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W TROSCE O RODZINÊ
dych (nie tylko w Polsce)
nie chce siê pobraæ i za³o¿yæ rodziny. Oni wol¹
¿yæ w zwi¹zkach nieformalnych. Wyrzekaj¹ siê
przys³uguj¹cych im praw
chroni¹cych rodzinê,
uwa¿aj¹c, ¿e tak jest im
Ojciec wiêty, Bene³atwiej ¿yæ. W tym sadykt XVI, V wiatowe
Spotkanie Rodzin w Wa- mym czasie w wielu krajach trwa ostra batalia o
lencji, 8 lipca 2006 r.
zalegalizowanie tzw. jednop³ciowych zwi¹zków
Wyrastamy z rodziny. partnerskich, które
Tam zaczyna siê i kszta³- mog³yby korzystaæ
tuje nasze ¿ycie. Rodzi- z praw przys³uguna wychowuje, przeka- j¹cych rodzinom.
zuje wielowiekow¹ traFeministki
dycjê, wiarê, uczy mi³o- g³ono krzycz¹,
ci do ludzi i do ojczy- ¿e rodzina jest
zny. Rodzina jest pod- najwiêkszym
stawow¹ komórk¹ spo- miejscem dys³eczn¹, gniazdem, z któ- kryminacji,
rego wyrastamy.
przemocy
Dzisiaj jednak rodzina i wyzysku
sta³a siê przedmiotem kobiet.
szczególnego ataku. W Usi³uj¹
ONZ debatuje siê nad wmawiaæ
zmian¹ definicji rodzi- wszystkim,
ny, co w efekcie ma spo- ¿e najlepsze,
wodowaæ, ¿e ka¿da gru- co mo¿e zropa ludzi zamieszkuj¹- biæ kobieta to
cych razem mia³aby uciec od swojeotrzymaæ takie same go mê¿a, dzieci
prawa, jakie wypraco- i obowi¹zków
wane przez wieki prawo rodzinnych. Przeprzyznaje rodzinie. Ju¿ cie¿ nie jest to dodzisiaj mówi¹c rodzi- bre rozwi¹zanie w
na musimy dodawaæ, sytuacji konfliktoo jak¹ rodzinê nam cho- wej i na d³u¿sz¹
dzi. Dla okrelenia tego, metê nie rozwi¹zuje
co przez wieki nazywa- problemów, ale je nano rodzin¹, obecnie mu- sila. Wspó³czesny
simy dodawaæ okrele- egoizm eksponuj¹cy
nia tradycyjna lub prawa jednostki kosznaturalna. Jeli nie tem rodziny, niszczy
zrobimy tego zastrze¿e- wzajemne pozytywne renia, mo¿e okazaæ siê, ¿e lacje i staje siê przyczyn¹
mówimy o jednop³cio- niezwyk³ego osamotniewym zwi¹zku partner- nia wielu ludzi.
skim, który uznany za
Wiêkszoæ naszych
rodzinê, chce mieæ takie polskich rodzin jest jedsame prawa, równie¿ nak silna. One t¹ si³¹ proprawo do adopcji i wy- mieniuj¹, chroni¹ swoje
chowywania dzieci.
dzieci, emanuj¹ mi³oci¹.
Ostatnio zreszt¹ coraz Miewaj¹ te¿ powa¿ne
czêciej dochodzi do pa- problemy. Jak¿e czêsto
radoksu, ¿e wielu m³o- nie wiadomo, co do garn-

jej cz³onków. Narasta
szukanie zapomnienia
swoich k³opotów w alkoholu, narkotykach, a za
tym id¹ akty przemocy
z wszystkimi tego konsekwencjami. Polska rodzina potrzebuje wsparcia.
Zawieranych jest coraz
mniej ma³¿eñstw, rodzi
siê coraz mniej dzieci.
Przyrost naturalny w
Polsce wynosi obecnie
ok. 1,2 dziecka na kobietê i nie zapewnia
prostej zastêpowalnoci pokoleñ. Stalimy siê narodem
wymieraj¹cym!
Wychodz¹c naprzeciw tym problemom fundacja
Human Life International - Europa zorganizowa³a w Gdañsku konferencjê W trosce o
rodzinê. W tym
numerze Wybierz ¯ycie! prezentujemy kilka
ciekawych wypowiedzi z tego
spotkania. Zbli¿aj¹ce siê najbardziej rodzinne
wiêta  Bo¿e
Narodzenie 
sprzyjaj¹ naszym
refleksjom na ten
temat.

Rodzina jest uprzywilejowanym rodowiskiem, w którym
ka¿da osoba uczy
siê dawaæ i otrzymywaæ mi³oæ.

ka w³o¿yæ, aby nakarmiæ
dzieci albo z czego zap³aciæ czynsz. Jest jeszcze
gorzej, gdy rodzice trac¹
pracê.
Bezrobocie,
zw³aszcza d³ugotrwa³e,

niszczy rodzinê. Nasilaj¹ce siê obecnie wyjazdy
za chlebem tak¿e s¹
grone dla rodzin. Powoduj¹ d³ugotrwa³e rozstania, brak serdecznej opie-

ki nad w³asnymi dzieæmi
i os³abienie wiêzi pomiêdzy rodzicami. Brak stabilizacji i bezpieczeñstwa
w rodzinie powoduje liczne problemy wszystkich

Wszystkim
Czytelnikom
sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia z okazji
wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Niechaj Bo¿e
Dzieciê b³ogos³awi
Wam w trudnej codziennoci i doda si³ do
pracy w ochronie ludzkiego ¿ycia i rodziny.
Redakcja
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W poszukiwaniu
prawdy i ¿ycia
W swoich podró¿ach w
obronie ¿ycia po ró¿nych
krajach spotka³am wielu
wspania³ych ludzi, którzy
ca³e swoje si³y anga¿owali w
pomoc tym, którzy znaleli
siê w trudnych sytuacjach,
chocia¿ im samym tak¿e by³o
nie³atwo. Dziêki nim wszêdzie czujê siê jak w jednej,
wielkiej rodzinie.
Galinê po raz pierwszy
spotka³am na konferencji
w Gdyni. By³ to rok 1993
i w³anie rodzi³o siê HLI
w Polsce. Ona wówczas
mieszka³a we Lwowie. Przysz³a do mnie bardzo przejêta, prosz¹c, aby pomóc jej
uzyskaæ dyplom nauczyciela
naturalnego planowania
rodziny (NPR). Po polsku rozumia³a wszystko, ale mówi³a z trudem. Im bli¿ej j¹ poznawa³am, tym bardziej mnie
zadziwia³a.
Podczas kursu NPR organizowanego przez nas
w Gdañsku dla liderów ze
Wschodu, lokalna telewizja
skorzysta³a z okazji i robi³a
wywiady. Galina wówczas
powiedzia³a: Jêzyk polski jest
dla mnie bardzo wa¿ny, bo
Pan Bóg siê do mnie odezwa³
po polsku. I tak rzeczywicie
by³o. Z jêzykiem zreszt¹ mia³a jeszcze du¿o k³opotów,
gdy uda³o mi siê daæ jej stypendium w Miêdzywydzia³owym Podyplomowym Studium Rodziny na KUL.
W tym te¿ czasie studiowa³a
zaocznie austriack¹ szko³ê
psychoterapii. Zaprzyjani³ymy siê i pozna³am jej zadziwiaj¹c¹ historiê.
Urodzi³a siê w Uzbekistanie, bo jej ojciec by³ geologiem i kazano mu szukaæ uranu na A³taju. Za zatajenie
swego pochodzenia na studiach by³ zes³any do pracy w
kopalni pod Murmañskiem
i zwolniony dopiero w czasie II wojny wiatowej. Matka Galiny zawsze towarzyszy³a mê¿owi, nawet w najciê¿szych chwilach. Ich najstarsza córka by³a wychowywana przez dziadków w Moskwie. Pierwsze lata ¿ycia
Galina spêdzi³a w górach koczuj¹c z grup¹ geologów,
póniej chodzi³a do chiñskiego przedszkola. Do szko³y
posz³a w Taszkiencie.
W domu nigdy nie mówi³o
siê o rodzinie. Nie by³o te¿
¿adnej wiary. To by³oby zbyt
niebezpieczne.
Gdy mia³a 14 lat, jej ojciec
dosta³ zawa³u i nagle zmar³.
Matka trzy miesi¹ce póniej
posz³a za nim, nie potrafi³a

bez niego ¿yæ. Galina zosta³a sama, zaj¹³ siê ni¹ Komsomo³, uniemo¿liwiaj¹c
wszelkie kontakty z rodzin¹.
Taszkient nawiedzi³o wówczas wielkie trzêsienie ziemi.
Dom jej rodziców przesta³
istnieæ. Wówczas pierwszy
raz w ¿yciu zaczê³a mieæ w¹tpliwoci co do komunistycznej ideologii, patrz¹c na tragiczn¹ sytuacjê dooko³a i s³ysz¹c propagandowe k³am-

obowi¹zkowy egzamin z teorii naukowego ateizmu. Po
przeczytaniu trzech tomów
encyklopedii ateizmu dosz³a
do wniosku, ¿e to wydaje jej
siê zupe³nie nielogiczne.
Wszystkie mo¿liwe bajki
by³y tam wymieszane z histori¹ religii. Zadawa³a sobie
pytanie: Jeli Jezus Chrystus
nie istnia³, dlaczego pisze siê
ca³y jeden tom, aby udowodniæ, ¿e go nie ma? Poza tym

