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PAMIĘTAJ TATO,

CZUJĘ SIĘ PRZY TOBIE
BEZPIECZNA

ŻE CIĘ KOCHAM!!!
Nawet nie wiesz, jak bardzo jesteś
dla mnie ważny. I tak normalnie, na co
dzień, kiedy pomagasz mi w odrabianiu
lekcji i doradzasz w trudnych sytuacjach
i wtedy, kiedy pocieszasz mnie, gdy
jestem smutny. Ja wprawdzie tego nie
pamiętam, ale Mama często opowiada
mi, w jaki sposób opiekowałeś się mną,
gdy byłem jeszcze mały. Poświęcałeś
mi cały swój wolny czas! Chodziłeś ze
mną na spacery i bawiłeś się w różne
zabawy. Dzisiaj też uwielbiam z Tobą
podróżować. Najbardziej cieszy mnie,
gdy jeździmy razem na turnieje szachowe. Jest mi wtedy radośniej i o wiele
lepiej rozgrywam partie. Wiem Tato,
że takie wyjazdy zajmują Ci cały dzień
i sporo kosztują. Mimo wszystko nie
zważasz na to i chcesz jak najczęściej

ZA 30 LAT CHCĘ BYĆ
TAKI JAK TY!
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Lubię, gdy m nie budzisz
do szkoły. Jak z niej wracam
i Ty masz czas, często jeździmy
na ryby. Wiesz sam, jak ja to
lubię. Lubię siedzieć z Tobą
i Kubą nad wodą. Najlepiej jak
bierze duża ryba. A grzyby?
Gdy jest grzybobranie, jeszcze
nigdy nie odmówiłeś wyjazdu.
Wiem, że mnie kochasz i robisz
to z miłości. Ja też Cię bardzo
kocham. Gdy dorosnę, to będę
rolnikiem, tak jak Ty. Bardzo
lubię uprawiać z Tobą ziemię.
Chcę się bardzo dobrze uczyć
i iść na studia rolnicze. Może
kiedyś w przyszłości zostanę
ministrem rolnictwa? Bardzo
bym chciał pomóc wszystkim
rolnikom uprawiać ziemię, tak
żeby wszystkie owoce i warzywa były polskie. Bo polskie to
dobre i zdrowe, często mi to
mówisz. Ale czas pokaże. Najpierw muszę ukończyć V klasę.
Jeszcze klasa VI i gimnazjum,
a potem pójdę do szkoły średniej.

być przy mnie, kiedy zmagam się z trudnym przeciwnikiem na
szachownicy. Dodajesz mi pewności siebie i pocieszasz, gdy
odniosę porażkę.
Zimą dzięki Tobie w domu jest ciepło i przytulnie, ponieważ
dbasz o to, żeby w piecu i kominku palił się ogień. Już latem
rąbiesz drewno, a ja Ci pomagam układając je w rządkach. Naszą
tradycją jest to, że co roku kupujemy choinkę na święta. Przy
tym też zawsze staram się jak najwięcej ci pomóc. Mógłbym wymieniać jeszcze długo wszystko to, co dla mnie zrobiłeś i czego
mnie nauczyłeś. Dlatego dziękuję Ci z całego serca za wszystko.
Bez Ciebie moje życie nie miałoby sensu. Czasem się posprzeczamy albo powiem coś nie tak, ale zazwyczaj wszystko
szybko wraca do normy. Jesteś jak najlepszy przyjaciel, któremu
wszystko mogę powiedzieć. I pamiętaj, że bardzo Cię kocham
Karomyk

Pójdę do szkoły rolniczej, tej
samej, gdzie i Ty się uczyłeś. Bo
wiesz, na razie nie mogę wyjechać dalej, bo chcę Ci pomagać.
Mam plan, aby kupić nowy
traktor. Dokupić ziemi i się
rozwijać w tym kierunku. Wiem,
że mama nie będzie z tego zadowolona, często przecież narzeka
na dolę polskiego rolnika. Ja to
wiem, ale jak patrzę na Ciebie
Tato i na to jak Ty to kochasz, to
jakbym widział siebie za 30 lat.
Dziękuję Panu Bogu, że mam
Ciebie takiego wspaniałego,
kochającego Tatę. Jesteś najlepszym Tatą na całym świecie!
Gryzli

Wyobrażam sobie jak denerwowałeś się i bałeś trzynaście
lat temu, kiedy ja się rodziłam.
Wiadomo, pierwsze dziecko to
wielka odpowiedzialność. Ale
kiedy niedawno Mama tak nagle
i bardzo poważnie zachorowała,
pokazałeś odwagę i opanowanie.
Musiałeś przejąć jej obowiązki,
a jednocześnie nie zaniedbywać
swoich. Pomimo nadmiaru pracy i cotygodniowych wyjazdów
do Mamy, potrafiłeś znaleźć czas
dla mnie i moich młodszych
sióstr.
Dziękuję Ci za szczerość, zaufanie i mądrość, którymi mnie
wtedy obdarzyłeś, od samego
początku wtajemniczając mnie
w to, co dzieje się z Mamą. Dzięki Twojej sile i niezłomności,
znalazłam także w sobie wiarę
i moc, aby pokonać trudności.
Teraz, kiedy Mamusia jest już
w domu, osłabiona po chemioterapii, jesteś weselszy, ale nadal
świadomy swoich obowiązków.
Wciąż musisz silnym ramieniem
wspierać swoje cztery zapatrzone
w Ciebie kobiety – żonę i trzy
córeczki, z których każda przy
Twojej pomocy pokonuje strach,
jaki wprowadziła w nasze życie
choroba. Tato, Ty na nowo przywracasz poczucie bezpieczeństwa w naszej rodzinie. Wiem,
że chcesz spędzać z rodziną jak
najwięcej czasu, ale niestety nie
jesteśmy w bajce. Musisz pracować, aby zarabiać i zapewnić
utrzymanie tym, których kochasz.
Po południu, chociaż wracasz
bardzo zmęczony, zakrywasz to
umiejętnie szerokim uśmiechem.
Ja jednak tak dobrze Cię znam,
że dostrzegam Twoje zmęczenie.
Jesteś moim autorytetem,
nie tylko dlatego, że wiesz jak
naprawić cieknący kran i przygotować pyszne gofry. Mam
w Tobie oparcie, zawsze pomagasz, kiedy proszę. Przytulasz, gdy zrobię sobie krzywdę.
Pocieszasz, jak coś mi się nie
udaje. Jesteś niezastąpiony!
Jedyny. Wyjątkowy.
Madzia

