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Badania opinii spo-
łecznej niezmien-
nie wykazują, że 

rodzina jest dla Polaków spra-
wą podstawową. Nie dziwi to 
nikogo, bo przecież naturalna 
rodzina to fundament naszego 
społeczeństwa, naszej trady-
cji i kultury. Jednakże w dobie 
globalizacji, głównie pod 
wpływem naporu liberalnych 
mediów zachodnich, szybko 
upowszechnia się nowy styl 
życia. Zmienia się też spoj-
rzenie na rodzinę. Można 
powiedzieć, że tradycyjna 
rodzina jest pod potężnym 
obstrzałem, a przyszłość staje 
się coraz bardziej niewia-
doma. To ogólnoświatowe  
zjawisko dotyczy również 
naszych polskich rodzin.

Coraz częściej spotykamy 
się z poglądem, że rodzina 
jest rodzajem niepotrzebnego 
uzależnienia, patriarchalnego 
niewolnictwa, co ma doty-
czyć zwłaszcza kobiet. Femi-
nistki mówią o powszechnej 
przemocy właśnie w rodzinie 
i o krzywdzie kobiet. Polega 

co piąte dziecko rodzi się 
poza małżeństwem. Nieślub-
nych dzieci mamy obecnie 
pięć razy więcej niż przed 
30. laty. W licznych przypad-
kach rodzice nie zawierają 
małżeństwa, aby uzyskać za-
siłek dla samotnych matek. 
Motywacja finansowa jest 
tym silniejsza, że wielu mło-
dych ma problemy z 
uzyskaniem dobrej 
pracy, mieszkania,  
nawet wystarcza-
jących środków do 
życia, a dziecko dużo 
kosztuje. Tzw. be-
cikowe jako zasiłek 
jednorazowy niewie-
le rozwiązuje. Dzieci 
z takich związków 
wychowują się naj-
częściej poza rodziną i są 
pozbawiane tradycyjnego w 
Polsce wychowania w duchu 
wiary chrześcijańskiej, którą 
zanegowali ich rodzice, decy-
dując się na życie niezgodne z 
nauką Kościoła katolickiego. 
Najbardziej zaskakujące jest 
to, że nikt się z tego powodu 
nie oburza, a wielu dziadków 
akceptuje nowy styl życia 
swoich dzieci i wnuków.    

Liczba rodzin rozbitych stale 
rośnie i wynosi rocznie ok. 
70-90 tys., co oznacza, ok. 
150 tys. dzieci! Szacuje się 
także, że w Polsce jest już 
około 400 tysięcy tak zwa-
nych euro-sierot, czyli dzieci, 
których rodzice wyjechali do 
pracy za granicę i się nimi nie 
zajmują. Nic dziwnego, że 
narasta kryzys wychowawczy  
i różnorodne kłopoty z na-
stępnym pokoleniem, w 
tym samotność, depresja  
i przemoc. Wielu  rodziców nie 
ma czasu dla swoich dzieci, bo 
są zajęci własną karierą zawo-
dową i zarabianiem pieniędzy. 

W Polsce rodzi się za mało 
dzieci. Od kilku lat mamy 1,3 
dziecka na kobietę w wieku 
rozrodczym, a zapewnienie 
pełnej zastępowalności poko-
leń daje dopiero 2,2. Negacja 
rodzicielstwa powoduje trak-
towanie płodności jako zagro-
żenia, a za tym idzie świa-
dome jej niszczenie. Już ok. 

30% Polek stosuje hormonal-
ne środki antykoncepcyjne, 
mało zastanawiając się nad 
skutkami swego postępowa-
nia. Płodność często traktuje 
się jak chorobę, a środki anty-
koncepcyjne jak lekarstwo na 
nią. Rodzące matki są coraz 
starsze, co musi wpływać 
negatywnie na zdrowie ich 
dzieci. Świadoma negacja 
dziecka, głęboko tkwiąca we 
współczesnej subkulturze, 
prowadzi do całkowitego 
ubezpłodnienia, z czego wiele 
osób nie zdaje sobie sprawy. 
Problem pojawia się dopiero 
wtedy, gdy wreszcie zechcą 
mieć dziecko.

Ostatnie badania wykazują, 
że obecnie w Polsce jest ok. 
1 mln par mających poważne 
problemy z płodnością. Za-
miast prawidłowego leczenia 
bardzo często oferuje się im 
tylko usługi klinik prowadzą-
cych zapłodnienie pozaustro-
jowe za duże pieniądze, ale z 
małą skutecznością. 

Zaczyna się oficjalnie mó-

wić o starzeniu się polskie-
go społeczeństwa. System 
emerytalny jest niewydolny. 
Pojawiły się właśnie oficjal-
ne wypowiedzi ekspertów  
i kompetentnych ministrów, 
że wiek emerytalny będzie 
musiał zostać wydłużony, 
bo nie ma innego wyjścia. 
Rocznik 1968 będzie praw-

dopodobnie musiał pracować 
do 65 lat (zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni), natomiast 
rocznik 1972 do wieku 67 lat, 
a  może nawet do 70. Wyso-
kość wyliczanych emerytur 
jest bardzo niska. Brzmi to 
bardzo dramatycznie, ale 
jeszcze mało kto to sobie 
uświadamia. W tej sytuacji 
spokojni mogą być jedynie 
rodzice wielodzietni dobrze 
wychowujący swoje dzieci, 
które w przyszłości będą się 
nimi opiekować. Na razie 
jednak rodziny wielodzietne 
są okradane, gdyż społeczeń-
stwo i rząd nie chcą wspierać 
tych, którzy ponoszą trud 
wychowania kolejnego po-
kolenia. Obecnie 30% pol-
skich dzieci wychowuje się 
w rodzinach wielodzietnych, 
a jedna trzecia z nich żyje w 
skrajnej biedzie. 

Rozbijaniu rodzin towa-
rzyszy szeroka kampania 
równych praw dla związków 
homoseksualnych. W wielu 
krajach, również w Unii Eu-

ropejskiej, takie prawo jest 
wprowadzane pod hasłem 
zwalczania dyskryminacji 
i równości płci. W Polsce 
jeszcze tego nie mamy, ale 
już pojawiają się propozycje 
legalizacji takich związków. 
Ostatnio pojawił się pomysł 
Andrzeja Olechowskiego, 
szefa Rady Programowej 

Stronnictwa Demo-
kratycznego, pod 
nazwą przybranie 
osoby bliskiej. Mia-
łoby to polegać na 
tym, że dwie osoby 
tej samej płci reje-
strowałyby się w 
Urzędzie Stanu Cy-
wilnego, a po trzech 
latach automatycznie 
uzyskiwałyby takie 

same uprawnienia, co osoby 
spokrewnione w pierwszym 
stopniu, czyli najbliższa ro-
dzina.

Polskie prawo nie zabrania 
handlu komórkami rozrod-
czymi, eksperymentów na 
ludzkich embrionach, pro-
dukcji dzieci o określonych 
cechach, macierzyństwa 
zastępczego i zapłodnienia 
pozaustrojowego. Nic dziw-
nego, że od czasu do czasu 
opinię publiczną bulwersują 
takie doniesienia, jak np. 
istnienie firm oferujących 
usługi zastępczych matek do 
wynajęcia. Dziecko staje się 
określonej jakości towarem, 
który można wyprodukować 
na zamówienie za odpowied-
nio wysoką opłatą.

