
ŚWIĘTA MATKA TERESA 
  Z KALKUTY 
 List do Polaków

Moi Drodzy! 
Bracia i Siostry w Polsce!
Jak wiecie, jestem w szpitalu, ale słysząc 
o zmianach prawa, jakie są rozważane w 
Polsce, czuję, że Bóg chce, abym zwróci-
ła się do Was w imieniu nienarodzonych 
dzieci. 

Życie jest najpiękniejszym darem Boga. 
On stworzył nas do wielkich rzeczy, aby 
kochać i być kochanym. Bóg daje nam 
czas na ziemi, abyśmy poznali Jego Mi-
łość, abyśmy doświadczyli Jego Miłości 
do głębi naszego istnienia. Abyśmy Go 
kochali, byśmy kochali naszych braci i 
siostry. 

Życie jest darem Boga. Darem, którym tyl-
ko Bóg może obdarzać. I Bóg w swojej po-
korze dał mężczyźnie i kobiecie zdolność 
współpracy z Nim w przekazywaniu życia. 
Jakikolwiek był Jego zamiar, nie wolno 
nam ingerować w ten piękny Boży dar ani 
go niszczyć. 

Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego 
dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, 
bardziej komfortowe, wygodniejsze życie? 
Więcej wolności? Bać się należy jedynie 

łamania Bożych praw, ponieważ Bóg w 
swojej nieskończonej i czułej miłości pra-
gnie tylko naszego dobra, naszego szczę-
ścia, naszej miłości.

Moi kochani Polacy! 
Uczcie swoich młodych kochać Boga. 
Uczcie ich modlić się. A jeśli będziecie 
trzymać się razem, będziecie kochać się 
wzajemnie taką miłością, jaką Bóg kocha 
każdego z nas.

 Z całych sił starajmy się utrzymać jed-
ność polskich rodzin. Wnośmy prawdziwy 
pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, 
kraj, w świat. Zaczynajmy od pełnego mi-
łości pokochania małego dziecka już w ło-
nie matki. 

Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu 
miejscach, tym, co najbardziej niszczy po-
kój we współczesnym świecie, jest abor-
cja, ponieważ jeżeli matka może zabić 
swoje własne dziecko, co może po-
wstrzymać Ciebie i mnie od zabijania 
się nawzajem? 

Najbezpieczniejszym miejscem na 
świecie powinno być łono matki, 

gdzie dziecko jest najsłabsze i najbardziej 
bezradne, w pełni zaufania całkowicie zda-
ne na matkę. I pamiętajcie, że Jezus powie-
dział: Wszystko, co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili (Mt 25, 40). 

Ofiarowuję wszystkie 
swoje cierpienia, wy-
nikające z choroby i 
bezradności, abyście 

dokonali prawidłowego wyboru – abyście 
wybrali życie, zgodnie z wolą Bożą. 

Módlmy się! Niech Bóg Was błogosławi.

Podczas największej batalii w obronie życia w Polsce w 1996 roku Mat-
ka Teresa z Kalkuty, właśnie ogłoszona świętą, napisała list do Polaków. 
Dzięki pomocy Sióstr Miłosierdzia nadszedł on faksem do naszego, 
polskiego biura Human Life International. Szybko go przetłumaczyli-
śmy i wysłaliśmy do mediów. Matce Teresie przekazaliśmy nasze wiel-
kie podziękowanie. W tym czasie była już bardo chora i zmagała się  
z wielkim cierpieniem. Ofiarowała je za nas, Polaków, abyśmy ochronili 
życie. Czy spełniliśmy jej prośbę i oczekiwania? Ten list jest nadal bar-
dzo aktualny, zwłaszcza teraz, gdy w Polsce rozpoczyna się dyskusja 
na temat pełnej ochrony życia każdego poczętego dziecka.  Z okazji 
kanonizacji Matki Teresy z Kalkuty warto go ponownie przemyśleć.

Wybierzmy Rodzinę i ¯ycie!
BIULETYN EDUKACYJNY FUNDACJI KLUB PRZYJACIÓ£ LUDZKIEGO ¯YCIA – WYDANIE SPECJALNE
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Pani Ewo, czy to prawda, że za-
mierzacie wsadzać kobiety do 
więzienia za dokonanie aborcji, 
również w tzw. najtrudniejszych 
sytuacjach życiowych?

Nie, oczywiście, że nie! Taki po-
stulat znajdował się co prawda 
w projekcie obywatelskim Stop 
Aborcji, opracowanym przez 
Fundację Pro oraz młodych 

prawników z Instytutu Ordo Iu-
ris. Do  uchwalenia jakichkol-
wiek zmian ustawowych jeszcze 
daleka droga. Liderzy organizacji 
prorodzinnych i pro-life, zrzesze-
ni w Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia (PFROŻ) oraz Fo-
rum Kobiet Polskich (FKP) od 
początku nie tylko byli przeciwni 
takiemu pomysłowi, ale zdecy-
dowanie protestowali.  PFROŻ 
wypracowała nawet własną pro-
pozycję ustawy, która pozostawia 
obecnie obowiązujący przepis, 
że kobieta nie podlega karze.  
PFROŻ złożyła swój projekt u 
Marszałka Sejmu, który podpisa-
ło ok. 165 tys. osób. Zostanie on 

przeprowadzony przez Komisję 
Petycji. PiS obiecał, że przygotu-
je także swój własny projekt.

Jaka była motywacja PFROŻ, 
aby sprzeciwić się propozycji ka-
rania kobiet?
My rozumiemy, że kobieta jest 
zawsze drugą ofiarą aborcji. 
ZAWSZE! I płaci bardzo wyso-
ką cenę. Nie ma bezpiecznych 

aborcji. Trzy razy więcej ko-
biet umiera w trakcie aborcji w 
stosunku do kobiet, które tego 
nie robiły. Występuje mnóstwo 
schorzeń, również bardzo poważ-
nych. A obecnie w Polsce mamy 
jeden z najniższych wskaźników 
śmiertelności okołoporodowej. 
Kobiecie-matce w trudnej sytu-
acji trzeba pomóc. I materialnie, 
i psychologicznie, i duchowo. 
Tylko serdeczne zrozumienie i 
profesjonalna terapia są dobrą 
metodą. Wsadzanie do więzienia 
czy w ogóle ciąganie po sądach, 
jest niecelowe. Do PFROŻ i Fo-
rum Kobiet Polskich należą licz-
ne organizacje, które tę pomoc 

prowadzą od lat i mają olbrzymie 
doświadczenie. Obecnie postu-
lujemy, aby tę pomoc znacznie 
zwiększyć.

Skąd się wzięła propozycja ka-
rania kobiet, która wywołuje tak 
wiele sprzeciwów i emocji?
Wydaje mi się, że niektórzy nie 
rozumieją głębi problemu zespo-
łu poaborcyjnego. Młodzi  praw-
nicy z Ordo Iuris nie mają tego 
doświadczenia i na wszystko pa-
trzą przede wszystkim z punktu 
widzenia funkcjonowania prawa. 
Dla nich nadrzędną jest zasada 
prawa karnego: jak jest przestęp-
stwo, to musi być kara. 

