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www.pro-life.pl

Możesz realizować z nami misję  obrony życia przez wpłatę:
Bank Pekao SA o/Kraków 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Możesz wesprzeć nasze działania przekazując 1,5% podatku. KRS: 0000140437

Jesteśmy stale obecni:
• w TVTrwam
• na Facebook.com/psozc
• na YouTube.com/@psozc
• na twitter.com/ProLifePL

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków
biuro@pro-life.pl | tel. 12 421 08 43

Dzięki ofi arności naszych Przyjaciół i Darczyńców 

zrealizowaliśmy w 2022 roku wiele projektów. 

Wszystkie one wpisują się w naszą misję, 

którą jest troską o życie ludzkie 

na każdym etapie jego rozwoju. 

Dziękujemy!

• Kontynuowaliśmy modlitwę w Krucjacie 
Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. 
Corocznie bierze w niej udział kilka 
tysięcy osób. 

• Zorganizowaliśmy drugą edycję 
Tygodnia Modlitw o Ochronę 
Życia (19–25 marca). Ta inicjatywa 
modlitewno-edukacyjna wpisuje się 
w coroczne obchodny Dnia Świętości 
Życia i Narodowego Dnia Życia. 

• Odbyła się 42. Pielgrzymka Obrońców 
Życia na Jasną Górę. Z uwagi na 
pandemię koronawirusa wzięli 
w niej udział jedynie przedstawiciele 
stowarzyszeń i organizacji pro-life. 

• Przez cały rok trwa peregrynacja fi gury 
Matki Bożej Brzemiennej – „Matka 
Życia”. Czuwania, adoracje, rozważania 
różańcowe i Msze św. w intencji obrony 
życia odbyły się w parafi ach Archidiecezji 
Krakowskiej. 

Newsletter – bądź na bieżąco z naszymi inicjatywami – www.pro-life.pl/newsletter

MODLITWA POMOC
• Wsparliśmy rodziców wychowujących chore, 

niepełnosprawne dzieci w długotrwałym 
i kosztownym leczeniu oraz rehabilitacji. Wypłatami 
z Funduszu Dziecka Chorego objęliśmy 225 dzieci. 
Dla każdego z nich przeznaczyliśmy po 5 tysięcy zł 
wypłacanych w 10 transzach. 

• Wspieraliśmy 16 mam w ciąży, znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. 
Kobieta objęta Funduszem Ochrony 
Macierzyństwa może otrzymać przed 
porodem do 2 tys. zł. Po urodzeniu dziecka do 
ukończenia przez nie 1 roku życia otrzymuje 
300 zł miesięcznie. W ten sposób otrzymane 
pieniądze pomagają w opłaceniu wielu 
kosztów związanych z ciążą porodem 
i utrzymaniem dziecka. 

• Prowadziliśmy Telefon Zaufania 
Pro-life (798 636 493) 
dla mam w ciąży, ojców nienarodzonych 
dzieci oraz ich bliskich. Przy telefonie 
dyżurowała doświadczona 
psychoterapeutka. 
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MAGDALENA GUZIAK-NOWAK

BAJKA 
O POCZĄTKU 

ŻYCIA
  ILUSTRACJE: 

KATARZYNA KOTLIŃSKA

1993–2023 – 30 LAT OCHRONY ŻYCIA W POLSCE

BIBLIOTECZKA PRO-LIFE
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• Zorganizowaliśmy Letnią Akademię 
Pro-life. Na trzecią edycję warsztatów 
przyjechali uczestnicy z całej Polski.  Podczas 
5-dniowego spotkania poruszyliśmy 
najważniejsze zagadnienia bioetyczne, 
uczyliśmy się jak rozmawiać o życiu ludzkim, 
a także jak merytorycznie przekazywać 
wiedzę. 

• Przeprowadziliśmy 9 webinarów „EduLIFE”  – interaktywnych spotkań o życiu 
m.in. dla nauczycieli, rodziców, doradców życia rodzinnego i tych, którym bliska 
jest postawa pro-life. Webinary są okazją do poszerzania swojej wiedzy bioetycznej 
i szukania odpowiedzi na najistotniejsze pytania z zakresu ochrony życia.  

• Uruchomiliśmy Kluby Pro-Life – wspólnotę 
miłośników życia. To propozycja dla osób, 
dla których ważne są ideały pro-life, chcą 
zdobywać wiedzę o obronie życia człowieka 
i edukować innych oraz budować cywilizację 
życia. Kluby oparte są na czterech fi larach: 
formacji, wspólnocie, edukacji i działaniu”. 
Więcej na www.kluby-pro.life.pl.

• Zorganizowaliśmy konkursy dla młodzieży,  
dzieci i studentów. Był to pretekst do 
namysłu nad wartością życia zarówno 
dla młodych, jak i rodziców. 

