
Coraz więcej Polaków 
z przekonaniem opowiada 
się za ochroną życia od po-
częcia do naturalnej śmier-
ci. Aż 80% Polaków zga-
dza się z opinią, iż zawsze 
i niezależnie od okoliczności 
ludzkie życie powinno być 
chronione od poczęcia do 
naturalnej śmierci. Jest to 
o 10% więcej niż w 2007 
roku. Polska jest za życiem!

Badania opinii publicznej 
w tym zakresie zostały prze-
prowadzone w styczniu 2012 
roku na zlecenie Centrum 
Myśli Jana Pawła II. Badania 
przeprowadziła znana i w peł-
ni wiarygodna firma Centrum 
Badań Opinii Społecznej 
(CBOS). Dane zbierano drogą 
indywidualnych wywiadów 
kwestionariuszowych w tech-
nologii CAPI na tysiącosobo-
wej próbie adresowo-losowej 
random route 

Polaków w wieku co najmniej 
piętnastu lat.

Komunikat, opublikowany 
przez Centrum Myśli Jana 
Pawła II, jest pierwszą po-
ważną i bardziej całościową 
przymiarką do przedstawie-
nia skomplikowanej rze-
czywistości, którą ukazały 
wyniki badania opartego na 
niezwykle rozbudowanym 
kwestionariuszu. 

Przedmiotem badania był 
obecny stosunek Polaków 
do ochrony ludzkiego życia 
w porównaniu do lat ubie-
głych. Okazało się, że spo-
łeczeństwo polskie zdecydo-
wanym głosem wypowiada 
się przeciwko aborcji, nawet 
w przypadkach, gdzie pra-
wo wciąż jeszcze dopuszcza 
przerywanie ciąży, przede 
wszystkim w sytuacji podej-

rzenia, że dziecko jest prena-
talnie chore. 

Badania omówiła wybitna 
socjolog dr Barbara Fedy-
szak-Radziejowska, która 
stwierdziła: „Podejście do 
generalnej zasady chronie-
nia życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci, stało się 
ważnym wyróżnikiem szcze-
gólnej polskiej drogi ku no-
woczesności, na której zasada 
ochrony ludzkiego życia bez 
względu na okoliczności jest 
akceptowana i wzmacniana, 
a nie osłabiana”.

Jak pokazują wielokrotnie 
ponawiane badania opinii pu-
blicznej, większość Polaków 
opowiada się za ochroną ży-
cia, bez względu na obowią-
zujące prawo. Trzeba jednak 
podkreślić, że dla wielu osób 
obecnie obowiązująca w Pol-
sce ustawa o planowaniu ro-

dziny, która generalnie 
wprowadziła 

prawną 

zasadę 
ochrony 
ż y c i a 
dziecka po-
czętego, miała 
silny wpływ wycho-
wawczy. 

Na pytanie o akceptację 
ochrony życia „zdecydowa-
nie tak” powiedziało 47% ba-
danych, a „raczej tak” 33%. 
Co ciekawe, w tej grupie byli  
ludzie młodzi, wykształce-
ni, przedstawiciele elit oraz 
mieszkańcy największych 
miast. Przed pięcioma laty 
częściej odpowiadano „raczej 
tak” 37% niż „zdecydowanie 

tak” 33%.

Badania także pokazały, że 
akceptacja zasady ochrony 
ludzkiego życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci wy-
brzmiała również, gdy re-
spondenci byli pytani o praw-
ną dopuszczalność aborcji 
w sytuacji, gdy wiadomo, że 
dziecko jest ciężko chore lub 
dotknięte wadą rozwojową. 
Aprobata dla aborcji euge-
nicznej spadła z 52% do 46%. 
Przybyło przeciwników ta-
kiego „rozwiązania” – z 31% 
do 35%.

Szacunek Polaków dla ludz-
kiego życia umacnia się. 
Poparcie dla ochrony życia 
wzrosło przez ostatnie pięć 
lat we wszystkich grupach 
wiekowych i społeczno-za-
wodowych. Wzrost poparcia 
nastąpił głównie w grupie 
osób między 30. a 39. rokiem 
życia (o 14%), a także 20. 
a 29. rokiem życia (o 9 %), 
wśród kadry kierowniczej 
i specjalistów (o 11%), osób 
z wyższym wykształceniem 
(o 8%).

„Postawa wobec życia po-
czętego raczej łączy, niż po-
laryzuje Polaków, a poglądy 
swoistych liderów nowocze-
sności: środowiska ludzi 
młodych, wykształconych, 
pełniących funkcje kierow-
nicze, zmieniają się na bar-
dziej konserwatywne i bliskie 

większości społeczeństwa” 
– stwierdziła dr Barbara Fe-
dyszak-Radziejowska w ko-
munikacie z badań Centrum 
Myśli Jana Pawła II.

Trzeba przyznać, że wyniki 
tych badań są optymistycz-
ne. Rzadko się zdarza, aby 
tak szybko krystalizowały się 
poglądy ludzi „za życiem”. 
Swój udział ma tutaj stała ka-
techeza Kościoła, wieloletnia 
praca ruchów obrony życia, 
obecność pozytywnej wiedzy 
o rozwoju prenatalnym czło-
wieka podczas lekcji z wy-
chowania do życia w rodzinie 
w polskich szkołach. Ważny 
jest także fakt, że w ubiegłym 
roku aż w 80. polskich mia-
stach przeszły radosne marsze 
dla życia. 

Każdy, kto poważnie prze-
myśli te sprawy i przyłączy 
się do obozu obrońców ludz-
kiego życia, nie zmieni nagle 
poglądów i nie przyłączy się 
do tych, którzy propagują cy-
wilizację śmierci, ponieważ 
ujrzał Prawdę. Obrońcy życia 
nie budują dokoła siebie wy-
sokich fos, ale wszystkich za-
praszają do swoich szeregów, 
aby razem skutecznie chronić 
ludzkie życie. Mamy nadzie-
ję, że będzie nas coraz więcej! 
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Jak z pewnością wiecie, od 
pół roku Matka Boża w Iko-
nie Częstochowskiej wę-
druje przez świat w intencji 
obrony cywilizacji życia. 
Pielgrzymkę tę nazwaliśmy 
„Od Oceanu do Oceanu”. 
Więcej informacji na ten te-
mat można znaleźć na stronie 
www.odoceanudooceanu.pl

Tutaj chciałabym mniej ofi-
cjalnie podzielić się tym 
szczególnym doświadcze-
niem, przeżyciami i przygoda-
mi, które towarzyszą tej piel-
grzymce. Na samym początku 
były moje wyjazdy do Rosji 
z misją obrony życia, któ-
re trwają od 1993 roku. Tam 
spotkałam się z proroctwem 
wielkiego prawosławnego 
świętego – Serafima Sarow-
skiego – eremity, który prze-
powiedział, że Rosja spłynie 
rzeką krwi, jeśli szybko nie 
wróci do Boga, ale później 
będzie czas dany na odnowę 
wiary, o co trzeba się modlić 
za pośrednictwem Ikony Czę-
stochowskiej. O. Serafim żył 
na początku XIX. wieku, wie-
le lat przed Fatimą. Byłam pod 
wrażeniem. Powstała wtedy 
we mnie myśl, aby przygoto-
wać Ikonę Częstochowską dla 
ruchu obrony życia w Rosji.  
Był to rok 2000. Wiedziałam, 
że dla Rosji ta ikona musi być 
wykonana zgodnie ze starą 
ikonograficzną tradycją: na 
litej, rzeźbionej desce pokry-
tej leukosem (gruntem gipso-
wo-klejowym), przy użyciu 
prawdziwego złota i tempery 
żółtkowej tylko z naturalnych 
barwników organicznych i mi-
neralnych.

Ikonografia fascynowała mnie 
zawsze. W Polsce jednak ko-
pie Ikony Jasnogórskiej są 
najczęściej wykonywane far-
bami olejnymi i z reguły nie 
mają assistu (kładzionych na 
kleju czosnkowym delikat-
nych ornamentów z płatków 
walcowanego złota). Pomysł, 
aby w Polsce napisać ikonę 
dla Rosji, wydawał mi się zu-
pełnie absurdalny. Siedziało to 
jednak we mnie tak głęboko, 
że postanowiłam spróbować. 
Jestem całkowitym hobbystą 
i może właśnie dlatego łatwiej 
mi było sięgnąć do starych 
metod i niczym się nie suge-
rować. 

