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TYLKO ŻYCIE 
MA PRZYSZŁOŚĆ



Realizujemy ją poprzez 
edukację w zakresie pro-life. 
Wiemy, że to właśnie edukacja 
jest kluczem do uznania 
godności każdego nienarodzonego 
dziecka i przyznania mu 
bezwarunkowego prawa do życia. 

Naszym celem jest także 
świadczenie pomocy samotnym 
matkom i ojcom oraz rodzinom 
wychowującym dzieci 
z niepełnosprawnością. 

By zmiana była trwała, potrzebna 
jest działalność edukacyjna, 
pomoc oraz modlitwa. 

To trzy fi lary, działania, do 
których zapraszamy Przyjaciół 
i Darczyńców Stowarzyszenia. 
Dzięki Wam prawdę o godności 
człowieka usłyszały już miliony 
ludzi. 

ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
tel./fax (12) 421-08-43 (godz. 9–15)

biuro@pro-life.pl 

www.pro-life.pl

DATA WYDANIA: 12.10.2022

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
powstało w Krakowie w 1999 roku. 

Naszą misją 
jest troska 

o życie ludzkie 
na każdym 
etapie jego 

rozwoju. 
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Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zostało założone przez 
dra inż. Antoniego Ziębę (1948–2018), który do śmierci pełnił w nim funkcję 
prezesa. 

Antoni Zięba był pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej. 
Jednak kiedy w 1979 r. w Austrii zobaczył na plakatach ciała dzieci zabitych 
wskutek aborcji, postanowił, że jego życiową misją będzie ratowanie 
bezbronnych dzieci nienarodzonych. Jako człowiek całkowicie oddany 
Bogu, założył ogólnopolską Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych 
Dzieci, a potem międzynarodową World Prayer for Life. Był współautorem 
polskiego sukcesu z 1993 r., kiedy to na drodze ustawodawczej zwiększono 
prawną ochronę życia dzieci poczętych.

Dla szerzenia idei obrony życia założył 
dziesięć czasopism (m.in.: Źródło, 
Naszą Arkę, Cuda i Łaski Boże, Drogę 
i Wychowawcę). Wydawał broszury 
o aborcji, in vitro, edukacji seksualnej, 
niepłodności – wszystkie w milionowych 
nakładach. Nagrał setki audycji radiowych 
i telewizyjnych. Zawsze był pełen energii, 
zawsze w biegu między kolejnymi 
spotkaniami.

Inżynier wiele razy odwiedzał św. Jana Pawła II w Watykanie 
i konsultował z nim swoje pomysły. Po śmierci papieża 
omadlał swoje intencje przy jego grobie. 

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 Pontifi ce. 

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.

INŻYNIER ANTONI ZIĘBA
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Zobacz minidokument „Inżynier”
www.pro-l ife.pl/fi lminzynier

ZAŁOŻYCIEL ISKRA
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IN VITRO
Za jaką cenę?

Od kiedy?

Od poczęcia

#1
BIBLIOTECZKA PRO-LIFE
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IN VITRO
Za jaką cenę?

WEBINARY
– interaktywne spotkania online 
dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, wspólnot młodzieżowych, 
ministrantów, harcerzy i nie tylko. Jednym słowem 
dla młodych osób, którym bliska jest postawa 
pro-life i które chciałyby się dowiedzieć czegoś 
więcej na temat ochrony ludzkiego życia od 
poczęcia.

Spotkania mają formę wykładu z prezentacją, 
podczas której uczestnicy mogą zadawać 
prelegentowi pytania na czacie. Jednocześnie, 
w przystępnej formie, zdobywają fachową wiedzę, 
popartą badaniami naukowymi. 

Webinary są okazją do poszukiwania odpowiedzi 
na najtrudniejsze pytania: o prawo do życia, 
wolność, rozwój dziecka w łonie matki czy celach 
diagnostyki prenatalnej. Na spotkania zapraszani 
są również specjaliści, którzy swoją wiedzą chętnie 
dzielą się z uczestnikami. 