„List do Taty” publikacja
Fundacji Cyryla i Metodego
2012, zawiera wybór z 2000
listów napisanych przez
uczniów w ramach wspólnej
kampanii fundacji, Inicjatywy
Tato.Net i Senatu RP
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TWÓRCZA

RELACJA KOBIECOŚCI I MĘSKOŚCI

W KREOWANIU POSTAW OJCA

fot. Marek Demczuk* www.afif.pl

Jest taki żart, że pierwsze
wolne wybory na świecie
były wtedy, gdy Pan Bóg
przyprowadził Adamowi Ewę
i powiedział: wybieraj!
Adam przyjął dar i był
szczęśliwy – przynajmniej na
początku.
Nie dziwmy się, że był
szczęśliwy. Był to przecież
dar najwyższej Miłości, która
niesie ze sobą wielką radość.
Ja jestem kobietą. Ciągle
dziękuję Bogu za ten wspaniały dar. Cieszę się, że jestem kobietą, chociaż nie
zawsze jest to łatwe. Jednak
w pełni kobietą mogę być
tylko w relacji wobec Ciebie,

mężczyzny. Już jako mała
dziewczynka w ramionach
taty widziałam podziw w jego
oczach dla mojej rodzącej się
kobiecości. To on pierwszy
uczył mnie wzajemnych relacji kobiecości i męskości.
I choć bywał po ojcowsku wymagający, w jego ramionach
zawsze czułam się kochana,
bezpieczna i silna.
Dzisiaj ja jestem matką,
a Ty jesteś ojcem naszych
dzieci. To moje macierzyństwo uczyniło Ciebie ojcem,
a Twoje ojcostwo mnie matką.
Zaufałam Twojej miłości, zawierzyłam Ci i nie zawiodłam
się. To Ty wiedziałeś, że tylko

raz w życiu możesz powiedzieć – kocham. Dokonałeś
wyboru i byłeś konsekwentny.
Minęło przecież tyle lat...
Miłość wcale nie utraciła swego blasku. Nauczyłeś mnie
podziwiać Twoją męskość. Ta
miłość i to zaufanie stało się
fundamentem naszej małżeńskiej jedności, naszego domu,
naszej rodziny.
Pokochałeś mnie jako kobietę, razem z moją innością,
uczuciowością, także z moją
cykliczną płodnością i humorami.
Moja cykliczna płodność
stała się naszą, zawsze ją akceptowałeś. Nigdy nie powie-

działeś, że poczęcie dziecka
to tylko moja babska sprawa.
To była najważniejsza nasza
wspólna sprawa. Jakież bezpieczeństwo daje poczucie, że
zawsze przyjmiesz z radością
każde kolejne dziecko.
To były najpiękniejsze
chwile w moim życiu, gdy
widziałam Twoją radość, że
poczęło się nasze dziecko.
Gdy przykładałeś swoje ucho
do mojego brzucha, aby się
z nim lepiej porozumieć. Gdy
brałeś nowonarodzone na
ręce, kategorycznie żądając,
aby Cię tego nie pozbawiano,
gdyż Ty jesteś jego ojcem.
Wiedziałam, że nie ma bez-

Galina Maslennikowa w czasie kongresu w Kazahstanie

pieczniejszego miejsca na
świecie.
Nigdy nie usiłowaliśmy być
tacy sami. My się po prostu
uzupełniamy, dzieląc role
i zadania zgodnie z naszymi
oczekiwaniami, umiejętnościami i tradycją polskiego
domu. Zawsze razem, choć
niejednakowo, podejmowaliśmy trud wychowywania
naszych dzieci. Dzisiaj nasze
córki przychodzą do Ciebie ze
swoimi kobiecymi problemami. Aby rozmawiać o swoich
intymnych sprawach, wolały
iść raczej do Ciebie, niż do
mnie. A syn wpatrzony w
Tatę, naśladuje Cię jak potrafi.
Dzisiaj wiem, jak wiele
zawdzięczam Twojemu Ojcu
i Twojej Matce, którzy Cię
nauczyli odpowiedzialnej
miłości. I dziękuję im za to.
Ktoś mi kiedyś powiedział,
że to wszystko utopia, nierealna, naiwna bajka, bo prawdziwe życie takie nie jest.
Otóż nie, NIE! To jest poezja miłości, a ta bajka to jest
właśnie życie – moje życie.
To jest zwyczajna historia
miłości, którą wielu z nas
przeżywa, ale nie widzimy
jej w mediach, nikt jej nie
reklamuje, bo jest ponoć zbyt
prozaiczna.
Czy to znaczy, że codzienność jest zawsze sielankowa.
Oczywiście, że nie. Przecież
Ewa podała Adamowi zakazany owoc i on ją posłuchał.
Jest takie porzekadło, że
głową rodziny jest mąż, ale
szyją żona. Największą wirtuozerią wzajemnej małżeńskiej
relacji jest ponoć, aby mąż
zawsze był przekonany, że
decyzja żony jest jego własną.
To przecież musi być wspólna
decyzja i warto nieraz zrezygnować z praw autorskich.
Wymaganie odpowiedzialności w miłości nie może
leżeć tylko po jednej stronie.
Kobieta potrafi skusić mężczyznę. Zna jego słabości i potrafi to perfidnie wykorzystać.
Być kobietą, być kobietą – oszukiwać mężczyzn,
zdradzać... muzyka, radio,
telewizja wdrukowują mam
taką postawę jako wzorzec
postępowania. A miłość wymaga także refleksji, umiejętności przepraszania się
i wybaczania, powrotów, wyrzeczeń, otwarcia się na potrzeby drugiego, pomagania
sobie nawzajem.