• Na bieżąco komentowaliśmy 
w mediach wydarzenia pro-life. 
Udzieliliśmy dziesiątki wywiadów 
radiowych, telewizyjnych, radiowych, 
prasowych i internetowych. Napisaliśmy 
artykuły na wiele tematów dotyczących 
zagadnień związanych z godnością życia 
człowieka. 

• Nakręciliśmy 52 odcinki Projektu Life i Akademii 
Pro-Life. Były to publicystyczne komentarze do 
wydarzeń w Polsce i na świecie. Opublikowaliśmy je 
w Telewizji Trwam, Radiu Maryja, Radiu Profeto oraz na 
YouTube. 

• Nagraliśmy reportaże: 
Film „Skrzydła miłości” o rodzinie Komorowskich i ich córce Weronice z Zespołem 
Downa. Opowiada o wielkiej miłości rodzeństwa i rodziców do wyjątkowego 
dziecka. Ich życie może stać się inspiracją dla innych rodzin, które zmagają się 
z trudnościami wychowania dziecka z niepełnosprawnością. 
Film „Ósmy cud świata” to świadectwo Adrianny Wywiał i jej męża 
wychowujących niepełnosprawną Marysię. „Moje dziecko, wyjęte spod ochrony 
prawa, było traktowane jak odpad medyczny. To nie był 
wybór, jak to się pięknie mówi. To była nasza walka, aby 
w wielkim stołecznym szpitalu ktoś zaakceptował naszą 
wolę kontynuacji ciąży”.  

• Wydaliśmy książkę dla dzieci „Rózia. Bajka o początku 
życia”. Podejmuje temat oczekiwania na narodziny 
rodzeństwa oczami małego dziecka. Podczas opowieści 
o pięknie rodziny i wartości życia poznajemy kolejne etapy 
rozwoju człowieka. 

• Przygotowaliśmy  i rozprowadziliśmy w nakładzie 
ponad miliona egzemplarzy bezpłatne materiały 
edukacyjne, m.in.  Biblioteczki pro-life.
To popularno-naukowe publikacje, które w prosty 
i przystępny sposób przedstawiają tematy: rozwój 
prenatalny, aborcja, in vitro, adopcja czy strata dziecka.

• Współorganizowaliśmy obchody 
V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin 
Dzieci i Dnia Dziecka Utraconego.

• Wraz z Miejski Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej współorganizowaliśmy 
pogrzeby dzieci martwo urodzonych 
na Cmentarzu Podgórki Tynieckie 
w Krakowie.

• Wykonaliśmy drewniane obramowania 
wraz z krzyżami na czterech grobach 
dzieci utraconych na Cmentarzu 
Podgórki Tynieckie w Krakowie oraz 
uporządkowaliśmy groby.

• Prowadziliśmy szkolenie 
o problematyce pogrzebów dzieci 
martwo urodzonych dla alumnów 
Wyższego Seminarium Duchowego 
w Rzeszowie i Wyższego Seminarium 
Duchownego Misjonarzy Świętej 
Rodziny w Kazimierzu Biskupim. 

• Wydaliśmy monografi ę: 
"Odeszły, aby żyć wiecznie...
Pogrzeb dziecka poronionego 
w dyscyplinie pastoralnej wybranych 
Kościołów chrześcijańskich", 
red. P. Guzdek, ks. A. Pryba, 
Wydawnictwo Pallottinum, 
Poznań 2022

• Prowadziliśmy poradnictwo 
socjalne dla rodziców przy organizacji 
pogrzebów dzieci zmarłych przed 
narodzeniem.

• Przygotowaliśmy opracowanie 
"Prawo chroni rodziców i dzieci. 
Uwagi dotyczące aborcji eugenicznej 
na kanwie wywiadu ks. prof. Andrzeja 
Szostka MIC dla kwartalnika "Więź". 

TROSKA O DZIECI UTRACONE 
i ich rodziny

Edukowaliśmy dzieci, młodzież i dorosłych, 

by prawdę o pięknie i godności życia każdego 

człowieka usłyszało jak najwięcej osób. 

EDUKACJA

i szukania odpowiedzi na najistotniejsze pytania z zakresu ochrony życia.  

• Przygotowaliśmy materiały z okazji 
30-lecia prawnej ochrony życia w Polsce, która 
przypada 7.01.2023 r. Są to: publikacja „Jesteśmy 
w połowie drogi. 30 lat ochrony życia w Polsce” oraz fi lm 
„Tam Ktoś jest. 30 lat prawnej ochrony życia w Polsce”. 
Więcej informacji na www.30latustawy.pro-life.pl.

• Prowadzimy fanpage na Facebooku oraz konto na 
Twitterze na których umieszczamy aktualności i nasze 
inicjatywy. 
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