
Wybierz  ¯ycie!
BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA JESIEŃ 2011NR 23(59)/2011

Każdy powinien być za 
życiem. To zupełnie na-

turalne. Życie jest przecież funda-
mentalną wartością. Jeśli tracimy 
życie, wszystko, o co zabiegamy 
na tej Ziemi, nie ma już sensu. 
Konstytucja RP w paragrafie 38. w 
rozdziale „Wolności i prawa oby-
watelskie” mówi jednoznacznie:  
Rzeczpospolita Polska zapewnia 
każdemu człowiekowi prawną 
ochronę życia. Dotyczy to zarów-
no mnie, gdyż nikomu nie wolno 
podnieść ręki na moje życie, jak i 
drugiego człowieka, którego nikt 
nie ma prawa pozbawić prawa 
do życia. Wydaje się, że wszyscy 
jesteśmy wyposażeni w silny in-
stynkt samozachowawczy, który 
nakazuje nam cofać się przed nie-
bezpieczeństwem i chronić życie. 

Czy tak naprawdę jest? Dla-
czego dzisiaj powstaje coraz 
silniejszy ruch społeczny „pro–
life” – „za życiem”? Jeśli prawo 
rzeczywiście chroni ludzkie 
życie, dlaczego tak wielu ludzi 
uważa, że trzeba je chronić i to 
z wielką determinacją? Ruch 
społeczny, za który niewątpliwie 
należy uznać ruchy i organizacje 
obrony życia na całym świecie, 
powstaje na skutek głębokiej 
potrzeby społecznej w ludzkich 
sercach. Po prostu wiele osób 
zdaje sobie sprawę z poważnego 
problemu, nie akceptuje tego, co 
się współcześnie dzieje i angażuje 
się, aby przeciwdziałać i ratować 
bezbronnych ludzi. Każdy czło-
wiek na prawo do życia. KAŻDY, 
to znaczy bez WYJĄTKÓW.

Bł. Jan Paweł II wielokrotnie 
zwracał uwagę, że żyjemy w 
czasach wielkiej konfrontacji. 
Cywilizacja śmierci, budująca na 
ludzkiej chciwości, wygodnictwie 
i samolubstwie, staje się coraz bar-
dziej agresywna. Króluje komercja. 
Człowiek staje się przedmiotem, 
który można wykorzystać, wy-
produkować, sprzedać „na czę-
ści zamienne”. Życie człowieka 
bezbronnego, małego, chorego, 
niepełnosprawnego, cierpiącego w 
tej „pseudokulturze” śmierci, staje 
się nieatrakcyjne.  Dominuje depre-
sja i życiowy pesymizm. Dziecko 
poczęte w łonie matki można bez-
karnie zabić, nawet w najbardziej 
bestialski sposób. Kobieta, która 
zawsze jest drugą ofiarą aborcji, 
ma decydować o życiu lub śmierci 
swojego dziecka. A potem zostawia 
się ją okaleczoną, chorą, osamot-
nioną, w depresji – bo przecież to 
był jej wybór, sama tego chciała. 
Prawo chroniące życie dziecka 
poczętego, osłania także kobietę, 
chroni ją przed presją otoczenia i 
własnym lękiem. Ci, którzy są za 
życiem znakomicie rozumieją, że  
kobiecie w ciąży kryzysowej trzeba 
pomagać, zarówno materialnie, jak 
i podtrzymując psychicznie. Przy-
kładów takich działań jest bardzo 
wiele. Dzięki tej pomocy życie 
wielu dzieci zostało uratowane.

Wiele się dzisiaj mówi o pra-
wach człowieka. Egzekwowanie 
tych praw staje się podstawowym 
wyznacznikiem cywilizacji. Są 

małe i wielkie, międzynarodowe 
organizacje broniące praw czło-
wieka, które piętnują wszelkie 
nieprawidłowości, pomagają 
wygrać w sądzie, prowadzą lob-
bing medialny. Młodzi skutecznie 
domagają się swoich praw nawet 
wbrew własnym rodzicom i zdro-
wemu rozsądkowi. Dyskrymina-
cja jest traktowana jako najgorsze 
przestępstwo. Tymczasem są 
liczne kategorie ludzi, którzy są 
dyskryminowani i pozbawieni ja-
kichkolwiek praw. Coraz częściej 
dziecko uzyskuje ochronę prawną 
dopiero po urodzeniu się. Wcze-
śniej jest bliżej nieokreślonym 
płodem, z którym matka może 
zrobić, co chce. Na szczęście w 
Polsce tak nie jest, ale np. w Sta-
nach Zjednoczonych można zabić 
dziecko w dziewiątym miesiącu 
ciąży w czasie porodu i jest to 
legalne. Życie każdego człowieka 
rozpoczyna się od poczęcia, czyli 
połączenia komórek rodziciel-
skich. Dziecko poczęte w łonie 
matki nie jest częścią jej ciała, ale 
całkowicie odrębną istotą ludzką, 
która jest od niej czasowo zależna 
z powodu miejsca przebywania. 
Jeśli badania prenatalne wykażą 
podejrzenie o poważną chorobę 
dziecka, można je bezkarnie 
zabić także u nas, w Polsce. Robi 
się to zazwyczaj w drugiej poło-
wie ciąży. To przecież oczywista 
eugenika. Człowiekowi choremu 
odmawia się prawa do życia, 
aby uniknąć trudów, kłopotów i 
kosztów, z perfidną argumentacją, 
że „to jest życie niewarte życia”. 
Warto przypomnieć, że był to 

slogan często używany przez 
nazistów.

Według ideologii cywilizacji 
śmierci, jak orkiestra przestaje 
grać, należy odejść bezboleśnie 
i z klasą. Po co być obciążeniem 
dla tych, którzy wcale nie chcą 
pomagać słabszym? Fałszywa 
propaganda nazywa eutanazję 
„dobrą śmiercią”. Jednak sytu-
acja, gdy lekarz zabija pacjenta, 
nigdy nie może być dobra. Ból 
można skutecznie leczyć. Czło-
wiek stary i chory ma prawo do 
opieki, pomocy i do życia. Jakże 
często odmawia się mu tego pra-
wa. Do tego dochodzi tzw. bierna 
eutanazja, gdy decyzję o zabiciu 
chorego człowieka podejmują 
jego najbliżsi lub opiekunowie 
prawni. Popatrzmy na Holan-
dię, gdzie jest to legalne. Jedna 
trzecia zabijanych pacjentów 
nie wyraża na to zgody. Są to 
noworodki, małe dzieci, osoby 
niepełnosprawne umysłowo, 
chorzy całkowicie sparaliżowani 
lub w śpiączce. Zabija się ich w 
majestacie prawa.

Wydaje się, że prawa człowie-
ka powinny chronić ludzkie ży-
cie, zwłaszcza słabe i bezbronne. 
Tymczasem od kilkunastu już lat 
środowiska feministyczne usiłują 
wpisać tzw. prawa reprodukcyj-
ne do podstawowego pakietu 
praw człowieka. To oznacza, że 
aborcja, czyli zabicie poczętego 
dziecka, miałaby być uznana za 
„prawo człowieka”. Podjęto na-
wet starania, aby zredefiniować 
Powszechną Deklarację Praw 

Człowieka, tak aby taka inter-
pretacja była możliwa. Ponad 
1 milion osób złożyło do ONZ 
swoją petycję, protestując w tej 
sprawie. Na razie feministkom 
nie udało się osiągnąć swojego 
celu, ale propozycje na ten temat 
regularnie się pojawiają i to na 
najpoważniejszych forach mię-
dzynarodowych.

Piąte przykazanie mówi: „Nie 
zabijaj”. Tylko Pan Bóg jest daw-
cą życia. Nie jesteśmy w stanie 
sami siebie obdarzyć życiem. Nie 
potrafimy stworzyć życia, nawet  
najmniejszej jednokomórkowej 

istoty! Ale oczekiwania, że „na-
uka” w końcu rozwiąże ten pro-
blem, są olbrzymie. Przychodzi 
więc wielka pokusa manipulo-
wania ludzkim życiem. Dzisiaj 
„naukowcy” klonują człowieka, 

tworzą zwierzęco- ludzkie hybry-
dy (Wielka Brytania), produkują 
dzieci o określonych cechach i 
selekcjonują zarodki. Rodzą się 
dzieci, których rodzice nigdy w 
życiu nawet się nie spotkali. Mat-
kę tzw. surogatkę, jak inkubator, 
można wypożyczyć. Technika 
zapłodnienia pozaustrojowego 
daje możliwości pełnej manipula-
cji człowiekiem. Ludzki zarodek 
można wyprodukować, zamrozić, 
sprzedać, pozyskać z niego ko-
mórki macierzyste, wykorzystać 
do eksperymentów medycznych, 
selekcjonować czy wyrzucić na 
śmietnik. Człowiek stał się przed-

miotem, który nie ma żadnych 
praw. Ludzkie dziecko musi mieć 
dużo szczęścia, aby w ogóle mieć 
szansę się urodzić. Giną miliony 
dzieci. ONZ szacuje aborcję chi-
rurgiczną na ok. 50 mln rocznie. 