Autorka (z lewej) z Galin¹ (z prawej) podczas konferencji Katolickiego Centrum Rodziny w Moskwie

stwa w telewizji.
Jako wyj¹tkowo zdoln¹ zakwalifikowano j¹ na studia
cybernetyki w Nowosybirsku. Wszystkie skrypty musia³a zamykaæ w szafie pancernej, gdy¿ by³y tajne. Wysz³a za m¹¿ za kolegê ze studiów. Ci¹¿a wybawi³a j¹ od
obowi¹zku pracy dla wojska.
Dostali nakaz pracy we Lwowie. Tam rozpad³o siê jej
ma³¿eñstwo, prze¿ywa³a
wielki kryzys osobisty. Przygnêbiona, znalaz³a sobie cichy k¹cik. By³o to dyskretne
miejsce w cieniu pod chórem
w lwowskiej katedrze. Mówi³a mi: Ja naprawdê nic nie
wiedzia³am o Bogu. To by³o
jedyne miejsce, gdzie mog³am odetchn¹æ. Tam by³a
przede mn¹ przestrzeñ  kosmos. Tam by³ podmuch
wie¿ego powietrza. Lata
bieg³y, zmienia³y siê re¿imy,
a ona tam trwa³a. STA£A
TAM 17 LAT! Tam te¿ nauczy³a siê polskiego. Do dzi
modli siê po polsku.
Nie wiod³o siê jej najlepiej.
Ona przecie¿ chronicznie nie
umie k³amaæ. W Komsomole
dali jej przezwisko dziewica z ogniem. Jak siê póniej
okaza³o, by³a to zaszyfrowana informacja: nie awansowaæ, bo jest zbyt naiwna i
prawdomówna, nie nadaje siê
do ¿adnych uk³adów.
Przyjaciele namawiali j¹,
aby zrobi³a doktorat. W tym
celu nale¿a³o najpierw zdaæ

zupe³nie jej siê nie zgadza³o, dlaczego jest naukowy
ateizm, ale nie ma naukowego babajagizmu. Wszystkie
bajki by³y przecie¿ stawiane
na równi.
Nied³ugo potem kto podarowa³ jej przemycony z Australii Nowy Testament po
rosyjsku. By³ wydrukowany
na bibu³ce. Trzeba by³o podk³adaæ pod ni¹ czyst¹ kartkê
i pos³ugiwaæ siê szk³em powiêkszaj¹cym. Czyta³a z zapartym tchem i odkry³a, ¿e
najwa¿niejsza jest Mi³oæ. To
w³anie Mi³oæ sta³a siê przewodnikiem jej ¿ycia.
Póniej przyszed³ pierwszy podmuch pierestrojki.
Zrobi³a siê moda na chrzty.
Dosz³a do wniosku, ¿e jako
Rosjanka, powinna siê
ochrzciæ w cerkwi prawos³awnej. Znalaz³a znajom¹,
która obieca³a byæ chrzestn¹
i posz³y. W cerkwi nikt nie
pyta³, dlaczego chce siê
ochrzciæ. Kazano jej zap³aciæ 15 rubli i wrêczono kwit.
Trzymaj¹c go w rêku siedzia³a na ³awce w podziemiu
zrujnowanej cerkwi w okropnym zaduchu. Chrzest przez
zanurzenie d³ugo trwa i kolejka by³a d³uga. Czu³a siê
zdecydowanie le, ale zmusza³a siê do pozostania.
Wówczas podesz³a do nich
staruszka. Widzia³y j¹ obie.
By³a to typowa lwowska babcia, zgiêta we dwoje, biednie
ubrana, w chustce na g³owie.

Zapyta³a, jak trafiæ do katedry. Galina jej wyt³umaczy³a. Babcia podziêkowa³a i
wysz³a. Galina jednak dosz³a
do wniosku, ¿e babcia nie trafi i posz³a za ni¹. Na dworze
nie spotka³a nikogo. Babci
nie by³o. Obwia³o j¹ wie¿e
powietrze i zaczê³a logicznie
myleæ: Jak to mo¿liwe, aby
kto pyta³ o drogê do katolickiej katedry w podziemiach cerkwi prawos³awnej? Zrobi³o siê jej dziwnie
i uciek³a do domu. Ale problem pozosta³, wiêc wróci³a
na swoje miejsce w katedrze. Znajoma proponowa³a, aby posz³a porozmawiaæ
z ksiêdzem, ona jednak czuj¹c siê Rosjank¹, nie mia³a
odwagi. Widz¹c jak siê mêczy, do ksiêdza posz³a ta prawos³awna znajoma. Przyszed³ z umiechem i p³ynn¹
ruszczyzn¹ powiedzia³: Tak
d³ugo na ciebie czekam!
Okaza³o siê jednak, ¿e potrzebne jest przygotowanie
do chrztu. Trwa³o ono prawie
pó³ roku.
W tym czasie jej dorastaj¹ce córki  Oksana i Ola 
zainteresowa³y siê, gdzie ich
mama tak znika wieczorami.
Powiedzia³a im, ¿e chce siê
ochrzciæ i chodzi na przygotowanie. Dziewczyny czu³y
siê ura¿one, ¿e o nich zapomnia³a. One te¿ chcia³y. Ale
by³ problem, bo w owym czasie za katechizowanie nieletnich ksi¹dz móg³ trafiæ na zes³anie do syberyjskiego
³agru. Wystarczy³by jeden
donos. Zdecydowano wiêc,
¿e matka bêdzie najpierw
uczyæ siê sama, a potem bêdzie to samo przerabiaæ z
córkami.
Ochrzczono je w katedrze
w dniu w. Miko³aja o drugiej w nocy. Jeden z ojców
franciszkanów musia³ podj¹æ
siê roli ojca chrzestnego,

¿owany w obronê ¿ycia i zachêci³ Galinê do ratowania
dzieci poczêtych. D³u¿szy
czas codziennie chodzi³a do
szpitala, gdzie kobiety czeka³y na aborcjê. Rozmowy
z nimi by³y niezwykle trudne, bo decyzja ju¿ zapad³a.
Galina dosz³a do wniosku, ¿e
ju¿ d³u¿ej tego nie wytrzyma.
Ojciec Lucjan Szymañski,
franciszkanin, który wówczas pracowa³ we Lwowie,
namawia³ j¹ jednak, aby nie
rezygnowa³a. Postanowi³a
wiêc pójæ ostatni raz. W poczekalni siedzia³o kilka kobiet, ale ona nie by³a ju¿ w
stanie zaczynaæ konfrontacyjnej rozmowy. Siad³a wiêc
w k¹tku i na chybi³ trafi³
otworzy³a Pismo wiête. Trafi³a na Ewangeliê w. Mateusza opisuj¹c¹ scenê, gdy Judasz sprzeda³ Jezusa za trzydzieci srebrników. Naprzeciwko niej w kantorku rozpiera³a siê kasjerka, która
bra³a pieni¹dze za aborcjê.
Galina nie wytrzyma³a, rozp³aka³a siê na g³os, po cichu
prosz¹c w. Mateusza, aby
choæ jedno dziecko uratowa³,
bo ona ju¿ nie jest w stanie.
I uciek³a z tamtego strasznego miejsca.
Po kilku miesi¹cach jaka
kobieta szuka³a Galiny w katolickiej parafii oo. franciszkanów. Okaza³o siê, ¿e siedzia³a wtedy w kolejce, czekaj¹c na aborcjê. Gdy Galina wysz³a, zapyta³a kasjerkê,
dlaczego ona tak bardzo p³aka³a. Ta odpowiedzia³a bez
ogródek: Ona p³acze nad
twoim dzieckiem, a ty co robisz? To by³ szok. Uciek³a
z przychodni. W samochodzie czeka³ m¹¿, powiedzia³a mu, ¿e nie jest w stanie
zrobiæ aborcji. Zgodzi³ siê
z ulg¹. Urodzi³ siê zdrowy
syn. Byli bardzo szczêliwi.
Teraz chcia³a podziêkowaæ

