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„Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943" 

 

Czy to sztuka ? 

"Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943" .Pod takim hasłem Fundacja PRO-Prawo 

do Życia rozpoczęła akcję w obronie dzieci nienarodzonych. Pierwsze plakaty zawisły w Poznaniu m. in 

przy Rondzie Śródka oraz na posesjach prywatnych. Obudziło to wściekłość środowisk feministycznych 

oraz lewicowych, które popierają zabijanie dzieci. Rozpoczęto więc nie merytoryczną debatę nad tym 

czy plakat o tak drastycznej wymowie - widnieją tam ciałka bestialsko zamordowanych dzieci, powinien 

wisieć w miejscach publicznych. To logiczne, że wrogowie życia kwestionują tę formę, ponieważ brak 

im argumentów .Tylko czy plakat nie jest formą sztuki, gdzie są teraz ci postępowcy, którzy bronią 

artystów ? Jeśli w grę wchodzi urąganie symbolom religijnym i obrazę uczuć religijnych, to mówi się, 

że sztuka nie ma granic. A czy obrona życia może mieć jakieś granice?  

 

Generalna Gubernia 

Generalna Gubernia to wzór dla naszych środowisk „postępowych". Kiedy całą Europę i Świat ogarnęła 

zawierucha wojny w Generalnej Guberni kwitł „postęp" społeczny- kobieta miała "wolność dla swojego 

brzucha", a geje nie byli prześladowani : 

http://twx.bloog.pl/id,5690957,title,Aborcja-dla-Polek,index.html#komentarze


 

„Wszystkie środki, które służą ograniczeniom rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. 

Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu 

i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publiczne oferowane, przy czym nie może to 

pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za 

niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie 

powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. Rasowo-hygienicznych zarządzeń w żadnym razie nie 

należy popierać  

USSR-120  

Berlin 2.10.1940 " 

( Za: Zeszyty Oświęcimskie nr2, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu 1958, s 45) 

  

         Poniżej przedstawiamy odpis innego niemieckiego dokumentu (Zeszyty Oświęcimskie, wyd. cyt. s 

49-50), w którym dr Wetzel (Kierownik Centrali Doradczej Urzędu dla Spraw Rasowo-Politycznych) 

referuje dlaczego, tak ważne dla hitlerowców jest ograniczanie rozrodczości i  zabijanie polskich dzieci. 

Przedstawia też  w swych zbrodniczych założeniach jak ma to wyglądać od strony technicznej. Metody 

te dotyczą już szerzej traktowania Polaków i Rosjan w ramach Generalnego Planu Wschodniego 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ile dzieci zabija "przyjaźń" 

polsko-niemiecka i polsko-brytyjska ? 

 

Niemcy.: „-Zgodnie z prawem możemy usuwać ciążę 12. tygodnia lub 14. tygodnia, licząc od daty 

ostatniej miesiączki - tłumaczy dr R. Jak mówi, dostawał propozycje przerywania ciąży nawet po 20. 

tygodniu. - Oferowano mi duże sumy, zapewne były to prowokacje, rzecz jasna zakończone 

niepowodzeniem- dodaje. Ile ciężarnych Polek korzysta z usług przygranicznych klinik? Dokladnie nie 

wiadomo. Najwięcej zabiegów u polskich pacjentek wykonują szpitale w Prenzlau, Schwedt, Pasewalku 

i Berlinie. Danych zbiorczych nie ma. Biorąc jednak pod uwagę, że tylko w klinikach tych dwóch 

pierwszych miast aborcji dokonuje prawie pół tysiąca Polek rocznie, zjawisko to ma wręcz masowy 

charakter"(. Niemieckie rozwiązanie, Wprost 4 pażdziernika nr 40, s 27) 

 

Wielka Brytania. „Według brytyjskiego prawa aborcja jest bezpłatna i legalna do 24 tygodnia ciąży, ale 

pod warunkiem, że kobieta ma numer ubezpieczenia NIN (National Insurance Number, odpowiednik 

polskiego NIP). Pozostałe kobiety muszą za zabieg płacić. Próba oszukania brytyjskiego odpowiednika 

Funduszu Zdrowia może skończyć się procesem i zwrotem kosztów. Jeśli jednak pieniądze nie są 

problemem, ciąże można przerwać w jednej z licznych prywatnych klinik. Polską klientelę bulwarówka 

„The Sun" dwa lata temu szacowała na 10 tys. Rocznie." (Aborcja na Wyspach? Nie tak, jak na 

plakatach 17.03.2010 www.tvn24.pl ) 

 

Gdyby żył Hitler 

 

Polska. Magdalena Środa filozof i znana feministka „zauważyła, że w Polsce dokonuje się średnio 200 

legalnych aborcji, a jednocześnie jest bardzo niski przyrost naturalny. Jej zdaniem, oznacza to, że 

kobiety jakoś „dają sobie radę".-Aborcji można dokonać w Polsce, można też wyjechać za granicę - 

stwierdziła. Jej zdaniem, w naszym kraju jest również duża skala dzieciobójstwa"( Hipokryzja wchodzi 

nam w krew 12.03.2010 www.tvn24.pl ) Takie stwierdzenia wsród zdegenerowanych środowisk to 

norma. Oni chcą zabijać dzieci, a przy tym chcą aby było to legalne, bezpłatne i zdrowe? O etykę nikt 

juz nie pyta... (Gdyby żył więc Hitler nie trzebaby było zabijać polskich dzieci w podziemiu, wyjeżdżać 

za granicę itp ).  

   Czy mordercy są tego świadomi czy nie wykonują plan demograficznej eksterminacji Polaków 

wymyślony przez Adolfa Hitlera oraz  Reichsfuhrera  SS Heinricha Himmlera. Dla zabijanych dzieci 

jest to jednak obojętne w imię jakich chorych ideologii są krzywdzone i czyj plan, niejako zza grobu 

wykonują współcześni eksterminatorzy, bo efekt jest taki sam, potworna niezawiniona śmierć...  
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