o zmianê statusu: z
rodziny pe³nej na samotnie
wychowuj¹c¹ dzieci. Wywo³a³o to lawinê rozwodów i separacji oraz
czêstsz¹ rezygnacjê z zawarcia ma³¿eñstwa. Wed³ug danych Ministerstwa
Sprawiedliwoci w 2004 r.
nast¹pi³ wzrost spraw
o rozwód o 122,9%, za

o separacjê  o 299,5%!
Oznacza to, ¿e tylko w tym
roku ponad 100 tys. dzieci
dziêki tej ustawie wychowuje siê w rozbitych rodzinach.
Ustawa o wiadczeniach rodzinnych by³a ju¿
trzy razy nowelizowana,
ale nadal nie usuniêto nierównego traktowania rodzin. W ostatniej, która
wchodzi w ¿ycie pierwszego wrzenia br., zrezygnowano z szeroko stosowanych dodatków dla samotnie wychowuj¹cych dzieci. Wprowadzono zaliczkê
alimentacyjn¹, ale znowu
tylko dla osób samotnie
wychowuj¹cych dzieci. W
efekcie we wrzeniu wielu rodziców nie otrzyma
¿adnego zasi³ku. Wymienione regulacje ustawowe
nadal powoduj¹ dezintegracjê polskich rodzin na
skalê w Polsce dot¹d nieznan¹. Najbardziej za
uderzaj¹ w dzieci, poniewa¿ wymuszaj¹ i upowszechniaj¹ samotne ich
wychowanie, a wartoæ rodziny sprowadzaj¹ do poziomu op³acalnoci ekonomicznej.
Legalizacja
ma³¿eñstw
jednop³ciowych
W czasie, gdy ustawowo
wymuszano rozbijanie
rodzin, zg³oszono propozycjê legalizacji zwi¹zków

NARASTA POLSKA BIEDA
Jak poda³ G³ówny
Urz¹d Statystyczny,
mamy do czynienia z
kontynuacj¹ obserwowanego od 1997 r.
wzrostu zasiêgu ubóstwa. Oszacowano, ¿e
ok. 12% spo³eczeñstwa
dotkniête jest skrajnym
ubóstwem, poni¿ej minimum egzystencji.
Odsetek osób ¿yj¹cych
w rodzinach, w których
poziom wydatków by³
ni¿szy od tzw. ustawowej granicy ubóstwa
wynosi ponad 19%. Do
prawie 20% wzrós³ zasiêg ubóstwa relatywnego.

W granicach 59%
kszta³tuje siê odsetek
osób ¿yj¹cych w gospodarstwach domowych,
w których poziom wydatków by³ ni¿szy od
minimum socjalnego.
Ubóstwem w Polsce
najczêciej zagro¿eni s¹
ludzie m³odzi, w du¿ej
czêci dzieci, g³ównie z
rodzin wielodzietnych.
Poni¿ej minimum egzystencji ¿yje ok. 42%
osób w rodzinach z 4 i
wiêcej dzieci na utrzymaniu, ok. 18% osób w rodzinach ma³¿eñstw
z 3 dzieci na utrzymaniu
i ok. 13% - w rodzinach

niepe³nych (samotnych matek
lub ojców z
dzieæmi
na
utrzymaniu).
Pomimo ¿e
ubóstwo w Polsce dotyka czêciej ludzi m³odych, to w równie dramatycznej sytuacji
znajduje siê znaczna
czêæ osób starszych. Ze
wzglêdu na swój wiek i
stan zdrowia osoby starsze maj¹ ograniczone
mo¿liwoci poprawy
swojej sytuacji materialnej. Czêsto s¹ to osoby

samotne, które nie mog¹
liczyæ na pomoc rodziny. Jeli mieszkaj¹
wspólnie z dzieæmi, to
w sytuacji bezrobocia
zdarza siê, ¿e ich wiadczenia emerytalne s¹ je-

dynym, regularnym ród³em dochodów wielopokoleniowej rodziny.
Wród osób licz¹cych
co najmniej 65 lat, co 20
osoba ¿y³a w sferze
skrajnego ubóstwa.

