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Ważną dziedziną polityki na rzecz życia jest 
dziś problematyka demograficzna. Władze 

publiczne są oczywiście zobowiązane 
„wpływać na ukierunkowanie demografii 
ludności”, ale działania te muszą zakładać 

i respektować pierwotną i niezbywalną 
odpowiedzialność małżonków i rodzin, nie 
mogą też uciekać się do metod sprzecznych 

z godnością osoby i z jej podstawowymi 
prawami, przede wszystkim z prawem każdej 
niewinnej istoty ludzkiej do życia. Jest zatem 

moralnie niedopuszczalna taka polityka 
regulacji urodzin, która zachęca lub wręcz 
zmusza do stosowania antykoncepcji lub 

dokonywania sterylizacji i aborcji.

Bł. Jan Paweł II, encyklika Evangelium vitae 97 

W ostatnim dniu 
p a ź d z i e r n i k a 

świat obiegła informacja o 
narodzeniu się 7. miliardo-
wego mieszkańca Ziemi. 
Fakt ten był komentowany 
bardzo różnie: od sensacji 
po dramatyczne wieszcze-
nie olbrzymiego zagrożenia 
związanego z przeludnie-
niem. Warto więc zastano-
wić się czy to dobrze, czy 
źle, że jest nas coraz więcej.

JAK SIĘ TO LICZY?
Jeśli pomyślimy przez 

chwilę ,  musimy mieć 
wątpliwości. Jak policzyć 
ludność krajów biednych, 
zwłaszcza w miejscach 
gdzie dostęp do cywilizacji 
jest zdecydowanie trudny, 
np. w puszczy amazoń-
skiej, w centralnej Afryce 
czy Indiach. W jaki sposób 
policzyć wielką rzeszę ludzi 
bezdomnych w wielkich 
miastach, jak Kalkuta czy 
Rio de Janeiro. Wiadomo, 
że nikt tego nie robi, a po-
dawane dane są jedynie sza-
cunkowe. ONZ po prostu 
zakłada, że każdej sekundy 
w skali świata rodzi się 
pięć osób, a umierają dwie. 
Przybywają więc kolejne 
trzy osoby. Na tej podstawie 
można już dzisiaj wyliczyć, 
że w 2030 roku przybędzie 
kolejny miliard ludzi.

WIRTUALNA 
RZECZYWISTOŚĆ

Symbolicznie uznano, 
że siedmiomiliardowym 
człowiekiem będzie dziew-
czynka urodzona w szpitalu 
w Manili na Filipinach. 
Nazywa się Danica Cama-
cho. Jej zdjęcia obiegły cały 
świat. Kandydatów do tego 
tytułu było jednak więcej, 
gdyż w wielu krajach poka-
zano urodzone właśnie tam 
noworodki, kolejno nadając 
im ten tytuł. Nikt jednak 
nie poinformował, kto wy-
brał to konkretne dziecko i 
dlaczego właśnie na Filipi-
nach. Nie wiadomo także 
dlaczego wybrano właśnie 
dzień 31 października, ob-
chodzony jako Halloween. 
Nie zapominajmy, że za-

7 MILIARDÓW

równo data, miejsce, jak i 
wytypowanie konkretnego 
dziecka jest całkowicie 
umowne. Powstaje pytanie 
– dlaczego się to robi? Od-
powiedź jest prosta – cho-
dzi o propagandę kontroli 
populacji, czyli o uzasad-
nienie wprowadzania nieraz 
drakońskich programów 
ograniczających dzietność, 
zwłaszcza w krajach bied-
nych. Filipiny, jako jedyny 
kraj katolicki w Azji, nadal 
mają wysoką dzietność i od 
lat ostro bronią się przed 
„dobrodziejstwem” mię-
dzynawowych programów, 
które pod płaszczykiem 
pomocy narzucają kontrolę 
populacji. 

BRAKUJE 160 MLN 
DZIEWCZYNEK

Fundusz Ludnościowy 
ONZ nadal prowadzi ostrą 
propagandę antyludnościo-
wą. Jest ona kierowana 
głównie do krajów bied-
nych, gdzie rodzi się więcej 
dzieci. Dochodzi nawet do 
cichego popierania bardzo 
drastycznych programów, 
jak polityka jednego dziec-
ka w Chinach. Matka, która 
nie ma pisemnego zezwo-
lenia na urodzenie dziecka 
jest denuncjowana przez 
sąsiadów, łapana na ulicy, 
więziona i pod przymusem 
robi się tzw. aborcję, nie-

zależnie od wieku dziecka. 
Właśnie teraz obiegła świat 
szokująca informacja o 
śmierci młodej Chinki pod-
czas przymusowej aborcji. 
Nie był to pierwszy taki 
przypadek.

ONZ szacuje, że dzisiaj 
brakuje już 160 mln kobiet. 
Jest to następstwo zabijania 
dziewczynek. Rodzina, któ-
ra może mieć tylko jedno 
dziecko, najczęściej woli, 
aby to był chłopiec. Dzisiaj 
łatwo można sprawdzić 
płeć dziecka przed naro-
dzeniem. Dziewczynki giną 
nie tylko w Chinach czy 
Indiach, ale również w 
„cywilizowanej” Europie. 
W bogatych krajach, gdzie 
aborcja na żądanie jest w 
pełni legalna, coraz czę-
ściej po wykonaniu badań 
prenatalnych rodzice decy-
dują czy chcą mieć dziecko 
określonej płci czy nie. 
Najczęściej giną niechcia-
ne dziewczynki. Załama-
nie prawidłowej struktury 
społecznej w aspekcie płci 
musi prowadzić do po-
ważnych problemów. Już 
dzisiaj mówi się o eskalacji 
przemocy i „drapieżnictwie 
seksualnym” w świecie 
zdominowanym przez męż-
czyzn. Obecnie w Chinach 
na 100 kobiet przypada 119 
mężczyzn. Ostatnio podano 
informację o walce władz z 

nielegalnym kupowaniem 
„żon” zamawianych pocztą. 
Feministki, które walczą o 
prawa kobiet nie widzą pro-
blemu. Dla nich ważniejsze 
jest „prawo do własnego 
brzucha”.

ZREDUKOWAĆ 
LUDNOŚĆ

Jeffrey D. Sachs, dyrektor 
Earth Institute na Columbia 
University, mówił w CNN: 
– Pojawienie się siedmio-
miliardowego obywatela 
stanowi wielkie wyzwanie 
dla świata, a mianowicie 
konieczne staje się utrzy-
manie planety w takim sta-
nie, w którym każda osoba 
będzie miała szansę na 
pełne i produktywne życie 
w dobrobycie i której zaso-
by zostaną zachowane dla 
przyszłych pokoleń. Pod-
kreślił on, że konieczny jest 
„zrównoważony rozwój” na 
naszej planecie, który może 
mieć miejsce, tylko w przy-
padku ograniczenia liczby 
mieszkańców Ziemi. Możni 
tego świata coraz śmielej 
postulują wprowadzenie 
drastycznych rozwiązań w 
celu ograniczenia populacji. 
Są tacy, którzy twierdzą, że 
optymalnym wyjściem by-
łoby powszechne wdroże-
nie „polityki jednego dziec-
ka”, takiej jak w Chinach. 
W amerykańskiej gazecie 

The National Post możemy 
przeczytać: Powszechne 
prawo takie, jak polityka 
jednego dziecka w Chinach, 
jest jedynym ze sposobów, 
aby odwrócić globalny 
przyrost naturalny”. Autor 
artykułu napisał, że gdyby 
wdrożyć taką politykę, to 
udałoby się ograniczyć 
liczbę ludności do 3,43 
mld w 2075 r. Powołał się 

on na dane Wiedeńskiego 
Instytutu Demograficznego, 
który prognozuje, że gdyby 
od teraz rodziło się tylko 
jedno dziecko w rodzinie, 
wówczas można by było 
zmniejszyć populację do 
5,5 mld osób w 2050 r.