Czy inne ruchy pro-life także po-
parły pozycję PFROŻ?
Pozycję PFROŻ w tej sprawie 
poparła Europejska Federacja 
Jeden z Nas i Human Life Inter-
national Polska oraz wiele innych 
mniejszych organizacji. W po-
dobnym tonie było także wystą-
pienie polskich biskupów, którzy 
zdecydowanie odrzucają propo-
zycję karania kobiet.

Czyli w ruchach pro-life nastąpił  
rozłam?
Z pewnością są grupy, które dążą 
do radykalizacji postaw. To nie 
jest dobre. Jednakże w zasad-
niczej sprawie jesteśmy zgod-
ni. Każdy człowiek od poczęcia 
ma prawo do życia niezależnie 
od jego kondycji zdrowotnej, 
miejsca przebywania, wieku czy 
okoliczności poczęcia. Bez dys-
kryminacji. Prawo to zapewnia 
Konstytucja RP i inne ustawy. To 
najzupełniej logiczna postawa i 
większość ludzi ją akceptuje.

Skąd więc te manifestacje kobiet 
na ulicach polskich miast? 
To osobny problem. Widać w tym 
olbrzymią manipulację społe-
czeństwem. Chodzi chyba o wy-
prowadzenie rozżalonych mło-
dych kobiet na ulice. Nie chodzi 
tu jednak o samą aborcję, ochronę 
praw kobiet czy dziecko poczęte. 
Jest to perfidny atak na obecny 
rząd, do czego rozemocjonowane 
kobiety znakomicie się nadają. 
KOD utracił już zupełnie jakie-
kolwiek paliwo do dalszych ma-
nifestacji, więc wykorzystuje się 
trudny problem aborcji i napusz-
cza kobiety. Znowu pojawiają 
się absurdalne zarzuty o łamaniu 
demokracji. Mam wrażenie, że 
ta akcja jest znakomicie przygo-
towana i dofinansowana. Patrząc 
na to, co się dzieje na polskich 
ulicach i w Parlamencie Euro-
pejskim, można mieć wrażenie, 
że propozycja karania kobiet 
jest celowo podłożoną bombą. 
Przy okazji feministki i liberalne 
media robią, co mogą, aby zwy-
czajne młode kobiety, dotychczas 
pozytywnie nastawione do życia, 
przeciągnąć na swoją stronę.  

Czy widzi Pani konkretne przy-
kłady takich manipulacji?
Pani Janda, na przykład, oświad-
czyła, że gdyby te propozycje 
ustawy obowiązywały wcześniej, 

umarłaby dwukrotnie, bo jej ciąże 
stanowiły zagrożenie dla życia. 
Faktem natomiast jest, że żadna 
z propozycji, nawet najbardziej 
ortodoksyjna, nie zakłada zakazu 
ratowania życia matki. Tymcza-
sem wmawia się kobietom, że tak 
właśnie jest. Podobnych kłamstw 
pojawia się ostatnio bardzo wie-
le. Ich cel jest jasny, chodzi o 
świadomość społeczną Polaków. 
Można przeprowadzić zmianę 
ustawy w Parlamencie, ale prze-
grać to, co jest najcenniejsze. 
Wielkie poparcie polskiego spo-
łeczeństwa dla obrony życia.

Rzeczywiście, polskie społeczeń-
stwo w przeważającej większości 
jest pro-life. Skąd to się bierze?
To poparcie budujemy od wielu 
lat żmudnymi metodami pozy-
tywnej edukacji pro-life. Ludzie 
otwierają swoje serca dla maleń-
kiego, poczętego dziecka, ukryte-
go pod sercem matki. Uczniowie 
ze szkoły wynoszą szacunek dla 
życia. Prezentowanie przemocy, 
nawet w najlepszej intencji, w 
praktyce tę przemoc i postawy 
agresywne nasila. Nie tędy nasza 
polska droga.

Na co teraz powinniśmy zwrócić 
największą uwagę? 
Przede wszystkim należy zacho-
wać czujność i nie dawać sobą 
manipulować. Powinniśmy także 
poszerzyć swoją wiedzę na temat 
sytuacji szczególnie trudnych. 
Dzisiaj większość młodych osób 
prawie nic na ten temat nie wie. 
Powtarzają slogany z mediów. Po-
winniśmy poważnie zastanowić 
się czy leczenie gwałtu i przemo-
cy kolejnym gwałtem, którym jest 
aborcja, w ogóle służy kobiecie? 
Albo czy wobec polskich dzie-
ci powinniśmy stosować zasady 
eugeniczne, jakich używali nazi-
stowscy lekarze w czasie II wojny 
światowej? 

Zawsze chronimy i kobietę, 
 i jej poczęte dziecko

Wywiad z Ewą Kowalewską, prezesem Forum Kobiet Polskich

Przerwania ciąży dokonane w Polsce w latach 2002-2013, według przyczyn

Rok Ogółem

Przerwania ciąży dokonane zgodnie z ustawą:
z powodu  

zagrożenia życia lub 
zdrowia matki

przy podejrzeniu 
poważnej choroby 

płodu

w wyniku czynu 
zabronionego

2005 225 54 168 3
2006 339 82 246 11
2007 326 37 287 2
2008 499 32 467 0
2009 538 27 510 1
2010 641 27 614 0
2011 669 49 620 0
2012 752 50 701 1
2013 744 23 718 3
2014 971 48 921 2

 
Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania ustawy z dnia  

7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Fragment komunikatu z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episko-
patu Polski:
W związku z dyskusją o ochronie życia ludzkiego Konferencja Episko-
patu Polski podkreśla, że życie każdego człowieka jest wartością pod-
stawową i nienaruszalną. Jego obrona stanowi obowiązek wszystkich, 
niezależnie od światopoglądu. Biskupi zwracają się do ludzi dobrej 
woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących pra-
wo, aby zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia. Dzię-
kując świeckim angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje 
pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę w 
tej ważnej sprawie. 
Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania kobiet, które 
dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramen-
cie pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i nor-
mami etyczno-moralnymi. Uwarunkowania kobiety decydującej się 
na aborcję są złożone i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, Evangelium 
vitae, 59). Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru prze-
rwania ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną i życzliwą 
opieką oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną.

Stanowisko Polskich Biskupów
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Gwałt jest wielkim dramatem 
i krzywdą. Pamięć o nim pozo-
staje na zawsze w świadomości 
kobiety. To nieszczęście już ją 
jednak spotkało. Jest faktem 
dokonanym, którego niestety 
cofnąć się nie da. 
Teraz trzeba się zastanowić, w 
jaki sposób można tej kobie-
cie pomóc. Na pewno potrzeb-
na jest długotrwała terapia i 
ochrona przed kolejnymi ura-
zami. 