homoseksualnych. Do
praw i obowi¹zków tych
partnerów miano zastosowaæ odpowiednio przepisy Kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego. Dotyczy to
m. in.: wspólnoty maj¹tkowej oraz prawa do wspólnego opodatkowania, jakie
posiadaj¹ ma³¿eñstwa. Homoseksualny partner mia³by tak¿e prawo do wspólnego sprawowania pieczy
nad dzieckiem, pozostaj¹cym pod w³adz¹ rodzicielsk¹ wspó³partnera.
Wprowadzenie podobnych
rozwi¹zañ prawnych zdecydowanie podwa¿a³oby
rolê ma³¿eñstwa i zbudowanej na jego fundamencie
rodziny. Szczêliwie projekt ten zosta³ odrzucony.
Swoboda aborcji
Przez d³u¿szy czas rodowiska lewicowe i skrajnie feministyczne prowadzi³y bataliê o wprowadzenie ustawy o wiadomym
rodzicielstwie. Projekt zawiera³ swobodê aborcji
praktycznie do chwili urodzenia dziecka. Nastolatkom umo¿liwia³ przerywanie ci¹¿y lub przepisywanie im rodków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych bez wiedzy rodziców. Do szkó³ miano
wprowadziæ edukacjê seksualn¹ jako przedmiot
obowi¹zkowy od I klasy
szko³y podstawowej, eliminuj¹c jednoczenie wychowanie prorodzinne.
Projektodawcy oszacowali, ¿e koszty wprowadzenia
tej ustawy mia³yby wynosiæ w skali roku ponad 2
mld z³. Na to pieni¹dze
mia³y siê znaleæ. Na
szczêcie ugrupowaniom
opozycyjnym uda³o siê
projekt ten odrzuciæ.
Feministyczna zadyma
Na wniosek Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego
Statusu Kobiet i Mê¿czyzn
rz¹d przyj¹³ Krajowy Program Dzia³añ na rzecz Kobiet. Wprowadza on w
¿ycie szereg postulatów feministycznych bez konsultacji ze spo³eczeñstwem, a
w wielu przypadkach
wbrew szerokiej fali protestów. S¹ to, m. in.: swoboda aborcji, dofinansowanie antykoncepcji i
rodków poronnych z podatków obywateli, ingerencja w programy szkolne, uznanie tradycyjnej
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rodziny za przyczynê
krzywdy i przemocy wobec kobiet. Pomimo protestów ze strony Konferencji Episkopatu Polski i katolickich organizacji kobiecych oraz potê¿nych
kosztów, program ten zatwierdzono do realizacji.
Demoralizacja
m³odych
Od kilku lat trwa batalia
o zast¹pienie wychowania
prorodzinnego w szko³ach
edukacj¹ seksualn¹, promuj¹c¹ wczesne rozpoczynanie wspó³¿ycia seksualnego przez m³odych. Nie
zwa¿aj¹c na protesty rodziców, wprowadzono
zmiany programowe. Usuniêto te¿ niektóre dobre
podrêczniki, zastêpuj¹c je
bardzo kontrowersyjnymi
pozycjami. Walka o uszanowanie praw rodziców
do wychowywania swoich
dzieci trwa.
Jakiej polityki wobec
rodziny powinnimy
siê domagaæ?
Rodzina powinna byæ
najwa¿niejszym podmiotem polityki spo³ecznej
pañstwa i samorz¹du lokalnego. Oczywicie nie
chodzi o wyrêczanie czy
zastêpowanie rodzin w ich
aktywnoci i obowi¹zkach, ale tworzenie warunków sprzyjaj¹cych jej
funkcjonowaniu i samodzielnoci. Zobowi¹zanie
to jednoznacznie wynika z
Konstytucji RP, która w
art. 18 stwierdza: Ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety
i mê¿czyzny, rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo
znajduj¹ siê pod ochron¹
i opiek¹ Rzeczpospolitej
Polskiej.
W polityce rodzinnej
nie chodzi tylko o wspieranie rodzin maj¹cych
ró¿nego rodzaju przejciowe lub d³ugotrwa³e
trudnoci, ale o wszystkie
rodziny. Wymagaj¹ one
bowiem odpowiednich
dla ich utrzymania dochodów czy warunków
mieszkaniowych, w³aciwego poziomu wiadczeñ i us³ug spo³ecznych,
dobrej edukacji dzieci,
zagospodarowania czasu
wolnego, prawa sprzyjaj¹cego ma³¿eñstwu, rodzinie i wychowaniu
dzieci. Oczywicie rodziny z problemami wymagaj¹ szczególnej troski ze

