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„Gwarancje konstytucyjne wolności sumienia i wyznania w Polsce  
w kontekście orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”

Konferencje

Stowarzyszenie Fidei Defensor, 
Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Szczeci-
nie, Szczecińskie Towarzystwo 
Dialogu o Prawie, Instytut Pol-
ska Bezpieczna zorganizowały 
w dniu 19.11.2020 r. konferen-
cję: „Gwarancje konstytucyjne 
wolności sumienia i wyznania 
w Polsce w kontekście orze-
czeń Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka.” Uczestnika-
mi byli: prof. Dariusz Dudek, 
Agnieszka Dąbrowska – radca 
prawny, Zbigniew Bogucki – 
adwokat, Lew Michał Lizak 
– adwokat. Moderatorem dys-
kusji był Filip Wołoszczak – 
adwokat, przedstawiciel Insty-
tutu na rzecz Kultury Prawnej 
Ordo Iuris.

Przedmiotem dyskusji były 
w szczególności mecha-
nizmy prawne dotyczące 
ochrony przed przestęp-
stwami przeciwko wolności 
sumienia i wyznania. Zwra-
cano uwagę m.in. na orzecz-
nictwo polskiego Trybunału 
Konstytucyjnego, Euro-
pejskiego Trybunału Praw 
Człowieka oraz na Konsty-
tucję Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a także innymi aktami 
prawa międzynarodowego, 
które zostały przez państwo 
ratyfikowane. Początkowo 
refleksje dotyczyły konsty-
tucyjnych praw wolności 
z wolnością do sumienia 
i wyznania. Poruszono temat 
praktyk ustawodawcy ogra-
niczających wolność sumie-
nia i wyznania w kontekście 
pandemii wirusa SARS-
-CoV-2. Zwrócono uwagę, 
że ustawodawca korzystał 
wyłącznie z rozporządzeń, 
by ograniczać prawa kon-
stytucyjne. Wspomniano, 
że ograniczenia konstytu-
cyjnych praw może nastąpić 
wyłącznie w ustawie. Zwra-
cano uwagę, że ograniczenia 
nie mają podstawy prawnej, 
ale to praktyka, która nastą-
piła nie tylko w Polsce, ale 
również na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wykaza-
no niezrozumienie środków, 
które wybierał ustawodawca, 
np. kwestie ilości osób na 

metr kwadratowy, tj. dlaczego 
w sklepie wielkopowierzch-
niowym mogło być więcej 
osób na metr kwadratowy 
niż w Kościele. Argumento-
wano, że reakcje władzy były 
specyficzne z racji kryzyso-
wej sytuacji. Mimo wszystko 
podjęto temat nieograni-
czoności wolności sumie-
nia i wyznania w kontekście 
nawet stanu wyjątkowego.

Podjęto również temat reak-
cji organów przeciwdziała-
nia przestępczości, m.in. na 
wręcz celowe uniemożliwia-
nie wszczynania postępowań 
w sprawie czynów zabronio-
nych pod groźbą kary doty-
czących spraw z zakresu art. 
194-196 Kodeksu karnego. 
W szczególności zwraca-
no uwagę na art. 196 k.k., 
m.in. na to, że niszczenie, 
przerabianie wizerunków 
przedmiotów czci religijnej 
oraz na reakcję prokuratury. 
Prokuratura często bagateli-
zuje oraz nie wykazuje woli 
przeciwdziałania tego typu 
przestępstwom. Najczęściej 
organy przeciwdziałania 
przestępczości to art. 17 § 1 
pkt 2 k.p.k., ponieważ osoby 
obrażone nie są docelową 
grupą odbiorców obrazobur-
czych treści. Również proku-
ratura często stwierdza, że 
nie każda obraz uczuć reli-
gijnych jest przestępstwem, 
ponieważ istnieje coś takiego 
jak konstytucyjna wolność 
słowa, mimo tego że często 
treści są rażąco obraźliwe. 
Zwrócono uwagę na bar-
dzo dużą ilość jest odmów 
wszczęcia postępowania. 
W kontekście wolności słowa 
w USA, tj. zwrócono uwagę, 
że portale społecznościowe 
typu „Facebook.com” nie 
przekazują informacji na 
temat sprawców przestępstw 
z powodu amerykańskiej, 
konstytucyjnej wolności sło-
wa. Jednakże podjęto pro-
blematykę tego, że w Polsce 
służby bez większego pro-
blemu mogą zidentyfikować 
sprawców przestępstw. Róż-
nice między prawem polskim 
i amerykańskim jest bardzo 

istotna w tej kwestii. Polega 
na tym, że w USA korporacje 
medialne nie odpowiadają za 
treści, które funkcjonują na 
portalach społecznościo-
wych. W Polsce sytuacja jest 
odwrotna – administrator 
odpowiada za treści udostęp-
nione na tejże stronie. 
Rozważano również hipo-
tetyczną sytuację usunięcia 
przestępstw typu „mowy 
nienawiści”. Można byłoby 
zastanowić się nad usunię-
ciem przestępstw przeciwko 
wolności sumienia i wyzna-
nia, ale także i innych prze-
stępstw dotyczących „mowy 
nienawiści” wobec innych 
mniejszości. Wówczas 
ochrona prawna oparta była-
by wyłącznie o drogę prawa 
cywilnego, jak ma to miej-
sce w USA. Zastanawiano 
się na tym, czy można byłby 
pozwać właśnie duży portal 
medialny, np. „Facebook.
com” o naruszenie dóbr oso-
bistych w oparciu o prawo 
polskie. W kontekście naru-
szenia dóbr osobistych, to 
dochodzi do tego w każdym 
miejscu, w którym jest moż-
liwość dostępu do obrazo-
burczych treści. Problemem 
jest właściwość prawa mate-
rialnego, np. „Facebook.
com” mógłby się powoływać 
wyłącznie na prawo amery-
kańskie, a nie polskie. Przez 
tę sytuację dochodzi nawet 

do rezygnacji z podejmo-
wania określonych działań, 
ponieważ zakładają, że i tak 
nie otrzymają pomocy. 
Następnie zastanawiano się 
nad alternatywnymi drogami 
uniemożliwiania popełniania 
przestępstw przeciwko wol-
ności sumienia i wyznania. 
Problemem jest identyfikacja 
osób dokonujących naruszeń. 
Rozważano konstrukcję tzw. 
„pozwu ślepego”. „Pozew 
ślepy” polegałby na tym, że 
pozywa się anonimową oso-
bę, a kwestie jej identyfikacji 
powierzałoby się sądowi. Nie-
stety praktyka wskazuje, że 
„pozew ślepy” byłby bardzo 
trudno wdrażany w życie. 
Powodem mogłaby być sama 
postawa organów przeciw-
działania przestępczości – „po 
prostu nie ma woli”, mimo 
tego, że przepis obowiązuje. 
Z realnego punktu widze-
nia dochodzi do milczącego 
przyjęcia, że te normy nie 
obowiązują. Wskazano, że 
prawnokarne działanie jest 
nieefektywne. „Pozew śle-
py” mógłby mieć zastosowa-
nie w sprawach cywilnych. 
W praktyce art. 196 k.k. „nie 
obowiązuje”, ale kwestie znie-
ważeń innych mniejszości są 
traktowane bardzo poważ-
nie. Tendencja prezentuje się 
w kwestii zmian w prawie, 
tj. „mowa nienawiści” prze-
ciwko, np. środowisku LGBT 

będzie bardzo surowo karana, 
a przeciwko Katolikom i Pola-
kom już nie.  Inne przepisy 
dotyczące gróźb karalnych 
wobec różnych grup (art. 119 
k.k.) są zbędne, jeżeli istnieje 
sam ogólna norma penalizu-
jąca „zwykłą” groźbę. Zasta-
nawiano się dlaczego jedne 
grupy mają większą ochronę 
od innych. 

