
 

Co Polacy myślą i wiedzą o hospicjum dziecka poczętego? 

Projekt zrealizowany na zlecenie Hospicjum Dla Dzieci Dolnego Śląska 

„Formuła Dobra” pod patronatem honorowym Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia miał na celu sprawdzenie wiedzy 

wśród respondentów na temat hospicjów perinatalnych. 

„Z raportu wynika, że ok. 80 proc. zapytanych jest przekonanych o tym, że 

należy zająć się opieką nad dziećmi jeszcze przed ich narodzinami (w okre-

sie prenatalnym). Ten wynik wydaje się bardzo optymistyczny, jednak re-

spondenci zapytani o to, czy wiedzą, co to jest hospicjum perinatalne, nie byli już tak pewni. Swoją wiedzę 

potwierdziło 10 proc. badanych. Poproszeni o podanie konkretnego pola działania, mówili również o oso-

bach starszych lub wyłącznie o noworodkach. - Wynika z tego, że jeśli nawet respondenci coś wiedzą na 

temat hospicjów perinatalnych, to ta wiedza jest niepełna” - mówi dr Zbigniew Chmielewski, specjalista od 

PR, który prezentował wyniki badań.  

Dr Krzysztof Szmyd, kierownik Hospicjum Dla Dzieci Dolnego Śląska "Formuła Dobra", podkreślał, że hospi-

cjum perinatalne to ludzie, których zadaniem jest pomoc w poradzeniu sobie z problemem, który pojawia 

się w momencie ogłoszenia lekarskiej diagnozy, że dziecko, na które czekają rodzice, jest bardzo ciężko 

chore. - Co wtedy? Co zrobić? Jak się zachować? Jak będzie wyglądała pomoc medyczna? Na co można li-

czyć? - to są dziesiątki pytań, na które muszą odpowiadać specjaliści - zaznaczył. Zauważył również, że na-

wet lekarze mają problem i niezbyt dobrze się orientują, czym jest hospicjum perinatalne. - Tym bardziej 

olbrzymia jest rola mediów w przekazywaniu informacji dalej i opowiadaniu - dodał. Po co? Bo tylko wów-

czas, gdy mamy wiedzę, możemy podjąć świadomą decyzję. - By każdy w Polsce, kto stanie przed 

tak dramatyczną sytuacją, był w stanie wybierać świadomie. 

Dramatyczna diagnoza o nieuleczalnej chorobie dotyka ok. 800 dzieci rocznie, co pomnożone przez człon-

ków rodziny daje kilka tysięcy ludzi bezpośrednio zaangażowanych w daną sytuację. To sprawia, że pro-

blem pomocy hospicjum perinatalnego nie jest marginalny. 

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie info.wiara.pl 
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Przedszkolaki na sportowo  

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak kibicował ponad 120 lubelskim 

przedszkolakom, które próbowały swoich sił w IV Paraolimpiadzie Przed-

szkolaków „Czy Ty, czy Ja - każdy w sporcie szansę ma”. W sportowe 

szranki stanęły dzieci zdrowe wraz kolegami 

i koleżankami z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub ruchowymi. 

Rzecznikowi Praw Dziecka przypadł także honor dekoracji małych spor-

towców medalami.  

Na IV Paraolimpiadę Przedszkolaków składało się 10 konkurencji – między innymi slalom na deskorolce, 

rzut piłką do celu czy rozgrywki mini piłki nożnej – a zmagały się w nich przedszkolaki z całego wojewódz-

twa lubelskiego. Atmosfera była niezwykła, a rozgrywki sportowe – oprócz tego, że są wspaniałą zabawą i 

rozwijają sprawność fizyczną - sprzyjają także tolerancji i są świetną lekcją empatii. Dzieci z niepełnospraw-

nością czują, że są akceptowane, a te w pełni zdrowe widzą, jak można działać wspólnie, pracować i bawić 

się razem – mówił Mikołaj Pawlak, który także włączył się w rozgrywki i bronił bramki podczas jednej z 

rund. Pozytywne emocje towarzyszyły wszystkim – zarówno uczestnikom, ich wychowawcom, jak 

i kibicującym rodzicom. Nasze dzieci walczą o zwycięstwo nad swoimi słabościami. Wszyscy są tutaj nagra-

dzani i wygrywają. Paraolimpiada udowadnia, że dzieci niepełnosprawne są w stanie zostać w przyszłości 

sportowcami - podsumowała fizjoterapeutka Katarzyna Bryzek-Michalak. Taka impreza udowadnia, że 

dzieci niepełnosprawne nie są gorsze i też mogą odnosić sukcesy - dodawali rodzice.  