strony pañstwa, st¹d niebagatelna rola, miêdzy innymi pomocy spo³ecznej,
która powinna odpowiadaæ na specyficzne problemy rodzin wymagaj¹cych
wsparcia, czy te¿ urzêdów
pracy, pomagaj¹cych uporaæ siê z problemem bezrobocia.
Polityka przyjazna
wobec rodziny
Potrzebne s¹ zmiany, w
których rodzina uznana bêdzie za jedn¹ z podstawowych wartoci. Wysokie
bezrobocie, zapaæ demograficzna, gwa³towny
wzrost rozwodów, niepokoj¹ce dane o wzrocie
przestêpczoci nieletnich i
ich demoralizacji, poczucie
osamotnienia i brak stabilizacji du¿ej liczby ludzi,
zaniechania w polityce spo³ecznej na rzecz rodziny i
rozwi¹zania prawne prowadz¹ce do jej destrukcji,
powinny zachêcaæ do powa¿nej debaty nad sytuacj¹
polskich rodzin. Nie jest
mo¿liwe rozwi¹zanie wielu problemów naszego kraju i jego rozwoju ekonomicznego, przy ci¹g³ym
os³abianiu rodzin.
Maj¹c wiadomoæ potrzeby kompleksowych
dzia³añ na rzecz rodzin
chcia³bym zaakcentowaæ
kwestiê koniecznych zmian
prorodzinnych w systemie
podatkowym. Jest to istotne, gdy¿ aktualnie w dyskusji pomiêdzy ugrupowaniami, które maj¹ nadziejê
na przejêcie w³adzy w Polsce po najbli¿szych wyborach, dominuje kwestia obni¿enia podatków, a spór
dotyczy tego czy zrobiæ to
skokowo i wprowadziæ
15% podatek liniowy, czy
te¿ obni¿yæ je pozostawiaj¹c dwa progi podatkowe.
Mniej natomiast mówi siê
o koniecznych zmianach w
systemie podatkowym, które spowoduj¹, ¿e nie bêdzie
dyskryminacji rodzin wychowuj¹cych dzieci. Utrzymanie dziecka jest kosztowne. Rodzina posiadaj¹ca dzieci musi p³aciæ wiêkszy podatek VAT, gdy¿ zu¿ywa wiêcej energii, wody,
produktów spo¿ywczych
czy ubrañ. Pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e zrodzenie i wychowywanie m³odych obywateli nie jest tylko prywatn¹ spraw¹ rodziców. W
niedalekiej przysz³oci
dzieci te bêd¹ pracowaæ na

emerytury tak¿e tych, którzy nie mieli potomstwa.
Propozycje rozwi¹zañ
podatkowych, uwzglêdniaj¹cych posiadanie dzieci,
mog¹ byæ ró¿ne. Najprostsz¹ jest wprowadzenie
kwoty wolnej od podatku
na ka¿de dziecko utrzymywane przez rodziców. Wa¿ne jest pilne przyjêcie rozwi¹zania, które zakoñczy
dyskryminacjê rodzin z
dzieæmi. To elementarny
wymóg sprawiedliwoci.
W obecnej sytuacji konieczne jest uznanie za
absolutny priorytet podjêcie decyzji sprzyjaj¹cych zwiêkszeniu liczby
miejsc pracy. Istotne jest
po³o¿enie nacisku na rozwój dobrych jakociowo
us³ug spo³ecznych w zakresie zdrowia, edukacji
i wychowania oraz zwiêkszenia do nich dostêpu
szczególnie dzieciom,
a tak¿e wyrane zaakcentowanie funkcji wychowawczej szko³y. Czas
na promocjê rodziny w mediach
oraz rozwijanie
praktyk sprzyjaj¹cych ³¹czeniu pracy zawodowej z
¿yciem rodzinnym.
Ostatnie
cztery lata
w polityce
spo³ecz-

nej na rzecz rodziny s¹
stracone. Teraz, u progu
kolejnej kadencji, warto
przyjrzeæ siê programom
ugrupowañ politycznych,
aby dostrzec, co chc¹ one
uczyniæ dla umocnienia
wspólnot rodzinnych. Jak
dot¹d, w rozpoczêtej ju¿
kampanii wyborczej, problem ten jest za ma³o widoczny.