nie nosi³ tego imienia. I wtedy Galina przypomnia³a sobie, jak prosi³a w. Mateusza,
aby ocali³ chocia¿ jedno
dziecko.
Nieco póniej zorganizowano pielgrzymkê ze Lwowa
do Czêstochowy. Bardzo
przejêta Galina po raz pierwszy w ¿yciu stanê³a przed Jasnogórsk¹ Ikon¹ Matki Bo¿ej.
Czy wiecie, ¿e jest to jedyne
miejsce na wicie, gdzie
mo¿na napisaæ list do Matki
Bo¿ej? Tak, tam mo¿na napisaæ i wrzuciæ list do skrzynki. Galina napisa³a taki list.
By³y tam jej wszystkie problemy. By³o tez pytanie: Kim
ja jestem? Gdzie jest moja ojczyzna? Przecie¿ ka¿dy cz³owiek powinien mieæ swoj¹
narodowoæ. W ci¹gu pó³
roku przysz³y odpowiedzi i
rozwi¹zania wszystkich problemów, jakie tam zostawi³a. Okaza³o siê, ¿e jednak jest
i czuje siê Rosjank¹.
Jednak bycie Rosjank¹ nie
by³o dla Galiny takie ³atwe.
Urodzi³a siê w Uzbekistanie,
po usamodzielnieniu siê
Ukrainy, automatycznie dosta³a obywatelstwo ukraiñskie. Rosja jej wcale nie
chcia³a. Posz³a wiêc do rosyjskiego konsula we Lwowie.
Kaza³ jej i córkom napisaæ
podanie, odpowied dosta³a
negatywn¹. Wtedy posz³a do
konsula jeszcze raz i ze smutkiem po³o¿y³a mu na stole
swoje wiersze. Jeden z nich
Co mam zrobiæ, przecie¿ jestem ruska jest bardzo trudny do przet³umaczenia. Sk³ada siê z samych rosyjskich
idiomów i skojarzeñ plus
du¿o typowej rosyjskiej nostalgii. Konsulowi tak siê
spodoba³, ¿e w³o¿y³ go do
koperty razem z odwo³aniem
i wys³a³ do prezydenta Jelcyna. W odpowiedzi Galina
otrzyma³a rosyjski paszport
z podpisem prezydenta.
Obecnie Galina z córkami
mieszka w Moskwie, pracuje w Centrum Rodziny przy
katolickiej katedrze i wytrwale szkoli liderów obrony
¿ycia. Uratowa³a wiele dzieci. Ostatnio przeszkoli³a ponad 200 lekarzy rodzinnych
w Kirgizji.
Ewa H. Kowalewska

Galina w Siergiejew Pasad  prawos³awnej
Czêstochowie
chocia¿ na ogó³ siê tego nie
stosuje, bo nie uda³o siê znaleæ ¿adnego ochrzczonego
mê¿czyzny. Tak zaczê³a siê
chrzecijañska droga ¿ycia
Galiny i jej córek.
W tym te¿ czasie do Lwowa przyjecha³ Antun Lisec,
chorwacki ginekolog zaanga-

Galinie. Kasjerka powiedzia³a, gdzie jej szukaæ. Spotkanie by³o pe³ne radoci. Po
chwili m³oda matka powiedzia³a do Galiny: Nie rozumiem tylko, dlaczego mój
m¹¿ siê zapar³, aby ma³emu
daæ na imiê Matwiej (Mateusz). U nas w rodzinie nikt

To oczywicie nie koniec historii Galiny. Wrócê do niej nastêpnym razem.
W tym roku Galina przyjedzie
do nas z wnukiem na Bo¿e Narodzenie. Chce, aby ma³y prze¿y³ prawdziwe katolickie wiêta, bo w Rosji, w tym czasie s¹
zwyczajne, szare dni pracy.
W naszej rodzinie zawsze
w okresie wi¹t mamy goci ze
Wschodu. Prawos³awne Bo¿e
Narodzenie jest dopiero po Nowym Roku. Galina prosi³a mnie
tak¿e, aby w jej imieniu podziêkowaæ wszystkim, którzy wspomagaj¹ jej trudn¹ pracê.
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Karta Województwa Pomorskiego
na Rzecz Rodziny
Rodzina jest fundamentem ¿ycia spo³ecznego  wspólnot¹ osób pierwotn¹ w stosunku do pañstwa, jedyna pod
wzglêdem odpowiedzialnego przekazywania ¿ycia oraz
miejscem, gdzie w pe³ni rozwija siê wiedza, wartoci kulturalne, etyczne i spo³eczne. Ta wspólnota decyduje o trwaniu narodu, jego kondycji i wartociach moralnych, które
naród uznaje.
/z Gdañskiej Deklaracji w Sprawie Rodziny
przyjêtej 09.07.1996 przez Radê Do Spraw Rodziny przy
Marsza³ku i Wojewodzie/
I
Rodzina winna byæ najwa¿niejszym podmiotem troski polityków, administracji, samorz¹dów i wszystkich
uczestników spo³ecznoci lokalnych.
II
Nale¿y otoczyæ trosk¹ wszystkie obszary funkcjonowania rodziny stwarzaj¹c warunki umo¿liwiaj¹ce prawid³owy rozwój, zdolnoæ podejmowania i realizowania jej zadañ wobec wszystkich cz³onków.
III Konieczne jest prowadzenie dzia³añ profilaktycznych
wyposa¿aj¹cych cz³onków rodziny w umiejêtnoci podejmowania zadañ trudnych, radzenia sobie w sytuacji zagro¿eñ i kryzysów.
IV Nale¿y otoczyæ systemowym wsparciem rodzinê w
kryzysie maj¹c na celu ochronê i wzmocnienie jej integralnoci, poprawê komunikacji i wiêzi miêdzy jej cz³onkami.
V
Konieczne jest promowanie w mediach, podczas debat, kampanii i lokalnych spotkañ szczêliwych, dzielnych i
zintegrowanych rodzin, odwa¿nie i skutecznie podejmuj¹cych wyzwania, gotowych do wspierania innych.
VI Wsparcia wymaga gotowoæ do pomocy wzajemnej
i organizowania siê w tym celu rodzin, które ³¹cz¹ podobne
trudnoci i dowiadczenia.
VII Wzmocnienie i wszechstronn¹ pomoc nale¿y adresowaæ do rodzin otwartych i gotowych do przyjêcia opieki
nad dzieæmi i osobami w podesz³ym wieku pozbawionymi
opieki ze strony rodzin naturalnych.
VIII Programy pomocy dziecku i rodzinie winny byæ budowane i realizowane wspólnie przez wszystkie podmioty
publiczne i niepubliczne zaanga¿owane na rzecz rodziny.
Powinny byæ równie¿ integraln¹ czêci¹ lokalnych, regionalnych i bran¿owych programów rozwoju .
IX Wykorzystywanie szans, wzmacnianie mocnych
stron rodziny winno byæ dzia³aniem s³u¿¹cym zapobieganiu zagro¿eniom i przezwyciê¿aniu s³abych stron.
X
Potrzebne jest budowanie lokalnych porozumieñ i
wspólnot przyjmuj¹cych na siebie rolê rzeczników polityki
prorodzinnej i koordynatorów dzia³añ na rzecz rodziny.

Przewodnicz¹ca Polskiego Komitetu Przygotowawczego
IV wiatowego Kongresu Rodzin Warszawa 2007

JU¯ ZAPRASZAM NA
WIATOWY KONGRES
RODZIN
(Fragment wyst¹pienia wyg³oszonego
na konferencji W trosce o rodzinê)

Z uk³adanki ma³ych fragmentów z ¿ycia rodzin wy³ania siê obraz powa¿nych problemów, które dotycz¹ rodzin
w Polsce i na wiecie. Powinny one ponownie staæ siê
przedmiotem szerokiej dyskusji o zasiêgu miêdzynarodowym w celu zintensyfikowania dzia³añ z udzia³em osób,
dla których dobro i troska o rodzinê stanowi¹ cel nadrzêdny.
Dynamiczne zmiany w spo³eczeñstwie, które bezporednio
wp³ywaj¹ na bie¿¹c¹ sytuacjê
rodzin, wymuszaj¹ ponowne
podjêcie szerokiej dyskusji,
której podmiotem jest rodzina
i jej problemy. W tej publicznej dyskusji swoimi dowiadczeniami powinni podzieliæ siê
uczestnicy procesów decyzyjnych, w tym politycy, naukowcy, twórcy kultury czy biznesmeni, ale tak¿e praktycy, którzy w swojej pracy wspieraj¹
rodzinê w rozwi¹zywaniu jej
problemów czy konfliktów lub
im zapobiegaj¹.
Okazjê do miêdzynarodowej wymiany dowiadczeñ
i podjêcia szerokiej dyskusji
stwarza IV wiatowy Kongres Rodzin, który jest zaplanowany w dniach 11-13 maja
2007 r. w Warszawie, a organizowany z inicjatywy

Jak siê broniæ przed agresj¹, brutalizmem i
erotyk¹ w mediach?