Ideą imprezy jest dostarczenie dzieciom dobrej zabawy. Mimo deficytów rozwojowych wszystkie mogą po-

konywać różne przeszkody i poczuć się zwycięzcami - tłumaczyła Anna Fijałkowska, dyrektor Przedszkola 

Integracyjnego nr 39 w Lublinie, które było organizatorem imprezy. Paraolimpiada odbyła się pod honoro-

wym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.   

Źródło: brpd.gov.pl 

 

Marsz dla Życia 2019 przeszedł ulicami Szczecina  

28 kwietnia w 17. Szczecińskim Marszu dla Życia wzięło udział kilkanaście tysięcy 

osób. „Serdecznie dziękujemy za obecność i pomoc w organizacji szczecińskiego wy-

darzenia  

pro-life!  W tym roku przemaszerowaliśmy pod hasłem “Miłość większa niż…”. To 

nasze wspólne święto! Bardzo się cieszymy, że razem mogliśmy uczestniczyć w tak 

wielkim przedsięwzięciu i dzielić się radością życia. W tym roku przemaszerowaliśmy 

pod hasłem “Miłość większa niż…”. Niedopowiedzenie w tegorocznym haśle, służyło 

wzbudzeniu głębszych refleksji dot. naszego życia. Każdy mógł dokończyć hasło we-

dle własnej sytuacji życiowej i problemów z którymi się zmaga. Wasza obecność po-

kazała, że miłość naprawdę jest większa niż to wszystko!” – podkreśla Organizator 

wydarzenia - Fundacja Małych Stópek (FMS). Więcej informacji oraz fotorelacja na stronie: dlazycia.info  
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„Jesteśmy potrzebni na ulicach Warszawy” – XIV Marsz Świętości Życia 

Niemal 10 tys. mieszkańców Warszawy przeszło Traktem Królewskim w 

XIV Marszu Świętości Życia pod hasłem "Tato, to ja!". - Jesteśmy potrzebni 

na ulicach Warszawy, żeby zaświadczyć, że życie jest święte – powiedział 

kard. Kazimierz Nycz 

W tym roku organizatorzy marszu przypomnieli o ważnej roli ojca w rodzi-

nie, dlatego podczas marszu, bardziej niż w poprzednich latach, widoczni 

byli mężczyźni należący do różnych męskich wspólnot w Kościele: Rycerze 

Kolumba, Rycerze Jana Pawła II i Droga Wojowników. 

Marsz miał charakter rodzinny – wzięły w nim udział rodziny z małymi 

dziećmi i całkiem dużymi, młodzież rozdawała białe i zielone baloniki, wnoszone były radosne hasła. 

Uczestnicy nieśli transparenty i flagi z hasłami pro-life: „Najsłabszych należy chronić”, „Mamo, tato – dzię-

ki za życie! „Życie jest cudem”, „Każde dziecko jest darem nieba”. Tradycyjnie, na czele marszu organizo-

wanego przez obie warszawskie diecezje szli biskupi: kard. Kazimierz Nycz oraz bp Romuald Kamiński. 

Zadaniem człowieka jest pielęgnować i troszczyć się o życie – przypomniał na stopniach bazyliki Świętego 

Krzyża metropolita warszawski. Nawiązując do hasła „Tato, to ja!” podkreślił, że ojciec w rodzinie ma do 

spełnienia swoje najważniejsze życiowe zadanie i nie może się z niego wycofywać. Przywołał także św. Ja-

na Pawła II o zadaniach ojca. 

Zanim wraz z bp. Kamińskim pobłogosławili na zakończenie uczestników marszu, dodał jeszcze zachętę do 

modlitwy, „by wszystkie hasła niesione podczas marszu, zacząć realizować od siebie”. 

XIV Marszowi Świętości Życia towarzyszyła też zbiórka dla Domów Samotnej Matki w Chyliczkach i pod-

warszawskiej Zielonce. Pod hasłem „Pielucha dla malucha” zebrano pampersy, środki pielęgnacyjne dla 

niemowląt itp. 