Ale liczby dzieci, które giną 
na skutek procedur in vitro czy 
stosowania farmakologicznych 
środków wczesnoporonnych 
nikt nawet nie szacuje. Jeśli się 
z uwagą rozejrzymy dookoła i 
zrozumiemy, co dzisiaj robi się z 
człowiekiem, budzimy się anga-
żując w obronie życia. Prawda 
wyzwala nas do pozytywnego 
działania. Chcemy, aby każde 
dziecko mogło urodzić się bez-
pieczne i kochane. To jest właśnie 
podstawa tworzenia się ruchów 
pro-life na całym świecie. 

Co to znaczy być za życiem? 
To jest zaangażowanie na rzecz 
człowieka: pomoc kobiecie brze-
miennej w trudnej sytuacji; poka-
zywanie piękna rozwoju dziecka 
w łonie matki i przekazywanie 
wiedzy na ten temat; zapobie-
ganie aborcji, tworzenie prawa 
chroniącego ludzkie życie, umoż-
liwianie adopcji, ochrona rodzin; 
pomoc rodzinom wielodzietnym;  
pozytywne wychowanie do życia 
w rodzinie i odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uczenie natu-
ralnych metod rozpoznawania 
płodności i wszechstronna pomoc 
materialna i duchowa. Być za 
życiem to znaczy kochać drugie-
go człowieka i pomagać mu w 
trudnych sytuacjach życiowych 
z otwartym sercem. Niektórzy 
angażują się osobiście, inni ich 
wspierają finansowo. Razem two-
rzą bardzo silny ruch społeczny, 
z którym muszą się liczyć nawet 
politycy. A od tego, jakich polity-
ków wybierzemy, będzie zależała 
nasza przyszłość.

Posługa miłości wobec życia 
powinna obejmować wszystko 

i wszystkich: nie może 
tolerować jednostronności 

ani dyskryminacji, ponieważ 
życie ludzkie jest święte i 

nienaruszalne w każdej swojej 
fazie i kondycji; jest ono 
dobrem niepodzielnym.  

Trzeba zatem „zatroszczyć się”  
o całe życie i o życie 

wszystkich.  
Więcej – trzeba dotrzeć 

jeszcze głębiej, do samych 
korzeni życia  

i miłości. 

Bł. Jan Paweł II, encyklika 
Evangelium vitae 97 

ZA ŻYCIEM
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Nazywam się Gali-
na Maslennikowa.  

Jestem terapeutą rodzinnym  
i prowadzę Centrum Rodzi-
ny przy katolickiej katedrze 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny  
w Moskwie. Nasza poradnia 
organizuje szkolenia pro-life 
dla liderów, kursy formacyjne 
dla małżeństw, przygotowanie 
do sakramentu małżeństwa 
dla narzeczonych oraz stałe 
konsultacje i terapię w naj-
trudniejszych, codziennych 
kłopotach rodzinnych. Uczy-
my też naturalnych metod 
rozpoznawania płodności  
i wspomagamy leczenie nie-
płodności naturalnymi me-
todami. Tylko w roku 2010 
przeszkolonych zostało ok.  
3 tys. osób, a w bieżącym 
2011 w naszych kursach 
uczestniczyło już  ponad 900 
osób. Pracujemy na całym 
terenie byłego Związku Ra-
dzieckiego, również na Da-
lekim Wschodzie, Syberii,  
w Kazachstanie, Uzbekista-
nie, Kirgizji, Białorusi oraz 
na Ukrainie i Łotwie. W ciągu 
tych lat wyszkoliliśmy tysiące 
ludzi.  Mamy nadzieję, że  
z czasem założą oni poradnie, 
które będą kontynuować na-
szą działalność na ich terenie.

Zapotrzebowanie na naszą 
pracę jest olbrzymie. Coraz 
więcej ludzi wie, że można  
u nas uzyskać pomoc – udzie-
lając jej nigdy nie stawiamy 
warunku przynależności do 
Kościoła katolickiego. Pochy-
lamy się nad potrzebującym, 
cierpiącym człowiekiem.  
Z czasem wielu ludzi odnajdu-
je Pana Boga i prostuje swoją 
zagmatwaną drogę życiową. 
Pomagamy kobietom brze-
miennym w najtrudniejszych 
sytuacjach i możemy się po-
chwalić wieloma dziećmi 
uratowanymi przed aborcją. 

Kobiety w ciąży, które do 
mnie dzwonią, z reguły są 
mocno zagubione i wystraszo-
ne. Dowiedziały się od kogoś, 
że my pomagamy. Podchodzi-
my do nich z troską i miłością, 
poświęcając im wiele czasu 

na rozwiązywanie osobistych 
problemów. Pracuje ze mną dr 
Ludmiła Barakowa – lekarz 
ginekolog-położnik, która 
uratowała wiele dzieci. 

Moje wieloletnie doświad-
czenie terapeuty mówi, że 
poczęte dziecko NIE jest  
najważniejszym problemem. 
Ciąża z reguły jest skutkiem 
nieuporządkowanego życia, 
kłopotów w rodzinie i ze sobą. 
Kiedy po kolei wszystkie te 
problemy się rozwiązuje, oka-
zuje się, że właśnie dziecko 
jest wielką szansą na nowe 
życie. Nigdy nie stosujemy 
presji na kobietę w ciąży. To 
nie dałoby dobrego rezultatu. 
Przy naszym wsparciu kobieta 
sama opowiada się za życiem 
i decyduje się na urodzenie 
dziecka. 

W naszym kraju aborcja 
jest całkowicie dostępna do  
12. tygodnia ciąży. Dotychczas 
można ją było zrobić natych-
miast bez żadnych ograniczeń 
dosłownie wszędzie, nawet w 
fitness klubie. Mamy nadzieję, 
że wkrótce nastąpią zmiany  

i zostanie to mocno ogra-
niczone. Społeczeństwo od 
wielu lat traktuje aborcję jak 
metodę planowani rodziny  
i jest do tego przyzwyczajone. 
Często matka kobiety czy 
teściowa (które noszą w sobie 
ślad wielu aborcji), wywie-
rają największą presję, aby 
dziecko „usunąć”. Średnio 
jedna kobieta ma w swoim 
życiorysie 7 aborcji. Rocznie 
ginie ok. 2 milionów dzieci, 
ale dane te są bardzo niedo-
kładne i nawet źródła rządowe 
twierdzą, że jest ich znacznie 
więcej, niż podają oficjalne 
statystyki. To jest dramat.

Wiosną tego roku prowa-
dziłam szkolenie w Wołgo-

gradzie dla psychologów  
z poradni przedaborcyjnej. 
To bardzo trudna praca i psy-
chicznie niezwykle obciąża-
jąca terapeutę. Oni zawsze 
starają się uratować dziecko, 
ale nie zawsze im się to uda-
je. Siedzieliśmy w jednym z 
gabinetów. Na przykładach 
wyjaśniałam, jak prowadzić 
taką rozmowę. Zawsze w 
pierwszej kolejności zwra-
cam uwagę na problemy  
i cierpienie kobiety. Jeszcze 
nie pora, aby mówić o dziec-
ku, gdyż w świadomości 
takiej zagubionej kobiety ono 
nie istnieje, a sytuacja wywo-
łuje paraliżujący lęk. Trzeba 
też starać się zyskać na czasie. 
Najpierw pomyśl, nie rób tego 
dzisiaj. Im dłużej to trwa, 
tym większa jest szansa na 
uratowanie dziecka. Obecnie 
udało się wprowadzić w Rosji 
obowiązkowo tzw. „tydzień 
milczenia”. Oznacza to, że ko-
bieta musi czekać co najmniej 
tydzień, aby przemyśleć swo-
ją decyzję. Są to na razie małe 
kroczki w kierunku zmian. 
Największy kunszt psycho-

terapeuty polega na tym, aby 
kobieta sama podjęła decyzję 
o zachowaniu dziecka. Jeśli 
ona da nam czas, w praktyce 
zawsze udaje się ocalić życie 
dziecka. 

Podczas tego wykładu na-
gle otworzyły się drzwi i do 
środka jak bomba wpadła 
jedna z kobiet w ciąży. Była 
bardzo rozdrażniona. Potrze-
bowała „podpisu” psycholo-
ga, aby jeszcze dzisiaj pójść 
na tzw. zabieg. Nie zdawała 
sobie sprawy, gdzie trafiła. 
Psycholodzy nawet nie mru-
gnęli okiem, przesunęli się  
i ktoś zaproponował, aby za-
czekała na specjalistę.  Było 
razem ośmiu psychologów, 

ja i ona. Jak to w kolejce do 
lekarza zaczęła się rozmowa. 
Potem dyskretne pytanie o jej 
kłopoty. Żadnych komentarzy, 
pełna życzliwość i zrozumie-
nie. Nikt niczego nie mówił na 
temat jej poczętego dziecka, 
nie pouczał jej. Po pół godzi-
nie rozmowy sama doszła do 
wniosku, że to dziecko jest 
najlepszym rozwiązaniem 
wszystkich jej problemów 
i zrezygnowała z aborcji. 
Nie poszła już na kolejne 
konsultacje. Następnego dnia 
zarejestrowała się do leka-
rza, aby prowadził jej ciążę. 
To był prawdziwy egzamin 
praktyczny. Podzieliłam się 
ze słuchaczami jeszcze jedną 
moją tajemnicą. W takiej sy-
tuacji zawsze wysyłam SMS 
pisząc „parasol i imię kobie-
ty” do zaprzyjaźnionych sióstr 
zakonnych, które się natych-
miast modlą. Bez modlitwy 
nie damy rady uratować życia. 
Kilku z tych psychologów 
wzięło ode mnie telefony do 
tych sióstr i teraz oni wysyłają 
SMS-y z prośbą o ratunek. 