Otwarcie konferencji przez Wicewojewodê
Pomorskiego Piotra Karczewskiego

miêdzynarodowych rodowisk aktywnych w dzia³aniu
na rzecz rodziny. Celem tego
najwiêkszego wiatowego
spotkania liderów organizacji prorodzinnych, polityków
oraz rodzin bêdzie przede
wszystkim:
l
promocja rodziny
jako naturalnej i podstawowej komórki ¿ycia spo³ecznego oraz przypomnienie
misji rodziny jako wspólnoty mi³oci i solidarnoci, która najpe³niej przekazuje wartoci kulturowe, etyczne, duchowe i religijne;
l
kszta³towanie kultury
¿ycia ma³¿eñskiego poprzez
w³aciw¹ troskê o wzajemne
dobro wspó³ma³¿onków i
dzieci.
Kongres bêdzie tak¿e miejscem wymiany informacji na
temat zagro¿eñ i dzia³añ antyrodzinnych, a tak¿e mo¿li-

woci przeciwdzia³ania im.
wiatowy Kongres Rodzin
pozwoli tak¿e budowaæ p³aszczyznê dzia³añ na rzecz rodziny, w której reprezentowani
bêd¹ politycy, liderzy oraz
cz³onkowie ró¿nych grup wyznaniowych i organizacji
dzia³aj¹cych na rzecz rodziny. Bêdzie tak¿e okazja do
podzielenia siê dowiadczeniami i osi¹gniêciami dla
umocnienia postaw prorodzinnych.
Organizatorzy IV wiatowego Kongresu Rodzin chc¹
zachêciæ reprezentantów
organizacji miêdzynarodowych, parlamentów i rz¹dów, bior¹cych udzia³ w procesach decyzyjnych, do ustanawiania prawa:
l
chroni¹cego wartoæ
i godnoæ rodziny oraz ka¿-

dego z jej cz³onków, w tym
rodzin wielodzietnych;
l
chroni¹cego rodzinê
zbudowan¹ na ma³¿eñstwie
rozumianym jako g³êboki
i uzupe³niaj¹cy siê zwi¹zek
kobiety i mê¿czyzny;
l
wspieraj¹cego instytucjê ma³¿eñstwa;
l
chroni¹cego naturalne prawo rodziców do wychowania dzieci;
l
chroni¹cego ¿ycie
ka¿dej istoty ludzkiej od poczêcia do naturalnej mierci.

le. Zaproponowalimy jej
wiêc, wraz z moj¹ ma³¿onk¹, ¿eby ogl¹da³a kana³
telewizyjny Animal Planet
zamiast niewiele wnosz¹cych kreskówek. D³ugo siê
opiera³a, wola³a kolorowe,
szybko przesuwaj¹ce siê
obrazki ni¿ rzeteln¹, ale i
ciekaw¹ wiedzê przekazywan¹ w filmach przyrodniczych. Kiedy jednak raz czy
drugi zobaczy³a, jak jej
w³asne dowiadczenia
mog¹ siê wzbogaciæ o ob-

krotnie towarzyszy³o jej w
ogl¹daniu tego kana³u tematycznego. Niestety pewnym
mankamentem podobnych
kana³ów telewizyjnych jest
ograniczona oferta programowa. Po 2-3 miesi¹cach
ka¿dy doæ przeciêtnie uwa¿ny telewidz widzi kolejne powtórki, które ka¿dego mog¹
znu¿yæ czy nawet zniechêciæ.
Telewizja jest szans¹ na
dodatkowy rozwój cz³owieka, na jego ubogacenie, na
pomno¿enie relacji wewn¹trz

serwacjê programu, gdzie
stra¿nicy przyrody, w warunkach miejskich, udzielaj¹ pomocy zwyk³ym
zwierzêtom, kotom, psom,
ptakom  wówczas zmieni³o siê jej nastawienie. W rezultacie swoj¹ pasj¹ ogl¹dania telewizji przyrodniczej zarazi³a starsze rodzeñstwo, które niejedno-

rodziny, mo¿e budziæ nasz¹
solidarnoæ z innymi ludmi,
innymi rodzinami, niesprawiedliwoci¹ wydarzaj¹c¹
siê na ró¿nych kontynentach
wiata. Niegdy, w pocz¹tkach telewizji w latach
40-tych, takie nadzieje towarzyszy³y jej narodzinom.
Wierzono wówczas, ¿e to
w³anie dziêki temu wynalaz-

kowi XX wieku znacznie
poszerz¹ siê horyzonty mylowe ludzi, ograniczony
zostanie analfabetyzm, telewizja pobudzi chêæ poznawania wiata, innych kultur,
tradycji, narodów.
Co, co trzeba bezwzglêdnie poleciæ wszystkim to fakt,
¿e trzeba du¿o rozmawiaæ z
dzieæmi na temat ogl¹danych
przez nich programów telewizyjnych, s³uchanych audycji radiowych czy czytanych
artyku³ów prasowych. Nie
wyrzekajmy siê dobrowolnie, mimo wielu zajêæ i obowi¹zków, przys³uguj¹cej
nam roli wychowawców naszych w³asnych dzieci.
Prawda was wyzwoli
(J 8, 32) mówi do nas w
Ewangelii Chrystus  a zatem nikt nie namawia mediów do uciekania od prawdy. Ale co to jest prawda?
Jak pokazywaæ informacje?
Jak owietlaæ ró¿ne zagadnienia z wielu stron? To nie
tylko kwestia warsztatu
dziennikarskiego. To kwestia zasad moralnych, które kszta³tuj¹ poszczególne
rodowiska, spo³ecznoci,
narody.
Pamiêtajmy czym s¹
rodki masowego, czy jak
mówi¹, spo³ecznego przekazu  to przede wszystkim
rodki do celu, a nie cel sam
w sobie.

(Fragment wyk³adu Media a rodzina wyg³oszonego na konferencji
W trosce o rodzinê)

przedszkolnym. W grupie tej
czêciej dochodzi³o do sprzeczek i konfliktów, ni¿ w analogicznych wiekowo grupach,
gdzie wspomniany wczeniej
film nie by³ pokazywany.
Niebezpieczne jest propagowanie tzw. usprawiedliwionej przemocy, np. dobry
bohater jest zmuszony do
okazywania przemocy wobec z³ych ludzi. W sytuacji,
kiedy dziecko, czy dojrzewaj¹cy m³ody cz³owiek, nie potrafi¹ jeszcze do koñca oceniæ moralnie takich sytuacji,
podobny przekaz mo¿e zaburzaæ oceny takiego postêpowania, co w konsekwencji
grozi przeniesieniem ich do
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Katarzyna Mazela
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Pokazywanie w telewizji
wszystkich szczegó³ów
zwi¹zanych z okazywaniem
przemocy, w³¹cznie z morderstwem, sporz¹dzaniem i
wykorzystywaniem narkotyków, gwa³tem jest bezporedni¹ instrukcj¹ dla osób
dopuszczaj¹cych siê w ¿yciu
takich wykroczeñ. We Francji przeprowadzono niegdy
taki eksperyment: dzieciom
w wieku przedszkolnym wywietlono film, na którym
pokazano jak ich rówienicy tocz¹ boje o zabawki. Nastêpnie ta grupa dzieci mog³a pobawiæ siê wczeniej
przygotowanymi zabawkami w ich pomieszczeniu
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realnego ¿ycia. Przeciêtnie
dziecko ogl¹da w telewizji
rocznie oko³o 1000 scen
przemocy. W tej sytuacji
cierpienie staje siê czym
oczywistym, banalnym. Tyle,
¿e jest to cierpienie wirtualne, nierzeczywiste.
Jak zatem dobrze wykorzystywaæ media? Jak umiejêtnie pos³ugiwaæ siê telewizj¹, która jak ka¿da rzecz,
powinna s³u¿yæ naszemu rozwojowi?
Mam osobiste dowiadczenia w tym wzglêdzie.
Moja najm³odsza córka bardzo lubi przyrodê, zarówno
tê, która nas otacza, jak i
przedmiot nauczany w szko-

Ju¿ dzisiaj zapraszam do
uczestnictwa w IV wiatowym Kongresie Rodzin w
roku 2007, w dniach 11-13
maja, a zatytu³owanym Rodzina  wiosn¹ dla Europy
i wiata.
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W y b i e r z ¯ycie!

I wiatowy Kongres Modlitwy
w Obronie ¯ycia

Fatima 2006

Fatima to szczególne
miejsce, gdzie Bóg za porednictwem swojej Matki
zdecydowa³ siê szczególnie
zaingerowaæ w ludzk¹ historiê. Tam wszystko jest
przesycone wiar¹ i modlitw¹. Do Matki Bo¿ej

ludzie przynosz¹ swoje troski, lêki i cierpienia.
Coraz szerzej panoszy siê
w wiecie cywilizacja
mierci, niszcz¹ca cz³owieka, rodzinê, zagra¿aj¹ca
¿yciu poczêtego dziecka,
zachêcaj¹ca zagubionego,
cierpi¹cego cz³owieka do
wyboru mierci. Usi³uje ona wytworzyæ
wra¿enie, ¿e jest
zniewalaj¹c¹ si³¹,
której ludzkoæ
oprzeæ siê nie
mo¿e. Coraz
czêciej jestemy zmuszeni

stawiaæ sobie pytanie  czy
potrafimy obroniæ cywilizacjê ¿ycia i mi³oci?
Ci, którzy w sposób
szczególny anga¿uj¹ siê
w obronê ludzkiego ¿ycia,
z regu³y zdaj¹ sobie sprawê, ¿e sami nie przemog¹
lawiny z³a. To Pan Bóg jest
Dawc¹ ¯ycia. On daje ¿ycie
i je odbiera. Tylko On jest
gwarantem cywilizacji
¿ycia i tylko z Jego pomoc¹
mo¿emy j¹ obroniæ. Zwracamy siê wiêc do Boga z
modlitw¹, aby nam pomóg³
ocaliæ ¿ycie. Obroñcy ¿ycia
na ca³ym wiecie zdaj¹ sobie z tego sprawê. Ka¿dy
modli siê, jak umie. Modlitwê tê jednak podejmuj¹
wszyscy wierz¹cy, zarówno
katolicy, jak i protestanci,
prawos³awni, judaici czy
muzu³manie. Niejednokrotnie zdarza³o mi siê uczestniczyæ w takiej modlitwie
i zawsze czu³am siê g³êboko poruszona. To zdecydowanie nas ³¹czy. Ta modlitwa daje nam si³ê.
W wielu krajach znane s¹
ró¿ne formy modlitwy w
obronie ¿ycia. Dotychczas
nigdy jednak nie uda³o siê
podj¹æ takiej modlitwy
wspólnie w wymiarze wiatowym, chocia¿ by³a ona
treci¹ wielu spotkañ z Oj-