Jeśli kobieta nie przyjmuje
z radością swojej kobiecości,
jeśli nie potrafi pokazać mężczyźnie jej wyjątkowej wartości i godności, przegrywa,
niszcząc także szansę mężczyzny na dojrzałość. Jeśli stanie
się dla niego tylko kuszącą lalką z pornograficznego filmu,
musi zostać głęboko zraniona.
W takiej fałszywej relacji nie
ma miejsca ani na macierzyństwo, ani na ojcostwo.
Pozostaje głęboka obustronna
krzywda, narastający łańcuch
zła i bólu. To budzi wzajemną
nienawiść, agresję. Zaczyna
się konfrontacja.
To tu właśnie powstaje
przemoc, alkoholizm, negacja
prawa do życia poczętego
dziecka, awantury, rozwody.
Oboje się zdradzają, oszukują
i niszczą wzajemnie. Na tej
pożywce właśnie powstaje
agresywny feminizm, który
jest oparty na walce kobiety
z tym, którego uznała za głównego wroga – z mężczyzną.
Pierwszą przyczyną takich
postaw zawsze jest krzywda
i poranienie, brak miłości.
Męskość i kobiecość realizuje się w żywej i twórczej
relacji, jeśli zanegujemy swoją własną wartość, relacja ta
staje się pusta wewnętrznie.
Nie można na niej oprzeć ani
macierzyństwa, ani ojcostwa.
Jedno i drugie zostaje wówczas zanegowane.
Nie ma chyba większej
krzywdy, jakiej może doznać
kobieta, która poczuła się
matką, gdy jej mąż – ojciec
dziecka – mówi: zrób coś
z tym, bo ja go nie chcę.
Żadna kobieta na świecie,
która czuje się kochana i jest
w prawidłowej relacji z mężem, podejmującym rolę ojca,
nie zabije poczętego dziecka.
To postawa mężczyzny, który
zanegował swoje ojcostwo,
do tego ją zmusza. Nie jest
to żaden wolny wybór, ale
najgorszy rodzaj dyskryminacji i przemocy wobec niej.
W badaniach amerykańskich
ofiar aborcji, wiele kobiet
stwierdza, że był to najgorszy
rodzaj gwałtu, jaki mógł je
spotkać.
Ale także trzeba pamiętać,
że prawo pozwalające kobiecie na aborcję na życzenie,
całkowicie pozbawia ojca
prawa do ochrony własnego
dziecka. A postawa opiekuńcza i obronna wobec najsłabszych członków rodziny jest
fundamentalną cechą dojrzałego ojcostwa. Nie dziwmy się
więc, że zanegowane macierzyństwo musi we wzajemnej
relacji powodować niszczenie
ojcostwa oraz tworzyć postawy zobojętnienia.
Trzeba pokazywać prawidłową relację, szczęśliwe rodziny, kochających się
małżonków, dobrych ojców
i matki. To jest obowiązek nas
wszystkich.
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Antoni Szymański,

senator VI kadencji, socjolog, członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

ROSNĄCA LICZBA ZWIĄZKÓW

NIEFORMALNYCH
ZAGRAŻA OJCOSTWU
Główny Urząd Statystyczny
podał, że w Polsce w 2010
roku w związkach nieformalnych urodziło się 20,6% dzieci.
Informacja ta przeszła bez większego echa, choć jest głęboko
niepokojąca. Przecież jeszcze
w 1990 r. poza małżeństwem
rodziło się 6,2% dzieci, wzrost
jest zatem ponad trzykrotny!
Dla samych dzieci, wychowywanie się w rodzinie opartej
na małżeństwie rodziców ma
ogromne znaczenie. Rodzina
oparta na takim związku ma
znacznie większą stabilność niż
związek nieformalny (pomimo
coraz częstszych rozpadów
małżeństw). W ostatnich latach w wyniku rozwodów lub
separacji ponad 50 tys. dzieci
rocznie pozostaje w rozbitych
rodzinach. W wyniku rozpadów zarówno związków
nieformalnych, jak też formalnych, dzieci zazwyczaj zostają
z matką, a kontakt ojców
z dziećmi staje się znacznie
rzadszy.
Pomimo poważnych problemów związanych z rozpadem
rodzin, nie są one w centrum
zainteresowania społecznego
i nic się nie czyni, aby rozwiązywać je w duchu ochrony
podstawowego prawa dziecka
do wychowania przez oboje
rodziców w stabilnej rodzinie.
Nie propaguje się wystarczająco
wzoru trwałej, pełnej rodziny
jako podstawowej wspólnoty

najlepiej zabezpieczającej prawa dziecka. Niemniej jednocześnie mówi się bardzo wiele
o prawach i ochronie dziecka w
zakresach, które nie są dla niego
najważniejsze. Przykładem
może być ostatnia nowelizacja
ustawy o przemocy w rodzinie, która za wyraz przemocy
uznaje np. „krytykowanie” czy
„kontrolowanie” dziecka, choć
takie zachowania rodzica wobec
dziecka mogą mieć pełne uzasadnienie i być jak najbardziej
pożądane.
Wśród przyczyn rosnącej
liczby związków nieformalnych
i rozpadów związków małżeńskich nie bez znaczenie są rozwiązania prawne faworyzujące
osoby samotnie wychowujące
dzieci, co zachęca do życia
w związku nieformalnym lub
rozwodu.
Przykładem takiego rozwiązania były wysokie dodatki dla
dzieci w rodzin ubogich przyznawane w latach 2004-2005,
jednak wyłącznie osobom samotnie wychowującym dzieci.
Spowodowało to falę rozwodów
i wielu zniechęciło do zawierania związków małżeńskich, bo
status samotności dawał prawo
do szczególnych zasiłków (na
troje dzieci można było uzyskać
rocznie ok. 6000 złotych). Po
kilku latach w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
te specjalne zasiłki zostały zlikwidowane, jednak u wielu po-

zostało przekonanie, że samotne
wychowywanie dzieci może być
pod wieloma względami korzystne finansowo. Wzmacniają
je kolejne rozwiązania prawne.
Jako przykład należy podać
niedawno uchwalone przepisy
w sprawie warunków uzyskiwania korzystnego kredytu
mieszkaniowego z programu
„Rodzina na swoim”. Kredytu
tego nie uzyskają małżonkowie,
którzy mają powyżej 35. lat.
Warunek ten nie dotyczy jednak samotnie wychowujących
dzieci; oni mogą otrzymać taki
kredyt pomimo tego, że są starsi
i mają powyżej 35. lat. Innym
rozwiązaniem defaworyzującym małżeństwa jest prawo do
rozliczania podatków razem ze
swoimi dziećmi, do czego są
uprawnieni jedynie samotnie
wychowujący dzieci. Samotni
mają też na ogół pierwszeństwo
w przyjmowaniu ich dzieci
do przedszkoli. Tego rodzaju
rozwiązania prawne napędzają
trend do życia w związkach
nieformalnych, rozwodów
i samotnego wychowania dzieci,
co jest dla dzieci krzywdzące.
Są one sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami ochrony rodziny
i praw dziecka.
Zazwyczaj te szczególnie
uprawnienia dla samotnie wychowujących dzieci uzasadnia
się potrzebą ochrony najuboższych. Uzasadnienie to jest
jednak nieprawdziwe. Samotnie