Przyszła do mnie do po-
radni 19-letnia studentka  
w ciąży. Ktoś jej powiedział, 
że pomagam w aborcji. Do 
dzisiaj nie wiem, jakim cudem 
trafiła właśnie do mnie. Była 
niezwykle dziecinna. Bardzo 
majętni rodzice umożliwili jej 
studia w Londynie. W ciążę 
zaszła „przypadkiem” pod-
czas jakiejś zabawy. Do Mos-
kwy wróciła tylko po to, aby 
szybko i tanio zrobić aborcję. 
Wszelkie argumenty natury 
moralnej zupełnie do niej nie 
docierały. Miała pieniądze  
i wszystko, co tylko chciała. 
Dziecko w ogóle nie poja-
wiało się w jej świadomości. 
Siadłyśmy więc i zaczęłyśmy 
robić pragmatyczny rachunek 
strat i zysków w jej sytuacji. 
Czuła się młoda i zdrowa  
i była pewna, że tak będzie za-
wsze. Wyliczyłam jej termin 
porodu. Okazało się, że pod-
czas sesji będzie w zaawan-
sowanej ciąży. Zażartowałam, 
że łatwiej się wtedy zdaje 
egzaminy, bo profesorowie 
boją się, że zdenerwowana 
studentka może zacząć rodzić. 
Bardzo jej się to podobało. 
Ta wizja tak ją rozbawiła, 
że zeszło z niej napięcie i 
postanowiła urodzić. Chciała 
koniecznie zobaczyć miny 
tych profesorów. Egzaminy 
zdała, dziecko „podrzuciła” 
dziadkom, którzy teraz są bar-
dzo szczęśliwi, bo wnuczek 
jest dla nich całym światem. 
Bywa, że jedno życzliwe sło-
wo we właściwym momencie 
może uratować życie. 

Wraz z moimi kolegami 
pracujemy na rzecz pro-life na 
Wschodzie już ponad 15 lat. 
Zaczynaliśmy od szkoleń or-
ganizowanych przez Human 
Life International w Polsce. 
Zdajemy sobie sprawę,  że 
trzeba zmieniać sposób my-
ślenia ludzi. Najważniejsza 
jest akceptacja dziecka, które 
może zostać poczęte. Robimy 
to dzięki profesjonalnej terapii 
rodzinnej. Nasza współpraca z 
prawosławnymi ruchami pro-
life jest dobra i efektywna. 
Nowy Patriarcha Aleksiej II 
oficjalnie bardzo popiera tę 
współpracę. Następuje coraz 
większy nacisk ze strony Ko-
ścioła prawosławnego na wła-
dze w Rosji, aby powstrzymać 
zabijanie nienarodzonych. Po-
woli idą zmiany ograniczające 
liczbę aborcji chirurgicznych. 
Natomiast aborcja farmako-
logiczna jest reklamowana  
i całkowicie dostępna. Pigułkę 
aborcyjną (do 7. tyg. ciąży) 
można bez recepty kupić 
w każdej aptece. Prezydent 
Miedwiediew wypowiada 
się na temat konieczności 
zwiększenia dzietności naro-
du, który wymiera. Obecnie 
Rosja wchodzi w okres de-
cydujący dla powstrzymania 
lawiny aborcji. Walka trwa. 
Cięgle są nowe wydarzenia 
pro-life. Nowe inicjatywy  
w parlamencie. Siły ruchu za 
życiem rosną. Na przykład  
29. maja (przed Dniem Dziec-
ka) w wielu miastach Rosji 
i Białorusi zorganizowano 
„Samochodowy rajd pro-life”. 
Był to rodzaj manifestacji, 
podczas której samochody 
z transparentami jeździły w 
kolumnie po ulicach. W Mo-
skwie, pomimo wcześniejszej 
zgody, policja zatrzymała 
kolumnę, a liderów na kilka 
godzin aresztowano. Do-
tychczas pełno było reklam 
dotyczących aborcji. Teraz 
na wielkim billboardzie obok 
takiej reklamy pojawia się 
napis, że aborcja szkodzi 
zdrowiu. Wątpię czy to kogo-

kolwiek przekona, to swoisty 
absurd, ale u nas nigdy się o 
tym nie mówiło.

Najważniejsze są teraz 
zmiany świadomości spo-
łecznej. Wcześniej aborcja 
była typowym zachowaniem, 
w pełni akceptowanym jako 
metoda planowania rodziny. 
Obecnie coraz więcej ludzi 
deklaruje poparcie dla życia. 
Dzisiaj raczej nie zabija się 
dzieci poczętych w rodzinie. 
Większość przypadków abor-
cji dotyczy kobiet z marginesu 
społecznego (alkoholiczki, 
narkomanki, bezdomne). Co-
raz częściej w poradniach dla 
kobiet organizuje się kon-
sultacje dla kobiet w ciąży 
kryzysowej, gdzie pracują 
psycholodzy i kapłani pra-
wosławni. Powstało dużo 
centrów pomocy kobietom w 
ciąży kryzysowej. My szko-
limy konsultantów dla tych 
centrów. Udaje się uratować 
życie wielu dzieciom.

Ale środowiska proaborcyj-
ne są bardzo mocne i aktywne. 
W toku jest nowa ustawa 
o ochronie zdrowia, która 
zezwala na wynajęcie matki 
surogatki, wszystkie rodzaje 
środków poronnych, anty-
koncepcyjnych. In vitro jest w 
pełni aprobowane i trzy próby 
dla każdej kobiety opłaca pań-
stwo. Nadchodzi nowy czas. 
Nasze starania, aby zmieniać 
mentalność ludzi na pro-life 
są bardzo trudnym, ale najbar-
dziej owocnym działaniem. 
Każdy, kto przeszedł nasze 
szkolenia jest przeciwnikiem 
aborcji i umie argumentować 
za życiem. 

Korzystając z okazji pragnę 
bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy 
o nas pamiętają i wspierają 
naszą trudną pracę. Zawsze 
jest łatwiej, gdy się wie, że w 
tych zmaganiach nie jesteśmy 
sami.

Galina Maslennikowa

NAJWAŻNIEJSZYM PROBLEMEM 
NIE JEST POCZĘTE DZIECKO

Plakat: „Bądźcie  
miłosierni, pozwólcie 
się dzieciom urodzić.”

Galina na prawosławnym Kongre-
sie „Świętość macierzyństwa”



3Wybierz  ¯ycie! jesień 2011

Pierwsza w historii prezy-
dencja Węgier w Unii Eu-
ropejskiej na początku 2011 
roku zbiegła się w czasie z 
istotną zmianą na węgier-
skiej scenie politycznej. Po 
niemal 10. latach wynisz-

czających rządów lewico-
wo-liberalnych do władzy 
doszła dojrzała formacja kon-
serwatywna, która realizuje 
całościowy program odnowy 
życia gospodarczego, spo-
łecznego i moralnego  narodu 

węgierskiego.  Zaowocowało 
to między innymi tym, że 
jednym z priorytetów wę-
gierskiej prezydencji w UE 
stała się refleksja nad polityką 
rodzinną i demograficzną 
w Europie. Niestety polska 

Jarosław Sellin, 
poseł na sejm RP w latach 2005-2011,  
kandyduje z listy PiS z poz. nr 4 w okręgu wyb. nr 26 obejmującym powiaty: 
bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, 
wejherowski i Gdyni.

POLITYKA RODZINNA – 
WZÓR WĘGIERSKI

Sz. Pan Donald Tusk Premier RP

Z mandatu 130 organizacji prorodzinnych tworzących Polską Federację Ru-
chów Obrony Życia, zwracamy się do Pana Premiera o jednoznaczną reakcję na 
stanowisko zajęte przez wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Vivian 
Reding, która doprowadziła do wstrzymania na Węgrzech kampanii społecznej na 
rzecz adopcji dzieci poczętych, których matki rozważają aborcję, gdyż jej zdaniem 
„taka kampania jest sprzeczna z wartościami europejskimi”. 

Stanowisko Vivian Reding, podważające działania Węgier na rzecz rozwiązania 
problemu aborcji poprzez adopcję, wkracza w sferę, w której Unia Europejska 
nie ma żadnych uprawnień, narusza też wartości europejskie, jakimi są godność 
człowieka i jego niedyskryminacja.