Do tej pory odbyło się 17 webinarów, podczas których przeszkoliliśmy kilka 
tysięcy osób. Wszystkie można zobaczyć na stronie www.webinary.pro-life.pl.

KLUBY PRO-LIFE
Wspólnota miłośników życia.

To propozycja dla osób, dla których ważne są 
ideały pro-life, chcą zdobywać wiedzę o obronie 
życia człowieka, uczyć innych i pomagać 
w budowaniu cywilizacji życia.

Proponujemy cztery spotkania w miesiącu 
oparte o lekturę encykliki Evangelium Vitae
i materiały przygotowane i wydane przez nasze 
Stowarzyszenie. 

Kluby zbudowane są na czterech fi larach: 
formacji, wspólnocie, edukacji i działaniu.
Formacja przygotowuje ducha, wspólnota 
daje możliwość wymiany poglądów i wsparcia, 
edukacja jest kluczem do merytorycznej 
rozmowy z innymi oraz do późniejszego działania.

Więcej na www.kluby.pro-life.pl

Pięciodniowe warsztaty dla tych, którzy chcą bronić 
życia człowieka. Uczestnicy z całej Polski pogłębiają 
swoją wiedzę na temat najważniejszych zagadnień 
bioetycznych w trakcie zajęć aktywizujących, tak by 
potem dzielić się nią z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. 

Wśród poruszanych zagadnień są: początek życia 
i rozwój prenatalny człowieka, rozpoznawanie 
płodności, skutki stosowania antykoncepcji 
hormonalnej, procedura in vitro, jak rozmawiać 
o aborcji, wpływ aborcji na życie i zdrowie kobiety, 
pomoc kobietom po aborcji, pomoc rodzicom po stracie 
dziecka martwo urodzonego. 

Każdego dnia odbywają się prelekcje, warsztaty oraz 
spotkania z ciekawymi gośćmi. Udział w Akademii to 
świetna okazja do nawiązania nowych znajomości 
z osobami z całej Polski, o podobnych poglądach.

Do tej pory odbyły się 3 edycje Letniej Akademii.

BIBLIOTECZKI PRO-LIFE
Broszury, które dają wiedzę potrzebną 
do merytorycznych rozmów, 
a nie emocjonalnych przekrzykiwań. 
Edukację wspierają liczne świadectwa 
– historie osób, które wybrały życie. 
Najnowsze publikacje poruszają kwestię 
adopcji oraz poronienia. Każda nasza 
Biblioteczka rozeszła się w 50 tysiącach 
egzemplarzy. 

LETNIA 
AKADEMIA 
PRO-LIFE

fot. unsplash / Hannah Busingfot. unsplash / Hannah Busing
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WYSTAWY „Kochamy każde życie” – to tytuł wystawy składającej się 
z 10 standów, którą można bezpłatnie wypożyczyć do szkoły, 
kościoła, na konferencję, spotkania młodzieżowe. Ciekawostki 

z rozwoju prenatalnego, ciepłe, radosne zdjęcia, krótkie treści – wszystko to nadaje 
wystawie bardzo lekką i przyjazną formę przekazu i zapewnia pozytywny odbiór. 
W wystawie poruszamy takie zagadnienia jak: początek życia, dynamika rozwoju 
prenatalnego, prawo do życia dla osób z niepełnosprawnościami czy starszych.

18 edycji konkursu dla młodzieży 
„Pomóż ocalić życie bezbronnemu”
im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, 
w którym dotychczas zgłoszono ponad 
15 tysięcy prac. Tylko na ostatnią edycję 
nadesłano 1114  prac plastycznych, 
literackich, multimedialnych i fi lmów. 
Konkurs zachęca młodzież do refl eksji 
nad wartością życia i godnością 
człowieka. Uczestnicy poruszają 
różne zagadnienia bioetyczne: 
antykoncepcji, aborcji, in vitro, 
eutanazji, ale także piękno 
rodziny, adopcji czy miłości 
dającej życie. Wszystko to 
w przeróżnych formach 
przekazu i wszystko pro-life. 