GDZIE SĄ MŁODZI?
Najnowszy raport Funda-

cji ds. Populacji ONZ wska-
zuje, że spośród niemal  
7 miliardów Ziemian nie-
mal 2 miliardy to ludzie 
młodzi, między 10. a 24. 
rokiem życia. Większość 
z nich żyje w krajach rozwi-
jających się, gdzie notuje się 
wysoki przyrost naturalny. 
Fakty mówią same za sie-
bie. Największy potencjał 
mają właśnie te kraje, gdzie 
jest najwięcej młodych. 
Mówi się o „problemie” 
krajów arabskich – niebez-
piecznym dla zachodniego 
świata. Nie informuje się 
jednak, że ich siła tkwi  
w niezniszczonej rodzinie  
i utrzymaniu wysokiej 
dzietności.

cd. na stronie 3
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Ja i moi przyjaciele 
pracujemy pro-life w 

Rosji już ponad 15 lat. 
Jestem katoliczką. Prowa-
dzę Centrum Rodziny przy 
katedrze katolickiej p.w. 
Niepokalanego Poczęcia 
Maryi Panny w Moskwie. 
Jestem psychoterapeutą 
rodzinnym. Ukończyłam 
także Międzywydziałowe 
Podyplomowe Studium Ro-
dziny na Katolickim Uni-
wersytecie w Lublinie dzię-
ki stypendium Human Life 
International. Ukończyłam 
także wszystkie szkolenia 
dla liderów pro-life oraz 
metod rozpoznawania płod-
ności organizowane przez 
HLI – Europa. Pracuję jako 
terapeuta rodzinny w naszej 
poradni razem z koleżanką, 
która jest lekarzem gine-
kologiem. Prowadzimy 
liczne szkolenia dla leka-
rzy, nauczycieli, liderów, 
małżeństw, narzeczonych 
i wszystkich chętnych. Za-
interesowanie jest bardzo 
duże. Co roku w moim 
kręgu oddziaływania znaj-
duje się nawet kilkanaście 
tysięcy osób. Prowadzę trzy 
szkolenia miesięcznie w 
różnych miejscowościach, 
w tym zawsze jedno w Mo-
skwie. Praktycznie ciągle 
jestem w podróży. Na bazie 
tych szkoleń założono róż-
ne organizacje obrony ży-
cia, pracują kolejne centra 
rodziny i poradnie. Udaje 
się uratować wiele dzieci.

Zdajemy sobie sprawę, 
że przede wszystkim na-
szym zadaniem jest zmiana 
sposobu myślenia ludzi. 
Mentalność antykoncepcyj-
na i proaborcyjna jest dość 
powszechna. Najważniej-
sza jest jednak akceptacja 
dziecka, które może zostać 
poczęte. Współczesny czło-
wiek często panicznie boi 
się dziecka. Ten lęk często 
jest nieuzasadniony lub nie-
współmierny do zagrożeń. 
Zawsze zaczynam terapię 
od usuwania tego lęku. Jeśli 
się tego nie zrobi, naucza-
nie metod naturalnych nie 
przynosi dobrych efektów. 
Praca pro-life także jest 
nieefektywna. Tak silne po-
czucie zagrożenia blokuje 
bowiem człowieka i niszczy 
prawidłowe relacje oparte 
na miłości. 

Zmaganie w obronie ży-
cia w Rosji wchodzi obecnie 
w decydującą fazę. Ruchy 
pro-life rosną w siłę. Coraz 
więcej ludzi wie, jak wy-
gląda dziecko w łonie matki 
oraz rozumie, że aborcja to 
zabójstwo. My w Kościele 
katolickim tę wiedzę prze-

Galina Maslennikova

NA WSCHODZIE 
TEŻ RATUJEMY ŻYCIE

kazujemy od lat. Pozycja 
Kościoła prawosławnego 
w obronie życia jest także 
bardzo zdecydowana. Od 
lat współpracujemy w tej 
dziedzinie. Obserwuje się 
coraz większy nacisk ze 
strony Kościoła prawosław-
nego na władze Rosji, aby 
powstrzymać zabijanie nie-
narodzonych. To przynosi 
dobre efekty i powoduje 
duże zaniepokojenie środo-
wisk aborcyjnych.

Obecnie, zwłaszcza w 
wielkich miastach mamy 
coraz mniej aborcji chi-
rurgicznych. Kobiety boją 
się o swoje zdrowie lub 
po prostu nie chcą zabić 
swojego dziecka. Siły ru-
chów za życiem zdecydo-
wanie rosną. Dużo mówi się  
o wymieraniu narodu. Przy-
kładowo, jedna z organiza-

cji skupiających emerytów 
zorganizowała manifestację 
w moskiewskim metrze. 
Przyjechało ok. tysiąc star-
szych osób, głównie kobiet, 
z napisami „Co się dzieje 
– rodźcie dzieci”. Emeryci 
mają uprawnienie do jeż-
dżenia metrem za darmo, 
więc mogli poruszać się 
tam zupełnie swobodnie. 
Dochodziło do kuriozal-
nych dyskusji starszych 
kobiet z młodymi. Babcie 
krzyczały: – my rodziłyśmy 
dzieci, chociaż była rewo-
lucja, wojna, głód i ciężkie 
czasy. Co się z wami dzieje? 
Bierzcie się do rodzenia! 
Później emeryci wsiedli do 
jednego z pociągów zaj-
mując wszystkie miejsca. 
Wystawili transparenty – 
puszczamy tylko kobiety w 
ciąży lub z małymi dziećmi. 
To znakomicie obrazuje 

sytuację. W dniu 29 maja 
w wielu miastach Rosji 
zorganizowano „Samocho-
dowy rajd pro-life”. Jeszcze 
kilka lat temu było nie do 
pomyślenia, aby organizo-
wać manifestację w obronie 
życia w centrum Moskwy. 
Dzisiaj takie pikiety są do-
syć częste.

Ostatnio wprowadzono 
kilka nowych ograniczeń, 
mających na celu ochronę 
życia, np. na billbordach re-
klamujących aborcję, które 
u nas są wszędzie, obecnie 
musi być napis, że to jest 
groźne dla zdrowia kobiety, 
jak w reklamie papierosów. 
Wygląda to groteskowo, 
ale to pierwszy krok do 
szerokiej informacji spo-
łeczeństwa, której nigdy 
wcześniej u nas nie było. 
Obecnie wymuszono praw-

nie tzw. tydzień milczenia. 
Kobieta musi czekać na 
wykonanie aborcji chirur-
gicznej cały tydzień, co ma 
jej dać czas na dodatkowe 
konsultacje i przemyślenia. 
Z doświadczenia wiemy, 
że czas zawsze służy ura-
towaniu dziecka. Niemniej 
nadal zabija się setki tysięcy 
dzieci.

Żona prezydenta Med-
wiediewa oficjalnie popiera 
ruch pro-life, ale zupełnie 
nie interesuje się aborcją 
farmakologiczną i promuje 
antykoncepcję, jako śro-
dek zaradczy. Bardzo się 
stara, ale nie rozumie, że 
farmakologiczne środki 
antykoncepcyjne często 
trwale niszczą płodność 
i z reguły mają działanie 
poronne. Nie ma jednak 
możliwości dojścia do niej  
i wytłumaczenia na czym 
polega problem. Zarówno 
premier Putin, jak i pre-
zydent Medwiediew wy-
powiadają się na temat 
zagrożenia kryzysem de-
mograficznym i konieczno-
ści zwiększenia dzietności.  
Wprowadza się system po-
mocy materialnej, zwłasz-
cza dla rodzin wielodziet-
nych. Daje to większą szan-
sę działania ruchom obrony 
życia.

Obecnie największym 
problemem stała się po-
wszechnie dostępna abor-
cja farmakologiczna. Jest 
to olbrzymi biznes bez 
żadnej kontroli. Królują 
wielkie korporacje farma-
ceutyczne, które na środ-
kach antykoncepcyjnych  
i  poronnych zarabiają 
krocie. Pigułkę aborcyj-
ną (niszczącą dziecko do 
7. tyg. ciąży) można bez 
recepty kupić w każdej 
aptece. W magazynach dla 
kobiet czy w metrze, poja-
wiają się reklamy tabletki 
poronnej i jest to prawnie 
dozwolone. O następstwach 
groźnych dla kobiet nie 
mówi się ani słowa.

Dużo kobiet przychodzi 
do naszej poradni ciężko 
okaleczonych przez nie-
odpowiedzialnych gine-
kologów, którzy nie dba-
ją o dobro pacjentki, ale 
chcą zarobić jak najwięcej 
pieniędzy. Zdarza się, że 
podają hormonalne środki 
antykoncepcyjne w celu 
leczenia trądziku, bólów 
głowy, nieregularnych cykli 
itd. Spotkałam się nawet 
z założeniem wkładki do-
macicznej (tzw. spirali, 
która jest środkiem poron-
nym) z argumentacją, że 
jest absolutnie konieczna 

w leczeniu. Było to czy-
ste oszustwo, ponieważ 
przyczyną tego zalecenia 
były pieniądze. Ta kobieta 
zapłaciła za tę usługę aż ty-
siąc euro. Lekarz twierdził, 
że musi koniecznie zasto-
sować wkładkę. Badanie  
u lekarzy, którzy współ-
pracują z naszą poradnią, 
wykazało taki stan uszko-
dzenia macicy, że jedyną 
szansą uratowania życia 
tej kobiety była natych-
miastowa hospitalizacja  
i całkowite usunięcie ma-
cicy. Miała 35 lat i cudem 
uniknęła śmierci. Gdyby 
ksiądz nie zwrócił się do 
Centrum Rodziny z zapy-
taniem czy może godnie 
udzielić sakramentu mał-
żeństwa, jeśli narzeczona 
ma założoną spiralę (co 
powoduje ciągłe zagrożenie 
aborcją) ona nie przyszłaby 
do nas i najprawdopodob-
niej wkrótce by zmarła. Za 
takie sytuacje zagrożenia 
życia kobiety nikt z lekarzy, 
którzy wcześniej nieodpo-
wiedzialnie zalecili takie 
środki, nie chce ponosić 
odpowiedzialności.

