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Przybliżę postać, która była inspiratorem i motorem napędowych wielu inicjatyw w obronie życia 

człowieka: Inżyniera Antoniego Ziębę. 

Tajemnica fenomenu i wyjątkowości Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka tkwi w założycielu 

– wielkim człowieku jakim był dr inż. Antoni Zięba (1948–2018). Od chwili powstania Stowarzyszenia aż do 

śmierci pełnił funkcję prezesa. Antoni Zięba ukończył Politechnikę Krakowską, na której później przez 40 lat był 

pracownikiem dydaktycznym. W 1981 r. uzyskał doktorat na Wydziale Inżynierii Lądowej. Mówił, że jego 

wkroczenie na drogę obrońcy życia, było danym mu przez Pana Boga powołaniem i nieustannie udzielaną Bożą 

pomocą. 

Pierwsze impulsy i znaki 

1979 roku podczas wakacyjnej praktyki uczestniczył we Mszy świętej w jednym z wiedeńskich kościołów. W 

gablocie parafialnej zobaczył niewielki czarno-biały plakat ze wstrząsającym zdjęciem worka na odpadki 

wypełnionego po brzegi uśmierconymi w wyniku aborcji kilkumiesięcznymi dziećmi. Ten obraz wstrząsnął nim 

dogłębnie. Po powrocie do pracy na Politechnice, na swoim biurku znalazł broszurę z szokującymi danymi 

dotyczącymi liczby dokonywanych w tamtym czasie zabójstw nienarodzonych dzieci. Wówczas na początku lat 

osiemdziesiątych, każdego roku zabijano w Polsce oficjalnie około 170 tys. dzieci, a wg szacunków nawet 800 

tys. Po tych dwóch zdarzeniach zrozumiał, że obok tak dramatycznej sytuacji, nie może przejść obojętnie i 

postanowił całkowicie włączyć się w dzieło obrony życia. 

 

Wezwanie do modlitwy 

Był człowiekiem modlitwy. To w niej znajdował umocnienie w wierze i w realizacji swojej misji. Najważniejszą 

modlitwą była dla niego Msza św., w której starał się codziennie uczestniczyć. Fascynowało go życie i działalność 

św. Maksymiliana Marii Kolbego. Był człowiekiem głębokiej wiary i niezłomnym Rycerzem Niepokalanej, w 

szeregach której służył przez siedemnaście lat. Za wzorem św. Maksymiliana, poprzez modlitwę osobistą pragnął 

realizować sprawy Boże tu na ziemi. 

Aktywność w zakresie obrony życia człowieka realizował na trwałym fundamencie. Zbudował go przez 

wsłuchiwanie się w nauczanie św. Jana Pawła II. Potrafił z pamięci przywoływać słowa Papieża jako 

argumentację do podjętych działań. Zwykł mówić: „Bez nauczania św. Jana Pawła II nie byłoby mnie jako 

obrońcy życia.” Szczególnie głęboko w sercu zapadły mu papieskie słowa z 7 czerwca 1979 roku wygłoszone w 

Nowym Targu: „Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi 

proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze 

orędzie!”. Te papieskie słowa uświadomiły mu, że każde ważne dla Boga dzieło musi być poprzedzone żarliwą i 

nieustanną modlitwą. I tak w Krakowie 12 października 1980 roku zrodziła się Krucjata Modlitwy w Obronie 

Poczętych Dzieci, a potem międzynarodowa World Prayer for Life. Jego wzór osobistej modlitwy jest 

najpiękniejszym testamentem, jaki nam zostawił. 

Współautor polskiego sukcesu z 1993 roku 

Wielka modlitwa zainicjowana przez Antoniego Ziębę i konsekwentnie prowadzone akcje uświadamiania 

społeczeństwa, że życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia, miały istotny wpływ na wydarzenia w sejmie 

z 7 stycznia 1993 roku. Po burzliwej debacie politycznej, anulowano wówczas zbrodniczą ustawę aborcyjną z 

czasów stalinowskich. Przyjęto prawo chroniące życie poczętych dzieci, które choć nie w pełni doskonałe, ale 

zapewniło przełom cywilizacyjny. Polska jako pierwszy kraj na świecie odrzuciła w sposób demokratyczny 

ustawodawstwo proaborcyjne. 

