
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Antoniego Szymańskiego, Rafała Ślusarza 

i Jana Marię Jackowskiego  

na 66. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 października 2018 r. 

 

Oświadczenie nawiązuje do dwudziestej piątej rocznicy działalności w Polsce międzynarodowej organiza-

cji Human Life International – Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia. Wyrażamy niniejszym nasze uznanie dla 

osiągnięć tej organizacji na polu prorodzinnej i pro-life edukacji społecznej. 

Warto przypomnieć niektóre działania Human Life International w Polsce. 

1. Organizacja wyszkoliła wiele tysięcy liderów pro-life z Polski oraz z krajów należących do byłego 

ZSRR. 

2. Opracowała i wydała miliony egzemplarzy materiałów edukacyjnych na temat obrony życia w postaci 

ulotek, broszur, gazet, książek, filmów i materiałów muzycznych w wielu językach regionu. 

3. Przekazała tysiące modeli dziecka poczętego, tzw. małego Jasia, oraz dużych zestawów „Jak powsta-

łem” dla polskich szkół oraz dla Polonii na Wschodzie. 

4. Opracowała wiele profesjonalnych analiz naukowych, w tym również dla komisji parlamentarnych. 

5. Wspiera przygotowanie nauczycieli i opracowuje liczne materiały edukacyjne do nauki przedmiotu: 

wychowanie do życia w rodzinie. 

6. Zorganizowała 11 wielkich międzynarodowych kongresów o tematyce „Miłość, życie, rodzina”, 

w Gdyni, w Moskwie, w Kijowie, 2 razy w Warszawie i 3 razy w Gdańsku, oraz VII Światowy Kongres Ro-

dzin w Warszawie. 

7. Prowadzi Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, najszerszą z możliwych pozytywną platformę wsparcia 

obrony życia i rodziny. 

8. Prowadzi punkt pomocy rzeczowej dla matek w najtrudniejszych sytuacjach, przekazuje wyprawki dla 

noworodków oraz paczki dla dzieci, organizuje mikołajki, odchody Dnia Dziecka i festyny. 

9. Prowadzi strony internetowe, wydaje gazetkę, publikuje newsy i jest obecna w mediach społecznościo-

wych, takich jak Facebook, Twitter i inne; zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową 

www.hli.org.pl. 

10. Współorganizuje marsze dla życia, centralne i lokalne. 

11. Prowadzi kręgi dyskusyjne Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia – jest to system szkoleń dla młodzieży. 

12. Koordynuje peregrynację ikony częstochowskiej przez świat w obronie życia „Od oceanu do oceanu” 

zapoczątkowaną we Władywostoku. Jest to peregrynacja przez wiele krajów do Fatimy oraz przez Amerykę 

Północną i Południową. Trwa ona nadal i jest wielką promocją Polski w wymiarze międzynarodowym. 

Wszystkim działaczom związanym z Human Life International – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia pra-

gniemy podziękować za działania promujące i wspierające ludzkie życie od jego poczęcia do naturalnej 

śmierci oraz promujące wspólnoty podstawowe, jakimi są małżeństwo i rodzina. 
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