Uważamy, że tego rodzaju ingerencja wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej 
jest precedensem, który nie może się powtórzyć. Unia Europejska głosem swoich 
wysokich urzędników nie może promować ich subiektywnych wartości. W Polsce, i 
zapewne w Europie panuje zgodność, co do tego, że aborcja jest złem, choć powody 
takiej oceny mogą być różne. Jednym z uznanych w Polsce rozwiązań, by nie doszło 
do aborcji, jeśli kobieta absolutnie nie ma warunków do wychowania dziecka, jest 
właśnie adopcja czy opieka zastępcza.

Sprzeciw wobec wypowiedzi wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej jest 
niezbędny, by nie powstało wrażenie, że jest to element polityki Unii Europejskiej.

W imieniu PFROŻ  
dr Paweł Wosicki - prezes

Komisja Europejska przeka-
zała 36 mln dolarów do budże-
tu Funduszu Ludnościowego 
ONZ. Agenda ta popiera nie 
tylko przerywanie ciąży jako 
formę kontroli urodzeń w kra-
jach Trzeciego Świata, ale też 
współpracuje z rządem chiń-
skim, oskarżanym o zmuszanie 
do aborcji milionów kobiet. 
KE nie ma zatem nic przeciw-
ko temu, by płacić za aborcje 

prezydencja, która nastąpiła 
po węgierskiej i właśnie trwa, 
nie podjęła tego wysiłku i go 
nie kontynuuje. 

Węgrzy uznali, że zima 
demograficzna w Europie 
jest zjawiskiem zabójczym 
dla naszego kontynentu i 
dla każdego europejskiego 
narodu. Podjęli walkę z tym 
zjawiskiem i w czasie swojej 
prezydencji mieli już czym 
się pochwalić. W marcu zor-
ganizowali Tydzień Rodziny 
w Budapeszcie i przedstawili 
swoje osiągnięcia w tej dzie-
dzinie. 

Przede wszystkim Węgrzy 
ogłosili nową konstytucję, 
w której zapisali, że każ-
dy człowiek ma prawo do 
życia i ludzkiej godności, 
a życie płodu od momentu 
poczęcia podlega ochronie. 
Konstytucja węgierska ob-
jęła też ochroną instytucję 
małżeństwa rozumianą jako 
wspólnota życia zawiązana 
między mężczyzną a kobietą 
na podstawie dobrowolnej 
decyzji. Zapis ten powoduje, 
że bardzo trudno będzie w 
przyszłości przeforsować 
przywileje dla par homosek-
sualnych, gdyż wymagałoby 
to 2/3 głosów w parlamencie. 
W konstytucji znalazł się 
też piękny zapis, że najważ-
niejszymi ramami naszego 
współistnienia są rodzina 
i naród, a podstawowymi 
wartościami naszej jedności 
pozostają wierność, wiara i 
miłość.    

Węgrzy wprowadzili ulgi 
podatkowe przypisane do 
każdego nowo narodzonego 

dziecka. Można sobie odli-
czać 223 euro miesięcznie 
na pierwsze i drugie dziecko, 
a nawet 723 euro za każde 
kolejne. 

Świadczenia rodzinne na 
Węgrzech wzrastają wraz z 
liczbą dzieci: 46 euro mie-
sięcznie na pierwsze, 50 na 
drugie, 60 euro na trzecie 
dziecko. Na Węgrzech dzięki 
zasiłkom i ulgom przeciętna 
rodzina wielodzietna prak-
tycznie nie musi dziś płacić 
żadnych podatków. 

Przewidziano również sys-
tem oszczędzania – państwo 
przelewa 150 euro wkładu 
początkowego dla każde-
go dziecka, a oszczędności 
wpłacane dla dziecka przez 
rodziców są powiększane o 
20%. Oszczędności te będą 
do wykorzystania po osią-
gnięciu przez młodego Węgra 
18. roku życia. Węgierski 
rząd chce w ten sposób nagro-
dzić rodziców, którzy dbają o 
zabezpieczenie przyszłości 
swego dziecka.

Urlop macierzyński trwa 
teraz na Węgrzech 2 lata i 
jest płatny – wynosi 70% 
pensji. Zabezpieczeniem 
finansowym objęte są rów-
nież matki, które nie zdą-
żyły jeszcze podjąć pracy 
przed urodzeniem swego 
pierwszego dziecka. Wę-
grzy zagwarantowali też 
płatny, 3-letni urlop wycho-
wawczy – w dodatku mogą 
go wziąć nie tylko rodzice, 
ale również dziadkowie. 
Gdy dziecko ukończy rok, 
rodzic może łączyć ten urlop 
z pracą. Przez cały czas 

trwania urlopu wychowaw-
czego opiekun otrzymuje 
107 euro miesięcznie, czyli 
wysokość najniższej wę-
gierskiej emerytury.  

Węgrzy zrównali też prawa 
rodziców adoptujących dzieci 
z tymi, którzy je mają w spo-
sób naturalny. Wprowadzili 
też ułatwienia w podejmo-
waniu pracy w niepełnym 
wymiarze. Po ukończeniu 
1. roku życia każde dziecko 
ma też prawo do miejsca w 
żłobku. Węgierska polityka 
rodzinna obejmuje też działa-
nia związane z dopłatami do 
mieszkań. Mogą one sięgać 
nawet 40% wartości miesz-
kania.      

Efekt wszystkich wyżej 
opisanych zabiegów jest 
taki, że Węgrzy na politykę 
prorodzinną wydają dziś 
3,11% swego PKB. Dla 
porównania – Polska na 
tę politykę wydaje zale-
dwie 1,14% swego PKB, 
co plasuje ją na samym 
końcu wśród wszystkich 27. 
państw Unii Europejskiej(!).

Dobrze, że u naszych po-
łudniowych granic jest kraj, 
który przeszedł podobną 
drogę historyczną do naszej, 
funkcjonuje w tym samym 
kręgu cywilizacyjnym, bo-
ryka się z tymi samymi dy-
lematami społecznymi, a nie 
waha się podejmować od-
ważnej polityki, która może 
zabezpieczyć dalsze istnienie 
narodu. To dobry wzór dla 
nas, jeśli pojawi się wresz-
cie w Polsce równie mądra 
i dalekowzroczna władza 
państwowa.      

BROŃMY WĘGIERATAK NA WĘGRY
w Chinach, Zambii czy Bangla-
deszu. Gdy jednak ktoś za unijne 
pieniądze chce chronić życie 
nienarodzonych, doprowadza to 
eurokratów do białej gorączki. 
Wiceprzewodnicząca Komisji 
i jednocześnie komisarz ds. 
sprawiedliwości Viviane Re-
ding skrytykowała rząd Vikto-
ra Orbana za zorganizowanie 
akcji promującej adopcje za 
unijne fundusze. Węgrzy zo-

stali „podkablowani” przez 
grupę 14. eurodeputowanych. 
Media podały, że była wśród 
nich Joanna Senyszyn. Unia 
nie mogła zakazać Węgrom 
prowadzenia kampanii, bo 
ta oficjalnie skończyła się w 
maju, ale zagroziła, że zażąda 
zwrotu pieniędzy do Brukseli. 
Okazuje się, że w Europie 
można propagować adopcje, 
ale tylko wtedy, gdy mowa jest 
o adopcjach dzieci przez pary 
homoseksualne. W każdym in-
nym kontekście, a szczególnie 
w kontekście sporu o abor-
cję, adopcja jest podejrzana. 
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Bł. Jan Paweł II wielokrotnie 
przypominał, że należy wychowy-
wać i  wpajać szacunek dla wartości 
życia i to poczynając od samych ich 
korzeni (H.v. 97). Dzisiaj nauka daje 
nam wiele argumentów za życiem. 
Fakty te jednak rzadko pojawiają 
się w mediach masowych. Każdy 
jednak ma prawo dostępu do wiedzy 
o początkach życia człowieka. To 
poznanie jest niezbędne zwłaszcza 
dla młodych, którzy szukają w życiu 
własnej drogi. Potrzebne jest także 
tym dorosłym, którzy dotychczas 
nie mieli do niej dostępu. Jakże 
często osoby kończące szkolenie, 
również lekarki, przychodzą ze łza-
mi w oczach i pytają: dlaczego nikt 
nam o tym wcześniej nie powiedział? 
Gdybym to wiedziała, całe moje 
życie potoczyłoby się inaczej. 

Wiedza ta obejmuje fakty doty-
czące początku ludzkiego życia, któ-
rym jest połączenie komórek od ojca 
i od matki, zwane poczęciem oraz 
niezwykle frapujący rozwój prena-
talny człowieka. Dotyczy ona także 
samej płodności, którą współczesna 
wiedza pozwala dobrze rozpozna-
wać oraz odpowiedzialności za prze-
kazywanie życia. Uczymy pięknej, 
odpowiedzialnej miłości, pokazu-
jemy, jak być szczęśliwą mamą czy 
tatą, na czym zbudować dobrą rodzi-
nę. Wiedza ta jest bardzo rozległa. 
Wymaga czasu i wielu starań, aby ją 
przyswoić. Wymaga głębokich prze-

JESTEŚMY ZA ŻYCIEM!

myśleń dotyczących własnego stylu 
życia. Samo Naturalne Planowanie 
Rodziny na poziomie pozwalającym 
przekazywać tę wiedzę innym wy-
maga długotrwałego szkolenia, za-
liczenia egzaminów i praktyki pod 
kontrolą instruktora. 