• Co robić, jeżeli kobieta na 
skutek gwałtu zaszła w ciążę? 
Sytuacja znacznie się kompli-
kuje. Traumatyczne przeżycie 
gwałtu powoduje, że rozwijające 
się dziecko jest dla niej trudne do 
przyjęcia. To jest dziecko gwał-
ciciela i przede wszystkim z nim 
się kojarzy. Ciąża jest odbierana 
jak kontynuacja agresji i gwałtu. 
Powstaje więc silna reakcja od-
rzucenia. Jest to bardzo trudne. 
Należy zastanowić się, jakie dzia-
łanie pomocowe zmniejszy trau-
mę gwałtu i pomoże tej kobiecie. 

• Czy aborcja pomaga 
skrzywdzonej kobiecie? 
Kobiety z amerykańskich organi-
zacji Victims of Abortion (Ofiary 
Aborcji), które doświadczyły 
traumy gwałtu i przerwania ciąży, 
a mają odwagę o tym mówić, jed-
nogłośnie i jednoznacznie twier-
dzą, że największym gwałtem, 
jakiego może doświadczyć kobie-
ta jest aborcja. Wyrwanie rozwi-
jającego się dziecka z łona matki 
jest wielką traumą, która pozosta-
je na zawsze. Pomimo spychania 
tego złego doświadczenia do pod-
świadomości i negowania faktów, 
problem powraca latami. Kobieta 
zawsze jest drugą ofiarą aborcji 
i bardzo cierpi. Osoby, którym 
wydaje się, że aborcja po gwałcie 
jest w pełni uzasadniona dla do-
bra kobiety, nie znają faktów i nie 
przemyślały tej sprawy.

• Czy leczenie traumy po 
gwałcie kolejnym aktem prze-
mocy i gwałtu ma sens?
Aborcja dziecka poczętego z 
gwałtu w pierwszej chwili może 
wywoływać złudne uczucie ulgi, 
ale później problem wraca zwie-
lokrotniony, a kobieta najczęściej 
pozostaje z nim sama. 
Traumatyczne przeżycia i gwałtu, 
i aborcji nakładają się na siebie i 
głęboko ranią. Poza tym aborcja 

zawsze niesie ze sobą wiele po-
wikłań.  

• Czy kobieta jest w stanie za-
akceptować dziecko poczęte na 
skutek gwałtu?
Sytuacja jest bardo trudna, ale 
zdarza się, że matka przyjmuje to 
dziecko. Ono jest także jej dziec-
kiem, tylko w połowie gwałci-
ciela. Najczęściej jednak kobieta 
nie jest w stanie zaakceptować 
tego dziecka, gdyż jego obec-
ność odnawia traumę gwałtu. To 
jest w pełni uzasadnione! Może 
jednak urodzić i oddać je kocha-
jącym rodzicom adopcyjnym, 
którzy na nie czekają. Zdarza 
się, że matka nie jest w stanie 
nawet przytulić noworodka. Nie 
można mieć do niej o to preten-
sji. Jedna z kobiet po urodzeniu  
i oddaniu dziecka do adopcji 
powiedziała: - Pomimo tego, że 
zostałam skrzywdzona, ja nie 
skrzywdziłam nikogo. Pozwoli-
łam żyć temu dziecku i oddałam 
je kochającym rodzicom, którzy 
bardzo go pragną. Teraz mogę 
zapomnieć i zacząć żyć na nowo.
 

• Czy znane są przypadki, że 
matka zachowała dziecko?
Tak. Najczęściej nikt o tym 
nie wie. To cichy heroizm tych 
matek. Zależy to także od po-
stawy mężczyzny najbliższe-
go zgwałconej kobiecie. Dr 
Willke opisuje swoją rozmowę  
z kobietą, poczętą na skutek 
brutalnego gwałtu jej matki 
na oczach jej męża. Gdy oka-
zało się, że żona zaszła w cią-
żę, mężczyzna ten powiedział:  
– Pomimo tego, że nie jest moje, 
jest to dziecko i nie pozwolę go 
zabić. Przyjął i wychował ją jako 
swoją córkę, a ona codziennie 
dziękowała Bogu za wspaniałe-
go, chrześcijańskiego ojca. (Patrz 
J.C. Willke, Aborcja pytania i od-
powiedzi, s. 166)

• Jaka jest perspektywa 
dziecka?
Dziecko jest całkowicie niewin-
ne. Nie powinno być skazywane 
na śmierć za zbrodnię swojego 
ojca. Dynamicznie rozwija się 
pod sercem swej matki i chce 
żyć. To jego naturalne prawo. Nie 
jest częścią ciała matki czy tylko 
grudką komórek. Ma odrębny 
organizm, inny kod genetyczny, 
inne cechy fizyczne. Jest istotą 
ludzką, która znajduje się na wła-

Rok Zgwałcenie - liczba przestępstw 
stwierdzonych

Przerwanie ciąży będącej skut-
kiem czynu zabronionego

2013 1 362 3

2012 1 432 1

2011 1 498 0

2010 1 567 0

snej ścieżce rozwojowej. Potrze-
buje jedynie czasu, pożywienia 
i tlenu oraz bezpiecznego schro-
nienia w matczynym łonie. Jeżeli 
przeżyje i już jako człowiek do-
rosły dowie się o okolicznościach 
swojego poczęcia, zawsze jest w 
wielkim szoku.

• Czy aborcja na skutek gwał-
tu często się zdarza?
Ciąża na skutek gwałtu wystę-
puje bardzo rzadko. Jeszcze rza-
dziej wykonywane są aborcje, 
które obecnie są w Polsce legal-
ne.  Przyjrzyjmy się polskim sta-
tystykom. Według danych Głów-
nej Komendy Policji w Polsce 
w roku 2010 stwierdzono 1567 
gwałtów, ale ani jednej aborcji na 
skutek czynu zabronionego. Po-
niżej aktualne dane ze sprawoz-
dania rządowego. Obejmują one 
także aborcję szerzej rozumia-
ną, na skutek tzw. czynu zabro-
nionego, np. w przypadku ciąży  
u dziewcząt poniżej 15 roku ży-
cia.

Czy aborcja na skutek gwałtu               

Z a s t a n ó w m y  s i ę !
jest dobrym rozwiązaniem?

Dane według: Druk sejmowy nr 3686 z dnia 15.07.2015 r. ”Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skut-
kach stosowania w roku 2013 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży”

Wiele osób uważa,  
że powinno się mnie zabić!

