Aborcja jako jeden z wielu zawiłych problemów etyczno-społecznych
Abortion as one of the many comlpex on the ethical-social level
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Streszczenie:
We współczesnej Polsce aborcja jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Społeczeństwo jest
podzielone. Uczestnicy tzw. ,,czarnego protestu” sprzeciwiają się tezom głoszonym przez
przedstawicieli Kościoła Katolickiego i próbom zmiany obowiązujących regulacji prawnych.
Różnice poglądów prowadzą do nieporozumień i ludzkich tragedii. Temat ten wiąże się
bowiem z wieloma pytaniami, na które trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Kiedy
przestajemy mówić o płodzie i zaczynamy o człowieku? Czyje życie jest ważniejsze dziecka
czy matki? Gdzie jest koniec wolnej woli kobiety i początek prawa do życia?
Summary:
In the contemporary Poland abortion is a very contentious subject. Society is divided. The
participants of the ,,black protest’’ stand up against to the thesis, chich are proclaim by
representative of the Church and attempting to intraduce changes In the regulative laws. The
disagreement loading to many misconception and human tragedies. This subject is attached to
many questions, which are difficult to find the unambiguous answers. When we stop talking
about fetus and start about human? Whose life is more impotant – a child or a woman? Where
is the end of woman’s free will and the beginning of the right to life?
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