cem wiêtym Janem Paw³em II.
I wiatowy Kongres Modlitwy w Obronie ¯ycia
zorganizowa³a austriacka
organizacja Human Life International razem z Ruchem Fatimskim z Portugalii. Druga niedziela padziernika po raz pierwszy
by³a obchodzona jako
wiatowy Dzieñ Modlitwy w Obronie ¯ycia.
Trzeba przyznaæ, ¿e wybór
Fatimy na miejsce tego spotkania by³ opatrznociowy.
Przyjechali obroñcy
¿ycia z wielu krajów, grupa austriacka jednak przewa¿a³a. Od razu mo¿na
by³o zauwa¿yæ, ¿e s¹ to ludzie modlitwy. Wielu z nich
podejmuje bardzo powa¿ne
dzie³a w obronie ¿ycia,
modlitwa jednak stanowi
dla nich ród³o si³y. Bez
niej nie podejmuj¹ niczego.
Cieszylimy siê, ¿e przyjecha³a Magaly Llaguno,
Kubanka, która od wielu lat
w Miami (USA) prowadzi
hiszpañskojêzyczne biuro
Human Life International
dla Ameryki Po³udniowej.
Jej pomoc dla obroñców
¿ycia z wielu biednych krajów tego regionu jest bardzo fachowa i skuteczna.
A jest przed czym siê bro-

niæ, bo te katolickie kraje s¹
notorycznie zasypywane
rozmaitymi rodkami niszcz¹cymi p³odnoæ i poczête ¿ycie w ramach tzw. pomocy humanitarnej. Ci¹gle
te¿ cywilizowane organizacje miêdzynarodowe proponuj¹, aby zalegalizowaæ
tam aborcjê, stale wywo³uj¹c zamieszanie i walkê.
Sama Magaly jest cz³owiekiem g³êbokiej wiary. Podczas kongresu da³a osobiste
wiadectwo. Kilka lat temu
bardzo powa¿nie zachorowa³a na raka. Wydawa³o
siê, ¿e nie ma ratunku. Ona
jednak ca³kowicie zawierzy³a siê Panu Bogu. Mówi³a: Odda³am Mu ca³kowicie moje ¿ycie. By³am gotowa na mieræ. On jednak
zdecydowa³ inaczej  ¿yjê
i mogê pracowaæ. W jej historii jest tak¿e polski akcent, gdy¿ jej zdrowie zosta³o powierzone Panu
Bogu za porednictwem
wiêtej siostry Faustyny
Kowalskiej w Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w
£agiewnikach. Modlilimy
siê za ni¹ wszyscy przez
wiele lat. Dzisiaj z powodu koniecznoci dbania
o zdrowie, Magaly ju¿ nie
mo¿e tyle podró¿owaæ. Jednak nadal jest bardzo ak-

tywna. Na kongres do Fatimy zdecydowa³a siê przyjechaæ, uznaj¹c, ¿e najwa¿niejsza jest wspólna modlitwa w obronie ludzkiego
¿ycia.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e
spotkania i wyk³ady kongresowe wype³nia³y jedynie przerwy w modlitwie,
która skupia³a nas w Sanktuarium Fatimskim. Tam
Maryja prosi³a o odmawianie ró¿añca. Jest to te¿ najpopularniejsza modlitwa w
intencji obrony ¿ycia. Codziennie ju¿ o wicie odmawialimy wspólnie ró¿aniec i uczestniczylimy we
Mszy w. Ka¿dego wieczoru, po zapadniêciu zmroku
spotykalimy siê wokó³ starej kapliczki objawienia w
Cova da Iria, odmawiaj¹c
ró¿aniec i uczestnicz¹c w
procesji ze wiecami dooko³a placu. W tym miejscu
13 maja 1917 roku Maryja
objawi³a siê trzem pastuszkom: Hiacyncie, Franciszkowi i £ucji, przekazuj¹c
probê o nawrócenie, modlitwê i ofiarê za grzeszników. Tam tak¿e 13 padziernika 1917 r. tysi¹ce
ludzi widzia³o tzw. cud
s³oñca.
Podczas kongresu przedstawiano kolejne postacie

W y b i e r z ¯ycie!
cji (co uznawano za niezgodne z prawem), wprowadzi³ legalne procesje fatimskie przed tymi klinikami. Ten ksi¹dz nie mog¹c
sobie poradziæ z nagminnym zabijaniem dzieci nienarodzonych, odwo³a³ siê
do si³y modlitwy i zacz¹³

niesiony przez kilku silnych mê¿czyzn, którzy
musieli czêsto siê zmieniaæ, tak bardzo jest ciê¿ki. Muszê przyznaæ, ¿e
kontakt z tym krzy¿em to
bardzo mocne prze¿ycie.
Jest to tak samo silne
i koszmarne wra¿enie, ja-

Uroczystoci I Dnia Modlitwy w Obronie ¯ycia
w Sanktuarium Fatimskim

wspó³czesnych wiêtych:
Joannê Beretta Molla,
o. Pio, Matkê Teresê z Kalkuty. Rodzona siostra w.
Joanny, Virginia Beretta,
która jest siostr¹ zakonn¹,
da³a osobiste wiadectwo
o ¿yciu i mierci swojej
wiêtej siostry. Misjonarki
mi³oci, siostry z zakonu
za³o¿onego przez b³. Matkê Teresê, prowadzi³y wieczorn¹ adoracjê Najwiêt-

(rodzinn¹ wsi¹ dzieci) a
sanktuarium w Fatimie. Tam
by³o pierwsze objawienie
Anio³a Pokoju, tam tak¿e
objawi³a siê Matka Bo¿a,
gdy dzieci spóni³y siê na
spotkanie z powodu dokuczliwych przes³uchañ.
Modlitwê przy ka¿dej kolejnej stacji odprawia³a inna
grupa jêzykowa. My, Polacy modlilimy siê po polsku
przy dziesi¹tej stacji.

Zgodnie z tradycj¹, matka id¹c na kolanach,
ofiarowuje swoje dziecko Matce Bo¿ej.
Towarzyszy jej m¹¿.

szego Sakramentu. Wielokrotnie przypominano z jak
wielk¹ determinacj¹ Matka
Teresa sprzeciwia³a siê
aborcji i jak wiele dzieci
uratowa³a, zawsze jednak
czerpi¹c si³ê z modlitwy i
kontemplacji Jezusa w Najwiêtszym Sakramencie.
W pi¹tek wspólna modlitwa mia³a charakter ekspiacyjny. Na wicie ka¿dego
roku jest ok. 50 mln aborcji. Liczba ta nie obejmuje
rodków wczesnoporonnych. Drogê krzy¿ow¹ odprawialimy na wzgórzu Valinhos, pomiêdzy Aljustrel

Procesjê rozpoczyna³
wielki i bardzo ciê¿ki
krzy¿ wykonany z narzêdzi
chirurgicznych, którymi
wykonywano aborcjê. Na
skutek cierpliwie prowadzonej modlitwy fatimskiej pod klinikami aborcyjnymi oraz dobrze zorganizowanego poradnictwa
dla kobiet w ci¹¿y, uda³o
siê uratowaæ wiele dzieci.
Ten sposób dzia³ania zaproponowa³ ks. Really,
który zamiast stosowanego
przez Amerykañsk¹ Operacjê Ratunek biernego
sprzeciwu przeciwko abor-

wiciele: Litwy, £otwy,
Ukrainy, Rosji, S³owacji
i Czech. Ca³y czas bylimy
razem i czulimy siê jak jedna wielka rodzina.
W celu przedstawienia
spo³ecznoci miêdzynarodowej polskiego zaanga¿owania w modlitwê w obronie ¿ycia biuro HLI-Europa przygotowa³o prezentacjê medialn¹ w jêzyku angielskim, któr¹ komentowa³
Lech Kowalewski. luby
Jasnogórskie, Krucjata Modlitwy w Obronie ¯ycia
Dzieci Poczêtych, Duchowa Adopcja, procesje
i Msze w. w wiêto M³o-
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chów obrony ¿ycia z wielu
krajów, m. in. z Meksyku i
z Portugalii, prosili o nasz¹
prezentacjê, chc¹c wiele
polskich dzia³añ przenieæ
do swoich krajów. Prowadz¹cy podsumowa³ nasze
wyst¹pienie mówi¹c: Widaæ, ¿e Polska to naprawdê katolicki kraj. Pomyla³am wtedy:  Oby takim pozosta³ Amen
W niedzielê w sanktuarium odbywa³ siê I wiatowy Dzieñ Modlitwy w
Obronie ¯ycia. Podczas
uroczystej Mszy w. na placu fatimskim kazanie wyg³osi³ biskup Leirii, mó-