4 edycje konkursu plastycznego 
dla dzieci „Na początku była miłość 

– moja rodzina”, w którym udział 
wzięło blisko 8 tysięcy dzieci z całej 

Polski. Najmłodsi zaprezentowali 
piękno jakim jest rodzina, 
w najróżniejszy sposób.

KONKURSY

DLA MŁODZIEŻY

AKA
DEM
ICKI

6 edycji konkursu akademickiego „Życie i godność”, na który zgłoszono 
wiele ciekawych prac licencjackich i magisterskich, poruszających 
zagadnienia pro-life. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży 
akademickiej do zainteresowania się zagadnieniami związanymi 
z promocją życia jako wartości fundamentalnej. 

Do tej pory 

zorganizowaliśmy ponad 

3 000 rozmaitych wystaw, 

w różnych językach, 

na temat życia przed 

narodzeniem – w szkołach, 

parafi ach, urzędach, a także 

w Sejmie RP i Parlamencie 

Europejskim.

33 fi lmy pro-life, które 
wyprodukowaliśmy 
(cykl „Bez wyjątków”) 
lub wykupiliśmy 
licencję, a następnie 
rozpowszechniliśmy 
nieodpłatnie na masową 
skalę. Część z nich zobaczyć 
można na antenie TVP. 

Projekt LIFE i Akademia Pro-Life – 
krótkie fi lmy publikowane co tydzień 
na naszym kanale YouTube oraz 
w TV Trwam. To publicystyka pro-life, 
czyli komentarze do bieżących 
wydarzeń w Polsce i na świecie. 
Dlaczego tak? By w dyskusjach na 
tematy pro-life nie zabrakło faktów.

autor: Julia Strumińska

autor: Katarzyna Dwornicka

autor: Miłosz Bukowski

autor: Adam Emerla

autor: Nagda Brzezinska

autor: Julia Mertas

autor: Jan Kałużnyautor: Jan Kałużny



Kobiety w nieoczekiwanej ciąży nie chcą, aby proponować im zabicie 
własnego dziecka, ale oczekują pomocy. Z kolei rodzice chorych dzieci 
pragną dla nich, od lekarzy i społeczeństwa, poszanowania ich godności 
oraz należnego im już od poczęcia bezwarunkowego prawa do życia. 

FUNDUSZ DZIECKA CHOREGO
Po narodzinach często leczenie i rehabilitacja chorego 
dziecka jest nie tylko długotrwała, ale i kosztowna. Rodziny 
doświadczające trudności fi nansowych mogą liczyć na 
wsparcie z Funduszu Dziecka Chorego, w ramach którego 
wypłacamy 5 tys. zł jako pomoc m.in. w zakupie sprzętu 
rehabilitacyjnego i lekarstw oraz w opłaceniu wizyt u lekarzy 
specjalistów. Do tej pory pomocą objęliśmy 330 rodzin, które 
wychowują chore i niepełnosprawne dzieci. Przyznaliśmy 
również jednorazowo kilkaset zapomóg.

Regulaminy przyznawania funduszą znajduje się na stronie pro-life.pl

DORADZTWO
Co roku blisko 11 tysięcy par słyszy niepomyślną 
diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. 
Wiadomość o ciężkiej chorobie jest dla 
rodziców wyjątkowo trudna. Wielu z nich 
swoje kroki kieruje do naszego Stowarzyszenia. 
Proszą o pomoc w znalezieniu lekarzy 
specjalistów, czy placówki, która pomoże im 
właściwie przygotować się na przyjęcie dziecka, 
w poszanowaniu godności i przyznając mu 
bezwarunkowe prawo do życia.

Również kobietom w ciąży, uzależnionym od 
narkotyków czy doświadczonych przemocą 
domową, szukamy najlepszego psychologa, 
prawnika czy Domu Samotnej Matki.

FUNDUSZ OCHRONY 
MACIERZYŃSTWA

Zapewnia pomoc fi nansową kobietom w ciąży, 
znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej 

i rodzinnej. W ramach Funduszu kobieta otrzymuje 
przed porodem wsparcie do kwoty 2000 zł, 

a następnie, do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia, co miesiąc 300 zł. 