Środowiska proaborcyjne 
w Rosji są nadal bardzo 
mocne i aktywne. Właś-
nie przyjęto nową ustawę 
o ochronie zdrowia, co 
prawda po wielkiej batalii, 
niestety zezwala ona na 
swobodne wynajęcie mat-
ki surogatki. Obawiamy 
się, że Rosjanki staną się 
inkubatorami dla zama-
wianych z zagranicy dzieci, 
na co pozwala legalizacja 
wynajmowanego macie-
rzyństwa. Zapłodnienie 
pozaustrojowe in vitro, 
u nas potocznie nazywa-
ne poczęciem w probów-
ce, jest całkowicie legalne  
i trzy próby dla każdej 
kobiety są opłacane przez 
państwo. Niszczy to szanse 
na płodność wielu kobiet, 
gdyż ośrodki medyczne 
są bardzo zainteresowane 
pozyskiwaniem tych pie-
niędzy. Młode kobiety są 
zbyt pospiesznie leczone 
hormonalnie, gdy ich cykl 
jest jeszcze zupełnie nie-
dojrzały. Od razu przygo-
towuje się je do programu 
in vitro. Rzutuje to na ich 
późniejszą płodność.

Hormonalne środki an-
tykoncepcyjne są bardzo 
popularne i szeroko rekla-
mowane. O następstwach 
nikt nie mówi. Wprowadza 
to kobiety w narastające 
uzależnienie od sterydów, 
z którego samemu wy-
zwolić się praktycznie nie 
można. Gdy kobieta wresz-Galina Maslennikowa w czasie kongresu w Kazahstanie
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KŁOPOTY Z 
EMERYTURĄ 

Jak na ironię, tego same-
go dnia, gdy publikowano 
zdjęcia 7. miliardowego 
człowieka, w mediach po-
jawiła się informacja, że 
Komisja Europejska za-
mierza wprowadzić, ujed-
nolicone dla wszystkich 
krajów Unii Europejskiej, 
prawo podwyższające wiek 
emerytalny do 70 roku 
życia. Systemy emerytalne 
w całej Europie są mocno 
zagrożone. W praktyce nie 
ma pieniędzy na emerytu-
ry. Liczba ludzi starszych 
gwałtownie wzrasta. Sy-
tuacja jest dramatyczna. 
Wszystko zwala się jednak 
na kryzys gospodarczy, nic 
nie mówiąc o przyczynach.

PRZYCZYNA 
ŚWIATOWEGO 
KRYZYSU

Kryzys w wymiarze świa-
towym jest faktem. Mówi 
się trochę o manipulacji 
banków, o życiu na kredyt, 
o zrzucaniu odpowiedzial-
ności na najbiedniejszych. 
Decydenci próbują przeko-
nywać, że jest inaczej. Tho-

mas Friedman, na łamach 
The New York Times, winą 
za obecny kryzys obarczył 
nas wszystkich mówiąc, że 
jest nas stanowczo za dużo. 
Dlatego rosną ceny paliwa 
i żywności, a także mają 
miejsce gwałtowne klęski 
żywiołowe.

Tymczasem coraz więcej 
ekonomistów zwraca uwa-
gę, że główną przyczyną 
załamania gospodarczego 
jest kryzys demograficz-
ny. Wiele dawniej boga-
tych społeczeństw dzisiaj 
drastycznie się starzeje. 
Od wielu lat nie rodzi się 
wystarczająco dużo dzieci, 
zwłaszcza w Europie. Za-
czyna brakować młodych 
w wieku produkcyjnym. 
Natomiast starsze pokole-
nie przywykło do bardzo 
wysokiej konsumpcji. 

Prawdziwą przyczyną 
kryzysu ekonomicznego nie 
była ani chciwość systemu 
bankowego, ani korupcja 
rządów, ale spadek liczby 
ludności, który dotknął kra-
je rozwinięte już w latach 
siedemdziesiątych – powie-
dział prezes Instytutu Dzieł 
Religijnych (IOR) Stolicy 
Apostolskiej prof. Etto-
te Tedeschi. Według tego 

etyka biznesu demografia 
jest sprawą kluczową dla 
wzrostu gospodarczego i 
równowagi geopolitycznej. 
Za 20 lat połowa ludności 
będzie pochodzić z Azji, a 
kolejne 20% znajdzie się 
pod jej dominacją. Nowy 
porządek światowy ukształ-
tują wskaźniki urodzeń i gę-
stości zaludnienia. Przy tym 
od lat 80. w świecie wysoko 
rozwiniętym utrzymuje się 
stała liczba mieszkańców. 
Te 2 mld ludzi konsumują 
coraz więcej, a produku-
ją coraz mniej. Tamtejszy 
produkt krajowy brutto 
(PKB) wzrasta, ale wspie-
rany długiem publicznym, 
a przeznacza się go na kon-
sumpcję. – powiedział. W 
jego opinii nie istnieje też 
problem głodu na świecie, 
nawet w Afryce Saharyj-
skiej. Aby go wyelimino-
wać wystarczy większa 
sprawiedliwość społeczna i 
miłość braterska, ponieważ 
produktów żywnościowych 
nie brakuje.

PRZYSZŁOŚĆ IDZIE 
PRZEZ RODZINĘ

Zjawiska związane z 
depopulacją wchodzą w 
fazę dramatycznego kry-

cie zechce mieć dziecko, 
pojawiają się problemy z 
jego poczęciem. Diagnoza 
o niepłodności jest bardzo 
często stawiana przy jakich-
kolwiek nieregularnościach 
cyklu i rozpoczyna się „le-
czenie” do końca blokujące 
szansę na naturalne poczę-
cie dziecka. Od początku 
terapia ta jest ukierunko-
wana na zapłodnienie poza-
ustrojowe. W jego efekcie 
układ hormonalny kobiety 
zostaje całkowicie unice-
stwiony. Kobiety te stają 
się hormonalnie martwe. 
Znam przypadki, gdzie 
stymulację hormonalną 
jajników podano kobiecie 
trzykrotnie w ciągu jednego 
roku. Nikt ją nie poinfor-
mował, że jest to dla niej 
bardzo niebezpieczne. Te 
kobiety przychodzą do nas 
po ratunek. Mamy dużo 
sukcesów, gdyż corocznie 
rodzi się ok. 30. dzieci  
u małżeństw uznanych za 
niepłodne. Niestety czas 
rehabilitacji jest bardzo dłu-
gi. Praktycznie trwa co naj-
mniej tyle samo czasu, ile 
były przyjmowane środki 
hormonalne. To zadziwia-
jące jak biznes związany  
z antykoncepcją hormo-
nalną i programem za-
płodnienia in vitro niszczy 
płodność kobiet. Zjawisko 

to narasta i coraz więcej 
małżeństw ma problemy  
z poczęciem i urodzeniem 
oczekiwanego dziecka.

Aborcje chirurgiczne są 
obecnie rzadsze, co widać 
we wszystkich statysty-
kach, a wynika jedynie  
z nowych możliwości me-
dycyny, która pozwala za-
bić dziecko poczęte meto-
dami farmakologicznymi. 
U nas te środki można ku-
pić bez recepty, wystarczy 
pójść do pierwszej lepszej 
apteki. Dotyczy to także 
pigułki poronnej, której 
zastosowanie jest bardzo 
niebezpieczne nie tylko 
dla dziecka, które ma zgi-
nąć, ale także dla matki, 
ponieważ może wywołać 
poważny krwotok i inne 
powikłania. W Rosji pigułki 
poronne są nawet reklamo-
wane w pismach kobiecych 
i na bannerach. To paradoks 
naszego czasu. Z jednej 
strony prezydent mówi o 
konieczności zwiększenia 
dzietności, z drugiej coraz 
powszechniej niszczy się 
płodność i unicestwia po-
częte dzieci. Prawda jest 
jednak źle widziana, gdyż 
przemysł farmaceutyczny 
produkujący i sprzedający 
środki hormonalne osiąga 
wielkie zyski, płaci za re-

klamę, korumpuje lekarzy 
i polityków. 