Rebecca Kiessling z USA mówi o sobie:  To, że dziś żyję, jest zasługą wyboru, jakiego dokonało 
nasze społeczeństwo w tamtych czasach oraz ludzie, którzy postarali się, aby aborcja – również 
w przypadku gwałtu – była całkowicie zakazana w Michigan (USA). Ochroniło mnie prawo! 
Kiedy miałam 18 lat. dowiedziałam się, że zostałam poczęta w wyniku brutalnego gwałtu. Seryj-
ny gwałciciel napadł moją biologiczną matkę z nożem. Czułam, że muszę usprawiedliwić swoje 
istnienie, aby udowodnić światu, że wcale nie powinnam być usunięta i że moje życie ma wartość. 
Pamiętam, że czułam się jak śmieć z powodu ludzi, którzy twierdzili, że moje życie jest nic nie 
warte, że można było po prostu mnie abortować, zabić.  Gdy mówicie, że jesteście za tzw. wolnym 
wyborem i uznajecie dopuszczalność aborcji w przypadku gwałtu, to tak jakbyście stanęli przede 
mną, spojrzeli mi w oczy i powiedzieli: „Uważam, że twoja matka powinna mieć prawo, aby cię 
usunąć”. To bardzo mocne słowa. Nigdy nikomu bym tak nie powiedziała. Nie powiedziałabym: 
„Gdyby było tak, jak ja chcę, ty już byś nie żył”. 

Rebecca Kiessling
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Ochrona najsłabszych, bezbron-
nych, chorych i tych, którzy sami 
bronić się nie mogą jest podstawą 
chrześcijańskiej cywilizacji. Obo-
wiązek ochrony małego, chorego 
dziecka i przed urodzeniem, i po 
urodzeniu, powinien być czymś 
oczywistym.
 

• Czy chronimy życie 
wszystkich chorych dzieci?
Niestety nie! Pozostawiliśmy lukę 
w tej ochronie, gdyż pozwalamy 
zabijać dzieci przed narodzeniem w 
przypadku, gdy badania prenatalne 
lub inne przesłanki medyczne wska-
zują na duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieuleczalnej cho-
roby zagrażającej jego życiu. (Usta-
wa o planowaniu rodziny par. 4A.2) 
Pojawia się argumentacja, że dla tak 
poważnie chorych zadanie im tzw. 
śmierci z litości jest lepszym roz-
wiązaniem. To fałszywe złożenie, 
oparte na przesłankach eugenicz-
nych. 

• Czy naprawdę są w Polsce 
ludzie pozbawieni prawa do 
ochrony życia? 
Tak, są nimi chore dzieci w okresie 
prenatalnym. Pozwala na to ustawa 
o planowaniu rodziny. W 2014 roku 
eksterminowano 921 chorych dzieci 
w łonach matek.  

• Czy nie lepiej, aby tak 
chore dziecko jak najszybciej 
umarło?
Nie! Nikt nie ma moralnego prawa 
do zabijania chorych ludzi zgodnie 
z eugenicznym hasłem: życie nie-
warte przeżycia. Prowadzi to do 
selekcji, czyli pewne kategorie ludzi 
zostają zakwalifikowane jako nie-
warte życia i skazane na śmierć. Tak 
było w starożytnej Sparcie, a także 
w nazistowskich Niemczech.

• Czy w czasie II wojny 
światowej stosowano selekcję 
i uśmiercanie chorych?
Tak. W hitlerowskich Niemczech 

odbywało się to w ramach Progra-
mu T-4. Zabito ok. 400 tys. chorych 
psychicznie i niepełnosprawnych 
osób, w tym także dzieci. Komory 
gazowe po raz pierwszy zastosowa-
no w szpitalach psychiatrycznych w 
celu grupowego zabijania chorych.  
Autorami tego programu byli zna-
ni profesorowie medycyny, którzy 
brali w nim udział dobrowolnie. 
Podczas procesu w Norymberdze 
siedmiu z nich zostało skazanych na 
karę śmierci. 
Przeczytaj e-book: J. Willke Ży-
cie czy śmierć – stare i nowe 
tajemnice eutanazji. Do po-
brania  bezpłatnie na stronie  
hli.org.pl/pl/artykuly/61-e-booki

• Ale w Polsce nie było i nie 
ma eksterminacji chorych!
Zabijanie chorych w szpitalach 
psychiatrycznych po raz pierwszy 
zastosowano na okupowanych te-
renach polskich: w Owsińskach k. 
Poznania, Świeciu i Kocborowie. 
Program T-4 realizowano w szes-
nastu szpitalach na terenie Polski. 
Dzisiaj zgodnie z polskim prawem 
zabija się chore dzieci w wieku pre-
natalnym, np. z zespołem Downa 
czy Edwardsa. 

• Czy jest jakiś związek po-
między aborcją a programa-
mi eugenicznej selekcji ludzi?
Margaret Sanger, założycielka ru-
chu aborcyjnego, propagowała pro-
gramy selekcji eugenicznej i aborcji 
ze względu na rasę, poziom intelek-
tualny lub niepełnosprawność. Pro-
mowanie aborcji w ramach kontroli 
populacji w krajach ubogich czy 
wśród Afroamerykanów wpisuje się 
w kontynuację tej samej linii.

• Czy lekarz ma prawo za-
bić chore dziecko w okresie 

prenatalnym? 
Art. 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej 
mówi: Podejmując działania lekar-
skie u kobiety w ciąży lekarz rów-
nocześnie odpowiada za zdrowie i 
życie jej dziecka. Dlatego obowiąz-
kiem lekarza są starania o zachowa-
nie zdrowia i życia dziecka również 
przed jego urodzeniem. Ustawa o 
planowaniu rodziny … pozwala jed-
nak lekarzowi na dokonanie aborcji 
w takiej sytuacji. Polski lekarz może 
jej odmówić, powołując się na tzw. 
klauzulę sumienia. Szpitale jednak 
są przymuszane do wykonywania 
tych tzw. legalnych aborcji. 

• Czy współcześnie cięż-
ko chore dzieci również się 
uśmierca już po urodzeniu?
Tak. Holandia i Belgia to pierwsze 
kraje na świecie, gdzie zalegalizo-
wano eutanazję dzieci. W Holandii 
do 12. roku życia, w Belgii bez ogra-
niczeń. Dla zwolenników eutanazji 
nie ma różnicy pomiędzy późną 
aborcją, a celowym zakończeniem 

życia chorego noworodka. 
• W jakim celu przeprowa-

dza się badania prenatalne? 
Ich celem jest wykrycie chorób wro-
dzonych i genetycznych u poczęte-
go dziecka. Należą do nich badania 
nieinwazyjne, np. popularne USG, 
a także inwazyjne, które wiążą się 
z poważnym ryzkiem powikłań. 
Wiele schorzeń dziecka można le-
czyć już w okresie prenatalnym, ale 
większość dopiero od III trymestru 
ciąży. Pozytywny wynik tych badań,  
często staje się powodem aborcji, 
czyli usunięcia choroby przez eks-
terminację pacjenta.

