
Od poczęcia człowiek 
Wypowiedzi naukowców i lekarzy 

śycie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To fakt biologiczny, medyczny, 
niepodwaŜalny. Przyjęcie do wiadomości tego faktu winno u kaŜdego, niezaleŜnie od wy-

znawanego światopoglądu, prowadzić do bezwarunkowego szacunku wobec Ŝycia kaŜdej 

poczętej istoty ludzkiej. A oto wypowiedzi naukowców i lekarzy: 

„Komórk ę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wąt-
pliwości, Ŝe jest to człowiek.” prof. dr hab. med. Bogdan Chazan, specjalista krajowy 

w dziedzinie połoŜnictwa i ginekologii, „SłuŜba śyciu. Zeszyty Problemowe” nr 2/3/1999. 

„śywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, to jest zapłodnienia i kończy 
się w momencie śmierci.” prof. zw. dr hab. med. Rudolf Klimek, członek Królewskiego 

Towarzystwa Lekarskiego w Londynie, CM UJ. 

„W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, Ŝe Ŝycie człowieka zostaje zapocząt-

kowane w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych – gamet – Ŝeńskiej i 
męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która o tej chwili zaczyna Ŝyć 
własnym rytmem.” prof. dr hab. med. Maria Rybakowa, Komitet Rozwoju Człowieka 

Wydziału Nauk Medycznych PAN Warszawa-Kraków „SłuŜba śyciu. Zeszyty Problemo-

we” nr 2/3/1999. 

„Po zapłodnieniu, to jest zespoleniu się jądra komórki jajowej z j ądrem plemnika (co 

następuje w jajowodzie, blisko jego ujścia od strony jajnika) powstaje całkowicie no-

wa, odbiegająca od genotypów rodzicielskich, odrębna jakość genetyczna – nowa oso-
ba ludzka. Zestaw jej genów w komórkach somatycznych nie ulegnie juŜ zmianie do 
końca Ŝycia.” prof. dr hab. Bolesław Suszka, biolog, pracownik naukowy PAN. 

„Szacunek dla nowego Ŝycia od samego poczęcia i uznanie dziecka za partnera 
w dialogu są bardzo waŜne. Ten dialog rozpoczyna się w momencie poczęcia.”  prof. dr 

hab. Peter G. Fedor-Freybergh, „Psychologia i medycyna pre- i perinatalna: nowa interdy-

scyplinarna nauka w zmieniającym się świecie”, „Menopauza”, Zeszyt 1. Tom 1, 2002. 

„Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwu komórek – gamety Ŝeńskiej, czyli 

komórki jajowej (oocytu), i gamety męskiej – plemnika, w akcji zapłodnienia.” 
prof. dr hab. med. Michał Troszyński, „PołoŜnictwo. Ćwiczenia”, Podręcznik dla studentów 

medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, str. 69. 

„Połączenie się jąder komórkowych jaja i plemnika jest to najwaŜniejszy moment za-

płodnienia – powstanie nowego organizmu. (...) Od momentu połączenia się jąder ko-
mórkowych jaja i plemnika rozpoczyna się rozwój nowego człowieka.” Z. Bielańska-

Osuchowska „Jak zaczyna się Ŝycie człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 37. 



„Nowe Ŝycie – Ŝycie Waszego dziecka – zaczyna się w momencie zespolenia ze sobą 
Ŝeńskiej komórki jajowej i m ęskiej – plemnika. Powstaje jedna komórka, która zawie-

ra wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie i jest ona wypadkową 

dwóch róŜnych linii dziedzictwa oraz stanowi pod tym względem jedyny i nie-
powtarzalny zawiązek nowego Ŝycia (...) Ten wielki cud natury, jakim jest zapłodnie-
nie (...) jest początkiem Ŝycia dziecka w łonie matki”. dr nauk przyrod. R. Kurniewicz-

Witczakowa w: „Nasze dziecko” red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńska-Sikorska, Państwo-

wy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1994, s. 31. 

„Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje po-

czątek odrębnemu Ŝyciu. W wyniku zapłodnienia powstaje w pełni genetycznie ufor-

mowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje się w czasie Ŝycia ludzkiego. Tak 
więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec to określenia po-
szczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego człowieka.” 
dr n. med. Antoni Marcinek dyrektor Szpitala PołoŜniczo-Ginekologicznego im. R. Czer-

wiakowskiego w Krakowie, specjalista regionalny do spraw połoŜnictwa i ginekologii wo-

jewództwa małopolskiego, „SłuŜba śyciu. Zeszyty Problemowe” nr 2/3/1999. 

„  Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego Ŝycia płodu 

(...). Przyjęcie za pewnik faktu, Ŝe po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka, nie 
jest juŜ sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do 
starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym moŜna się spierać, ale zwy-
kłym faktem doświadczalnym.” prof. dr med. J. Lejeune, kierownik Katedry Genetyki na 

Uniwersytecie im. R.Descartesa w ParyŜu, cyt. za: „Wiedza i Ŝycie”, nr 11, 1986, s. 8. 

„Rozwój dziecka zaczyna się nie w chwili jego urodzenia, lecz w momencie poczęcia.”  
prof. dr hab. med. K. BoŜkowa, była dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w: 

Zdrowie rodziny, pod red. prof. dr hab. med. K. BoŜkowej i dr med. A. Sitko, Państwowy 

Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983, s. 35. 

„śycie osobnicze, czyli ontogeneza, rozpoczyna się od momentu zapłodnienia i trwa aŜ 
do śmierci.”  prof. dr hab. med. H. Kędzia, Akademia Medyczna w Poznaniu, cyt. za: Me-

dycyna perinatalna, pod red. prof. dr hab. med. Z. Słomko, Państwowy Zakład Wydaw-

nictw Lekarskich, Warszawa 1985, t. l, s. 19. 

„śycie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia.”  prof. dr 

hab. n. med. J. Roszkowski, członek-współzaloŜyciel Międzynarodowego Towarzystwa Gi-

nekologicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka, cyt. za: Pielęgniarka i 

połoŜna, nr 12/1988, s. 15. 