Obecna sytuacja jest 
dla mnie jak trzecia woj-
na światowa. Giną mi-
liony bezbronnych ludzi. 
Niedawno prowadziłam 
szkolenia  d la  lekarzy  
w Wołgogradzie. Pew-
nie wiecie ,  że w cza-
sie II. wojny światowej 
miasto to nazywało się 
S ta l ingrad .  Tam wła-
śnie  nastąpi ł  przełom  
i armia hitlerowska za-
częła przegrywać. Do-
piero kiedy tam pojecha-
łam, dowiedziałam się, że 
miasto to przed rewolucją 
nazywało się Carycyn. 
Myślałam, że ta nazwa 
jest związana z carem. 
Dowiedzia łam s ię ,  że 
źródło jest zupełnie inne. 
To miasto jest poświę-
cone Maryi Dziewicy, 
Królowej Nieba, która  
w Rosji nosi tytuł cary-
cy. W czasie ofensywy 
II. wojny światowej na 
górze stacjonowała tam 
cała, olbrzymia, znako-
micie uzbrojona armia 
niemiecka, a po drugiej 
stronie rzeki Wołgi, w 
dole stało kilka dywizji 
obrońców. Nie mieli oni 
żadnego dostępu do uzu-
pełniania broni i żywno-

ści. Z ludzkiego, logicz-
nego punktu widzenia 
nie mieli szans – nowo-
cześnie uzbrojone setki 
tysięcy przeciwko źle 
wyposażonym tysiącom 
obrońców. Wtedy jesie-
nią przez trzy miesiące 
utrzymały się mrozy po-
niżej 40. stopni, co tam 
jest raczej niespotykane. 
Rosjanie są do mrozu 
bardziej przyzwyczajeni. 
Niemcy przegrali – dla 
nas to jest kolejny cud 
Matki Bożej. Rosja przez 
wieki czci Maryję. Tego 
kultu w sercach ludzi 
nie była w stanie znisz-
czyć nawet rewolucja i 
ateistyczna propaganda 
komunis tyczna.  Teraz 
właśnie tam, pod opie-
ką Matki Bożej, mamy 
znakomitą grupę lekarzy, 
którzy walczą po stronie 
życia. Oni nie zwracają 
uwagi na to, że aborcja 
jest u nas prawnie do-
zwolona, ale pracują z 
kobietami i  pomagają 
im. W efekcie większość 
brzemiennych kobiet nie 
dochodzi do aborcyjnych 
gabinetów. Są tam zaan-
gażowani i psycholodzy, 
i lekarze, i duszpasterze. 
Rodzą się dzieci. To jest 
dla nas wielka nadzieja.

zysu. Ci, którzy od prawie 
50. lat promują programy 
kontroli populacji nie za-
mierzają jednak przepra-
szać. ONZ nadal głosi 
propagandę przeludnienia, 
zamiast zająć się ochroną 
praw rodziny, jako naj-
ważniejszej, podstawowej 
komórki społecznej. Nie-
stety wiele obecnych pro-
gramów, pochłaniających 
olbrzymie pieniądze, jest 
skierowanych przeciw-
ko rodzinie i przeciwko 
dzietności.

Być może, już za kilka-
naście lat szansę na go-
dziwą starość będą mieli 
tylko ci, którzy mają dużo 
dzieci i dobrze je wy-
chowają. Dzisiaj rodziny 
wielodzietne są dyskry-
minowane i ponoszą nie-
proporcjonalnie wielkie 
ciężary związane z kosz-
tami wychowania liczne-
go potomstwa. Dlaczego 
ich dzieci, które obecnie 
tak często żyją poniżej 
granicy ubóstwa, mają w 
przyszłości chętnie pono-
sić ciężar utrzymania osób 
w podeszłym wieku, które 
dzieci nie chciały mieć dla 
własnej wygody? 

cd. ze strony 1

Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej 
przedstawił naukową 
definicję ludzkiego em-
brionu. Tak można zinter-
pretować orzeczenie luk-
semburskiego Trybunału 
z dnia 18 października 
br. Zakazuje ono w kra-
jach Unii patentowania 
komórek macierzystych, 
których pozyskanie wią-
że się z uśmierceniem 
embrionu. Jest to kamień 
milowy w ochronie ludz-
kiego życia w unijnej 
legislacji – czytamy m. in. 
w oświadczeniu Komi-
sji Konferencji Bisku-
pów Unii Europejskiej 
(COMECE). Do tej pory 
brakowało jednoznacz-
nej definicji ludzkiego 
embrionu w unijnym pi-
śmiennictwie.

Embrion  
to istota ludzka 

Trybunał Sprawiedli-
wości uznał, że ludz-
ki embrion powstaje w 
wyniku zapłodnienia 
komórki jajowej przez 
plemnik. Embrion po-
wstaje również wtedy, 
gdy do komórki jajowej 
przenosi się jądro ko-
mórkowe z dojrzałych 
komórek ludzkich albo 
wtedy, gdy podział ko-
mórki jajowej i two-
rzenie się zygoty jest 
stymulowane przez par-
tenogenezę. Tak więc 
poczęcie – bez względu 
na jego formę – oznacza 
początek biologicznej 
egzystencji człowieka. 
Embrion w każdej fazie 
rozwoju należy uważać 
za rzeczywistą, a nie 
tylko potencjalną istotę 
ludzką.

PRZECIWKO 
POLITYCE JEDNEGO 
DZIECKA 

Chińska polityka jed-
nego dziecka jest spon-
sorowanym przez władze 
państwowe okrucień-
stwem i stanowi zbrod-
nię przeciwko ludzkości 
– powiedział Christopher 
H. Smith, przewodniczą-
cy kongresowej podko-
misji ds. przestrzegania 
praw człowieka USA. 
Powiedział: We współcze-
snych Chinach, kobiety 
w „ciąży bez zezwole-
nia na urodzenie” nie 
są otaczane opieką, ale 
ścigane i siłą poddawane 
aborcji, a potem stery-
lizacji. (…) Od ponad 
trzydziestu lat, bracia 
i siostry są w Chinach 
nielegalni. Przesłuchania 
przed Kongresem USA w 
sprawie naruszania praw 
człowieka w Chinach zor-

ganizowano po podróży 
wiceprezydenta Joe Bi-
dena do Państwa Środka. 
Podczas wizyty wicepre-
zydent pozwolił sobie na 
kuriozalną wypowiedź, że 
„w pełni rozumie” i „nie 
musi zgadywać, o co cho-
dzi” w polityce jednego 
dziecka. Christopher H. 
Smith ostro skrytykował 
administrację prezydenta 
Baracka Obamy. Rządo-
wi dostało się nie tylko 
za przymykanie oka na 
zbrodnie popełniane w 
ramach polityki jednego 
dziecka, ale również za 
przekazanie 50 mln do-
larów na rzecz Funduszu 
Ludnościowego ONZ, 
agendy czynnie wspie-
rającej chiński program 
przymusowej aborcji i 
przymusowej sterylizacji.
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Astana jest nową, niezwykle no-
woczesną i bogatą stolicą Kazach-
stanu. Zbudowano ją w ciągu 10. 
lat według nowatorskiego projektu 
– super nowoczesne domy ze stali  
i szkła na samym środku środkowo-
azjatyckich stepów. Powstała zaraz 
po odzyskaniu niepodległości, gdy 
Kazachska Republika Związku 
Radzieckiego stała się wolną Re-
publiką Kazachstanu. Nowoczesna 
stolica ma być symbolem nowych 
czasów i dumą Kazachów. Trzeba 
przyznać, że robi wrażenie. Było ich 
na to stać, chociaż realizacja tego 
pomysłu kosztowała krocie. Mają 
jednak obfite złoża uranu, ropy 
naftowej, gazu i inne bogactwa na-
turalne, co daje rządowi olbrzymie 
dochody. Chce być nowoczesnym 
państwem i zaprasza do siebie 
gości z całego świata. Niestety 
mentalność mało się zmieniła. Wzo-
rem Związku Radzieckiego nadal 
obowiązuje prawo zezwalające na 
swobodne przerywanie ciąży do 
12. tyg. Wiedza na ten temat jest 
bardzo mała, zwłaszcza w wio-
skach, zimą całkowicie odciętych 
od cywilizacji. 

Kazachstan łączy ze sobą Europę 
i Azję. Zachodnia część kraju to 
jeszcze Europa, wschodnia to już 
centralna Azja, ale leżąca na północ 
od Himalajów, więc niedostępna 
od południa. To kraj wielkich kon-

MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRO-LIFE DLA AZJI I OCEANII W ASTANIE

„WIARA – RODZINA – PRZYSZŁOŚĆ”
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trastów: mrozu i gorąca, bogactwa 
i skrajnej biedy. To także miejsce 
wielkiego męczeństwa, wywózki, 
Karłagu, głodu, łez i śmierci. To tak-
że kraina powierzona opiece Matki 
Bożej, która jest jego patronką. Dla 
Polaków jest miejscem zsyłki wielu 
rodzin i wielu pozostawionych tam 
grobów. My w Polsce, wiemy, gdzie 
leży Kazachstan i odczuwamy dużą 
więź z tą ziemią. Za dużo tutaj na-
szych grobów i wspomnień, a także 
tych, którym nie dane było wrócić 
do ojczyzny. Wielu naszych rodaków 
żyje tam do dzisiaj w drewnianych 
wioskach rozsypanych po stepie. To 
głównie dzięki nim Kościół katolicki 
jest tutaj prężny i żywy, a większość 
pracujących tam kapłanów to Polacy.

