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Marsze dla Życia i Rodziny – kilka słów o inicjatywie 

Marsze dla Życia i Rodziny są publiczną manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych  

i szacunku dla życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Uczestników Marszów łączy 

przekonanie, że wartości te stanowią fundament ładu społecznego. Wydarzenie wyróżnia się 

afirmatywnym charakterem, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące 

okazję do tego, by publicznie manifestować radość z daru życia oraz rodziny jako najlepszego 

środowiska do rozwoju osobowego każdego człowieka. W Marszach uczestniczą zarówno rodziny z 

dziećmi, jak też osoby starsze i samotne, członkowie ruchów, stowarzyszeń, duchowni i osoby 

publiczne. 

Idea zorganizowania Marszu dla Życia i Rodziny zrodziła się w 2005 roku w Warszawie. Z roku na rok 

Marsz rozwijał się, przyciągając kolejnych sympatyków i wywołując coraz większe zainteresowanie 

mediów i opinii publicznej. Co roku też w kolejnych miastach zawiązywały się lokalne komitety 

organizacyjne, które podejmowały się organizacji Marszów. Liczbę stu miast udało nam się 

przekroczyć w roku 2013. W tym roku zaś mamy już deklaracje zorganizowania Marszów w 150 

miejscowościach! Koordynatorem Marszów w Polsce jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw 

dla Życia i Rodziny, która też jest organizatorem Marszu w Warszawie.  
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Dlaczego Marsze?  

Marsze dla Życia i Rodziny są wyrazem aktywności społecznej tysięcy polskich rodzin i ludzi dla 

których istotne są wartości przyświecające idei marszowej. Dają możliwość publicznego wyrażania 

poglądów i oczekiwań związanych z przyszłością Polski jako kraju który powinien nieść w przyszłość 

chrześcijańskie dziedzictwo przekazane nam przez poprzednie pokolenia. W ten sposób uczestnicy 

mają możliwość kształtowania rzeczywistości społecznej poprzez podnoszenie bardzo ważnych 

spraw, oddziaływanie na współobywateli, władze publiczne i media.  

Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są z dwóch zasadniczych powodów: 

- by upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które 

można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia.  

- aby zwracać uwagę władz i opinii publicznej na sytuację rodziny. Rodzina jako instytucją szczególna 

i niezastępowalna powinna cieszyć się odpowiednim prestiżem. Dlatego też powinna czuć się 

bezpieczna w sensie materialnym, jak również skutecznie chroniona przed deprawacją, seksualizacją 

i innymi działaniami wynikającymi z niebezpiecznych ideologii takich jak gender. 

Marsze mają również wymiar edukacyjny, formacyjny i integracyjny. Przypominają o fundamentach 

na których zbudowana jest nasza kultura i cywilizacja. Promują w społeczeństwie przywiązanie do 

wartości każdego ludzkiego życia. Przypominają o istocie rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, 

opartego na miłości, otwartego na przyjęcie i wychowanie dzieci. Są w końcu przestrzenią spotkania 

i budowania wspólnoty ludzi wolnych, pragnących żyć w zgodzie z chrześcijańskim i narodowym 

dziedzictwem przekazanym nam przez poprzednie pokolenia.  
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Deklaracja Organizatorów 

W 2012 roku organizatorzy Marszów z kilkudziesięciu miast przyjęli następującą deklarację: 

Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą 
wzrastały w otoczeniu umożliwiającym nieskrępowany rozwój, poczucie wartości 
i korzystanie z owoców swojej pracy. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać 
się na szacunku do życia ludzkiego oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku 
społecznego. 

Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji 
tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, 
społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane. 

Dlatego wyrażamy chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu takie 
kształtowanie porządku społeczno-prawnego, które zagwarantuje pełną ochronę życia 
ludzkiego i szacunek dla rodziny. 
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Marsze dla Życia i Rodziny 2018 

Hasło 

W 2018 r. hasło przewodnie Marszów brzmi „Polska rodziną silna!”. Podkreśla ono 
zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez 
rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i pomocy ze strony władz publicznych, instytucji 
kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny są płaszczyzną 
budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji których zachęcał nas Jan 
Paweł II. 

Kontekst 

Rok 2018 jest rokiem niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń - setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, 40. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II, Referendum 
konstytucyjnego oraz wyborów samorządowych. 