Na początku największym 
problem było wykonanie de-
ski pod ikonę. To musi być 
lite, liściaste drewno, scalone 
i usztywnione tradycyjnymi 
metodami. W przypadku Iko-
ny Częstochowskiej deska 
musi być głęboko rzeźbiona, 
gdyż nimby odstają od kow-
czegu ok. 2 cm.  Tę deskę 
wykonał rzeźbiarz ludowy 
z Pcimia – Wacław Wątor. 
Gdy dowiedział się,  że ma 
to być upominek dla Rosji, 
swoją pracę ofiarował Matce 
Bożej i wykonał ją woluntary-
stycznie. 

Nie jest żadną tajemnicą, że ta 
ikona powstała w mojej pra-
cowni. Ważne jest natomiast, 
aby rozumieć, że nie ma to 
większego znaczenia. Ikona 
bowiem, poświęcona i przy-
łożona do oryginału, nie ma 
ludzkiego autora, dlatego się 
jej nie podpisuje, tak jak zwy-
kłego obrazu. Ikonograf odda-
je swoją pracę i swoje uzdol-
nienia Panu Bogu, ale nie ma 

żadnych praw autorskich.  Iko-
na jest swoistym zapisem Sło-
wa Bożego, posługującym się 
specyficznym językiem zna-
ków i symboli. Dlatego wła-
śnie poprzez ikonę przemawia 
sam Bóg. Jest ona znakiem 
Jego szczególnej obecności. 
Niczego nie wolno zmieniać, 
tak jak nie można przerabiać 
tekstu Pisma Świętego. Rów-
nież z tego powodu każda iko-
na po poświęceniu i przyłoże-
niu jest oryginałem. Można to 
porównać do Pisma Świętego 
znajdującego się w naszym 
domu. Wiemy, że jest to kolej-
ny egzemplarz druku, ale prze-
cież nigdy nie mówimy, że jest 
to kopia. Po prostu, jak każdy 
egzemplarz Pisma Świętego 

jest oryginałem Słowa Boże-
go, tak samo jest nim każda 
poświęcona ikona.

Nie wyznaczaliśmy żadnych 
terminów, ani nie było żad-
nych planów peregrynacji. 
Ikona powstawała niespiesz-
nie i zupełnie nie było wiado-
mo, co dalej. Ten okres trwał 
ok. 6 lat. Po raz pierwszy myśl 
o pielgrzymce w intencji obro-
ny życia z Ikoną Częstochow-
ską przez prawosławną Rosję 
„rzucił” o. Maxim Obukhov, 
przewodniczący prawosław-
nego ruchu pro-life. Mnie 
wtedy dosłownie zaparło dech 
z wrażenia. Bałam się uwie-
rzyć, że to jest możliwe. Ikona 
jednak była prawie gotowa. 

Był wrzesień 2011 roku. 
W stolicy Kazachstanu, Asta-
nie odbywał się Międzyna-
rodowy Kongres Pro-life dla 
Azji i Oceanii. I wtedy pod-
czas  kolacji o. Maxim zapro-
ponował, aby siedzący przy 
mnie Igor Beloborodov prze-
wiózł Ikonę Częstochowską 
przez całą Rosję rajdem samo-
chodowym w intencji obrony 
życia. To nie jest przypadek, 
że decyzja ta zapadła właśnie 
w Astanie. Kazachstan to kraj 
poświęcony Matce Bożej, kraj 
wielkiego męczeństwa, ale 
i wielkiej łaski. 

Igor, doktor nauk demogra-
ficznych, jest człowiekiem 
niezwykle konkretnym,  prak-
tycznym i głęboko wierzącym. 
Razem z o. Maximem od razu 
stwierdzili, że trzeba zacząć od 
Dalekiego Wschodu, najlepiej 
od Władywostoku. Po czym 
zażartowali, że dalej się nie 
da, bo tam już jest Ocean Spo-
kojny, czyli zaczynać należy 
od wybrzeża oceanu. Igor od 

razu zauważył, że podróżować 
trzeba do jakiegoś celu. Dla-
czego nie pojechać dalej na 
zachód – zapytał?  Wcześniej 
zupełnie o takiej możliwości 
nie myślałam, ale musiałam 
przyznać, że to jest możliwe 
do wykonania, ponieważ we 
wszystkich krajach są aktyw-
ne ruchy obrony życia, a wiele 
z nich jest związanych z moją 
międzynarodową organiza-
cją Human Life International. 
Więc, jeśli zaczynamy od Pa-
cyfiku to jest oczywiste, że po-
winniśmy dojechać do oceanu 
– tym razem Atlantyckiego. 
Dla mnie, jako katoliczki było 
oczywiste, że Ikona powinna 
dojechać z Rosji aż do Fatimy. 
Igor nalegał, aby nie zwlekać, 
więc postanowiliśmy, że w ko-
lejnym roku zaczynamy. Tak 
więc terminu nikt z nas tak na-
prawdę nie wybierał – on się 
niejako narodził sam. 

Po powrocie do Polski byłam 
trochę zestresowana, gdyż na 
Jasnej Górze należało załatwić 
poświęcenie i przyłożenie 
ikony przeznaczonej do pere-
grynacji. Przejazdem zatrzy-
małam się w Domu Pamięci 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Częstochowie. Zaprzyjaź-
nione panie z Instytutu Pry-
masowskiego, na moją prośbę 
o modlitwę, przyniosły księgę 
modlitw za wstawiennictwem 
Sł. Bożego kard. S. Wyszyń-
skiego. Wpisałam się bardzo 
starannie, zupełnie nie zdając 
sobie sprawy, że w ten sposób 
rozpoczynamy realizację jego 
proroctwa, że Ikona Często-
chowska przejdzie przez cały 
świat. Dopiero znacznie póź-
niej pokazano mi dokumental-
ne zapisy jego kazań, modlitw 
i wypowiedzi na ten temat. 

W przeciągu miesiąca wszyst-
ko było załatwione! Generał 
paulinów, o. Izydor Matu-
szewski oraz przeor Jasnej 
Góry, o. Roman Majewski od 
początku z dużym zaangażo-
waniem poparli nasz projekt. 
Bardzo życzliwie pomógł nam  
bp Jan Wątroba z Częstocho-
wy. Po raz pierwszy Matka 
Boża miała podróżować ze 
Wschodu na Zachód. Prze-
cież w Fatimie powiedziała, 
że wiara będzie się odradzać 
właśnie na Wschodzie!

Oczywiście wszystko zaczęło 
się na Jasnej Górze. Przygo-
towana do peregrynacji ikona 
została przyłożona do tej naj-
starszej, czczonej od wieków. 
Nikt z nas, organizatorów pe-
regrynacji, nie mógł jednak 
być świadkiem tego wydarze-
nia. Działo się to za klasztor-
ną klauzulą. Wszyscy, którzy 
mają bezpośredni dostęp do 
Ikony Jasnogórskiej są zaprzy-
siężeni. Ojcowie paulini potra-
fią dbać o Jej bezpieczeństwo. 
Przyjechali liderzy ruchów 
pro-life z 18. krajów i głębo-
ko poruszeni entuzjastycznie 
zadeklarowali swój udział. 
Zgodnie z założeniem inicja-
torem peregrynacji zostały 
świeckie ruchy obrony życia, 
których przedstawiciele zobo-
wiązali się do zorganizowania 
pielgrzymki, każdy w swo-
im kraju. Jednakże dopiero 
w maju na drugim spotkaniu 
komitetu, kiedy zaczęliśmy 
ustalać trasę i daty, zaczęło 
być widoczne, jak wielkie jest 
to przedsięwzięcie. 

