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Moje oświadczenie jest związane z trzydziestą rocznicą powstania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Ży-

cia. 

Powstanie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia było wynikiem głębokiej potrzeby społecznej – 

chodziło o to, aby skutecznie chronić życie poczętych dzieci i zdrowie ich matek. Wiele ruchów 

i organizacji powstawało spontanicznie, często współpracując z Kościołem katolickim. Zjednoczenie ru-

chów broniących życia, godności i zdrowia kobiet, praw rodziny dawało szansę silniejszego oddziaływania 

społecznego. 

Przełomowe było zaproszenie przez wicemarszałek Senatu II kadencji prof. Alicję Grześkowiak w dniu 

23 marca 1992 r. do sali posiedzeń Senatu 64 przedstawicieli polskich ruchów i organizacji pro-life. Powoła-

no wówczas komitet założycielski federacji, który opracował projekt statutu i deklaracji ideowej. W celu 

zachowania kontaktu ze wszystkimi organizacjami o różnym statusie prawnym postanowiono, że federacja 

będzie stowarzyszeniem przedstawicieli, reprezentujących własne organizacje w celu wypracowania wspól-

nych działań, z zachowaniem pełnej podmiotowości poszczególnych organizacji. 

Zjazd założycielski odbył się 21 czerwca 1992 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Wzięło 

w nim udział 102 przedstawicieli różnych ruchów i organizacji, którzy wyrazili wolę stworzenia wspólnego 

przedstawicielstwa o nazwie – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, które zaczęło aktywną działalność. 

Do federacji należało 132 przedstawicieli różnych organizacji pro-life o różnym profilu działalności, w tym 

m.in. charytatywnym, pomocy psychologicznej czy edukacyjno-wychowawczej. 

Dzisiaj z okazji jubileuszu należy wspomnieć setki osób, które z oddaniem działały w organizacjach zrze-

szonych w federacji, a także wielkich obrońców życia, którzy już odeszli do Domu Ojca. 

Wyjątkowymi patronami Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia byli św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy 

Popiełuszko, a także śp. prof. Włodzimierz Fijałkowski – ginekolog położnik, twórca polskiego modelu szko-

ły rodzenia, który zawsze podkreślał znaczenie pełnego miłości pochylenia się nad kobietą w ciąży i jej 

dzieckiem – czy śp. bp Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski 

oraz członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. Wspomnieć warto również: śp. panią Teresę Wiszowatą, położną 

z Białegostoku; śp. prof. Zbigniewa Szymańskiego, lekarza endokrynologa, założyciela Towarzystwa Odpo-

wiedzialnego Rodzicielstwa, ze Szczecina; śp. prof. Tadeusza Stycznia, wykładowcę etyki na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. 

Delegaci z ramienia federacji aktywnie uczestniczyli m.in. w wielkiej batalii o wprowadzenie prawa chro-

niącego życie w 1992 r. Brali udział w komisjach sejmowych i debatach publicznych, promując projekt usta-

wy o prawnej ochronie życia dziecka poczętego. Wielkim sukcesem było uchwalenie ustawy o planowaniu 

rodziny, chroniącej większość zagrożonych aborcją polskich dzieci, która weszła w życie w 1993 r. Tym 

samym została odrzucona ustawa z 1956 r. według modelu narzuconego przez Związek Sowiecki, która do-

puszczała aborcję do dwunastego tygodnia ciąży. 

W 1996 r. federacja prowadziła kampanię w obronie prawa chroniącego życie, m.in. zorganizowała 

w Warszawie 2 wielkie Marsze Życia, w których wzięło udział ok. 100 tysięcy uczestników z całej Polski. 

W konsekwencji swojej decyzji Trybunał Konstytucyjny uznał, że Konstytucja RP stoi na gruncie generalnej 

ochrony życia poczętego. 

Federacja podejmowała stałe działania na polu edukacji pro-life. Były to miliony ulotek, czasopism, arty-

kułów, wykładów, konferencji i różnych wystąpień. Miała duży wpływ na wprowadzenie i realizację przed-

miotu „wychowanie do życia w rodzinie”, kształtującego u młodych pozytywną wizję płciowości, co owo-

cowało wyjątkowo dużym poparciem polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodych, dla ochrony życia ludz-

kiego. 

Przez 25 lat prezesem federacji był dr Paweł Wosicki z Poznania. Wiceprezesami w tym czasie byli śp. dr 

inż. Antoni Zięba i senator Antoni Szymański, który kontakt z federacją utrzymuje do dzisiaj. Federacja bie-

rze udział w międzynarodowych ruchach obrony życia ludzkiego, jest członkiem europejskiej federacji „One 

of us”. W roku 2012 federacja została uhonorowana przez Parlament Europejski Europejską Nagrodą Obywa-

telską za aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Federacja pragnie kontynuować współpracę ze wszystkimi organizacjami działającymi na polu 



ochrony życia ludzkiego. Program działania federacji dobrze oddają słowa śp. prof. Włodzimierza Fijałkow-

skiego: „wszystkie argumenty są za ochroną życia, musimy jedynie do nich życzliwie przekonać”. 
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