wychowujący dzieci nie są bowiem w najtrudniejszej sytuacji
materialnej, o czym świadczą badania gospodarstw domowych.
W znacznie gorszej sytuacji
są, np. rodziny wielodzietne,
w których małżonkowie wspólnie wychowują dzieci, ale nie
mają one takich szczególnych
przywilejów. Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (kwiecień 2009 r.) wynika, że w 2007 roku przeciętne miesięczne wydatki
na osobę w rodzinie samotnie
wychowującej dzieci wynosiły 755,66 zł, gdy w rodzinie,
w której rodzice wspólnie
wychowywali troje dzieci
wynosiły 535,64 zł. Natomiast
w sytuacji, gdy mieli czworo
lub więcej dzieci, ich przeciętne wydatki na członka rodziny
wynosiły 409,76 zł. W 2007
roku minimum egzystencji nie
uzyskiwało 15,2% samotnie
wychowujących dzieci i 40,1 %
małżeństw z czworgiem i więcej
dziećmi.
Faworyzowanie samotnie
wychowujących dzieci nie znajduje podstaw w ich sytuacji
dochodowej, jest sprzeczne
z konstytucją, a przede wszystkim z dobrem dzieci. Zachęca
bowiem ich rodziców do niezawierania małżeństwa lub
rozwodów. W efekcie sprzyja
to sytuacji, w której ojcowie są
coraz mniej obecni w wychowaniu swoich dzieci.

JESTEŚ RYBAKIEM,
A NIE JASKÓŁKĄ –
TRUDNO…
Chociaż nie jest tak, jak chciałabym, żeby było, to
wdzięczna jestem losowi za to, że po prostu jesteś,
choć szkoda, że nie bliżej mnie. Choć nie mijam
Cię na korytarzu mojego domu, nie sprzeczam się
z Tobą o to, który program mamy oglądać w telewizji, nie dostaję od Ciebie czułych słów i pocałunków
na dobranoc i nie słyszę Twojego głosu rozbrzmiewającego w domowym zaciszu, choć nie słuchasz
jak gram koncert a-moll Bacha, czy jak „szlifuję”
uparcie preludium Chopina na fortepianie, to bardzo Cię kocham.
Zachwycają mnie jaskółki, ich troska o młode,
które bezpiecznie schowane w kulistym i szczelnie
zamkniętym gnieździe oczekują na przylot swoich opiekuńczych rodziców. Długo na nie patrzę,
w oknie naszego domu zrobiły sobie gniazdo. To
piękne i niesamowite, że ptaki mogą być przykładem
dla nas. Brakuje mi słów, by powiedzieć Tobie, kim
jesteś dla mnie, bo zbyt mało czasu spędziliśmy
ze sobą przez te wszystkie lata. Twoja obecność
w moim życiu jest dla mnie bardzo ważna, bo jestem
dzieckiem, a dziecko potrzebuje wiedzieć, że ma
dwoje rodziców, na których może zawsze polegać.
Dałabym wiele, by móc cieszyć się Tobą na co
dzień. Chciałabym dzielić z Tobą każdy mój pomysł,
sukces czy porażkę, byśmy mogli rozmawiać ze
sobą tak, jak robią to przyjaciele, prawdziwie od
serca. Wierzę, że przyjdzie kiedyś na to czas. Póki
co cieszę się z tych wspólnych paru chwil, które
dało nam życie.
Wspaniałe jest to, że dzwonisz do mnie z pytaniem: „co u Ciebie córuś”? Jestem szczęśliwa,
gdy odbierasz mnie ze szkoły i mogę powiedzieć:
„o przyjechał mój tata”. Gdy wracasz z wyprawy
na dorsze, to przywozisz mi co najmniej jedną rybkę
złowioną osobiście.
Myszka

W OGÓLE CIĘ
NIE ZNAM
Zostawiłeś mnie, mojego brata Mikołaja i mamę,
gdy byłem małym chłopcem. Pamiętam tylko, jak
trzymałeś mnie na kolanach. Chcę żebyś wiedział,
jak bardzo mi Ciebie brakuje. Niedługo kończy się
następny rok szkolny, a Ty nie widziałeś jeszcze
żadnego mojego świadectwa, jeszcze nigdy nie pochwaliłeś. Myślę, że jesteś dla nas bardzo surowy
i chyba nas nienawidzisz.
Dlaczego nigdy nie chciałeś się z nami spotkać
lub choćby napisać list? Nie było Ciebie w ważnych chwilach naszego życia, gdy zaczynaliśmy
naukę w szkole, gdy była moja I Komunia Święta.
Zazdroszczę kolegom, którzy mają ojców i razem
z nimi grają w piłkę, jeżdżą na ryby albo chodzą na
zawody żużlowe.
Mam nadzieję, że gdy dorosnę to zrozumiem Twoją
decyzję i będę umiał Tobie przebaczyć. Gdy będę
miał już swoje dzieci, to będę o nie dbał, opiekował
się nimi, bawił się i bardzo je kochał. Mimo to bardzo tęsknię za Tobą Tato i wciąż czekam na Ciebie.
Sebo

Antoni Szymański z córkami: Różą, Lillą i Cecylią.

„List do Taty”
publikacja Fundacji Cyryla i Metodego 2012,
zawiera wybór z 2000 listów napisanych przez uczniów w ramach
wspólnej kampanii fundacji, Inicjatywy Tato.Net i Senatu RP
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OD OCEANU D

CEANU

Wielka

peregrynacja

Ikony Jasnogórskiej

Ikona ta jest
przeznaczona do
peregrynacji w intencji

obrony życia

Od Oceanu do Oceanu
– od Władywostoku
do Fatimy

o. Paweł Blok OFM

W sobotę, 28 stycznia na
Jasnej Górze spotkali się liderzy ruchów obrony życia z 17.
krajów Europy i Azji: Ukrainy,
Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji,
Kazachstanu, Czech, Słowacji,
Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Portugalii,
Wielkiej Brytanii, USA i Polski.
W „Akcie powierzenia” przed
Ikoną Jasnogórską oddali oni
w ręce Matki Bożej ochronę cywilizacji życia i miłości. Akt ten
w języku angielskim złożył ks.
Peter West z USA – wiceprezydent Human Life International,
największej, ogólnoświatowej
organizacji obrony życia. Po
rosyjsku – Galina Maslennikova z Moskwy – kierownik
Centrum Rodziny przy katedrze
katolickiej, po polsku – Ewa
Kowalewska – reprezentująca Klub Przyjaciół Ludzkiego
Życia – HLI–Polska.