Abp Tomasz Peta pochodzi z Ino-
wrocławia. Dzisiaj jest obywatelem 
Kazachstanu i pasterzem tamtej-
szego Kościoła. Zawsze niezwykle 
serdeczny i otwarty szuka nowych 
sposobów, aby dotrzeć do ludzi. To 
on spotkał się z Filipinką Ligayą 
Acostą, która z ramienia między-
narodowej organizacji Human Life 
Intenational prowadzi biuro odpo-
wiedzialne za programy w Azji. 
Podobnie jak w Gdańsku mieści się 
biuro HLI – Europa. 

Trzeba przyznać, że dla Filipiń-
czyków wyprawa do Kazachstanu 
jest niezwykle trudna. Bardzo 
daleko, drogo i kłopoty językowe, 
bo po angielsku mówi tutaj bardzo 
mało osób. Po wizę trzeba jechać co 

najmniej do Singapuru, bo bliżej nie 
ma gdzie tego załatwić. A do tego 
nie jest łatwo ją uzyskać, odmowy 
zdarzają się bardzo często. Dwa lata 
temu Ligaya jednak wybrała się do 
Astany i podczas spotkania razem 
z abp. Tomaszem Petą postanowili 
zrobić w Astanie wielki między-
narodowy kongres HLI dla Azji i 
Oceanii, nie mając na to pieniędzy 
i zdając sobie sprawę z olbrzymich 
trudności. Od czegoś jednak trzeba 
zacząć – mówi Abp Peta – przecież 
w Kazachstanie ginie bardzo wiele 
dzieci w łonach matek. Potrzebu-
jemy wielkiej mobilizacji i dużego 
wydarzenia, aby coś zmienić.

Tym sposobem na tym kongresie 
spotkała się Europa z Azją i Oceanią. 
My bowiem, w HLI – Europa prowa-
dziliśmy programy dla Kazachstanu 
od ponad 15. lat. Zainteresowane stałą 
współpracą są również ruchy obrony 
życia w Rosji. Galina jeździ tam re-
gularnie i prowadzi kolejne szkolenia 
dla liderów. O. Maxim Obukhov tak-
że od wielu lat odwiedza Kazachstan 
i prowadzi programy prawosławne, 
korzystając z faktu, że miejscowy 
Kościół prawosławny podlega pod 
Patriarchat Moskiewski. Rozpro-
wadzają ulotki, plakaty, wykłady na 
kasetach wideo. Nam jest łatwiej niż 
Filipińczykom, bo znamy język rosyj-
ski, którym mówi większość ludzi w 
Kazachstanie.

W sumie goście, którzy przyje-
chali na kongres reprezentowali 
17 krajów. Machaliśmy podczas 
uroczystego otwarcia swoimi na-
rodowymi flagami, oczywiście ja 
niosłam biało-czerwoną. Kazacho-
wie bardzo lubią takie uroczystości, 
gdyż zwiększają one znaczenie 
ich kraju. W prezydium siedzieli 
przedstawiciele ministerstwa kultu-
ry, którym się to bardzo podobało. 
Mnie jednak fascynowała grupa 
obrońców życia z Malezji, Indii, 
Uzbekistanu czy Tadżykistanu. 

Głównym organizatorem kongre-
su był o. Paweł Blok OFM (z Gdy-
ni). Z iście franciszkańską radością 
i misjonarskim oddaniem szarpał 
się z korupcją i wszelkimi prze-
ciwnościami. Zmęczony do granic 
wytrzymałości, niewyspany, za-
wsze się uśmiechał, mówiąc, że zje  
i odpocznie później, jeśli uda mu się 
przeżyć ten kongres. Towarzyszył 
mu o. Aleksy Skakowski OFM, na 
którego zawsze można było liczyć. 
Prawdziwym aniołem stróżem 
była młoda, kazachska dziewczyna  
o pięknym imieniu Alija. 

O. Paweł przyznawał, że chociaż 
jest księdzem od wielu lat i niejed-
nego w życiu doświadczył, takich 
kłopotów i trudności, wyrastających 
dosłownie jak spod ziemi, które 
zdarzały się przed tym kongresem, 
nie pamięta. Psuły mu się seryjnie o. Paweł Blok OFM
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samochody, szwankowało zdrowie, 
władze ciągle zmieniały swoje 
decyzje z dnia na dzień. Kłopoty  
z uzyskaniem wizy były tak poważ-
ne, że wydawało się, iż prawie nikt 
nie będzie mógł przyjechać. Kilka 
dni przed kongresem zadzwoniono 
do niego z uniwersytetu, że nie 
dadzą wcześniej uzgodnionej sali. 
Nie wiadomo było, co robić. Abp T. 
Peta zaparł się jednak, nie pozwolił 
odwołać kongresu, znalazł jakichś 
nowych sponsorów i udało się wy-
nająć najlepszą salę konferencyjną 
w centrum miasta, oczywiście w 
jednym z tych „szklanych” nowo-
czesnych budynków. Tuż obok sym-
bolicznej dla Kazachstanu budowli, 
przypominającej topolę (z windą 
w środku i punktem widokowym) 
zwanej bajterek. Niestety w czasie 
kongresu nie można tam było wejść, 
bo przed zimowymi wichurami ro-
biono tam generalny remont.

Jako Polka nie miałam kłopotów, 
wszystko załatwiłam wcześniej 
w Warszawie. Jednak największe 
kłopoty z wizami mieli zagraniczni 
wykładowcy i uczestnicy kongresu. 
O wizy dla gości z Malezji i Filipin 
odbyła się dosłownie bitwa w mini-
sterstwie. Hindusi w nerwach czekali 
na lotnisku na ostateczną decyzję. 
Samolot z Tadżykami spóźnił się na 
przesiadkę w Ałma-Acie. Ja leciałam 
przez Monachium, gdzie spotka-
łam starych znajomych z HLI, obu  
z obywatelstwem amerykańskim, któ-
rzy nie mieli wizy. Baliśmy się, że w 
ogóle nie wpuszczą ich do samolotu. 
Tutaj jednak zadziałała Alija, anioł 
stróż kongresu. Nikt nie mógł zrozu-
mieć, jak ona to zrobiła, udało się jej 

jednak skontaktować bezpośrednio  
z konsulem i dostać dla nich promesę 
wizy – ustną oczywiście. Przy przej-
ściu bramki sprawdzali im paszporty 
kilka razy, była to nerwowa chwila, 
ale przepuścili. Już po wylądowaniu 
w Astanie zadzwoniłam do o. Pawła, 
że jesteśmy, ale oni nie mogą przejść 
przez odprawę paszportową. Wtedy 
przyszła do nas Alija i wszystko za-
łatwiła. Gdy przeszli przez odprawę, 
dosłownie słychać było jak kamienie 
spadają z umęczonego o. Pawła. 
Byli to najważniejsi wykładowcy, 
bez których kongres byłby niepełny. 
Potem przytrafił się jeszcze incydent  
z księdzem z Japonii, który leciał 
przez Istambuł i na lotnisku ukradzio-
no mu paszport. Siedział 17 godzin 
na policji bez jedzenia jako wysoce 
podejrzany, aż złapano złodzieja  
i odzyskano jego dokumenty. Nawet 
nie spóźnił się na otwarcie kongresu. 
Trzeba przyznać, że ciągle się coś 
działo i zawsze niezastąpiona była 
Alija.

To wspaniała dziewczyna. Jest Ka-
zaszką. Jak każdy Kazach dokładnie 
wie, z jakiego rodu pochodzi, zna 
tradycje i obyczaje swojego narodu. 
Była wybitnym dzieckiem, szkoły  
i uniwersytet ukończyła mając kilka-
naście lat, potem studiowała i praco-
wała w Anglii. Dwa lata temu wróciła 
z powodu poważnych problemów ze 
zdrowiem. Przemyślała wiele spraw 
i ochrzciła się w Kościele katolickim. 
Wszyscy ją kochają, ona wszystkich 
zna. Zawsze chce pomagać, być 
potrzebna. Ten kongres bez niej by 
się nie odbył. Oprowadzała gości, 
interweniowała u władz, prowadziła 
sesję, cały czas pomimo zmęczenia  

i złego samopoczucia promiennie się 
uśmiechając. Pamiętajcie, módlcie 
się za nią, jest bardzo chora, po-
trzebuje naszego wsparcia, miłości  
i serdeczności.