Wielu z uczestników marszu, wcześniej modliło się na Mszach św. sprawowanych przez biskupów w archi-

katedrze warszawskiej i katedrze św. Floriana na Pradze. 

Dla nas życie jest zawsze święte, ponieważ jest darem Boga. Każde życie – zaznaczył kard. Nycz podczas 

Mszy św. archikatedrze warszawskiej odprawionej przed XIV Marszem Świętości Życia. 

Metropolita warszawski podkreślił, iż tylko rodzina dobra, gorliwa i otwarta na kolejne dziecko potrafi 

obronić życie dziecka poczętego, ale i człowieka starego, żeby nie czuł się pozostawiony samemu sobie. 

Sama idea marszu związana jest z obchodzonym w Kościele 25 marca Dniem Świętości Życia. – Życie czło-

wieka jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci i to przeświadczenie jest podstawą każdego Marszu 

Świętości Życia, jaki od 14 lat organizują wspólnie archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska. 

Co roku jego trasa wiedzie od Kolumny Zygmunta Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża. 

Źródło: archwwa.pl  
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Pierwsze w Polsce nerkoserce do ratowania dzieci w Krakowie 

Pierwszy w Polsce aparat „Carpe diem” trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Urzą-

dzenie zwane nerkosercem będzie ratować życie najmniejszych pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. 

Nerkoserce 24 kwietnia trafiło do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, dzięki środkom ze-

branym w ramach 7. Charytatywnego Biegu Fundacji Tesco. Aparat „Carpe diem” to rodzaj zminiaturyzo-

wanej sztucznej nerki, która potrafi zastąpić nerki i wspomóc serce noworodków lub niemowląt ważących 

do 10 kilogramów. 

„To urządzenie niezwykle istotne w intensywnej terapii i ratowaniu życia bardzo małych pacjentów. Służy 

do dializy, czyli pozwala usunąć nadmiar wody i szkodliwych substancji z organizmu dziecka” – mówi prof. 

Przemko Kwinta, kierownik Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka USDK. 

Nerkoserce pomoże dzieciom z ciężką niewydolnością wielonarządową. Najczęściej to pacjenci, którzy 

urodzili się ze skomplikowanymi wadami serca, nerek lub wątroby. Niewydolność może być także konse-

kwencją sepsy, czyli ogólnoustrojowego zakażenia organizmu, powikłań okołoporodowych, rozległych 

oparzeń, zatruć, a nawet wypadków komunikacyjnych. 

Aparat został skonstruowany w 2014 roku przez włoskiego lekarza prof. Claudio Ronco. Wynalazca nazwał 

go „Carpe diem”, co po łacinie znaczy „chwytaj dzień”. Jego użycie dosłownie pozwala schwytać czas na 

regenerację narządów małego dziecka i znacząco zwiększyć szansę na przeżycie. 

Sprzęt został sfinansowany przez ponad 3200 uczestników 7. Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco oraz 

ponad 100 partnerów wydarzenia. Dzięki nim zebrano aż 220 tys. złotych, które przeznaczone zostały na 

zakup pierwszego w Polsce nerkoserca. Bieg odbył się 1 września 2018 roku na krakowskich Błoniach. 

„Po raz kolejny pomoc Fundacji Tesco zwiększa szanse naszych pacjentów. Piękne jest to, że każdego roku 

w biegu bierze udział personel szpitala, nasi pacjenci i ich rodziny. Dziękujemy i liczymy na to, że społecz-

ność zbudowana wokół szpitala, dzięki biegom charytatywnym, będzie wciąż rosła” – docenia prof. dr hab. 

med. Krzysztof Fyderek, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 

„Jestem dumny, że po raz kolejny wspólnie możemy nieść realną pomoc i wspierać lokalną społeczność. 

Cieszę się, gdy widzę, jak osiągamy tak szczytne cele, równocześnie tworząc rodzinną atmosferę i promu-

jąc aktywny styl życia. Mam nadzieję, że sztuczna nerka, którą dziś przekazujemy najmłodszym pacjentom 

szpitala, będzie służyć jak najlepiej, ratując zdrowie i życie” – podkreśla Martin Behan, dyrektor zarządza-

jący Tesco Polska. 

