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Wydawnictwa zwarte 
  

1. Bioetyka : ujęcie systematyczne /Bernard Gert, Charles M. Culver, K. Danner Clouser ; 
przeł. Marek Chojnacki. - Gdańsk : Wydawnictwo Slowo/Obraz Terytoria, 2009. - 505, [4] 
s.;24 cm. (Linie Życia )Pogłębiona i rozwinięta wersja pracy pt. "Bioethics : a return to 
fundamentals" ("Bioetyka : powrót do fundamentów").. - Bibliogr. s. 495-[501]. Indeks. ISBN 
978-83-7453-938-8 
 Autorzy przyglądają się genezie sporów moralnych oraz pojęciu choroby i dolegliwości, 
poruszają temat etyki zawodowej, kondycji epistemologicznej lekarza, prawdomówności 
pacjenta, paternalizmu w medycynie, rozpatrują definicje śmierci, próbują rozstrzygnąć spor 
o etykę  eutanazji czy przerywania ciąży - ukazując je z punktu widzenia rożnych dziedzin 
wiedzy. 

2. Bioetyka dla wszystkich / Michele Aramini ; przekł. Luiza Wyganowska. - Kraków : 
Wydawnictwo eSPe, 2011. - 336, [2] ; 20 cm. ISBN 978-83-7482-388-3 

3. Bioetyka i prawa człowieka /Wojciech Bołoz. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. - 283 s. ;21 cm. - Bibliogr. s. 269-283. ISBN 978-83-
7072-422-1 

4. Bioetyka w szkole : dla nauczycieli, wychowawców i katechetów /Andrzej Muszala, 
Agnieszka Rudziewicz. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2007. - 118, [1] s. : il. ;24 
cm. - Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach. ISBN 978-83-60703-45-8 

5. Bliżej człowieka : konteksty interdyscyplinarne /pod red. Urszuli Dębskiej. - Wrocław : 
Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. - 340 s., [8] s. 
tabl. : il. kolor. ;24 cm. ISBN 83-7432-163-6 ISBN 978-83-7432-163-1 
 Spis treści: Człowiek w swoim środowisku. Człowiek w procesie zmian; O niektórych 
cywilizacyjnych zagrożeniach dla zdrowia; Uzależnienie od telewizji. Przegląd koncepcji 
i badań; Internet a wybrane kategorie aksjologiczne; Odpowiedzialna wolność ratunkiem 
przed zniewoleniem; Co znaczy być człowiekiem osobowościowo dojrzałym?; Bliżej dziecka 
i pedagogiki współbycia; Starość jako etap rozwoju człowieka; Rozwój człowieka u kresu 
życia. 

6. Dylematy etyczne współczesności /Paweł Czarnecki. - Warszawa : Centrum Doradztwa 
i Informacji Difin, cop. 2008. - 263 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. [249]-263. ISBN 978-83-7251-
917-7 
 W publikacji omówiono trzy grupy zagadnień: problemy bioetyki (aborcja, eutanazja, 
klonowanie, manipulacje genetyczne, zapłodnienie in vitro, transplantacje organów, kara 
śmierci oraz etyka lekarska i ekoetyka), problemy etyki seksualnej (homoseksualizm, 
pedofilia, prostytucja, pornografia) i problemy życia społecznego (etyka polityki, biznesu, 
reklamy, etyczne aspekty korupcji, narkomanii, wolności wypowiedzi). 
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7. Etyczne problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011.- 
294, [2] s. ;21 cm. (Podręczniki LexisNexis : teoria i filozofia prawa. ). - Bibliogr. s. 281-294. 
ISBN 978-83-7620-845-9 

8. Etyka zabijania / Jeff McMahan ; przeł. Joanna Bednarek, Katarzyna Kus. - Warszawa : 
Wydaw. Naukowe PWN, 2012.- 652 s.; 24 cm. (Filozofia w Praktyce ). - Tyt. oryg.: The ethics 
of killing : problems at the margins of life, 2002. - Bibliogr. ISBN 978-83-01-17276-3 

9. Eutanazja - dobra śmierć czy zabójstwo człowieka /Jan Śledzianowski. - Kielce : 
Jedność, cop. 2010.. - 80 s. ;20 cm. - Bibliogr. s. 75-79. ISBN 978-83-7660-237-0 

10. Eutanazja (nie) godna śmierć [Film] /reż. i scen. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo 
WAM - Studio Inigo, [2011]. 1 dysk optyczny (24'11'') : dźw., kolor ;12 cm. (Uwaga Zycie! ). 
- Oryg. film wyprodukowano w 2011 r. 

