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Sprawozdanie 

z działalności Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej KSLP w roku 2020 

 

Na działalność Oddziału w 2020 roku istotny wpływ miała pandemia wirusa Covid 19, która 

zaczęła się wczesna wiosną i trwała przez cały rok. Przepisy sanitarne spowodowały 

ograniczenia kontaktów międzyludzkich, zakazane zostały zebrania w liczniejszej grupie, 

ograniczono liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. W tej sytuacji comiesięczne 

spotkania musiały być zawieszone. Media elektroniczne stały się głównym przenośnikiem 

informacji. Strona internetowa Oddziału, prowadzona przez Dr Grażynę Rybak funkcjonowała 

coraz sprawniej. Ważne i radosne dla nas wydarzenie, którym była decyzja Trybunału 

Konstytucyjnego o zaprzestaniu wykonywania aborcji eugenicznej spowodowała masowe 

protesty w miastach. Tzw. Strajk Kobiet zorganizował dość liczne i gwałtowne demonstracje, 

podczas których głośno i w sposób obelżywy, nieznany do tej pory w sferze publicznej 

atakowano uchwalone przez Trybunał ograniczenia możliwości zabijania dzieci 

nienarodzonych domagając się nieskrępowanego dostępu do aborcji i eutanazji. Atakowano 

kościoły umieszczając na ich murach napisy, kilkadziesiąt razy wtargnięto do nich podczas 

liturgii w sposób świętokradczy zakłócając jej przebieg.  

Ostatecznie decyzje Trybunału nie weszły w życie, aborcje eugeniczne w liczbie około tysiąca 

rocznie ciągle są w szpitalach wykonywane, oczekujemy na opublikowanie decyzji Trybunału 

wraz z uzasadnieniem, co jest warunkiem realizacji jego postanowień w praktyce. W końcowej 

części 2020 roku nasilenie protestów zmalało. Prezydent RP wystąpił z inicjatywą 

ustawodawczą, której celem byłoby ograniczenie możliwości aborcji eugenicznej jedynie do 

przypadków wad letalnych i ciężkich chorób nienarodzonych dzieci. Spotkało się ono z krytyka 

zarówno zwolenników nieskrepowanej możliwości zabijania nienarodzonych jak i grup 

opowiadających się za obroną ludzkiego życia od momentu poczęcia. Zarządy główne 

organizacji skupiających lekarzy różnych specjalności, w tym pediatrów oraz położników i 

ginekologów, prawdopodobnie bez wiedzy i zgody rzesz ich członków przygotowały i 

opublikowały oświadczenia w których występowały przeciwko ograniczeniom możliwości 

wykonywania aborcji, jakie przewidywało orzeczenie Trybunału.  

Członkowie Oddziału Mazowieckiego aktywnie reagowali w powyższych sprawach zabierając 

publicznie głos w sposób zgodny z Magisterium Kościoła, opowiadając się z obroną życia 

ludzkiego od momentu poczęcia. Dość często do naszej inicjatywy przyłączał się również 

Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia i wówczas publikowaliśmy wspólnie nasz punkt 

widzenia. Adresatami naszych oświadczeń były władze państwowe, Sejm, Senat, Minister 

Zdrowia.  Zabieraliśmy również głos polemizując z punktami widzenia zarządów głównych 

stowarzyszeń lekarskich oraz autorów artkułów, które pojawiały się a czasopismach lekarskich. 

Treść naszych oświadczeń przekazywaliśmy do wiadomości największych mediów krajowych, 

zwłaszcza katolickich.  Pociągało to za sobą zaproszenia do mediów, czego efektem były 

audycje telewizyjne i radiowe, wywiady prasowe i publikowane w Internecie. 

W publicznym prezentowaniu naszych opinii i postaw, współpracowaliśmy z organizacjami 

społecznymi broniącymi katolickiego systemu wartości i zasad wiary, przedstawicielami 
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Kościoła, dziennikarzami i osobami publicznymi. Przedstawiciele naszego Oddziału (dr Grażyna 

Rybak, prof. Bogdan Chazan) wzięli udział w przygotowaniu książki „W Obronie Życia – 

kompendium niezbędnej wiedzy” oraz w przygotowanym przez Centrum Życia i Rodziny 

programie propagującym zawarte w niej treści.  

Zarząd Oddziału podjął niejednogłośnie Uchwałę nr.1/2020 z dnia 19.07.2020 r.  dotyczącą 

zmiany dotychczasowego miejsca comiesięcznych spotkań lekarzy członków z Archidiecezji 

Warszawskiej na teren Diecezji Warszawsko Praskiej, której teren obejmuje również zasięg 

działania naszego Stowarzyszenia i gdzie mieszka duża część jego członków. Przyczyną tej 

decyzji była chęć zintegrowania środowiska KSLP z duszpasterstwem służby zdrowia aktywnie 

działającym przy Katedrze Warszawsko Praskiej oraz wejście bliższą współpracę z Bp 

Romualdem Kamińskim- przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w 

ramach KEP. 