Bieg Charytatywny Fundacji Tesco jest organizowany od 2012 roku, łącznie wszystkie edycje umożliwiły 

przekazanie już 1 047 255 zł na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. W biegach łącznie wzięło 

udział ponad 10 000 biegaczy, którzy przebiegli w sumie 57 154 km. Bez ich zaangażowania niemożliwe 

byłoby wyremontowanie oraz doposażenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny różnych oddziałów szpita-

la, a także zakup Prodrobota i karetki neonatologicznej „N”. Dzięki dobroczynności wszystkich uczestni-

ków, dzieci leczą się w przyjaznych warunkach i korzystają z nowoczesnej aparatury. 

Źródło: Fundacja Tesco, jedenznas.pl 
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Zmarł Jean Vanier 

7 maja 2019 r. w Paryżu zmarł Jean Vanier, filozof, pisarz, autorytet moralny, 

założyciel wspólnoty „L’Arche” i ruchu „Wiara i Światło”. 

Urodzony w Genewie w 1928 roku, był synem gubernatora generalnego Kana-

dy. W 1950 roku zrezygnował z kariery w marynarce wojennej, kierowany pra-

gnieniem radykalnego życia Ewangelią. Anne-Sophie Constant w biografii zaty-

tułowanej Jean Vanier pisała o nim: „O ile historia narodzin Arki jest zdumiewa-

jąca, o tyle jeszcze bardziej zadziwiające są historia i osoba jej założyciela. Oto 

gorliwy katolik, który zakłada wspólnoty ekumeniczne i międzyreligijne, w któ-

rych ateiści dobrze się czują. Marynarz, który osiada na lądzie, filozof, który wy-

biera życie z głuchymi i niemymi o ograniczonej inteligencji. Jak dziwna musiała 

być droga życia, która sprawiła, że ten młody, uzdolniony człowiek, urodzony w 

bogatej i wpływowej rodzinie, wybrał życie w ubóstwie z osobami poszkodowa-

nymi przez los i tak często przeraźliwie wykluczonymi i upokorzonymi?”. 

W 1964 roku w miejscowości Trosly-Breuil pod Paryżem Jean Vanier założył pierwszy dom wspólnoty 

„L’Arche”, w którym zamieszkał z dwoma mężczyznami z niepełnosprawnością intelektualną, zaś w 1971 

roku wraz z Marie-Hélène Mathieu zapoczątkował ruch „Wiara i Światło” skupiający osoby z niepełno-

sprawnością intelektualną ich rodziny. Obie wspólnoty odegrały ogromną rolę w zmianie sposobu postrze-

gania osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie, ukazując światu ich godności i wartość, 

a także pozwoliły odnaleźć należne im miejsce w społeczeństwie i w Kościele. Dziś na całym świecie istnieje 

ponad 154 wspólnot „L’Arche” oraz 1450 wspólnot „Wiary i Światła”.  

W książce Wspólnota miejscem radości i przebaczenia Jean Vanier pisał: „Wspólnoty Arki są zjawiskiem w 

tym szczególnym sensie, że staramy się prowadzić codzienne życie razem z osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie. Pragniemy im pomóc we wzrastaniu, w zdobyciu maksymalnej niezależności. Zanim jednak 

zrobimy coś «dla nich», chcielibyśmy przede wszystkim «być razem z nimi». Szczególne cierpienie osoby 

niepełnosprawnej intelektualnie, jak i każdej osoby żyjącej na marginesie społeczeństwa, łączy się z poczu-

ciem niedowartościowania, wykluczenia poza nawias normalnego życia. Osoba niepełnosprawna intelektu-

alnie nie czuje się kochana. Poprzez codzienne życie wspólnotowe i poprzez miłość, która musi się w nim 

uobecnić, człowiek niepełnosprawny zaczyna stopniowo odkrywać, że i on także posiada wartość, że jest 

kochany, a więc godny tej miłości”. 

W 2015 roku Jean Vanier został laureatem prestiżowej Nagrody Templetona. Jego pogrzeb odbędzie się 16 

maja 2019 r. w miejscowości Trosly-Breuil. 

Oprac. Katarzyna Wójcik 
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Czechy: Marsz dla Życia w obronie trzeciego dziecka 

Ulicami Pragi przeszedł 19. już czeski Marsz dla Życia. Rozpoczął się on 

Mszą w katedrze na Hradczanach, a zakończył przed pomnikiem św. Wa-

cława na Václavském Námesti. Honorowy patronat nad Marszem objęli 

prezydent Miloš Zeman oraz kard. Dominik Duka, prymas Czech. Tym ra-

zem manifestowano przede wszystkim w obronie trzeciego dziecka, naj-

częstszej ofiary aborcji. 