Pojawiła się również kwe-
stia obrony Kościołów przez 
wiernych przed środowiska 
agresywnej lewicy. W kwestii 
prawa karnego może doty-
czyć to nie tyle, co obrony 
koniecznej, a stanu wyższej 
konieczności. Stan wyż-
szej konieczności polega 
na tym, że chronimy jedno 
dobro kosztem drugiego 
(istnieje tylko wówczas, gdy 
dobro chronione przewyższa 
dobro poświęcane).  Obrona 
Kościołów przypominała zja-
wisko biernego oporu wobec 
agresji. Bierny opór przed 
niszczeniem świątyń i prze-
rywaniem wykonywania 
obrzędów religijnych. Roz-
ważano również instytucję 
zatrzymania obywatelskiego. 
Jednakże zwraca się uwagę, 
że Katolicy nie są równorzęd-
nie traktowani przez organy 
przeciwdziałania przestęp-
czości. Organy wykazują 
większe zainteresowanie 
chronieniem innych religii, 

aniżeli Katolików. Nawet, gdy 
znani są sprawcy przestępstw 
(wszyscy zostali spisani przez 
policję), to prokuratura nie 
reaguje. Najbardziej rażące 
przypadki m.in. polegały na 
tym, że sami sprawcy nagra-
li dokonanie przestępstwa, 
a następnie umieścili je na 
swoich profilach społecz-
nościowych oraz sami sie-
bie oznaczyli. Organy nie 
reagowały na to w należyty 
sposób. Przykładowo w kon-
tekście ataków na Synagogę, 
prokuratura działała natych-
miastowo. To tylko podkreśla 
brak woli prokuratury w tej 
materii. 

Efektem postępowania orga-
nów przeciwdziałających 
popełnianiu przestępstw 
jest przeświadczenie części 
społeczeństwa, że można 
krzywdzić inne określone 
grupy społeczne. Wyodręb-
nia się obywateli „lepszych” 
(LGBT, Muzułmanie), któ-
rym ochrona przysługuje, 
oraz „gorszych” (Katolików, 
Polaków), którym ochrona 
nie przysługuje. Efektem tego 
jest demoralizacja w sferze 
publicznej, stopniowa ato-
mizacja społeczeństwa oraz 
antagonizowanie się różnych 
grup społecznych. Konse-
kwencją tego będzie eskala-
cja konfliktu, a na tym nikt 
dobrze nie wyjdzie.
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Prześladowanie Chrześcijan

O Obławie Augustowskiej i podziemiu niepodległościowym  
na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie

28 października 2020 r. 
odbyła się kolejna konfe-
rencja, organizowana przez 
Stowarzyszenie Fidei Defen-
sor. Początkowo miała mieć 
formę stacjonarną, ale obo-
strzenia epidemiczne unie-
możliwiły tradycyjną formę 
spotkania i ostatecznie przy-
brała formę on-line. Temat 
konferencji oscylował wokół 
współczesnych prześlado-
wań chrześcijan na świecie. 
Głos w dyskusji zabrali: ks. 
prof. UKSW dr hab. Walde-
mar Cisło, dyrektor sekcji 
polskiej „Pomoc Kościoło-
wi w Potrzebie”, ks. dr Paweł 
Płaczek, dyrektor Papieskich 
Dzieł Misyjnych Archidiece-
zji Szczecińsko – Kamieńskiej 
oraz Michał Bruszewski, publi-
cysta geopolityczny, autor 
książki „Kronika Prześlado-
wanych”. Prelegenci skupili 
się na kilku obszarach świata, 
gdzie dochodzi współcześnie 
do prześladowań chrześci-
jan. Ks. prof. Waldemar Cisło 

w szczegółowy sposób przed-
stawił sytuację chrześcijan na 
Bliskim Wschodzie, w szcze-
gólności w Syrii, Iraku, zwra-
cając uwagę na konflikty jakie 
toczą się w tych państwach 
i jakich prześladowań doty-
kają. Mówił także o sytuacji 
materialnej chrześcijan, bra-
ku wsparcia oraz sposobach 
pomocy dla poszkodowanych 
w konfliktach (np. odbudowa 
świątyń, pomoc finansowa 
i rzeczowa).

Głos w dyskusji zabrał także 
ks. dr Paweł Płaczek, w spo-
sób szczególny skupiając 
się na sytuacji chrześcijan 
w Afryce, koncentrując się na 
Kenii i Madagaskarze, gdzie 
dociera z misją, prowadzoną 
przez Archidiecezję Szczeciń-
sko – Kamieńską. Wspomniał 
o zagrożeniu muzułmańskim, 
atakach terrorystycznych, ale 
także o konkretnej pomocy, 
jaką można udzielić prześla-
dowanym chrześcijanom.

Sytuację geopolityczną, zwią-
zaną ze współczesnymi prze-
śladowaniami na świecie 
przedstawił red. Michał Bru-
szewski, który ukazał źródła 
prześladowań oraz mecha-
nizmy i powiązania różnych 

grup interesów (mafie, sko-
rumpowane rządy poszczegól-
nych krajów, przemyt i czerpa-
ne z niego zyski), które wpły-
wają na prześladowania. Sporo 
miejsca poświęcił zagrożeniu 
terrorystycznemu ze strony 

islamskich fundamentalistów.
Goście konferencji skomen-
towali także ostatnie wyda-
rzenia w Polsce, związane 
z protestami, zaznaczając, że 
ataki na kościoły, niszczenie 
świątyń, przerywanie nabo-

żeństw, to także element 
prześladowań chrześcijan, 
które może nie mają takie-
go oblicza jak na Bliskim 
Wschodzie lub Afryce, ale 
z pewnością są bardzo nie-
bezpiecznym zjawiskiem.

Kolejną konferencją, jaka 
miała miejsce w Fidei Defen-
sor, była zorganizowana 27 
listopada 2020 r. konferen-
cja: „Obława Augustowska 
i podziemie na Suwalszczyź-
nie i Augustowszczyźnie”. 
Spotkanie, które przybrało 
formę spotkania on-line, ze 
względu na obostrzenia epi-
demiczne, było także swoistą 
promocją książki „Słownik 
biograficzny konspiracji nie-
podległościowej na Augu-
stowszczyźnie i Suwalsz-

czyźnie 1944 – 1956”, której 
autorami są Zbigniew Kaszlej 
oraz Bartłomiej Rychlewski. 
Warto w tym miejscu zatrzy-
mać się przy autorach. Zbigniew 
Kaszlej to historyk regionalista, 
absolwent Instytutu Historii 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
zajmuje się badaniem zbroj-
nego podziemia antykomuni-
stycznego na Suwalszczyźnie, 
w tym Obławy Augustow-
skiej z lipca 1945 r., autor 
wielu publikacji naukowych 
i popularnonaukowych, m.in. 