Dzięki tym środkom mama może m.in.: 
skompletować wyprawkę, zrobić 

niezbędne badania, zapłacić za wizytę 
lekarską. Do tej pory z Funduszu 

skorzystało 35 kobiet. 

Telefon Zaufania Pro-Life – świadczy doraźną pomoc kobietom, 
które znalazły się w niespodziewanej ciąży i nie potrafi ą lub nie 
chcą zaakceptować tej sytuacji. Z Telefonu Zaufania mogą również 
skorzystać ojcowie, spodziewający się narodzin dziecka oraz inne 
osoby bliskie ciężarnej kobiety. Dyżuruje przy nim doświadczona 
psychoterapeutka, pracująca na co dzień z rodzinami, osobami 
dorosłymi i młodzieżą. Zapewnia ona absolutną dyskrecję. 
Wysłuchuje rozmówcę i działa w myśl zasady: „Nie oceniamy. 
Słuchamy”. Na prośbę telefonującego może poinformować do jakiej 
instytucji należy zwrócić się po pomoc.

POMOC MAMO, TATO NIE JESTEŚCIE SAMI!

śr. 19–21, pt. 10–12śr. 19–21, pt. 10–12
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TROSKA 
O DZIECI 
UTRACONE 
I ICH RODZINY

Współorganizujemy, z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, pogrzeby dzieci martwo 
urodzonych w krakowskich szpitalach, 
nieodebranych przez rodziców do pochówku 
rodzinnego. Wykazujemy troskę o stan grobów 
dzieci pochowanych na Cmentarzu Podgórki 
Tynieckie w Krakowie. 

Współorganizujemy krakowskie obchody Dnia Dziecka 
Utraconego, rekolekcje ogólnopolskie i parafi alne dla 
rodziców po poronieniu. Jesteśmy pomysłodawcami 
i współorganizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin 
Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach. 

www.stanislawbm.pl

ISBN 978-83-7422-994-4

okładka-rozrys.indd   1

25.06.2020   12:14:41

DZIECI UTRACONE Dla rodziców ogromną stratą jest 
śmierć nienarodzonego dziecka. 
Szacuje się, że rocznie w wyniku 
poronienia cierpi 200 tys. osób 
(rodziców i bliskich). Wszyscy mają 
prawo do przeżywania żałoby, wsparcia 
i zrozumienia ze strony społeczeństwa.

 Osieroceni małżonkowie potrzebują 
wsparcia rodziny, personelu medycznego 

i duszpasterzy. Utracone przed 
narodzeniem dziecko należy do 

rodziny, na której spoczywa moralna 
powinność zapewnienia pełnej 

pietyzmu postawy wobec 
jego zwłok lub szczątek 

oraz pochowania go 
w rodzinnym grobie, jeżeli 

tylko sytuacja kliniczna 
na to pozwala.  

Stowarzyszenie, we współpracy z Krajowym 
Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin i Radą ds. Rodziny 
KEP, przygotowało „Kompendium pastoralne 
o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego 
i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie”. 

Publikacja skierowana jest do kapłanów, rodzin 
doświadczających śmierci dziecka nienarodzonego oraz 
osób zaangażowanych w strukturach duszpasterstwa 
rodzin. Książka otrzymała wyróżnienie Feniks 2021 
w kategorii „Kościół wobec współczesności”. 

Uruchomiliśmy 
grupę wsparcia dla 
rodziców po poronieniu. 

Świadczymy poradnictwo 
socjalne udzielając rodzicom 
pomocy w organizacji 
rodzinnych pogrzebów dzieci 
zmarłych przed narodzeniem.

Nagraliśmy i zamieściliśmy na naszym 
kanale YT i naszej stronie internetowej 
fi lmy szkoleniowe towarzyszące 
kompendium, przedstawiające m.in.: 
aspekty prawne pochówku, liturgię 
pogrzebu dziecka nieochrzczonego, 
psychospołeczny wymiar towarzyszenia 
rodzicom po stracie prenatalnej. 