Jednym z głównych celów Marszu było w tym roku udzielenie poparcia 

postulatowi parlamentarnej komisji ds. polityki społecznej, aby część europejskich funduszy przeznaczyć 

na wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Jak wykazują bowiem oficjalne dane kategorią kobiet, która w Cze-

chach najczęściej decyduje się na aborcję są matki dwójki dzieci, które żyją w stabilnym związku. „Nie moż-

na zgodzić się na to, że ze względów ekonomicznych co roku 5 tys. dzieci zostaje pozbawionych życia tylko 

dlatego, że państwo nie potrafi docenić wkładu rodzin wielodzietnych” – powiedziała Zdeňka Rybová, 

rzecznik Ruchu Obrony Życia (Hnutí Pro život ČR - hnutiprozivot.cz). 

Pół roku temu organizacji tej udało się namówić do współpracy czeskie firmy ubezpieczeniowe. W porozu-

mieniu z Izbą Ginekologów i Położnych zawarto umowę, na mocy której ginekolodzy mają więcej czasu na 

rozmowę z kobietami, które myślą o aborcji. Firmy ubezpieczeniowe zgodziły się pokrywać koszty dodatko-

wych spotkań z ginekologiem, który przedstawi ciężarnym alternatywne dla aborcji sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z nieplanowaną ciążą. 

Źródło: Krzysztof Bronk – Watykan vaticannews.va 

 

Aborcja selektywna ze względu na płeć 

Ze względu na aborcję selektywną, na świecie w latach 1970-2017 nie urodziło się aż 23,1 miliona dziew-

czynek w tym 11,9 miliona w Chinach i 10,6 miliona w Indiach. Tylko w 2017 r. dokonano 800 000 aborcji 

dziewcząt w Chinach i 671 000 w Indiach. Naukowcy z ONZ, University of Singapore i University of Massa-

chusetts wspólnie przeprowadzili duże badanie demograficzne w celu zbadania struktury płci (sex-ratio) na 

świecie. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, 

przeanalizowano dane z 202 krajów, pochodzące z Rejestru Stanu Cywilnego, spisu ludności i badań ankie-

towych z lat 1970-2017. Selektywna aborcja ze względu na płeć zaczęła być dostępna w 1970 roku i dopro-

wadziła do znacznie częstszych narodzin chłopców niż dziewczynek w 12 krajach świata. Były to: Chiny, In-

die, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Korea Południowa, Hongkong, Czarnogóra, Tajwan, Tunezja i 

Wietnam. 

W Chinach, gdzie naukowcy sytuują aż 51% spośród 23 milionów aborcji dziewczynek, stosunek płci w 

2005 roku wyniósł 118 urodzeń męskich na 100 urodzeń żeńskich. Jest to znacznie więcej niż naturalny 

wskaźnik, który w większości krajów świata jest niezmienny i wynosi 105 urodzeń chłopców do 100 uro-

dzeń dziewczynek. W 2017 r. wskaźnik wyniósł 114 do 100, co stanowi trend spadkowy, „który jednak po-

zostaje do potwierdzenia”, jak zaznacza Fengqing Chao z Uniwersytetu w Singapurze. W Chinach od czasu 

zakończenia polityki jednego dziecka powoli powraca pragnienie posiadania córki, ale ponowne zrówno-

ważenie wskaźnika zajmie lata, gdyż aktualnie jest tam zbyt mało kobiet w wieku rozrodczym. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org oraz newscientist.com 
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Wzrasta liczba eutanazji w Kanadzie 

Liczba zgonów z powodu eutanazji przekroczyła w Kanadzie 1 proc. – do-

wiadujemy się z rządowego raportu dotyczącego tej kwestii. Raport nie 

uwzględnia jednak danych z niektórych prowincji. 

Od stycznia do października 2018 r. śmiertelną „pomoc” otrzymało 2 613 

pacjentów, co daje 1,12 proc. wszystkich śmierci w Kanadzie. W tym zale-

dwie jedna osoba sama zaaplikowała sobie zabójczą dawkę substancji. We wszystkich innych przypadkach 

można powiedzieć, że doszło do medycznie asystowanego zabójstwa. Dla porównania, w Stanach Zjedno-

czonych, w tego typu przypadkach prawo zazwyczaj wymaga, aby pacjent dokonał samobójstwa medycz-

nie wspomaganego. Gdyby procent eutanazji w USA wzrósł jak w Kanadzie, rocznie ginęłoby około 30 tys. 

osób, a prawo pozwala na to jedynie w 8 z 50 stanów. 