Jesteśmy wdzięczni ks. Arkadiuszowi Zawistowskiemu, Krajowemu Duszpasterzowi Służby 

Zdrowia za gotowość pomocy w organizowaniu naszych spotkań na terenie Diecezji 

Warszawsko – Praskiej, gdzie posługuje.  Przedstawiciele Zarządu Oddziału zostali przyjęci na 

rozmowę przez księdza biskupa Romualda Kamińskiego, Ordynariusza Diecezji Warszawsko 

Praskiej i jednocześnie biskupa odpowiedzialnego za problemy duszpasterstwa służby zdrowia 

Konferencji Episkopatu Polski Podczas tego spotkania poprosiliśmy o jego zgodę na 

przeniesienie naszej siedziby do praskiej diecezji i odbywanie na jej terenie naszych zebrań. 

Ksiądz Biskup ze zrozumieniem odniósł się do naszej prośby, wyraził na nią zgodę i 

zaproponował, aby nasze zebrania odbywały się w Sali Konferencyjnej Akademika Praskiego, 

zlokalizowanego w sąsiedztwie Katedry. Ksiądz Biskup uczestniczył w pierwszym na terenie 

jego diecezji zebraniu członków naszego Oddziału.  

W 2020 roku opublikowana została książka napisana przez dr Grażynę Rybak i mgr. Aleksandrę 

Dziubak p.t. „Zanim zastosujesz antykoncepcję porozmawiajmy”.(WSL, 2020) 

  

Spotkania członków Oddziału. 

• 12.01.2020. Kolędowanie w Akademiku Warszawsko – Praskim. 

• 20.01.2020. Spotkanie warszawskich środowisk medycznym z ks. Kardynałem 

Kazimierzem Nyczem w Pałacu Arcybiskupim przy ul. Miodowej. 

• 5.02.2020 Udział w Konferencji w Sejmie z udziałem amerykańskiej działaczki pro-life 

Abby Johnson 

• 10.02.2020. Ogłoszenie orędzia papieża Franciszka w przeddzień Światowego Dnia 

Chorego w Pałacu Staszica.  

• 11.02. 2020 Msza Św. w intencji chorych w Szpitalu Bródnowskim. 

• 15.02.2020. Spotkanie z Abbey Johnson w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

• 22.02. 2020 Pielgrzymka do Płocka w dniu objawień Jezusa Miłosiernego Św. Faustynie.   

• 25 – 27.02.2020 Rekolekcje Wielkopostne w Kościele SS. Wizytek.  
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• 25.03.2020. Uczestniczenie w posiedzeniu zorganizowanym przez Katolickie 

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich na temat: „Stanisława Leszczyńska – 

praca a codzienne dostrzeganie świętości życia.  

• 17.05.2020. Msza Św. w kościele Św. Zygmunta w intencji chorego prof. Roberta 

Walley’a. 

• 7.07.2020. Msza Św. za duszę Ś.P. Roberta Walleya, dyrektora wykonawczego 

organizacji ginekologów katolickich MaterCare International celebrowana w auli przy 

ul. Floriańskiej przez ks. biskupa Henryka Hosera. O. Michała Mrozka, dominikanina 

oraz. Ks. Arkadiusza Zawistowskiego. Homilia Ks. Biskupa.  

• 19.07.2020. Uchwała Nr 1/2020 Zarządu Oddziału Mazowieckiego Katolickiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Polskich o odbywaniu spotkań formacyjnych członków 

naszego Oddziału na terenie Diecezji Warszawsko Praskiej,  po uzgodnieniu miejsca 

spotkań z ks. Arkadiuszem Zawistowskim, duszpasterzem Służby Zdrowia tej diecezji i 

asystentem kościelnym Stowarzyszenia. Ustalono równocześnie, że treść uchwały 

zostanie przedstawiona księdzu biskupowi Romualdowi Kamińskiemu, Ordynariuszowi 

Diecezji Warszawsko – Praskiej i Przewodniczącemu Zespołu ds. Służby Zdrowia KEP.   

(„Za” 4 głosy „Do ponownego rozważenia” 1 głos). 

• 11.-13.09.2020. Spotkanie integracyjne KSLP w Księżówce w Zakopanem. Posiedzenie 

Zarządu Głównego, Walne Zgromadzenie KSLP. Przypomnienie „Deklaracji Wiary” dr 

Wandy Półtawskiej. Referat prof. Bogdana Chazana na temat wniosków końcowych z 

konferencji międzynarodowych katolickich organizacji lekarskich. Informacja dla 

członków Stowarzyszenia na temat Apostolstwa Chorych. Rozprowadzanie książek 

autorstwa dr Grażyny Rybak przez dr. Marię Jakubiak.  