Przyszłość Polski zależy 
od kondycji naszych rodzin. 
Od tego czy pozostaną dla 
nas i naszych dzieci oazą 
bezpieczeństwa i fundamen-
tem, na którym można się 
zawsze oprzeć. Pamiętajmy 
o tym!

DOKĄD 
ZMIERZASZ?

RODZINO

Rozmaite dzisiejsze formy rozkładu mał-
żeństwa, jak wolne związki i „małżeństwo na 
próbę”, aż po pseudomałżeństwo osób tej 
samej płci, są wyrazem anarchizmu, który 
niesłusznie przedstawia się jako prawdziwe 
wyzwolenie człowieka.  

Ta pseudowolność opiera się na bana-
lizacji ciała, nieuchronnie prowadząc do 
banalizacji samego człowieka. Jej założe-
niem jest przekonanie, że człowiek może 
robić z sobą, co mu się podoba. Jego ciało 
staje się wówczas czymś drugorzędnym, 
dającym się z ludzkiego punktu widzenia 
manipulować – czymś, czego można uży-
wać, jak się zechce. 

Libertynizm, przedstawiający siebie jako 
odkrycie ciała i jego wartości, w rzeczy-
wistości jest dualizmem, który pogardza 
ciałem, sytuując je poza autentyczną istotą 
i godnością osoby.

Ojciec Święty Benedykt XVI

to jednak na pokazywaniu 
głownie patologii i wszel-
kich problemów. Niezależ-
ne badania Patricka Fagana 
prowadzone w Instytucie 
Badań nad Rodziną w USA 
ukazują zupełnie inne fak-
ty. Kochająca się rodzina, 
oparta na małżeństwie ko-
biety i mężczyzny, zapewnia 
swoim członkom poczucie 
bezpieczeństwa, a dzieciom 
prawidłowy rozwój, zarówno 
fizyczny i emocjonalny, jak  
i duchowy.

Młodzi jednak coraz czę-
ściej mają problemy z wła-
sną identyfikacją oraz rolą 
społeczną. Łatwo ulegają 
modzie. Szybko zmieniają 
się ich oczekiwania i potrze-
by. Nowym, niepokojącym 
zjawiskiem w Polsce jest 
nie zawieranie małżeństw. 
Coraz więcej młodych żyje 
w wolnych związkach, nie 
chcą się wiązać, brać na siebie 
odpowiedzialności. Powstaje 
nowe społeczeństwo tzw. 
singli, czyli ludzi samotnych 
z wyboru, stawiających tylko 
na siebie i własny sukces. 
Kontakty seksualne są wów-
czas traktowane tylko jako 
znakomita zabawa bez od-
powiedzialności za drugiego 
człowieka. Obecnie w Polsce 
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Ewa H. Kowalewska

BIAŁORUŚ
To był pomysł Lenina. 

Kobietę należało „wy-
zwolić z okowów” rodziny  
i zrobić z niej przewod-
niczkę pracy. Do tego celu 
konieczne było legalne 
przerywanie ciąży, stoso-
wane powszechnie, bez-
problemowo i legalnie, jak 
wyrwanie bolącego zęba. 
W ramach tego wyzwole-
nia od 1920 roku kobiety w 
Związku Radzieckim zabi-
jały swoje dzieci traktując 
aborcję jak najprostszą 
metodę planowania ro-
dziny, a jednocześnie jako 
wybitne aktywistki pracy 
harowały w kopalniach, 
sowchozach, układały tory 
i karczowały tajgę. 

Przyszła pierestrojka,  
z byłych republik powstały 
niezależne państwa, ale 
mentalność tak szybko 
się nie zmienia. Dzisiaj 
na Białorusi spotyka się 
kobiety, które dokonały 
kilkunastu, a nawet kilku-
dziesięciu aborcji. Można 
powiedzieć, że trudno spo-
tkać kobietę, która tego 
nie zrobiła. Dzietność jest 
bardzo niska (1,2 dziecka 
na kobietę), a przyrost 
naturalny dramatycznie 
ujemny (- 26 tys. rocznie). 
Statystyki mówią, że na 
skutek aborcji zabija się 

tam co trzecie poczęte 
dziecko. Kliniki, gdzie 
przerywa się ciąże, naj-
częściej są wydzielone. 
W większych miastach 
bywa ich nawet kilka. 
Przykładowo: w takim 
małym miasteczku jak 
Wołkowysk (niedaleko 
Grodna) robi się nawet do 
200 aborcji dziennie. Bar-
dzo popularna (ok. 30%) 
jest wkładka domaciczna 
(tzw. spirala), która jest 
środkiem wczesnoporon-
nym oraz wywołuje wie-
le poważnych powikłań. 
Wiedza na ten temat w 
społeczeństwie jest bardzo 
niska, chociaż ostatnio 
władze zaczynają zdecy-
dowanie wypowiadać się 
przeciwko aborcji i  za-
chęcać do rodzenia dzieci. 
Jednak o zmianie prawa 
legalizującego aborcję, 
nawet się nie wspomina.  

Od wielu lat staramy się 
pomagać. Na nasze szko-
lenia przyjeżdżało stamtąd 
wielu wspaniałych lekarzy, 
nauczycieli, psychologów 

i ludzi dobrej woli. Jed-
nakże ogólna sytuacja nie 
pozwalała na stałe kon-
takty. Wiem, że oni tam 
są i pracują, jak kto może 
i potrafi, ale nie mogę 
oczekiwać, że  będziemy 
się często spotykać.  

Tej jesieni dane mi było 
wreszcie pojechać do Miń-
ska i na własne oczy zo-
baczyć, co się tam teraz 
dzieje. Okazją była konfe-
rencja organizowana przez 
Duszpasterstwo Rodzin 
Archidiecezji Mińsko-Mo-
hylewskiej, pt. „Rodzina 
społecznością miłości i 
życia”. Teraz w Mińsku 
arcybiskupem jest ks. Ta-
deusz Kondrusiewicz, któ-
ry urodził się w Grodnie 
i jest obywatelem Biało-
rusi. Znamy się dobrze z 
czasów, gdy pracował w 
Moskwie. Zawsze bardzo 
gorąco popierał działa-
nia prorodzinne i pro-life. 
Czuję się bardzo wzruszo-
na, gdy wita nas oficjalnie 
podczas uroczystej Mszy 
św., mówiąc o rodzinie 
jako podstawowej warto-
ści, którą trzeba chronić 
ze wszystkich sił.  Wita-
jąc gości konferencji 
przemawia po białoru-
sku, rosyjsku, polsku, 
angielsku, niemiecku, 
włosku, litewsku, cze-
sku… Swoim olbrzy-
mim zaangażowaniem 
porusza serca i prowa-
dzi Kościół, pomimo 
wielu trudności. 

Duszpasterstwo Rodzin w 
Mińsku prowadzi ks. Piotr 
Bielewicz. Nieubłaganie 
pilnuje porządku, zada-
je pytania, mobilizuje do 
myślenia, zaangażowania 
i wymiany doświadczeń. 
Konferencja odbywa się w 
podziemiu tzw. „czerwone-
go kościoła”, w samiusień-
kim centrum miasta. Kiedyś 
było tutaj kino, dzisiaj ko-
ściół jest odrestaurowany  
i spełnia rolę duchowego  
i kulturowego centrum. Sala 
konferencyjna z pełnym 
wyposażeniem to wielkie 
osiągnięcie ks. proboszcza. 
Co prawda jest trochę niska, 
ale mieści się w niej ponad 
200 osób. Jest prawie peł-

na, a zaangażowanie wielu 
uczestników pokazuje, że 
większość uczestniczy w 
pracach Duszpasterstwa 
Rodzin. Zaledwie kilka-
naście lat temu była tutaj 
zupełna pustka, dzisiaj nie 
tylko jest gdzie się spotkać, 

ale są obecni specjaliści, 
dobrze przygotowani do 
pracy. Z radością spotykam 
wiele osób, które kiedyś 
zaczynały od szkoleń orga-
nizowanych przez nas  w 
Gdańsku.