Dane te nie dotyczą np. Quebecu, który posiada inny system informowania o eutanazji. Wiadomo nato-

miast, że przez 28 miesięcy, od grudnia 2015 do marca 2018, w ośrodkach medycznych zginęły 1 664 oso-

by, czyli w zaokrągleniu zabijano po 2 osoby dziennie. Przed tym, że kanadyjskie społeczeństwo zmierza w 

złym kierunku, ostrzegał kard. Thomas Collins z Toronto w kwietniu 2016 r., tuż po tym jak rząd ogłosił 

ustawę legalizującą eutanazję na terenie całego kraju. 

Większość zabiegów dokonywana jest w szpitalu bądź w domu pacjenta. Około 10 proc. w domach opieki i 

hospicjach. 7 proc. tych, którzy otrzymali śmiertelne zastrzyki było pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Średni 

wiek osoby poddającej się eutanazji wynosi 72 lata i dokonują jej w równym stopniu mężczyźni i kobiety. 

Sześć na dziesięć osób chce skrócenia życia z powodu raka. Drugą grupą są osoby z problemami układu od-

dechowego, a następnie pacjenci z chorobami neurodegeneracyjnymi. Bardzo niewiele osób, które zgłosiło 

się na śmiertelny zabieg, otrzymało odmowną odpowiedź. 

Źródło: Michał Król SJ – Watykan vaticannews.va 

Watykan: trzeba zacieśnić współpracę w walce z handlarzami ludźmi 

W Watykanie zakończyła się międzynarodowa konferencja poświęcona 

walce z handlem żywym towarem. Franciszek podkreślił, że handel ludźmi 

to wielka zbrodnia przeciwko ludzkości. Wezwał też Kościół do zdecydo-

wanej walki z wszelkimi formami tego procederu i do objęcia ofiar kon-

kretną pomocą. 

Szczególnym owocem watykańskiego szczytu jest zacieśnienie współpracy 

między kościelnymi organizacjami, które w różnych krajach są zaangażo-

wane w pomoc ofiarom tego procederu. Podkreślono, że tylko zacieśniając sieć współpracy można roze-

rwać sieć przemocy, w którą wpadają ofiary handlarzy ludźmi. „W Kościele jest bardzo wiele różnych pro-

jektów skupionych na walce z handlem ludźmi, często jednak brakuje między nami współpracy, czy wręcz 

patrzymy na siebie jak na konkurentów. By skutecznie walczyć musimy zmienić nasze nastawienie” – pod-

kreśla ks. Robert Villo, sekretarz generalny Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji. Zauważa za-

razem, że trzeba realizować skuteczne kampanie informacyjne na temat współczesnych form handlu ludź-
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mi, bo wielu się wydaje, że to zjawisko już nie istnieje, a ono wciąż przybiera na sile. 

Manuela De Marco z biura ds. polityki migracyjnej i ochrony międzynarodowej włoskiej Caritas wskazuje, 

że na „skórze biedaków zarabiają wszyscy poza nimi samymi. My chcemy to zmienić i sprawić, że odzyskają 

swą godność”. Zauważa zarazem, że trzeba uwrażliwiać społeczeństwo na problem współczesnego niewol-

nictwa. „Jeżeli ono wciąż istnieje to znaczy, że jest na nie zapotrzebowanie, że są klienci” – podkreśla De 

Marco. 

„Spotkanie ludzi z różnych krajów, którzy od lat zajmują się tym problemem pokazało, jak ogromna jest 

jego skala. Mocno podkreślono konieczność informowania o tym procederze. Jest to temat, który musi się 

przebić także w dyskursie kościelnym, wejść do naszego życia, być obecny w czasie kazań” – mówi Radiu 

Watykańskiemu Manuela De Marco. „Trzeba uwrażliwiać na ten problem, ponieważ jeżeli on istnieje, to 

znaczy, że jest zapotrzebowanie. Musimy się mocniej zaangażować w przemianę kultury, by przekonać 

świat, że ludzie nie są i nie mogą być towarem.” 