Również na kanale YT można obejrzeć 
„Drogę Światła” – rozważania fi lmowe 
dla rodziców przeżywających śmierć 
dziecka, a także webinary z udziałem 
ekspertów z sesją pytań i odpowiedzi 
m.in.: o komunikacji małżeńskiej po 
poronieniu i przeżywaniu żałoby po 
stracie dziecka w rodzinie poszerzonej. 

Na zaproszenie rektorów seminariów 
duchownych prowadzimy szkolenia 
dla kleryków na temat pastoralnego 

towarzyszenia osieroconym rodzicom 
i pogrzebów dzieci poronionych.

fot. unsplash.com/ Janko Ferlič
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

byłoby wspaniale, gdyby każde dziecko zostało przyjęte jako jedyny 
i niepowtarzalny dar. Byłoby wspaniale, gdyby każda mama spodziewająca się 
narodzin dziecka miała pewność, że w trudnych chwilach nigdy nie zostanie 
sama. I byłoby wspaniale, gdyby rodzice podejmujący trud wychowania 
niepełnosprawnego dziecka otrzymywali realne wsparcie: psychologiczne, 
organizacyjne, fi nansowe... Te trzy życzenia: troskę o życie poczętych dzieci, 
pomoc samotnym mamom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych możemy 
spełniać dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców.

Nasze Stowarzyszenie ma już 23 lata. Niesiemy bagaż wiedzy i doświadczeń, 
dzięki któremu potrafi my ocenić, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.
Widzimy, ile wysiłku musimy włożyć, żeby inni uznali godność dziecka przed 
narodzeniem. Widzimy, ile samotnych mam, zamiast propozycji aborcji pragnie 
usłyszeć: „Dasz radę, bo ci pomożemy!”. Widzimy, że ciągle tak wielu rodziców 
dzieci niepełnosprawnych czeka na pomoc fi nansową. 

Dlatego prosimy: bądźcie z nami wszędzie tam, gdzie ważą się losy ludzkiego 
życia! Każde nasze działanie ma wielu ojców i wiele matek – naszych Przyjaciół 
i Darczyńców. Państwa wsparcie fi nansowe odbieramy jako wyraz życzliwości 
i wielkiego zaufania. Z serca za to dziękujemy!

Magdalena Guziak-Nowak

Dyrektor ds. edukacji 

Wojciech Zięba

Prezes Zarządu

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa 
za życie przenikająca cały świat”.

św. Jan Paweł II, Evangelium vitae, p. 100

MODLITWA

PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ 

BRZEMIENNEJ

 wydaliśmy Modlitewnik Obrońcy 
Życia, a także komplet materiałów do 
przeprowadzenia czuwania, adoracji czy 
rozważań różańcowych

 użyczamy na peregrynację wykonaną na 
nasze zamówienie srebrną fi gurę Matki 
Boskiej Brzemiennej, wraz z relikwiami 
św. Jana Pawła II

TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA 

(19–25 MARCA)

 cykliczna inicjatywa modlitewna, której 
pierwsza edycja odbyła się w 2021 r., 
w Roku Świętego Józefa

 wpisuje się w obchody Dnia Świętości 
Życia i Narodowego Dnia Życia. 

 połączenie modlitwy z pozytywną 
edukacją pro-life

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE 

POCZĘTYCH DZIECI

 Intencja: dziękczynienie „za uratowane 
dzieci, ocalone sumienia matek i ojców 
oraz pracowników służby zdrowia” 
oraz prośba o prawną ochronę życia dla 
każdego dziecka

 Od początku jej istnienia, czyli od 1980 r., 
zaangażowało się nią ponad 100 tysięcy 
osób

PIELGRZYMKI OBROŃCÓW ŻYCIA 

CZŁOWIEKA NA JASNĄ GÓRĘ

 to historia narodzin polskiego 
ruchu pro-life

 do tej pory odbyły się 
42 pielgrzymki, połączone 
z wykładami na temat 
ochrony życia oraz 
ponawianymi corocznie 
przyrzeczeniami Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego

fo
t. 

ar
ch

. P
SO

ŻC

fot. unsplash / Kelly Sikkema
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