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P R Z E W O D N I K



„Kim jest człowiek, że troszczysz się o niego?” Słowa te zapisane ponad trzy tysiące 
lat temu do dziś nie straciły nic ze swej aktualności. Człowiek od pradawnych czasów 
stawiał sobie pytania o cel i sens własnego życia. Ze zdumieniem i zachwytem patrzył 
na siebie i innych. Badał tajniki własnego ciała i ducha.

Niestety, w czasach współczesnych postuluje się, by zerwać z takim myśleniem 
i z większą rezerwą podchodzić do wartości ludzkiego życia. Próbuje się nas prze-
konać, że właściwie niewiele różnimy się od zwierząt. W wielu krajach wprowadza 
się prawo dopuszczające przerywanie ciąży; przybywa także tych regionów, gdzie 
legalizuje się eutanazję. Dziecko poczęte często nie jest uważane za człowieka, 
zaś o osobach starszych i cierpiących mówi się jako o niespełniających kryteriów 
odpowiedniej jakości życia. O wartości człowieka decyduje jego produktywność 
i uroda, nie zaś to, kim jest on sam w sobie.

Może nadszedł już czas, by powrócić do starodawnego pytania: „Kim jest czło-
wiek?” i przyznać, że jest on kimś zasadniczo różnym od zwierząt; kimś zupełnie 
wyjątkowym zarówno na naszej planecie, jak i w całym kosmosie. Że jest osobą 
ludzką, tzn. istotą rozumną, która winna kierować się w swoim postępowaniu 
prawem moralnym. Że wzajemnie winniśmy troszczyć się o siebie i chronić przed 
wyzyskiem i przemocą. 

Jest coś, co wyraźnie odróżnia nas, ludzi, od reszty istot żywych: to godność 
każdej osoby ludzkiej. To przestrzeń ducha, umiejętność odróżniania dobra od zła. 
To zdolność do poświęceń dla drugiego, umiejętność kochania.

Stajemy dziś wobec wielu nowych problemów związanych z rozwojem nauk 
medycznych i biologicznych. Czy embrion ludzki jest człowiekiem? Czy godzi się 

powoływać go do istnienia w probówce? Czy wolno wykorzystywać ludzkie komórki 
macierzyste do badań naukowych? Do produkcji leków i kosmetyków? Co zrobić 
w przypadku diagnozy prenatalnej orzekającej o ciężkim schorzeniu płodu? Czy wol-
no przeszczepiać serce, wątrobę, trzustkę? W jaki sposób opiekować się chorym 
w ostatnich etapach jego życia? Kiedy człowiek naprawdę umiera? Winniśmy umieć 
odpowiedzieć na te pytania, gdyż problemy, jakie się pod nimi kryją, stały się częścią 
codziennego życia. Winniśmy uczyć się podejmować wybory odpowiedzialne, które 
nie godzą w ludzkie życie. I pamiętać, że to nauka winna być na usługach człowieka, 
a nie człowiek na usługach nauki.

Oddajemy do rąk czytelników ten niewielki przewodnik po bioetyce z myślą, 
by służył zwłaszcza ludziom młodym – gimnazjalistom, licealistom, studentom 
– w kształtowaniu właściwych postaw etycznych w obliczu nowych wyzwań nauk 
biologicznych i medycznych. Mamy nadzieję, że będzie on wykorzystywany zwłaszcza 
w trakcie zajęć szkolnych na lekcjach biologii, wychowania do życia w rodzinie, etyki 
czy religii w rozwiązywaniu dylematów dotyczących zdrowia ludzkiego i seksualności. 

Książka jest tłumaczeniem francuskiego Manuel Bioéthique des Jeunes, który 
został opracowany przez Fundację Jérôme’a Lejeune’a z Paryża. Doczekał się on już 
tłumaczenia na język angielski i cieszy się dużą popularnością zarówno w krajach 
anglojęzycznych (zwłaszcza w USA), jak i frankofońskich. Obecnie przyszedł czas na 
tłumaczenie polskie. Przewodnik jest napisany w duchu personalizmu. W propozy-
cji etycznych rozwiązań unika odniesienia do przesłanek religijnych, by mógł być 
przyjęty przez wszystkie środowiska wyznaniowe. Jako jedyne kryterium przyjmuje 
godność osoby ludzkiej i prawo moralne wypisane w sumieniu wszystkich ludzi.