Miło jest spotkać sta-
rych przyjaciół. Jeszcze 
przyjemniej jest zoba-
czyć, że ziarno rzucone 
w ziemię kilka, a na-
wet kilkanaście lat temu, 
wzrosło, dając obfite plo-
ny. To ludzie, osobiście 
zaangażowani w obronę 
rodziny i ludzkiego życia, 
są motorem przemian. 
To oni nauczają, piszą, 
publikują, pracują w po-
radniach i w kościołach. 

O kilku z nich chciałam 
Wam opowiedzieć.

Alinę Nowikową po-
znałam 15 lat temu. Była 
pierwszą osobą, która 
odważnie zaczęła praco-
wać dla odradzającego 
się Kościoła. Założyła 

Ruch Fatimski, który 
wydawał dużo publika-
cji katolickich, w tym 
również miesięcznik Ave 
Maria, rozprowadzany 
w parafiach na terenie 
całego kraju. Założo-
ne przez nią biuro było 
pierwszym, które potrafiło 
wspomagać pracę kard. 
Kazimierza Świątka. Alina 
z dużą determinacją włą-
czała się do ruchu obro-
ny życia. Razem wyda-
waliśmy pierwsze ulotki  
po białorusku oraz biu-
letyn pt. Dar Życia. Była 
inicjatorem współpracy z 
lekarzami, organizowa-
ła szkolenia dla liderów, 
rozpoczęła udzielanie re-

gularnej pomocy kobietom 
brzemiennym w trudnej 
sytuacji. Razem z przy-
jaciółmi chodziła też do 
klinik aborcyjnych, aby 
rozmawiać z kobietami  
i proponować im pomoc, 
jeśli zdecydują się na uro-

dzenie dziecka. 
Z radością spotkały-

śmy się znowu. Bar-
dzo przejęta opowia-
dała wiele dramatycz-
nych wydarzeń, które 
pisze prawdziwe ży-
cie. Najbardziej wzru-
szająca była historia 
młodej kobiety, którą 

uratowany przed aborcją 
synek ocalił w czasie po-
żaru. Na moje pytanie, ile 
dzieci udało się jej ochro-
nić, uśmiecha się skromnie 
i mówi: – nie wiem, nie 
potrafię policzyć, ale na 
pewno kilkanaście tysięcy, 
a może więcej. Tylko Bóg 
to wie! Teraz po zorganizo-
waniu się struktur Kościoła 
katolickiego na Białorusi, 
powstała Komisja Episko-
patu ds. Rodzin. Alina jest 
jej członkiem, ale na co 
dzień prowadzi Wydawnic-
two Diecezjalne.

Władek Wołochowicz 
z żoną Heleną mieszka-
ją w Mohylewie i mają 
już dwóch wspaniałych 

ZMAGA SIĘ  
O ŻYCIE

Alina Nowikowa prezentuje nową publikację

Św. Archanioł Michał przed tzw. czerwonym kościołem 
p. w. św. Szymona i św. Heleny



3Wybierz  ¯ycie! jesień/zima 2009

Nie pomogły alarmujące 
raporty Komisji Europejskiej 
dotyczące biedy, w jakiej żyje 
znaczny procent polskich 
dzieci. Rząd decyzją z 11 
sierpnia 2009 r. podtrzymał 
zamrożenie progów docho-
dowych uprawniających (na 
poziomie 504 zł) do zasiłku 
rodzinnego i powiązanych z 
nim dodatków.

Nie pomogły działania Epi-
skopatu Polski w Komisji 
Wspólnej, który w listopadzie 
2008 r. podpisał z rządem 
specjalną deklarację w spra-
wie wprowadzenia programu 
wspierania polskich rodzin. 
Rząd zobowiązywał się do 
weryfikacji progów dochodo-
wych i zwiększenia pomocy 

dla ubogich rodzin wielo-
dzietnych.

Nie pomogły także opinie 
związków zawodowych 
w Komisji  Trójstronnej, 
szczególnie NSZZ „Soli-
darność”, stanowczo doma-
gającej się podwyższenia 
progu dochodowego. Próg 
dochodów został ustalony 
w 2004 r. z założeniem, że 
będzie podwyższany wraz 
ze  zmianami dochodów  
i wydatków. Jednak pomi-
mo znacznych zmian w tym 
zakresie, próg dochodowy 
pozostaje zamrożony. Skut-
kiem jest zmniejszanie licz-
by dzieci uprawnionych do 
zasiłku rodzinnego, którego 
brak powoduje  również 

Od kilku już lat każdego 
roku kilkanaście tysięcy ko-
biet musi walczyć w sądach 
z ZUS o wypłatę należnego 
im zasiłku macierzyńskiego. 
Do wstrzymania świadczenia 
wystarczy, że kobieta została 
zatrudniona w czasie ciąży, 
że korzystała w tym czasie ze 
zwolnień lekarskich lub też 
została zatrudniona w firmie 
rodzinnej. Pracownicy ZUS 
nieoficjalnie i złośliwie mó-
wią o „akcji brzuszki”.

ZUS zakłada, że kobie-
ta w ciąży jest potencjalną 
złodziejką, która bezpraw-
nie usiłuje wyłudzić zasi-
łek macierzyński. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami 

ZUS ma prawo pozbawić 
ją zasiłku tylko na podsta-
wie własnych wątpliwości. 
Z interpretacji ZUS wynika, 
że kobieta w ciąży nie ma 
prawa do znalezienia sobie 
pracy, a jej pracodawca przed 
zatrudnieniem ma obowią-
zek sprawdzić czy nie jest 
przypadkiem brzemienna. 
Takie praktyki faktycznie się 
zdarzają, co jest ewidentnym 
naruszaniem praw kobiet do 
ochrony własnej prywatności 
i macierzyństwa. Kobieta 
w ciąży jest podejrzana, je-
śli długo musi korzystać ze 
zwolnień lekarskich, chociaż 
wiadomo, że w sytuacji za-
grożenia poronieniem musi 

synków. Podjęli się kon-
tynuacji działań  prowa-
dzonych wcześniej przez 
ich koleżankę Wiktorię 
na bazie stałej współpracy  
z Human Life International 
(HLI). Po raz pierwszy 
poznałam ich, gdy przyje-
chali na IV Światowy Kon-
gres Rodzin do Warsza-
wy. Po wysłuchaniu wielu 
znakomitych wykładów 
i regionalnym spotkaniu 
HLI postanowili bardziej 
się zaktywizować. Zaczęli 
szukać sojuszników. Czas 
jest sprzyjający, bo obec-
nie na Białorusi władza 
oczekuje, że zacznie się 
rodzić więcej dzieci i nie 
popiera aborcji, chociaż jej 
nie zabrania. Daje to wiele 
nowych możliwości. 