Antoni Szymañski

socjolog, przewodnicz¹cy
Komisji Zdrowia, Polityki
Spo³ecznej i Rodziny
Sejmiku Województwa
Pomorskiego
Kandydat na Senatora,
z rekomendacji PiS,
okrêg wyborczy: Gdynia,
S³upsk
oraz powiaty lêborski,
wejherowski, pucki,
kocierski, kartuski,
chojnicki, cz³uchowski,
bytowski.

jesieñ 2005

Moi
kochani
Polacy!
Uczcie swoich
m³odych kochaæ
Boga.
Uczcie ich modliæ siê.
Je¿eli pokochaj¹ Boga, zrobi¹
wszystko, czego On pragnie. Bêd¹ kochaæ i szanowaæ piêkny dar ¿ycia.
Bêd¹ kochaæ i szanowaæ wspania³y
dar mo¿liwoci przekazywania nowego ¿ycia.
Módlcie siê razem jako rodzina.
Rodzina, która razem siê modli pozostaje zjednoczona. A jeli bêdziecie
trzymaæ siê razem, bêdziecie kochaæ
wzajemnie tak¹ mi³oci¹, jak¹ Bóg kocha ka¿dego z nas.
Z ca³ych si³ starajcie siê utrzymaæ jednoæ polskich rodzin. Wnomy prawdziwy pokój w nasz¹ rodzinê, otoczenie, miasto, kraj, w
wiat.
Zaczynajmy od pe³nego mi³oci
pokochania ma³ego dziecka ju¿
w ³onie matki.
Jak ju¿ wielokrotnie mówi³am w wielu miejscach, tym,
co najbardziej niszczy pokój
we wspó³czesnym wiecie
jest aborcja - poniewa¿ je¿eli matka potrafi zabiæ
swoje w³asne dziecko, co
mo¿e powstrzymaæ Ciebie i
mnie od zabijania siebie nawzajem?
Najbezpieczniejszym
miejscem na wiecie powinno byæ ³ono matki,
gdzie dziecko jest najs³absze
i najbardziej bezradne. W
pe³ni zaufania ca³kowicie
zdane na matkê.
I pamiêtajcie, ¿e Jezus powiedzia³: Wszystko, co
uczynilicie jednemu z tych
braci moich najmniejszych,
Mniecie uczynili. (Mt
25,40)
Ofiarowujê wszystkie
swoje cierpienia wynikaj¹ce z choroby i bezradnoci, abycie dokonali prawid³owego wyboru - abycie wybrali ¿ycie zgodnie z wol¹ Bo¿¹.
Módlmy siê!
Niech Was Bóg b³ogos³awi!
Matka Teresa
z Kalkuty
Misjonarka Mi³oci
Indie, 24 wrzenia 1996 r.
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Dariusz K³eczek

KOMÓRKI MACIERZYSTE 

SZANSA CZY WYZYSK?

Odpowiedzialnoæ
ojca za rodzinê
Bycie ojcem to nie tylko
posiadanie dzieci. To
przede wszystkim dojrza³a
mêska odpowiedzialnoæ
za powo³anie ich do ¿ycia,
za ich wychowanie i zapewnienie im godziwych
warunków ¿ycia.
Zostaæ ojcem mo¿na
doæ ³atwo. Bycie ojcem
jednak zobowi¹zuje. Prawdziwy mê¿czyzna nie pozostawia swojej ¿ony
i swoich dzieci bez opieki.
Tym bardziej nie spycha
ca³ej swojej odpowiedzialnoci za nie na kobietê.
P³odnoæ zosta³a dana
cz³owiekowi jako dar, a nie
zes³ana za karê, chocia¿
obserwuj¹c zachowania
wspó³czesnego cz³owieka,
mo¿na by odnieæ wra¿enie,
¿e jest ona chorob¹, któr¹
trzeba zwalczaæ za pomoc¹
medycyny. Do takiego obrazu p³odnoci przyzwyczajaj¹ nas media.
Dlaczego mê¿czyzna ma
byæ odpowiedzialny?
Wed³ug mnie najlepsza
jest najprostsza odpowied
 mê¿czyzna jest odpowiedzialny, bo jest mê¿czyzn¹
i jest p³odny! Cz³owiek jest
odpowiedzialny za wszystko, co jest mu dane. Mogê
byæ odpowiedzialny, dlatego ¿e jestem wolny i mam
wybór. Jestem wolny w
swoim wyborze. Jeli unikam dokonania odpowiedzialnego wyboru i uciekam od odpowiedzialnoci
 to rezygnujê ze swojej
wolnoci.
Niektórym mê¿czyznom
wydaje siê, ¿e s¹ odpowie-