w „Roczniku Augustowsko – 
Suwalskim” i seriach wydaw-
niczych IPN, jest także m.in. 
prezesem augustowskiego koła 
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej. Bartłomiej 
Rychlewski to absolwent III 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. gen. Józefa Sowińskiego 
w Warszawie i Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego, od końca 
lat 80-tych badacz historii pod-
ziemia niepodległościowego 
na Augustowszczyźnie i Suwal-

szczyźnie, autor lub współautor 
kilkunastu opracowań wyda-
nych przez Biuro Bezpieczeń-
stwa Narodowego i Instytut 
Pamięci Narodowej, dotyczą-
cych podziemia niepodległo-
ściowego. 
Podczas konferencji autorzy 
skupili się w pierwszej kolejno-
ści na ukazaniu sytuacji pod-
ziemia niepodległościowego na 
Suwalszczyźnie i Augustowsz-
czyźnie przed wkroczeniem 
armii sowieckiej na polskie zie-
mie a także wyjaśnić sytuację 

podziemia na wspomnianych 
wyżej terenach podczas okupa-
cji niemieckiej. Wskazano na 
oddziały i dowodzących nimi 
oficerów. Podziemie akowskie 
w okolicach Suwałk i Augusto-
wa było silne i mocno dawało 
się we znaki okupantom. Stąd 
autorzy przeszli do omawiania 
Obławy Augustowskiej, nazy-
wanej także Obławą lipcową, 
ponieważ miała miejsce w lip-
cu 1945 r. Została ona z preme-
dytacją przeprowadzona przez 
oddziały sowieckiej armii ze 
wsparciem NKWD i wciąż 
tworzących się służb bezpie-
czeństwa tzw. Polski „ludowej”. 
Ukazano zasięg Obławy, miej-
sca najważniejszych potyczek, 
sposoby aresztowań, przetrzy-
mywania więźniów i wyko-
nywanych na nich wyroków. 
W Obławie Augustowskiej 
aresztowanych zostało ponad 7 
tysięcy osób (mniej lub bardziej 
związanych z podziemiem 
antykomunistycznym) z czego 
zamordowanych zostało ok. 
600 osób (dane niepełne ze 
względu na wciąż trwające pra-
ce poszukiwawcze miejsc, gdzie 
zamordowano zatrzymanych).
W dalszej części konferencji 
autorzy wspomnianego wyżej 
słownika przybliżali słucha-
czom najważniejsze grupy 

i oddziały, a także osoby, które 
takowymi oddziałami kiero-
wali, walczących na terenach 
Suwalszczyzny i Augustowsz-
czyzny podczas powstania 
antykomunistycznego. Ukaza-
li los żołnierzy, którzy walczy-
li z bronią w ręku jeszcze do 
połowy lat 50 – tych XX wie-
ku. Większość z tych żołnierzy 
i oficerów, która nie złożyła 
broni zginęła w potyczkach 
z UB, KBW i MO. W bardzo 
wielu przypadkach miejsce ich 
pochówku nie jest do tej pory 
znane. Jeszcze przed odpowie-
dziami na pytania od oglądają-
cych transmisję z konferencji, 
autorzy opowiedzieli o pro-
cesie tworzenia książki, która 
została wspomniana wyżej. 
Spotkanie prowadził Bartło-
miej Ilcewicz.
Konferencja o podziemiu nie-
podległościowym na Suwalsz-
czyźnie i Augustowszczyźnnie 
była kolejnym spotkaniem 
w Fidei Defensor, gdzie przed-
stawiono walkę Żołnierzy 
Wyklętych (wcześniej przed-
stawiliśmy także postać Witol-
da Pileckiego) o niepodległą 
i w pełni suwerenną Polskę. 
W planach Fidei Defensor są 
kolejne spotkania dotyczą-
ce tych zdeterminowanych 
w walce o wolną Ojczyznę. 
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Jedną z najważniejszych 
instytucji broniących życia 
od poczęcia do naturalnej 
śmierci jest w Szczecinie 
Fundacja Małych Stópek. 
Powstała formalnie w kwiet-
niu 2012 r. organizacja skupia 
osoby, które w obronę życia 
były zaangażowane niefor-
malnie znacznie wcześniej, 
organizując, jeszcze przed 
powstaniem fundacji, m.in. 
Marsz dla Życia w Szczeci-
nie, który jest największym 
tego typu marszem w Polsce. 
Z Fundacją Małych Stópek 
nierozerwalnie związane 
jest Bractwo Małych Stópek, 
założone przez ks. Toma-
sza  Kancelarczyka, który 
obecnie jest prezesem wspo-
mnianej wyżej Fundacji.  

Dzieło Marszu dla Życia jest 
nadal kontynuowane przez 
Fundację Małych Stópek, 
ważna jest jednak  formacja 
i edukacja  przede wszyst-
kim młodych osób, ale 
także  kształtowanie opinii 
publicznej oraz pomoc mat-
kom, które zrezygnowały 
z zamiaru aborcji i urodzi-
ły swoje dziecko. Działania 
te dotyczą nie tylko terenu 
Szczecina, ale i całej Polski, 
a inicjatywy Fundacji  mają 
już zasięg międzynarodowy. 
Fundacja utrzymuje się 
przede wszystkim z dat-
ków darczyńców. Wsparcie 
finansowe przekazywane 
jest na inicjatywy już wspo-
mniane, ale także na wie-
le nowych przedsięwzięć, 

które w ostatnim czasie 
podejmuje organizacja.  
To również wsparcie dla osób 
z niepełnosprawnościami, 
wsparcie domów opieki peri-
natalnej, domów samotnej 
matki, pomoc osobom bez-
domnym i wiele innych ini-
cjatyw.  
Od kilku lat Fundacja 
Małych Stópek prowadzi 
akcję: „Paczuszka dla Malusz-
ka”. Czym jest?  "Paczuszka 
dla Maluszka" to bożonaro-
dzeniowa akcja, do której od 
2013 r., zaprasza Fundacja. 
Jej adresatami są instytu-
cje, takie jak: domy dziecka, 
domy małego dziecka, domy 
samotnej matki oraz hospi-
cja. Owoce zbiórki trafiają 
do mam w trudnej sytuacji 

życiowej, oczekujących naro-
dzin dzieciątka oraz do pod-
opiecznych naszej organiza-
cji, których maluchy już poja-
wiły się na świecie. Symbolem 
akcji od samego początku 
jest specjalna „paczuszkowa” 
bombka.  W 2019 r.  w zbiór-
ce wzięło udział 24 025 dar-
czyńców! 

Fundacja Małych Stópek 
posiada swoją stronę interne-
tową:  www.dlazycia.info  (na 
którą warto zajrzeć). Posiada 
także swoje strony m.in. na 
Facebooku i Twitterze. Wię-
cej o Fundacji Małych Stópek 
w rozmowie z prezesem Fun-
dacji – ks. Tomaszem Kance-
larczykiem  w tej gazetce, na 
stronie 7.  

