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Kochamy każde dziecko! 
 

Liderzy polskich organizacji pro-life zorganizowali akcję zbierania podpisów pod „Apelem do polskich 

parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa”. Jeśli ko-

chasz dzieci – poprzyj i podaj dalej! 

Organizatorzy pragną uwrażliwić społeczeństwo na bezcenną wartość życia każdego poczętego dziecka i 

wpływać na parlamentarzystów w celu dokonania odpowiednich zmian w polskim prawie, w szczególności 

w ustawie „O planowaniu rodziny…” z dnia 7 stycznia 1993 roku. 

Geneza „Apelu” 

Nowa sytuacja społeczno-polityczna ożywiła nadzieje wielu Polaków na wzmocnienie ochrony życia po-

czętych dzieci. Chodzi o objecie prawną ochroną także dzieci prenatalnie chorych i poczętych w wyniku 

czynu zabronionego. Za pełną ochroną opowiada się większość Polaków. W dwóch ogólnopolskich sonda-

żach przeprowadzonych w latach: 2012 (przez Centrum Myśli Jana Pawła II) i 2013 (przez CBOS) na pytanie: 

„Czy opowiadasz się za prawem do życia każdego poczętego dziecka bez wyjątku” – „tak” odpowiedziało 

odpowiednio 80% i 75% Polaków. 

Inicjatywę zmiany polskiego prawodawstwa podjęła grupa liderów różnych organizacji pro-life, działają-

cych w Polsce. Postanowiono wykorzystać formę obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, by objąć prawną 

ochroną wszystkie poczęte dzieci, bez wyjątków. Organizatorzy planują wprowadzić do polskiego ustawo-

dawstwa zapisy polepszające ochronę macierzyństwa, w szczególności ciąże specjalnej troski. 

Obowiązujące ustawodawstwo, uznając kobietę za drugą ofiarę aborcji, wyłącza ją spod sankcji karnej 

za nielegalne przerwanie ciąży. Karze więzienia do 3 lat podlega lekarz/osoba wykonująca aborcje a także 

osoby skłaniające kobietę do przerwania ciąży. 

Jednak Fundacja „PRO – prawo do życia”, kierowana przez p. Mariusza Dzierżawskiego, wraz ze Stowa-

rzyszeniem. Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi opowiedziała się za podwyższeniem sankcji karnej 

do 5 lat pozbawienia wolności i objęciem nią także kobiet dopuszczających się aborcji (z możliwością ewen-

tualnego nadzwyczajnego złagodzenia, zniesienia kary przez sąd). 

Powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, który zbiera podpisy pod obywatelskim 

projektem ustawy z taką sankcją karną dla kobiet! 

Natomiast Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (zrzeszająca 86 ruchów i stowarzyszeń) opowie-

działa się zdecydowanie za utrzymaniem dotychczasowego ustawowego zapisu, który wyłącza kobiety 

poddające się aborcji z odpowiedzialności karnej. 



 

W tej sytuacji Polska Federacja Ruchów Obrony Życia nie mogła włączyć się w inicjatywę obywatelską 

zgłoszoną przez Fundację „PRO – prawo do życia” i zainicjowała kampanię społeczną „Kochamy KAŻDE 

dziecko”. Jej ważnym elementem jest zbieranie podpisów pod „Apelem do polskich parlamentarzystów o 

prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa”. 

Zbieranie podpisów pod „Apelem” rozpoczęto 22 marca br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w 

Warszawie. Podpisy można składać także na stronie: www.kochamykazdedziecko.pl Liczymy także na zbie-

ranie podpisów pod „Apelem” w parafiach. Podpisy będą zbierane do końca sierpnia br., a następnie prze-

kazane Marszałkowi Sejmu RP. 

Księża biskupi za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet 

W komunikacie z 16 kwietnia 2016 r. Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała o zapewnienie każde-

mu poczętemu dziecku – bez żadnych wyjątków – prawa do życia. Trzeba podkreślić, że księża biskupi także 

sprzeciwiają się propozycjom prawnym przewidującym sankcje karne dla kobiet poddających się aborcji. 

„Apel” Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia jest w pełni zgodny ze stanowiskiem naszego Episkopatu. 

Upowszechnianie „Apelu” wraz z uzasadnieniem 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia planuje szeroką akcję edukacyjną służącą upowszechnieniu ar-

gumentów etycznych, medycznych, prawnych i społecznych za wprowadzeniem pełnej ochrony życia każ-

dego poczętego dziecka i lepszej ochrony macierzyństwa. Planowane są wystawy, projekcje filmów, rozpo-

wszechnianie folderów i innych materiałów edukacyjnych, także szeroka współpraca z mediami i organiza-

cjami prorodzinnymi. 
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