11. Eutanazja /Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier ; przeł. Ewa Burska. - 
Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2003. - 127, [1] s. ;17 cm. - Na s. red. błędny ISBN. 
ISBN 83-211-1662-0 82-211-1662-0 
 

12. Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności /pod red. Barbary Chyrowicz. - Lublin : 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. - 201, [10] s. : 
wykr. ;21 cm. (Etyka i Technika 6 ) (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1233-782X ; 100 ). - Bibliogr. po niektórych pracach. 
ISBN 83-7306-242-4 
 

13. Eutanazja : spor o godność umierania /praca zbiorowa. - Kraków : Wydawnictwo ZNAK, 
2001. 

14. Eutanazja : śmierć z wyboru? /Ryszard Fenigsen. - Poznań : Wydawnictwo W drodze, 
1994. - 152 s.; 20 cm. - Bibliogr. ISBN 83-7033-043-6 

15. Eutanazja : śmierć z wyboru? /Ryszard Fenigsen. - Wyd. 2 - Poznań : Wydawnictwo 
W drodze, 1997. - 160 s. ;20 cm. - Bibliogr. ISBN 83-7033-063-0 

16. Eutanazja : śmierć z wyboru? /Ryszard Fenigsen. - Wyd. 3. - Poznań : "W drodze", 2002. 
- 159, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 149-[160]. ISBN 83-7033-418-0 

17. Eutanazja : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-1998. - Katowice : 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2000. 

18. Eutanazja : zestawienie bibliograficzne. - Toruń : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 
2000. 

19. Eutanazja : medyczne, filozoficzne, psychologiczne i teologiczne problemy 
współczesnej neonatologii /red. nauk. Janusz Gadzinowski, Janusz Wiśniewski. - Poznań : 
Wydaw. Fundacji Humaniora, 2003. - 163, [2] s. ;21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. ISBN 83-
7112-017-6 

20. Eutanazja czy życie aż do końca /Lucien Israel ; przekl. Andrzej Wojciechowski. - Wyd. 2. 
- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 194, [4] s. ;20 cm. - Tyt. oryg.: La vie jusqu'au bout 
- euthanasie et autres derives. ISBN 978-83-7097-864-8 

21. Eutanazja czy życie aż do końca /Lucien Israel ; przekl. Andrzej Wojciechowski. - 
Wznowienie. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003. - 194, [4] s. ;20 cm. - Tyt. oryg.: Vie jusqu'au 
bout - euthanasie et autres derives. ISBN 83-7097-864-9 

22. Eutanazja czy życie aż do końca /Lucien Israel ; przekl. Andrzej Wojciechowski. – 
Kraków : WAM, 2002. - 194, [4] s. ;20 cm. ISBN 83-7097-864-9 
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23. Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie : studium prawnoporównawcze 
/Małgorzata Szeroczyńska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
"Universitas", cop. 2004. - 480 s. ;24 cm. - Bibliogr. s. 457-480. ISBN 83-242-0261-7 

24. Eutanazja nie jest alternatywą /Władysław Ochmański. - Kraków : Wydawnictwo 
Salwator, cop. 2008.. - 107, [1] s. ;18 cm. - Bibliogr. s. 101-104. ISBN 978-83-7580-008-1 

25. Eutanazja po polsku i inne dziwne sprawy / Zygmunt Zieliński. - Radom : Polskie 
Wydaw. Encyklopedyczne, 2003. - 178 s. ;21 cm. ISBN 83-88822-43-8 

26. Godne życie - godna śmierć : wybitny kardiolog o eutanazji i samobójstwie 
/Christian Barnard ; przeł. Jan Krzysztof Kelus. - Warszawa : Jacek Santorski : CiS, cop. 1996. 
- 122 s. :21 cm. (Psychologia, Psychoterapia i Medycyna ) ISBN 83-85458-09-3 ISBN 83-
86821-08-6 

27. Inne śmierci : antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności / Anna 
E. Kubiak.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 
2014. -272, [4] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 235 -262. Indeks. 

28. Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci / Anna Grzywa. - Lublin : 
Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2013.- 243 s.;24 cm. - Bibliogr. s. 237-243. 

29. Kiedy można umrzeć? : samobójstwo, eutanazja, cierpienie, litość /Joni Eareckson 
Tada ; [przekl. i red. Andrzej Gandecki]. - Lublin : Pojednanie, 1993. - 155 s. ;21 cm. ISBN 
83-85646-11-6 

30. Kryzys psychologiczny : wybrane zagadnienia /Barbara Pilecka. - Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. - 220 s. ;23 cm. - Bibliogr. s. [203]-
220. ISBN 83-233-1824-7 
 Zbiór sześciu odrębnych studiów poświęconych takim zjawiskom, jak: samobójstwo, 
zabójstwo, choroba terminalna, żal po stracie, gwałt, eutanazja oraz kryzys tożsamości 
związany z własną orientacja seksualna (homoseksualizm).  

31. Możliwe, lecz zakazane : o powinnościach prawa /Jean-Marc Varaut ; [przeł. Stanisław 
Szwabski]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 131, [2] s. ;21 cm. (Logos ) ISBN 
83-01-11939-X 

32. Narodziny i śmierć : bioetyka kulturowa wobec stanowi granicznych życia 
ludzkiego /pod red. Mieczysława Gałuszki i Kazimierza Szewczyka. - Warszawa ; Łódź : 
Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 313 s. ;24 cm. - Bibliogr. s. 295-306. Indeks. ISBN 83-01-
13774-6 

33. O życiu : aborcja, eutanazja, wojna /Jan Paweł II ; wybór, oprac. i przedm. Andrzej 
Sujka. - Kraków : Wydawnictwo M, 2005. - 483 s. ;19 cm. - Teksty wg L'Osservatore 
Romano. ISBN 83-7221-603-7 
 

34. Prawne i społeczne aspekty eutanazji /Piotr Góralski. - Kraków : Wydawnictwo "Egis", 
cop. 2008. - 483 s. : il. ;21 cm. - Na s. red. i grzb. logo Wydawnictwa Libron.. - Bibliogr. s. 
455-480. ISBN 978-83-7396-663-5 

35. Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci /Rafał 
Citowicz. - Warszawa : "Kodeks", 2006. - 271, [1] s. ;21 cm. (Twoje Prawo ). - U dołu s. tyt.: 
C. F. Muller.. - Bibliogr. s. 257-271. ISBN 83-89051-45-1 

36. Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny / Andrzej Zwoliński. - Kraków : 
Wydawnictwo WAM, cop. 2013. - 271, [2] s. ;24 cm. ISBN 978-83-7767-826-8 

37. Spor o eutanazję /Jan Dziedzic. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii 
Teologicznej, 2005. - 134 s. : faks., mapa kolor., wykr. ;24 cm. - Bibliogr. s. 113-120. ISBN 
83-7438-031-4 
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38. Spor o eutanazję /Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : Sonia Draga, 2007. - 128 s. ;17 cm. 
(Etyczne Problemy Prawa ) ISBN 978-83-7508-012-4. 

39. To, co nieuchronne : rozmowy o śmierci /Vladimir Jankelevitch ; przeł. i wstępem 
opatrzył Mateusz Kwaterko. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005. - 106, [4] 
s. ;20 cm. (Biblioteka Myśli Współczesnej ). - Tzw. seria Plus Minus Nieskończoność. ISBN 83-
06-02953-4 

40. To, co nieuchronne : rozmowy o śmierci /Vladimir Jankelevitch ; przeł. i wstępem 
opatrzył Mateusz Kwaterko. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 
2005. - 106, [4] s. ;20 cm. (Biblioteka Myśli Współczesnej ). - Tzw. seria Plus Minus 
Nieskończoność. ISBN 83-06-02953-4 

 
 
 
Artykuły z czasopism 
  

1. Ani eutanazja, ani status quo : Francja chce zapewnić prawo do godnego 
umierania / Jacek Kubiak // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 38, s. 10 

2. Chronić Ziemię przed człowiekiem : pewna amerykańska sekta chciałaby 
zmniejszyć liczbę ludzi na Ziemi / Henryk M. Broder // Forum. - 1997, nr 11, s. 14 
 Kościół o Eutanazji. 

