
 

 

W 2019 r. przeszczepiono w Polsce 1482 narządy 

1482 narządy przeszczepiono w Polsce w 2019 r. – poinformowała w ponie-
działek [27 stycznia – przyp. red.]  w Zabrzu dr Anna Pszenny z Poltrans-
plantu. Od 1966 r., kiedy w Polsce przeprowadzono pierwszy przeszczep 
nerki, do końca ub. r. - przeszczepiono w sumie 34 872 narządy. 

„To spore miasteczko i powód do dumy dla polskiego środowiska trans-
plantologicznego” – ocenił podczas poniedziałkowej konferencji w Zabrzu 
wicedyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca – jednego z czołowych w 
Polsce ośrodków transplantacyjnych – prof. Piotr Przybyłowski. 

Na koniec grudnia w rejestrze Poltransplantu było 1947 osób oczekujących na przeszczep narządów. 

Konferencja zorganizowana w Zabrzu w związku z Ogólnopolskim Dniem Transplantacji, przypadającym 26 
stycznia, była okazją do podsumowań i podziękowań m.in. dla pilotów Wojska Polskiego, od lat służących 
lekarzom pomocą w transporcie narządów do przeszczepu – oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
transportującego pacjentów. 

W ocenie uczestników spotkania polska transplantologia stoi na dobrym poziomie, wciąż jednak mierzy się 
z wyzwaniami, przede wszystkim – zbyt małą liczbą dawców. Problemem jest też mała aktywność donacyj-
na wielu szpitali. Nawet nie we wszystkich spośród 388 placówek z potencjałem dawstwa jest koordynator, 
czyli pracownik odpowiadający za organizację procesu dawstwa narządów. 

Jednocześnie polska transplantologia notuje spektakularne sukcesy, jak przeszczepy twarzy przeprowadzo-
ne w Centrum Onkologii w Gliwicach przez zespół pod kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego, czy 
przeprowadzony w marcu ubiegłego roku przez ten zespół we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Ser-
ca jednoczesny przeszczep narządów szyi i szpiku u ciężko poparzonego 6-letniego Tymka. Zabieg ten zo-
stał ostatnio uznany za najlepszą operację rekonstrukcyjną na świecie w 2019 r. przez American Society for 
Reconstructive Microsurgery. 

„Transplantologia to dziedzina medycyny, której sukces zależy w dużej mierze od akceptacji społecznej. 
Jeśli w społeczeństwie nie ma akceptacji dla idei dawstwa – zarówno od dawców zmarłych, jak i żywych – 
to nie będzie postępu” – powiedział konsultant krajowy w zakresie transplantacji klinicznej prof. Lech 
Cierpka ze Szpitala im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Województwo śląskie należy do krajowej czołówki, zarówno pod względem liczby pobrań, jak i osiągnięć 
ośrodków transplantacyjnych. W Śląskim Centrum Chorób Serca wykonano dotychczas 1347 przeszczepów 

 

Nr 69 

10.02.2020 

POLSKA 

Fot. Pixabay 

http://www.jedenznas.pl/
http://www.genethique.org/
http://www.bioetyka.krakow.pl/


 

serca. W tej placówce wykonuje się ich najwięcej, bo 48 proc. spośród wszystkich przeprowadzanych rocz-
nie w kraju. 

W ŚCCS przeprowadzono też 223 przeszczepy płuc, w tym 58 transplantacji z powodu mukowiscydozy. Jak 
poinformował kierujący programem transplantacji płuc w ŚCCS dr hab. Marek Ochman, w 2019 r. wykona-
no w Zabrzu 36 transplantacji płuc. „Najtrudniejsze jest leczenie tą metodą nie chorych na mukowiscydo-
zę, ale na idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne – takich transplantacji wykonaliśmy w mijającym roku 
4” – poinformował. 

Zabrzańscy lekarze wykonali też w ub. r. pierwszą w Polsce udaną retransplantację obu płuc, konieczną z 
powodu przewlekłego odrzutu pierwszego przeszczepu. Kolejnym udanym przykładem współpracy ślą-
skich ośrodków transplantacyjnych był pierwszy w Polsce jednoczesny przeszczep wątroby i obu płuc, 
przeprowadzony z sukcesem w Zabrzu przez lekarzy z ŚCCS i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz-
nego im. A. Mielęckiego w Katowicach. Wcześniej na całym świecie wykonano jedynie ok. 80 takich zabie-
gów. Skomplikowaną, 14-godzinną operację przeprowadzono 11 września u 21-letniego pacjenta, miesz-
kańca woj. śląskiego, chorującego na mukowiscydozę. Choroba doprowadziła u niego do nieodwracalnego 
uszkodzenia płuc oraz ciężkich zaburzeń metabolicznych. Wielonarządowy przeszczep był dla niego jedyną 
szansą na przeżycie. 