O. Maxim Obukhov, przewod-
niczący ruchów pro-life w Rosji, 
zgodził się przyjechać z wykładem. 
Współpracujemy już ponad 20. lat. 
Jego obecność ułatwiła zaproszenie 
przedstawicieli lokalnego Kościoła 
prawosławnego. Ta współpraca 
jest tam bardzo ważna. W Kon-
gresie wzięło udział ok. 250 osób.  
O. Maxim pytał mnie później: 
Jak oni to zrobili, że tych ludzi 
przybywa, a nie ubywa w sobotę 
i w niedzielę. Tak rzeczywiście 
było. Parafie organizowały wspólny 
wyjazd, a odległości są tak duże, że 
wracanie wcześniej na własną rękę 
jest niemożliwe. Było też olbrzymie 
zainteresowanie, gdyż ta tematyka 
jest tam mało znana i ludzie poszu-
kują wiedzy, więc chętnie, z dużym 
przejęciem i osobistym zaangażo-
waniem słuchali wykładów i robili 
notatki. Dla wielu uczestników było 
to pierwsze poważne spotkanie na 
temat obrony życia. Chociaż byli też 
tacy, którzy przeszli już szkolenia 
Galiny i chcą pracować w poradniach. 
Słuchali też księża i siostry zakonne, 
pracujące w terenie, dla których wiele 
informacji było bardzo cennych i po-
trzebnych w codziennej pracy. Każdy 
dostał model „Małego Jasia’. Tym 
razem, siostry odlały modele z gipsu  
i włożyły do ślicznych woreczków 
uszytych ze starych firanek. Było to 
możliwe dzięki przekazanym przez 
nas formom, wykonanym na zamó-
wienie HLI w Południowej Ameryce. 
Wszyscy dostali także ulotki i stópki, 
które zostały przekazane z Polski 
od organizatorów Marszy Życia w 
Szczecinie „Bractwa Małych Stó-
pek”. Sprawiały one wiele radości. 
Wiele osób od razu je sobie przypi-
nało. Można też było kupić bluzeczki 
kongresowe i inne drobiazgi.

Podczas otwarcia towarzyszyły 
nam piękne kazachskie dziewczy-
ny, o orientalnej urodzie, ubrane w 
prześliczne, zwiewne, tradycyjne 
szaty. Ludową muzykę kazachską 
zagrał męski zespół dambristów. 
Dambra to instrument przypomina-
jący lutnię o bardzo długim, cienkim 
i prostym gryfie. Trzeba przyznać, 
że grali znakomicie, a wielu chłop-
ców było jeszcze bardzo młodych. 
Naprawdę czuło się, że jesteśmy w 
innej kulturze i że kazachska muzyka 
jest fascynująca. Na zakończenie 
kongresu ten sam zespół przedstawił 
jeszcze kilka tańców oraz obrzędy 
weselne. A na zakończenie mały 
kazachski chłopczyk miał wybrać 
przedmiot, który wskaże kim będzie 
w swoim życiu. Nieco wystraszony, 
zbyt wiele osób patrzyło na niego, w 
końcu z pomocą mamy wybrał kam-
cza, czyli tradycyjny kazachski pejcz 
do poganiania konia, jak przystało na 
prawdziwego mężczyznę. 

Wykłady były znakomite, poru-
szano aktualne problemy. Wszyscy 
wykładowcy pomimo trudności 
dojechali. Trochę kłopotów było 
jednak z nagłośnieniem i tłuma-
czeniami. Ta wspaniała sala była 
zupełnie niewytłumiona akustycz-
nie i powstający pogłos utrudniał 
zrozumienie, tym bardziej, że 

wszystko musiało być również 
tłumaczone z języka rosyjskiego 
na angielski i odwrotnie, aby goście  
z południowej Azji i Oceanii także 
wszystko rozumieli. 

Dwa dni przed kongresem orga-
nizatorzy zaprosili zagranicznych 
uczestników na prekongres. Pomysł 
był znakomity. Była to okazja, aby 
trochę poznać Kazachstan i jego spe-
cyfikę. Razem z Aliją zwiedzaliśmy 
Astanę słuchając opowieści i legend 
kazachskich. Odwiedziliśmy też Ka-
ragandę i muzeum Karłagu – najwięk-
szego obozu koncentracyjnego na 
Wschodzie. To było wstrząsające. Na-
piszę o tym następnym razem. Byli-
śmy też we wsi Kamyszyn, gdzie jest 
piękne sanktuarium Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Po wspólnej modlitwie  
i znakomitym obiedzie pożegnały nas 
miejscowe babcie, pięknie śpiewające 
polskie pieśni. Było naprawdę rodzin-
nie i miło. 

W niedzielę, zakończenie kon-
gresu odbywało się w katedrze. 
Kościół był pełny. Wzruszająca była 
obecność przy ołtarzu wszystkich 
biskupów katolickich Kazachstanu, 

przewodniczył abp Miguel Maury 
Buendia, nuncjusz apostolski. W 
czasie tej uroczystej Mszy świętej 
odbywał się ślub Siergieja i Mariny, 
których najbliższa rodzina siedziała 
w pierwszych ławkach. Było to 
dla nich wielkie wydarzenie. A dla 
nas nadzieja, że powstaje następna 
katolicka rodzina, chroniąca życie.

Kongres w Astanie był wielkim 
sukcesem. Naprawdę był zorgani-
zowany na znakomitym poziomie. 
Biorąc pod uwagę olbrzymie trud-
ności, organizatorzy pokazali swoją 
wielką klasę, możliwości i heroizm 
w trudnych sytuacjach. Mamy 
nadzieję, że pokazanie problemu 
zabijania dzieci poczętych, ataku na 
rodzinę, kryzysu demograficznego, 
zmian w mentalności współcze-
snych kobiet, które odrzucają ma-
cierzyństwo oraz wskazanie moż-
liwości dalszego szkolenia, które 
będzie tam prowadzić Galina, stanie 
się wielką szansą na rozpoczęcie 
zmian w Kazachstanie w kierunku 
ochrony życia i rodziny.

Ewa H. Kowalewska

Otwarcie Kongresu - przedstawiciel Tadżykistanu

Zawsze pomocna Alia

Podziękowanie młodym Kazachskim wolontariuszom

Każdy niósł swoją flagę

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

CORAZ BARDZIEJ  

OSŁABIONE RODZINY
Informacja GUS o tym, 

że w Polsce w 2010 roku w 
związkach nieformalnych 
urodziło się 20,6% dzieci 
jest bardzo niepokojąca. 
Przecież jeszcze w 1990 r. 
dotyczyło to 6,2% dzieci, 
wzrost jest zatem bardzo 
dynamiczny. Przyczyną 
niepokoju jest fakt, że dla 
dzieci ma ogromne znacze-
nie czy są wychowywane 
w nieformalnym czy sfor-
malizowanym związku. 
Związek małżeński za-
pewnia zasadniczo większą 
stabilność rodziny w prze-
ciwieństwie do związku 
nieformalnego, a dzieci tej 
stabilności i wychowa-
nia przez oboje rodziców 
bardzo potrzebują. Wiele 
małżeństw też przeżywa 
rosnące kłopoty z trwało-
ścią związku. W wyniku 
ich rozpadów w ostatnich 

latach ponad 50 tys. dzieci 
rocznie przechodzi pod 
opiekę tylko jednego z 
rodziców, najczęściej mat-
ki, bez ojca. To pokazuje 
jak wielka jest waga tych 
problemów. 

Dzieje się to w czasie, 
gdy tak wiele mówi się o 
prawach dziecka. Na przy-
kład za przejaw przemo-
cy wobec dzieci uznaje 
się nawet krytykowanie, 
a milczy się o jego pod-
stawowym prawie, jakim 
jest wychowanie przez 
oboje rodziców w stabil-
nej rodzinie. Zapomina o 
tym także i państwo. Nie 
propaguje ono wystarcza-
jąco wzoru trwałej, pełnej 
rodziny jako podstawowej 
wspólnoty najlepiej zabez-
pieczającej prawa dziecka. 

Wiele przyczyn wpływa 
na tę sytuację. Nie bez 

znaczenia są, np. roz-
wiązania prawne fawo-
ryzujące osoby samotnie 
wychowujące dzieci, co 
zachęca do życia w związ-
ku nieformalnym czy do 
rozwodu. Przykładem 
takiego nieprawidłowego 
rozwiązania były wysokie 
dodatki dla dzieci w ro-
dzin ubogich, przyznawa-
ne w latach 2004 – 2005, 
jednak wyłącznie osobom 
samotnie wychowującym 
dzieci. Spowodowało to 
falę rozwodów i wielu 
zniechęciło do zawierania 
związków małżeńskich, 
ponieważ status samot-
ności dawał prawo do 
szczególnych zasiłków 
(na troje dzieci można 
było uzyskać rocznie ok. 
6 tys. złotych). Wycofanie 
tych zasiłków, w wyni-
ku orzeczenia Trybuna-

łu Konstytucyjnego, nie 
odwróciło przekonania 
wielu osób, że rozwód 
ułatwia życie. Wzmacnia 
je wiele innych rozwiązań 
defaworyzujących mał-
żeństwa.