PRZYŁOŻENIE I
POŚWIĘCENIE IKONY W
INTENCJI OBRONY ŻYCIA
Uroczystej Mszy św. w Kaplicy
Jasnogórskiej przewodniczył abp
Stanisław Nowak w asyście bpa
Marka Solarczyka oraz bpa Jana
Wątroby oraz licznych kapłanów
z Polski i z zagranicy – duszpasterzy rodzin oraz ruchów pro-life.
Byli obecni także kapłani prawosławni w Ukrainy i Białorusi,
patronujący ruchom obrony życia
w swoich krajach.
Podczas uroczystości abp
S. Nowak poświęcił kopię Ikony
Jasnogórskiej w intencji obrony
życia. Zgodnie ze starą tradycją
ojcowie paulini przyłożyli ją do
oryginału. Dotknięcie to, tak ważne
dla prawosławia, abp S. Nowak nazwał pocałunkiem miłości. Podczas
Apelu Jasnogórskiego przeor Jasnej
Góry o. Roman Majewski zwrócił
się do obecnych kapłanów prawosławnych w języku rosyjskim,
serdecznie ich witając i powierzając
w ich ręce poświęconą ikonę.

WSCHÓD I ZACHÓD W
OBRONIE ŻYCIA
Ikona jest napisana metodą
tradycyjną, temperą jajeczną przy
użyciu barwników mineralnych
oraz listków 23-karatowego złota.
Jej podłożem jest lita, rzeźbiona
deska lipowa w wielkości oryginału. Ikona ta jest przeznaczona
do peregrynacji w intencji obrony
życia „Od Oceanu do Oceanu” –
od Władywostoku do Fatimy.
POWOŁANIE
MIĘDZYNARODOWEGO
KOMITETU
Uroczystości na Jasnej Górze
poprzedziło spotkanie przewodniczących ruchów obrony życia,
w większości należących do Human Life International, podczas
którego omawiano możliwości
takiej pielgrzymki. O. Zachariasz
Jabłoński przedstawił gościom
tradycję noszenia ikony linią frontu, z prośbą do Boga o ratunek,
tam gdzie występuje największe
zagrożenie życia. Omówił też pol-
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Wstępna, orientacyjna mapa trasy:

skie doświadczenie peregrynacji
Ikony Jasnogórskiej i jego owoce.
Igor Beloborodov z Rosji podzielił się doświadczeniem organizowania rajdów samochodowych w intencji obrony życia
w Rosji i na Ukrainie. Wskazał też
realne możliwości pielgrzymowania ikony od Dalekiego Wschodu
przez Rosję, Europę Wschodnią,
Środkową aż do Fatimy – od
Pacyfiku do Atlantyku.
Po dyskusji zebrani powołali Komitet Organizacyjny, do
którego weszli reprezentanci
wszystkich obecnych krajów oraz
ruchów prawosławnych. Każdy
z członków Międzynarodowego
Komitetu powoła u siebie komitet narodowy, odpowiedzialny
za peregrynację ikony w swoim
kraju. Nie określono dokładnego
terminu i trasy peregrynacji, decyzję pozostawiając w rękach ruchu
prawosławnego z Moskwy.
POWIERZENIE MATCE BOŻEJ
CYWILIZACJI ŻYCIA
Zgodnie uznano złożenie aktu
„Powierzenia Matce Bożej cywilizacji życia” za niezwykle
istotne i oczekiwane wydarzenie.
Przeniesienie ikony linią frontu
w obronie cywilizacji życia jest
aktem wiary, niezwykle ważnym
w obecnej chwili, gdy nasila się
atak cywilizacji śmierci i ma on
coraz bardziej globalny charakter.
IKONA CZĘSTOCHOWSKA
WYRUSZYŁA NA WSCHÓD
Poświęcona i przyłożona ikona
Matki Bożej Częstochowskiej zaczyna już tworzyć własną historię.
W poniedziałek rano, 30 stycznia
2012 roku Ikona Matki Bożej
Częstochowskiej z Jasnej Góry
wyruszyła na Wschód.
Metropolita Wołokołamski
Hilarion, reprezentujący Patriarchę Cyryla, jako przewodniczący
Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu
Moskiewskiego przysłał list do
Międzynarodowego Komitetu
Przygotowawczego peregrynacji
ikony z pozdrowieniem i poparciem tej inicjatywy, nazywając
ją „Wschód i Zachód w obronie
życia”.

Rosja, Władywostok (A)
Kazahstan, Astana (B)
Ukraina, Kijów (C)
Białoruś, Mińsk (D)
Litwa, Wilno (E)
Ryga, Łotwa (F)
Polska, Gdańsk (G), Szczecin (H),
Warszawa (I), Cieszyn (J)
Czechy, Praga (K)
Słowacja, Bratysława (L)
Węgry, Budapeszt (M)
Austria, Wiedeń (N)
Niemcy, Monachium (P)
Szwajcaria, Zurych (O)
Francja, Lyon (Q)
Portugalia, Fatima (R)