3. Chrześcijański pogląd na eutanazję / Werner Reichmann. - (Pomagać z wiary) // 
Wspólne Tematy. - 2004, nr 5, s. 33-36 

4. Cierpienie i śmierć / praca zbiorowa pod red. A. J. Nowak. - Lublin : TN KUL, 1992 . - Rec: 
M.K.- // Nowe Książki. - 1994, nr 3, s. 60 
 Praca poświęcona zagadnieniom cierpienia i śmierci ujętym w perspektywie 
chrześcijańskiej. Porusza również problemy związane z przeszczepami i eutanazją. 

5. Czy istnieje moralna różnica pomiędzy eutanazją a samobójstwem? / Jacek 
Biernacki. - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Przedsiębiorczości. - T. 21 (2013), s. [179]-190 
 Problem eutanazji i samobójstwa. Wyjaśnienie pojęć i wybranych aspektów 
teoretycznych. Przedstawienie moralnej różnicy miedzy eutanazją a samobójstwem. 

6. Czy Unia zagraża prawu do życia? / Aleksandra Sypiańska-Urbanowicz // Edukacja 
i Dialog. - 2003, nr 5, s. 10-17 
Prawo do eutanazji w krajach Unii Europejskiej. Postanowienia Europejskiej Konwencji 
Bioetycznej. 

7. Debata o eutanazji wobec biowładzy / Anna E. Kubiak. - Summ. - Bibliogr. // Studia 
Socjologiczne. - 2012, [nr] 3, s. [105]-122 
 Eutanazja jako pojecie etyczne i prawnopolityczne 

8. Diabelski wybór / Zbigniew Mikołejko ; rozm. przepr. Renata Kim // Newsweek Polska. - 
2014, nr 9, s. 58-[61] 
 Rozmowa dotyczy zalegalizowania przez belgijski parlament eutanazji dla dzieci, o bardzo 
trudnej sytuacji ludzi dotkniętych cierpieniem. 

9. Doktorze, pozwól żyć! / Erich Wiedemann // Forum. - 2004, nr 30, s. 27-29 
Nadużycia lekarzy w Holandii w związku z wprowadzeniem ustawy o eutanazji. 
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10. Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2008 . - Rec.: 
Czesław Matusiewicz // Albo Albo : problemy psychologii i kultury. - 2008, [nr] 2, s. 139-143 
 Przedstawienie problemów bioetyki, etyki lekarskiej (aborcji, klonowania, manipulacji 
genetycznej, zapłodnienia "in vitro", transplantacji, eutanazji), etyki seksualnej 
(homoseksualizmu, pedofilii, prostytucji i pornografii) oraz etyki polityki, biznesu (korupcji, 
wolności słowa). 

11. Eutanazizm / Mariusz Cieślik, Grzegorz Górny ; współpr. Maciej Bodasiński // Wprost. - 
2004, nr 13, s. 58-[63] 
Eutanazja w Europie. 

12. Eutanazja - ,,śmierć na życzenie" : konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć 
pozalekcyjnych / Jadwiga Flis // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 32-33 

13. Eutanazja odniesienie do perspektywy klinicznej i etycznej / Ewa Kucharska, Robert 
Necek // Praca Socjalna. - 2012, [nr] 1, s. [90]-101 
 Eutanazja jako "dobra śmierć" - ogólna charakterystyka. Rodzaje eutanazji. Zachowanie 
proporcji w stosowaniu środków terapeutycznych. Eutanazja jako kwestia kliniczna. Eutanazja 
w perspektywie doświadczeń holenderskich. 