W Polsce przez wiele lat nie mie-
liśmy dostępu do tej podstawowej 
wiedzy. Jeszcze na początku lat 
osiemdziesiątych powtarzano fał-
szywe twierdzenia, że np. poczęte 
dziecko to tylko zlepek komórek, a 
metody naturalne nie mają sensu, bo 
u człowieka zawsze może wystąpić 
jajeczkowanie, jak u królików. 
Z czasem okazało się, że są to 
kłamstwa, ale i tak nikt za ich upo-
wszechnianie nie przeprosił. Dzisiaj 
w Polsce każdy wie, jak wygląda 
rozwój prenatalny człowieka. Ruchy 
obrony życia wykonały olbrzymią 
pracę, aby ta wiedza dotarła do 
ludzi. Polska młodzież w szkole na 
lekcjach przedmiotu „Wychowanie 
do życia w rodzinie” uczy się sza-
cunku dla życia. Jest to skuteczne, 
co potwierdza olbrzymie poparcie 
dla życia odnotowywane podczas 
kolejnych badań opinii publicznej.

Mamy jednak świadomość, że w 
innych krajach ta wiedza nie jest 
dostępna. Gdy jedziemy na Wschód 
z zażenowaniem znowu słyszymy, 
że dziecko w łonie matki to „zlepek 
komórek”, „rybka”, ale nie mały 
człowiek. Wielu rodziców ulega tej 

propagandzie i masowo giną dzieci 
w łonach matek. Co możemy zrobić, 
aby ratować te dzieci? My sami jako 
obcokrajowcy nie jesteśmy w stanie 
nic zmienić. Oni to muszą zrobić 
sami. My mamy tylko obowiązek 
podzielenia się naszym doświadcze-
niem i wiedzą. 

Szkolenia dla liderów ze Wscho-
du rozpoczęliśmy już w 1993 roku, 
gdy powstało Human Life Interna-
tional w Polsce. Pierwsze kursy dla 
liderów odbywały się w Gdańsku. 
Przyjeżdżali na nie lekarze, na-
uczyciele, psycholodzy, terapeuci 
i in. Rozpoczęliśmy szkolenia dla 
tłumaczy języka rosyjskiego, który 
jest tam powszechnie znany. Szkole-
nia robiliśmy we współpracy z Pol-

skim Stowarzyszeniem Nauczycieli 
Naturalnego Planowania Rodziny. 
Uwielbianą i noszoną na rękach 
wykładowczynią (dosłownie i w 
przenośni) była dr Hanna Cerańska-
Goszczyńska. Przygotowywaliśmy 
pierwszych liderów obrony życia 
i nauczycieli NPR dla Białorusi, 
Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Esto-
nii, Uzbekistanu, Kazachstanu, itd. 

Po kilku latach okazało się, że nie-
mal wszędzie na Wchodzie pracują 
„NASI”. Nadal utrzymujemy z nimi 
kontakt i staramy się im pomagać. 
To oni przejęli dalsze szkolenia i 
robią to do dziś. W bieżącym roku 
tylko na Ukrainie przeprowadzono 
kilkanaście szkoleń. Kilka odbyło 
się w Kazachstanie, na Syberii, 

na Łotwie i na Białorusi. Liczba 
osób, którą udało się już objąć tymi 
szkoleniami to kilkadziesiąt tysięcy. 
Wielu z nich promieniuje dalej, 
upowszechniając tę wiedzę. Pracują 
w poradniach, przychodniach, szpi-
talach, szkołach, biurach, lokalnych 
gazetach i rozgłośniach.

Dzisiaj nie trzeba jechać kilka 
dni pociągiem do Polski. Tam da-
leko mamy swoich wykładowców, 
którzy są instruktorami naturalnych 
metod rozpoznawania płodności i z 
praktykami w poradnictwie pro-life. 
Najwięcej szkoleń robi Galina, która 
stała się prawdziwym misjonarzem 
obrony życia. Praktycznie jest ciągle 
w drodze. W bieżącym roku miała 
już w swoim oddziaływaniu prawie 

UCZYMY SZACUNKU  
DLA ŻYCIA



5Wybierz  ¯ycie! jesień 2011

tysiąc osób. Razem z nią jeździ Miła, 
która jest lekarzem ginekologiem i 
z własnego doświadczenia wie, jak 
trudno było w tym fachu nie zabijać 
dzieci. Dzisiaj jest już na emeryturze 
i jako osoba samotna cały swój czas 
poświęca na pomaganie w budowa-
niu kultury życia. Na Ukrainie wiele 
robi Genia, która takie szkolenia 
organizuje  jako prezes fundacji „O 
godność człowieka”. Uczestniczą 
w nich i grekokatolicy, i rzymoka-
tolicy, i prawosławni, i protestanci. 
Odbywają się także specjalnie 
szkolenia dla lekarzy. Wiosną Genia 
zrobiła cały cykl szkoleń dla osób, 

które w najbliższym czasie uzyskają 
uprawnienia tutora, tzn. instruktora 
uprawnionego do prowadzenia 
szkoleń dla nauczycieli NPR. W 
czerwcu prowadziła podobne szko-
lenie w Kazachstanie. Równolegle, 
zwłaszcza latem odbywają się pełne 
spontanicznej radości spotkania 
formacyjne dla młodzieży. Wielu 
uczestników tych szkoleń korzysta 
także z indywidualnych konsultacji, 
które są bardzo potrzebne, aby wy-
jaśniać i prostować zawiłe ścieżki 
życiowe i konflikty w rodzinach.

Mamy już dzisiaj znakomite ma-
teriały, które są konieczne do tych 

szkoleń. Każdy uczestnik dostaje ich 
całą paczkę. Przygotowane są w róż-
nych językach, np. dla Ukrainy po 
ukraińsku, dla Łotwy po łotewsku, 
ale najczęściej stosowanym, uniwer-
salnym językiem jest tam rosyjski, 
który prawie wszyscy znają. Nawet 
wielu Polaków w Kazachstanie czy 
na Syberii, mówi tylko po rosyjsku. 
Są to książki, broszury, zeszyty do 
ćwiczeń, slajdy i filmy ukazujące 
rozwój prenatalny dziecka. To wzru-
szające, że upowszechnione przez 
nas piękne zdjęcia dziecka poczę-
tego można spotkać na ulotkach w 
kościołach i w cerkwiach, zarówno 

na Centralnej Syberii, jak i na Dale-
kim Wschodzie czy w Kazachstanie. 

Potrzebne są przede wszystkim 
modele dziecka poczętego. Wy-
słaliśmy ok. 500 sztuk zestawów 
dużych, angielskich modeli, które 
dotarły w różne zadziwiające miej-
sca. Jest ich ciągle za mało. Ciągle 
dostajemy prośby o tzw. „Małego 
Jasia” – model 10. tygodniowego 
dziecka od poczęcia. Zdajemy sobie 
sprawę,  że właśnie ten „Mały Jaś” 
jest największym emisariuszem 
życia. Można go wziąć do ręki, 
utulić i wyobrazić sobie, że kiedyś 
każdy z nas był taki malutki. Gdy nie 
mieliśmy „Jasiów”, Galina dawała 
młodym do ręki ziarenko piasku, 
aby wyobrazili sobie jak maleńką 
kruszyną był każdy z nas. „Mały 
Jaś” przemawia jednak znacznie 
lepiej. Powinni go dostać wszyscy, 
którzy są zaangażowani w obronę 
życia. Dzięki pomocy Przyjaciół z 

Klubu możemy rozdawać te mode-
le, w takiej ilości, na jaką nas tylko 
stać. Proszę zobaczyć twarze tych 
młodych Uzbeków, Łotyszy, Rosjan, 
Azerów, a także Polaków z Kazach-
stanu czy Ukrainy. Ten uśmiech, tę 
czułość, to zrozumienie widać nie 
tylko na twarzach  dziewczyn, ale 
i u chłopców. Jesteśmy przekonani, 
że oni już są po stronie życia, a za 
kilka lat swoim dzieciom nie zrobią 
krzywdy. Więcej, zaangażują się 
i będą bronić życia. Dziękujemy 
wszystkim, którzy swoimi darami 
serca umożliwili nam zakupienie 
kilku tysięcy modeli. Trafiają one do 
rąk młodych ludzi, których widzicie 
na zdjęciach. 

Akcja trwa. Można się do niej 
przyłączyć, wysyłając swój dar na 
konto Klubu Przyjaciół Ludzkiego 
Życia (lub przez stronę internetową 
www.hli.org.pl).

Na zdjęciach:
spotkania,  
szkolenia  
i egzamin  
w Kazachstanie, 
Uzbekistanie  
i Moskwie
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Obecnie w Polsce powróciła 
dyskusja na temat ochrony 
życia poczętego. Proszę w tym 
kontekście wyjaśnić czym we-
dług Pani  jest działanie, zwane 
popularnie „pro-life”?