POWIERZENIE OCHRONY
CYWILIZACJI ŻYCIA I MIŁOŚCI
W RĘCE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Najświętsza Panno Maryjo, Przeczysta Matko Boża,
Niepokalana Dziewico!
W Twoje ręce powierzamy wielką sprawę ochrony
cywilizacji życia i miłości. Żyjemy w trudnym czasie
wielkiego, globalnego ataku cywilizacji śmierci. Ginie
bardzo wielu niewinnych ludzi – nienarodzone dzieci,
starzy i chorzy. Liczba ofiar przekracza już dwa miliardy
ludzkich istnień. Każdego dnia ginie kolejne 50 tysięcy
dzieci w łonach matek. Wielu ludzi w ogóle nie chce
mieć dzieci. Coraz powszechniejsze stają się środki
niszczące płodność i życie.
Narasta niepłodność małżonków. Ludzkie dziecko
staje się produktem nowoczesnej technologii, dawcą
komórek i organów. „Wytwarza się” dzieci o określonych cechach, pozostałe poddając selekcji. Setki tysięcy
zamrożonych poczętych dzieci czeka w ciekłym azocie
pomiędzy życiem a śmiercią.
Międzynarodowe prawo stanowione przez ludzi
odmawia ochrony prawnej życiu poczętego dziecka.
Kolejne kraje legalizują eutanazję. Narasta atak na
małżeństwo i rodzinę.
Najświętsza Matko! Obiecujemy Ci, że ze wszystkich
sił będziemy chronić ludzkie życie, zwłaszcza małe
i bezbronne.
Stajemy przed Tobą, Matko Zbawiciela, z pełną świadomością, że sami nie jesteśmy w stanie wygrać tego
globalnego zmagania. Stań na czele ruchów obrony
życia i prowadź nas. Ochroń życie! Ocal rodziny!
Dodaj nam sił!
Uproś u Swojego Syna zwycięstwo cywilizacji życia
i miłości!
Częstochowa, Jasna Góra 28 stycznia 2012 r.
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i diecezji legnickiej, ale także
wszystkich Polaków, którzy
otwarcie mówią Życiu „TAK”!
Krucjata modlitewna „40.
Dni dla Życia” zakończy się
1 kwietnia i to właśnie wtedy odbędzie się IV Legnicki
Marsz dla Życia. Przemaszerujemy głównymi ulicami
miasta i pokażemy, że Życie
jest wartością nadrzędną.
Zapraszamy do Legnicy –
Przyłączcie się do modlitwy!
Przyłączcie się do Marszu!

Jeśli chcesz mnie poznać,

zagraj ze mną
Prowadząc szkolenia dla ojców niejednokrotnie spotykam
się z ich słabą znajomością
własnych dzieci. Mężczyznom
łatwiej jest ustalić aktualne
tendencje giełdowe czy nowości
z dziedziny sportu i motoryzacji, niż wymienić cechy swojego
syna lub córki. Najczęstszą
przeszkodą w dobrym poznaniu naszych pociech jest brak
czasu. Jeśli znajdujemy czas,
nie zawsze wiemy, jak go wyko-

rzystać, aby dowiedzieć się więcej o najważniejszych dla nas
osobach. Tymczasem obopólna
znajomość rodziców i dzieci
jest warunkiem żywej i silnej
więzi. Ponadto, kto lepiej niż rodzic, poznawszy dobrze swego
potomka, pomoże mu w odkryciu indywidualnych uzdolnień
i przygotowaniu się do przyszłej kariery zawodowej? Albo
jeszcze szerzej – odnalezienia
własnego miejsca w życiu?

Z własnego doświadczenia, jako
ojciec i edukator zauważam,
że skutecznym i sprawdzonym
sposobem na bliższe poznanie
dzieci w każdym wieku jest
zabawa.
W pedagogice odnajdujemy
teorię zabawy, w której wskazano jej bogate zastosowanie
wychowawcze. Po pierwsze
naukowcy zauważają, że zabawa jest czynnością wykonywaną dla przyjemności, której

sów amerykańskich kampanii
modlitewnych należy zaliczyć
zamknięcie dziewięciu ośrodków aborcyjnych oraz odejście
co najmniej 43. pracowników.
Jednak najlepszą wiadomością
jest fakt uratowania od aborcji
3599 dzieci i ich matek (dane
z roku 2011).

Legnica jako pierwsze miasto w Polsce w ten sposób
włącza się w tę ogólnoświatową inicjatywę. Już od 22
lutego przez całe 960 godzin
będziemy się modlić na rynku
w intencji poczętych dzieci.
Liczymy na obecność nie
tylko mieszkańców Legnicy

towarzyszy atmosfera radości,
entuzjazmu, zaciekawienia,
podekscytowania. Dzięki temu
dziecko bawiąc się szybko
rozwija swoje umiejętności.
Czynności bowiem zwykle wymagające wysiłku i połączone
z trudem, stają się przyjemne
i mniej dolegliwe. Po drugie zabawa zawiera element wtórnej
rzeczywistości – świata opartego
na własnych wyobrażeniach,
dającego ujście pragnieniom
dziecka, jego marzeniom i dążeniom. Na pewnym etapie rozwoju mały człowiek nie potrafi
się bez tej fikcji obejść, gdyż
rzeczywistość realna jest dlań
zbyt trudna do przyswojenia. Po
trzecie często zabawy czerpią
swoją treść z życia społecznego.
Dzięki temu uczestnicy uczą
się zachowań i ról, odkrywają
sposoby porozumiewania się,
współistnienia. Zabawa jest
wreszcie działaniem o charakterze twórczym. Twórczość
realizuje się najpierw w świecie
wyobraźni uczestnika, a następnie przekłada na rzeczywistość.
Odmianą zabawy są gry.
Zawsze cieszę się, gdy w dobie
dominacji komputerów widzę
rodziców siadających do stolika,
by rozegrać ze swoimi dziećmi
partię szachów, warcabów lub
innych tradycyjnych „planszówek”. Wciąż ukazują się nowe
gry słowne, logiczne, przygodowe, strategiczne, quizowe,
losowe, karciane itp. Niejeden
rodzic doświadcza, że nawet
najciekawszy teleturniej obejrzany w telewizji nie zastąpi
domowych rozgrywek w chińczyka czy wspólnego namysłu

nad zgarnięciem jak największej
puli w monopoly. Mam przyjaciół, którzy od kilkudziesięciu
lat spotykają się na sąsiedzkich
zawodach brydżowych. Poznałem też seminarium duchowne,
w którym wykładowcy i klerycy
zorganizowali wspólną ligę
scrabble. Przykłady można by
mnożyć.
Grając z moimi córkami
poznaję ich zachowania. Sprawdzam wytrwałość, dowiaduję
się czy potrafią rywalizować
fair play, przegrywać, a także
wygrywać z klasą. Obserwuję, które z gier sprawiają im
najwięcej przyjemności (niekoniecznie płynącej wyłącznie
ze zwycięstwa). Dzięki temu
poznaję ich uzdolnienia i predyspozycje. To talenty, które
ukierunkują ich dalszy rozwój.
Chętnie spędzam w ten sposób
czas z dziećmi i nieraz mi trochę
żal, że tak szybko dorastają.
Oczywiście nie zawsze łatwo
jest przełamać się do zabawy.
Czasem trzeba świadomie pokonać lenistwo, zrezygnować
z nadmiernej powagi, może
nawet nieco „zdziecinnieć”.
Jednak my ojcowie i tak mamy
łatwiej. Wszak mężczyzna to
ponoć duże dziecko. Nie pozostaje nic innego niż wykorzystywać ten talent dla dobra naszych
pociech.

dr Grzegorz Grochowski
– trener tato.net,
twórca autorskich
szkoleń dla mężczyzn
www.grochowski.edu.pl

Klub Przyjaciół Ludzkiego
Życia dołącza się do tej cennej
inicjatywy.

Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

ma swoje źródło w Stanach
Zjednoczonych, gdzie katolicy modlą się przez 40 dni na
Różańcu przed klinikami aborcyjnymi. W Polsce na szczęście
takich miejsc nie ma, ale u nas
też jest dokonywane usuwanie
ciąży, np. w sytuacji gdy dziecko
jest prenatalnie chore. Do sukce-

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a 80-286 Gdańsk

nie w kościele czy kaplicy, ale
w centrum miasta, na rynku,
gdzie rozłożony jest duży wojskowy namiot. Niektórym może
się to wydawać szalonym pomysłem, ale modlitwa ma naprawdę ogromną moc i przynosi
znaczące efekty. Idea krucjaty
modlitewnej „40. Dni Dla Życia”

WSPOMÓŻ OBRONĘ ŻYCIA

To nieustanna modlitwa
w intencji poczętych dzieci,
w dzień i w nocy, przez 40 dni,
razem 960 godzin. W tym roku
zaczynamy modlić się w intencji
ochrony życia w Środę Popielcową – 22 lutego – przez 40 dni
Wielkiego Postu. Co ciekawe,
w Legnicy odbywa się ona

Również ruch Duchowej
Adopcji z Kielc przyłączył się
do tej inicjatywy. Wystarczy, że
wejdziesz na stronę http://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/2012/02/06/40-dnidla-zycia/ i wpiszesz swoje
imię oraz adres mailowy.
W odpowiedzi otrzymasz datę
i godzinę, która będzie Twoją
godziną modlitwy za życie w
ciągu tych 40. dni. Dla zachowania ciągłości proponowane
godziny modlitwy nie będą się
powtarzać, ale jeżeli chciałbyś
ją zmienić – napisz, uzgodnimy dogodny dla Ciebie czas.
Jeśli znasz osoby, które mogłyby włączyć się w modlitwę
„40 Dni dla Życia”, a nie mają
dostępu do Internetu, pomóż
im i sam zgłoś ich udział.
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UŁATW SOBIE ROZLICZENIE
POBIERZ PIT ZA DARMO!
Podaj dane,
a sam wszystko
wyliczy!

Jedna z najbardziej znanych
w Polsce firm produkujących
profesjonalne oprogramowanie, służące do obliczania
podatków i wypełniania deklaracji PIT, podarowała swój
program za darmo osobom
prywatnym, które pragną przekazać 1%
podatku dla
organi-

Zapraszamy do
Klubu
Przyjació³
Ludzkiego ¯ycia

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!!!

Przyłącz się do nas!
Napisz:
Klub Przyjaciół
Ludzkiego Życia,
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a,
80-286 Gdańsk

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

Wówczas nawiążemy korespondencję.
Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową
www.hli.org.pl
(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia).

zacji pożytku publicznego
(OPP). Program ten można
pobrać z naszej strony:
http://www.hli.org.pl/drupal/
pl/node/5819 lub
http://www.prolife.org.pl.
Automatycznie podpowiada on Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia jako
adresata 1% podatku, oczywiście, jeżeli występuje podatek
dochodowy. Można tam
także wpisać inną
wybraną organizację. Program ten
zasadniczo ułatwia
wypisanie PIT-u. Posiada także przydatny
system pomocy, aby móc
dobrze wypełnić swój PIT,
nawet nie znając się na rozliczeniach podatkowych. Jest
on idealny dla wszystkich,
którzy nie lubią wypełniać
formularzy ręcznie. Ten system oblicza i sam wpisuje
wszystko, co możliwe. Otrzymując podobne programy od
innych firm warto upewnić się
czy są wiarygodne i co robią
z Twoim 1%.

Program, który proponujemy naszym Przyjaciołom
do pobrania z naszej strony
internetowej jest w pełni
wiarygodny.
JAK TO ZROBIĆ?
Wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym (PIT-36,
PIT-37 lub PIT-28) numer
wpisu naszej organizacji do
KRS-u.

KRS 0000249454
Do sąsiedniej rubryki wpisuje się obliczoną kwotę 1%
należnego podatku, zaokrągloną do pełnych dziesiątek
groszy w dół. To dla tych,
którzy lubią wszystko robić
ręcznie. Nie należy samemu
wysyłać pieniędzy. Urząd
Skarbowy sam przekaże je
na konto wybranej organizacji
w terminie do 3. miesięcy.
Oczywiście, aby tak się stało,
trzeba swoje roczne zeznanie
podatkowe złożyć w ustawowym terminie.

1% PODATKU NA RATOWANIE ŻYCIA DZIECI!
Nadchodzi czas rozliczania się z fiskusem i możemy
przeznaczyć 1% od swojego
dochodu na cele społeczne.
W ubr. wiele osób wsparło
nasze programy obrony życia
i rodziny, za co bardzo dziękujemy. Obecnie jest to jedna
z niewielu form ich finansowania. Niestety, w ubiegłym
roku 1% na cele społeczne
przekazało zaledwie niecałe
40% obywateli. Organizacje społeczne otrzymały trochę ponad 400 mln. złotych.
Prawdopodobnie drugie tyle
ludzie oddali fiskusowi.
Dlaczego tak się dzieje?
Może nie wszyscy wiedzą,
jak to zrobić. Często osoby,
które rozlicza zakład pracy
lub ZUS, obawiają się cokolwiek zmieniać. Zupełnie
niesłusznie! Do marca dostaną
one od pracodawcy PIT-40 lub
od ZUS-u PIT-40A/11A. Aby
przekazać 1% powinny one
złożyć deklarację podatkową. PIT-40 to nie deklaracja,

a jedynie informacja o naszych podatkach. Musimy te
dane przepisać do PIT-36 lub
PIT-37. Jest to bardzo proste.
Rozejrzyjmy się po naszej rodzinie i znajomych, pomóżmy
osobom, które obawiają się tej
biurokracji.
Do końca stycznia musieli
rozliczyć się ci z nas (PIT-28),
którzy płacą podatek w formie ryczałtu (na przykład za
wynajem mieszkania 8,5%).
Pozostali mają czas do poniedziałku 30 kwietnia 2012 r.
Jeśli już złożyliśmy swój PIT,
ale zapomnieliśmy przekazać
1% naszego podatku, jeszcze przez miesiąc możemy
wystawić korektę. Wszystko
można zrobić nie wstając od
komputera z Internetem. Nawet nie trzeba nic drukować.
Istnieje państwowy system
e-Deklaracje Ministerstwa
Finansów.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