Do krajowej czołówki należą też działające w woj. śląskim kliniczne ośrodki przeszczepiające rogówkę, 
działające w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 
św. Barbary w Sosnowcu. W ubiegłym roku wprowadzono też nowość – keraptoprotezy dla chorych, u 
których tradycyjne przeszczepy nie pozwalają przywrócić widzenia. Od ubiegłego roku tę nową procedurę 
finansuje NFZ. „Przeszczepy to procedury nielimitowane i NFZ płaci za wszystkie wykonane transplanta-
cje” – przypomniał dyrektor śląskiego oddziału NFZ Piotr Nowak.  

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka, naukawpolsce.pap.pl  

 

Atak na wykładowcę 

Kolejny naukowiec w Polsce stanie przed komisją dyscyplinarną za wypo-
wiedzi dotyczące aborcji i homoseksualizmu Władze Uniwersytetu Ślą-
skiego wszczęły postępowanie dyscyplinarne wobec naukowca broniące-
go prawdy o małżeństwie i rodzinie. Przeciwko prof. Ewie Budzyńskiej, 
socjolog rodziny, do władz uczelni wystąpiła grupa studentów. Twierdzili, 
że przekazywała informacje są niezgodne ze współczesną wiedzą nauko-
wą.  

Młodych ludzi oburzyła prawda, że w fazie prenatalnej mamy do czynienia 
z człowiekiem oraz że wyniki badań wskazują na negatywny wpływ posyłania dzieci do żłobków na ich roz-
wój, a przede wszystkim podanie przez wykładowcę definicji rodziny jako podstawowej i naturalnej ko-
mórki społeczeństwa opartej na związku kobiety i mężczyzny. Zarzuty odnosiły się także do informacji o 
wynikach badań dotyczących skutków wychowywania dzieci przez związki homoseksualne. 

 Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciech Popiołek tak przedstawił zarzuty pod adre-
sem wykładowcy: „formułowała wypowiedzi, w oparciu o własny, narzucany studentom, światopogląd, o 
charakterze wartościującym, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o od-
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miennym światopoglądzie, nacechowane wobec nich przynajmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi 
homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet doty-
czących m.in. przerywania ciąży, a więc zachowania stanowiące naruszenie obowiązków nauczyciela aka-
demickiego i nie licujące z powagą pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, tj. czyn, o którym mo-
wa w art. 275 ust. 1 Ustawy”. 

Źródło: naszdziennik.pl  

We Wrocławiu powstanie Dom Opieki Wyręczającej 

Ośrodek ten będzie jedynym, takiego rodzaju miejscem we Wrocławiu i w 
województwie dolnośląskim, również w całej zachodniej części Polski. 
Miejscem oferującym czasową opiekę wytchnieniową dla dzieci terminal-
nie, przewlekle oraz nieuleczalnie chorych. Obecnie dzieci z Dolnego Ślą-
ska mogą korzystać z tego typu ośrodków w Rzeszowie, Łodzi czy w Gdań-
sku. Zdaniem Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci każde woje-
wództwo w Polsce powinno mieć miejsce o charakterze domowym, aby 
otoczyć dziecko hospicyjne należytą opieką, a ich rodziny wsparciem. W 
budynku ośrodka zlokalizowano również specjalistyczne gabinety lekarskie, 
sale do rehabilitacji. 

Będzie to miejsce szczególnie potrzebne – zapewniające tymczasową opiekę niepełnosprawnemu dziecku 
na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, hospitalizację, podrepero-
wanie kondycji psychicznej, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw. Dzięki Domowi 
Opieki Wyręczającej będziemy mogli pełniej wspierać filozofię programu ,,za życiem’’ – informuje na swo-
jej stronie Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. 

Źródło: hospicjum.wroc.pl oraz jedenznas.pl 

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje środki wczesnoporonne 

Jak poinformował „Nasz Dziennik” Narodowy Fundusz Zdrowia, świadcze-
nia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obej-
mują wprowadzenie wkładki wewnątrzmacicznej oraz jej usunięcie. Sta-
nowi o tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia (poz. 456 i 457) z 2013 r. 
Koszt samej wkładki pokrywa natomiast pacjentka. Doktor Ewa Ślizień-
Kuczapska, ginekolog-położnik, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, przypomina, że wkładka 
wewnątrzmaciczna ma przede wszystkim działanie wczesnoporonne.  

