Tylko życie
ma przyszłość
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20 lat

NaSZa MISja
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Człowieka powstało w 1999 roku w Krakowie. Naszą misją jest troska o ludzkie życie
na każdym etapie jego rozwoju.

NaSZE cELE
Już od 20 lat realizujemy naszą misję poprzez
edukację w zakresie postaw pro-life. Jesteśmy
przekonani, że warunkiem uznania godności
każdego nienarodzonego dziecka i przyznania
mu bezwarunkowego prawa do życia, jest
właśnie edukacja.
Oprócz troski o szacunek dla każdego poczętego dziecka naszym celem jest świadczenie
adekwatnej pomocy samotnym matkom
i ojcom oraz rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Rozpoznajemy, że coraz
większą potrzebą jest też towarzyszenie osobom starszym, często schorowanym, cierpiącym, samotnym.
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naszE dziaŁania
Warunkiem trwałej zmiany postaw społecznych jest modlitwa i podejmowanie
konkretnych działań edukacyjnych i pomocowych. Do tego dzieła zapraszamy Przyjaciół
i Darczyńców Stowarzyszenia, dzięki którym
prawdę o godności człowieka usłyszały już
miliony ludzi.

zaŁoŻyciEL INŻYNIER ANTONI ZIĘBA
Wielkie idee mają wielkich liderów. Polskie
Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zostało założone przez dr. inż. Antoniego
Ziębę (1948–2018), który do śmierci pełnił
w nim funkcję prezesa.
Antoni Zięba był pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej. Jednak
kiedy w 1979 roku w Austrii zobaczył na
plakatach ciała dzieci zamordowanych
wskutek aborcji, postanowił, że jego
życiową misją będzie ratowanie bezbronnych dzieci nienarodzonych. Jako człowiek
całkowicie oddany Panu Bogu założył
ogólnopolską Krucjatę Modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych, a potem międzynarodową World Prayer for Life. Był współautorem polskiego sukcesu z 1993 roku, kiedy
to na drodze ustawodawczej zwiększono
prawną ochronę życia dzieci poczętych.

Aby szerzyć swoje idee,
założył dziesięć gazet
(m.in. Źródło, Naszą
Arkę, Cuda i Łaski Boże,
Drogę). Wydawał broszury
o aborcji, in vitro, edukacji
seksualnej, niepłodności
– wszystkie w milionowych
nakładach. Nagrał setki
audycji radiowych
i telewizyjnych.

Na spotkania zarówno z biskupami,
jak też z młodzieżą przejechał tysiące
kilometrów.

Antoni Zięba został wyróżniony
wieloma prestiżowymi nagrodami
m.in. Medalem Senatu RP za obronę
życia, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej za zasługi dla oświaty
i wychowania oraz papieskim
Medalem Pro Ecclesia et Pontifice.
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Inżynier był przyjacielem św. Jana
Pawła II. Wiele razy odwiedzał
go w Watykanie i konsultował ze
świętym swoje pomysły. Po śmierci
papieża omadlał swoje intencje przy
jego grobie.
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Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać
(por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się
i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie (…)
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim
słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy
żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać
w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów...
Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie
słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste
i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to
wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!
Św. Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 1979 r.

Dorota Solarska, Człowiek to nie produkt – nie ma terminu ważności

edycji ogólnopolskiego
konkursu dla
dzieci i młodzieży
„Pomóż ocalić życie
bezbronnemu”,
na który nadesłano
prawie 20 tysięcy
prac plastycznych,
literackich,
multimedialnych
i filmów

Małgorzata Kulaszewicz, Myślę, więc jesteś
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Hanna Kozakiewicz, Pomaganie uskrzydla

Edukacja

30

32

filmów pro-life, które
wyprodukowaliśmy
lub wykupiliśmy
licencje, a następnie
rozpowszechnialiśmy
nieodpłatnie na
masową skalę

numery specjalistycznego
czasopisma popularno-naukowego
„Służba Życiu” i kilkanaście
okolicznościowych wydań
specjalnych

na temat
1000 wystaw
rozwoju dziecka przed

narodzeniem w szkołach,
parafiach i urzędach
a także w Sejmie RP
i Parlamencie Europejskim

µµ dziesiątki tysięcy listów
i maili do posłów, senatorów,
ministrów, dyrektorów
aptek i szpitali oraz różnych
związków i organizacji z prośbą
o szacunek dla każdego
poczętego dziecka
µµ broszury na temat aborcji,
in vitro, edukacji seksualnej
i in., drukowane w milionowych nakładach i zamieszczane
w czasopismach zarówno prawicowych, jak i lewicowych
µµ apele, oświadczenia i listy
otwarte m.in. w sprawie kanadyjskiej obrończyni życia Mary
Wagner

3

edycje Akademickiego
Konkursu Pro-life, na który
zgłoszono 21 prac licencjackich
i magisterskich, poruszających
zagadnienia pro-life

µµ wprowadzenie do szerokiego
obiegu zdjęć poczętych
dzieci m.in. na billboardach
w Waszyngtonie i znaczkach
pocztowych w Afryce
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µµ setki spotkań z młodzieżą:
w szkołach, na pielgrzymkach
i rekolekcjach