Źródło: Beata Zajączkowska – Watykan vaticannews.va 

 

Papież Franciszek zachęca do dawstwa organów 

Podczas spotkania z członkami Włoskiego Stowarzyszenia Dawców Organów (it. 

Associacione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, A.I.D.O.) papież 

Franciszek zachęcał do realizowania i promowania tego „pięknego gestu ludzkiej 

solidarności”. Podkreślił, że dawstwo narządów powinno odbywać się w granicach 

obowiązującego prawa i moralności, bez żądania niczego w zamian, a także bez 

podejmowania nieproporcjonalnego ryzyka dla zdrowia. Ojciec Święty, przywołu-

jąc słowa z Ewangelii św. Marka: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci mo-

ich najmniejszych, Mnieście uczynili”, nazwał ten gest darem ofiarowanym cierpią-

cemu Jezusowi. 

„Z naszej śmierci i naszego daru może rozkwitnąć życie i zdrowie innych, chorych i 

ciepiących, przyczyniając się do budowania kultury pomocy, daru, nadziei i życia. W obliczu zagrożeń prze-

ciw życiu, z którymi spotykamy się niestety na co dzień, takich jak aborcja czy eutanazja, społeczeństwo 

potrzebuje tych konkretnych gestów solidarności i hojnej miłości” 

Papież określił dawstwo organów „doświadczeniem głęboko ludzkim, pełnym miłości i altruizmu, które 

oznacza spojrzenie ponad samego siebie i wyjście ponad swoje indywidualne potrzeby, by otworzyć się z 

hojnością na większe dobro. Jest to akt społecznej odpowiedzialności oraz wyraz uniwersalnego brater-

stwa, które łączy wszystkich ludzi. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie ilmessaggero.it 
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VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne 

W sobotę 13 kwietnia br. w Bydgoszczy w ramach VIII Bydgoskich Dni Bioetycznych odbyła się konferencja 

naukowa poświęcona dylematom etycznym i społecznym w trudnych sytuacjach medycznych początku i 

końca życia. W debacie naukowej, jak podkreśla KAI, wzięli udział specjaliści z wielu ośrodków akademic-

kich w Polsce.  

Przewodniczący Komisji Medycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej oraz główny organizator wydarzenia – prof. 

Władysław Sinkiewicz – podkreślił, że konferencja podjęła tematykę rzadko omawianą w trakcie studiów 

medycznych. Pokazała, jak w sposób praktyczny można realizować duże wyzwania bioetyczne i medyczne. 

„Pragniemy przede wszystkim podkreślić godność człowieka – od okresu prenatalnego po końcowy etap 

życia” – powiedział. 

Według specjalisty genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej, profesora w Instytucie Medycyny Doświadczal-

nej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz eksperta Zespołu ds. Bio-

etyki Konferencji Episkopatu Polski Andrzeja Macieja Kochańskiego, który mówił m.in. na temat perspekty-

wy terapeutycznej schorzeń genetycznych, w najbliższych dwudziestu latach człowiek będzie świadkiem – 

jak dotąd niewyobrażalnych – sukcesów w terapii. „Przeszliśmy przez erę genomu. Powoli uczymy się 

wpływać na gen. Oczywiście, może być to niebezpieczne i pójść w kierunku tzw. projektowania ludzi. Jest 

to jednak tylko metoda, która może również być wykorzystana przez medycynę w dobrym celu. W tym 

miejscu jawi się ogromna rola środowiska medycznego, by zdobycze biotechnologii stały się częścią medy-

cyny hipokratejskiej, a nie „czarnej medycyny”, bo taki kierunek też obserwujemy” – zauważył. 

W trakcie konferencji swoje prelekcje wygłosili również dr Wojciech Jaroszewski z Bydgoszczy, prof. Ewa 

Dmoch-Gajzlerska z Warszawy, dr n. med. Tomasz Dzierżanowski z Warszawy i Łodzi, a także prof. Robert 

Śmigiel z Wrocławia, lek. Szczepan Kaleciak z Krakowa, Katarzyna Wolszczak z Bydgoszczy, dr Małgorzata 

Czapczyk z Bydgoszczy oraz prof. Małgorzata Krajnik z Bydgoszczy. 