Ewa H. Kowalewska

KILKA PRZYGÓD Z MATKĄ BOŻĄ

ciąg dalszy na str. 4

Warszawa – pożegnanie przed kościołem p.w. św. Stanisława Kostki

Słowacja – Višňové – pielgrzymka mężczyzn
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Pakiet dla rodziny ogłosili 
premier Donald Tusk i mi-
nister pracy Władysław 
Kosiniak-Kamysz. Rząd 
chyba jednak nie rozumie 
na czym polega dobra poli-
tyka rodzinna. Wydłużenie 
urlopów macierzyńskich nie 
poprawi dzietności.  

Od przyszłego roku Polacy 
mają chętniej decydować 
się na dzieci. Takiego efektu 
spodziewa się rząd po swo-
ich regulacjach, które wejdą 
w życie we wrześniu 2013 r.

Rozwiązania prawne 
promujące dzietność są 
bezwzględnie koniecz-
ne. Według szacunków 
demografów w tym roku 
urodzi się zaledwie ok. 
390 tys. dzieci. Taka licz-
ba nie zapewnia prostej 
zastępowalności pokoleń. 
Aby Polska nie wymierała, 
dzieci powinno się rodzić 
o połowę więcej. Jest nas 
teraz 38,5 mln, a w 2020 r. 
– jeśli wskaźniki nie ule-
gną pogorszeniu - będzie 
zaledwie 37,2 mln.

Tymczasem zaproponowa-
ne przez rząd rozwiązania 
prorodzinne są niewystar-
czające. Na pewno nie wy-
dobędą społeczeństwa z de-
presji urodzeniowej i nie 
zapobiegną demograficzne-
mu spustoszeniu państwa.

Przedstawiony pakiet ustaw 
na rzecz rodziny jest niepeł-
ny i jednostronny. Przede 
wszystkim rząd promuje 
model rodziny małodziet-
nej i to w takiej wersji, że 
dziecko po pierwszych uro-
dzinach jest oddawane do 
żłobka. Nikt nie wziął pod 
uwagę, że wiele matek chce 
wychowywać swoje dzieci 
w domu, przynajmniej do 
czasu gdy maluchy pójdą 
do przedszkola. Część ma-
tek wracających szybko do 
pracy też nie chce oddawać 
dzieci do żłobka. Ale rząd 
podał tylko jedno rozwiąza-
nie – matka do pracy, dziec-
ko do żłobka lub przed-
szkola.

Samo wydłużenie urlopów 
macierzyńskich też niczego 

nie rozwiąże. Dłuższy pobyt 
matki w domu skutecznie 
blokuje jej późniejszy po-
wrót na rynek pracy. Matki 
nie mają dokąd wracać, po-
nieważ pracodawcy stawia-
ją sprawę jasno – jeśli ko-
bieta jest długo nieobecna w 
firmie, muszą zatrudnić na 
jej miejsce nowego pracow-
nika. Brakuje też propozycji 
elastycznego czasu pracy na 
część etatu dla matek.

W rządowym pakiecie nie 
ma także rozwiązań podat-
kowych. Tymczasem uza-
leżnienie kwot wolnych od 
podatku od liczby posiada-
nych dzieci poprawia kon-
dycję rodziny pod różnymi 
względami. Takie ulgi od 
dawna funkcjonują np. we 
francuskim systemie po-
datkowym. Rodziny, szcze-
gólnie wielodzietne, mogą 
skorzystać z kwoty wolnej 
od podatku, obniżając w ten 
sposób wpłacaną państwu 
daninę.

Cóż, jest wielu przeciwni-
ków wydawania pieniędzy 

„na dzieci”. Twierdzą oni, 
że za niską dzietność od-
powiadają wyłącznie zmia-
ny kulturowe. Jednak, jak 
wskazują przykłady krajów, 
które prowadzą przemyśla-
ną, długofalową politykę na 
rzecz rodzin, konkretne roz-
wiązania odnoszą sukces.

Najwyższy wskaźnik dziet-
ności w Europie mają Irlan-
dia, Francja, Szwecja, Wiel-
ka Brytania, Finlandia. Tam 
politycy wprowadzili niskie 
podatki dla rodzin, zasiłki 
na dzieci, płatne urlopy wy-
chowawcze, preferencyjne 
kredyty mieszkaniowe, roz-
budowaną sieć placówek 
przedszkolnych. To działa!

[Opracowano na podstawie ser-
wisu informacyjnego dzienni-
ka „Rzeczpospolita” (J.Ćwiek,  
M.Kozubal) – 27.10.2012 r., 
09.11.2012 r.]

Zdjęcie: Wykres: Ruch natural-
ny ludności i dzietność kobiet 
w 2010 r., GUS, „Rocznik De-
mograficzny”, Warszawa 2011, 
s. 509.

Dr Wanda Półtawska, zna-
na lekarz psychiatra, wielka 
obrończyni życia i rodziny, 
współpracowniczka i ducho-
wa siostra bł. Jana Pawła II, 
wybitna i troskliwa populary-
zatorka Jego nauczania, zo-
stała 11 listopada odznaczona 
przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego.

Podczas uroczystości z oka-
zji obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości, pre-
zydent wręczył dr Półtaw-
skiej Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski.

Pani dr Wanda otrzymała od-
znaczenie „w uznaniu wybit-
nych zasług w upamiętnianiu 
prawdy o wojennych losach 
Polaków, za ogromny wkład 
w rozwój katolickiej nauki 
społecznej i osiągnięcia 
w pracy naukowo-badawczej 
w dziedzinie psychiatrii, za 
dawanie świadectwa miło-
ści do człowieka i niesienie 
pomocy osobom potrzebu-
jącym”.

Wanda Półtawska (z domu 
Wojtasik), dla bliskich Dusia, 

urodziła się w 1921 roku 
w Lublinie. Uczyła się w Pry-
watnym Liceum SS. Urszula-
nek i działała w harcerstwie, 
podczas wojny była łącz-
niczką.

W lutym 1941 r. została 
aresztowana przez gestapo 
i osadzona w więzieniu na 
Zamku Lubelskim. Z wyro-
kiem śmierci przewieziono ją 
do obozu koncentracyjnego 
Ravensbrück. Tam poddano 
brutalnym eksperymentom 
medycznym. W marcu 1945 r. 
trafiła do podobozu w Neu-
stadt-Gleve, gdzie przebywa-
ła do końca wojny.

Po wojnie ukończyła studia 
medyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. 
Studiowała także psychologię 
i filozofię. Jako specjalizację 
wybrała psychiatrię, najbar-
dziej humanistyczną z nauk 
medycznych. W 1947 roku 
wyszła za mąż za Andrze-
ja Półtawskiego. Jest matką 
czterech córek, babcią ósem-
ki wnuków.

Pracowała w szpitalu psy-
chiatrycznym w Kobierzy-

nie, a następnie w Klinice 
Psychiatrycznej Akademii 
Medycznej w Krakowie (na 
stanowisku od asystenta 
do ordynatora oddziału), 
gdzie prowadziła badania 
tzw. „dzieci oświęcimskich”. 
Działała także w Poradni Wy-
chowawczo-Leczniczej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Opracowała metodę „psy-
choterapii obiektywizującej”, 
opartą na uświadamianiu 
nieprzystosowanej młodzieży 
jej miejsca w rodzinie i spo-
łeczeństwie. Zajmowała się 
wpływem przerywania cią-
ży na psychikę kobiety oraz 
wpływem postawy antykon-
cepcyjnej na współżycie mał-
żeńskie i życie rodzinne.

W kwietniu 1969 zwolniła 
się z Kliniki i całkowicie po-
święciła się poradnictwu mał-
żeńskiemu i rodzinnemu.

Przez 42 lata (1955-97) wy-
kładała medycynę pastoralną 
na Wydziale Teologicznym, 
a potem Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. 
Była także wykładowcą na 
Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. W latach 1981-84 
prowadziła wykłady w In-
stytucie Jana Pawła II przy 
Uniwersytecie Laterańskim 
w Rzymie.

W 1967 roku zorganizowa-
ła Instytut Teologii Rodziny 
przy Wydziale Teologicznym 
i kierowała nim przez 33 lata, 
szkoląc młode małżeństwa 
i narzeczonych, księży i pra-
cowników Poradnictwa Ro-
dzinnego.