dzialni, gdy zawsze maj¹
przy sobie prezerwatywê
lub gdy pilnuj¹, aby ¿ona
za¿y³a pigu³kê! Tymczasem prawdziwa odpowiedzialnoæ za ¿onê i dziecko polega na tym, aby nie
niszczyæ p³odnoci, ale j¹
poznaæ i przyj¹æ z mi³oci¹. M¹¿ powinien zawsze
ochraniaæ swoj¹ rodzinê,
zapewniaæ jej bezpieczeñstwo i godziwy byt. Chroniæ zdrowie swojej ¿ony
i wspomagaæ j¹ w rodzicielskim trudzie. Warto te¿
dostrzec, ile trudu w utrzymanie swojej rodziny wk³ada wspó³czesna matka.
Dziecko jest darem. Kobieta jest p³odna cyklicznie, mê¿czyzna jest p³odny stale. Te fakty jednoznacznie wskazuj¹, ¿e
mê¿czyzna powinien byæ
bardziej odpowiedzialny
za p³odnoæ ni¿ kobieta, a
przynajmniej w równej
mierze. Wówczas nie bêd¹
mia³y miejsca pretensje
mê¿a wobec ¿ony za to, ¿e
jest z nim w ci¹¿y. Jak w
ogóle mê¿czyzna mo¿e
mieæ pretensje do kobiety,
¿e poczê³o siê ich dziecko?
Spychanie na kobietê
odpowiedzialnoci za poczêcie siê dziecka jest wysoko krzywdz¹ce i niesprawiedliwe.
M¹¿ jest opok¹ i gwarantem ¿ycia dziecka nawet
wtedy, gdy jego poczêcie
sta³o siê nieplanowanym
faktem. Ma³¿onkowie tworz¹ rodzinê. S¹ razem w
chwilach radosnych i trudnych. Razem podejmuj¹

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!

trud wychowania dzieci
i ich utrzymania. A jest to
trud niema³y, zw³aszcza
dzisiaj, gdy niejednokrotnie przychodzi nam walczyæ o przetrwanie.
Bezrobocie jest wielk¹
tragedi¹ wielu polskich rodzin. Ojciec rodziny, który
traci pracê, dowiadcza
bardzo powa¿nego stresu.
Zostaje pozbawiony mo¿liwoci utrzymania swojej
rodziny, czuje siê bezu¿yteczny, odtr¹cony, bezsilny.
Jak wyjæ z tego kryzysu,
jeli w niektórych powiatach bezrobocie siêga
30%? Nie dziwmy siê, ¿e
niektórzy ca³ymi dniami
le¿¹, godzinami wpatrzeni
w sufit; ¿e ³atwiej jest si¹æ
z kolejn¹ butelk¹ piwa pod
sklepem i zapomnieæ o
wszystkim, bo robiæ nie
warto, bo nic siê nie op³aca... Najbardziej jednak
cierpi¹ dzieci  niedo¿ywione, zaniedbane, zastraszone.
Aby to zmieniæ, trzeba
wreszcie rozpocz¹æ planow¹ walkê z bezrobociem. Jest to mo¿liwe,
jeli Polsk¹ bêd¹ rz¹dzili
ci, którym zale¿y na dobrej
kondycji rodzin. Zale¿y to
tak¿e od nas samych. Trzeba przezwyciê¿yæ marazm
i zniechêcenie. Nie wolno
nam poddaæ siê, straciæ
nadziejê i oddaæ Polskê
tym, którzy ja rozkradaj¹.
Zbli¿aj¹ siê wybory. Odpowiedzialnoæ ojców za
swoje rodziny powinna
spowodowaæ, ¿e wszyscy
pójdziemy g³osowaæ i wybierzemy takich ludzi, którzy wreszcie bêd¹ prowadzili politykê prorodzinn¹.