Droga krzy¿owa na Górze Objawieñ. Krzy¿
wykonany z narzêdzi u¿ywanych do aborcji.

wygrywaæ. System ten jest
bardzo prosty. Po Mszy w.
niektórzy zostaj¹ w kociele na kolanach przed Najwiêtszym Sakramentem,
reszta z ró¿añcem w rêku i
piewem Ave, ave, ave Maryja idzie pod g³ówne
wejcie do kliniki. Manifestacje te s¹ wczeniej zg³aszane, wiêc s¹ legalne i
policja ma obowi¹zek
chroniæ modl¹cych siê. Na
zapleczu dyskretnie kr¹¿¹
wyspecjalizowani terapeuci, którzy wy³apuj¹ sp³oszone kobiety wybieraj¹ce
siê na aborcjê i ofiarowuj¹
im wszechstronn¹ pomoc.
Bra³am raz udzia³ w takiej
procesji w centrum Wiednia i wiem, jak mocno to
oddzia³uje. Wrzaski zwolenników aborcji jeszcze
bardziej pog³êbiaj¹ to wra¿enie. W tej sytuacji nikt
nie pozostaje obojêtny, a
wielu zwyk³ych ludzi jest
g³êboko poruszonych.
Wszêdzie, gdzie takie procesje s¹ organizowane, zasadniczo spad³a liczba
klientek tych klinik, co
spowodowa³o, ¿e kolejno
og³asza³y one bankructwo.
W ten sposób zamkniêto
trzy kliniki aborcyjne
w Wiedniu oraz wiele w
Ameryce. Obroñcy ¿ycia
sk³adaj¹ siê i kolejno wykupuj¹ te kliniki, oczywicie z ca³ym wyposa¿eniem. Nie bardzo by³o wiadomo, co zrobiæ z tak¹ iloci¹ narzêdzi, którymi
przedtem zabijano dzieci.
Kto wpad³ na pomys³, aby
wykonaæ z nich krzy¿e. Jeden z nich jest eksponatem
w nowo powsta³ym muzeum obrony ¿ycia w Austrii. Taki sam krzy¿ prowadzi³ nas podczas drogi
krzy¿owej w Fatimie. By³

kiego doznajemy, gdy stykamy siê z narzêdziami
zbrodni w Auschwitz.
Na szczycie góry, gdzie
Wêgrzy zbudowali symboliczn¹ Golgotê, z której
rozci¹ga siê wspania³y widok, odprawiona zosta³a
Msza w. przeb³agalna za
grzechy aborcji. W du¿ych
kopertach z napisami swoich krajów, sk³adalimy
pod krzy¿em nasze przeprosiny za grzechy naszych
narodów oraz proby, aby
ka¿de dziecko mog³o siê
szczêliwie urodziæ.
Grupa polska liczy³a kilkanacie osób. Przyjechali
przedstawiciele Human Life
International - Europa, Krucjaty Modlitwy w Obronie
¯ycia Dzieci Poczêtych z
Krakowa, Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego, Polskiej Federacji Ruchów
Obrony ¯ycia z prezesem na
czele. HLI-Europa zorganizowa³o tak¿e przyjazd grupy przedstawicieli ruchów
obrony ¿ycia z naszego regionu. Byli wiêc przedsta-

Kap³ani zaanga¿owani w obronê ¿ycia na konferencji

dzianków Mêczenników
i Dzieñ wiêtoci ¯ycia,
Modlitwê w Intencji Nawrócenia Przeciwników
¯ycia, nocne adoracje i codzienny ró¿aniec z Radiem
Maryja  to nasze polskie
wo³anie do Boga Dawcy
¯ycia. Skutki tej modlitwy
i naszych starañ moglimy
zobrazowaæ pokazuj¹c polskie dane rz¹dowe, dotycz¹ce olbrzymiego spadku
liczby aborcji w Polsce. Na
zakoñczenie Antoni Ziêba
zadeklarowa³ chêæ zorganizowania nastêpnego kongresu za dwa lata w Krakowie w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia, co zosta³o
przyjête z wielkim aplauzem. Przedstawiciele ru-

wi¹c o wezwaniu Matki
Bo¿ej do szacunku dla
¿ycia ka¿dego cz³owieka.
Zebra³o siê du¿o ludzi, chocia¿ i tak plac nie by³ ca³kowicie wype³niony, gdy¿
mo¿e siê tam zmieciæ wiêcej ni¿ 300 tys. osób. Spotkanie to by³o wa¿ne dla nas
wszystkich. Niezwykle
istotne by³o szczególnie dla
Portugalii, gdzie rz¹dz¹cy
obecnie krajem socjalici,
chc¹ wprowadziæ legalizacjê aborcji na ¿yczenie do
13 tygodnia ci¹¿y. W styczniu ma siê tam odbyæ referendum w tej sprawie. Wyje¿d¿aj¹c z Fatimy obiecalimy, ¿e wszyscy bêdziemy
siê modliæ za Portugaliê.
Ewa H. Kowalewska

Zdjêcie wykonane przez delegatkê Rosji, Oksanê Basij, o wicie I Dnia
Modlitwy w Obronie ¯ycia, w kierunku ku Sanktuarium, na drodze krzy¿owej w Valinhos.
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W y b i e r z ¯ycie!
dr Urszula Walijewska

Wychowanie do ¿ycia w rodzinie dzisiaj
(Fragmenty wyk³adu wyg³oszonego na konferencji W trosce o rodzinê)

Dzisiaj czêsto siê s³yszy
g³osy zatroskanych rodziców i nauczycieli oraz innych wychowawców, ¿e
czasy, w których przysz³o
nam ¿yæ, s¹ wyj¹tkowo
trudne, jeli chodzi o wychowanie dzieci i m³odzie¿y. I chocia¿ racjê maj¹ pedagodzy, którzy zauwa¿aj¹,
¿e podobne g³osy dawa³y
siê s³yszeæ i w przesz³oci,
¿e wychowanie w ka¿dej
epoce wymaga³o od rodziców i wychowawców wyj¹tkowych umiejêtnoci
przezwyciê¿ania nieuniknionych trudnoci i zagro¿eñ w dziedzinie wychowania, to przecie¿ niekwestionowany wydaje siê fakt, i¿
wyj¹tkowy kryzys w tej
dziedzinie prze¿ywa wspó³czesna rodzina i szko³a, ¿e
wielu rodziców i nauczycieli dowiadcza poczucia
bezradnoci a nawet lêku
wobec postaw i zachowañ
dzieci i m³odzie¿y, wobec
filozofii ¿ycia, z któr¹ uto¿samia siê m³ode pokolenie.
I trudno te bolesne dowiadczenia oderwaæ od
kontekstu spo³ecznego
i kulturowego wspó³czesnego czasu, okrelanego
mianem postmodernizmu
lub ponowoczesnoci.
Czym charakteryzuje siê
ten postmodernizm?

Do najwa¿niejszych i powszechnie uznawanych
idei
postmodernizmu
nale¿¹ 2 elementy:
1) eliminacja z wszelkiego racjonalnego dyskursu
pojêcia prawdy obiektywnej;
2) odrzucenie w imiê prawa do indywidualnoci i niczym nieskrêpowanej wolnoci trwa³ych zasad i norm
postêpowania ludzkiego.
Nic ju¿ nie jest pewne,
ani Bóg, ani cz³owiek, ani
nawet sam Rozum, który w
modernizmie zaj¹³ miejsce
Boga. Duch postmodernizmu, poprzez klimat ambiwalencji, nienazywania,
nieokrelania, uciekania od
jakichkolwiek systemowych rozwi¹zañ doprowadzi³ do filozofii relatywizmu. Wolnoæ jednostki
oznacza prawo do dzia³ania
wed³ug w³asnego poczucia
moralnej odpowiedzialnoci, bez potrzeby usprawiedliwiania swoich wyborów.
Wspó³czesny angielski poeta Steave Turner w swoim
pe³nym ironii wierszu zatytu³owanym Credo tak przedstawia wiatopogl¹d wspó³czesnego zachodniego, poddanego ideologii postmodernizmu, cz³owieka:
- Wierzy tylko w to, ¿e Jezus by³ dobrym cz³owie-