LAPTOPY

OBNIŻAJĄ PŁODNOŚC MĘŻCZYZN
Korzystanie z laptopów
trzymanych na kolanach
i podłączonych do Internetu przez Wi-Fi zmniejsza ruchliwość plemników
i zwiększa poziom fragmentacji DNA plemnikowego, co znacznie obniża prawdopodobieństwo
zapłodnienia i urodzenia
zdrowego dziecka.
Zespół naukowców
z Nascentis Medicina
Reproductiva w Cordoba
(Argentyna) przeprowadził badania, których celem była ocena wpływu
przenośnych komputerów
osobistych (laptopów),
podłączonych do lokalnych sieci bezprzewodowych, na kondycję plemników. Nascentis Medicina
Reproductiva jest ośrodkiem rozrodu wspomaganego (zapłodnienie in
vitro). Badania prowadzono na próbkach nasienia
oddanego przez dawców
do tzw. banku spermy.
W badaniach wykorzysta-

no próbki pochodzące od
29. zdrowych dawców.
Z każdej próbki wybrano
najbardziej ruchliwe plemniki i podzielono je na dwie
części, tworząc tzw. porcje
– eksperymentalną i kontrolną. Porcje eksperymentalne zostały wystawione
na 4-godzinne działanie
laptopa podłączonego do
internetu przez Wi-Fi. Porcje kontrolne były przechowywane w takich samych
warunkach jak kontrolne,
z wyłączeniem ekspozycji
na działanie laptopów. Za zakończeniu
doświadczenia naukowcy przystąpili do oceny jakości
plemników badając
ich ruchliwość, żywotność oraz jakość
materiału genetycznego (badanie fragmentacji DNA).
W porcjach eksperymentalnych wykryto znaczący spadek
ruchliwości plem-

ników oraz wzrost fragmentacji DNA. Natomiast
poziom martwych plemników nie wykazywał istotnych różnic między obiema
grupami. We wnioskach
z badań ich autorzy napisali,
że trzymanie laptopa, podłączonego bezprzewodowo
z Internetem, na kolanach
w pobliżu jąder może wpływać na obniżenie płodności
mężczyzn.

C.Avendano, A.Mata, C.ASanchez Sarmiento, G. F. Doncel, „Use of laptop computers
connected to internet through
Wi-Fi decreases human sperm
motility and increases sperm
DNA fragmentation”, w: „Fertility and Sterility”, Vol. 97.
Issue 1, pp. 39-45.e2, January
2012.
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PROMOCJA!!!

ZESTAW

Do każdego zamówienia
plakat w formacie A3
i zakładka do książki!

nowość

CENA ZESTAWU:
20,- zł

„Od Oceanu do Oceanu”
film 30 min., płyta DVD
Peregrynacja Ikony Częstochowskiej przez świat
w obronie życia.

nowość

Cena: 15,- zł

Rodzina –
demografia –
przyszłość

Odetnij i wyślij w kopercie na adres:
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia,
Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk,
faxem: (58) 346-10-02 lub e-mailem: publikacje@hli.org.pl

2 płyty CD

Filmowy zestaw
wykładów z
Międzynarodowej
Konferencji „Rodzina – Demografia
– Przyszłość”.

Zamawiam następujące publikacje:
„Od Oceanu do Oceanu”

Cena: 15,- zł

„Rodzina - demografia - przyszłość”
Zestaw piosenek CD
Zestaw modeli „Jak powstałem”
„Oto jestem”
Stópki

W zestawie znajduje się 5 modeli
z nietoksycznej masy plastycznej,
ukazujących dziecko w okresie prenatalnym w macicy w wieku: 4. tyg.,
8. tyg., 12. tyg., 14. tyg. i 18. tygodni
od poczęcia. Do zestawu dołączony
jest przewodnik metodyczny autorstwa
Doroty Kornas-Bieli na temat rozwoju
dziecka w okresie prenatalnym.
Zestaw został zarejestrowany jako pomoc naukowa dla szkół nr 0534/1998.
Cena: 350,- zł.

Stópki

na następujący adres:
Imię i
nazwisko

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

Ulica i nr
domu

„Czekam na Ciebie Maluszku”
płyta CD

– 9 piosenek na 9 miesięcy –
Kołysanka, walczyk, rytmy cygańskie,
poleczka i inne.... Mama śpiewa swojemu
poczętemu dziecku.

CE

NA

:2

5,-

zł

„Oto jestem”
Włodzimierz
Fijałkowski
Bogato ilustrowana
książka ukazująca
rozwój dziecka
w łonie matki.
Skierowana do dzieci,
młodzieży, rodziców
i nauczycieli.

Model 10. tyg. dziecka
wielkości naturalnej.

E-mail

Kapsuła dla
„Małego Jasia” .

Telefon
CENA: 6,- zł

Jestem członkiem KPLŻ

Podpis:

Znajdziemy tu 20 piosenek, które polskim
dzieciom śpiewały mamy i babcie od kilku
pokoleń. Można je ofiarować dziecku, można też później śpiewać je razem. Śpiewa
Teresa Przeradzka, której niezwykle ciepły,
kryształowy głos jest zawsze bardzo bliski
dzieciom.

Model „Mały Jaś”

Kod i
miejscowość

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych. Zobowiązujemy się nie
upowszechniać tych danych, ani nikomu
ich nie odstępować.

płyta CD

Zestaw modeli
„Jak powstałem”

Model „Mały Jaś”
Model „Mały Jaś” z kapsułą

„Piosenki dla dzieci”

Wszystkie materiały
wysyłamy za zaliczeniem
pocztowym.
Doliczamy koszty przesyłki
(opłata zryczałtowana 14,50 zł)

CENA: 6,- zł
z kapsułą: 8,- zł
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Ewa H. Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Małgorzata Wyszyńska, Arkadiusz Disterheft (skład), Magdalena Zdrojewska.
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