W 1994 roku została człon-
kiem Papieskiej Akademii 
Życia. Współpracuje z Papie-
ską Radą dla Pracowników 
Służby Zdrowia. Po stwo-
rzeniu Papieskiej Rady Ro-
dziny w 1983 r. została wraz 
z mężem jej członkiem. Przez 
10 lat była radną miasta Kra-
kowa.

Od wielu lat prowadzi, jeż-
dżąc po całej Polsce, wykła-
dy z zakresu życia rodzinne-
go dla nauczycieli mających 
uczyć przedmiotu „Przygoto-
wanie do życia w rodzinie”.

W 1981 roku została odzna-
czona medalem „Pro Eccle-
sia et Pontifice”, w 1999 r. 

Czy rząd rozumie czym jest polityka rodzinna? 

Krzyż Komandorski z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski 
dla dr Wandy Półtawskiej

m.in. Komandorią papieskie-
go Orderu św. Grzegorza, 
Medalem Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Medalem 
Świętej Jadwigi Papieskiej 
Akademii Teologicznej 
w Krakowie. W 1987 roku 
otrzymała honorowy doktorat 
Notre Dame Pontifical Cate-
chetical Institute w Arlington, 
Virginia, a w 2008 r. doktorat 
honoris causa Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

Jest autorką książek: „I boję 
się snów” (wspomnienia 

z obozu w Ravensbrück), 
„Stare rachunki”, „Przygo-
towanie do małżeństwa”, 
„Z prądem i pod prąd”, 
„Przed nami miłość”, „By 
rodzina była Bogiem silna” 
i bestselleru „Beskidzkie 
rekolekcje”.

Pani Doktor – serdecznie 
gratulujemy!

[Opracowano na podstawie życiorysu 
zamieszczonego na stronie internetowej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II (zakładka: Doktorzy Ho-
noris Causa) oraz eKAI – 12.11.2012 r.] 
Zdjęcie orderu ze strony www.prezydent.pl 
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...ciąg dalszy ze str. 2

Przyłożenia Ikony do grobu bł. ks. Jerzego dokonali 
wspólnie kapłani z Kościoła katolickiego i prawosławnego Wierni, a wśród nich 700 motocyklistów, witają Matkę Bożą na rynku w Wadowicach

Warszawa – kościół prawosławny św. Jana Klimaka 
ks. mitrat Mikołaj Lenczewski witając Ikonę powołał się na Jana Pawła II 
o dwóch płucach Kościoła – prawosławnym i katolickim Tak witano Matkę Bożą na trasie w polskich miejscowościach

Ja sama nadal miałam problemy, 
aby uwierzyć, że to się da zrobić, 
że nikt nie zawiedzie. A trzeba było 
sobie nawzajem zawierzyć, nie 
zwracając uwagi na różnice wyzna-
nia, narodowości…

Pierwszym przystankiem na 
Wschodzie była mała, drewniana 
cerkiew prawosławna św. Mikołaja 
w Mińsku na Białorusi. Otaczają ją 
same wieżowce, ale ludzie są tam 
tak biedni, że budowa tej świątyni 
trwała już kilka lat i nie było za co 
jej wykończyć. Gdy przejechała 
Ikona Częstochowska i stanęła koło 
ołtarza, poruszeni ludzie zmobili-
zowali się i w ciągu dwóch tygodni 
zakończyli budowę. Wzruszony 
o. Paweł Serdiuk, proboszcz tej pa-
rafii, pokazując nam zdjęcia twier-
dził, że to był ewidentny cud.

Aby przewieźć Ikonę przez syberyj-
skie bezdroża Rosjanie specjalnie 
kupili samochód. Po wielkich dys-
kusjach sponsor, który przez wiele 
lat wspomagał rosyjski ruch pro-
life, zdecydował się na „Gazelę” – 
mikrobus produkcji rosyjskiej przy-
stosowany do tamtejszych dróg. 
Zaledwie dwa tygodnie po zakupie 
tego samochodu i rozpoczęciu piel-
grzymki ten dobry człowiek zmarł, 

swoim nagłym odejściem szokując 
przyjaciół. 

Ten mikrobus z jednym kierowcą – 
Aleksiejem, przejechał z Moskwy 
przez Kazachstan do Władywosto-
ku, a następnie przez Irkuck i Kra-
snojarsk do Ekaterinburga oraz 
przez całą europejską część Rosji. 
Popsuł się zaledwie cztery razy, 
najczęściej były to problemy z za-
wieszeniem. Rosjanie jednak mają 
duże doświadczenie i szybko go na 
trasie naprawiali. Obecnie znajduje 
się w Moskwie, ale po przejechaniu 
tak długiej i trudnej trasy praktycz-
nie do niczego się już nie nadaje.

Na Białorusi do wożenia Mat-
ki Bożej użyto samochodu typu 
Peugeot Partner, który miał z tyłu 
drzwi otwierane na boki. Po usta-
wieniu Ikony powstawała minika-
plica. Władek, który nim cały czas 
jeździł, twierdził, że nie może się 
pozbyć wrażenia, że ten samochód 
został zrobiony i kupiony specjal-
nie po to, aby wozić Ikonę. Paso-
wał idealnie – Ikonę  można było 
postawić pionowo i wchodziła co 
do centymetra! Przejęty Władek, 
katolik, woził Ikonę po cerkwiach 
prawosławnych, wygłaszał wykła-
dy i zdobywał nowe doświadczenia 
oraz przyjaźnie. Na co dzień pro-
wadzi on Fundację „Otwarte Serca” 
w Mohylewie, która już uratowała 

ok. 100 dzieci przed aborcją. Uda-
ło mu się nawet obejść z Ikoną ten 
szpital, gdzie w jego mieście prze-
rywa się ciąże. Był pod wrażeniem, 
bo przyłączyło się do nich także 
wielu lekarzy.

Do Rygi pojechaliśmy już nowo 
zbudowanym w Polsce ołtarzem na 
kołach, który nasi rosyjscy przyja-
ciele od razu nazwali „Life Mobi-
lem”. Ołtarz ten jest oszkloną nad-
stawką na przyczepę samochodową 
i umożliwia prezentację oświetlo-
nej Ikony podczas drogi. Diana, 
która organizowała peregrynację 
na Łotwie, prosiła: „Przejedźmy się 
nim z Matką Bożą po centrum Rygi, 
pod parlamentem, ratuszem, sądem 
– niech ludzie patrzą i pytają: Cóż 
to takiego jeździ po Rydze?”.

Ikona odwiedziła już 21 krajów, 
z czego 17 przejechała w Life Mo-
bilu. Było z nim trochę przygód. 
Ta konstrukcja jest ciężka, waży 
1600 kilogramów. Wszystkie ele-
menty są jednak wzmacniane i nie 
powinno się nic dziać. A jednak! 
W Polsce pękł wahacz i spaliło się 
koło, na Słowacji tylne koło cał-
kowicie się urwało. W Chorwacji 
były kłopoty z hamulcami, a jak 
zaczęto je reperować, to przecięto 
kable elektryczne. W efekcie trzeba 
było przejechać przez Alpy bez ha-
mulców w przyczepie. Kilka samo-

chodów miało kłopoty z silnikiem. 
W prawie nowej Skodzie, która cią-
gnęła ołtarz przez Polskę, pękł blok 
silnika. W Nitrze Słowacy wjechali 
w historyczną bramę za wąską na 
dole, urywając lampy. W Fuldzie 
Niemcy wjechali w za niską bramę, 
tłukąc szyby. Po reperacji odnowio-
ny ołtarz pojechał już cały do Belgii 
i Anglii. O gubieniu różnych dro-
biazgów z wyposażenia, zwłaszcza 
zasilaczy, można napisać powieść. 

Tzw. przypadki podczas tej peregry-
nacji są zarówno denerwujące, jak 
i zadziwiające. Na przykład w Wej-
herowie podczas nocnej procesji na 
Kalwarii odpadła tablica rejestra-
cyjna z podstawy ołtarza. Nie wolno 
podróżować bez tablicy, tym bar-
dziej wyjeżdżać za granicę, a wy-
robienie nowych tablic trwa co 
najmniej tydzień. Peregry-
nacja była w toku, więc 
mieliśmy poważny pro-
blem. Mój mąż razem 
z ojcami franciszkana-
mi szukali tej tablicy 
po ciemku przez 
dwie godziny i byli 
bliscy poddania 
się. Dopiero, gdy 
obiecałam dar dla 
biednych św. An-
toniego, tablica 
w 15 minut się 
znalazła. 