„Pro-life” po prostu znaczy 
„za życiem”. Każdy człowiek 
ma prawo do życia od poczęcia 
(połączenia się komórek rodzi-
cielskich) aż do śmierci. Działa-
nie to opiera się na pełnym miło-
ści pochyleniu się nad samotną, 
porzuconą matką i jej poczętym 
dzieckiem, nad człowiekiem 
słabym i chorym, nad rodziną, 
która tak często potrzebuje po-
mocy, aby móc wypełniać swoją 
rolę. Tak więc może się ono 
wyrażać w konkretnej pomocy 
człowiekowi potrzebującemu,  
a także we wszechstronnej eduka-
cji „pro-life” – zwłaszcza wobec 
ludzi młodych, którzy szukają 
swojej drogi. To także starania, 
aby życie człowieka było za-
wsze prawnie chronione. Ten typ 
działalności w Polsce podejmują 
liczne organizacje pozarządowe 
i ruchy w Kościele katolickim. 
Większość z nich jest skupiona 
w Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia, która spełnia rolę 
wspólnej reprezentacji i koordy-
natora działań. Polscy obrońcy 
życia zawsze podkreślali, że 
nie są „anty”, ale „za” – za 
życiem, za tradycyjną i silną 
rodziną oraz za pozytywnym, 
racjonalnym wychowaniem 
prorodzinnym, które formuje 
postawy „za życiem”.

Czy pozytywne podejście do 
ochrony ludzkiego życia jest 
podstawą działalności „pro-
life”?

Tak, gdyż jest ono fundamen-
tem Ewangelii Życia.  Nie da się 
wygrać z przemocą, tylko ją po-
kazując. W Polsce zawsze było 
to oczywiste, co wynika z wiel-
kiego zaangażowania Kościoła 
katolickiego po stronie życia. Od 
1956 roku mieliśmy aborcję na 
życzenie i zakaz jakiejkolwiek 
działalności społecznej w tym 
zakresie. Pierwsze ruchy „pro-
life” powstawały w Kościele,  
a co za tym idzie świeccy lide-
rzy mieli swoich duszpasterzy 
i otrzymywali dobrą katolicką 
formację oraz opiekę duszpa-
sterską. W tym samym czasie 
w Ameryce powstały liczne 
organizacje antyaborcyjne, któ-
rych liderzy są bardzo róż-
nych wyznań. Dochodziło do 
ostrej konfrontacji: kładzenia się  
i przykuwania pod wejściami do 
klinik aborcyjnych, aresztowań, 
pobić, a nawet strzelaniny. Dla 
mnie od początku było jasne, że 
takie działanie nie może odnieść 

– przede wszystkim młodszej  
i starszej młodzieży – autentycz-
nego wychowania do płciowości 
i miłości, formacji zawierającej 
wychowanie do czystości jako 
cnoty, która sprzyja osiągnięciu 
osobowej dojrzałości i uzdalnia 
do poszanowania „oblubieńcze-
go” znaczenia ciała. (Encyklika 
Evangelium vitae 97)

Przewodniczy Pani Forum 
Kobiet Polskich, które jest fe-
deracją katolickich organizacji 
kobiecych. Powiedziała Pani, 
że należy pomagać kobietom  
w ciąży kryzysowej. Czy ta 
pomoc jest realizowana i czy 
dzisiaj jest wystarczająca?

Pamiętam złośliwe ataki, 
gdy w 1991 roku rozpoczęli-
śmy w Sejmie starania o usta-
wową ochronę życia. Naszym 
parlamentarzystom zarzucano, 
że ideologizując krzywdzą 
kobietę, pozostawiając ją samą 
sobie. Mogliśmy już wtedy 
dostarczyć wiele przykładów 
pracy pomocowej, którą pro-
wadziły polskie ruchy „pro-
life”. Pierwsze polskie organi-
zacje za życiem, jak Troska o 
Życie, Gaudium Vitae, S.O.S. 
Obrony Poczętego Życia, miały 
przede wszystkim charakter 
pomocowy. To była podsta-
wowa potrzeba społeczna, 
głęboko odczuwana przez ludzi 
o wrażliwym sercu: pomoc 
kobiecie w ciąży, aby mogła 
bezpiecznie urodzić swoje 
dziecko. Osobiście redagowa-
łam raport, który te działania 
sumował. Dzisiaj takich pro-
gramów jest o wiele więcej. 
Mamy kilkadziesiąt domów 
samotnej matki. Podejmujemy 
również pomoc materialną. 
Niemniej jest to ciągle kropla 
w morzu potrzeb. Powinna być 
ona wspierana przez państwo, 
o co stale się upominamy. 
Matka, która dowiaduje się, 
że jej dziecko jest prenatalnie 
chore, powinna mieć pewność, 
że po porodzie otrzyma tak 
potrzebną pomoc materialną. 
Koszty utrzymania dziecka 
specjalnej troski są olbrzymie, 
często przekraczające możli-
wości rodziny, co zwiększa lęk  
o przyszłość. Obowiązkiem 
państwa jest udzielenie jej 
pomocy i o  to także będziemy 
zabiegać.

Pomoc dla matek to zawsze 
wielki argument po stronie ży-
cia. Właśnie dlatego w ustawie z 
1993 roku wprowadzono zapisy 
pomocowe. Specjalną opieką 
otoczono brzemienne uczennice 
i kobiety w ciąży w najtrudniej-
szej sytuacji życiowej.  Niestety 
obecnie pojawia się tendencja 
do rozdzielania pomocy dla 
kobiet w ciąży od ochrony 
życia dziecka poczętego. To 
bardzo niebezpieczne. Kobieta 
jest zawsze drugą ofiarą abor-
cji. Jeśli nie pomożemy matce, 
stracimy szansę na uratowanie 
jej dziecka. Feministki usiłują 
antagonizować matkę i dziecko, 
twierdząc, że my chcemy chro-
nić życie dziecka kosztem matki. 
To nie jest prawda! Zawsze 
pochylamy się z miłością nad 
obojgiem: i matką, i dzieckiem. 

Czy Pani popiera usunięcie 
tzw. wyjątków z ustawy o pla-
nowaniu rodziny?

Każdy człowiek ma prawo 
do życia. W pełni to popieramy.  
O tym mówi Konstytucja RP. 
Każdy, to znaczy również dziec-
ko w łonie matki. To szokujące 
i niezwykle dramatyczne, że w 
Polsce wolno zabić dziecko pre-
natalnie chore. To czysta eugeni-
ka. Potępiamy nazistów, a sami 
to robimy naszym dzieciom! 
Wolno też zabić dziecko poczęte 
na skutek czynu zabronionego.  
Dlaczego mamy pozwalać na 
dodatkowe okaleczenie aborcją 
kobiety, która poczęła dziecko 
na skutek przemocy? Dlaczego 
pozwalamy na zabicie niewin-
nego dziecka za przestępstwo 
jego ojca?  Dziecko nieletniej, 
np. 13-letniej matki może być 
zabite pod przymusem, ponie-
waż decyzję za nią podejmują 
jej opiekunowie. Zbyt wczesne 

macierzyństwo zawsze jest dra-
matem, ale młodociana matka 
też powinna mieć prawo do 
ochrony swego dziecka. Ono 
także ma prawo do życia. 

Nie powinniśmy dopuszczać 
pokrętnych argumentów, że 
każda ciąża zagraża zdrowiu  
i życiu matki. To są prowokacje, 
mające na celu rozszerzenie tzw. 
wyjątków. Przy obecnym stanie 
medycyny sytuacje, gdy na sku-
tek ciąży zagrożone jest życie 
matki, są niezwykle rzadkie. 
Zawsze jednak należy pochy-
lić się z miłością i nad matką,  
i jej dzieckiem. Pacjentów jest 
dwóch, ale jeśli nie uratuje-
my życia matki, nie ocalimy  
i dziecka. Zawsze z miłością 
i troską, jak uczy nas bł. Jan 
Paweł II w encyklice Evange-
lium vitae.

Rozmowa z Ewą Henryką Kowalewską, prezesem 
Forum Kobiet Polskich, przedstawicielem Klubu 
Przyjaciół Ludzkiego Życia - Human Life International  
- Polska opublikowana w Katolickiej Agencji 
Informacyjnej

Z MIŁOŚCIĄ  
I TROSKĄ
dalekosiężnego sukcesu. Zwra-
caliśmy uwagę przyjaciołom  
z USA, że nie tędy droga. Dzi-
siaj, gdy współpraca z nimi trwa 
już ok. 20 lat, doskonale widać, 
że mieliśmy rację. Wielu ame-
rykańskich liderów przemyślało 
problem i zmieniło nastawienie. 
Wtedy zaczęli odnosić liczne 
sukcesy: zamykać kliniki abor-
cyjne i zyskiwać coraz większe 
poparcie społeczne. Dobrym 
przykładem jest książka Johna i 
Barbary Willke Aborcja, pytania 
i odpowiedzi, której nowa edycja 
już od 10. lat nosi też nowy tytuł 
Pokochaj ich oboje.

Czy jest Pani przeciwnikiem 
prezentowania drastycznych 
zdjęć czy filmów pokazujących 
prawdę o aborcji?