500

zorganizowanych
sympozjów
i konferencji

audycji radiowych
i telewizyjnych

Pomoc samotnym rodzicom

Wiedząc, że propagowanie postaw
pro-life nie kończy się na staraniach
o przyznanie godności każdemu poczętemu dziecku, od 2003 roku wspieramy
rodziców podejmujących trud samodzielnego wychowania dzieci. Dzięki
wsparciu Darczyńców, którzy nabywają
wydawane przez nas kartki świąteczne,
przygotowujemy paczki bożonarodzeniowe i wielkanocne. Artykuły żywnościowe trafiają do najbardziej potrzebujących rodzin. Staramy się, aby w każdej
paczce znalazł się też drobny upominek
dla obdarowanego dziecka.
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Do tej pory
ufundowaliśmy ponad

3800 paczek
oraz

800 wyprawek
szkolnych

Każdego roku około 11 tysięcy
par słyszy niepomyślną diagnozę
prenatalną dla swojego dziecka.
Informacja o ciężkiej chorobie
spada na nie zwykle jak grom
z jasnego nieba. Wielu rodziców
kieruje swoje pierwsze kroki do
naszego Stowarzyszenia. Proszą
o pomoc w znalezieniu dobrego
ginekologa, genetyka czy specjalisty od USG. Chcą mieć pewność,
że ich dzieckiem zaopiekuje się
osoba szanująca jego godność
i przyznająca mu bezwarunkowe
prawo do życia.
Zdarza się też, że po drugiej stronie naszego telefonu jest nastolatka, kobieta w ciąży uzależniona
od narkotyków lub mama z wadą
serca i… skierowaniem na aborcję.
Także dla nich szukamy najlepszego psychologa, prawnika czy
placówki np. domu samotnej
matki.
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FUndUsz
dziEcKa cHorEGo
i doradztWo

Leczenie i rehabilitacja chorego
dziecka nierzadko są kosztowne i długotrwałe. rodziny doświadczające
trudności ﬁnansowych mogą liczyć
na wsparcie w ramach Funduszu
dziecka chorego. Do tej pory objęliśmy pomocą finansową setki rodzin.
Ponadto wspieramy finansowo niezamożne kobiety w ciąży, wypłacając im
środki na skompletowanie wyprawki
dla noworodka oraz przez dwa lata
po jego narodzeniu. Przyznaliśmy też
kilkaset jednorazowych zapomóg.

modLitWa
Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa
za życie przenikająca cały świat.
św. Jan Paweł II,
Evangelium vitae, p. 100

KrUcJata modLitWy W oBroniE PoczĘtycH dziEci
µ intencja: dziękczynienie „za uratowane dzieci, ocalone sumienia matek
i ojców oraz pracowników służby zdrowia” oraz prośba o prawną
ochronę życia dla każdego dziecka
µ od 1989 roku zaangażowało się w nią ok. 100 tys. osób.
ŚWiatoWy KonGrEs modLitWy W oBroniE Życia
µ ponad 300 uczestników z 23 krajów ze wszystkich kontynentów
µ promocja międzynarodowej inicjatywy World Prayer for Life
µ Kraków-Łagiewniki, 2007 rok
PiELGrzymKi oBroŃcÓW Życia czŁoWiEKa na JasnĄ GÓrĘ
µ to historia narodzin polskiego ruchu pro-life
µ do tej pory odbyło się 37 pielgrzymek, połączonych z wykładami na
temat ochrony życia oraz ponawianymi corocznie przyrzeczeniami
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
PErEGrynacJa FiGUry matKi BoŻEJ BrzEmiEnnEJ
µ wydaliśmy Modlitewnik Obrońcy Życia a także komplet materiałów
do przeprowadzenia czuwania, adoracji czy rozważań różańcowych
µ użyczamy na peregrynację wykonaną na nasze zamówienie srebrną
figurę Matki Boskiej Brzemiennej wraz z relikwiami św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II powiedział, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi”. Przywołujemy te słowa, ponieważ są pięknym rozwinięciem
prostego, lecz szczerego „dziękuję”.
Działalność Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, którą
pokrótce opisaliśmy na poprzednich stronach, nie byłaby możliwa, gdyby nie
wsparcie naszych Przyjaciół i Darczyńców. Dziękujemy za każdą modlitwę
w intencji powodzenia naszej misji, jaką jest edukacja w zakresie postaw
pro-life i pomoc rodzinom niepełnosprawnych dzieci. Dziękujemy za uczestnictwo w naszych konferencjach i sympozjach, za dystrybucję materiałów
w Państwa środowiskach i za bycie głosem dzieci nienarodzonych tam, gdzie
być może trudno go usłyszeć. Wreszcie dziękujemy za wszelkie wsparcie
finansowe, które odbieramy jako wyraz życzliwości i wielkiego zaufania.
Nasze Stowarzyszenie ma już 20 lat. To dobra okazja, aby spojrzeć
w przeszłość, ale też bagaż wiedzy i doświadczeń, z którymi wkraczamy
w kolejne 20-lecie, aby jeszcze lepiej troszczyć się o najmniejszych
i najbardziej bezbronnych.
Bądźcie z nami!
Wojciech Zięba

Magdalena Guziak-Nowak

Prezes Zarządu

Dyrektor projektów
edukacyjnych
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

zauważyłem, że wszyscy,
którzy popierają aborcję, zdążyli się już urodzić.
ronald reagan

Twarz dziecka ok. 5 miesięcy od poczęcia
fot. A. Zachwieja

ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
tel./fax (12) 421-08-43 (godz. 9–15)
biuro@pro-life.pl
www.pro-life.pl
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