VIII Bydgoskie Dni Bioetyczne zostały zorganizowane przez Komisję Bioetyczną Bydgoskiej Izby Lekarskiej 

we współpracy z kilkunastoma podmiotami – m.in. z Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz Centrum Opieki Perin-

atalnej im. św. Łazarza w Bydgoszczy. 

Obszerniejsza relacja z wydarzenia dostępna jest pod linkami: Bp Jan Tyrawa: dzisiaj w ogóle nie zastanawiamy się 

nad fenomenem życia oraz Bydgoskie Dni Bioetyczne 

Oprac. Justyna Gajos na podstawie ekai.pl 
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Zaproszenie na Jubileusz XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 

Człowieka 

Z radością zapraszamy na Święto Życia, które odbędzie się w niedzielę 19 

maja br. W tym szczególnym dniu będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia 

Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka – krakowskiej orga-

nizacji, której misją jest troska o życie każdego człowieka od poczęcia do 

naturalnej śmierci oraz pomoc charytatywna osobom najbardziej potrze-

bującym. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci i młodzież z rodzicami i dziadkami a także osoby spychane na 

margines naszego społeczeństwa: samotne, ubogie, w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy przypomnieć, że 

życie każdego z nas jest bezcenne! – wskazują Organizatorzy 

Więcej informacji, szczegółowy PROGRAM  oraz FORMULARZ zamówienia bezpłatnego zaproszenia na uro-

czystości jubileuszowe dostępne na stronie: pro-life.pl   

 

Zaproszenie na 95. Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia 

na Jasną Górę „W mocy Ducha Bożego” 

W dniach od 24 – 26 maja 2019 roku odbędzie się 95. Ogólnopolska Pielgrzymka 

Służby Zdrowia „W mocy Ducha Bożego” na Jasną Górę.  

W programie m.in. konferencja ks. prof. Andrzeja Muszali kierownika Poradni Bioe-

tycznej oraz prowadzone przez o. Rafała Prusko OCD rekolekcje dla służby zdrowia. 

Szczegółowy PROGRAM oraz więcej informacji dostępne na stronie: kdsz.pl  

 

 

Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu" 21 i 22 czerwca 2019 r. Rze-

szów 

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w 

Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Fundacja "Życiu - Tak” serdecznie zapraszają na Międzynarodowy 

Kongres „Nauka w służbie Życiu" 21 i 22 czerwca 2019 r.  Rzeszów. 

Celem Kongresu jest poszerzenie wiedzy medycznej i udoskonalenie podejścia do człowieka cierpiącego, 

promocja godności człowieka i praw każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, 

obrona wolności sumienia zawodów medycznych i pacjentów oraz umocnienie duchowe chorych oraz 

tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie innych. Więcej informacji TUTAJ  

Udział w Kongresie jest bezpłatny. FORMULARZ rejestracyjny oraz PROGRAM wydarzenia na stronie: nau-

kawsluzbiezyciu. 
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Konferencja „Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej–współpraca w zespole 

interdyscyplinarnym” 

Fundacja „Pomóż Im” zaprasza na konferencję naukową z okazji 10 – lecia 

Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, która odbędzie się w dniach 20-

21.09.2019.  

Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia zarówno z pediatrycznej jak 

i perinatalnej opieki paliatywnej. Dla uczestników przygotowano także cie-

kawe warsztaty.  

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: pomozim.org.pl 

 

V Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC 

Zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się 

w dniach 25 ̶ 26 października 2019 roku w Gdańsku.  

„Dyskusje tegorocznego spotkania skupią się wokół hasła: Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu. 

Dialog ten toczy się na różnych poziomach i różnych wymiarach: między opiekunem i pacjentem, opieku-

nami formalnymi i nieformalnymi, członkami zespołu, specjalistami różnych dziedzin, nauką i praktyką… 

Bywa trudny, stanowi wyzwanie, jest niezbędny. Wokół wieloaspektowych przestrzeni dialogu skupione 

będą dyskusje i wykłady w ramach czterech sesji, uzupełnione praktycznymi warsztatami psychologiczny-

mi”. Pełna treść zaproszenia TUTAJ  

Opłaty za udział w konferencji w całości przeznaczone zostaną na rzecz podopiecznych Hospicjum im. ks. E. 

Dutkiewicza SAC w Gdańsku.  

Szczegółowe informacje, PROGRAM oraz REJESTRACJA są dostępne na stronie: konferencja-dutkiewicza.pl 
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