W ocenie specjalistki, decydują tutaj pieniądze. – To są ciężkie pieniądze, bo najpierw trzeba sporo wydać 
na zniszczenie płodności kobiety, a potem na jej odtwarzanie. To są niekończące się zależności firm farma-
ceutycznych, lekarzy, towarzystw medycznych – wylicza dr Ślizień-Kuczapska. Tymczasem demografowie 
biją na alarm. Według kalkulacji ONZ populacja Polski spadnie jeszcze w tym stuleciu z 38 do 24 mln. 
Wskaźnik dzietności na dziś to 1,43 (380 tys. urodzeń), a potrzebne jest 2,1 (600 tys.). Dlatego tak niezro-
zumiała jest obecność środków wczesnoporonnych w koszyku świadczeń gwarantowanych. 

Źródło: naszdziennik.pl   
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Płody mogą odczuwać ból już w 13. tygodniu ciąży 

Według badań brytyjskiego naukowca, profesora Stuarta Derbyshire i 
amerykańskiego lekarza, Johna Bockmanna, płód prawdopodobnie „może 
odczuwać ból” już w 13. tygodniu rozwoju wewnątrzmacicznego. 

W przeciwieństwie do dotychczasowego poglądu przyjętego w świecie 
medycznym, zgodnie z którym ze względu na słabo rozwiniętą korę mó-
zgową płody mające mniej niż 24 tygodnie nie odczuwają bólu, obaj nau-
kowcy twierdzą dziś, że „mózg i układ nerwowy płodu już od 13. tygodnia 
są wystarczająco rozwinięte, by mógł on odczuwać ból”. 

W Wielkiej Brytanii aborcja jest legalna do 24. tygodnia ciąży. Profesor Derbyshire, główny autor badania, 
jest byłym konsultantem brytyjskiego Pro-choice Forum i Planing Familial, dwóch organizacji działających 
na rzecz aborcji. W 2006 r. napisał on w British Medical Journal, że „unikanie mówienia o cierpieniu płodu 
kobietom chcącym poddać się aborcji jest rozsądną praktyką, opartą na solidnych dowodach, że płody nie 
mogą odczuwać bólu”. Aktualnie obaj naukowcy twierdzą natomiast, że „kobieta, która chce dokonać 
aborcji, musi zostać poinformowana, że płód może odczuwać ból podczas zabiegu, a zespół medyczny po-
winien zasugerować kobiecie podanie płodowi środka przeciwbólowego”. W Journal of Medical Ethics 
stwierdzają, że kontynuowanie aktualnej praktyki aborcyjnej bez uwzględnienia tych nowych wyników jest 
„moralną nieostrożnością”.  

Różne stowarzyszenia opowiadające się za ochroną życia wezwały do wzięcia pod uwagę nowych donie-
sień naukowych. Według dr. Anthony'ego McCarthy'ego ze Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dzieci Niena-
rodzonych „społeczeństwo, które deklaruje poważne podejście do cierpienia zwierząt, nie powinno unikać 
brania pod uwagę cierpienia istnień ludzkich w imię zapewniania kobietom prawa wyboru”. 

W 2018 r. w Wielkiej Brytanii przeprowadzono 218 281 aborcji, co stanowi „23% ciąż” z tego okresu. 
„Około 6000 aborcji rocznie wykonuje się po 18. tygodniu ciąży”. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org  

Czechy: niepokojący projekt dotyczący eutanazji 

W Czechach trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem eutanazji. Lo-
kalny Kościół jednoznacznie wyraził swój sprzeciw. 

Projekt ws. eutanazji przygotowali posłowie z rządzącego ruchu ANO oraz 
opozycyjnej Czeskiej Partii Piratów. Na przełomie lutego i marca ma on 
trafić do Izby Poselskiej. Sekretarz generalny Konferencji Biskupów Czech 
ks. Slanislav Přibyl w imieniu zgromadzenia wyraził swój sprzeciw, korzy-
stając w ten sposób z możliwości zaopiniowania projektu ustawy. 

„Sprzeciwiamy się wszelkim formom eutanazji – to znaczy bezpośredniemu, przemyślanemu i celowemu 
zakończeniu życia, a także wspomaganemu samobójstwu – to znaczy przemyślanej zaplanowanej i celowej 
pomocy w popełnieniu samobójstwa” – napisali biskupi w oświadczeniu. Odwołując się do moralności i 
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wiary podkreślili również, że takie działania zaprzeczają wartości ludzkiego życia. Ponadto biskupi apelują 
do państwa o rozwijanie opieki paliatywnej. 