Dariusz K³eczek,

lekarz, cz³onek Zarz¹du
G³ównego
Polskiej Federacji Ruchów
Obrony ¯ycia
Kandydat na Pos³a,
nr 1 na licie PiS,
okrêg wyborczy nr 23,
Rzeszów i Tarnobrzeg
oraz powiaty: dêbicki,
kolbuszowski, le¿ajski,
³añcucki, mielecki,
ni¿añski, ropczyckosêdziszowski, rzeszowski,
stalowowolski, strzy¿owski,
tarnobrzeski.

W 1998 r. uczeni z Uniwersytetu Wisconsin
(USA) opracowali sposób izolowania, pobierania i pobudzania do rozwoju zarodkowych komórek macierzystych.
Pomimo licznych kontrowersji w kwestiach etyczno-moralnych rozpoczêto eksperymenty, które
mia³y doprowadziæ do leczenia z wykorzystaniem
komórek zarodkowych
niektórych ciê¿kich chorób. Jednak jeszcze nikomu nie uda³o siê w ten
sposób przywróciæ zdrowia nawet jednemu pacjentowi.
Jedyne zakoñczone
sukcesem postêpowanie
lecznicze zwi¹zane by³o z
wykorzystaniem komórek
macierzystych pobranych
od osób doros³ych. Komórki pochodzi³y najczêciej ze szpiku kostnego.
Wykorzystywano je do leczenia bia³aczek, ch³oniaka i innych chorób uk³adu krwiotwórczego.

Jak siê wydaje, nadzieje
na sukces przy wykorzystaniu zarodkowych komórek
rozrodczych siê nie spe³ni¹.
W Stanach Zjednoczonych w 2004 r. opublikowano zestaw pytañ i odpowiedzi na tematy zwi¹zane z wykorzystaniem w
medycynie zarodkowych
komórek rozrodczych. Publikacjê wyda³ sekretariat
ds. dzia³alnoci pro-life
przy Episkopacie USA.
W publikacji podano, ¿e
 jak dot¹d  eksperymentalne terapie z wykorzystaniem zarodkowych komórek macierzystych nie wyleczy³y ani jednego pacjenta. Dowiadczenia na
zwierzêtach pokazuj¹ natomiast, ¿e komórki pobrane od embrionów s¹ genetycznie niestabilne i dlatego nazbyt ³atwo tworz¹
guzy nowotworowe. W
¿adnym wypadku nie powinno siê ich u¿ywaæ do
leczenia.
Nadmiernie rozbudzone
nadzieje wyprowadzi³y w

pole tak naukowców, jak
i pacjentów. Podobnie
rzecz siê mia³a z wykorzystaniem w medycynie
tkanek pochodz¹cych od
abortowanych p³odów
ludzkich. Jeszcze 10 lat
temu obiecywano niemal
cudowne uzdrowienia po
wszczepieniu tkanek p³odowych. Dzi wiemy, ¿e
nie da³o to ¿adnych pozytywnych rezultatów.
Zarodkowe komórki rozrodcze pochodz¹ od ¿ywych embrionów, które
jako nadprogramowe zamra¿a siê po zakoñczeniu
procedury zap³odnienia in
vitro. Niekiedy komórki
pochodz¹ od embrionów
powo³anych do ¿ycia dla
prowadzenia dowiadczeñ
zwi¹zanych z klonowaniem cz³owieka.
Pobranie komórek macierzystych z organizmu
embrionu powoduje jego
mieræ.
[Za: Tidings News 
18.03.2005 r.]
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Jaros³aw Selin

Wp³yw rodków
masowego przekazu
na rodzinê
Statystyczny Polak
ogl¹da telewizjê 30 godzin tygodniowo. Telewizor sta³ siê jakby sta³ym cz³onkiem rodziny.
Wiêkszoæ dzieci spêdza
przed nim czy przed
komputerem, znacznie
wiêcej czasu ni¿ w szkole, z rodzicami czy wród
rówieników.
W ostatnim dziesiêcioleciu prze¿ylimy rewolucjê medialn¹, której
g³ówn¹ cech¹ jest to, ¿e
podstawowym zajêciem
Polaka sta³o siê ogl¹danie
telewizji czy surfowanie
po Internecie. Tradycyjny
model spo³eczeñstwa, w
którym wartoci moralne,
wiedza i dowiadczenie
by³y przekazywane z pokolenia na pokolenie,
ust¹pi³ miejsca modelowi
rodziny, w której najwiêkszy wp³yw na jej
cz³onków maj¹ media.
Oddzia³uj¹ one negatywnie na dzieci w przeciwieñstwie do tradycyjnego rodowiska wychowawczego, czyli rodziny,
szko³y i Kocio³a.
Zagro¿enie rozwoju
psychicznego dzieci w
Polsce ze strony mediów
jest znacznie wiêksze ni¿
w krajach zachodnich
o dojrza³ej demokracji.
Dzieje siê tak z kilku powodów, w których najwa¿niejszym jest to, ¿e
Polska przesz³a w ekspresowym tempie drogê
od totalitaryzmu do
otwartego spo³eczeñstwa
i wolnego rynku. Skutki
tej przyspieszonej drogi
s¹ wieloaspektowe. Po
pierwsze nadawcy i ca³y
system medialny nie s¹
w³aciwie przygotowani
do pe³nienia swojej misji spo³ecznej, w szczególnoci wobec dzieci.
Po drugie spo³eczeñstwo
 w tym rodzice i nauczyciele  czêsto nie s¹ przygotowani do w³aciwej
edukacji medialnej swoich dzieci, gdy¿ sami dorastali i wychowywali siê