Władek odważnie podjął 
się wygłaszania kazań w 
kościołach. Zaczęto orga-
nizować adoracje w obronie 
życia. Jeździł też z wykła-

ten sposób, że rejestratorki 
wpuszczają obrońców życia 
do poczekalni i naprawdę 
bardzo się cieszą, gdy któ-
raś z kobiet zrezygnuje. W 
czasie konferencji wszyscy 
modliliśmy się za dziew-
czynę, która już raz dała 
się wyprowadzić z kliniki, 
ale były poważne obawy, 
że pod presją swojej matki, 
pójdzie tam znowu. Wio-
sną udało się wyciągnąć 
studentkę z tej straszliwej 
kolejki, ale nie było wia-
domo, co z nią zrobić, bo 
nie miała ani środków do 
życia, ani dachu nad głową. 
Mieszkała więc przez kilka 
miesięcy w dwupokojo-
wym mieszkanku razem  
z rodziną Władka. Nie było 
innego wyjścia. Wtedy po-
stanowili, że muszą zrobić 
wszystko, co tylko możliwe, 
aby powstał dom dla takich 
matek i miejsce na poradnię. 

Powstaje właśnie taka 

niemożność korzystania z 
różnych dodatków, na przy-
kład na dzieci w rodzinie 
wielodzietnej. Jeśli w roku 
2004 ponad 5,5 mln dzieci 
otrzymywało świadczenia 
rodzinne, to w roku 2006 
już 4,6 mln, a w 2008 r. 
tylko 3,77 mln. Oznacza 
to, że w latach 2004-2008 
liczba dzieci, które wypa-
dły z systemu świadczeń 
rodzinnych, zmniejszyła się 
o niemal 1,8 mln!

Rząd deklaruje, że spra-
wy rodzin są mu bliskie. 
To dobrze, że wydłużono 
urlopy macierzyńskie (pro-
ces ten niepotrzebnie jednak 
rozłożono na trzy lata). W 
drobnych kwestiach znoweli-

zowano ustawę o dłużnikach 
alimentacyjnych i program 
dotyczący dożywiania dzie-
ci. Trwają prace nad ustawą  
o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (której wiele zapisów 
budzi poważne kontrowersje) 
– to skromny dorobek skiero-
wany wprost do rodzin. Rząd 
natomiast nie przygotował 
programu polityki rodzin-
nej, choć taki zapowiadał  
i nadał mu nawet tytuł: Soli-
darność pokoleń. Działania na 
rzecz dzieci i rodzin.

Priorytety mogą być realne 
lub werbalne. Realnym prio-
rytetem są przygotowania do 
mistrzostw Euro 2012 – w 
tym przypadku kryzys jest 
niegroźny, pieniądze podat-
ników płyną wartko, a decy-
zje są podejmowane bardzo 
szybko, choć przecież nie 
wszyscy jesteśmy kibicami. 
Natomiast klasycznym priory-
tetem werbalnym jest rodzina, 
o której dużo się mówi, ale 
czyni niewiele, choć niemal 
dla wszystkich jest ona ważna.

długo leżeć. A jeśli zostanie 
zatrudniona przez firmę ro-
dzinną, to choćby pracowała 
od rana do nocy, musi to 
udowadniać w sądzie. Zasiłku 
i tak nie dostanie, dopiero po 
korzystnym dla siebie wyroku 
sądowym, nerwach, bieganiu, 
dodatkowych kosztach i to w 
czasie, gdy najbardziej po-
trzebuje ochrony i środków 
na utrzymanie. 

Z oficjalnych statystyk ZUS 
wynika, że tylko od stycznia 
do kwietnia 2009 r. ponad 
5 tys. kobiet odwołało się 
od decyzji ZUS dotyczą-
cych odmowy wypłaty lub 
zaniżenia zasiłków macie-
rzyńskich i chorobowych w 

czasie ciąży. Tylko w 300. 
przypadkach takie odwołanie 
zostało uwzględnione przez 
ZUS. Około 4 tys. spraw 
trafiło do sądów. W tym cza-
sie rozpatrzyły one prawie 
3,8 tys. takich odwołań. W 
1171 przypadkach sędziowie 
stwierdzili, że świadczenia te 
należą się ubezpieczonym. 
Prawie 2 tys. razy sądy pod-
trzymały jednak decyzje ZUS.

Sprawa ta stała się wreszcie 
przedmiotem posiedzeń Sej-
mowej Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny. Są szanse, 
że Sejm uchwali konieczność 
uzyskania przez ZUS prawo-
mocnego wyroku sadowego,  
aby móc zatrzymać wypłatę, 
zwrot zasiłku chorobowego 
lub  macierzyńskiego, jako 
pobranego bez uzasadnienia. 
Na razie jest po staremu. 

ZUS  – „AKCJA BRZUSZKI” 

Antoni Szymański

RZĄD NIE WSPIERA 
POLSKIEJ RODZINY

Władek z żoną i synkiem

dami, gdzie tylko się dało. 
Rozpoczął szkolenia dla 
liderów. Po długim nama-
wianiu kilka osób odważyło 
się pójść do najbliższej 
tzw. abortarii, aby się tam 
modlić i rozmawiać z ko-
bietami siedzącymi w po-
czekalni. Od ponad roku, 
każdego dnia inna osoba 
idzie tam z różańcem w 
ręku. Nie jest to łatwe, ale 
w ten sposób uratowali już 
kilkoro dzieci. Co ciekawe 
obsługa tej „przychodni” 
jest im bardzo życzliwa. To 
typowa mentalność z cza-
sów Związku Radzieckiego  
– pracę należy wykonywać 
bez dyskusji i osobistego 
zaangażowania, własne 
poglądy to sprawa prywat-
na. Zresztą ich zarobki są 
niezależne od liczby tzw. 
zabiegów. Objawia się to w 

możliwość, gdyż władze 
miasta Mohylewa oddały 
Kościołowi ładny, dość 
duży dom w samym cen-
trum miasta. Na remont 
potrzeba dużo pieniędzy, 
ale Władek jest optymistą. 
Ceny na Białorusi są obec-
nie relatywnie bardzo ni-
skie. Trzeba wykorzystać 
tę szansę i się pospieszyć  
– mówi. Będziemy ten 
dom remontować etapami 
w miarę naszych skrom-
nych możliwości. Powsta-
nie centrum pro-life. Będą 
tam pokoje dla matek, 
poradnia i małe  biuro. 

Jeśli ktoś z Was chciał-
by wspomóc materialnie 
to dzieło, może to zro-
bić przez Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia zazna-
czając „Dar dla Białorusi”.
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POCZĄTKI ŻYCIA

IMPLANTACJA

Tzw. potocznie „wyklucie się” czyli wydostawanie 
się zarodka z osłonki przejrzyjstej

Każdy organizm realizuje „przypisany 
mu” ściśle zdeterminowany szlak roz-
wojowy, tzn. że w każdym punkcie jego 
życia jego stan może być przewidziany 
z pewną dokładnością, przy założeniu, 
że znamy gatunek, do którego dany 
organizm należy. Główne cechy pro-
cesów rozwojowych są wewnętrznie 
zdeterminowane u każdej istoty ludzkiej 
od poczęcia.  (...)

Ludzki embrion jest bytem racjonal-
nym, rozpoczynającym niepowtarzalną 
drogę życia, zmierzającym ku niepowta-
rzalnemu celowi i ta droga życia i ten cel 
splatają się z drogą życia i celami życia 
wszystkich ludzi.