14. Eutanazja - otwarte drzwi? / P. Verspieren // Przegląd Powszechny. - 1992, nr 10, s. 92-
106 

15. Eutanazja / Mariusz Cieślik, Grzegorz Górny ; współpr. Joanna Krupa // Wprost. - 2005, 
nr 13, s. [70]-74 
 Stan stałej wegetacji. Problem eutanazji chorych. 

16. Eutanazja bez ograniczenia wieku : śmierć na zamówienie / Jacek Pawlicki // 
Newsweek Polska. - 2013, nr 50, s. [80]-82 
 Eutanazja - przeciwnicy i zwolennicy. 

17. Eutanazja czy życie do końca? : Youcat 382 / Aleksandra Baloniak // Katecheta. - 2014, 
nr 4, s. 71-75 
 Ukazanie eutanazji jako problemu medycznego i etycznego. Scenariusz lekcji. 

18. Eutanazja przejawem cywilizacji śmierci / Krzysztof Niewiadomski // Wychowawca. - 
2013, nr 3, s. 18-21 
 Nauczanie kościoła katolickiego o eutanazji. Kontekst kulturowy współczesnej debaty o 
eutanazji. Kto i w jaki sposób może się jej przeciwstawić. 

19. Eutanazja w ocenie społecznej / Agnieszka Raniszewska-Wyrwa. - Bibliogr. // Kultura i 
Edukacja. - 2007, nr 4, s. [72]-86 
 Formy eutanazji: dobrowolna, niedobrowolna i adobrowolna 

20. Eutanazja, dobra śmierć... / Marzenna Sikora. - Summ.. // Tolerancja : studia i szkice / 
WSP Częstochowa. - T. 3 (1996), s. [9]-12 

21. Eutanazja, ludzka rzecz : przemysł śmierci // Forum. - 2002, nr 43, s. 28-29 
 Organizacja w Zurychu zajmująca się eutanazja. 

22. Geje: nie, eutanazja: czemu nie / Adam Szoszkiewicz // Polityka. - 2009, nr 36, s. 28-[33] 
 Raport Polityki dotyczący poglądów Polaków w kluczowych kwestiach kulturowych, 
obyczajowych, etycznych. 

23. Hodowla człowieka doskonałego / Aleksander Małachów // Forum. - 2006, nr 22, s. 58-
61 
 Idea eugeniki w I pol. XX w. w Europie i USA. Przymusowa sterylizacja i eutanazja osób 
niepełnosprawnych i chorych. 
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24. Holenderska pułapka / Dominika Cosic // Wprost. - 2008, nr 8, s. 86-87 
 Holandia próbuje uwolnić się od "zdobyczy postępu" (m. in. aborcji, eutanazji, 
prostytucji, sprzedaży miękkich narkotyków). 

25. Inne śmierci : tanatologiczne nurty we współczesnej kulturze / Anna E. Kubiak. - 
Summ. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 1, s. [169]-187 
 Śmierć w nowoczesności i ponowoczesności. Doświadczenia śmierci klinicznej. Buddyjskie 
traktaty godnego życia i umierania. Eutanazja. 

26. Jaka jest wartość życia : w naszej kulturze tradycyjnie podzielamy przekonanie, 
ze życie jest święte / Tomasz Garstka // Glos Nauczycielski. - 2015, nr 14-15, s. 22 
 Konflikt miedzy idea świętości życia a jakości życia. Poruszono zagadnienia etyczne 
pozbawienia życia napastnika w ramach obrony koniecznej, kary śmierci, eutanazji i aborcji. 

27. Koniec na życzenie. Czym się różni ,,eutanazja po polsku'' od eutanazji / Marcin 
Rotkiewicz // Wprost. - 2000, nr 50, s. 28 

28. Kraj bez tabu : w Holandii zalegalizowano eutanazję, małżeństwa homoseksualne 
i prostytucję oraz wymyślono ,,Wielkiego Brata'' / Francois Reynaert, Felipe 
Fernandez-Armesto // Forum. - 2001, nr 23, s. 14-15 

29. Kres życia w wybranych kontekstach / Kazimiera Nowak-Lipinska, Roza Pawłowska. - 
Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzien. - 2005, nr 4/5, s. 43-46 
 Problem eutanazji, nastawienie studentów do tego problemu. Przytoczono kilka 
wypowiedzi najbardziej reprezentatywnych. 