Przeciwko legalizacji eutanazji wypowiadają się także wierni innych wyznań oraz osoby prowadzące hospi-
cja. Rzecznik prezydenta Miloša Zemana powiedział na początku grudnia ubiegłego roku, że prezydent ni-
gdy nie podpisze ustawy legalizującej eutanazję. 

Źródło: Gazeta Polska Codziennie, jedenznas.pl 

 

Chorwacja: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pary LGBT mogą być rodzicami za-
stępczymi 
 
„Trybunał Konstytucyjny Chorwacji orzekł, że pary jednopłciowe mogą być 
rodzicami zastępczymi”, informuje portal wPolityce.pl. 

Decyzja Trybunału została przyjęta po intensywnej kampanii środowisk 
LGBT połączonej ze składaniem przez nie odpowiednich wniosków do TK 
dotyczących zbadania zgodności z konstytucją chorwackiego prawa o ro-
dzinach zastępczych.  

Trybunał Konstytucyjny Chorwacji stwierdził, że wprawdzie obowiązujące 
prawo dotyczące rodzin zastępczych i adopcji dzieci jest zgodne z konstytu-
cją, ale w swoim zastosowaniu „dyskryminuje” tzw. pary jednopłciowe, pozostające w związkach partner-
skich, ponieważ „nie wymienia ich jako tych, którzy mają prawo do opieki zastępczej”. 

 Mimo tego, że Trybunał zauważył w prawie kontrowersyjne artykuły, nie podjął się ich zmiany (po to, aby 
nie stworzyć „dziury” w prawie), za to poinstruował sądy i ośrodki pracy socjalnej, aby umożliwiły parom 
jednopłciowym przyjmowanie dzieci w rodzinę zastępczą, relacjonuje wPolityce.pl. 

 „Sporne przepisy prawne instytucje powinny wyjaśniać i stosować w taki sposób, który pod tymi samymi 
warunkami umożliwi wszystkim osobom udział w publicznym prawie do adopcji i tworzenia rodzin zastęp-
czych” - podsumował Trybunał.  

Źródło: www.pch24.pl  

 

Eutanazja w Holandii może być dostępna także dla osób zdrowych. Rząd przed-
stawił raport 

Holenderskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport poświęcony 
wspomaganemu samobójstwu. Wynika z niego, że około 10 tys. zdrowych 
osób po 55 roku życia, poważnie zastanawia się nad eutanazją. Wobec te-
go, wchodząca w skład rządu partia D66 zastanawia się nad rozszerzeniem 
dostępu do wspomaganej śmierci przy użyciu „pigułki z trucizną”. 
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Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez holenderskie Ministerstwo Zdrowia, w kraju 
mieszka wiele osób, które pomimo dobrego zdrowia, zastanawiają się nad popełnieniem wspomaganego 
samobójstwa. Około 10 tys. Holendrów po 55 roku życia „konsekwentnie i aktywnie” dąży do śmierci. Jed-
ną z możliwości „pomocy” dla tej grupy ma być poszerzenie dostępu do eutanazji. 

Najnowszy raport poświęcony wspomaganemu samobójstwu budzi rozdźwięk w koalicji rządowej. Liberal-
ne środowiska tworzące rząd domagają się bowiem możliwości legalizacji eutanazji także dla osób zdro-
wych, które z różnych przyczyn będą chciały zrezygnować z dalszego życia. Pomysł ten nie podoba się mini-
strowi zdrowia Hugo de Jonge, który stwierdził, że zamiast przepisywać „śmiercionośne pigułki”, lepiej po-
starać się „przywrócić obywatelom smak życia”. 

Polityk dodał jednak, że prawo do eutanazji jest ważnym problemem, nad którym trzeba dyskutować. 
„Wyniki pokazują, że to poważny problem społeczny zarówno dla tego rządu, jak i społeczeństwa. Raport 
wskazuje na potrzebę działania” – powiedział de Jonge dodając, że grupa ludzi domagająca się prawa do 
wspomaganego samobójstwa jest znacząca. 

 Lewicowa partia D66 naciska na legalizację eutanazji dla osób zdrowych. Pia Dijkstra ma w najbliższych 
dniach zaproponować nowe rozwiązania prawne, które pozwolą na przedwczesne „ukończenie życia” 
przez osoby zdrowe, mające co najmniej 75 lat. „Istnieje szerokie poparcie dla ludzi, którzy domagają się 
godnego zakończenia własnego życia” – napisała na Twitterze. 

Sceptycznie do propozycji lewicowej partii podchodzą politycy chadecji. Według DutchNews.nl, Carla Dik-
Faber, deputowana do parlamentu partii Christian Union powiedziała, że jej partia jest zdecydowanie prze-
ciwna proponowanym regulacjom. Podkreśliła, że udostępnianie śmiercionośnej pigułki osobom w dojrza-
łym wieku byłoby cyniczne. „Zrezygnowalibyśmy z nich zamiast chcieć przy nich być” – powiedziała. 