Niestrudzony obrońca życia 

W 1999 roku dr inż. Antoni Zięba założył Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i jak często 

powtarzał, to sama nazwa Stowarzyszenia mówiła, iż chcemy bronić życia człowieka, a jest nim każde 

nienarodzone jeszcze dziecko od chwili swego poczęcia. Głosił wszędzie, także politykom, prawnikom, 



dziennikarzom, studentom, iż to, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia jest faktem 

niepodważalnym – naukowym, medycznym, nie wynikającym z przekonań religijnych. Przypominał 

ogólnoludzką, fundamentalną zasadę etyczną: nie wolno zabijać niewinnych, bezbronnych ludzi. Podczas swoich 

wystąpień często przywoływał definicję, którą powinien znać każdy – „aborcja to przerwanie życia człowieka na 

etapie od poczęcia do jego narodzin nawet jako dziewięciomiesięcznego dziecka”. Promieniował optymizmem. 

Był przekonany, że możliwe jest rozsądne rozwiązanie każdej trudnej sytuacji oraz pozytywne z niej wyjście. 

Zwykł powtarzać: „Nie wystarczy bronić życia, trzeba bronić go mądrze”. W dyskusjach za życiem zawsze 

posługiwał się argumentami naukowymi. Lubił konkretne działania, zachęcał do rozpowszechniania materiałów 

edukacyjnych i czynnego angażowania się w obronę. Zawsze przedkładał sprawę obrony życia człowieka ponad 

sprawy osobiste. 

Działalność redakcyjna i medialna 

Wielkim wyzwaniem w poszukiwaniu skutecznych dróg w dotarciu do ludzi z prawdą o świętości życia człowieka 

były różne formy działalności edukacyjnej. Towarzyszyła mu szczególna troska o młode pokolenie. Organizował 

liczne wystawy i prezentacje filmów, jeździł z wystąpieniami po parafiach i szkołach. W pociągach w drodze na 

spotkania spędził tysiące godzin. Pod prąd współczesnemu światu zawsze mówił: Życiu Tak! 

Dr inż. Antoni Zięba wspólnie z przedstawicielami krakowskiego środowiska obrońców życia założył 

dziesięć czasopism m.in. Źródło, Naszą Arkę, Cuda i Łaski Boże, Drogę. Wydawał w milionowych nakładach 

ulotki, broszury o aborcji, in vitro, edukacji seksualnej, niepłodności. Był autorem licznych artykułów z dziedziny 

ochrony życia dziecka poczętego, organizował seminaria naukowe, ale i sam uczestniczył w wielu konferencjach 

naukowych oraz międzynarodowych kongresach. Był współorganizatorem dwóch Narodowych Marszów w 

Obronie Życia, oraz II Światowego Modlitewnego Kongresu dla Życia – Łagiewniki 2007. Dr inż. Antoni Zięba 

był stałym gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam. Na falach rozgłośni prowadził audycję „Zaczerpnij ze 

źródła”, a także publikował swoje artykuły w „Naszym Dzienniku”. Przez wiele lat był wiceprezesem 

Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Za swoją działalność otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz nagrodę Fundacji Jana Pawła II. 17 stycznia 2018 r. za zasługi w 

obronie życia i rodziny Stolica Apostolska przyznała mu wysokie odznaczenie – medal „Pro Ecclesia et Pontifice” 

(Dla Kościoła i Papieża). 

Był osobą, która czuła się w pełni odpowiedzialna za los drugiego człowieka. To niestrudzony stróż życia 

bezbronnych nienarodzonych dzieci. Dziękując za medal „Pro Ecclesia et Pontifice” dr inż. Antoni Zięba 

powiedział: „Pan Bóg powołał inżyniera do wspaniałego dzieła obrony życia każdego człowieka od poczęcia po 

naturalny kres i za to chcę publicznie podziękować nade wszystko Panu Bogu w Trójcy Jedynemu i Najświętszej 

Maryi Pannie. Modlę się stale o to, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. 

Misję Inżyniera realizuje obecnie Wojciech Zięba – syn, który od najmłodszych lat był świadkiem zaangażowania 

swojego taty w obronę życia. Szczególnie wymowne było też osobiste zaangażowanie Inżyniera w codzienną 

trudną opiekę nad żoną czy wnuczkiem, gdy dotknęła ich choroba. Potrafił przekładać spotkania z ważnymi 

osobistościami, bo wiedział, że „co to za obrońca życia, który nie jest nim przede wszystkim w swojej rodzinie”. 

Polecam film dokumentalny "Inżynier", który powstał z okazji 20-lecia powstania Polskiego 

Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. 

https://www.youtube.com/watch?v=2pg7M67f7pk&feature=youtu.be&utm_source=freshmail&utm_medium=e

mail&utm_campaign=Powitanie_1_kopia_2&LinkiZFreshmail.  Zachęcam do zobaczenia ostatniego wywiadu z 

Inżynierem podczas wręczenia medalu „Pro Ecclesia et Pontifice” 

https://www.youtube.com/watch?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Powitanie_1_k

opia_2&v=AJNn8pk7N4E&t=61s&LinkiZFreshmail 
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