Najnowszym negatyw-
nym przykładem są nie-
dawno uchwalone przepisy  
w sprawie warunków uzy-
skiwania korzystnego kre-
dytu mieszkaniowego z pro-
gramu „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 
także, jeśli są starsi, mają 
powyżej 35. lat i żyją razem 
w związku nieformalnym.

 Innym rozwiązaniem 
defaworyzującym małżeń-
stwa jest prawo do rozli-

czania podatków razem 
ze swoimi dziećmi, do 
czego są uprawnieni jedy-
nie samotnie wychowujący 
dzieci. Samotni mają też 
na ogół pierwszeństwo w 
przyjmowaniu ich dzieci 
do przedszkoli. Tego ro-
dzaju rozwiązania prawne 
napędzają trend do życia w 
związkach nieformalnych, 
rozwodów i samotnego 
wychowania dzieci, co 
dla dzieci jest wyjątkową 
krzywdą. 

Zazwyczaj te szczególne 
uprawnienia dla samot-
nie wychowujących dzie-
ci uzasadnia się potrzebą 
ochrony najuboższych. 
Argumentacja ta jest jed-
nak chybiona. Samotnie 
wychowujący dzieci nie 
są bowiem w najtrudniej-
szej sytuacji materialnej, 
co potwierdzają badania 
gospodarstw domowych.  
W znacznie gorszej sytuacji 
są, np. rodziny wielodziet-
ne, w których małżonkowie 
wspólnie wychowują dzie-
ci, ale nie posiadają takich 
szczególnych uprawnień. 
Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej (kwiecień 
2009) podaje, że przeciętne 
miesięczne wydatki na oso-

bę w rodzinie samotnie wy-
chowującej dzieci w roku 
2007 wynosiły 755,66 zł,  
a w rodzinie pełnej, w 
której rodzice wspólnie 
wychowywali 3 dzieci – 
535,64 zł, a w przypadku 
czwórki lub więcej dzieci 
ich przeciętne wydatki 
na członka rodziny wy-
nosiły 409,76 zł. W 2007 
roku minimum egzysten-
cji nie uzyskiwało 15,2% 
samotnie wychowujących 
dzieci, wśród małżeństw  
z czwórką i więcej dzieci  
– 40.1 %.

Faworyzowanie, zwłasz-
cza finansowe, samotnie 
wychowujących dzieci za-
chęca do niezawierania 
małżeństwa albo do rozwo-
du. Głównymi ofiarami są 
dzieci, które powinny być 
wychowywane w pełnej  
i stabilnej rodzinie. 

Mamy w Polsce coraz 
więcej dzieci wychowu-
jących się w związkach 
nieformalnych, osamot-
nionych w wyniku roz-
padu tych związków lub 
małżeństwa ich rodziców. 
Dlaczego zatem te dra-
matyczne fakty nie są 
w centrum społecznego 
zainteresowania?

Mały
Trwa akcja „Podaruj Ma-

łego Jasia liderom obrony 
życia na Wschodzie”. „Mały 
Jaś” to naturalnej wielkości 
model maleńkiego dzidziu-
sia w łonie matki w wieku 
10. tygodni od poczęcia. Ma 
zaledwie 5 centymetrów. 
„Mały Jaś” sam przemawia 
do ludzkich serc i jest bar-
dzo skutecznym obrońcą 
życia.

WSZYSCY CHCĄ DOSTAĆ 
„MAŁEGO JASIA” 

Wszyscy obrońcy życia 
na Wschodzie proszą o takie 
modele. Tym bardziej, że 
obecnie batalia przeciwko 
aborcji we wszystkich kra-
jach byłego Związku Sowiec-
kiego wchodzi w decydującą 
fazę. Klub Przyjaciół Ludz-
kiego Życia od 15. lat prowa-
dzi szkolenia dla liderów pro-
life na Wschodzie i pomaga 
im w dalszej pracy w swo-
ich środowiskach. „Małego  
Jasia” wręczamy lekarzom, 
pielęgniarkom, nauczycie-
lom, pracownikom społecz-
nym, psychologom, kapła-
nom, liderom ruchów proro-
dzinnych i pro-life, a przede 
wszystkim młodym…

PIERWSZE „JASIE” 
DOTARŁY NA WSCHÓD

Obecnie dzięki Waszej po-
mocy „Małe Jasie” zaczynają 
podbijać Wschód. Pierwsza 
partia modeli trafiła już do Ka-
zachstanu, Rosji i na Ukrainę. 
Są przyjmowane z olbrzymią 
wdzięcznością i zaintereso-
waniem. Ten uśmiech młodej 
dziewczyny czy chłopaka 
czule trzymającego w ręce 
„Małego Jasia” nie ma sobie 
równych. Pełen zainteresowa-
nia błysk w oczach, osobiste 
zaangażowanie, serdeczność 
i troska widoczne na twarzach 
tych, którzy mogą wziąć go 
do ręki, obejrzeć, przytulić, 
mówią same za siebie. Czasem 
udaje się to uchwycić na zdję-
ciach – sami zobaczcie.

„MAŁY JAŚ” W 
KAZACHSTANIE

Do Kazachstanu najpierw 
zawieźliśmy formy do odle-
wów gipsowych. Siostry po-
starały się i wykonały 500 
pierwszych, ślicznych mode-
li z różowego gipsu. Każdy 
uczestnik Kongresu Human 
Life International dla Azji  
i Oceanii, który odbył się we 
wrześniu br. w Astanie, do-
stał taki model w pięknym 

woreczku. To już było coś! 
Widziałam jak dziewczyny tro-
skliwie wyjmują „Małego Jasia”  
z takiego woreczka, delikatnie 
obracając go w dłoni i oglą-
dają z przejęciem. Te gipsowe 
figurki mają jednak tę wadę, 
że są nietrwałe – tłuką się  
i obłamują. Miałam olbrzymią 
satysfakcję, że mogłam im 
zawieźć pierwsze sto pięknych, 
plastykowych modeli wykona-
nych w Polsce, które zakupili-
śmy dzięki finansowemu wspar-
ciu Przyjaciół Ludzkiego Życia. 
Przydadzą się jako pomoc do 
dalszych spotkań i szkoleń. 
Kolejne obiecałam dla Uzbeki-
stanu i Kirgistanu. Kazachstan 
też czeka na więcej. Czekają na 
nie także liderzy na Białorusi, 
Ukrainie, w Rosji i w innych 
krajach. „Małe Jasie” rozdawa-
łam też studentom Uniwersytetu 
Socjalnego w Moskwie podczas 
Międzynarodowego Szczytu 
Demograficznego. Ta uczelnia 
przygotowuje pracowników 
socjalnych dla wielu instytucji 
w całej Rosji. Młodzi oglądali 
„Małego Jasia” ze zdumieniem, 
niedowierzaniem i wielkim 
zainteresowaniem. Kontakt z 
„Małym Jasiem” zawsze budzi 
silne emocje, więc nie każdy 
chciał go wziąć do ręki. Tam 
aborcja jest bardzo powszech-

podbija 
WSCHÓD

na i zostawia potężne urazy.  
Ci jednak, którzy brali go do rąk, 
a była to zdecydowana więk-
szość, opowiadali się po stronie 
życia. I o to właśnie nam chodzi!

POTRZEBA WIĘCEJ 
„MAŁYCH JASIÓW”

Pierwsza partia modeli już 
się kończy. Koniecznie po-
trzebne są kolejne. Udało się 
nam wynegocjować dobrą 
cenę przy dużym zamówieniu. 
Chcemy ich teraz kupić co 
najmniej 10 tysięcy. Dzięki 
Waszej pomocy już prawie 
zebraliśmy pieniądze koniecz-
ne na ich zakup. Prawie, to 
znaczy, że brakuje nam jesz-
cze dwa tysiące siedemset 
złotych, aby zrealizować to 
zamówienie. Wiem, że jak za-
wsze możemy na Was liczyć. 
Bardzo prosimy, pomóżcie 
nam sfinalizować ten zakup 
i zawieźć tysiące modeli na 
Wschód. Czyż „Mały Jaś” 
nie będzie wspaniałym upo-
minkiem na Święta Bożego 
Narodzenia? Razem z „Małym 
Jasiem” uratujemy życie wielu 
poczętych dzieci.

W imieniu Klubu Przyjaciół 
Ludzkiego Życia

Ewa H. Kowalewska

Jaś
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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

Depo-Provera, podawany 
w zastrzykach domięśnio-
wych, preparat antykoncepcji 
hormonalnej, oferowany jest 
kobietom, które nie chcą pa-
miętać o codziennym przyjmo-
waniu pigułki. Proponuje się go 
również kobietom w okresie 
poporodowym i w okresie 
karmienia piersią. Jak na ironię, 
badania przeprowadzone przez 
naukowców z Arizona State 
University (ASU) wykazały, 
że zastrzyki antykoncepcyjne 
mogą powodować zaburzenia 
pamięci.