Wspomó¿ obronê ¿ycia i rodziny:
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 1242 1111 0000 1587 7356
Mo¿na tak¿e dokonaæ wp³aty kart¹ p³atnicz¹ przez Internet na naszej stronie www.hli.org.pl

kiem, podobnie jak Budda,
Mahomet i my sami.
- Wierzy, ¿e by³ niez³ym
kaznodziej¹, choæ nie uwa¿a, ¿eby wszystkie jego mora³y by³y dobre i potrzebne.
- Wierzy, ¿e wszystkie religie s¹ w zasadzie takie
same, poniewa¿ wszystkie
wierz¹ w mi³oæ i dobroæ,
a ró¿ni¹ siê jedynie takimi
drobiazgami, jak: stworzenie wiata, grzech, niebo,
piek³o, Bóg i zbawienie.
- Wierzy w to, ¿e po
mierci jest tylko nicoæ, a
jeliby tam jednak co by³o,
to bez w¹tpienia bêdzie to
niebo dla wszystkich; no,
mo¿e z wyj¹tkiem Hitlera,
Stalina i D¿yngis-chana.
- Wierzy w seks przed
ma³¿eñstwem, w czasie
ma³¿eñstwa i po nim.
- Wierzy, ¿e cudzo³óstwo
to frajda.
- Wierzy, ¿e seks inaczej te¿.
- Wierzy, ¿e tabu jest
tabu.
- Wierzy, ¿e wszystko
idzie ku lepszemu. Wbrew
temu, na co wskazuj¹ dowody.
- Wierzy, ¿e co jednak
jest w horoskopach, w UFO
i w wygiêtych na odleg³oæ
przez medium ³y¿eczkach.
- Wierzy w koñcu g³êboko w to, ¿e nie ma ¿adnej
prawdy absolutnej  z wyj¹tkiem prawdy, ¿e nie ma
absolutnej prawdy.
Pedagog za opieraj¹c siê
na za³o¿eniach postmoderny, wierzy, jak to jest zapisane w konstytucji antypedagogiki Hubertusa von
Schoenebecka, ¿e: (...)
dzieci potrafi¹ w 100 procentach same odczuwaæ, co
jest dla nich dobre. One s¹
same odpowiedzialne za
siebie ju¿ od urodzenia, nie
oczekuj¹c tego od nas, doros³ych. One komunikuj¹
nam, ¿e jeli czujemy siê za
nie odpowiedzialni, to niszczymy ich poczucie to¿samoci, ich autonomiê,
wprowadzamy w ich ¿ycie
agresjê psychiczn¹.
Takie podejcie do wychowania usprawiedliwia
wszelkie spontaniczne zachowania dziecka, w tym
równie¿ dzia³ania seksualne, które zgodnie z za³o¿eniami tej koncepcji s¹ kierowane popêdem, czyli si³¹
biologiczn¹, nie sterowaln¹
przez rozum i wolê. Upraw-

W y b i e r z ¯ycie!
niona jest zatem nieskrêpowana aktywnoæ seksualna,
natomiast pod znakiem zapytania stawia siê zasady
moralne i wartoci.
Pogl¹dy antypedagogów
na pewno wzbudzaj¹ w naszym kraju sprzeciw, ale
mimo to powoduj¹ one
szkodliwy wstrz¹s w nauczaniu i zw³aszcza wychowaniu. Czy jednak sk³aniaj¹ do refleksji, oczyszczenia pojêæ i wysnucia
praktycznych wniosków
tak w rodowisku rodziny
jak i szko³y?
Ks. Marek Drzewiecki,
pedagog, znany z wielu publikacji, s³usznie zauwa¿a,
i¿ Wspó³czesne czasy nios¹
jednak nie tylko zagro¿enia, ale równie¿ okrelone
szanse i pozytywne mo¿li-

cudzy, a nawet w³asny los,
nieszczêliw¹. Niemniej
nie wolno przeoczyæ faktu,
¿e trudnoci wychowawcze
le¿¹ nie w ideologii czy systemie spo³ecznym, lecz w
cz³owieku, który w ka¿dej
epoce pozostaje sam dla
siebie tajemnic¹ i dowiadcza trudnoci w poradzeniu
sobie z odpowiedzi¹ na pytanie: kim jestem ja  cz³owiek?
Jak¿e dobitnie i przekonuj¹co brzmi g³os Jacquesa
Maritaina, który mo¿na czy
raczej nale¿y przyj¹æ jako
odpowied na prowokacjê
postmodernistyczn¹: I trzeba istnieæ nie tylko jak inne
rzeczy, trzeba istnieæ w sposób wybitny, trzymaj¹c siebie samego w rêku i dysponuj¹c sob¹; tzn. trzeba ist-

historii, w dialogu z innym
ty, a wiêc we wspólnocie i w
sytuacji, w której cz³owiek
od samego pocz¹tku i stale
nara¿ony jest na bolesne
dowiadczenie wiata.
Dialog, równie¿ w przekonaniu Martina Bubera,
jest podstaw¹ doskonalenia
siê cz³owieka w swym rozwoju, jest miejscem ludzkiego stawania siê. Dialog to
sfera, w której dokonuje siê
przyjêcie drugiego cz³owieka, uznanie go jako drugiego, akceptacja jego odrêbnoci osobowej i otwarcie
siê na niego. Dialog to miejsce, w którym ka¿de Ja wychodzi z siebie, przezwyciê¿aj¹c najg³êbiej zakorzeniony egocentryzm.
Mo¿na zatem przyj¹æ, i¿
dialog to przestrzeñ mi³oci

Jeden z wyk³adów podczas konferencji

woci wychowawcze. Nierzadko owe szanse i mo¿liwoci pojawiaj¹ siê w³anie
tam, gdzie najbardziej widaæ s³aboæ i bezradnoæ
wspó³czesnego cz³owieka.
W obliczu kryzysu i zwi¹zanego z nim cierpienia
dzieci i m³odzie¿y, tym
³atwiej bowiem mo¿na odró¿niæ te systemy wychowania, które promuj¹ autentyczny rozwój i dojrza³oæ
cz³owieka, od propozycji
pedagogicznych, które okazuj¹ siê naiwne, szkodliwe,
czy zdominowane cynicznymi ideologiami.
To prawda, ¿e formacja
m³odego pokolenia dokonuje siê w kontekcie spo³ecznym i kulturowym
okrelonej epoki. Bior¹c
pod uwagê kontekst kultury ponowoczesnej trudno
siê dziwiæ, ¿e obraz wspó³czesnego cz³owieka ³¹czy
siê z istot¹ uzale¿nion¹,
agresywn¹, niesta³¹ w relacjach z innymi ludmi, niezdoln¹ do mi³oci, do zawarcia trwa³ego zwi¹zku
ma³¿eñskiego, obojêtn¹ na

nieæ przez istnienie duchowe, zdolne obj¹æ siebie zrozumieniem i wolnoci¹,
zdolne do nadistnienia w
poznaniu i nieskrêpowanej
mi³oci.
W tej perspektywie antropologicznej akcentuje siê
duchowy wymiar cz³owieka, poprzez który jest on
wewnêtrznie zwi¹zany w
relacji do prawdy i w relacji do dobra, a to stanowi
ca³kowite zaprzeczenie
wspomnianych wy¿ej najwa¿niejszych idei postmodernizmu.
Wyraniej jeszcze owa
ontologiczna konstytucja
cz³owieka uwidacznia siê
w pojêciu osoby Karla
Rahnera: Bycie osob¹ zatem znaczy samoposiadanie siê podmiotu jako takiego w wiadomej i wolnej relacji do ca³ej rzeczywistoci i jej nieskoñczonej
podstawy, Boga.
K. Rahner osobowy charakter cz³owieka widzi jako
tak¹ cechê, która mo¿e siê
realizowaæ tylko w konkretnej cielesnoci, w tu i teraz

i jako miejsce ludzkiego
stawania siê jest podstaw¹
wychowania. Stanowi ono
wspóln¹ wêdrówkê ku
prawdzie, dobru i piêknu,
poprzez kolejne stopnie
wartoci.
S³usznie stwierdza T. Gadacz i¿ wychowanie
w optyce osobowej jest
spotkaniem osób, mistrza
i ucznia, poprzez które
otwiera siê horyzont wartoci, dziêki którym cz³owiek
staje siê cz³owiekiem, bez
wzglêdu na ideologiê czy
system spo³eczny.

Wychowanie za jest wychowaniem par excellence,
jeli jest wychowaniem do
mi³oci.
W tym rozumieniu równie¿ wychowanie do ¿ycia
w rodzinie, czy wychowanie seksualne, nie mo¿e byæ
niczym innym, ni¿ elementem wychowania w ogóle,
czyli wychowania do mi³oci. Dlatego m¹dre wychowanie seksualne, które ma
przygotowaæ m³odych ludzi
do ¿ycia w ma³¿eñstwie
i rodzinie, a równie¿ i do
¿ycia w celibacie, winno
byæ wpisane w pedagogikê
mi³oci realizowan¹ poprzez dialog i w dialogu.
Otwarcie siê w dialogu na
prawdê, jasno uka¿e, np. ¿e
normy moralne kieruj¹ce
seksualnym zachowaniem
cz³owieka, nie pochodz¹
z zewn¹trz i nie powinny
byæ narzucane, wyp³ywaj¹
one bowiem z samej natury
seksualnoci. Wychowanie
za polega na wydobyciu
ich, uznaniu, prze¿yciu ich
wartoci, tak by m³ody cz³owiek odkry³ seksualnoæ
jako dar, z którego mo¿e on
korzystaæ dla szczêcia w³asnego i blinich.
Tak wiêc w wychowaniu
do ¿ycia w rodzinie i zwi¹zanym z nim wychowaniu
seksualnym, tak jak w wychowaniu w ogóle, chodzi
o to, aby w ca³y proces wewnêtrzny, dokonuj¹cy siê w
wychowanku, ³¹cz¹cy siê z
procesem dialogu, w jego
sk³adniki intelektualne,
uczuæ i woli by³y wplecione elementy normy, a z ni¹
elementy wartoci, obowi¹zku i powinnoci. By
osoba umia³a jasno i wyranie ujmowaæ w swej wiadomoci zarówno sytuacjê,
w której ma dzia³aæ, jak
i wartoæ swego ewentualnego dzia³ania, wynikaj¹c¹
z oceny rozumowej i uczuciowo-wolicjonalnej ze
wzglêdu na dobro, tak w³asne jak i drugiego, a tak¿e
dobro wspólne.
Osobnym problemem w
wychowaniu dzisiaj jest