W obronie małych stópek

Hospicjum perinatalne – miejsce przywracające godność

  „Nigdy nie będziesz szła 
sama” – było to jedno z naj-
bardziej znanych haseł pro-
aborcyjnych marszów, które 
pod koniec października zala-
ły ulice polskich miast. Tabli-
ce z owym hasłem z dumą 
dzierżyli mężczyźni, którzy 
uczestniczyli w przepełnio-
nych wulgaryzmami mani-
festacjach. Pod tym hasłem 
mężczyźni zaciekle walczący 
o możliwość zabicia chorego 
dziecka wyrażali swoją rzeko-
mą gotowość wsparcia kobiet 
noszących pod sercem życie. 
Czy aby na pewno walka 
o możliwość zabicia niepeł-
nosprawnego dziecka jest dla 
kobiety wsparciem…? Można 
rzec, że jest wręcz odwrotnie. 
Czyż aprobata dla aborcji nie 
jest wyrazem wygodnictwa, 
egoizmu i tchórzostwa męż-
czyzn? Z pewnością wspar-
ciem nie można nazwać ścią-
gnięcia na kobietę poczucia 
winy, które będzie jej towarzy-
szyło już zawsze. Powszechnie 
wiadomo, że przerwanie ciąży 
wiąże się także z ogromnym 
cierpieniem fizycznym nie-
narodzonego dziecka, które 
już przecież posiada zdolność 
odczuwania. Jednak zwolen-
nicy aborcji gotowość zabi-
cia chorego, nienarodzonego 
dziecka uzasadniają rzekomą 
ulgą w cierpieniu. Zabicie 
dziecka tego cierpienia jed-
nak tylko przysporzy. Wobec 
tego ani o wsparciu kobiety, 

ani o wsparciu dziecka nie 
może być mowy w kontekście 
aborcji.

W jaki więc sposób okazać to 
prawdziwe i skuteczne wspar-
cie kobietom dowiadującym 
się o chorobie maleństwa, 
które żyje w ich łonie? Przede 
wszystkim rzetelnie informu-
jąc kobietę o chorobie, która 
dotknęła dziecko, o prawdo-
podobieństwie odwrócenia 
zmian chorobowych i rozwią-
zaniach z zakresu medycy-
ny, które pozwolą uśmierzyć 
ból dziecka czy zahamować 
rozwój wady. W przypadku 
wady letalnej dziecka (czyli 
takiej wady, która - bez wzglę-
du na zastosowane leczenie – 
nie daje szansy na przeżycie 
dziecka), wsparciem jest 
stworzenie takich warunków, 
w których rodzice mogą się 
przywitać ze swoim dziec-
kiem, a następnie z należytą 
godnością z nim pożegnać. 
W takich sytuacjach z pomo-
cą przychodzą hospicja peri-
natalne. W Polsce jest ich 
16. W Szczecinie organizacją 
pomagającą rodzicom cho-
rych dzieci jest Fundacja 
Bractwo Małych Stópek mają-
ca siedzibę w Szczecinie przy 
pl. Matki Teresy z Kalkuty 5. 
W Polsce najbardziej znaną 
placówką tego rodzaju jest 
Fundacja Gajusz z siedzibą 
w Łodzi.
Hospicja perinatalne wspie-

rają rodziców oczekujących 
narodzin poważnie chorego 
dziecka. Zapewniają kom-
pleksową pomoc od momen-
tu diagnozy, przez całą ciąże, 
aż do porodu oraz opiekę nad 
urodzonym chorym dziec-
kiem. Hospicja te zapewniają 
opiekę dla rodzin i ich dzieci, 
u których już w trakcie ciąży 
wykryto wadę letalną. 

W trakcie ciąży objęci opieką 
mogą liczyć na wspaRcie psy-
chologiczne, badania USG 
płodu wykonywane przez 
lekarza genetyka,  konsulta-
cje lekarza ginekologa-po-

łożnika, konsultacje lekarzy 
pediatrów zajmujących się 
opieką paliatywną a także 
pomoc w przygotowaniach 
do porodu.

Pomoc psychologiczna jest 
niezwykle ważna.  Nieoce-
niona jest pomoc w rozpo-
znaniu i zrozumieniu emo-
cji i lęków, jakie towarzyszą 
wówczas rodzinie. Wszystko 
to przekłada się na możliwość 
otoczenia dziecka czułością 
i troską, a także na zdolność 
pożegnania się z nim i prze-
życia żałoby.
Po wypisaniu dziecka ze 

szpitala rodzice chorego 
dziecka wciąż nie pozostają 
sami. Mogą wówczas skorzy-
stać z hospicjum domowego 
bądź z hospicjum stacjonar-
nego. W ramach hospicjum 
domowego rodzice, którzy 
zdecydowali się na zabra-
nie dziecka do domu mogą 
liczyć na wsparcie lekarzy, 
pielęgniarek, psychologów 
i rehabilitantów.
Natomiast w przypadku 
odejścia dziecka w trakcie 
ciąży bądź też po porodzie 
hospicjum zapewnia wspar-
cie lekarskie i psychologicz-
ne, a także pomaga w zała-

twieniu formalności pogrze-
bowych.
Niepozbawienie chorego 
dziecka życia, otoczenie 
go troską i miłością, a tak-
że możliwość pożegnania 
i pochówku stanowią naj-
wyższy wyraz człowieczeń-
stwa. W świetle medycyny 
to nie eliminacja życia, a jego 
utrzymanie oraz uśmierza-
nie bólu są zgodne z trady-
cją hipokratejską. Hospicja 
perinatalne służą ochronie 
przyrodzonej i niezbywalnej 
godności rodziców oraz tych 
najmniejszych i bezbronnych 
– nienarodzonych dzieci. 
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BIAŁYSTOK
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedynka
ul. Słonimska 8

BIELSKO-BIAŁA
Diecezjalny Dom Matki i Dziecka
ul. Ks. Brzóski 3A

BYDGOSZCZ
Siostry Klaryski
ul. Gdańska 56

BYDGOSZCZ
Rodzinny Dom Dziecka
ul. Łowicka 68

CHOJNICE (DIEC. PELPLIŃSKA)
Dom Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej
Ogrodowa 18

CZĘSTOCHOWA
Dom Życia i Nadziei im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. św. Kazimierza 1

ELBLĄG
Klasztor Sióstr Klarysek
ul. Bema 12

EŁK
Dom św. Faustyny “Pomocna Dłoń”
ul. Wojska Polskiego 45

GDAŃSK
Dom Samotnej Matki
ul. Matemblewska 67

GIŻYCKO
Dom Dziecka 
ul. Górnych Wałów 21

GLIWICE
Klasztor Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
Zygmunta Starego 19

GNIEZNO
Dom zakonny Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
ul. Lecha 11

GŁOGÓW (DIEC. ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA)
Głogowski Szpital Kresowy
Domańskiego 2

GOLENIÓW (DIEC. SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA)
Centrum Medyczne
ul. Nowogardzka 2

GORZÓW WIELKOPOLSKI
Siostry Jezusa Miłosiernego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 169

GRUDZIĄDZ (DIEC. TORUŃSKA)
Siostry Elżbietanki
ul. Mikołaja z Ryńska 9/15

JASTRZĘBIE – ZDRÓJ (DIEC. KATOWICKA)
aleja Jana Pawła II 7

JAWORZNO 
Przychodnia PRO-FAMILIA-MED
ul. Jaworznicka 35

KALISZ
Siostry Nazaretanki
Harcerska 1

KARTUZY (DIEC. PELPLIŃSKA)
Siostry Miłosierdzia św.Wincentego a Paulo
ul. Gdańska 12