Dik-Faber ostrzegła, że kiedy wspomagane samobójstwo stanie się szeroko dostępne, wielu starszych ludzi 
będzie zachęcanych przez osoby wokół nich do zakończenia własnego życia. „Starsi ludzie mogą czuć się 
niepotrzebni w społeczeństwie, które nie ceni starzenia się. To prawda, że są ludzie, którzy czują się samot-
ni, a inni mogą cierpieć, ale rząd i społeczeństwo powinny wziąć na siebie odpowiedzialność” – tłumaczy 
polityk Christian Union. 

Przypomnijmy, że wspomagane samobójstwo jest legalne w Holandii od 2002 roku. Zazwyczaj lekarze do-
starczają dożylnie środki uspokajające, a następnie leki hamujące oddychanie. W 2002 roku odnotowano 
1882 przypadków samobójstwa wspomaganego. Pięć lat później warunki, w których dozwolone było wspo-
magane samobójstwo, zostały rozszerzone, co doprowadziło do tego, że ponad 7000 osób straciło życie na 
skutek eutanazji. To około 20 osób dziennie. 

Obecnie holenderskie prawo zezwala na eutanazję, gdy cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia bez per-
spektyw poprawy, pod warunkiem, że decyzja o śmierci jest dobrowolna. Z technicznego punktu widzenia 
pacjenci w wieku poniżej 12 lat nie kwalifikują się do dobrowolnej eutanazji. Lekarze mogą jednak zakoń-
czyć życie dzieci poniżej 12. roku życia, u których zdiagnozowano niekontrolowane i nie do zniesienia cier-
pienie. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie zgody rodziców, choć media informowały w przeszłości 
o przypadkach eutanazji dzieci bez zgody ich opiekunów prawnych. 

Źródło: pch24.pl  
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Czy Brytyjczycy chcą „śmierci na życzenie”? 

Brytyjscy parlamentarzyści wrócili do debaty nad przepisami dotyczącymi 
wspomaganego samobójstwa. Ustawa mająca zalegalizować ten proceder 
została odrzucona w 2015 roku, m.in. dzięki zdecydowanej reakcji środo-
wisk katolickich i anglikańskich, a także Żydów i muzułmanów. 

Prawo Anglii, Walii, a także Północnej Irlandii stanowi, iż kto „zachęca lub 
wspomaga samobójstwo” naraża się na karę 14 lat pozbawienia wolności. 
Tak samo jest w przypadku eutanazji, w brytyjskim prawie określanej jako 
„morderstwo”. 

Jednak podczas styczniowej debaty większość posłów poparła potrzebę rewizji tej regulacji. Z kolei w liście 
do organizacji Care Not Kiling (CNK), która prowadzi kampanię wspierania opieki paliatywnej, minister 
sprawiedliwości Robert Buckland podkreślił, że rząd nie planuje zmiany prawa. 

Według brytyjskich organizacji promujących śmierć na życzenie, ma ono ponad 80-procentowe poparcie 
społeczeństwa. A jednak sześć lat temu nacisk środowisk przeciwnych liberalizacji tych przepisów był na 
tyle skuteczny, że nie udało się w brytyjskim parlamencie przeforsować tej ustawy. Jak powiedział wów-
czas prymas Anglii i Walii kardynał Vincent Nichols: oddolny sprzeciw odegrał kluczową rolę w odrzuceniu 
skandalicznego uregulowania. W oficjalnym liście do Izby Lordów swój protest wyrazili wtedy, oprócz 
zwierzchnika katolików, prymas Wspólnoty Anglikańskiej, naczelny rabin Wielkiej Brytanii i sekretarz gene-
ralny Brytyjskiej Rady Muzułmańskiej. 

Brytyjskie sądy coraz częściej zmagają się ze sprawami, które wnoszą osoby domagające się śmierci z rąk 
lekarza. W listopadzie ubiegłego roku, 49-letni Phil Newby przegrał w Sądzie Najwyższym apelację, w któ-
rej wnioskował o zniesienie zakazu wspomaganego samobójstwa – cierpi na nieuleczalną chorobę neuro-
nów, w wyniku której jego ciało ulega stopniowemu paraliżowi. Wydając wyrok, Sąd Najwyższy stwierdził, 
iż „nie jest to forum właściwe dla dyskusji o świętości życia”. 