Ufamy, że ta mała książka stanie się podstawą dla lepszego zrozumienia przez 
czytelników wielu kwestii bioetycznych. Że trafi nie tylko do placówek edukacyjnych, 
lecz także do szpitali, klinik oraz pod dachy wielu polskich domów.

Wstęp
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Historia życia każdego człowieka zaczyna 
się w  momencie zapłodnienia, czyli 
połączenia się komórki rozrodczej męskiej 
(plemnika) i żeńskiej (komórki jajowej). 

W procesie zapłodnienia dochodzi do przekazania dziecku mate-
riału genetycznego ojca, zawartego w 23 chromosomach plemnika 
oraz materiału genetycznego matki, zawartego w 23 chromosomach 
komórki jajowej. Dlatego dziecko wykazuje później zewnętrzne podo-
bieństwo do swoich biologicznych rodziców. W procesie zapłodnienia 
zostają zdeterminowane unikalne cechy genetyczne człowieka takie 
jak: płeć, kolor oczu, włosów, karnacja skóry itd. 

Zapłodnienie wyznacza początek życia każdej osoby ludzkiej. Wte-
dy właśnie tworzy się unikalny genotyp, który będzie identyfikował 
daną osobę do końca życia. To właśnie wtedy poczęliśmy się – i Ty, i ja. 
Od tego momentu do chwili śmierci rozciąga się okres ludzkiego życia.

Pierwszą fazą rozwoju człowieka 
jest jednokomórkowy organizm 
zwany zygotą. Wielkość człowie-
ka w stadium jednokomórkowego 
embrionu wynosi 0,15 milimetra.

Już w drugim dniu embrion 
ludzki zaczyna się dzielić, 
potwierdzając w  ten spo-
sób powstanie nowego, au-
tonomicznego życia.

Człowiek w stadium 
dwukomórkowego 

embrionu

Pierwszą fazą rozwoju człowieka 
jest embrion w stadium 

jednokomórkowym (zygota)

Podział embrionu dokonuje się według 
ścisłe określonego planu.

Zygota powstaje w  wyniku połączenia się 
plemnika i  komórki jajowej, od których 
otrzymuje pełną informację genetyczną, 
która następnie będzie przekazywana do 
wszystkich potomnych komórek organizmu, 
do końca życia.
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Najczęściej zadawane pytania
?  „Jeżeli samotna kobieta jest w ciąży,  

kto może jej pomóc?” 

Kobieta w ciąży, zwłaszcza samotna, może czuć się przytłoczona sytuacją, w której 
się znalazła. Potrzebuje szczególnego wsparcia, rozmowy, towarzyszenia, czasami 
również pomocy finansowej. Aborcja w żadnym przypadku nie jest dobrym wyjściem 
z trudnej sytuacji. Wiele kobiet po przerwaniu ciąży bardzo żałuje swojej decyzji 
– tego, że pozbawiły swoje dzieci życia i miłości. Istnieją liczne organizacje oferujące 
pomoc kobietom, które znalazły się w takim położeniu, m.in.:
www.pro-life.pl/potrzebujesz-pomocy/telefony-zaufania
www.niechcianaciaza.pl/home/niechciana-ciaza-co-dalej
www.uratuj1zycie.pl/potrzebujesz-pomocy

?  „Czy kobieta po dokonaniu aborcji  
potrzebuje pomocy?” 

Tak. Kobieta po zabiegu przerwania ciąży powinna otrzymać wsparcie, po-
nieważ może czuć się osamotniona i zmagać się z ogromnym poczuciem winy. 
Trzeba jej pomóc, aby mogła stopniowo powrócić do normalnego życia.
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?  „Czy aborcja pociąga za sobą  
konsekwencje psychologiczne?” 

Tak. Wiele kobiet, które dokonały aborcji, wykazuje oznaki depresji i innych za-
burzeń, w tym poczucie winy, utratę poczucia własnej wartości, myśli samobójcze, 
niepokój, bezsenność, złość, problemy w pożyciu seksualnym oraz nocne koszmary 
związane z dokonanym zabiegiem przerwania ciąży. Konsekwencje aborcji, które 
mogą pojawić się natychmiast lub nawet kilka lat później, są dziś dobrze znane jako 
„syndrom poaborcyjny”. Intensyfikacja wspomnianych objawów może występować 
wówczas, gdy matka (kobieta, która dokonała aborcji) dostrzega inną ciężarną 
kobietę lub małe dziecko, gdy przebywa w okolicach miejsca dokonania aborcji 
czy też w związku z rocznicą śmierci swojego dziecka. Syndrom poaborcyjny może 
wystąpić także u ojca dziecka, rodzeństwa i innych osób.