Zespół naukowców ASU 
badał wpływ octanu me-
droksyprogesteronu [MPA 
– syntetyczny odpowied-
nik progesteronu aktywny  
w preparacie Depo-Provera  
i wielu powszechnie stosowa-
nych środkach hormonalnej 
terapii zastępczej (HTZ)] na 
pamięć zwierząt doświad-
czalnych. Publikację wyni-
ków badań zapowiedziało 
czasopismo Psychopharma-
cology. Pierwsza wersja arty-

ZANIKI PAMIĘCI 
PO ANTYKONCEPCJI HORMONALNEJ

kułu dostępna jest na stronie 
internetowej: http://www.
springerlink.com/conten-
t/53357212117581w6/.

Zespołem badawczym kie-
rowała prof. Heather Bimon-

Kobiety, które podda-
ły się zapłodnieniu poza-
ustrojowemu są aż o 40 
proc. bardziej narażone 
na poważne powikłania 

w ciąży. W najwyższym 
stopniu rośnie ryzyko stanu 
przedrzucawkowego. Jest 
to zespół objawów choro-
bowych pojawiający się 
po 20. tygodniu ciąży, jak 

te-Nelson, dyrektor Bimonte-
Nelson Memory and Aging 
Laboratory. Współpracował 
m. in. Alain Simard z Barrow 
Neurological Institute (Pho-
enix), specjalista w zakresie 

chorób neurodegeneracyj-
nych. Program badań opra-
cował Blair Baden, doktorant 
ASU.

Amerykańska Agencja ds. 
Żywności i Leków (FDA) 
zezwoliła na wprowadze-
nie preparatu Depo-Provera  
w październiku 1992 roku. 
Farmaceutyk ma postać za-
wiesiny do wstrzykiwań, po-
daje się go domięśniowo raz 
na 12 tygodni. Jego wysoka 
efektywność oraz niewielka 
liczba dawek sprawiają, że 
stał się atrakcyjną alternaty-
wą dla kobiet korzystających  
z antykoncepcji hormonalnej. 
Niemniej jest on kwalifiko-
wany jako środek poronny, 
zwłaszcza wówczas, gdy 
na skutek upływu czasu po 
iniekcji spada poziom zapli-
kowanych hormonów.

Badania trwały około jed-
nego roku. To co odkryliśmy 
było szokujące – zwierzęta, 
którym podano preparat w 
którymkolwiek momencie życia 
wykazywały zaburzenia już  
w średnim wieku – skomen-
towała wyniki badań prof. 
Heather Bimonte-Nelson. Co 
więcej, zauważyliśmy, że osob-
niki, które otrzymały prepa-
rat tylko w młodości, a ich 
organizm dawno pozbył się 
hormonu, podczas testowania 
pamięci w starszym wieku 
wciąż ujawniały jego wpływ na 
funkcjonowanie mózgu.

Badania zostały sfinanso-
wane przez National Institute 
on Aging, Arizona Depart-
ment of Health Services oraz 
Arizona Alzheimer’s Disease 
Core Center.

POWIKŁANIA CIĄŻY PO  

IN VITRO
również w okresie porodu 
lub połogu. Charakteryzu-
je się wzrostem ciśnienia 
krwi powyżej 140/90 mm 
Hg wraz z towarzyszą-
cym białkomoczem. Może 
również wystąpić anemia 
hemolityczna, małopłyt-
kowość i podwyższona 
aktywność enzymów wą-
trobowych. Wyleczenie 
gwarantuje jedynie roz-
wiązanie ciąży. Najczęściej 
dokonuje się tego przez 
cesarskie cięcie. Brak in-
terwencji medycznej może 
doprowadzić do rzucawki, 
czyli wystąpienia napadu 
drgawek, śpiączki, a nawet 
śmierci ciężarnej i dziecka.

C z ę ś ć  n a u k o w c ó w 
uważa, że problem spo-
wodowany jest słabym 
rozwojem łożyska w sy-
tuacji wzrastania zarodka 
w sztucznym środowisku, 
na laboratoryjnym szkle. 
Wcześniej uważano, że 
kobiety poddające się za-
płodnieniu in vitro są bar-
dziej zagrożone rzucawką, 
ponieważ są starsze i mają 
wiele różnych problemów 
zdrowotnych. Jednak naj-

nowsze badania wykluczy-
ły wiek kobiety ciężarnej 
z grupy czynników wpły-
wających na wystąpienie 
schorzenia.

Badania przeprowadził 
zespół naukowców ame-
rykańskich. Analizowali 
oni dane pochodzące z Na-
tional Institutes of Health. 
W toku badań okazało się, 
że wskaźnik przypadków 
stanu przedrzucawkowe-
go lub nadciśnienia in-
dukowanego ciążą był o  
41 proc. wyższy po IVF 
niż po naturalnym poczęciu 
lub sztucznej inseminacji. 
Wyniki badań przedstawio-
no na dorocznej konferen-
cji American Society for 
Reproductive Medicine. 
Ta metaanaliza potwier-
dza hipotezę, że wskutek 
przebywania zarodka w 
hodowli in vitro, podczas 
jego implantacji w macicy 
dochodzi do nieprawidło-
wego różnicowania się 
trofoblastu oraz późniejszej 
niewydolności łożyska, co 
prowadzi do zwiększonego 
ryzyka wystąpienia stanu 
przedrzucawkowego.

Dr. Dane Shanis, „IVF and 
increased risk for preeclampsia 
revisited: a meta-analysis”, 
2011 ASRM Annual Meeting 
Presentation

U dzieci poczętych  
in vitro, 10 razy częściej 
niż u dzieci poczętych na-
turalnie, dochodzi do roz-
woju rzadkich chorób ge-
netycznych. Prof. Rosanna  
Weksberg, pediatra i gene-
tyk molekularny z Uniwer-
sytetu Toronto (Kanada) 
wezwała do podjęcia sys-
tematycznych badań nad 
związkiem między tzw. 
rozrodem wspomaganym, 
a występowaniem chorób 
genetycznych u dzieci.

Co c iekawe,  prof .  
Weksberg jest zwolen-
niczką sztucznego za-
p łodnien ia  i  innych 
procedur rozrodu wspo-
maganego. Dużo mówi  
o wręcz cudownych ko-
rzyściach dla niepłodnych 
małżeństw. Ale uczciwie 
przyznaje, że do jej kliniki 
leczenia chorób gene-
tycznych w Hospital for 
Sick Children w Toronto 
trafia coraz więcej dzieci 

Dzieci z in	vitro	zagrożone 
chorobami genetycznymi

poczętych in vitro. U ma-
łych pacjentów szczególnie 
często powtarza się zespół 
Beckwitha-Wiedemanna 
(BWS). Jest to zespół wad 
wrodzonych, charakteryzu-
jący się przerostem języka, 
przepukliną pępowinową, 
nadmiernym wzrostem i hi-
poglikemią. Dzieci z BWS 
mają większą predyspozy-
cję do nowotworów, przede 
wszystkim guza Wilmsa 
– złośliwego nowotworu 
nerki wieku dziecięcego. 

Ogólnie częstość wystę-
powania BWS szacuje 
się na 1:13 700 urodzeń 
żywych. 

To prawdziwy powód do 
obaw – skomentował wy-
kład prof. Roger Person, 
ginekolog z Uniwersytetu 
Saskatchewan. – Urodziły 
się dopiero dwa pokolenia 
ludzi, których poczęcie 
wspomagała technolo-
gia… i tak naprawdę nie-
wiele o nich wiemy.
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„W żłobie leży” 

„Św. Rodzina” 

 „Stajenka”

„Gdy śliczna Panna” 

„Matka Boża Zimowa” 

„Mizerna cicha”

„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 swojemu 
poczętemu dziecku.

ZESTAW

Model „Mały Jaś”

Model 10. tyg. dziecka  
wielkości naturalnej

CENA: 6, – zł

„Pierwsze święta”
Książka z puzzlami

Historia Bożego Narodzenia  
dla najmłodszych wraz z puzzlami.

„Kolędnik rodzinny”
Książka i płyta CD

NOWOŚCI

Zbiór najpopularniejszych 
kolęd i pastorałek wraz  
z chwytami gitarowymi.  

Do niego dołączona  
płyta CD z kolędami.

„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) 
143x198 mm

Cena za 10 sztuk – 3,- zł

POCZTÓWKI

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

Księża biskupi i kapłani opowiadają  
dzieciom Ewangelię.

Zestaw piosenek CD

Model „Mały Jaś”

CENA: 6, – zł

CENA: 15, – zł

CENA ZESTAWU: 
20, – zł

CENA: 15, – zł

Przezroczysta kapsuła  
dla „Małego Jasia” 

CENA: 2, – zł

Kapsuła dla „Małego Jasia”