Mieliśmy też zadziwiające zbież-
ności terminów, których nikt wcze-
śniej nie byłby w stanie zaplano-
wać. Byliśmy bardzo zaskoczeni, 
gdy dowiedzieliśmy się, że w tym 
samym czasie, gdy Ikona będzie 
jechać przez Polskę, nastąpi histo-
ryczna wizyta Patriarchy Cyryla 
w Polsce. Matka Boża sama najle-
piej pokazała, jak bardzo zależy Jej 
na zbliżeniu Kościoła katolickiego 
i Kościoła prawosławnego. Muszę 
przyznać, że te „zbiegi okolicz-
ności” były wręcz 
niesamowite, 
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np. na Łagiewnikach Matka Boża 
przyjechała w urodziny św. s. Fau-
styny, 8 października (roczni-
ca bitwy pod Lepanto) gościła 
w Wiedniu w kościele Matki Bożej 
Zwycięskiej. A takich drobnych 
wydarzeń, jak wizyta w dniu uro-
dzin miejscowego proboszcza, było 
aż kilka. Warto też zauważyć, że ta 
pielgrzymka przez świat odbywa 
się w Roku Wiary, co absolutnie nie 
było planowane. Jest ona wspaniałą 

okazją do dawania świadectwa     
swojej wiary!

W Austrii dwukrotnie zginęły 
zniszczone już flagi, przyczepione 
do ołtarza, pewnie ktoś zapragnął 
mieć pamiątkę. Flagi te (z logo 
peregrynacji) zostały wykonane 
z trwałego, profesjonalnego ma-
teriału. Wymienialiśmy je już kil-
kukrotnie. Po przejechaniu kilku 
tysięcy kilometrów są pourywane, 
wystrzępione i brudne, ale są naj-
lepszym świadectwem, jak daleką 
już drogę pokonała Matka Boża.

Największym przeżyciem dla mnie 
było zachowanie się ludzi, zwłasz-
cza w Polsce. To było bardzo 
wzruszające. Tam, gdzie na czas 
dotarła informacja o przejeździe 
Ikony, tłumy z kwiatami zbierały 
się przy drodze. Niektórzy czekali 

godzinami. Klękali w kurzu, na 
chodnikach, żwirze, piachu 

i trawie. Śmialiśmy się, że 
celne wrzucenie kwiatów 

na przejeżdżający oł-
tarz należało do spe-

cjalnych zawodów. 
Kwiaty te spadały 
bardzo szybko, ale 
Matce Bożej na 
pewno było bar-
dzo przyjemnie. 
W niektórych 
m i a s t e c z k a c h 
przy drodze sta-
ły prawdziwe 
tłumy z polski-

mi flagami w rękach, rozmodlone, 
szczęśliwe i pozdrawiające swoją 
Królową. Biły dzwony. Widać było 
całe rodziny. Starsi opowiadali 
dzieciom i młodzieży, jak to było, 
gdy Ikona podróżowała przez Pol-
skę w latach 50. i 60. W jednej z 
miejscowości dołączyły się dwa 
duże wozy straży pożarnej na sy-
gnale. Cały czas towarzyszyli nam 
motocykliści z Rajdu Katyńskiego, 
z Panią Kasią na czele, znacznie 
ułatwiając przejazd. W większości 
miast i na trasie policja nas bardzo 
życzliwie asekurowała. 

Na całej trasie, zaczynając od Rosji 
aż po Irlandię, nie było żadnych ak-
tów agresji. To kolejny cud Matki 
Bożej. Brałam udział w wielu ma-
nifestacjach pro-life w różnych kra-
jach i wiem, jak to może wyglądać, 
gdy do głosu dochodzą emocje. 
Maryja pokazuje nam, w jaki spo-
sób należy pozytywnie budować 
cywilizację życia. 

Matkę Bożą w Ikonie Często-
chowskiej spotykają tłumy ludzi. 
Tak dzieje się wszędzie. Bardzo 
często organizatorzy, biskupi, pro-
boszczowie, przygotowując się 
do tej wizyty mieli poważne oba-
wy, że ludzie nie przyjdą, kościół 
będzie pusty i będzie wstyd, bo 
przecież to lato, dzień powszedni, 
wakacje… Tymczasem ludzie nie 

zawiedli. Dla mnie największym 
przeżyciem były tłumy w centrum 
Białegostoku. Katedra była tak peł-
na, że Ikonę trzeba było przenosić 
nad głowami, a część ludzi w ogóle 
nie była w stanie wejść do środka. 
Tam było chyba kilkanaście tysię-
cy wiernych! Tak było nie tylko 
w Polsce. Czesi powiedzieli, że 
tak wielkiej frekwencji nie mieli 
od czasów, gdy peregrynowały re-
likwie św. Wojciecha w Roku Ju-
bileuszowym. Obecnie najbardziej 
cieszą się angielscy katolicy, którzy 
są pod wrażeniem tłumów w Kate-
drze Westminsterskiej i twierdzą, 
że to jest wielki impuls do odrodze-
nia wiary na Wyspach Brytyjskich. 
Oczywiście wszędzie jest pełno 
Polaków, na których zawsze można 
liczyć. Po uroczystościach w Lon-
dynie, głęboką nocą Polacy tłumnie 
tańczyli z radości przed Katedrą 
Westminsterską. I to jest piękne!

Ks. arcybiskup Andrzej Dzięga 
przywitał Matkę Bożą na granicy 
archidiecezji szczecińsko-kamień-
skiej w Ginawie. Policja zamknęła 

całe skrzyżowanie, a arcybiskup 
z wiernymi, klęcząc w pyle drogi 
na środku skrzyżowania, witał Mat-
kę Bożą. Muszę przyznać, że pod-
czas odnawiania Aktu Powierzenia 
Matce Bożej Ochrony Cywilizacji 
Życia i Miłości zawsze ciarki prze-
biegały mi po plecach, zwłaszcza 
gdy czynili to biskupi. Zresztą tak 
wielu wspaniałych kazań na temat 
obrony życia, nie tylko w Pol-
sce, ale w różnych krajach, nigdy 
wcześniej nie słyszałam. Wszyscy 
koordynatorzy peregrynacji w ko-
lejnych krajach mówią zgodnie: 
Tak wielkiej promocji cywilizacji 
życia jeszcze nie mieliśmy! Bogu 
niech będą dzięki i Najświętszej 
Maryi Pannie!  Przejechaliśmy już 
ponad 30 tys. km, 21 krajów, rozda-
liśmy ok. 250 tys. ulotek, a na trasie 
peregrynacji spotkało Matkę Bożą 
ok. 2 miliony ludzi. Pielgrzymka 
trwa! Przed nami Francja, Hisz-
pania i Portugalia. A w przyszłym 
roku Ameryka, Kanada i cały świat. 

Ewa H. Kowalewska

Na granicy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w Ginawie Matkę Bożą wita abp Andrzej Dzięga wraz z wiernymi

WIĘCEJ  INFORMACJI I ZDJĘĆ NA STRONIE 

www.odoceanudooceanu.pl

Procesja z Ikoną przez centrum Białegostoku – z katedry katolickiej do prawosławnej
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Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356 

więcej informacji na stronie www.hli.org.pl

Obecnie w Europejskim Try-
bunale Praw Człowieka znaj-
duje się sprawa Krūzmane vs. 
Łotwa, która może doprowa-
dzić do takiego makabryczne-
go rozwiązania. Dziś na świe-
cie rodzi się coraz mniej dzieci 
z zespołem Downa. Eliminuje 
się je aborcją. 