w zupe³nie innych warunkach. Po trzecie 
wprowadzenie otwartego
systemu mediów dokona³o siê w naszym kraju
równoczenie z cyfrow¹
rewolucj¹ technologiczn¹, dziêki której
zwielokrotni³a siê liczba
kana³ów telewizyjnych i
upowszechni³y komputery oraz Internet. Co wiêcej masowe rodki przekazu, zarówno publiczne, jak i prywatne, zosta³y zdominowane przez
lewicowo-liberaln¹
opcjê polityczn¹, której
model wychowawczy
jest propagowany równie¿ w audycjach dla
dzieci i m³odzie¿y, a jest
on daleki od tradycyjnego wychowania, opartego na wartociach moralnych.
Zjawiska te sprawiaj¹,
¿e obserwujemy obecnie
w Polsce eksperyment
na gigantyczn¹ skalê, w
którym ca³e spo³eczeñstwo, a zw³aszcza dzieci s¹ królikami dowiadczalnymi. Media staraj¹
siê kszta³towaæ nowego
postêpowego (czyli
lewicowo-liberalnego)
obywatela, otwartego na
wiat, pozbawionego zahamowañ, zdystansowanego wobec tzw. konserwatywnych wartoci
i kpi¹cego z dowiadczeñ pokolenia ojców
i dziadków.
Efektem dzia³ania si³
rynkowych w domenie
mediów jest postêpuj¹ca prymitywizacja rodków masowego przekazu. Nadawcy staraj¹ siê
schlebiaæ najni¿szym instynktom odbiorców. To
zjawisko wynika z tego,
¿e celem stacji komercyjnych jest dotarcie do
jak najwiêkszej liczby
odbiorców. Ofiarami
tego procesu s¹ przede
wszystkim dzieci. Zapracowani rodzice czêsto
nie maj¹ czasu na wychowywanie i nie intere-

suj¹ siê, tym co one ogl¹daj¹.
Deformowanie rzeczywistoci, demonstrowanie przemocy, indyferentyzm moralny, jawna lub
ukryta propaganda ró¿nych patologii i zboczeñ
 to najpowa¿niejsze zagro¿enia ze strony mediów dla normalnego
rozwoju dzieci. Mimo ¿e
wiêkszoæ z nich w rzeczywistoci z agresj¹
spotyka siê rzadko, dziêki telewizji ogl¹da nieustaj¹cy potok scen przemocy. Wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e jest to
wp³yw bardzo negatywny, ale aktywny protest
spo³eczny jest zbyt s³aby.
Znaczna czêæ polskiej
opinii publicznej domaga
siê jednak ograniczenia
scen przemocy w telewizji publicznej i zapewnienia lepszej ochrony dzieci przed szkodliwym jej
wp³ywem. Jak dotychczas bezskutecznie.
Oczywicie istotn¹ rolê
w ochronie dzieci ma tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jednak¿e w obecnej sytuacji,
kiedy organ ten jest zdominowany przez przedstawicieli liberalno-lewicowych opcji, trudno
oczekiwaæ na jakie zasadnicze wzmocnienie
stanowiska wobec ³amania przez nadawców
praw dzieci. Rada musia³aby reprezentowaæ
interesy ca³ego spo³eczeñstwa, a nie komercyjnych grup medialnych
czy poszczególnych
opcji politycznych.