W związku z tym w przestrzeni publicznej toczy się debata nad tożsamością narodową i 
wartościami których zachowanie pozwoliło odzyskać Polsce niepodległość. Refleksja ta 
powinna służyć do wyciągnięcia wniosków i jasnego określenia fundamentów na których 
będziemy jako Polacy budować przyszłość Ojczyzny. 

Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez 
kolejne pokolenia naszych przodków, pomimo braku państwowości i narodowej 
podmiotowości. Przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe 
przede wszystkim dzięki przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach.  

Największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego a następnie sowieckiego 
uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on 
uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych 
fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny 
przypominał o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się 
rodziny.  

Cele 

Biorąc to wszystko pod uwagę wychodzimy na ulice polskich miast aby: 

- wyrazić wdzięczność Bogu za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą 
rodzinę.  

- dziękować naszym przodkom za przechowanie dziedzictwa wiary i wszystkiego co stanowi 
o naszej tożsamości.  

- wobec władz publicznych wyrazić oczekiwanie budowania przyszłości Polski na wartościach 
przechowywanych i chronionych przez poprzednie pokolenia Polaków – wiary, szacunku dla 
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życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju, małżeństwa kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa 
oraz wychowania.  

- wezwać władze publiczne do uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości poprzez 
zagwarantowanie każdemu Polakowi, również nienarodzonemu jego podstawowego prawa, 
czyli prawa do życia, a także wypowiedzenia przez Polskę tzw. Konwencji Stambulskiej, 
uderzającej w rodzinę. 

Atrakcje i akcje dodatkowe 

Marsze dla Życia i Rodziny to doskonała przestrzeń do wyjątkowego spędzenia czasu z 
rodziną. Większość z nich kończy się rodzinnymi piknikami ze szczególnymi atrakcjami dla 
najmłodszych. Marszom towarzyszą też akcje wsparcia dla dzieł służących ochronie życia i 
rodziny. W Warszawie takiemu celowi będzie służyć zbiórka funduszy na rzecz Domu 
Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach k. Konstancina.  

Liczby  

Marsze w 2018 r. odbędą się w 150 miejscowościach. Wg danych szacunkowych co roku w 
bierze w nich udział ok. 200 - 300 tys. ludzi. Lista miast w których odbywają się Marsze, a 
także informacje dodatkowe znajdują się na stronie www.marsz.org.  

 

  

http://www.marsz.org/
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Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny 

Ogólnopolskim koordynatorem Marszów jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla 
Życia i Rodziny, która powstała aby podejmować działania i wspierać inicjatywy, które m.in: 

- sprzeciwiają się wszelkim formom ograniczania prawa do życia oraz podważania wartości 
małżeństwa i rodziny, 

- promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które sprzyjają 
poszanowaniu życia człowieka od jego poczęcia, zachęcają do posiadania jak największej 
liczby dzieci i postrzegania ich jako powodu do radości, a nie zbędnego ciężaru, 

- promują małżeństwo między mężczyzną i kobietą oraz motywują do działania na rzecz życia 
i rodziny. 

Zgodnie z powyższymi zasadami Fundacja organizuje szereg kampanii społecznych do 
których zaprasza instytucje i osoby indywidualne. Oprócz Marszów dla Życia i Rodziny 
Fundacja organizuje m.in. Kongresy Życia i Rodziny, prowadzi projekt „Szkoła Przyjazna 
Rodzinie”, wydaje publikacje, poradniki i kalendarze poświęcone celom do których została 
powołana. 

Więcej o działaniach Centrum Życia i Rodziny na stronie www.czir.org 

 

 

http://www.czir.org/
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Patroni medialni Marszów dla Życia i Rodziny 
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Kontakt dla mediów 

 

 

Paweł Kwaśniak  

Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny 

tel.: +48 691 490 049, 22 629 11 76 

e-mail: pawel.kwasniak@czir.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia na Marszu! 

 

Znajdź swoje miasto na www.marsz.org 

 

 

Sylwia Zborowska 

Koordynator kampanii społecznych 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny 

tel.: +48 694 694 240, 22 629 11 76 

e-mail: sylwia.zborowska@czir.org 

 

http://www.marsz.org/
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