30. Kto cenzuruje internet? / Joshua Keating // Forum. - 2009, nr 17, s. 22-23 
 Rozwiązania niektórych krajów. Na indeks zakazanych witryn internetowych trafiają 
w różnych państwach m.in. sieciowy poker, satanizm i eutanazja. W Korei Pld. komunistyczni 
aktywiści są aresztowani za ściąganie materiałów... o marksizmie. 

31. Łatwość zabijania : holenderska ustawa o eutanazji: nacisk większości / Ryszard 
Fenigsen // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 1, s. 4 

32. Między życiem a... Eutanazja - miłosierdzie czy selekcja? // Forum. - 2000, nr 50, 
s. 1, 6 

33. Mit eutanazji / Aleksandra Postoła // Wprost. - 2007, nr 42, s. 86-[87] 

34. Młodzież akademicka wobec problemów eutanazji osób najbliższych / Ewa 
Kasperek // Problemy Rodziny. - 1995, nr 2, s. 25-28 

35. Moralna ocena eutanazji / Jadwiga Pizun. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 12-
13 
 Etyczne aspekty eutanazji. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec eutanazji. 

36. Moralność oceniam po skutkach : Peter Singer, etyk, o zachłannej konsumpcji, 
o tym, czy warto nadal ścigać Romana Polańskiego, o prawach zwierząt 
i pożytkach z eutanazji / rozm. przepr. Jacek Żakowski // Polityka. - 2010, nr 22, s. 28-
[31] 
 Rozmowa dotyczy moralności społecznej, prawa ludzkiego do życia. 

37. O godna śmierć : etyka medycyny // Forum. - 2000, nr 27, dod. "Człowiek i Medycyna" 
s. IV-V 
 O projekcie zalegalizowania eutanazji w Holandii. 

38. O godnej śmierci, czyli prawie do życia czy eutanazji? / Beata Pyzik. - (Cielesność 
człowieka : soma, sarx i sema?) // Horyzonty Wychowania. - 2008, [nr] 7(13), s. 222-[234] 
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39. Obudzić dobro w lekarzach : eutanazja w Holandii / Zbigniew Zylicz // Więź. - 2003, nr 
11, s. 17-25 
 Dyskusja na temat eutanazji w Holandii. Tworzenie struktur takich jak hospicja, 
zapobiegając potrzebie eutanazji. 

40. Oddech syna / Katarzyna Świerczyńska // Wprost. - 2010, nr 8, s. 22-23 
 Apel o eutanazję - sprawa Krzysztofa Jackiewicza. 

41. Ostatni zastrzyk : holenderscy lekarze traktują eutanazję w kategoriach wyłącznie 
medycznych / Paweł Walewski // Polityka. - 2001, nr 19, s. 44-45 

42. Ostatnia posługa : czy śmiertelnie chory człowiek powinien mieć prawo do 
skrócenia swego cierpienia? / Arts-Cieslik Katarzyna, Bomirski Andrzej, Kitowska Gabriela 
// Wprost. - 1998, nr 36, s. 72-73 

43. Pomoc ostateczna / Stan Nagorski ; Marek Orzechowski // Polityka. - 2014, nr 5, s. 51-52 
 Rozmowa z dr Stanem Nagorskim, belgijskim lekarzem dokonującym eutanazji, na temat 
tego dlaczego to robi oraz przyczyn odmowy podjęcia się eutanazji. 

44. Pomocnicy Charona / Bożena Kastory // Wprost. - 2003, nr 39, s. 76-77 
Problem eutanazji. 

45. Postawy wobec aborcji i eutanazji / Mirosława Czerniawska. - Summ. Streszcz. - 
Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 4, s. 133-[148] 
 Dokonano diagnozy postaw w stosunku do aborcji i eutanazji oraz systemów wartości. 
Założono, ze stosunek studentek do aborcji i eutanazji uzależniony jest od systemu wartości. 
Rozważania teoretyczne przeprowadzono na gruncie koncepcji Rokeacha i wykorzystano 
stworzona przez tego autora Skale Wartości. 