„Krūzmane twierdzi, że gdy 
w 2001 roku była w ciąży od-
mówiono jej testów prenatal-
nych, które są – jej zdaniem 
– koniecznym elementem 
„opieki w czasie ciąży” i do-
stęp do których jest gwaran-
towany jako fundamentalne 
prawo do prywatności i życia 
rodzinnego. W efekcie kobie-
ta urodziła córkę z zespołem 

Downa. Historia przedstawio-
na przez pozywającą, nie jest 
do końca zgodna z rzeczywi-
stością (tak było także w pol-
skich procesach). Kobieta nie 
skonsultowała się bowiem ze 
specjalistą i nie poinformo-
wała lekarza, że jej starsze 
dziecko cierpi na schorze-
nia genetyczne” – informuje 
fronda.pl. Jeżeli sędziowie 
uznają, że złamano prawo 
kobiety, to pośrednio będzie 
to oznaczało uznanie, że eu-
genika, a także zabijanie 
dzieci nienarodzonych ze 
względu na ich stan zdro-
wia jest fundamentalnym 
prawem człowieka. Obroń-
cy praw ludzi z zespołem 
Downa już protestują prze-

ciwko takiemu możliwemu 
wyrokowi na stronie „Stop 
Eugenics Now”. Ich zdaniem 
taki wyrok oznaczałby styg-
matyzację i dyskryminację 
ludzi ze względu na ich geny 
– informuje portal.

Niestety już dziś na świecie 
skutecznie eliminuje się dzie-
ci z „Downem”. I nie chodzi 
o leczenie. Duńska gazeta 
„Berlingske” ujawniła, że 
po 2030 r. w Danii przestaną 
się rodzić dzieci z zespołem 
Downa. Po tym, jak bada-
nie dziecka w łonie kobiet 
zaczęło być refundowane 
przez państwo, coraz więcej  
matek  decyduje się na zabi-
janie dzieci nienarodzonych. 

Takim stanem rzeczy za-
chwycili się naukowcy skan-
dynawscy.

„To fantastyczne osiągnięcie, 
że liczba noworodków z ze-
społem Downa jest zbliżona 
do zera” stwierdził prof. Niels 
Uldbjerg, badacz etyki lekar-
skiej ze Szpitala Uniwersytetu 
w Aarhus. Jego stanowisko 
poparł inny intelektualista. 
Filozof i etyk z Uniwersytetu 
Sztokholmskiego, prof. Tor-
bjoern Taennsjoe uważa, że 
eliminacja niepełnosprawnych 
umysłowo dzieci jest „natural-
ną tendencją”.

W lipcu tego roku grupa ad-
wokatów złożyła skargę do 
Międzynarodowego Trybuna-
łu  Karnego przeciwko  Nowej 
Zelandii. Prawnicy twierdzą, 
że dzięki badaniom prenatal-
nym dzieci z zespołem Downa 
są w tym kraju masowo abor-
towane. Usankcjonowanie 
zabijania dzieci z „Downem” 
będzie niestety logiczną kon-
sekwencją dzisiejszej polity-
ki eugeniczno-aborcyjnej. To 
jednak nie koniec eliminacji 
mniejszości. Należy jednak 
podkreślić, że w miejsce 
„mniejszości”, które od-
chodzą,  jak podkreśla pan 
profesor, można postawić 
każdego. Może więc przyj-
dzie kiedyś większość, któ-
ra uzna, że „fantastycznym 
pomysłem” będzie elimina-
cja ludzi z tytułem profe-
sora? Już jedna lewicowa 
rewolucja nie potrzebowała 
naukowców. Mark Twain 
niestety miał rację pisząc, że 
„Niczyje zdrowie, wolność 
oraz mienie nie są bezpiecz-
ne, kiedy obraduje parla-
ment”.

Wg Ł.A/fronda.pl/LifeNews

Czy zabijanie dzieci z zespołem 
Downa będzie prawem człowieka?

Polska Federacja Ruchów 
Obrony Życia została uhono-
rowana Europejską Nagrodą 
Obywatelską. Wyróżnienie 
przyznaje Parlament Euro-
pejski podmiotom wielce 
zasłużonym w ważnych dla 
Europy obszarach.

PFROŻ otrzymała nagrodę za 
„aktywność dającą konkretny 

wyraz wartościom wynika-
jących z Karty Praw Podsta-
wowych Unii Europejskiej”. 
Parlament Europejski pośred-
nio wskazał, że Karta zawiera 
również prawo do życia od 
poczęcia do naturalnej śmier-
ci, ponieważ uznanie tego 
właśnie prawa leży u podstaw 
działalności Federacji.

Uroczyste wręczenie nagro-
dy odbyło się 22 październi-
ka 2012 roku w Warszawie, 
w Sali Posiedzeń Episko-
patu Polski i było połączo-
ne z konferencją prasową 
organizowaną przez Kato-
licką Agencję Informacyjną. 
Nagrodę wręczył poseł do 
Parlamentu Europejskiego, 
Konrad Szymański. 

Europejska Nagroda 
Obywatelska dla 
POLSKIEJ FEDERACJI 
RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

PRAWO DO ŻYCIA 
– NIE DLA WSZYSTKICH! 
Opinia publiczna krajów 
wysoko rozwiniętych z nie-
pokojem obserwuje rosnącą 
w środowisku medycznym 
akceptację zatrzymania lub 
niepodejmowania reanimacji, 
resuscytacji i innych działań, 
ratujących życie noworodków 
w oparciu o wątpliwe kryte-
ria „jakości życia” i „najlepiej 
pojętego dobra”. W niektórych 
krajach, w przypadku np. star-
czej demencji, pacjenci nie 
są odżywiani, pojeni, leczeni 
– stają się „niewidzialni” dla 
systemu opieki zdrowotnej. 
Etyka medycyny i bioetyka 
przyjęły „tragiczną i merkan-
tylną wizję życia ludzkiego”, 
a prawa człowieka interpretu-
ją tak, że poszczególne życie 
„może zostać uznane za niedo-
puszczalne”. 

Opublikowane w czasopiśmie 
„Journal of the American Me-
dical Association” wyniki ba-
dań ankietowych ujawniają, 
że wysoki odsetek lekarzy 
uważa, iż w przypadku nie-
pełnosprawności fizycznej 
lub intelektualnej, śmierć jest 
lepsza od życia. Poruszający 
artykuł na temat lekarskiego 
zaniechania służby życiu na-
pisał Carlo V. Bellieni, neo-
natolog i bioetyk, ordynator 
oddziału intensywnej terapii 
noworodków, członek Komisji 
Etycznej Szpitala Klinicznego 
Uniwersytetu Sieneńskiego, 
Włoskiego Towarzystwa Pe-
diatrycznego i Papieskiej Aka-
demii Życia.

Lektura tekstu „Erozja praw 
człowieka. Kiedy medycyna 
odmawia leczenia noworod-
ków” uświadamia nam, że 
w wielu krajach, szczególnie 
tych o najwyższym standar-
dzie życia, w procedurach 
postępowania lekarskiego od-
zwierciedla się nie tylko „de-
waluacja życia płodu, ale także 
systematyczne ograniczanie 
praw tych dzieci, które już się 
urodziły”. Bellieni napisał, że 

nowe, „merkantylne” standar-
dy etyczne, bazujące na zasa-
dach materializmu i utylitary-
zmu, prowadzące wprost do 
praktykowania eugeniki, są co-
raz bardziej widoczne w kryte-
riach stosowanych przez leka-
rzy w podejmowaniu decyzji 
o ratowaniu albo nie chorych 
noworodków. Dla niego, jako 
dla lekarza, zdumiewające jest 
zjawisko powszechnej akcep-
tacji owych „eugenicznych” 
procedur w środowisku me-
dycznym.

W efekcie, pisze dalej Carlo 
Bellieni, dochodzi do „prze-
dłużenia prawa do aborcji na 
czas po urodzeniu dziecka, z tą 
tylko różnicą, że w przypadku 
noworodków, śmierć nie jest 
zadawana bezpośrednio, ale 
zawiesza się opiekę medyczną 
nad dzieckiem, co prowadzi do 
tego samego skutku, do zgonu 
noworodka”.

Najnowsze badania ujawniają, 
że lekarze w wielu krajach za-
chodnich rutynowo odmawiają 
ratowania życia noworodków. 
„Wystarczy zajrzeć do pi-
śmiennictwa naukowego, aby 
przekonać się, jak bardzo zo-
stały ograniczone prawa dzieci 
do opieki medycznej w porów-
naniu do praw, z których ko-
rzystają dorośli”.