Kobiety na całym świecie od pewnego czasu zaczęły głośno mówić o skutkach 
aborcji i publicznie wyznawać: „Gdybyśmy tylko wiedziały...”.

Więcej informacji o konsekwencjach aborcji dla zdrowia kobiety i o syndromie 
poaborcyjnym można znaleźć m.in. na poniższych stronach internetowych:
www.pro-life.pl/?s=syndrom+poaborcyjny 
www.silentnomoreawareness.org 
w filmie: www.pro-life.pl/baza-wiedzy/video/syndrom-postaborcyjny 
oraz w książce Amelii Kowalczyk, Syndrom poaborcyjny (Kraków 2014).

?  „Czy można usprawiedliwić aborcję?”

Aborcja jest umyślnym odebraniem życia drugiej osobie. Pozwala silniejszym dyspono-
wać życiem słabszych – decydować o tym, czy ktoś ma żyć, czy nie. W żadnych okoliczno-
ściach człowiek nie ma prawa decydować o czyimś życiu lub śmierci. Pamiętaj: „Nie zabijaj!”.

?  „Co to jest aborcja eugeniczna?” 

Aborcja, której przyczyną jest choroba dziecka, nazywamy aborcją eugeniczną. 
Ma ona na celu pozbycie się ze społeczeństwa osób chorych, niepełnosprawnych, 
„niepełnowartościowych“. 

Od 1993 r. stopniowo wzrasta liczba aborcji dokonanych z powodu uszkodzenia 
dziecka w stadium płodowym lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. 
W 1993 r. uśmiercono 32 dzieci, u których stwierdzono upośledzenie lub taką chorobę. 
W 2012 r. w Polsce według danych NFZ dokonano 1207 aborcji z powodu choroby lub 
upośledzenia dziecka, a w 2013 r. ich liczba wzrosła już do 1306.

Fakt, że aborcje eugeniczne są legalne w myśl prawa polskiego, w niczym nie 
zmienia kwalifikacji moralnej dokonanego czynu: są one zawsze głęboko niegodziwe, 
gdyż stanowią uśmiercenie niewinnej osoby ludzkiej.

Ma m 2 miesiące, mierzę już 3 cm ! 
Przy pomocy mikroskopu  

możesz zoba czyć moje  
li n ie papila rn e!
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Czym jest  
diagnostyka  
prenatalna?

Operacja wewnątrzmaciczna w 21. tygodniu ciąży, 
przeprowadzona na Samuelu – dziecku z rozszczepem 
kręgosłupa. Samuel urodził się 2 grudnia 1999 r.

Diagnostyka prenatalna to różne metody badania dziecka w stadium płodowym, 
które służą ocenie stanu jego zdrowia. Pozwalają one na stwierdzenie lub wykluczenie 
wad rozwojowych u rozwijającego się dziecka, umożliwiając nieraz jego dalszą terapię. 
Diagnostyka prenatalna wchodzi w zakres tzw. medycyny prenatalnej. 

Badania prenatalne dzieli się na nieinwazyjne (wykonywane rutynowo) oraz inwazyjne 
(wykonywane jedynie wtedy, gdy istnieje podejrzenie choroby dziecka; ich celem jest jej 
potwierdzenie lub wykluczenie). Część możliwych do wykrycia nieprawidłowości można 
leczyć jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Zdiagnozowanie ewentualnej choroby po-
zwala przygotować jak najlepsze warunki leczenia i opieki nad dzieckiem po urodzeniu.

Niestety, współcześnie w badaniach prenatalnych nierzadko odchodzi się od realizowa-
nia ich właściwego celu, jakim jest ochrona zdrowia matki i dziecka. Diagnozy stawiane 
podczas badań, np. wykrycie trisomii 21. chromosomu (tzw. zespołu Downa) coraz częściej 
są wykorzystywane w celu przeprowadzenia aborcji chorego dziecka.
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Kariotyp: 
kompletny 
zestaw ludzkich 
chromosomów

Presja społeczna powoduje czasem, że w przypadku niepomyślnej diagnozy lekarze wykonujący badania 
prenatalne, zamiast otoczyć dziecko opieką, zalecają rodzicom aborcję. Nierzadko powodem jest pojawiający 
się wśród lekarzy lęk przed przeoczeniem nieprawidłowości rozwojowych płodu, za co później mogliby zostać 
zaskarżeni przez rodziców. Takie podejście prowadzi do wzrostu liczby aborcji będących rezultatem niepomyślnej 
diagnozy. Aktualnie badania prenatalne, niestety, zbyt często służą monitorowaniu „jakości” nienarodzonego 
dziecka i eliminowaniu go, jeśli nie spełnia oczekiwań rodziców lub społeczeństwa.