46. Póki jeszcze żyjemy... / Barbara Chyrowicz // Znak. - 2009, nr 6, s. 39-[53] 
 Moralne kontrowersje związane z oświadczeniem woli odnośnie kresu życia (eutanazji), 
osób w stanie wegetatywnym, czy poddanym uporczywej terapii. Problem zmiany 
oświadczenia woli i problem prawa do śmierci 

47. Prawo do śmierci? // Forum. - 1990, nr 31, s. 18-19 
 Praktyka eutanazji w USA i Holandii, jej początki, zasięg, aspekt prawny, wymagania 
proceduralne. 

48. Prawo do umierania / P. Schmitz // Przegląd Powszechny. - 1990, nr 11, s. 239-255 
 Omówienie problemu eutanazji 

49. Problem eutanazji z punktu widzenia psychologa / Teresa Świrydowicz. - Summ. - 
Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. - 2007, nr 2, s. 147-155 
 Określenie motywów, które mogą kierować lekarzami decydującymi się na dokonanie 
eutanazji. Grupy pacjentów proszących o śmierć. Ważniejsze psychologiczne konsekwencje 
legalizacji eutanazji. 

50. Przemijanie i śmierć w refleksji andragogicznej / Jerzy Stochmiałek // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 1, s. 23-32 

51. Samobójcy są wśród nas // Forum. - 1999, nr 46, s. 1-3 
 Zwolennicy eutanazji i samobójstwa z asystą lekarzy. 

52. Schizofrenia : eutanazja społeczna czy krok ku wolności / Wacław Urbaniec // 
Gestalt. - 2002, nr 2, s. 11-12 
 Stosunek do choroby i do chorego. Relacje uczeń - nauczyciel. 

53. Serce śmierci / Barbara Czerska // Polityka. - 2007, nr 29, dod. "Pomocnik Psychologiczny" 
s. 21-23 
 Rozważania dotyczące problemu eutanazji. 
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54. Stosunek do wybranych wartości w poglądach młodzieży słabo widzącej 
i niewidzącej / Joanna Belzyt // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 
2001, [nr] 1, s. [104]-109 
 Różnice miedzy wartościami młodzieży niewidomej i słabo widzącej a młodzieżą widząca. 
Stosunek do Polski i Polaków, homoseksualizmu, aborcji i eutanazji. 

55. Śmierć Doktora Śmierć / Piotr Milewski // Wprost. - 2011, nr 24, s. 70-72 
 Jack Kevorkian - Doktor Śmierć- wałczył o zalegalizowanie eutanazji w USA. 

56. Śmierć na ekranie / Alejandro Amenabara ; rozm. przepr. Suso de Toro // Forum. - 2004, 
nr 36, s. 40-43 
 Wywiad z reżyserem filmu "Mar adentro" (W stronę morza), poruszającego temat śmierci 
i eutanazji. 

57. Śmierć na zadanie : śmiertelnie chorzy oraz ich rodziny domagają się prawa do 
eutanazji / Zbigniew Wojtasiński // Wprost. - 2001, nr 49, s. [90]-91 

58. Śmierć na życzenie. Holenderskie dzieci ofiarami eutanazji? / Marzena Sygut-Nowak 
// Wprost. - 1999, nr 34, s. 59 

59. Śmierć za białym parawanem // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 45, s. 8-9 
 Dyskusja z udziałem Krystyny Mrugalskiej, Jolanty Stokłosy, Jacka Pieczyńskiego i in. na 
temat eutanazji. 

60. Świętość jakości życia? / Andrzej Bogusławski // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 2, s. 
1-38 
 Eutanazja, aborcja w ujęciu filozofa australijskiego Petera Singera. 

61. Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II / Andrzej Wojciechowski // 
Wychowanie na Co Dzien. - 2005, nr 6, s. 10-14 
 Poruszone zagadnienia to : antykoncepcja, aborcja, eutanazja, AIDS, homoseksualizm. 

62. Unia Europejska w świetle encykliki "Evangelium vitae" / Antoni Zięba // 
Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 26-27 
 Etyczne i moralne aspekty przystąpienia Polski do UE. Aborcja, eutanazja. 