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!

Jaros³aw Selin
Kandydat na Pos³a,
nr 2 na licie PiS,
okrêg wyborczy 26:
Gdynia, S³upsk oraz
powiaty: lêborski,
wejherowski, pucki,
kocierski, kartuski,
chojnicki, cz³uchowski,
bytowski

Napisz:
Klub Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia,
ul. Jakowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdañsk

zadzwoñ:
tel. (58) 341-19-11
wylij e-maila:
klub@hli.org.pl

Wówczas nawi¹¿emy korespondencjê.
Mo¿esz te¿ zapisaæ siê poprzez stronê internetow¹ www.hli.org.pl
(dzia³ Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia).
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Kogo
i jak wybieraæ?
Zbli¿aj¹ siê wybory do polskiego parlamentu. Od nas zale¿y, kto bêdzie nas reprezentowaæ. Ci, których wybierzemy,
bêd¹ decydowaæ o bycie naszych rodzin,
o przysz³oci naszych dzieci, o naszych
mo¿liwociach. Jeli nie pójdziemy g³osowaæ, sami siebie pozbawiamy prawa do
decydowania o naszych losach. Nie pozwólmy, aby kto decydowa³ za nas.
Sprzeciwiajmy siê korupcji, aferom gospodarczym i politycznym. Starannie sprawdzajmy wczeniej, kim s¹ kandydaci. Dokonajmy dobrego wyboru.

Wykorzystaj swoje 4 g³osy
Warto zwróciæ uwagê,
¿e inaczej g³osujemy na
kandydatów do Sejmu,
a inaczej do Senatu.

Do Sejmu mo¿emy oddaæ g³os tylko na
jednego, wybranego przez siebie, kandydata. Natomiast do Senatu mamy prawo
g³osowaæ na tyle osób, ile jest miejsc senackich w danym okrêgu wyborczym.
Najczêciej s¹ to trzy mandaty. Mamy
prawo oddaæ g³os na jednego, dwóch lub
trzech kandydatów do Senatu. Wiele osób
o tym nie wie i chce g³osowaæ tylko na
jednego kandydata. W ten sposób mo¿e
wygraæ kandydat, który ma mniejsze poparcie spo³eczne, gdy¿ my nie wykorzystalimy swoich g³osów. Z tego w³anie
powodu mamy obecne Senat opanowany
przez lewicê. Podczas poprzednich wyborów jej elektorat g³osowa³ na trójkê
wskazanych kandydatów, tymczasem
elektorat prawicowy najczêciej oddawa³
g³os tylko na jednego kandydata.
Pamiêtajmy ka¿dy z nas g³osuje na:
- 1 KANDYDATA DO SEJMU
- 3 KANDYDATÓW DO SENATU

C E N A:

C E N A:

16 z³

CENA:
17,50

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.

4 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.

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.

4 z³

Zdolnoæ odczuwania
bólu przed urodzeniem
Raport Komisji Spec.
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 dziedziny leczenia bólu. W ostatecznym
wniosku podaje siê, ¿e
nie mo¿na zaprzeczyæ, i¿
dziecko ju¿ w 6 tygodniu
¿ycia ³onowego odczuwa
ból, chocia¿ dzieje siê to
inaczej ni¿ u osoby
bardziej dojrza³ej.

Przeczytaj i podaruj innym!
FILMY:

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
VCD  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
VCD  20 z³

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.

Wspomó¿ obronê ¿ycia i rodziny:
Dziêki Tobie:
F bêdziemy mogli drukowaæ tê gazetkê, ulotki, broszury,
ksi¹¿ki oraz inne materia³y edukacyjne;
F bêdziemy mogli docieraæ do wielu ludzi z informacj¹ o tym, co
siê naprawdê dzieje;
F pomo¿emy wielu rodzinom i samotnym matkom;
F uratujemy ¿ycie wielu dzieci!

Ö

Mo¿na wys³aæ dowoln¹ sumê przelewem bankowym lub pocztowym
na konto:
Klub Przyjació³ Ludzkiego ¯ycia
ul. Jakowa Dolina 47/1a
80-286 Gdañsk
Nr rachunku 05 1240 12 42 1111 0000 1587 7356

Ö

Mo¿na tak¿e dokonaæ wp³aty kart¹ p³atnicz¹ poprzez Internet na
naszej stronie www.hli.org.pl