Odkrycia przyczyny zespołu Downa (trisomii 21. chro-
mosomu) dokonał francuski lekarz i naukowiec, profe-
sor Jérôme Lejeune – otrzymał za nie liczne nagrody 
i wyróżnienia (m.in. w 1962 r. Nagrodę Kennedy’ego). 
Jego misję kontynuuje dziś działająca we Francji i w USA 
fundacja jego imienia.
www.fondationlejeune.org
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Metody
Sztuczna inseminacja 
przebiega w trzech fazach:
1. Pobranie nasienia od mężczyzny.
2.  Wprowadzenie nasienia bezpośrednio do szyjki ma-

cicy kobiety tuż przed owulacją.
3. Zapłodnienie, do którego dochodzi w jajowodzie.
Dalsze etapy ciąży przebiegają jak w ciąży naturalnej.

Zapłodnienie in vitro (IVF) 
odbywa się w następujących etapach:
1.  Stymulacja hormonalna jajników w celu uzyskania 

kilku, kilkunastu, czasem nawet ponad 20 dojrzałych 
komórek jajowych.

2.  Pobranie nasienia od ojca oraz komórek jajowych od 
matki.

3.  Umieszczenie komórek jajowych i  plemników na 
szalce Petriego (stąd „in vitro” = w szkle), w wyniku 
czego dochodzi do zapłodnienia i powstania kilkorga, 
kilkanaściorga, czasem ponad dwadzieściorga dzieci 
w stadium embrionalnym.

4a.  Zwykle jedno, dwoje lub troje dzieci w  stadium 
wczesnoembrionalnym zostaje przeniesionych 
do macicy matki. Następnie ciąża przebiega jak 
w przypadku ciąży naturalnej, o ile nie wystąpią 
żadne powikłania. W  zapłodnieniu in vitro czę-
ściej występują ciąże mnogie (bliźnięta, trojaczki, 

wieloraczki). Nieraz przeprowadza się wówczas 
tzw.  „selektywną aborcję” (np. w USA, gdzie nie ma 
prawnych ograniczeń co do liczby transferowanych 
dzieci w stadium embrionalnym), zabijając „nadlicz-
bowe” dzieci w łonie matki. W Polsce selektywna 
aborcja jest zabroniona, gdyż jako przerwanie ciąży 
jest czynem karalnym.

4b.  Pozostałe dzieci w stadium wczesnoembrionalnym, 
nieprzeniesione do macicy matki, najczęściej zostają 
zamrożone z myślą o ewentualnej późniejszej im-
plantacji. W przypadku gdy rodzice nie decydują 
się na kolejny transfer, dzieci te są przechowywane 
w ciekłym azocie przez czas nieokreślony lub po 
prostu niszczone; czasem przekazuje się je do tzw. 
„adopcji prenatalnej” innym parom. Zdarza się, że 
dzieci w stadium embrionalnym ocenione przez le-
karza lub embriologa (najczęściej dość pobieżnie) 
jako „nie rokujące” lub „niezdolne do prawidłowego 
rozwoju” nie są zamrażane, lecz niszczone od razu.

Transfer  
do macicy

Dziecko w stadium 
embrionalnymZapłodnienie w probówcePlemnik pochodzący od ojca

Komórka jajowa  
pobrana od matki
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Podręcznik, który trzymacie teraz w dłoni, wzorowany jest na swym francuskim pierwowzorze autorstwa 
Fundacji Jerome’a Lejeune’a. Polskie wydanie to owoc pracy wolontaryjnej grupy specjalistów z dziedzin: 
bioetyki, biologii molekularnej, biotechnologii, medycyny i prawa medycznego. Dziękujemy za ich fachową 
wiedzę, zaangażowanie i wytrwałość. Korekty dokonał Instytut Bioetyki UPJPII w Krakowie.