• Czy są znane przypadki, 
że pomimo złego rokowania 
dziecko urodziło się zdrowe 
lub schorzenie było uleczal-
ne?
Tak. Nie istnieje badanie, które po-
zwoliłoby wykryć wszystkie moż-
liwe nieprawidłowości rozwoju 
dziecka lub je wykluczyć. Metody 
badań prenatalnych stale są udosko-

KAŻDE CHORE DZIECKO   MA PRAWO DO ŻYCIA

Patryk Jaki, poseł i wiceminister sprawiedliwości, 
razem z żoną Anną wielokrotne dawali świadectwo. 
Ich synek Radek ma trisomię 21. Gdy w 15. tygodniu 
ciąży dowiedzieli się, że oczekiwane dziecko ma ze-
spół Downa, nie pozwolili zrobić mu krzywdy i zde-
cydowane odrzucili tzw. terminację ciąży ze względu 
na podejrzenie poważnego uszkodzenia płodu, na co 
pozwala obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu 
rodziny. 

Mówią, że pojawienie się Radka wzmocniło ich mał-
żeństwo. Radek tryska radością i miłością. Stał się 
najważniejszą częścią rodziny. Dzięki niemu każdy 
dzień jest piękniejszy

Rodzice Radka są psychicznie przygotowani na różne 
problemy w przyszłości, zwłaszcza dotyczące samo-
dzielności. Niejednokrotnie podczas wizyt u lekarza 
słyszeli pytanie czy robili badania prenatalne? Zda-
ją sobie sprawę, że w tle jest dramatyczna sugestia:  
Dlaczego to dziecko w ogóle się urodziło? Niekiedy 
słyszą: Trzeba było usunąć. Swojej decyzji i tak by nie 
zmienili. Myślą tylko z lękiem, kiedy Radek zacznie 
rozumieć te komentarze. Na razie cieszą się każdym, 
najmniejszym nawet, sukcesem syna.

Kiedy urodził się Radek, Pan Poseł Jaki usłyszał od 
kolegi w Sejmie: Politycy ciągle tylko gadają o ochro-
nie życia. Bóg najwyraźniej uznał, że najwyższy czas, 
aby któryś z nich sam dał świadectwo.

Dosłownie tryska miłością

Anna i Patryk Jaki z synkiem Radkiem
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nalane i w większości przypadków 
diagnoza jest prawidłowa. Zdarzają 
się jednak sytuacje, gdy dziecko ro-
dzi się zdrowe. 

• Czy kobieta ma prawo do 
eksterminacji poważnie cho-
rego dziecka przed jego uro-
dzeniem?
Z moralnego punku widzenia abso-
lutnie nie! Dziecko nie jest częścią 
ciała matki. Ma inny kod genetycz-
ny – jest odrębną istotą ludzką na 
własnym szlaku rozwojowym. Pol-
skie prawo jednak dopuszcza abor-
cję w takim przypadku. 

• Co to jest tzw. złe urodze-
nie?
To przyjście na świat dziecka, które-
go poważna choroba nie została wy-
kryta w okresie prenatalnym. Znane 
są przypadki przyznania przez sądy 
wysokich odszkodowań dla takich 
osób. Wynika to z założenia, że jeże-
li chorobę wykryto by przed urodze-
niem, można było dokonać aborcji. 
Skoro pacjent nie został unicestwio-
ny i musi żyć, zmagając się ze swo-
im schorzeniem, należy mu się duże 
odszkodowanie. Jest to absurd opar-
ty na założeniach eugenicznych.

• W jakim wieku zabija się 
chore dzieci przed urodze-
niem?
Najczęściej w ok. 16-22 tygodniu 
życia prenatalnego, ale zdarza się, 
że również starsze. W przypadku 
aborcji tak dużego dziecka wymusza 
się przedwczesny poród farmakolo-
gicznie lub robi się cesarskie cięcie.

• Czy stosuje się znieczule-
nie?
Wobec matki – tak, wobec dziecka 
– nie.

• Czy zdarzają się przy-
padki, że dziecko urodzi się 
żywe?

Tak. Najczęściej nie udziela się mu 
pomocy, gdyż ma umrzeć. Dziecko 
umiera cierpiące i porzucone. Wios-
ną 2016 r. opinia publiczna została 
zaalarmowana takim przypadkiem 
w Szpitalu Św. Rodziny w Warsza-
wie. Chłopczyk z zespołem Downa 
został urodzony przez cesarskie cię-
cie w 24. tygodniu ciąży, zawinięty 
w pieluszkę i odłożony na bok. Pła-
kał, ale pomocy medycznej mu nie 
udzielono, chociaż przekroczył już 
tzw. próg przeżywalności poza ło-
nem matki. Zmarł po 22 minutach. 

• Przecież tak chore dzieci  
i tak umrą!
Niektóre z nich nie są zdolne do 
dalszego życia i najczęściej szybko 
umierają. Inne mogłyby żyć i być 
szczęśliwe, jeżeli otrzymałyby właś-
ciwe leczenie. Śmierć dotyka każde-
go człowieka, także małych dzieci. 
Zagrożenie życia nie może być po-
wodem do uśmiercania.

• A co z dziećmi, które mają 
bardzo liczne i poważne 
uszkodzenia? 
Po pierwsze – uszkodzony może być 
towar, a nie człowiek. Dziecko nie 
jest uszkodzone, ale poważnie cho-
re. Ma prawo do takiej samej opieki 
i pomocy, jak każdy chory człowiek. 
Szeroko znany jest Nick Vujicic, 
który urodził się bez rąk i nóg. Jest 
żonaty, ma dwóch synów i jest ak-
tywny społecznie. Na spotkania z 
nim przychodzą tłumy ludzi. Poka-
zywanie w telewizji ciężko chorych 
noworodków i wmawianie widzom, 
że to ludzkie śmieci, które nie mają 
prawa do życia, jest wielkim nad-
użyciem i manipulacją, mającą na 
celu akceptację selekcji eugenicz-
nej. To poważne naruszenie praw 
chorych ludzi. 

• Czy na rodziców chorych 
dzieci wywierana jest presja, 
aby dokonać aborcji?

Tak, bardzo często. Sam fakt poważ-
nej choroby dziecka jest  dla rodzi-
ców wielkim stresem. Perspektywa 
urodzenia chorego dziecka budzi 
olbrzymi lęk. Rodzice nie są pew-
ni czy sobie poradzą, tym bardziej, 
że niewiele wiedzą o chorobie ich 
dziecka i związanych z nią zagroże-
niach. Mówi się, że tak trzeba dla 
dobra matki, rodziny i społeczeń-
stwa.  To potężna presja. Trzeba bo-
haterstwa, aby jej nie ulec. W takich 
sytuacjach trzeba otoczyć rodziców i 
całą rodzinę troską, życzliwą opieką 
medyczną i psychologiczną, wspo-
magać ich oraz  informować. Tę rolę 
podejmują hospicja perinatalne.