W naszych czasach, stwierdza 
Bellieni: „dużo się mówi o pra-
wach dzieci, ale to tylko czcze 
słowa, bo w rzeczywistości 
[lekarze są] gotowi przymknąć 
oczy na te prawa, gdy dziecko 
nie odpowiada ideałowi lub 
oczekiwaniom”.

[Tłumaczenie i opracowanie 
własne HLI-Polska na podsta-
wie materiałów LifeSiteNews 
(H.White) – 09.05.2011 r.]

Materiał źródłowy:
Carlo V. Bellieni, “L’erosione 
dei diritti umani. Quando la me-
dicina nega le cure ai neonati”, 
w: “L’Osservatore Romano” – 
06.05.2011 r.
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Kochani moi, nasi

13 kwietnia, w piątek w okta-
wie Wielkiej Nocy dowiedzia-
łam się, że mam złośliwy no-
wotwór piersi.
Byłam wtedy w 17. tygodniu 
ciąży.

W maju odbyła się operacja 
usunięcia guza, zaś od czerwca 
do sierpnia poddana zostałam 
chemioterapii.

30 sierpnia 2012 r., w 38. ty-
godniu ciąży, urodził się nasz 
Syn – Franciszek (junior).

Dzidziuś miał 3150 g, 55 cm, 
otrzymał 10 punktów.
W szpitalu wykonano mu 
m. in. badania krwi, rentgen 
i USG.

Karta wypisowa wskazuje na 
całkowicie prawidłowy rozwój 
dziecka!

Poród odbył się tzw. drogami 
natury i trwał niewiele ponad 
3,5 godziny (!) – licząc cały 
pobyt w sali porodowej.

Tuż po porodzie – czułam się 
znakomicie, najlepiej chyba 
z trzech dotychczasowych.

To najważniejsze, ale wracając 
jeszcze do informacji powyżej 
warto dodać, że wspomniana 
operacja usunięcia guza była 
także zdecydowanie udana 
– rana zagoiła się błyskawicz-
nie, miałam niewielki upływ 
krwi i znikome poczucie bólu, 
mimo iż po ustąpieniu narko-
zy dostałam tylko jedną dawkę 
leku przeciwbólowego (dal-
szych odmówiłam).

Także chemioterapię mój or-
ganizm (poza wyniszczeniem 
zewnętrznym) zniósł bardzo 
dobrze i właściwie bez żad-
nych odczuwalnych skutków 
ubocznych.

Wiem, że mam szczęście być 
pod opieką najlepszych le-
karzy, wiem, że mój Franek 
nie jest jedynym (choć bar-
dzo nielicznym w Polsce i na 
świecie) dzieckiem, które po 

chemioterapii w ciąży urodziło 
się zdrowe.
Ktoś może tyle szczęścia na 
raz przypisywać też pozytyw-
nemu nastawieniu czy sile cha-
rakteru (taaa...).

A ja wiem, że to sam Jezus.

Który wybrał nas, aby przepro-
wadzić przez tak trudną próbę.
(Którego wizerunek Jezu 
Ufam Tobie wkładałam sobie 
na brzuch, kiedy podłączano 
mi kroplówkę z „tzw. czerwo-
ną chemią”…).
Nieustannie prowadzi Sło-
wem, zbiegiem zdarzeń, ludz-
ką miłością i troską.

„Wielkich dziel Boga nie 
zapominajcie…”

W szpitalu leżałam koło ma-
tek, których dzieci urodziły się 
przed terminem – jedno miało 
800, a drugie 1600 g...
W innej sali moimi towarzysz-
kami były kobiety po cesar-
skim cięciu, które wyrażały za-

zdrość, jak już następnego dnia 
po porodzie mogłam w dowol-
nych pozach ;) i dowolnym 
tempie poruszać się i siedzieć 
na łóżku itd. Leżała ze mną 
też pani z zaawansowaną cu-
krzycą, której stan był labilny 
i dodatkowo musiała zostać 
w szpitalu dwa tygodnie z po-
wodu bakterii oraz przedłuża-
jącej się żółtaczki dziecka.

Moje dziecko – po narkozie, 
operacji i chemioterapii (nie 
wspominając o stresie, kry-
zysach i lekach, które poja-
wiały się i pojawiają od dnia 
diagnozy) było i jest zupełnie 
zdrowe...

Czytając Kartę Wypiso-
wą Franciszka płakałam ze 
szczęścia wielbiąc Boga.

Kochanym Naszym Przyja-
ciołom Bliskim, Znajomym 
i nieliczonym Nieznajomym, 
którzy otaczają nas od począt-
ku modlitwą (a także wszelką 
inną pomocą!), w tym dziesiąt-

kom sióstr zakonnych, które 
obiecały wsparcie w Niebie, 
księży, którzy ofiarowali Eu-
charystie, każdemu kto choć 
raz westchnął za nami do Nie-
ba – składamy pokorne Bóg 
zapłać!

Dziękujemy tym, którzy mo-
dlili się za nas w Gdańsku, 
Lublinie, Warszawie, Pozna-
niu, Olecku, w Częstochowie, 
Św. Lipce, Gietrzwałdzie, So-
kółce, a także w Dublinie, Rzy-
mie, Ziemi Świętej i Kapszta-
dzie.

A także naszym Przyjaciołom 
w Niebie :)
św. Ricie, św. Faustynie, 
św. Agacie, św. Joannie, 
św. Dominikowi, św. Francisz-
kowi, św. Antoniemu, św. Jó-
zefowi, św. Ignacemu z Loyoli, 
św. Albertowi Chmielowskie-
mu, bł. Janowi Pawłowi II, 
św. Gerardowi, św. Ojcu Pio, 
wszystkim orędującym Świę-
tym!

Moj syn ma 4 dni, a ja muszę 
już myśleć o dalszych działa-
niach w celu dojścia do utrzy-
mania zdrowia, serce nie wolne 
od lęku, a chwilami i smutku, 
że taki piękny czas naznaczony 
takim doświadczeniem..

Proszę zatem o wsparcie na-
szej rodziny na dalszą drogę.

Dziś rano Duch Św. modlił się 
we mnie słowami Psalmu:
„Kto we łzach sieje, żąć 
będzie w radości”!

Wierzę, że są to kolejne słowa 
proroctwa dla nas na dziś i na 
życie.

Z Bogiem 

Agata (nazwisko znane redakcji)

Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie 
Listy do Klubu

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.klub.hli.org.pl 

lub www.hli.org.pl 
(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia)

zadzwoń: 

tel. (58) 341-19-11

wyślij e-maila:

klub@hli.org.pl

Bez Waszej pomocy nie jest 
to możliwe. Bardzo prosimy 
i o modlitwę, i o pomoc finan-
sową.

To dzieje się na naszych 
oczach, chociaż wcześniej 
wydawało się niemożliwe do 
zrealizowania. Przejechaliśmy 
już ponad 30 tys. km i 21 kra-
jów. Rozdaliśmy ok. 250  tys. 
ulotek. Matka Boża w Ikonie 
Częstochowskiej na trasie 
swojej peregrynacji spotkała 
już ponad 2 miliony ludzi!

Konieczne jest stałe wspar-
cie modlitewne, aby objechać 
cały świat. Liczymy na Was! 