    Prof. Juan de dios 
viaL Correa

Od 4. dnia życia, na 
skutek niepoznanych 
jeszcze całkowicie pro-
cesów, wewnątrz moruli 
gromadzi się płyn, który 
rozsuwa komórki two-
rząc jamkę i zmieniając 
ją w pęcherzyk zwa-
ny blastulą. Zewnętrz-
ne komórki blastuli 
ulegają spłaszczeniu  
i tworzą warstwę tzw. 
trofoblastu, poprzez 
który zarodek pobiera 
ze środowiska substan-
cje odżywcze i wydala 
produkty metabolizmu. 
Komórki węzła zarod-
kowego grupują się we-
wnątrz, przylegając z 
jednej strony do ścianki 
trofoblastu. Pięć dni po 
zapłodnieniu zarodek 
liczy 105 komórek (bla-
stomerów).                                                                                     

Zarodek ludzki na 
etapie rozwoju bla-
stuli, nadal jest oto-
czony osłonką przej-
rzystą i przesuwa się 
przez jajowód. Musi 
przecisnąć się przez 
najwęższy odcinek ja-
jowodu, tzw. cieśń, 
która się w tym cza-
sie życzliwie otwiera, 
pozwalając mu dostać 
się do światła jamy 
macicy. Dzieje się to w 
czwartym-piątym dniu 
po poczęciu. Osłon-
ka przejrzysta i ruchy 
rzęsek, pokrywających 
błonę śluzową jajo-

wodu, zapobiegają za-
gnieżdżeniu się zarod-
ka w jajowodzie. Jeśli 
się to zdarzy, powstaje 
tzw. ciąża pozamacicz-
na – jajowodowa. Jest 
to stan groźny zarówno 
dla życia matki, jak  
i dziecka. 

Po dostaniu się do 
macicy, która jest przy-
gotowana na „przyję-
cie gościa”, zarodek 
ludzki „wyzwala się” 
z osłonki przejrzystej. 
Nie wiemy, dlacze-
go jedna z komórek 
trofoblastu i czemu 
właśnie ta, wytwarza 
enzym, który powodu-
je powstanie otworu w 
tej osłonce, po czym 
rozpoczyna się proces 
zagnieżdżenia, czyli 
implantacji. Trofoblast 
blastuli trawi swymi 
enzymami nabłonek  
i błonę śluzową macicy 
wnikając w jej głąb  
i przekształcając ją w 
tzw. doczesną. W ślad 
za tym cały zarodek 
stopniowo się w niej 
zagłębia. Można to 
porównać do wynaję-
cia mieszkania na ko-
lejne 37 tygodni życia 
w łonie matki, gdyż  
1 tydzień już upłynął, 
a cały okres rozwoju 
prenatalnego człowie-
ka wynosi 38 tygodni 
od daty poczęcia. 
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•	 A może, wobec powyższego „po-
częciem” ludzkiego życia jest 
implantacja blastuli w macicy,  
a nie zapłodnienie?

Nie! Początkiem ludzkiego życia 
jest zapłodnienie, czyli połączenie 
s i ę  k o m ó r k i  j a j o w e j  m a t k i  
z plemnikiem ojca. Przedtem były 
to komórki, które należały do ich 
ciał. Po zapłodnieniu powstaje nowa 
istota ludzka, całkowicie unikalna  
i niepowtarzalna, która natychmiast 
bardzo dynamicznie wchodzi 
na drogę typowego dla każdego 
człowieka szlaku rozwojowego  
i posiada w sobie niezwykłą wiedzę, 
w jaki sposób ma on przebiegać. 
Nie należy ona do ciała matki, ale 
jej obecność i potrzeby wywołują  
u niej ciążę. 
PRóBy INTERPRETOWANIA 
IMPLANTACJI JAKO POCZęCIA 
(POCZąTKU ŻyCIA) MAJą NA 
CELU POZBAWIENIE PRAWNEJ 
OCHRONy POCZęTEJ ISTO-
Ty LUDZKIEJ PRZEZ PIERW-
SZE DWA TyGODNIE ŻyCIA,  
ABy UMOŻLIWIć PROCEDURy 
in vitro NA EMBRIONACH, 
PRóBy KLONOWANIA, INGE-
ROWANIA W LUDZKI GENOM, 
A TAKŻE BEZTROSKIE STOSO-
WANIE ŚRODKóW WCZESNO-
PORONNyCH, NP. WKŁADKI 
DOMACICZNEJ (SPIRALI), RóŻ-
NyCH TABLETEK HORMONAL-
NyCH ORAZ TZW. ANTyKON-
CEPCJI nAstępnego DniA.  

Matka, która umie obserwować 
swój cykl i wie, kiedy u niej wystę-
puje jajeczkowanie (owulacja), wie 
bardzo szybko (20 dni po jajeczko-
waniu), że poczęło się dziecko i w 
jakim jest ono wieku. Każda kobieta 
może i powinna się tego nauczyć!

•	 Czy implantację zarodka w ma-
cicy należy uznać za właściwy 
początek ciąży? 

Należy uporządkować termino-
logię, która często myli. Trzeba 
odróżnić wiek dziecka, liczony od 
poczęcia (zapłodnienia) od zapo-
czątkowania ciąży u matki spowo-
dowanej jego obecnością. Przeciętny 
czas rozwoju dziecka w łonie matki 
od poczęcia do urodzenia wynosi 38 
tygodni, czyli 266 dni. Ciągle jednak 
wiele podręczników medycznych 
błędnie określa tzw. „wiek ciążowy”,  
licząc od pierwszego dnia ostatniego 
krwawienia miesiączkowego matki. 
W rzeczywistości poczęcie następuje 
w trakcie trwania cyklu, najczęściej 
ok. 14 dnia, dziecko jest więc młod-
sze. Jeśli cykl matki odbiegał od 
normy i owulacja wystąpiła znacznie 
później,  różnica ta odpowiednio się 
zwiększa. 

Termin „wiek ciążowy” jest nie-
właściwy także z tego powodu, że 
„stan ciąży” matki, czyli zmiany  
w jej ciele konieczne dla umożli-
wienia dziecku dalszego rozwoju, 
w rzeczywistości występują dopiero 
po otrzymaniu od niego sygnałów 
hormonalnych, co następuje po im-
plantacji.

IMPLANTACJA
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To stadium rozwoju każdej istoty 
ludzkiej dawniej nazywano blastulą. 
obecnie coraz częściej stosuje się 

termin blastocysta – od gr. blastos = 
zarodek i od koiloma = jama. należy 
jednak zwrócić uwagę, że w potocz-

nym języku cysta oznacza torbiel 
wypełnioną płynem zapalnym i ko-
jarzy się ze zjawiskiem patologicz-
nym, a nie z naturalnym rozwojem, 
z tego względu  nie należy stosować 
tego terminu w wyjaśnianiu zjawisk 
właściwych dla wczesnej fazy życia 

człowieka.
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Dzieci rodzi się zbyt mało, 
a społeczeństwo starzeje 
się coraz szybciej. Sytuacja 
ludnościowa Polski już jest 
trudna, a przyszłość demo-
graficzna rysuje się źle. Pod 
względem liczby ludności 
Polska znajduje się na 32. 
miejscu wśród krajów świata 
i na 6. w Unii Europejskiej. 
Wydaje się, że jest to dobra 
pozycja. Większość z nas nie 
ma świadomości, jak bardzo 
jest ona zagrożona i jakie są 
przyczyny oraz konsekwen-
cje malejącego zaludnienia. 

W naszym kraju rozpoczęła 
się depopulacja, czyli zmniej-
szanie się liczby ludności. 
W latach 1997-2007 co roku 
rejestrowano ubytek lud-
ności Polski. Bezpośrednią 
przyczyną był spadek liczby 
urodzeń przy niewielkich 
zmianach w liczbie zgonów. 
Wprawdzie od 2004 r. dzieci 
rodzi się nieco więcej (w 
2008 r. zarejestrowano ponad 
414 tys. urodzeń żywych), ale 
wciąż jest to o 25% mniej niż 
w 1990 r. i ponad 40% mniej 
niż w 1983 r., który był szczy-
towym rokiem ostatniego 
wyżu demograficznego.