KATOWICE -BOGUCICE
Siostry Św. Jadwigi
ul. Leopolda 1

KATOWICE – BOROWA WIEŚ
Ośrodek Miłosierdzie Boże
ul. Gliwicka 366

KATOWICE – LIGOTA
Klinika Epione
ul. Piotrowicka 68

KĘTRZYN (DIEC. WARMIŃSKA)
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
ul. Zamkowa 4

KIELCE
Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Plac Najświętszej Maryi Panny 1

KŁODZKO (DIEC. ŚWIDNICKA)
Dom Dziecka Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek  
Najświętszej Maryi Panny
Wandy 6

KONIN 
Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 17

KOSZALIN
Dom Samotnej Matki
“Dar Życia”
ul. Wojska Polskiego 13

KRAKÓW
Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu
ul. Przybyszewskiego 39

KRAKÓW 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
ul. Na Skarpie 66

KUTNO (DIEC. ŁOWICKA)
Parafia św. Wawrzyńca
Siostry Pasjonistki Św. Pawła od Krzyża
ul. Wyszyńskiego 3

LEGIONOWO (DIEC. WARSZAWSKO-PRASKA)
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek z Gandino
ul. ks. J. Schabowskiego 4

LEGNICA
Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy “Samarytanin”
ul. Poselska 14/16

LUBAWA 
Stowarzyszenie im. Św. Józefa
ul. Spichlerzowa 14

ŁOMŻA
Opactwo Sióstr Benedyktynek
ul. Dworna 32

ŁÓDŹ
II Szpital Miejski im. Dr. L. Rydygiera
ul. Sterlinga 13

ŁÓDŹ
Siostry Urszulanki,
ul. Obywatelska 60

MIKOŁÓW 
Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Gliwicka 366

NOWY SĄCZ (DIEC. TARNOWSKA)
Siostry św. Feliksa
ul. Długosza 53

OLSZTYN
Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka
Dom Parafialny
ul. Wyszyńskiego 11

OSTROŁĘKA
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
ul. Szwedzka 2a

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Gimnazjalna 11/13

OSTRZESZÓW (DIEC. KALISKA)
Siostry Nazaretanki
Leśna 5 – wejście od ul. Klasztornej

PABIANICE (DIEC. ŁÓDZKA)
Pabianickie Centrum Medyczne
ul. Jana Pawła II 68

PIEKARY ŚLĄSKIE (DIEC. KATOWICKA)
Siostry Boromeuszki
ul. Przyjaźni 229
Dąbrówka Wielka

PŁOCK
Siostry Matki Bożej Miłosierdzia,
Stary Rynek 14/18

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (DIEC. ŁÓDZKA)
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych
Al. Armii Krajowej 19

POZNAŃ
Dom Dziecka nr 1
ul. Swoboda 59

RADOM
Siostry Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Struga 31

RZESZÓW
Dom Samotnej Matki
ul. Ks. Józefa Sondeja 7

RZESZÓW
Dom Dziecka “Mieszko”
ul. Nizinna 30

SANDOMIERZ
Siostry Miłosierdzia
ul. Opatowska 10

SIEDLCE 
Dom Dziecka “Dom pod kasztanami”
ul. Daszyńskiego 10

SŁUPSK
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Korczaka 
ul. Hubalczyków 1 

SOPOT (ARCH. GDAŃSKA)
Dom Hospicyjny Caritas im. Józefa w Sopocie
Al. Niepodległości 632
81-855 Sopot

SOSNOWIEC
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus
ul. Kierocińskiej 25

STARACHOWICE 
Szpital Miejski 
ul. Radomska 70

STAROGARD GD. (DIEC. PELPLIŃSKA)
Kościół Miłosierdzia Bożego
ul. Lubichowska 56

STARGARD (DIEC. SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA)
Centrum Socjalne Caritas
ul. Krasińskiego 19

SZCZECIN
Siostry Służebniczki Starowiejskie
ul. Królowej Korony Polskiej 28

ŚWIDNICA
Siostry Prezentki
ul. Piekarska 2

TARNOBRZEG (DIEC. SANDOMIERSKA)
Parafia MB Nieustającej Pomocy
ul. Konstytucji 3 Maja 11

TARNÓW
Siostry Józefitki
ul. Mościckiego 43

TORUŃ
Siostry Elżbietanki
ul. Rabiańska 2

WARSZAWA
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
ul. Hoża 53

WARSZAWA-PRAGA
Siostry Matki Bożej Loretańskiej
ul. ks. Kłopotowskiego 18

WIELUŃ (DIEC. CZĘSTOCHOWSKA)
Siostry Opieki Społecznej św. Antoniego
ul. Szkolna 4

WŁOCŁAWEK
Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
ul. Orla 9

WROCŁAW 
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
ul. Rydygiera 22-28

ZAMOŚĆ
Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi
ul. Żdanowska 12

ZIELONA GÓRA
Siostry Elżbietanki
Pl. Powstańców Wielkopolskich 4

ŻARY (DIEC. ZIELONOGÓRSKO- GORZOWSKA)
Wojskowy Szpital Kresowy
Domańskiego 2

OKNO ŻYCIA - NIE ZABIJAJ - POZWÓL ŻYĆ!  
POZOSTAW DZIECKO W OKNIE ŻYCIA!

Idea tworzenia Okna życia związana jest z zakonami oraz organizacją pożytku publicznego np. Caritas.  Jest to miejsce, gdzie anonimowo i bez konsekwencji prawnych matka lub ojciec może 
pozostawić noworodka, któremu nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki.  Okno życia jest ratunkiem dla każdego niechcianego dziecka. Cały system z nim związany jest gotowy, by 
w zająć się zagrożonym dzieckiem.  Rodzice, którzy nie są w stanie podjąć się trudu wychowania nowonarodzonego dziecka - mogą otworzyć od zewnątrz okno i włożyć dziecko do kołyski.  
Po otworzeniu włącza się alarm informujący osoby zajmujące się Oknem życia, po czym bez zbędnej zwłoki rozpoczynają się odpowiednie procedury: zawiadomienia sądu rodzinnego i pogo-
towania ratunkowego. Do tego momentu istnieje możliwość odwrócenia zaistniałej sytuacji. Jeśli rodzic uzna, że popełnił błąd, może wrócić po dziecko. Jeśli rodzice tego nie uczynią, zostaną 
wszczęte procedury adopcyjne. Pierwsze okno życia w Polsce powstało w 2006 w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Siostry Nazaretanki w Krakowie. Aktualnie w całej Polsce są 73 
Okna życia!
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30 listopada weszła w życie 
ustawa antyprzemocowa, 
która wprowadza szereg 
nowych regulacji w obowią-
zujących ustawach. Jedną 
z najistotniejszych zmian jest 
nadanie nowych uprawnień 
funkcjonariuszom policji 
oraz Żandarmerii Wojsko-
wej, które mają zapewnić 
rzeczywistą izolację sprawcy 
przemocy od ofiary. Odtąd 
funkcjonariusz Policji czy 
żołnierz Żandarmerii Woj-
skowej będzie mógł win-
nemu przemocy domowej 
wydać nakaz natychmiasto-
wego opuszczenia mieszka-
nia oraz zakaz zbliżania się 

do ofiar. Niezastosowanie 
się sprawcy przemocy do 
wydanego zakazu lub nakazu 
grozi nałożeniem grzywny, 
karą aresztu lub ogranicze-
niem wolności. Dotychczas 
w oczekiwaniu na decyzję 
sądu, to często ofiara prze-
mocy była zmuszona do 
poszukiwania schronienia 
poza własnym domem. Nowe 
przepisy sprawią, że to prze-
śladowca poniesie konse-
kwencje swoich czynów.