Nie. Prawdy nie można ukry-
wać. Te zdjęcia pokazują fakty o 
zabijaniu nienarodzonych dzie-
ci. Niemniej jednak taka „ostra” 
prezentacja powinna mieć swoje 
uzasadnienie. Powinna być 
częścią szerszej kampanii in-
formacyjnej. Na pewno powinni 
ją zobaczyć ci wszyscy, którzy 
głośno twierdzą, że przerwanie 
ciąży to żaden problem. Zdjęcia 
te jednak pokazują najwyższy 
rodzaj przemocy i dlatego nie 
należy ich prezentować dzie-
ciom i nieprzygotowanej do tego 
młodzieży. Chcielibyśmy, aby 
początki życia człowieka koja-
rzyły się im z bezpieczeństwem, 
miłością i pięknem. Młody czło-
wiek nie powinien postrzegać 
początków życia przez pryzmat 
przemocy i śmierci. Trzeba mu 
pokazać piękno, miłość i życie. 
One go zafascynują i pociągną 
za sobą. 

Ostatnio spotkałam się z 
twierdzeniem, że „prawdziwym 
działaniem” w obronie życia są 
tylko kontrowersyjne i agresyw-
ne antyaborcyjne happeningi, 
pomija się natomiast wielo-
letnią, ofiarną,  zakrojoną na 
szeroką skalę  i bardzo owocną 
pracę polskich ruchów pro-life. 
To jest swoisty absurd, bardzo 
szkodliwy dla promocji postawy 
za życiem. 

Czy uważa Pani, że wycho-
wanie prorodzinne w szkole jest 
potrzebne?

Bardzo potrzebne, wręcz 
konieczne. Oczywiście w pełnej 
współpracy z rodzicami, którzy 
są pierwszymi wychowawcami 
dziecka. Nazywam to „szeroką 
edukacją społeczną za życiem”.  
W 1993 roku, gdy rozpoczy-
naliśmy kampanię „pro-life”, 
wiedza na temat prenatalnego 
rozwoju dziecka była prawie 
żadna. Mówiło się, że w łonie 

matki rozwija się jakiś „zlepek 
komórek”. Społeczeństwo przez 
wiele lat było wprowadzane 
w błąd. Powstały więc liczne 
organizacje społeczne, które 
podjęły to zadanie. Organizo-
waliśmy wystawy, prezentowa-
liśmy filmy, przygotowaliśmy 
modele „Małego Jasia” – 10. 
tygodniowego dziecka wielkości 
naturalnej. Rozdaliśmy miliony 
ulotek, gazet i broszur. Odbyło 
się bardzo wiele szkoleń, rów-
nież dla liderów. Zadbaliśmy też 
o prawidłowe informacje w pod-
ręcznikach szkolnych. Wielkim 
sukcesem jest wprowadzenie do 
polskich szkól przedmiotu „Wy-
chowanie do życia w rodzinie”, 
w ramach którego młodzi ludzie 
mają możliwość zapoznać się  
z prawdą o początkach ludzkie-
go życia i zrozumieć czym jest 
odpowiedzialność za poczęcie 
dziecka i za rodzinę. Zwolen-
nicy aborcji ciągle atakują ten 
przedmiot, gdyż znakomicie 
zdają sobie sprawę, że stałe 
poparcie Polaków, zwłaszcza 
młodych, dla życia, opiera się na 
wiedzy, którą otrzymują głownie 
w szkole. 

Nie mogę zgodzić się z po-
glądem, że wszystko co jest 
cielesne i związane z płcio-
wością człowieka jest złe,  
a co najmniej podejrzane,  
w związku z czym lepiej, aby 
ten przedmiot nie istniał. To 
czysty manicheizm. I warto 
przypomnieć, że Kościół kato-
licki już w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa odciął się od 
takich poglądów. W naturze 
nie ma pustki – jeśli usunie-
my wychowanie prorodzinne 
ze szkół, bardzo szybko trafi 
tam demoralizująca edukacja 
seksualna, bardzo szkodliwa 
dla naszych dzieci i wroga 
ochronie życia. 

Bł. Jan Paweł II odnosi się 
bezpośrednio do tego zagadnie-
nia w encyklice „Evangelium 
vitae”: Należy zwłaszcza wpajać 
szacunek dla wartości życia,  
i to poczynając od samych jego 
korzeni. Złudne jest przekonanie, 
że można budować prawdziwą 
kulturę ludzkiego życia, nie po-
magając młodym w pojmowaniu 
i przeżywaniu płciowości, miłości 
i życia zgodnie z ich prawdzi-
wym znaczeniem i w ich ścisłej 
współzależności. Płciowość jest 
bogactwem całego człowieka, 
„ujawniającym swe głębokie 
znaczenie w doprowadzeniu osoby 
do złożenia daru z siebie w miło-
ści’. Banalizacja płciowości jest 
jednym z głównych czynników, 
które stoją u początków pogardy 
dla rodzącego się życia: tylko 
prawdziwa miłość umie strzec 
życia. Nie można zatem uchylać 
się od obowiązku zapewnienia 
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Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, 
p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony ludzkiego 
¿ycia i chrzeœcijañskiej moralnoœci, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ochronê rodziny.

Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym 
systemie wartoœci i zaanga¿owania. Ma s³u¿yæ 
wspólnej pomocy w budowaniu cywilizacji  
mi³oœci i ¿ycia. 

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.

	 	 	 	 Zapraszamy!!!

Zapraszamy do  
Klubu 

Przyjació³ 
Ludzkiego ¯ycia

PrZyłącZ sIę do Nas!

Napisz:

Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia, 

ul. Jaśkowa dolina 47/1a, 
80-286 Gdańsk

Wówczas nawiążemy korespondencję.

Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową www.hli.
org.pl 

(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia).

zadzwoń: 

tel. (58) 341-19-11

wyślij e-maila:

klub@hli.org.pl

Drodzy Przyjaciele!

Życie ludzkie jest tak kruche i krótkie. Bronimy życia, poma-
gamy, przekonujemy i uczymy, ale przychodzi czas, gdy każdy 
zostaje wezwany do Domu Ojca. Trzeba zostawić swoich 
najbliższych, swoją pracę, marzenia, wszystko, co się posiada 
na tej ziemi i pójść za Nim. To zawsze jest wielkie rozstanie.

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 20 sierpnia 
2011 zmarła wieloletnia Przyjaciółka Życia 

Śp. ZoFIa KosTEK
Zginęła tragicznie w wypadku samochodowym wracając 

z rodziną z wakacji nad morzem. Miała 39 lat.

Mieszkała i pracowała w Bytomiu. Zawsze była bardzo 
oddana i aktywna prawie ochrony rodziny i obrony życia. 
Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach ukoń-
czyła w 1994 roku. Pełniła funkcję prezesa Śląskiego Od-
działu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego 
Planowania Rodziny. Przez wiele lat razem z mężem praco-
wała jako doradca życia rodzinnego w dekanacie bytomskim. 
Zawsze była otwarta na ludzi i ich problemy. Zawsze chętna 
do pomocy każdemu potrzebującemu, pomimo własnej po-
ważnej choroby (miała transplantowaną nerkę i trzustkę)  
i problemów ze wzrokiem. Jej świadectwo życia, które chętnie 
dawała zwłaszcza wobec młodzieży, było bardzo mocne. Była 
jednym z pierwszych członków Klubu Przyjaciół Ludzkiego 
Życia. Razem z mężem przyjeżdżała na szkolenia dla liderów, 
które dla Klubu prowadził śp. prof. Włodzimierz Fijałkowski.

otoczmy Ją samą i Jej pogrążoną w smutku rodzinę 
naszą modlitwą.

W naszym biurze w Gdańsku modliliśmy się za Nią  
23 sierpnia podczas Mszy św. odprawianej przez ks. kan. 
Stanisława Maślankę.

Pogrzeb odbył się  27 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z wolą Zmarłej, którą wielokrotnie wyrażała wzoru-
jąc się na śp. prof. W. Fijałkowskim, mąż Andrzej i syn Tomasz 
poprosili  o nieskładnie kwiatów, lecz zamiast nich o wsparcie 
finansowe na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Ży-
cia. W czasie pogrzebu zebrano 8.590 zł. Niektórzy też wpłacili 
swój dar bezpośrednio na konto organizacji. 

Bardzo serdecznie dziękujemy!

WsPoMÓŻ oBroNę ŻycIa
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa dolina 47/1a 80-286 Gdańsk

Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

W kilku ostatnich latach Polska miała dodatni przyrost na-
turalny. W 2010 r. – w wyniku bilansu urodzeń i zgonów – na 
każde 10 tys. ludności przybyło 10 osób. Ale było to krótkie 
echo po wyżu demograficznym z lat 80. Prognozy są złe.

Według wstępnych danych, w ubiegłym roku zarejestrowano 
około 418 tys. urodzeń żywych. Nie oznacza to jednak żadnego 
boomu urodzeniowego. Liczba urodzeń jest w dalszym ciągu  
o ok. 40% niższa w stosunku do wielkości zarejestrowanych  
w roku 1983. Poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej za-
stępowalności pokoleń i nadal utrzymuje się obserwowany 
od 1989 r. okres depresji urodzeniowej.