Pomimo rosnącej liczby 
urodzeń ciągle nie ma nawet 
prostej zastępowalności po-
koleń – dzieci jest za mało, 
by zastąpić pokolenie rodzi-
ców. W 2007 r. współczynnik 
dzietności wynosił zaledwie 
1,31 – najniżej od ponad 50. 
lat. Daleko nam do korzyst-
nej sytuacji, którą określa 
współczynnik na poziomie 
2,1-2,15, tj. gdy w danym 
roku na jedną kobietę w 
wieku rozrodczym przypada 
średnio 2 dzieci. 

Demografowie podkreśla-
ją, że od 1989 r. utrzymuje się 
okres depresji urodzeniowej, 
której rezultatem jest gwał-
towne zmniejszanie się liczby 
dzieci i młodzieży (0-17 lat). 
W końcu 2008 r. ich udział w 
ogólnej liczbie ludności wy-
niósł mniej niż 20% dzieci w 
wieku poniżej 15. roku życia 
stanowią obecnie ok. 15% 
ogólnej populacji.

Na dzietność kobiet wpły-
wa liczba zawieranych związ-
ków małżeńskich. Szacuje 
się, że w 2008 r. powstało 
257 tys. nowych związków 
małżeńskich – o ponad 8 tys. 
więcej niż rok wcześniej. 
Państwo młodzi są jednak 
coraz starsi. Mężczyźni naj-
częściej żenią się tuż przed 
trzydziestką, a panny młode 
mają – średnio – prawie 26 
lat. Jest to efekt wyboru, 
jakiego dokonują młodzi lu-
dzie. Najpierw chcą osiągnąć 

określony poziom wykształ-
cenia oraz stabilizacji ekono-
micznej, a dopiero potem my-
ślą o małżeństwie, założeniu 
rodziny i jej powiększaniu. 
W konsekwencji znacznie 
wzrosła średnia wieku, w 
którym kobieta rodzi swoje 
pierwsze dziecko – mamy 
rodzące po raz pierwszy mają 
już ponad 26 lat (ok. 23 lata 
w latach 90.). 

Niestety, perspektywa 
szybkiego wyjścia z głębo-
kiej depresji demograficznej, 
z zimy demograficznej, w 
jakiej znajduje się Polska, 
jest dosyć odległa. Niż demo-
graficzny, którego efektem 
jest najmniejszy w krajach 
europejskich poziom dziet-
ności oraz duża emigracja za 
granicę ludzi młodych, mogą 
powodować utrudnienia w 
rozwoju demograficznym 
oraz poważne konsekwencje 
społeczne i gospodarcze. 
Wymaga to pilnej reformy 
systemów: edukacji, ochro-
ny zdrowia, podatkowego  
i ubezpieczeń społecznych. 

Ekonomiści sygnalizują, że 
zaczęły się poważne kłopoty 
w systemie zabezpieczenia 
społecznego i służby zdro-
wia. Obserwujemy proces 
starzenia się zasobów siły 
roboczej, wzrasta liczba osób 
w wieku emerytalnym. Do-
chodzi do niekorzystnego 
obciążenia demograficznego. 
Już dzisiaj na 100 osób w 
wieku produkcyjnym przypa-
da 55 osób w wieku niepro-
dukcyjnym, w tym aż 25 osób 
w wieku poprodukcyjnym. 
ZUS nie obsłuży starzejącego 
się społeczeństwa. NFZ nie 

zapewni nawet podstawowej 
opieki medycznej. 

Perspektywy rozwoju de-
mograficznego Polski nie są 
dobre. Według najnowszej 
prognozy ludności, niewiel-
ki wzrost współczynnika 
dzietności do 1,42-1,45 nie 
zapewni prostej zastępowal-
ności pokoleń. Co więcej, od 
2012 r. liczba urodzeń będzie 
się zmniejszać – najpierw po-
woli, a potem coraz szybciej. 
W 2035 r. urodzi się zaledwie 
272,5 tys. dzieci. Później 
będzie już tylko gorzej.

Konsekwencją tych zmian 
będzie systematyczne, coraz 
szybsze zmniejszanie się licz-
by ludności. Dzisiaj jest już 
pewne, że w okresie najbliż-
szych 30. lat liczba ludności 
Polski zmniejszy się o ponad 
2 miliony. To tak, jakby z 
mapy naszego kraju znikły, 
wraz ze swoją ludnością, 
Warszawa i Gdańsk.

Dbanie o dzieci i rodzinę 
powinno być polską racją 
stanu. Już dziś musimy my-
śleć, co będzie za 20, 30 czy 
50 lat. Odpowiednia polityka 
demograficzna – prorodzin-
na i prorozwojowa – może 
jeszcze zaradzić całkowitej 
depopulacji. Wspieranie ro-
dziców, ułatwienia godzenia 
wychowywania dzieci z pra-
cą zawodową, odpowiednia 
polityka podatkowa – to dzia-
łania, które mogłyby pozy-
tywnie wpłynąć na sytuację 
demograficzną Polski.

 (Na podstawie: GUS, 
„Podstawowe informacje o 
rozwoju demograficznym 
Polski do 2008 roku”, War-
szawa 2009)

NEWS NEWS NEWS

W latach 1997-2007 zmniej-

szyła się liczba ludności Pol-

ski o ponad 175 tys. osób. 

Bezpośrednią przyczyną 

był spadek liczby urodzeń.

W 2008 r. urodziło się 

414 tys. dzieci. O 25% 

mniej niż w 1990 r. i ponad 

40% mniej niż w 1983 r.

Wzrósł średni wiek rodze-

nia dziecka, który w 2007 

r. wynosił 27,9 lat (wo-

bec ok. 26 lat w poło-

wie lat 90.) oraz średni 

wiek urodzenia pierwszego 

dziecka – 25,8 w 2007 r. 

(ok. 23 lata w latach 90.). 

Ze związków pozamał-

żeńskich rodzi się ok. 

20% dzieci. Odsetek ten 

w miastach wynosi 22%, 

na wsi – ponad 15%.

Panny młode są coraz 

starsze, w 2007 roku 

miały – średnio – 25,4 

lat, wobec niepełna 23 

lat na początku lat 90.

Od 2006 r.  nas tępu-

je spadek liczby separa-

cji – w 2008 r. orzeczo-

no ich niespełna 4 tys. 

W 2008 r. zmarło ponad 

379 tys. osób, co ozna-

cza o 2 tys. więcej niż w 

2007 r. Głównymi przy-

czynami zgonów w Polsce 

są choroby układu krąże-

nia i choroby nowotworo-

we; stanowią one ponad 

70% wszystkich zgonów. 

W 2007 roku przeciętne 

trwanie życia dla męż-

czyzn wynosiło 71 lat, a 

dla kobiet – 79,7 lat. W 

porównaniu do początku lat 

90. trwanie życia wydłużyło 

się o 4,7 roku dla mężczyzn 

oraz o 4,5 roku dla kobiet. 

Zgodnie z prognozą demo-

graficzną w 2020 roku licz-

ba ludności Polski osiągnie 

37,8 mln, zaś w 2035 roku 

– niecałe 36 mln, w okresie 

najbliższych 28 lat licz-

ba ludności Polski zmniej-

szy się o ponad 2 miliony. 