• Urodzić chore dziecko i co 
dalej?
Wszystko zależy, jak bardzo dziec-
ko jest chore. Jeżeli pozostanie przy 
życiu, opieka nad nim będzie wy-
magać wielkiego poświęcenia i ol-
brzymiej pracy. To nie jest łatwe, ale 
wiele instytucji i organizacji poma-
ga. Proszę posłuchać matek wycho-
wujących dzieci z zespołem Downa, 
które potrafią pokazać ich szcze-
gólny urok i radość życia. Pomoc 
państwa dla tych rodziców powinna 
być znacznie większa i o to wszyscy 
powinniśmy się upominać. 

• Czy matki cierpią po abor-
cji chorego dziecka?
Tak, bardzo. Każda aborcja, zwłasz-
cza późna, pozostawia liczne na-
stępstwa zdrowotne: i fizyczne,  
i psychiczne, i duchowe. W tym 
przypadku szok jest bardzo głębo-
ki. Poważna depresja występuje w 
ponad 90% kobiet. Cierpią również 
ojcowie. Za tym idą konflikty w ro-
dzinie, ok. 30% małżeństw się roz-
pada. Rana pozostaje na całe życie.

• Czy publiczne głoszenie 
tezy, że chore dzieci powinny 
być eksterminowane w okre-
sie prenatalnym, jest uczciwe 
wobec ludzi chorych?
Wielu chorych, również dzieci, 
znakomicie rozumie, że pozbawia 
się ich prawa do życia. To powo-
duje lęki, stresy i poczucie zagro-
żenia. A co mają robić rodzice, gdy 
oni sami lub ich dziecko spotykają 
się z takimi postawami? 

• Czy urodzenie dziecka, 
które i tak szybko umrze, jest 
lepszym rozwiązaniem?
Jeżeli u dziecka stwierdzono wady 
letalne i można się spodziewać, że 
po urodzeniu szybko umrze, nale-

KAŻDE CHORE DZIECKO   MA PRAWO DO ŻYCIA

Poruszające świadectwo dała Anna Milczanowska polska posłan-
ka, nauczycielka, była prezydent Radomska. Podczas sejmowej 
debaty oświadczyła:  
Czy prawdą jest, że w obecnym stanie prawnym, zabijanych jest 
coraz więcej dzieci z wadami genetycznymi, w tym z zespołem 
Downa? Jestem matką dziecka z zespołem Downa. I chciałam 
Państwa zapewnić, że to nie jest cierpienie, tak jak to mogłam 
tu usłyszeć, to nie jest krzyż. To jest miłość.

To nie jest krzyż

ży zapewnić rodzicom możliwość 
pożegnania się z dzieckiem, przytu-
lenia go, a także wypłakania swoje-
go żalu. Wyzwalająca z traumy jest 
świadomość, że pomimo ciężkiej 
choroby dali oni swojemu dziecku 

to co najlepsze: otoczyli miłością i 
ofiarowali mu życie. 
Opracowano na podstawie: Dr & Mrs 
Willke, Love them both, Cinncinnati 
2003.

Nick Vujicic
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Gdy urodziła się Ania, zupełnie nie 
mogłam się pozbierać. To prawda, że 
wcześniej nie pozwoliłam zrobić jej 
krzywdy. Lekarz miał wątpliwości, 
ponieważ w trzecim miesiącu ciąży 
miałam różyczkę. Proponował abor-
cję. Absolutnie odrzuciłam ten kosz-
marny pomysł. Gdy urodziłam Anię, 
okazało się, że jest poważnie chora. 
Miała nie w pełni rozwinięte gał-
ki oczne, nie widziała. Była bardzo 
słaba. Z czasem pojawiły się ataki 
padaczki i coraz to nowe problemy.

Na początku nie mogłam się w tym 
wszystkim znaleźć. Zostawiłam ją w 
szpitalu, tak jak mi polecono i cią-
gle płakałam. Po miesiącu sytuacja 
nie uległa zmianie. Wtedy powie-
działam sobie, to jest moje dziecko. 
Moje, chore dziecko i to właśnie ja 
muszę jej pomóc. Mój mąż, tata Ani, 
też czuł się zupełnie rozbity, ale był 
silniejszy ode mnie i mogłam się na 
nim oprzeć. Jego postawa była jed-
noznaczna. Ania jest naszym dziec-
kiem, a nasze dziecko powinno być 
razem z nami.

Pojechaliśmy do szpitala i na własne 
życzenie zabraliśmy Anię do domu. 
Była taka malutka, tak bezbronna, 
tak potrzebująca miłości. Bezpo-
średni kontakt z dzieckiem bardzo 

mi pomógł. Teraz miałam bardzo 
dużo zajęć, a dziecko stało się dla 
mnie tak bliskie,  że nie oddałabym 
go nikomu za nic. 
I tak rozpoczęliśmy walkę o zdrowie 
i życie Ani. Muszę powiedzieć, że 
sama Ania była bardzo wdzięcznym 
obiektem. Nie była kłopotliwa, nie 
płakała po nocach. Jej małe osią-
gnięcia były wielkimi rodzinnymi 
sukcesami. Kłopotów i trudów też 
było sporo.

Największym problemem okazały 
się jednak spacery. Nigdy wcześniej 
nie sądziłam, że ludzie są tacy złośli-
wi i okrutni. Wytykano nas palcami, 
okazywano niechęć na każdym kro-
ku. Niektórzy nawet zerwali z nami 
wszelkie kontakty, aby nie musieć 
na nią patrzeć, chociaż naprawdę nie 
było w niej niczego obrzydliwego. 
To bardzo boli. Ale znaleźli się tacy 
przyjaciele, którzy potrafili okazać 
życzliwość, solidarność z nami.

Ania nie widziała, więc ja musiałam 
być jej oczami. Uczyliśmy ją po-
znawać świat dotykiem, smakiem, 
zapachem, dźwiękiem. Powoli rosła, 
ale miała trudności z samodziel-
nym chodzeniem, więc musiałam 
ją nosić. Była coraz cięższa i coraz 
trudniej było ją podnieść. Musiałam 

porzucić pracę i zostać w domu, aby 
się nią zająć. Mąż bardzo się starał, 
ale było cienko. 

Ania nie potrafiła samodzielnie od-
krztusić, więc ciągle zapadała na za-
palenie płuc, co było dla niej bardzo 
niebezpieczne. Podczas czternastego 
zapalenia płuc, gdy było z nią bardzo 
źle, mąż poprosił znajomego księdza  
o modlitwę o zdrowie Ani. To we-
zwanie umieszczono w czasie mo-
dlitwy powszechnej na rekolek-
cjach, gdy kościół dosłownie pękał 
w szwach. Gdy gromki chór głosów 
odpowiedział wysłuchaj nas Panie 
myślałam sobie – czy wszyscy ci lu-
dzie chcieliby modlić się za zdrowie 
mojej Ani, gdyby wiedzieli jak bar-
dzo jest chora? Pan Bóg wysłuchał 
tej modlitwy i Ania wyzdrowiała.