Natomiast w celu poskro-
mienia osób uchylających 
się od wypłaty świadczeń 
alimentacyjnych wpro-

wadzono nowe przepisy 
w Kodeksie pracy. Dlaczego 
właśnie w Kodeksie pra-
cy? Uchylający się od obo-
wiązku płacenia alimentów 
często zatrudniają się na 
czarno, ażeby uniknąć w ten 
sposób ewentualnej egzeku-
cji. W związku z tym od 1 
grudnia obowiązuje nowy 
przepis, zgodnie z którym 
za  zatrudnienie bez umowy 
osoby wobec której toczy 
się egzekucja świadczeń ali-
mentacyjnych, bądź osoby 
zalegającej z płatnością ali-
mentów za okres dłuższy niż 
3 miesiące będzie grozić kara 
od 1,5 tys. zł do nawet 45 tys.

Gdzie szukać wsparcia?

Pomimo wprowadzania sku-
tecznych rozwiązań, wiele 
ofiar czy świadków prze-
stępstw w dalszym ciągu 
potrzebuje wsparcia praw-
nego, psychologicznego 
oraz materialnego. W Polsce 
działa 370 ośrodków świad-
czących bezpłatne wsparcie 
poszkodowanym. Osoby, 
które padły ofiarą przestęp-
stwa mogą zgłosić się do 
Ośrodków Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem, które działają dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
Funduszu Sprawiedliwo-

ści. W ramach prowadzonej 
działalności, Ośrodki Pomo-
cy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w świadczą 
bezpłatną pomoc prawną, 
zapewniają wsparcie psy-
chologiczne, wspierają mate-
rialnie, pokrywają koszty 
świadczeń zdrowotnych, 
rehabilitacji oraz związanych 
z edukacją i aktywizacją 
zawodową, a także pomaga-
ją sfinansować przejściowe 
problemy  z zobowiązaniami 
czynszowymi.

Okręgowy Ośrodek Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Szczecinie 

jest prowadzony przez Sto-
warzyszenie SOS dla Rodzi-
ny przy ul. Energetyków 10, 
70-656 
Szczecin. Ze szczecińskim 
ośrodkiem można się skon-
taktować pod numerem 
całodobowego telefonu: 663 
606 609.
Ponadto, w naszym regionie 
lokalne punkty, w których 
pokrzywdzeni przestęp-
stwem mogą otrzymać bez-
płatne wsparcie znajdują się 
w Policach, Gryfinie, Kamie-
niu Pomorskim, Golenio-
wie, Choszcznie, Gryficach, 
Łobzie, Pyrzycach, Myślibo-
rzu i Świnoujściu.

 Problemy społeczne – co nowego w prawie?

Skrót raportu: 

Przemoc domowa i uchylanie się 
od obowiązku płacenia alimentów 
– niestety wciąż są to problemy, 
z którymi zmaga się wiele rodzin. 
Ustawodawcy w ostatnim czasie 
wyszli naprzeciw tym zjawiskom. 
Celem jest realna i skuteczna ochro-
na poszkodowanych i doprowadze-
nie do sytuacji, w której to ofiara 
niesprawiedliwości – a nie spraw-
ca nieszczęścia – będzie należycie 
zabezpieczona i otrzyma stosowną 
pomoc. 

Reakcje organów przeciwdziałających prze-
stępstwom przeciwko wolności sumienia 
i wyznania zdają się być nieujednolicone. 
W 56% spraw, zgłoszonych przez Stowarzy-
szenie Fidei Defensor, w których Prokuratura 
odpowiedziała, doszło do odmów wszczęcia 
postępowania. Najczęstszą przyczyną był art. 
17 § 1 pkt 2 k.p.k., tj. brak znamion czynu 
zabronionego. W uzasadnieniach najczęściej 
Prokuratura podkreślała, że aby być urażo-
nym, to trzeba odnaleźć treści obrazoburcze, 
tj. wyszukać je, np. na portalu społecznościo-
wym. Masowe zestawianie pornografii, nar-
komanii, przemocy domowej, wulgaryzmów 
itd. z przedmiotami czci religijnej (m.in. 
wizerunki świętych) jest – wedle Prokura-
tury – dopuszczalne, jeżeli „nie narzuca się” 
tego typu treści osobom wierzącym. Najlicz-
niej sprawy zgłaszane przez Stowarzyszenie 
dotyczyły obrazy uczuć religijnych, zniewa-
żenia grupy ludzi z powodu przynależności 
na tle wyznaniowym, propagowania ustroju 

totalitarnego, a także znieważenia Narodu 
Polskiego. 
Inne przepisy, które rzadziej były przedmio-
tami zgłoszeń dotyczyły znieważenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, nawoływania do 
zabójstw osób duchownych, znieważenia flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, pomówień, a także 
znieważeń pomników. Prokuratura wszczę-
ła sześć postępowań, a w przypadku trzech 
zmieniła kwalifikację prawną na art. 212 § 2 
k.k., tj. pomówienie za pośrednictwem środ-
ków masowego przekazu. Niezrozumiałe jest 
uznawanie negowania Zbrodni Katyńskiej za 
„polemikę historyczną”, podobnie jak przy-
jęcie, że publiczne gloryfikowanie Lenina 
i Dzierżyńskiego nie jest propagowaniem tota-
litaryzmu. W kontekście znieważeń Narodu 
Polskiego Prokuratura używała lakonicznych 
określeń typu „wypowiedzi nie można przypi-
sać braku racjonalizacji”, tj. dehumanizowanie 
Polaków i Katolików niekoniecznie jest uzna-
wane za „nieuzasadnione”. 

ANTYCHRYSTIANIZM  
A ORGANY PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZESTĘPCZOŚCI 



FIDEI DEFENSORNumer 2/2020 7

”Obrona życia zaczyna się tam, gdzie jest uznanie  
wartości życia od poczęcia.

Wywiad z Ks. Tomasz Kancelarczykiem 
rozmawia Bartłomiej Ilcewicz

BI. Od kiedy funkcjonuje  
w Szczecinie Fundacja Małych 
Stópek?

K. Biorąc pod uwagę założenie 
prawne to od 2012 roku, ale 
myślę, że należałoby powie-
dzieć, że nawet jeszcze wtedy 
kiedy nie istniała w sposób sfor-
malizowany prawnie poprzez 
KRS i jako organizacja prawna, 
to już istniała w postaci grona 
osób, które działały na rzecz 
obrony życia, nie tylko organi-
zując Marsz dla Życia, ale także 
i gromadząc się i organizując 
się wokół pomocy kobietom 
w ciąży i po urodzeniu dziecka, 
a więc to już jest kilkanaście lat, 
które jest za nami.

BI. Co to za osoby, które są  
w Fundacji Małych Stópek? 