(Opracowano za GUS 2009)

40-letnia Amerykanka 
w 35. tygodniu ciąży po-
stanowiła oddać dziecko, 
które nosi, jego rodzicom 
biologicznym. Okazało 
się, że w klinice popeł-
niono pomyłkę i wszcze-
piono jej cudzy zarodek, 
natomiast jej własny po-
został zamrożony. Sytu-
acja stała się trudna dla 
obydwu małżeństw. Osta-
tecznie po długich roz-
ważaniach małżeństwo 
oczekujące urodzenia się 
dziecka zdecydowało, 
że po porodzie zostanie 
ono zwrócone rodzicom 
biologicznym. 

Cała sprawa prawdopo-
dobnie zakończy się w są-
dzie w sprawie przeciwko 
klinice, która będzie mu-
siała zapłacić odszkodo-
wanie obu małżeństwom.  

Opinii publicznej znane 
są także dwa przypadki 

31-letnia Brytyjka (mat-
ka trójki dzieci) dowie-
działa się, że jej brat ho-
moseksualista  chciałby 
stworzyć ze swoim chło-
pakiem prawdziwą rodzi-
nę, zdecydowała się więc 
zostać matką zastępczą. 
Dziecko poczęło się meto-
dą in vitro. Dawcą nasienia 
został drugi z mężczyzn. 
Obaj ojcowie towarzyszyli 
kobiecie przy porodzie. 

Małgorzata Wyszyńska

TROCHĘ FAKTÓW – JEST NAS 
CORAZ MNIEJ

POMYŁKOWE 
DZIECKO! 

URODZIŁA 
DZIECKO GEJOM

(w Japonii i Anglii), że 
kobieta w ciąży zainicjo-
wanej metodą in vitro, 
gdy dowiedziała się o 
podobnej pomyłce, pod-
jęła decyzję o aborcji 
„cudzego” dziecka. Zda-
rzały się też przypadki, 
gdy biała kobieta rodziła 
niespodziewanie czarne 
dziecko na skutek pomył-
ki w klinice.

Jednocześnie Fertility 
Institute z Los Angeles 
stosuje przedimplanta-
cyjną diagnostykę ge-
netyczną już w trzecim 
dniu od poczęcia metodą 
in vitro w celu selekcji 
zarodków ze względu 
na pożądane cechy, np. 
płeć, kolor skóry, oczu, 
włosów… 

Dla tego typu procedur 
zaczęto stosować nową 
nazwę „medycyna ko-
smetyczna”. 

Chłopczyk o imieniu Wil-
liam urodził się 11 czerwca 
br. W metryce urodzenia 
rubryka z danymi ojca po-
została pusta. Mężczyźni 
muszą przejść procedurę 
adopcyjną. Prawdopodob-
nie są pierwszymi gejami 
w Wielkiej Brytanii, którzy 
oficjalnie zostaną adopcyj-
nymi rodzicami.

(Za: the sun  z dnia 
28.07.2009)
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Klub jest obecnie, naj-
szerszą z możliwych, 
płaszczyzną poparcia dla 
idei ochrony ludzkiego 
życia i chrześcijańskiej 
moralności, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi 
na ochronę rodziny.

Klub nie jest kolejnym 
stowarzyszeniem, ale 
miejscem spotkania osób 
o podobnym systemie 
wartości i zaangażowa-
nia. Ma służyć wspólnej 
pomocy w budowaniu cy-
wilizacji miłości i życia. 

Patronat nad Klubem 
prowadzi Human Life 
International – między-
narodowa organizacja 
„pro-life” zbudowana 
na fundamencie nauki 
Kościoła katolickiego, 
zwłaszcza encykliki „Hu-
manae vitae”. 

Jedynym warunkiem 
przystąpienia do Klubu 
jest zaakceptowanie za-
łożeń ideowych i wypeł-
nienie formularza zgło-
szenia. W odpowiedzi 
nadsyłamy legitymację, 
która jest bezpłatna. Wy-
syłamy również bieżą-
ce informacje na tematy 
pro-life. 

Wszelkie ofiary pie-
niężne są jedynie cał-
kowicie dobrowolnymi 
darami, wspierającymi 
działania w obronie życia 
i rodziny.
  

---------------

PRZyŁąCZ SIę 
DO NAS!

Napisz:

Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia, 

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

lub zadzwoń: 

tel. (58) 341-19-11

wyślij e-maila:

klub@hli.org.pl

Wówczas nawiążemy 
korespondencję.

Możesz też zapisać się 
poprzez stronę internetową 

www.hli.org.pl 
(dział Klub Przyjaciół 

Ludzkiego Życia).

Nr konta:  
05 1240 1242 1111 

0000 1587 7356

Zapraszamy do 
Klubu Przyjació³ 
Ludzkiego ¯ycia

Drodzy przyjaciele!
Bardzo Was prosimy  

o przyłączenie się do ogól-
noświatowej Petycji na 
Rzecz Dziecka Nienarodzo-
nego i Rodziny. Pierwsza 
wersja tej petycji została 
podpisana przez 467 000 
osób z całego świata (w 
tym ok. 60 tys. z Polski) 
i złożona podczas konfe-
rencji prasowej organizacji 

prorodzinnych w siedzibie 
ONZ w Nowym Jorku. 
Głównym organizatorem 
akcji zbierania podpisów 
pod tą petycją jest Katolicki 
Instytut Rodziny i Praw 
Człowieka (C-FAM). Pety-
cja ta została przetłumaczo-
na na 15 języków, w tym 
również na język polski. 

Obecnie uruchamiamy ją 
ponownie, licząc na to, że 
obecnie połączy ona jesz-
cze więcej osób, do których 
nie dotarła poprzednio. 
Mamy nadzieję, że uzyska 
ona poparcie 1 miliona 
osób. TAK! 1.000.000 pod-
pisów za dzieckiem poczę-
tym i rodziną.

Petycja wzywa państwa 
członkowskie ONZ do 

 
 
 
 

 

To wszystko naprawdę 
wydarzyło się w Polsce! 
Zastępcza matka (tzw. 
surogatka) miała za od-
powiednio dużym wyna-
grodzeniem tylko urodzić 
dziecko, a następnie oddać 
je zamożnemu małżeń-
stwu z Warszawy. Jednak 
po porodzie, gdy przytuli-
ła noworodka, chciała go 
mimo wszystko zatrzy-
mać. Zleceniodawcy siłą 
odebrali jej niemowlę. 

Kobieta jest samotną 
matką. Mieszka z dwójką 
dzieci w bardzo ciężkich 
warunkach. Ma zaledwie 
podstawowe wykształ-
cenie, trudno jej znaleźć 
pracę. Dlatego zdecydo-
wała się na współpracę z  
pierwszą w Polsce firmą 
pośredniczącą w wynaj-
mowaniu matek zastęp-
czych. 

Po podpisaniu umowy 
do jej macicy wprowa-
dzono poczęty metodą 
in vitro embrion, którego 
genetycznymi rodzicami 
byli obcy jej ludzie. Po-
czątkowo stosowała się do 
zaleceń pośredniczki: nie 
głaszcz brzucha, nie roz-
mawiaj z dzieckiem, myśl 
o nim źle – nie możesz się 
do niego przyzwyczaić. 
Miała jednak wątpliwości. 
Kiedy zwierzyła się z nich 

zleceniodawcom, natych-
miast zjawił się u niej ich 
adwokat. Przypomniał, 
że nie ma ona do tego 
dziecka żadnych praw. 
Zaszantażował, że jeśli 
będzie robić jakiekolwiek 
problemy, może stracić 
również swoje córki.