Ania odeszła cichutko, żyła 7 lat  Co 
zostawiła? Wielką miłość. Ona na-
uczyła nas kochać. Pokazała, co jest 
w życiu najważniejsze. Scemento-
wała nasze małżeństwo. Dzisiaj je-
stem przekonana, że wtedy podjęłam 
dobrą decyzję. Nie pamiętam już 
trosk, bólu i wyrzeczeń. Pamiętam 
uśmiech Ani i nie wyobrażam sobie, 
że mogłoby jej nie być. Bez Ani na-
sze życie byłoby niepełne. 

Wystarczy wypenić załączony przekaz 
i wysłać swój dar za pośrednictwem 
poczty lub banku.

W tym celu należy:
• w polu kwota wpisać wysokość daru 

cyframi
• w kolejnej linijce: w przypadku 

wpłaty na poczcie wpisać kwotę 
słownie, a dla przelewu bankowego 
wpisać swój numer konta

• w następnej linijce (nazwa zlecenio-
dawcy): należy wpisać swoje imię  
i nazwisko oraz adres

• w rubryce tytułem wpisać daro wizna.

Prosimy o pisanie drukowanymi literami.

Fundusz  
Ochrony Życia

To placówka otaczająca specjalistyczną opieką rodziny, w których stwier-
dzono wadę letalną u dziecka w okresie prenatalnym. Zapewnia stałą i 
kompleksową pomoc od momentu diagnozy przez całą ciążę aż do poro-
du, a także opiekę paliatywną nad chorym dzieckiem po urodzeniu. Pro-
wadzi wsparcie dla rodziców, wyjaśnianie im sytuacji oraz możliwych 
scenariuszy życiowych. Zapewnia pomoc psychologiczną oraz konsulta-
cje lekarzy specjalistów, a także w razie potrzeby opiekę hospicyjną dla 
umierającego dziecka.
Oto jeden z komunikatów Fundacji Gajusz z Łodzi, gdzie każda rodzina 
w takiej sytuacji może otrzymać pomoc:

Hospicjum perinatalne
– co to jest?

Dzisiaj przyszła na świat pacjentka naszego Hospicjum Perinatal-
nego. Przeżyła niespełna godzinę. Została przyjęta jak księżniczka 
z miłością rodziców i troską personelu. Polały się łzy, ale był też 
czuły uśmiech, że zdążyła być ochrzczona, pięknie ubrana na ró-
żowo w czapeczkę z czterolistną koniczyną, że odwiedził Ją Arcybi-
skup, że w ogóle była, JEST. Także dla osób niewierzących – wbrew 
powszechnemu przekonaniu – takie chwile to wielki skarb. Mogą 
nadać imię, zapamiętać, dotknąć… Stać się Dobrymi Rodzicami. 
Na zawsze. Żegnaj Maleńka Dziewczynko, do zobaczenia...

Była naszym Słonkiem!
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Podczas rozmów i spotkań z wielo-
ma osobami z różnych krajów, za-
angażowanymi w ochronę ludzkie-
go życia, zazwyczaj spotykam się 
z wielkim uznaniem wobec Polski, 
która po 35. latach legalnej aborcji 
na życzenie wprowadziła w 1993 r.  
prawną ochronę życia, zabraniając 
aborcji na życzenie i z tzw. powo-
dów społecznych. Była to przy-
czyna większości dokonywanych 
aborcji, nawet po kilkaset tysięcy 
rocznie.

W naszym kręgu kulturowym (Eu-
ropa – 46 krajów, plus USA i Ka-
nada, Australia, Japonia i Izrael)  
to Polska, Irlandia i Malta mają 
najwyższe gwarancje poszanowa-
nia ludzkiego życia w okresie pre-

natalnym. Zawiera je Konstytucja 
RP, ustawa o planowaniu rodziny 
i ustawa o Rzeczniku Praw Dziec-
ka. Odpowiednie zapisy są również 
w kodeksie cywilnym i karnym. 
Większość krajów w naszym regio-
nie drastycznie odeszła od prawnej 
ochrony dziecka poczętego. Polska 
jest nieustannie atakowana przez 
struktury UE i ONZ za prawo chro-
niące życie dzieci poczętych. Poja-
wiają się też niedwuznaczne żąda-
nia dostosowania polskiego prawa 
do tzw. standardów europejskich.

Z pewnością standard ochrony ży-
cia w zakresie aborcji w Polsce nie 
jest niski, jeżeli jesteśmy uznawani 
za liderów w naszym kręgu cywi-
lizacyjnym, obejmującym ponad 
50 państw. Obowiązująca w Polsce 
ustawa o planowaniu rodziny, cho-
ciaż niedoskonała, spowodowała 
bardzo dobre skutki. Szkoda, że 
nie dotyczy to także ochrony ludz-
kiego życia w procedurach in vitro 
czy odnośnie stosowania środków 
wczesnoporonnych. 

Na przełomie lat 80. i 90. prze-
szliśmy w Polsce przez głęboką i 
trudną dyskusję dotyczącą ochrony 
życia ludzkiego w jego prenatal-

nej fazie. Kościół katolicki zawsze 
bronił poczętego życia, nieustannie 
podnosząc dramat aborcji – pod-
czas każdych rekolekcji, wielu 
kazań oraz w wielu oficjalnych 
stanowiskach polskich biskupów. 
Liczne ruchy i organizacje pro-life 
przez lata pracowały nad zmianą 
świadomości społecznej w kierun-
ku poszanowania poczętego życia, 
często chroniąc się w kościelnej 
niszy, umożliwiającej im podej-
mowanie autentycznej aktywności. 
Podczas I. Krajowego Zjazdu Leka-
rzy uchwalono wniosek o uchyle-
nie ustawy aborcyjnej z 1956 roku. 
Znamiennym aktem była uchwała 
II. Krajowego Zjazdu NSZZ „So-
lidarność” (nr 14 z 23 kwietnia 
1990), wzywająca do wprowadze-
nia ochrony prawnej życia dzieci od 
poczęcia. W 1992 roku organizacje 
pro-life zjednoczyły się, tworząc 
Polską Federację Ruchów Obrony 
Życia, która efektywnie koordyno-
wała bardzo wiele inicjatyw. 

Niezależnie od zmieniających się 
rządów: prawicowych czy lewico-
wych, dane zawarte w obowiązko-
wych sprawozdaniach z wykonania 
ustawy o planowaniu rodziny jed-
noznacznie dokumentują, że liczba 
aborcji w Polsce została zminima-

Modlitwa o nawrócenie 
przeciwników życia

lizowana, zdecydowanie wzrosła 
świadomość społeczna w kierun-
ku akceptacji ochrony poczętego 
dziecka, poprawiła się także ochro-
na kobiety w ciąży i pomoc w sytu-
acjach kryzysowych.

Obecnie nadszedł czas dalszej dys-
kusji nad ochroną życia. Racjonalne 

doskonalenie prawa i praktyki spo-
łecznej, kontynuujące budowanie 
cywilizacji życia, powinno opie-
rać się na bazie fundamentalnych 
zmian dokonanych przez poprzed-
nie pokolenie.