K. Jeżeli chodzi o osoby związa-
ne z Fundacją Małych Stópek, 
to nie mam na myśli pracow-
ników, oni są związani, ale są 
pracownikami, bardziej bym 
myślał o wolontariuszach, 
a nader wszystko o darczyń-
cach, bo to darczyńcy są tym 
kołem zamachowym działań 
Fundacji Małych Stópek. Dzięki 
ich ofiarności i ich darowiznom 
Fundacja Małych Stópek może 
podejmować konkretne dzia-
łania na rzecz obrony życia. Te 
konkretne działania, to: pomoc 
kobietom w ciąży, pomoc kobie-
tom po urodzeniu dziecka, ale 
także podejmowanie różnego 
rodzaju działań o charakterze 
edukacyjnym, których jest wie-
le, a które są potrzebne – mają 

wyprzedzać wszelkie działania, 
które godzą w wartość życia.

BI. Do kogo skierowana jest 
pomoc Fundacji?

K. Pomoc Fundacji jest skie-
rowana przede wszystkim do 
kobiet w ciąży, ale naszym 
dokumentem założycielskim 
jest encyklika „Evangelium 
Vitae”. Jak się wczytamy w ten 
dokument św. Jana Pawła II, 
już na pierwszej stronie prze-
czytamy, że on mówi o wartości 
życia od poczęcia do natural-
nej śmierci, a więc widzimy, że 
działanie jest bardzo szerokie. 
Oczywiście mamy tutaj na uwa-
dze przede wszystkim kobiety 
w ciąży, tak aby będąc w stanie 
błogosławionym pomóc przejść 
ciężaru nowego życia do rado-
ści życia. Nie omijamy także 
tych sytuacji, które dotyczą 
chociażby chorych dzieci, osób 
bezdomnych, osób w przeróż-
nych biedach, które dotykają 
człowieka i sprawiają, że życie 
jest zagrożone.

BI. Jak praktycznie wygląda 
pomoc, np. w sensie technicz-
nym?

K. Praktyczna pomoc wygląda 
tak, jak Pan Redaktor widział 
wchodząc do Fundacji, natknął 
się na wielką, stojącą paletę. 
Ta paleta to jest pomoc, któ-
ra jest wysyłana dokładnie 
do Płocka, do jednej z kobiet, 
która jest w piątym miesią-
cu ciąży i to wszystko jest dla 
niej i jej dziecka, to co będzie 

potrzebne, gdzieś na dwa lata, 
a więc ta ilość pieluch jest duża 
– ponad dwa tysiące, to jest 
chemia kosmetyczna bardzo 
potrzebna, ale także bardzo 
droga, także chemia gospodar-
cza, ubranka, wózek złożony, 
łóżeczko, chusteczki, a więc to 
co jest potrzebne. Gdy tak to 
zbierzemy, te potrzeby na okres 
roku, dwóch, to już jest to ilość 
więcej niż jednej palety. To jest 
konkret, jeżeli chodzi o osobę, 
ale są też konkrety, które płyną 
z Fundacji w miarę możliwo-
ści do placówek i to jest wtedy 
pomoc dla większej ilości osó-
BI. Wtedy robimy też większe 
transporty, chociażby cały bus 
ok. 20 tysięcy pieluch, który 
jedzie np. do hospicjum peri-
natalnego – konkretna pomoc 
dla wielu dzieci. Lub transport 
nie tylko do hospicjów perina-
talnych, ale także do placówek, 
które się zajmują opieką nad 
dziećmi, osobami z niepełno-
sprawnościami. To jest zarów-
no pomoc dla konkretnej osoby, 
ale pomoc tym, którzy w sposób 
fachowy zajmują się opieką nad 
wieloma osobami.
 
BI. Czym jest obecnie obrona 
życia, dlaczego ona jest taka 
ważna?

K. Obrona życia zaczyna się 
tam, gdzie jest uznanie war-
tości życia od poczęcia. Jeżeli 
tego nie będzie, to wtedy ciężko 
mówić o obronie życia. Dopiero 
ona zaczyna się w tym momen-
cie, kiedy jest to uznanie tej 
wartości, dla niektórych może 

jak dziecko jest w siódmym, 
ósmym miesiącu rozwoju pre-
natalnego, albo dopiero jak się 
urodzi, albo jak doświadczymy 
go bezpośrednio. A więc tym 
najważniejszym elementem 
obrony życia jest uznanie war-
tości życia i to nie jest sprawa 
konfesyjna, to nie jest sprawa 
kościelna, to jest sprawa nauki, 
to jest sprawa wiedzy. Dzisiaj 
biologia, embriologia, genetyka, 
mówi: życie człowieka zaczyna 
się od poczęcia i dlatego też 
oceniając moralnie działanie 
względem tego życia, idziemy 
właśnie takim tokiem działań 
względem nienarodzonych. 

BI. Pomoc, o której Ksiądz 
mówił, to taka pomoc fizycz-
na, praktyczna, ale jest jesz-
cze duchowa adopcja dziecka 
poczętego. Czym jest?

K. Jeszcze bym dodał do tego 
pomoc psychologiczną, trze-
ba też o niej powiedzieć. Nie 
mam na myśli pomocy psy-
chologicznej fachowców psy-
chologów, też jest potrzeba, ale 
rzadko. Najważniejsze, by była 
ta pomoc psychologiczna od 
osoby bliskiej, życzliwej, któ-
ra rozmawia, której można się 
zwierzyć. To jest bardzo waż-
ne i powinniśmy kłaść nacisk 
na to, że człowiek potrzebuje 
obecności drugiego człowieka, 
jeżeli nie ma tej obecności to 
jest mu źle. I to wszystko, te 
nasze całe działanie okrywamy 
jeszcze tym wsparciem ducho-
wym. Dla osób wierzących jest 
to sprawa pierwszorzędna – 

modlitwa. Wśród tych modlitw 
jest modlitwa, która trwa tyle 
ile czas rozwoju nienarodzone-
go człowieka, to jest dziewięć 
miesięcy – duchowa adopcja 
dziecka poczętego, a więc wzię-
cie w duchową opiekę nienaro-
dzonego człowieka, konkret-
nego, którego znamy, znamy 
konkretną kobietę, która jest 
w stanie błogosławionym, ale 
także w większości tych inten-
cji to nieznane dziecko bierze-
my w opiekę, aby urodziło się 
w kochającej szczęśliwej rodzi-
nie, bo to jest tak ważne dla 
szczęśliwego życia.

BI. Fundacja zajmuje się tak-
że i wspomaga Dom Samotnej 
Matki w Poczerninie. Na czym 
polega ta pomoc? 

K. Tak. Dom Samotnej Matki 
w Poczerninie to jest dom beta-
nia, prowadzony przez Caritas. 
My nie tyle pomagamy temu 
domowi, co mamy patronat 
nad tym domem, a więc wszel-
kie sprawy, które są tam dużego 
kalibru potrzebne, to są nasze 
sprawy. Zaczęło się od sprawy 
bardzo ważnej – remontu pieca 
centralnego ogrzewania, zbior-
ników kumulacyjnych na wodę, 
wymiana elektryki, wymiana 
wszystkiego co jest w kuchni, 
także zewnętrzne prace – oko-
panie całego budynku i izola-
cja, położenie bruku, szambo. 
Za tymi działaniami, a jeszcze 
mógłbym wiele wymieniać, idą 
konkretne darowizny od ludzi, 
które to sprawiły, bo to wszyst-
ko kosztowało dziesiątki tysię-
cy złotych, dzięki temu można 
było to zrobić, a dzięki tym 
osobom, które mają to poczucie 
ważności takiego miejsca jak to, 
możemy to robić. Dlatego moż-
na powiedzieć, że nie tylko my 
to robimy jako fundacja, ale jaki 

Ci, którzy wspierają fundację, 
czyli darczyńcy.
BI. Co może Ksiądz powie-
dzieć osobom, które chcą się 
zaangażować w obronę życia? 
Jak mogą się zaangażować, co 
mogą zrobić? 