Początkowo chcia-
ła walczyć o prawo do 
opieki, ale po pewnym 
czasie zrezygnowała.  
O decyzji zaważył fakt, 
że na czas rozwiązywa-
nia sprawy chłopczyk 
trafiłby do domu dziecka. 
Jej prawnik twierdzi, że 
prawdopodobnie dostała-
by dziecko z powrotem. 
To ona z punktu widzenia 
prawa jest jego matką. 
Jeżeli mężczyzna, który ją 
wynajął, jest zarazem ge-
netycznym ojcem dziecka, 
to na sali sądowej mógłby 
tylko i wyłącznie walczyć 
o prawo do opieki nad 
niemowlęciem. Oboje bo-
wiem są pełnoprawnymi 
rodzicami. 

Teraz zastępcza matka 
stara się myśleć, że po 
prostu straciła dziecko. 
Chodzi na terapię i przyj-
muje silne leki antydepre-
syjne. Cała sprawa trafiła 
do mediów wiosną tego 
roku, wywołując potężne 
kontrowersje.

Dr Sheila Matthews, 
angielski pediatra, została 
karnie usunięta z komisji 
decydującej o przyznaniu 
dziecka rodzicom adop-
cyjnym, gdyż odmówiła 
wyrażenia zgody na roz-
ważenie aplikacji pary 
gejowskiej i udział w gło-
sowaniu.

Stwierdzono, że jej po-
glądy na temat homo-
seksualizmu są nie do 
pogodzenia z równością 
obywateli wobec prawa, 
gdyż powiedziała, że nie 
sądzi, aby adopcja przez 
parę homoseksualną była 
dla tego dziecka czymś 
dobrym. 

Doktor Sheila przez 
ostatnich pięć lat jako 
specjalista była odpowie-
dzialna za badanie stanu 
zdrowia kandydatów na 
rodziców adopcyjnych, 
gdyż  prawo wymaga usta-
lenia, czy stan zdrowia 
fizycznego i psychicznego 
kandydatów dobrze rokuje 
dla podjęcia długookreso-
wej opieki nad dzieckiem. 
Zdecydowanie podkreśla: 
Jako specjalista wiem, że 
dziecku potrzebni są oboje 
rodzice – matka i ojciec. 
Ważne jest to, że matka 
jest kobietą, a ojciec jest 
mężczyzną. Dziecko ob-
serwując kobietę i mężczy-

PETYCJA NA RZECZ DZIECKA 
POCZĘTEGO I RODZINY

NOWE PROBLEMY Z 
ADOPCJĄ

MATKA DO 

WYNAJĘCIA
znę dokonuje określenia, 
identyfikacji swojej płci. 
Dokonuje się to przez 
naśladownictwo czy też 
odróżnianie. Wychowy-
wanie dziecka przez parę 
jednopłciową negatywnie 
wpływa na rozwój adop-
towanego dziecka – dłu-
gotrwałe konsekwencje 
takiej adopcji przejawiają 
się m. in. w problemach 
z określeniem własnej 
tożsamości. Jednakże od 
początku 2009 roku w 
Wielkiej Brytanii komisje 
ds. adopcji obowiązuje 
przestrzeganie instrukcji o 
niedyskryminowaniu wo-
bec prawa adopcyjnego 
ze względu na orientację 
seksualną. Eksperci mó-
wiący prawdę są zwal-
niani. Zamknięto także 
wiele kościelnych poradni 
adopcyjnych.  

prawidłowej interpretacji 
Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, zgod-
nej z zamierzeniem tych, 
którzy ją uchwalili, jako 
chroniącej życie każdego 
człowieka, w tym także 
dziecko w łonie matki 
oraz wzywającej do szcze-
gólnej ochrony rodziny!  
Te treści zostały zawarte 
w Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka, ale 
obecnie próbuje się o nich 
zapominać, a nawet próbo-
wać na nowo je interpreto-
wać. Musimy się upomnieć  
o rzeczywiste prawa czło-
wieka. Musimy udowodnić 
ONZ, że istnieje globalne 
poparcie dla dziecka nie-
narodzonego i rodziny. 

W celu podpisania petycji przez Internet 
należy wejść na stronę: 

www.c-fam.org

Prosimy także o przekazywanie tej in-
formacji swoim przyjaciołom. 

Można także pobrać tekst deklaracji  
z Internetu i zbierać podpisy zbiorowo, 
a następnie wysłać je na adres Klubu 
Przyjaciół Ludzkiego Życia. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z organi-
zatorem i na pewno przekażemy Wasze 
poparcie.
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Oferta Edukacyjna

Zamawiam następujące publikacje:

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

Jaśkowa Dolina 47/1a, 80-286 Gdańsk, 
faxem: (58) 346-10-02 lub e-mailem: publikacje@hli.org.pl

na następujący adres:

Wszystkie materiały  
wysyłamy za zaliczeniem 

pocztowym.

Doliczamy koszty przesyłki  
(opłata zryczałtowana 14,50 zł)

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

Podpis:

Jestem członkiem KPLŻ

Telefon

E-mail

Kod i  
miejscowość

Ulica i nr 
domu

Imię i 
nazwisko

„Mały prezencik”

„Cud istnienia”

„Oto jestem”

„Matka Boża Zimowa”

„Pójdźmy wszyscy do stajenki...”

„Św. Mikołaj”

„Jan Paweł II do dzieci”
„Cud istnienia”
Halina Błaż

W jaki sposób powstał 
świat? Czym Pan Bóg 
się posłużył, aby go 
stworzyć? Skąd się biorą 
dzieci? 
Tekst skomentowany 
sympatycznymi ilustra-
cjami.

CENA: 15,- zł

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

Redaguje zespół:
Ewa Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Małgorzata Wyszyńska, Arkadiusz Disterheft (skład), Magdalena Zdrojewska.

Adres: Klub 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”

„Oto jestem”
Włodzimierz  
Fijałkowski

Bogato ilustrowana 
książka ukazująca 
rozwój dziecka  
w łonie matki.  
Skierowana do dzieci, 
młodzieży, rodziców  
i nauczycieli.

NOWOŚCI!!!

„Mały prezencik”
Małgorzata Wilk

To krótkie opowiadanie, które 
w jasny i prosty sposób daje 
odpowiedź na pytanie „Skąd 
się biorą dzieci?”

CENA: 5,- zł

CENA: 25,- zł

„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

„Jan Paweł II do dzieci”

Książka zawiera, ślicznie zilustro-
wane, fragmenty wypowiedzi Jana 
Pawła II do dzieci. Całość dopełnia 
elegancka oprawa.

„Prawo naturalne  
i prawo stanowione  
we współczesnej  
medycynie europejskiej”

Pokongresowa publikacja  
z XI Europejskiego  
Kongresu  Katolickich  
Stowarzyszeń Lekarskich, 
który odbył się w Gdańsku w 
dn. 11-14 września 2008 r. 
Zawiera materiały  
w j. polskim i j. angielskim. 

CENA: 30,- zł

CENA: 16,- zł

CENA: 12,- zł

CENA: 12,- zł

POCZTÓWKI OKAZJA!!!

„Pójdźmy  
wszyscy  
do stajenki...”

puzzle,  
60 elementów

„Św. Mikołaj”

puzzle,  
60 elementów

„Prawo nat. i prawo stanowione...”

„Gdy śliczna Panna”

„W żłobie leży”

„Stajenka”

„Św. Rodzina”