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

Nr konta: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356 

więcej informacji na stronie www.hli.org.pl

Dziękujemy Wszystkim,  
którzy przekazali 1% podatku na

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia!
Pamiętajcie o nas w przyszłości.  

Nasz numer KRS to: 
0000249454

Szukaj nas na Facebooku! 
www.facebook.com/ 

klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia

Klub jest obecnie, najszersz¹ z mo¿liwych, 
p³aszczyzn¹ poparcia dla idei ochrony ludzkiego ¿ycia 
i chrzeœcijañskiej moralnoœci, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na ochronê rodziny.

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

Jedynym warunkiem przyst¹pienia do Klubu jest zaak-
ceptowanie za³o¿eñ ideowych i wype³nienie formula-
rza zg³oszenia. W odpowiedzi nadsy³amy legitymacjê, 
która jest bezp³atna. Wysy³amy równie¿ bie¿¹ce infor-
macje na tematy pro-life. 

Wszelkie ofiary pieniê¿ne s¹ jedynie ca³kowicie dobro-
wolnymi darami, wspieraj¹cymi dzia³ania w obronie 
¿ycia i rodziny.

    Zapraszamy!!!

Przyłącz się 
do Klubu 
Przyjació³ 

Ludzkiego ¯ycia

Napisz:

Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia, 

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

Wówczas nawiążemy korespondencję.

Możesz też zapisać się poprzez stronę internetową 

www.klub.hli.org.pl  lub www.hli.org.pl 

(dział Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia)

Zadzwoń: 

tel. (58) 341-19-11

Wyślij e-mail:

klub@hli.org.pl

Zachęcamy do przyłączenia się do modlitwy w inten-
cji nawrócenia przeciwników życia. 

Ciągle pojawiają się nowe naciski, inicjatywy i pro-
wokacje zwolenników aborcji. Promują je różne oso-
by ze świata polityki, mediów, feministki i inni. Wy-
stępują przeciwko Bogu – Stwórcy Życia. Szkodzą 
ludziom i społeczeństwu. Często jednak nie wiedzą, 
co czynią. 

Módlmy się z miłością o ich nawrócenie!
Prośmy usilnie, aby działania podejmowane w złej 
intencji nie mogły szkodzić, każda matka była oto-
czona miłością, a każde poczęte dziecko miało prawo 
do życia.

To prawdziwie chrześcijańska 
modlitwa! Pragniemy ją ofiaro-
wać Bogu na ręce naszego Pa-
pieża św. Jana Pawła II.

Więcej informacji:  
www.klub.hli.org.pl/modlitwa

Polska liderem w ochronie ludzkiego życia! 

Antoni Szymański, senator RP
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Model „Mały Jaś”

Model 10-tyg. dziecka 
wielkości naturalnej.

Cena: 6 zł

Stópki

Odznaka pro-life. 
Stópki 10-tygodnio-
wego poczętego 
dziecka wielkości 
naturalnej.

Cena: 6 zł

„Piosenki dla dzieci”
płyta CD
Znajdziemy tu 20 piosenek, które polskim 
dzieciom śpiewały mamy i babcie od kilku 
pokoleń. Wykonanie Teresa Przeradzka.

„Czekam na Ciebie Maluszku”
płyta CD
9 piosenek na 9 miesięcy –  kołysanka, 
walczyk, rytmy cygańskie, poleczka  
i inne... Mama śpiewa swojemu poczętemu 
dziecku. Cena: 20 zł

Przy zakupie obu płyt

Cena: 12 złCena: 12 zł

Cena: 5 zł

„Problemy  
planowania  

rodziny”  
dr Rudolf Ehmann

Fachowe opracowanie 
szwajcarskiego ginekologa 

na temat szkodliwości  
antykoncepcji.

Zamawiam następujące publikacje:

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

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

na następujący adres:

 „Od Oceanu do Oceanu” FILM DVD

„Od Oceanu do Oceanu” II etap 
 dodatek do albumu

„Piosenki dla dzieci" płyta CD

„Czekam na Ciebie...” płyta CD

„Problemy planowania..." broszura

Imię 
i nazwisko

Ulica
i nr domu

E-mail

Telefon

Miejscowość
i kod poczt.

Jestem członkiem KPLŻ

Wszystkie materiały  
wysyłamy za zaliczeniem 

pocztowym.

Doliczamy koszty przesyłki  
pobraniowa ekonomiczna 
15,00 zł
pobraniowa priorytetowa 
19,00 zł

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

Podpis:

Zestaw modeli „Jak powstałem"

Stópki

Model „Mały Jaś”

„Fakty Życia" komplet

Ikona mała

Ikona średnia

Ikona duża

Biuletyn Edukacyjny Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia. 
Redaguje zespół:

Ewa H. Kowalewska (red. nacz.), Anna Lisiewicz, Małgorzata Wyszyńska, 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

   Zakładki do książek

Cena: 0,75 gr

Zestaw modeli „Jak powstałem”
W zestawie znajduje się 5 modeli 
z  nietoksycznej masy plastycznej, 
ukazujących dziecko w okresie 
prenatalnym w macicy w wieku: 
4. tyg., 8. tyg., 12. tyg., 14. tyg.  
i 18. tygodni od poczęcia. 
Do zestawu dołączono przewodnik 
metodyczny.

Cena: 350 zł

„OD OCEANU  
DO OCEANU 

z Ikoną Częstochow-
ską w obronie życia  
II etap Ameryka Pół-

nocna”
Dodatek albumowy do  
I wydania. Opis histo-
rycznej pielgrzymki 

przez USA i Kanadę.

„Fakty Życia”  
nr 1 do 14 (komplet)

Seryjna (kolor) wkładka nt. poszczegól-
nych faz dotyczących początków życia 
człowieka, do wpinania do skoroszytu. 

Cena: 14 zł

Film "Od Oceanu do Oceanu  
z Ikoną Częstochowską przez 

świat w obronie życia" 
 Dokumentalny reportaż 
z I etapu peregrynacji  

od Władywostoku do Fatimy. 
2 płyty DVD

Cena: 39 zł

IKONA Matka Boża Częstochowska  
„Od Oceanu do Oceanu”

mała (14/12 cm)  15 zł 
średnia (28/38 cm) 25 zł  
i duża (38/45 cm) 45 zł

Kopie Ikony Częstochowskiej wędrującej 
przez świat w obronie życia. Wydrukowane  

na specjalnej folii i naklejone na płytę, gotowe  
do zawieszenia w domu jako ikona rodzinna.

Zakładka „Przyszłość to Ja!"

Zakładka „Być mamą"

Zakładka „Być tatą"

Materiały pro-life 
Sklepik Fundacji KPLŻ: www.hli.org.pl/sklepik

Przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych i pro-life przekazuje się w całości na działalność statutową fundacji.

Cena: 15 zł