K. Liczymy często na różnego 
rodzaju organizacje, stowa-
rzyszenia, fundacje i jestem 
przekonany, że działania takich 
organizacji niewiele zrobi. Ja 
mam świadomość, że działanie 
Fundacji Małych Stópek to jest 
kropla w kropli morza potrzeb. 
Co mamy robić? Nie tyle pędzić 
do jakiejś organizacji, dobrze 
jeżeli ją wspieramy choćby 
finansowo i ona może wtedy 
robić jakieś wielkie rzeczy, ale 
najlepiej, jak my sami będziemy 
mieli oczy i uszy szeroko otwar-
te, to znaczy byśmy widzieli te 
sytuacje wokół siebie, bo często 
tak jest, że patrzymy przychyl-
nym okiem na działanie jakiejś 
fundacji, może wspieramy, a ta 
kobieta w ciąży jest obok nas 
i potrzebuje pomocy, ta sąsiad-
ka, która jest w pracy i ona 
potrzebuje pomocy i dobrego 
słowa, tego zapewnienia, jak 
będzie potrzeba, to ja jestem 
gotowy/gotowa tobie pomóc 
i to jest najważniejsze. Bycie 
obrońcą życia w tym miejscu, 
gdzie jestem obecnie. Ja mam 
takie mocne doświadczenie 
kiedy kontaktuję się z osobami 
z konkretnych miejscowości - 
one są w stanie mi powiedzieć, 
jakie w tej miejscowości są 
sprawy, komu trzeba pomóc, 
widać, że one mają tak szeroko 
oczy otwarte na potrzeby szcze-
gólnie kobiet znajdujących się  
w trudnej sytuacji, a będących  
w ciąży. 
Rozmowa z prezesem Fundacji 
Małych Stópek – ks. Tomaszem 

Kancelarczykiem
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Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Czym jest aborcja?

Aborcja (łac. abortio, abor-
tus – poronienie) jest to 
sztuczne przerwanie życia 
człowieka w okresie prena-
talnym (przed narodzeniem) 
za pomocą środków mecha-
nicznych lub farmakologicz-
nych. Na świecie szacuje 
się, że rocznie jest wykony-
wanych 73,3 mln zabiegów 
przerywania ciąży u kobiet 
w wieku 15-49 lat. 

Jakie ma ona  
konsekwencje?

- U kobiet, które dokona-
ły aborcji może pojawić się 
Zespół Stresu Pourazowego 
(PTSD), czyli zaburzenie psy-
chologiczne, które jest reakcją 
na wydarzenie lub sytuację 
stresową o zagrażającym albo 

katastroficznym charakte-
rze.  Przejawia się ono przede 
wszystkim w uporczywym 
przypominaniu stresora. 
Mogą wystąpić również fla-
shbacki, trudności ze snem, 
gorsze samopoczucie w sytu-
acji zetknięcia się z okolicz-
nościami przypominającymi 
traumatyczne wydarzenia 
lub unikanie podobnych oko-
liczności, a także zwiększona 
wrażliwość objawiająca się 
m.in. wybuchami gniewu, czy 
nadmierną czujnością. Obja-
wy zazwyczaj pojawiają się po 
urazie i mogą się utrzymywać 
od kilku tygodniu do kilku 
miesięcy, a czasami nawet do 
kilku lat.

- Syndrom poaborcyjny (PAS 
– Post Abortion Syndrom) jak 
sama nazwa wskazuje, jest on 
spowodowany dokonaniem 

aborcji i może pojawić się kil-
ka lat po zabiegu szczególnie 
wtedy, gdy kobieta ponownie 
zachodzi w ciążę. Może obja-
wiać się wystąpieniem niepo-
koju, niezadowolenia z życia, 
utratą jego sensu lub poczu-
cia beznadziejności. Dodat-
kowo pojawiają się problemy 
w relacjach z ludźmi, niechęć 
do podejmowania współży-
cia seksualnego. Podobnie 
jak w PTSD mogą wystą-
pić koszmary senne, a także 
powracanie do momentu 
wykonania aborcji. Często 
kobiety wspominają o tym, 
że słyszą głosy swoich niena-
rodzonych dzieci. 
- Może pojawić się depresja, 
która objawia się obniżeniem 
nastroju, a także samooceny, 
pesymizmem, zamrożeniem 
emocjonalnym, niezdolno-
ścią do przeżywania przyjem-

ności i spowolnieniem psy-
choruchowym. W poważ-
nych stanach prowadzi ona 
do wystąpienia zachowań 
autodestrukcyjnych (t.j. 
restrykcyjna dieta, nacinanie 
skóry), myśli samobójczych 
i prób samobójczych. 
- Ponadto kobiety mogą 
odczuwać żałobę i żal po 
stracie dziecka. Po sztucz-
nym poronieniu często towa-
rzyszy im poczucie krzywdy 
i bycia ofiarą, osamotnienie, 
a także niepokój. 
- Zaburzenia hormonalne po 
sztucznym poronieniu rów-
nież wpływają na stan psy-
chiczny kobiet. 
- Dziecko jest sprowadza-
ne do roli obiektu mającego 
zaspokajać potrzeby psy-
chiczne rodziców.
- Może pojawić się również 
depersonalizacja dziecka, 

mówienie o nim jako „płód”, 
„zarodek”, czy „zlepek komó-
rek”, natomiast aborcja jest 
określana jako „procedura” 
lub „zabieg medyczny”. Jest 
to oznaką pojawienia się 
mechanizmu obronnego. 
- Mężczyźni pełnią ważną 
rolę w życiu matki i dziecka. 
Natomiast wpływ społeczeń-
stwa powoduje odsunięcie 
ich od podejmowania decy-
zji, a po stracie odmawia się 
im prawa do przeżywania 
żalu. Aborcja w tym przy-
padku może prowadzić rów-
nież do poczucia zwolnienia 
mężczyzny z odpowiedzial-
ności za kobietę i poczęte 
dziecko. 
- Badania pokazują, że u więk-
szości par małżeńskich po 
dokonanej aborcji wzrosła 
drażliwość i poczucie winy 
w relacji. Natomiast 25% bada-

nych więzi w małżeństwie cał-
kowicie się załamały. Ponadto 
pojawiło się u nich poczucie 
winy, zaburzenie pełnionych 
roli, poważne konflikty, zdra-
dy, a także obniżenie poczucia 
własnej wartości. 

- Cały system rodzinny 
zostaje zaburzony kiedy nie 
tylko rodzice dowiadują się 
o poczęciu kolejnego dziec-
ka i decydują się na aborcję, 
ale również ich dotychczas 
narodzone dzieci. Z badań 
wynika, że rodzeństwo, które 
dowiaduje się o ciąży matki 
i oczekuje kolejnego brata lub 
siostrę odczuwa frustrację kie-
dy się okazuje, że się ono nie 
pojawi. Winę często przypisują 
sobie, natomiast wobec matki 
odczuwają lęk po tym, gdy się 
dowiedziały o zabiegu prze-
rwania ciąży. 

Trauma poaborcyjna