spotkanie, dialog, z m³odzie¿¹ i dzieæmi zranionymi
psychoseksualnie, które
wprowadzaj¹ szczególne
napiêcie w relacjach z innymi, bowiem ofiary skrzywdzeñ seksualnych ³atwo
mog¹ same przemieniaæ siê
w sprawców krzywdy, o ile
nie przyjm¹ i nie ulecz¹ doznanych ran.
Sytuacja wychowawcza,
w której spotykamy dziecko
czy m³odego cz³owieka,
ofiarê deprawacji seksualnej,
stawia wychowawcom wymagania szczególnie dojrza³ej postawy dialogowej, postawy akceptacji, serdecznego przyjêcia, mi³oci. Tylko
w takim spotkaniu, w takim
dialogu, skrzywdzone dziecko ma szansê na odkrycie
prawdy o seksualnoci cz³owieka, której celem jest przekazywanie mi³oci i ¿ycia.
W podsumowaniu pragnê
przypomnieæ istotne myli
pedagogów dialogu, tak
znacz¹ce dla wychowania,
zw³aszcza dzisiaj.
Wychowanie wed³ug
T. Gadacza, aby sta³o siê
pe³n¹ rzeczywistoci¹, musi
siê realizowaæ w dialogu,
w spotkaniu nauczyciela-mistrza i ucznia. Podobne stanowisko prezentuje J. Tarnowski, który okrela wychowanie jako ca³okszta³t sposobów i procesów pomagaj¹cych istocie ludzkiej 
zw³aszcza przez interakcje 
urzeczywistniaæ swoje cz³owieczeñstwo, podkrelaj¹c,
¿e po obu stronach procesu
pedagogicznego stoj¹ przede
wszystkim nie tyle wychowawca i wychowanek, co
raczej cz³owiek wobec cz³owieka. Nie ma tu miejsca na
dominacjê wychowawcy lub
wychowanka  najwa¿niejszym momentem pedagogicznym jest obustronny
kontakt miêdzyludzki. Dziêki takiemu ujêciu proces
wychowania jest nie jednolecz wielostronny  wychowawca i wychowanek wychowuj¹ siê wzajemnie, wychowuj¹ do mi³oci, wychowuj¹ do ¿ycia w rodzinie.

Zachêcamy do uroczystych obchodów
wiêta M³odzianków Mêczenników
Jak zawsze 28 grudnia, ku pamiêci dzieci pomordowanych przez Heroda, obchodzimy wiêto M³odzianków Mêczenników. W wielu kocio³ach w tym dniu
celebrowane s¹ uroczyste Msze w. oraz procesje ze wiecami w intencji ochrony ¿ycia. W tym roku to wiêto ma szczególne znaczenie. Oczekujemy bowiem
na decyzjê Parlamentu odnonie zmiany Konstytucji RP w celu pe³nego zdefiniowania i ochrony ¿ycia ka¿dego cz³owieka od poczêcia do naturalnej mierci.
Zwracamy siê do wszystkich obroñców ¿ycia i ludzi dobrej woli o organizowanie i udzia³ w tych uroczystociach.
Zarz¹d Polskiej Federacji Ruchów Obrony ¯ycia
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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).
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Oferta Bo¿onarodzeniowa HLI-Europa
Nowoæ!!

CEN

A: 5 ,

!

- z³

Jestem
Ewa H. Kowalewska
Poczête dziecko rozmawia
ze swoj¹ mam¹. Ten pe³en
mi³oci dialog zawiera wiele
ciep³a, serdecznej czu³oci,
a tak¿e opisuje wiele
faktów, dotycz¹cych
rozwoju dziecka a¿ do jego
urodzenia siê. Ksi¹¿eczka
ilustrowana akwarelami
stanowi znakomity prezent
zarówno dla dzieci, jak i
m³odych ma³¿onków.

CENA:

12,- z³

Puzzle Pok³on Trzech Króli
160 elementów, wymiar 280x405
Odetnij i wylij w kopercie na adres:
HLI-Europa, Jakowa Dolina 47/2, 80-286 Gdañsk,
faxem: (58) 346-10-02 lub e-mailem: poczta@hli.org.pl

Zamawiam nastêpuj¹ce publikacje:
iloæ egzemplarzy

Jestem

Rodzi siê cz³owiek
prof. W³odzimierz Fija³kowski
S³awna ksi¹¿ka, która przybli¿a i ucz³owiecza wszystko, co
wi¹¿e siê z urodzeniem
dziecka - przygotowanie w
szkole rodzenia, poród
naturalny, udzia³ ojca, relacjie
rodziców.
CENA:

Pisz¹c tê ksi¹¿kê poczu³am, ¿e
sama nie dam rady i potrzebujê
pomocy innych kobiet. Moje
osobiste wiadectwo bycia kobiet¹
jest zupe³nie niewystarczaj¹ce.
Rozes³a³am Internetem probê o
przy³¹czenie siê do jej pisania. Nie
wiem, jakimi drogami ona kr¹¿y³a.
Dosta³am wiele listów, wiêkszoæ
od osób mi nieznanych  starszych
z³ i m³odszych, ucz¹cych siê jeszcze
0
9
,
A: 5
i pracuj¹cych, a tak¿e bêd¹cych na
C EN
emeryturze. Napisa³y takie, które
robi¹ karierê zawodow¹ i takie, które opiekuj¹ siê dzieæmi w
domu. Czêsto cytujê fragmenty tych wiadectw, bo najprawdziwsze jest zwyczajne ¿ycie. Ksi¹¿ka ta na pewno nie wyczerpie tak
obszernego tematu. Mam jednak nadziejê, ¿e stanie siê przyczynkiem do wielu przemyleñ.

Puzzle Pok³on Trzech Króli

CENA:

W ¿³obie le¿y
Gdy liczna Panna

:1
ENA

4,- z

³

Mario... dlaczego
p³aczesz?

CEN

A: 1 5

Prezentujemy nowe,
polskie t³umaczenie znanej
szwaj-carskiej ksi¹¿ki, która
przerywa zmowê milczenia
na temat ¿yciowych
dramatów i wieloletniego
cierpienia kobiet po przerwaniu ci¹¿y. Zawiera ona
liczne wiadectwa kobiet
oraz wypowiedzi znanych
specjalistów, zajmuj¹cych
siê terapi¹ zespo³u poaborcyjnego. Wskazuje drogi
wyjcia z kryzysu.

, - z³

Dochód przeznaczony na obronê ¿ycia

Cena za 10 sztuk - 10,- z³

Mario... dlaczego p³aczesz?

C

Byæ kobiet¹, ale jak¹?
Ewa H. Kowalewska

Cud istnienia

Byæ kobiet¹, ale jak¹?

W jaki sposób powsta³
wiat? Czym Pan Bóg
siê pos³u¿y³, aby go
stworzyæ? Sk¹d siê bior¹
dzieci?
Tekst skomentowany
sympatycznymi ilustracjami.

17,- z³

W ¿³obie le¿y
karnet (czysty w rodku)
143x198 mm

Rodzi siê cz³owiek

Cud istnienia
Halina B³a¿

1,10 z³

Cicha noc
pocztówka 198x100 mm
Cena za 10 sztuk - 9,- z³
C E N A:
1,- z³

Gdy liczna Panna
pocztówka 98x142 mm

Stajenka
pocztówka 97x152 mm

Cena za 10 sztuk - 9,- z³

Cena za 10 sztuk - 9,- z³

Mizerna cicha
w. Rodzina

C E N A:

Cicha noc
Stajenka

1,- z³

C E N A:

Mizerna cicha
pocztówka 104x147 mm

S³owo sta³o siê Cia³em

S³owo sta³o siê Cia³em
karnet (czysty w rodku)
105x150 mm

Cena za 10 sztuk - 9,- z³

Matka Bo¿a Zimowa

na nastêpuj¹cy adres:

C E N A:

Cena za 10 sztuk - 10,- z³

1,- z³

Imiê i
nazwisko

CENA:

Ulica i nr
domu

w. Rodzina
pocztówka
148x105 mm

Kod i
miejscowoæ

C E N A:

Telefon

1,- z³

1,10 z³

Matka Bo¿a Zimowa
pocztówka
145x92 mm

Cena za 10 sztuk - 9,- z³

E-mail

1,- z³

Cena za 10 sztuk - 9,- z³
C E N A:

1,- z³

Jestem cz³onkiem KPL¯
Zgadzam siê na przetwarzanie moich danych osobowych. Zobowi¹zujemy siê nie
upowszechniaæ tych danych, ani nikomu
ich nie odstêpowaæ.

Podpis:

Wszystkie materia³y
wysy³amy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesy³ki
(op³ata zrycza³towana 9,- z³)
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Biuletyn jest kontynuacj¹ wydawanego wczeniej Euro Life.
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