• 23.09.2020. Spotkanie członków OM KSLP w Akademiku Praskim. Modlitwa i słowo 

biskupa Romualda Kamińskiego.  Wykład prof. Jerzego Jurkiewicza: „Miłosierdzie – 

przyczynek do dyskusji”.  

• 2.10.-4.10.2020.  Spotkanie katolickich ginekologów i położników w Rzeszowie 

zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia 

Niepłodności.  

• 20.10.2020 Uroczystość Św. Łukasza, patrona lekarzy. Msza Św. w Katedrze 

Warszawsko – Praskiej.  

 Wystąpienia, listy.  

• 21.04.2020. List otwarty do Przewodniczących Sejmowej Komisji Zdrowia i Sejmowej 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie konieczności przyśpieszenia 

procedowanie w Sejmie projektu ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. 

• 23.05.2020 Dr Grażyna Rybak o antykoncepcji i obronie życia dla Polskiego Radia 

• 31.05.2020 Dr Grażyna Rybak-wywiad dla Tygodnika Niedziela-Życie dla wszystkich 

• 22.08.2020 Dr Grażyna Rybak w TVP Studio Raban: Czy antykoncepcja może mieć na 

nas negatywny wpływ? 

• 5.10.2020. Odpowiedź lekarzy na felieton „Polemika, wierzenia, przekonania czy 

nauka” red. Jarosława Bilińskiego opublikowany w Nr 8 miesięcznika Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Warszawie.  
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• 23.10.2020. Podziękowanie lekarzy dla Trybunału Konstytucyjnego oraz posłów 

chroniących życie poczętych dzieci.  

• 28.10.2020. List członków OM KSLP (dr Katarzyna Ratkowska psychiatra oraz dr 

Grażyna Rybak pediatra) odnoszący się do agresywnej fali protestów po wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego. 

• 28.10.2020. List KSLP do Naczelnej Rady Lekarskiej wobec nieprawdy o znaczeniu 

badań prenatalnych.  

• List otwarty KSLP wobec stanowiska Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 

odnośnie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020. 

• 1.11.2020. List do prezesa Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie dr. Łukasza 

Jankowskiego w sprawie delegalizacji Kola Lekarzy Katolików przy ORL w Warszawie.  

• 2.11.2020 „Uszanujmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego” – stanowisko 

środowisk pro life.   

• 7.11.2020. List otwarty pediatrów wobec stanowiska Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego domagającego się legalizacji aborcji eugenicznej. 

• 7.XI.2020 Dr Barbara Antoniak w Polskie Radio „Pytanie o aborcje eugeniczną, to 

pytanie o eutanazję”. 

• 9.XI.2020 Wywiad dla „Warto rozmawiać” – Prawo do narodzin. Dr Grażyna Rybak 

• 10.XI.2020 Radio Maryja – dr Grażyna Rybak o liście pediatrów wobec stanowiska PTP 

• 13.XI.2020 O stanowisku eugenicznym ZG PTP dla Radio Poznań – dr Grażyna Rybak 

• 18.11.2020. List otwarty dr Barbary Antoniak członka OM KSLP do Prezydium Naczelnej 

Rady Lekarskiej w związku ze stanowiskiem Prezydium NRL z dnia 27.10.2020 w 

sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r.  

• 21.11.2020. List otwarty lekarzy do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z 

tym samym stanowiskiem NRL  

• 23.XI.2020 Dr Barbara Antoniak w programie Warto Rozmawiać 

• 24.XI.2020 Wywiad dla Radio Poznań -dr Barbara Antoniak wobec stanowiska NRL 

• 2.XII.2020. Udział w panelu dyskusyjnym Centrum Życia i Rodziny pt.: W obronie 

dziecka, z pomocą matce. Prezes OM KSLP Prof. B. Chazan i delegat OM KSLP dr 

Grażyna Rybak  

• 05.12.2020. List otwarty ZG KSLP do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pilnego 

opublikowania orzeczenia T. Konstytucyjnego podpisany przez ponad 100 lekarzy.  

• 8.12.2020. List otwarty kobiet, członkiń KSLP wobec tzw. Strajku Kobiet. „Stanowcze 

dość, nie pozwalam, pokornie proszę, przestańcie”. 

• 10 XII 2020 Wywiad dla Radio Poznań – dr Grażyna Rybak o liście KSLP do Prezydenta i 

Premiera w sprawie publikacji wyroku TK z 22.X 2020 

• 12 XII 2020 Udział w uroczystym pogrzebie dzieci Nienarodzonych w kościele w 

Gończycach, prof. Bogdan Chazan  

• 18.XII 2020 Nagranie AUDIO w r ramach projektu: Prawda o życiu- dr Malina Świć - -

prawda o życiu Zespołem Turnera 

 

23 stycznia 2020 r.  Sporządził; prof. Bogdan Chazan 
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