Według uaktualnionej prognozy demograficznej GUS za 
kilka lat rozpocznie się nieunikniony proces depopulacji Polski. 
Jego pierwszym objawem będzie narastający ubytek naturalny 
ludności – w następujących po sobie latach liczba zgonów bę-
dzie coraz bardziej przewyższała liczbę urodzeń. W roku 2035 
ludność Polski spadnie poniżej 36 milionów… Zabraknie 
osób w wieku produkcyjnym i posypie się już zupełnie nasz 
system emerytalny. Czy lukę na polskim rynku pracy wypełnią 
emigranci? Skąd przybędą? Z Azji, z Afryki? Czy Polska jest 
przygotowana na falę imigrantów – czy mamy programy asy-
milacyjne? Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z inną kulturą, 
obyczajowością i religią?

Polska nie ma polityki społecznej, ani socjalnej z prawdzi-
wego zdarzenia. Nie ma także polityki prorodzinnej. Co musi 
się wydarzyć, aby rząd i władze lokalne opracowały oraz 
skutecznie prowadziły spójną i długofalową politykę na rzecz 
rodziny? Depopulacja to jeszcze za mało?

POLSKI KRYZYS
DEMOGRAFICZNY

Minęła właśnie 31. roczni-
ca sierpnia 80. Wiele w tych 
dniach mówiono o historycz-
nych przemianach w Polsce 
i Europie, jakie dokonały 
się pod wpływem wydarzeń 
zapoczątkowanych w sierp-
niu 1980 r., o walce o wol-
ność, solidarność i swobodę 
zrzeszania się. Wszystko to 
ważne i ogromnie potrzebne. 
Mniej natomiast mówiono 
o tym, że walczono wte-
dy również o godne życie 
polskich rodzin. Nie wolno 
nam zapominać, że wśród 
21 postulatów, spisanych  
w Stoczni Gdańskiej, znajdują 
się takie, które wprost dotyczą 
poprawienia warunków życia 
rodzin. To one dobitnie świad-
czą, jak wielkie było zainte-
resowanie strajkujących tymi 
sprawami. Na przykład postu-
lat 17. mówi o zapewnieniu 
odpowiedniej liczby miejsc  
w żłobkach i przedszkolach,  
a postulat 18. o wprowadzeniu 
płatnych trzyletnich urlo-

Antoni Szymański, 
senator VI Kadencji, socjolog,  
reprezentuje Episkopat Polski w Zespole ds. Rodziny 
Komisji Wspólnej Rządu RP i KEP 

O rodzinie 
w 31. rocznicę sierpnia 80.

pów macierzyńskich. Postulat  
19. dotyczy skrócenia czasu 
oczekiwania na mieszkanie.

Trzeba to podkreślać po-
nieważ realizacja postulatów 
sierpniowych w zakresie god-
nego życia polskich rodzin 
jest ciągle zadaniem do speł-
nienia.  W naszym kraju żyje 
bowiem w skrajnym ubóstwie 
prawie 6% ludzi, a 12% do-
rosłych obywateli nie może 
znaleźć pracy. W ostatnich 
latach miliony osób opuści-
ły kraj poszukując jej poza 
granicami Polski. Cześć wy-
jechała z rodzinami, a część 
pozostawiła najbliższych  
w kraju, co sprzyja osłabieniu 
więzi rodzinnych. Musi nie-
pokoić niemal stutysięczna 
rzesza dzieci umieszczonych 
w różnych formach opieki 
zastępczej, poza rodzinami 
naturalnymi. W Polsce nie 
tylko rodzi się mało dzieci, 
ale też coraz więcej z nich 
wychowywanych jest przez 
samotnych rodziców. Nie 

dzieje się to z powodu śmierci 
jednego z nich ale rozwodów  
i separacji, których w ostat-
nich latach jest ponad 60 tys. 
rocznie. Ma to fatalne skutki 
dla dorosłych, ale jeszcze 
gorsze dla ich dzieci, które na 
ogół cierpią z powodu rozwo-
du rodziców. Pogarsza się ich 
sytuacja materialna, zmniej-
sza zainteresowanie edukacją, 
częściej mają miejsce poważ-
ne trudności wychowawcze  
i socjalizacyjne.

Z pewnością musimy bro-
nić swoich rodzin, stanow-
czo i jednoznacznie, tak 

jak to czynili pracownicy  
w 1980 roku. Musimy wal-
czyć o dobre warunki bytowe  
i wychowawcze, spójność 
i trwałość naszych rodzin. 
Nie możemy pozwolić na 
to, by państwo nadmiernie 
ingerowało w sprawy rodzin, 
a media lansowały wzory 
sprzeczne z ich dobrem. 

Państwo powinno dostrze-
gać potrzeby rodzin i liczyć 
się z nimi, tymczasem nie ma 
nawet spójnego programu 
polityki rodzinnej. Nakła-
dy na rodzinę stawiają Pol-
skę na samym końcu krajów 
Unii Europejskiej, a procent 
biednych dzieci stawia nas  
w niechlubnej czołówce. 

rocznica sierpnia 80 to 
dobry czas, by podkreślić na-
sze przywiązanie do rodziny 
i małżeństwa, które jest jej 
fundamentem. To dobry czas, 
by zastanowić się co możemy 
zrobić dla swoich rodzin, ale 
też na domaganie się racjo-
nalnej polityki społecznej na 
ich rzecz.
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Wszystkie materiały  
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(opłata zryczałtowana 14,50 zł)

Zgadzam się na przetwarzanie moich da-
nych osobowych. Zobowiązujemy się nie 
upowszechniać tych danych, ani nikomu 
ich nie odstępować.
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Model „Mały Jaś”

„Piosenki dla dzieci”

„Niemy Krzyk”

Biuletyn Informacyjny Wybierz Życie! Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia. 
Biuletyn jest kontynuacją wydawanego wcześniej „Euro Life”.
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„Mały prezencik”

„Poronienie.  
Zrozumieć rodziców po stracie”

Książka zawiera:  
wypowiedzi-świadectwa rodziców 
oraz osób zajmujących się proble-
mem towarzyszenia im po stracie 
dziecka, teologiczną interpreta-
cję wiary w życie pozagrobowe 
nieochrzczonych, zmarłych dzieci. 
Omawia również sytuację prawną 
dziecka zmarłego w wyniku natu-
ralego poronienia.

Stópki

„Poronienie”

„Jestem”

„Oblicza eutanazji”

CENA: 23, – zł

„Prawo naturalne...”

Stópki

Odznaka pro-life. 
Stópki 10. tyg.  
poczętego  
dziecka  
wielkości  
naturalnej.

CENA: 6, – zł

CENA: 5,- zł

„Mały prezencik”
Małgorzata Wilk

To krótkie opowiada-
nie, które w jasny i prosty 
sposób daje odpowiedź 
na pytanie „Skąd się bio-
rą dzieci?”

„Oblicza eutanazji”
Płyta VCD

Film ukazujący rzeczywiste sytuacje życio-
we dotyczące eutanazji praktykowanej w 
Holandii i Belgii oraz ich wpływ na wszyst-
kich członków rodziny.  
Autentyczne świadectwo osób, które przeży-
ły dramat eutanazji wśród najbliższych.

CENA: 15,- zł

NOWOŚĆ!!!

„Piosenki dla dzieci”
płyta CD

Znajdziemy tu 20 piosenek, które polskim 
dzieciom śpiewały mamy i babcie od kilku 
pokoleń. Można je ofiarować dziecku pod 
choinkę, można też później śpiewać je ra-
zem. Śpiewa Teresa Przeradzka, której nie-
zwykle ciepły, kryształowy głos jest zawsze 
bardzo bliski dzieciom.

„Czekam na Ciebie Maluszku”
płyta CD

- 9 piosenek na 9 miesięcy -

Kołysanka, walczyk, rytmy cygańskie, poleczka i inne.... 
Mama śpiewa swojemu poczętemu dziecku.

CENA ZESTAWU: 20,- zł

ZESTAW
„Niemy krzyk” 
płyta DVD

Dokument - świadectwo  
dra Bernarda Nathansona,  
kiedyś aktywnego działacza ruchów 
proaborcyjnych, następnie znanego 
obrońcy życia, ukazującego za pomocą 
ultrasonografu dramat dziecka zabitego 
w wyniku aborcji.

„Prawo naturalne  
i prawo stanowione  

we współczesnej  
medycynie europejskiej”

Pokongresowa publikacja 
z XI. Europejskiego Kon-
gresu  Katolickich Stowa-
rzyszeń Lekarskich, który 

odbył się w Gdańsku w 
dn. 11-14 września 2008 r.  

Zawiera materiały w j. 
polskim i angielskim. 

CENA: 30,- zł

CENA: 22,- zł

Model „Mały Jaś”

Model 10. tyg.  
dziecka wielkości  

naturalnej
CENA: 6, – zł

„Jestem” 
Ewa H. Kowalewska

Książeczka dla dzieci

CENA: 5, – zł