63. Utylitaryzm Petera Singera : rozważania o eutanazji / Małgorzata Olech. - Summ. 
Streszcz. // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2013, nr 1, s. [123]-129 
 Współczesne problemy bioetyczne, miedzy innymi związane z eutanazja - etyka Petera 
Singera. 

64. W szarej strefie śmierci : [dyskusja] / Halina Bortnowska, Konstanty Radziwiłł, Zbigniew 
Szafarski // Znak. - 2009, nr 6, s. 18-38 
 Dyskusja na temat problemu "śmierci na życzenie" (eutanazji, przerwania terapii). 
Rozważania, czy wolność decydowania o własnym losie powinna gdzieś natrafiać na granice. 

65. W trosce o godność życia ludzkiego : eutanazja / Tadeusz Jakubowski // Katecheta. - 
2001, [nr] 7/8, s. 84-99 
 Materiał pomocniczy przygotowany do omówienia na lekcji religii. 

66. Wartość życia / Marek Dziewięcki // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 5-6 
 Cywilizacja śmierci - problem aborcji, eutanazji, wolnych związków - manipulacja ludzka 
świadomością w kontekście chrześcijańskich wartości małżeństwa i rodziny. 

67. Wartość życia ludzkiego / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 5-7 
 Chrześcijański wymiar ludzkiej godności. Teologiczna i filozoficzna interpretacja godności. 
Nauczanie kościoła katolickiego o ochronie życia i ludzkiej godności od poczęcia aż do 
śmierci. Stanowisko Kościoła. 

68. Wokół ,,dobrej śmierci''. Znany intelektualista średniej generacji Luc Ferry 
komentuje spor o eutanazję / Luc Ferry // Forum. - 1999, nr 16, s. 12 
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69. Wszyscy byli odwróceni / Adam Leszczyński // Wiedza i Życie. - 2005, [nr] 5, s. 58-59 
 Eutanazja. 

70. Wychowanie zdrowotne w perspektywie choroby, cierpienia, sensu życia / 
Marianna Barlak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s. 28-32, bibliogr. 
 Kształtowanie właściwego stosunku do: integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 
legalizacji eutanazji. 

71. Wychowanie zdrowotne w perspektywie choroby, cierpienia, sensu życia / 
Marianna Barlak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s. 28-32 
 Kształtowanie właściwego stosunku do: integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 
legalizacji eutanazji. 

72. Wyklęte słowo eutanazja / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2000, nr 46, s. 3-5, 8-9 
 W Polsce o eutanazji się nie mówi, ale ja wykonuje - raport. 

73. Z badań nad hitlerowską eutanazją w Prusach Wschodnich / Ewa Korc, Antoni 
Soloma. - Zsfg. Res. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami 
Hitlerowskimi. - [T.] 12 (1987), s. [189]-199 

74. Zamek śmierci Hartheim : eutanazja w III Rzeszy / Tom Matzek ; tł. Eliza Borg. - 
Warszawa, 2004 . - Rec.: Wojciech Pięciak // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 43, dod. s. 
14-15 

75. Zmęczeni życiem - senior, który życzy sobie śmierci : efektywne reagowanie 
fachowego opiekuna / Agnieszka Smrokowska-Reichmann. - Bibliogr. // Wspólne Tematy. 
- 2004, nr 4, s. 3-14 
 Dlaczego stary człowiek chce umrzeć? Sygnały zapowiadające możliwość targnięcia się 
na własne zycie. Kontrowersje wokół eutanazji. 

76. Życie cudem jest - cudem jest cierpienie / Magdalena Walachowska. - Bibliogr. // Szkoła 
Specjalna. - 2002, nr 1, s. 22-24 
 Eutanazja czy cierpienie. 

77. Życie wieczne? / Hans Kung. - Kraków, 1993 . - Rec: Jacek Bolewski // Nowe Książki. - 
1994, nr 3, s. 61-62 
 Teolog poddaje krytyce interpretacje życia wiecznego jako ,,projekcji ludzkich pragnień'' 
(Feuerbach, Marks, Freud). Nawiązuje do Biblii, pisze o konsekwencjach wiary w życie 
wieczne, porusza problem eutanazji. 

 
 