Mamy też wiele zwyczaj-
nych, codziennych kłopotów, 
z których wiele wiąże się 
z wydatkami, często zupełnie 
niezaplanowanymi. Systema-
tycznie trzeba naprawiać oł-
tarz na kołach, którym Matka 
Boża podróżuje. Niezwykle 
długa trasa, bardzo różna ja-
kość dróg, tzw. „przypadki” 
i ludzka omylność powodują, 
że ciągle mamy jakieś nowe 
kłopoty. Trzeba koordynować 
tę peregrynację nie tylko przez 
telefon czy Skype, ale rów-
nież osobiście. Potrzebujemy 
dodatkowych funduszy na 
łączność, transport, reperacje, 
materiały informacyjne, tłu-
maczenia, prowadzenie stałej 
profesjonalnej informacji in-
ternetowej i medialnej. Ostat-
nio trzeba było naprawiać 
ołtarz, uszkodzony w Niem-
czech, z powodu wjechania 

w za niską bramę. Konstrukcja 
została naprawiona i szyby 
wstawione, jednak nie działa 
prawidłowo oświetlenie, a ka-
ble elektryczne zostały poprze-
cinane. Trzeba wymienić aku-
mulatory, zarówno w ołtarzu, 
jak i feretronie. Musimy to jak 
najszybciej zrobić. Stałej pie-
lęgnacji wymaga także fere-
tron – lekka konstrukcja z du-
raluminium – umożliwiająca 
procesyjne noszenie Ikony. 
Nic dziwnego, po codziennym 
używaniu przez 5 miesięcy 
niektóre, delikatne elementy 
były już kilkakrotnie spawane 
i wymagają wymiany. 

Wybuch silnika w Skodzie, 
która ciągnęła „Life Mobil” 
w Polsce

Przy okazji opowiem o innych 
przygodach. 8 października 
na autostradzie pod Brnem 
rozleciał się silnik w Skodzie, 
tej samej, która woziła Matkę 
Bożą po Polsce. To zaledwie 
trzyletni samochód. Stało się 
to na trasie, gdy ciągnęła nową 
przyczepę pod ołtarz, gdyż 
był to najprostszy sposób, 
aby wreszcie zakończyć pro-
blemy z hamulcami. Podczas 
peregrynacji nie ma bowiem 
czasu i możliwości, aby do-
konywać reperacji. Przyczepa 
bez obciążenia była lekka i nie 
było żadnych przyczyn do tak 
poważnej awarii. Pękł jednak 
blok, a dziura w silniku była 
wielkości pięści. Dobrze, że 
nikomu nic się nie stało i że 

nie było jeszcze mrozu, bo 
długo trzeba było czekać na 
pomoc. Przyczepę do Wiednia 
zawiozło dwóch zaprzyjaź-
nionych czeskich księży, a po 
Skodę musiała przyjechać 
laweta z Polski. Koszt ścią-
gnięcia samochodu i wymiany 
silnika to ok. 6 tys. zł. To także 
nieplanowany wydatek.

Kłopotów na trasie nie 
brakowało

Problemów na całej trasie było 
więcej. W Krakowie zaledwie 
cztery kilometry od Skałki 
spaliło się nam koło, chociaż 
części zawieszenia były solid-
nie wzmocnione i absolutnie 
powinny wytrzymać obciąże-
nie ołtarza. Reperowaliśmy to 
nocą, mocno zestresowani, ale 
rano wszystko poszło zgodnie 
z planem. Potem na Słowacji  
koło całkowicie odpadło, wy-
łamała się cała felga i została 
po prostu duża dziura w środ-
ku.  W Nitrze kierowca nie 
zmieścił się w starej średnio-
wiecznej bramie i zniszczeniu 
uległy światła obrysowe oł-
tarza. Co prawda bramy były 
mierzone i były odpowiednio 
szerokie, ale zapomniano 
o tym, że w średniowieczu po 
bokach na dole umieszczano 
potężne głazy, aby koła wo-
zów zawsze jechały środkiem. 
Niestety „Life Mobil” miał 
problemy. Lampy wyglądały 
żałośnie. Trzeba było kupić 
nowe.  

Na Węgrzech, w Austrii 
i w Anglii zrobiliśmy dodat-
kowe przeglądy i konieczne 
reperacje. Wiąże się to z ko-
niecznością częstych podróży 
i niestety z kosztami. 

Ale nie dajemy się…

Pomimo tych wszystkich trud-
ności Matka Boża w Ikonie 
Częstochowskiej ani razu się 
nie zatrzymała! Zgodnie z pla-
nem przemierza kolejne miej-
scowości i kraje w obronie ży-
cia – „Od Oceanu do Oceanu”. 

Za nami: Rosja, Kazachstan, 
Białoruś, Ukraina, Łotwa, 
Litwa, Polska, Czechy, Sło-
wacja, Węgry, Rumunia, Sło-
wenia, Chorwacja, Włochy, 
Austria, Liechtenstein, Szwaj-
caria, Niemcy, Belgia, Wielka 
Brytania, Irlandia. Obecnie 
Matka Boża odwiedza Fran-
cję. Kolejno oczekują na Iko-
nę:  Hiszpania i Portugalia. Na 
Boże Narodzenie dojedziemy 
do Fatimy.

W przyszłym roku kolejny 
etap pielgrzymki rozpocznie 
VII. Światowy Kongres Mo-
dlitwy w Obronie Życia na 
początku marca w Fatimie. Od 
maja 2013 Ikona będzie po-
dróżować po Kanadzie i Sta-
nach Zjednoczonych.

Więcej informacji i znakomite 
zdjęcia na stronie 
www.odoceanudooceanu.pl 

Wszystkim, którzy wspierają 
peregrynację Ikony Często-
chowskiej „Od Oceanu do 
Oceanu” bardzo serdecznie 
dziękuję.

Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

Pomóżcie nam przewieźć Matkę 
Bożą Częstochowską przez świat!
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Zamawiam następujące publikacje:

Odetnij i wyślij w kopercie na adres:
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia,  

Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk, 
lub e-mailem: publikacje@hli.org.pl

na następujący adres:

Wszystkie materiały  
wysyłamy za zaliczeniem 

pocztowym.

Doliczamy koszty przesyłki  
(opłata zryczałtowana 14,50 zł)

„Chodź, poprowadzę Cię do nieba!”

Model „Mały Jaś”

Zestaw płyt CD z piosenkami

Świętujmy! 12 opowiadań...

Zagadki Biblijne

„Św. Rodzina” - zestaw

„Matka Boża Zimowa” - zestaw

„Gdy śliczna Panna” - zestaw

„W żłobie leży” - zestaw

„Stajenka” - zestaw

„Mizerna cicha” - zestaw

Imię 
i nazwisko

Ulica
i nr domu

E-mail

Telefon

Miejscowość
i kod poczt.

Jestem członkiem KPLŻ

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

Podpis:

„Chodź, poprowadzę Cię do nieba!”
3 płyty CD i kolorowanka

Księża biskupi i kapłani opowiadają  
dzieciom Ewangelię.

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

Redaguje zespół:
Ewa H. Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Małgorzata Wyszyńska, Magdalena Zdrojewska, Monika Bucoń (skład).

Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk
tel. (+48) 58 341-19-11, fax (+48) 58 346-10-02, e-mail: poczta@hli.org.pl

strona internetowa: www.hli.org.pl

„Mizerna cicha”
pocztówka 104x147 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„Stajenka”
pocztówka 97x152 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„Gdy śliczna Panna”
pocztówka 98x142 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„Matka Boża Zimowa”
pocztówka 145x92 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„Św. Rodzina”
pocztówka 148x105 mm 

Cena za 10 sztuk – 3 zł

„W żłobie leży”
karnet (czysty w środku) 
99x143 mm

Cena za 10 sztuk – 3 zł

Cena: 15 zł

Model „Mały Jaś”

Model 10. tyg. dziecka wielkości naturalnej.

Cena: 6 zł

Zagadki Biblijne

Doskonała jako pomoc dydaktyczna dla katechetów i kapłanów. Zawiera zagadki 
dotyczące Starego i Nowego Testamentu. Całość, zabawnie ilustrowana przez 
Łukasza Zabdyra.

48 stron, format: 9 x 13,5 cm

NOW
OŚĆ Cena: 6,50 zł

Świętujmy! 12 opowiadań 
na Adwent i Boże Narodzenie

Dwanaście opowiadań o Adwencie 
i Bożym Narodzeniu ma przy-
pomnieć nam, że Pan Jezus 
przychodzi do nas codziennie na 
różne sposoby, jeśli tylko mamy 
serca otwarte na Jego przyjęcie. 

104 strony, format: 12,5 x 18,5 cm

NOW
OŚĆ

„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 razem. 
Śpiewa Teresa Przeradzka, której 
niezwykle 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 swoje-
mu poczętemu dziecku.

Cena: 14 złCena: 20 złZestaw