Źródło: Elżbieta Sobolewska-Farbotko – Londyn www.vaticannews.va 

Indie: aborcja prawdopodobnie będzie możliwa do 24. tygodnia ciąży 

W środę 29 stycznia br. rząd Indii przyjął nowelizację ustawy o przerywa-

niu ciąży z 1971 r. Zmiany mają na celu umożliwienie legalnego dokony-

wania aborcji aż do 24. tygodnia ciąży. 

Aktualnie obowiązująca ustawa, która została uchwalona prawie pięćdzie-

siąt lat temu, depenalizuje aborcję do 12. tygodnia ciąży w przypadku opi-

nii jednego lekarza i do 20. tygodnia za zgodą dwóch lekarzy, jeśli wystę-

puje zagrożenie dla zdrowia i życia matki lub ryzyko, że dziecko, jeśli się 

urodzi, będzie dotknięte poważną niepełnosprawnością.  

Poprawka wydłuża dopuszczalność aborcji z 12 do 20 tygodni w przypadku opinii jednego lekarza i do 24 
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tygodni w przypadku opinii dwóch lekarzy. Drugi limit obejmuje kobiety, które są ofiarą gwałtu, kazirodz-

twa, a także nieletnie dziewczęta i kobiety w trudnej sytuacji życiowej. Nie będzie on miał zastosowania do 

płodów ze zdiagnozowanymi ciężkimi wadami. 

By poprawka została przyjęta, musi być poddana pod głosowanie w parlamencie. W indyjskim kodeksie 

karnym aborcję nadal uważa się za przestępstwo. Każdego roku w Indiach wykonuje się 6,4 miliona aborcji. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org i indianexpress.com 

 

Każde dziecko jest bezcennym i świętym darem Boga 

Każde dziecko jest bezcennym i świętym darem Boga - mówił prezydent 
Stanów Zjednoczonych Donald Trump przemawiając podczas 47. Marszu 
dla Życia w Waszyngtonie. Był on pierwszą urzędującą głową państwa, 
która wzięła udział w tym dorocznym wydarzeniu, organizowanym przez 
obrońców życia. 

Oprócz stolicy odbywają się one także w innych miastach USA w okoli-
cach dnia 22 stycznia, kiedy przypada niechlubna rocznica decyzji Sądu 
Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1973 r. o legalizacji aborcji w całym 
kraju. Głosami siedmiu sędziów przeciwko dwóm zezwolił on wówczas na przerywanie ciąży na terenie ca-
łego kraju. 

Prezydent USA zwrócił uwagę na obecność na marszu dziesiątek tysięcy młodych ludzi. – „Młodzi ludzie są 
w sercu Marszu dla Życia. To wasze pokolenie czyni z Ameryki naród prorodzinny i wspierający życie” - mó-
wił Trump. Dodał, że wśród zgromadzonych jest też wielu polityków. 

„Kiedy widzimy obraz dziecka w łonie matki, dostrzegamy majestat Bożego stworzenia” - stwierdził prezy-
dent. Zadeklarował, że nie wesprze żadnego ustawodawstwa, które osłabiałoby ochronę życia nienarodzo-
nych. Dodał, że „każde życie przynosi na ten świat miłość, każde dziecko przynosi rodzinie radość, każda 
osoba jest warta ochrony”. Ostro skrytykował skrajnie proaborcyjne stanowisko Demokratów, dopuszcza-
jących ją aż do chwili urodzenia. 

Źródło : niedziela.pl 
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Franciszek: zło przejawia się w gender, uderza w kreatywność Boga 

Jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie jest ideologia gender – ostrzega Papież Fran-

ciszek. Jego zdaniem, ideologia ta chce zniszczyć u korzeni stwórczy zamysł Boga dla każdego z nas, spra-

wić, aby wszystko było jednolite, neutralne. Jest to atak na różnorodność, na kreatywność Boga, na męż-

czyznę i kobietę – mówi Ojciec Święty, dodając, że chodzi tu o ideologię, która nie liczy się z rzeczywisto-

ścią, z prawdziwą różnorodnością osób, z niepowtarzalnym i wyjątkowym charakterem każdego z nas. To 

nie usunięcie różnic sprawi, że staniemy się sobie bliżsi, lecz przyjęcie innego w jego odmienności, odkrycie 

bogactwa, jakim jest jego odmienność – dodaje Papież. 

Franciszek wypowiedział się na ten temat w książkowym wywiadzie o Janie Pawle II, który w przyszłym ty-

godniu trafi do księgarń we Włoszech. Tutejsza prasa publikuje już dziś kolejne fragmenty tego wywiadu. 