Jeśli chcesz znać aktualności  
z dziedziny bioetyki,  

zaprenumeruj nasz miesięcznik:

Aktualne oraz archiwalne materiały 
dostępne są na stronie:  

www.jedenznas.pl/bioetyka/

Newsletter bioetyczny to comiesięczny zbiór aktualności z dziedziny bioetyki z całego świata. Dzięki 
pracy młodych, ambitnych ludzi, każdy ma dostęp do wyselekcjonowanej i rzetelnej wiedzy.
Wszystkie treści w nim przedstawione tworzone są przez najlepszych specjalistów bioetyki nie tylko 
z Polski, ale i z całego świata.

Serdecznie zachęcamy nie tylko do zapoznania się z jego treścią osobiście, ale także do polecenia 
newslettera rodzinie i znajomym.

Newsletter napisany jest na tyle prostym językiem, że przedstawione w nim treści są zrozumiałe nie 
tylko dla specjalistów, ale również uczniów, studentów, czy innych ludzi, którym tematyka bioetyki 
nie jest obojętna. 

Jedyne tego typu pismo w Polsce!
Celem twórców jest dotarcie z bioetycznymi treściami do jak największej liczby odbiorców, dlatego też 
jest on całkowicie darmowy. 

www.bioetyka.krakow.pl
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Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej Fundacji:

Wszystkie pytania, sugestie rady  
oraz spostrzeżenia proszę kierować na 

adres: fundacja@jedenznas.pl

Fundacja JEDEN Z NAS,  
ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków 

KRS 0000480026, NIP: 6762468609, REGON: 122957373

Fundacja Jeden z Nas powstała na gruncie jednej z pierwszych Europejskich Inicjatyw Obywatelskich 
o tej samej nazwie. Jest jedyną polską organizacją pro-life działającą przy Parlamencie Europejskim 
i jedną z dwóch polskich organizacji członkowskich Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka 
ONE OF US. Jest to największa tego typu organizacja w Europie, zrzeszająca kilkadziesiąt organizacji 
z ponad 20 krajów UE. Prezes naszej Fundacji pełni funkcję Sekretarza Generalnego Europejskiej 
 Federacji jako jedyny Polak w jej zarządzie. Wspólnie z partnerami z innych krajów UE, Fundacja Jeden 
z Nas pracuje w instytucjach europejskich, by promować i bronić prawa do życia.

Kim jesteśmy ?

Zapraszamy również na naszą stronę fundraisingową: www.kmdlazycia.org – tam mogą Państwo 
zaznajomić się z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami oraz poznać plany na najbliższe miesiące. 
Będziemy wdzięczni za rozważenie regularnego wspierania naszych działań na poziomie europejskim!

www.jedenznas.pl
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Wejdź na stronę: 
www.jedenznas.pl/zamawiam

Chcemy, by „Przewodnik: bioetyka dla młodych” mógł 
dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Niestety, 
nie każdy może być w stanie go kupić. Dlatego prosimy 
o wsparcie! Każda darowizna przesłana na konto 
Fundacji Jeden z Nas (dane do przelewu są dostępne 
na naszej stronie internetowej www.jedenznas.pl)  
z dopiskiem: „Przewodnik: bioetyka dla młodych” 
będzie przeznaczona na bezpłatną dystrybucję 
podręcznika dla tych, którzy chcieliby go otrzymać, a nie 
mogą za niego zapłacić.

Jak zamówić „Przewodnik: bioetyka dla młodych”?

lub zadzwoń:  
12 411 08 66



„Przewodnik: bioetyka dla młodych” to zbiór rzetelnych odpowiedzi na szereg 
pytań dotyczących kwestii życia. Jest to opowieść o drodze człowieka od początku 
po kres jego życia.

Księga powstała dzięki pracy ekspertów z dziedziny bioetyki, prawa oraz medycyny. 
Jednak nie jest to publikacja naukowa, a w prosty sposób przygotowane kompendium 
wiedzy – minimum, z którym każdy z nas powinien się zapoznać.

Treści zawarte w tej książeczce są uniwersalne; zastosowany język i grafika w sposób 
szczególny mają ułatwić zrozumienie kwestii bioetycznych ludziom młodym.

Czy prawo matki do aborcji może 
stać nad prawem dziecka do życia?

Eutanazja jako 
rozwiązanie 
problemu?

Kto może 
ocenić wartość 
ludzkiego życia?

O co chodzi 
z gender?

Od kiedy jestem 
człowiekiem?

Czy stworzymy 
supermana?

Co to jest aborcja 
eugeniczna?

Czy można mieć aż 
sześciu rodziców?

Rzeczpospolita Polska 
zapewnia każdemu 
człowiekowi prawną 
ochronę życia

~Konstytucja RP
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