Mówiąc o ideologii gender Papież podkreślił, że chrześcijaństwo zawsze dawało pierwszeństwo faktom, a 
nie ideom. Gender natomiast przejawia się jako idea, którą chce się narzucić rzeczywistości i to w sposób 
podstępny. Usiłuje ona podkopać fundamenty ludzkości we wszystkich środowiskach i na wszystkich szcze-
blach edukacji, staje się dyktatem kulturowym, który jest narzucany przez niektóre państwa jako jedyna 
możliwa droga kultury, do której trzeba się dostosować. Franciszek zastrzegł, że nie mówi tego, by kogo-
kolwiek dyskryminować i że nie odnosi tych słów do osób o orientacji homoseksualnej, którym, jak mówi 
Katechizm, trzeba towarzyszyć i otoczyć ich opieką duszpasterską. 

W ujawnionym dziś fragmencie książki Papież broni też Jana Pawła II przed tymi, którzy zarzucali mu prze-
sadnie duchową interpretację wydarzeń historycznych, jak choćby w wypadku zamachu na jego życie w 
1981 r., który święty Papież interpretował jako wypełnienie objawień fatimskich. Franciszek podkreślił, że 
Jan Paweł II był człowiekiem Bożym, człowiekiem modlitwy. Wystarczyło popatrzeć, jak się modli, by zrozu-
mieć, że całkowicie zanurzał się w tajemnicy Boga. A ten, kto się modli, potrafi odczytywać wydarzenia w 
sposób transcendentny, nie zadawala się analizami samego tylko rozumu. A zatem to nie Jan Paweł II nie 
zachował umiaru, lecz raczej ci, którzy w sposób zbyt powierzchowny patrzą na wydarzenia historii – dodał 
Franciszek. 

Źródło: Krzysztof Bronk vaticannews.va  
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Usłyszeć głos ofiar handlu ludźmi 

„Handel ludźmi stanowi wielki powód do wstydu, nie możemy się do nie-
go przyzwyczaić. Modlitwa jest tym, co nas podtrzymuje, tym, co pomaga 
każdego dnia odnaleźć odwagę i nie oswoić się z banalnością zła” – uważa 
s. Gabriella Bottani, misjonarka kombonianka. Koordynuje ona z ramienia 
Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich pro-
jekt „Talitha Kum” przeciwko handlowi ludźmi, zapewniając opiekę oso-
bom, które przeżyły tę tragedię w różnych częściach świata. Dzisiaj [8 lute-
go – przyp. red.] po raz szósty obchodzony jest Światowy Dzień modlitwy i 
refleksji przeciwko handlowi ludźmi, ustanowiony we wspomnienie litur-
giczne św. Józefiny Bakhity, siostry pochodzącej z Sudanu, która stała się uniwersalnym symbolem zaanga-
żowania Kościoła przeciwko handlowi ludźmi. 

Ofiarami handlu ludźmi są dzisiaj kobiety, dzieci oraz mężczyźni. Stanowią ofiary wykorzystywania seksual-
nego, przymusowej pracy oraz wcielania na siłę do wojska, niezależnie od wieku i płci. Około 40 mln. ludzi 
na świecie znajduje się w tej dramatycznej sytuacji, w większości, bo w 70 proc. są to kobiety, natomiast 
20 proc. stanowią młodociani. 

„Na poziomie globalnym, kontynentem najbardziej dotkniętym tym procederem jest Azja, a szczególnie jej 
część południowa i południowo-wschodnia. Chodzi o najbardziej zaludnioną część kontynentu. Afryka, 
szczególnie część subsaharyjska, jest pierwsza na liście, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę ofiar na ogólną 
liczbę mieszkańców. Odnoszę się do zjawiska handlu ludźmi, który niekoniecznie ma swoje odbicie potem 
w Europie. To, co obserwujemy jako światowa sieć, to, że handel ludźmi ma przede wszystkim wymiar lo-
kalny: osoby zostają werbowane, przenoszone i wykorzystywane na swoich terenach, w tym samym kraju 
lub pokonując granice jako napływowi migranci. Zjawisko handlu ludźmi sprzęga się i miesza z międzynaro-
dowymi i lokalnymi ruchami migracyjnymi. Trzeba zauważyć, że grupy migrantów, szczególnie wyrzuco-
nych ze swoich ziem, którzy są pozbawieni dokumentów, znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie 
werbunku oraz wykorzystania. Widać to teraz na przykładzie wenezuelczyków, ale także z powodu tego, co 
dzieje się obecnie w Ameryce Środkowej, gdzie całe karawany wychodzą z Hondurasu, próbując także wy-
dostać się z miejsc dotkniętych największą przemocą, jak np. z Salwadoru i próbują dostać się do Stanów 
Zjednoczonych” – mówi s. Gabriela Bottani. 

Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan www.vaticannews.va 
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Francja: stanowczy głos Kościoła w sprawie in vitro bez ojca 

Kościół we Francji stanowczo protestuje przeciwko nowemu prawu, które 
udostępni zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. 
Nowe regulacje zostały już przegłosowane w niższej izbie parlamentu. 
Otwarty list do francuskiego premiera wystosował w tej sprawie abp Pier-
re d’Ornellas, odpowiedzialny w Episkopacie za kwestie bioetyczne. 

Ostrzega on przed niebezpiecznymi precedensami. Francja otwiera się na 
eugenikę, a przede wszystkim podważa podstawową zasadę równości. Od-
tąd bowiem prawo decyduje, że niektóre z dzieci od samego poczęcia będą pozbawione ojca – mówi abp 
d’Ornellas. 

„Mi chodzi tu wyłącznie o kwestię etyczną. Czy prawo cywilne jest uprawnione do zadekretowania, że nie-
które dzieci nie będą miały ojca, nie będą miały przodków ze strony ojca. Ja to kontestuję, tę władzę, którą 
rości sobie prawo cywilne. W imię czego prawo cywilne chce o tym decydować? Skąd te uprawnienia? 
Podpisaliśmy w Paryżu Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W pierwszym artykule jest w niej mowa, 
że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swych prawach. Ale teraz już tak nie będzie. To się skończyło. 
Nasze prawo nie będzie już zgodne z Deklaracją Praw Człowieka, którą sygnowaliśmy, bo będą u nas dzieci, 
które urodzą się bez ojca. Dla mnie jest to prawo podstawowe: mieć ojca. Czekam, aż ktoś mi udowodni, 
że nie jest to podstawowe prawo człowieka – powiedział Radiu Watykańskiemu abp d’Ornellas. – Dzieje się 
zatem wielka niesprawiedliwość. Prawo rości sobie władzę decydowania, że odtąd niektóre dzieci będą 
miały ojca, a inne nie”. 

Źródło: Krzysztof Bronk – Watykan, www.vaticannews.va 

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Człowiek w świecie maszyn i 
algorytmów” (Kraków, 17 kwietnia 2020 r.) 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w 
Katowicach zapraszają na IV Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję 
z cyklu Człowiek a/i/lub maszyna, która odbędzie w Krakowie, ul. Bernar-
dyńska 3 (Lektorium, II p.) 17 kwietnia 2020 roku. 

Organizatorzy zapraszają do podjęcia dyskusji na temat relacji między 
człowiekiem a maszyną oraz wynikającymi stąd konsekwencjami dla ludz-
kiej kondycji. Tematem tegorocznego spotkania jest: „Człowiek w świecie maszyn i algorytmów”. Podczas 
konferencji prelegenci i uczestnicy podejmą między innymi refleksję nad tym, jakie wyzwania dla refleksji 
nad człowiekiem niesie skrajne nasycenie naszego otoczenia artefaktami (maszynami/automatami/
systemami komputerowymi); co można zrobić, aby sztuczna inteligencja służyła rozwojowi człowieczeń-
stwa, a także czy refleksja etyczna oraz teologiczna powinna uwzględniać nasycenie otoczenia człowieka 
automatami. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: wf.upjp2.edu.pl  

Źródło: upjp2.edu.pl  
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Konkurs Bioetyczny – edycja II (2020 rok) 

28 lutego 2020 roku odbędzie się I etap (szkolny) Konkursu Bioetycznego. 

Aby wziąć udział w Konkursie Bioetycznym edycja II. Opiekun naukowy 

powinien wysłać wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa szkoły w 

Konkursie Bioetycznym edycja II - Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Bioetycznego edycja II, który jest dostępny  na stronie Organizatora:  bioe-

tyka.krakow.pl Termin zgłoszeń upływa 23. 02. 2020 r.  

Finał konkursu odbędzie się miesiąc później – 28 marca w Krakowie. 

Organizatorzy przewidzieli ciekawe nagrody (diamentowy indeks UPJPII oraz nagroda rzeczowa w postaci 
laptopa dla laureata I miejsca, tablety dla laureatów II i III miejsca oraz dodatkowe nagrody rzeczowe dla 
Uczestników oraz Opiekunów naukowych) Sponsorami nagród jest Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 
oraz Medycyna Praktyczna 

Konkurs bioetyczny edycja II został objęty patronatem przez Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie. Honorowym patronatem objęli go: Małopolski, Świętokrzyski i Podkarpacki Kurator Oświaty, 
patronatem medialnym zaś TVP 3 Kraków. 

Zapraszamy! 

Źródło: bioetyka.krakow.pl  
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