
Bezpośrednio po wyborze dr Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP na lata 2021-2024 powiedziała:  

 

- Bardzo dziękuje za wybór, dziękuję, za to wszystko co we mnie dostrzegacie wybierając mnie na Prezesa, 

postaram się nie zawieść pokładanych we mnie nadziei.  

- Pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować panu Prof. Bogdanowi Chazan za 4,5 letnią kadencje i 

ogromny wkład i zaangażowanie w rozkwit Oddziału Mazowieckiego. Za twórczą i bardzo owocną współpracę 

w ramach zarządu. Bardzo wiele osobiście nauczyłam się od Pana Profesora i ufam, że to pomoże mi to w dobrym 

wypełnieniu funkcji Prezesa. 

- Nadzieją na przyszłość są ujęte w sprawozdaniach działania, które przez ostatnie 4 lata wspólnie 

podejmowaliśmy, to naprawdę budzi optymizm, że mimo zmiany prezesa oddziału nadal będziemy twórczo 

działać i się rozwijać.  

- Uważam, że powinniśmy jako KSLP być ogniskiem życia chrześcijańskiego lekarzy i innych medyków, 

tworzenie wspólnie z Duszpasterzem przestrzeni napełniania się duchem, środowiska przyjaciół, spotkań 

duszpasterskich, dzielenia się duchowością medyczną z młodymi. Taką okazja będą najbliższe Rekolekcje 

Wielkopostne 20-21.03, które poprowadzi ks. prof. Robert Skrzypczak  

- Nasze comiesięczne otwarte spotkania powinny być dla nas i innych przestrzenią formacji duchowej, 

naszego nieustannego doskonalenia wewnętrznego. Zapraszam już dziś na najbliższe 24.03.w Narodowym 

Dniu Życia i w przeddzień Dnia świętości Życia. Naszym gościem będzie ks. dr Marcin Łyżniak, kapelan 

IHiT, będzie okazja do refleksji nad bezcenną wartością życia pacjentów śmiertelnie chorych na przykładzie bł. 

Chiary Luce Badano. 

- Mam nadzieję, że w tym miejscu zacznie działać na nowo Sekcja studentów i młodych lekarzy. Dziękuję, 

że kol. Krzysztof Żochowski, na nasze wybory przyszedł i przyjął funkcję koordynatora spotkań studentów i 

młodych lekarzy. 

 - Uważam, że nasz oddział powinien aktywnie wypowiadać się w sprawach etyczno-medycznych, „głosić 

na dachach” to co przeżywamy w sercu w wierze. W Diecezji Praskiej mamy szczególne możliwość wypowiedzi: 

nagrania krótkich filmów prezentowanych na portal www.prawdaozyciu.pl założonym przez ks. Macieja 

Sarbinowskiego. Możemy pisać artykuły w Tygodniku „Idziemy” –ks. Henryka Zielińskiego, w którym każdy 

lekarz może napisać felieton w trosce o edukację pacjentów. Portal www.wpolityce.pl  jest otwartym na refleksje 

etyczne lekarzy, podobnie jak Televizja SalveTv.  Dzięki napisanym listom mamy dobry kontakt z wieloma 

mediami; Telewizją „Warto Rozmawiać” TVP info, Radio Poznań. Ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel 

Wydawnictwa Sióstr Loretanek z Rembertowa, z którym współpracujemy w wydawaniu książek mówił, że 

„książka jest chlebem dla duszy” i tym chlebem możemy się dzielić. Opublikowaliśmy notatki duchowe patronki 

naszego oddziału dr Ewy Noiszewskiej w książce pt; „Stetoskop i Habit” (WSL 2017) wypowiedzi ks. prof. 

Stanisława Warzeszaka pt. „Być lekarzem świadkiem uzdrawiającej miłości Boga” (WSL 2019) a także „Gdy 

tylko spojrzy NIEBIESKIE OKO.” (WSL 2019)  o profesorze Kazimierzu Noiszewskim – polskim okuliście i jego 

błogosławionej córce lekarce bł. dr Ewie Noiszewskiej oraz rodzinie Noiszewskich.   W ostaniem roku poradnik 

dla młodych pt.: „Za nim zastosujesz antykoncepcję porozmawiajmy” (WSL 2020) Nie chowajmy światła pod 

korcem! Możemy poza książkami stworzyć własny portal i publikować na nim. 

- Mam nadzieję, że wspólnie z naszymi Prezesami honorowymi zorganizujemy Konferencje -korzystając z 

doświadczenia i umiejętności Vice prezesa KSLP prof. Bogdana Chazana oraz dr Anny Gręziak. 

- Dziś pragnę obdarować Was szczególnym prezentem książką pt. „Chcę do nieba” z notatkami duchowymi 

pacjenta zmarłego na białaczkę. Publikacja ukazuje, ile człowiek umęczony cierpieniem może czerpać z 

obecności Boga. Mam nadzieję, że to przesłanie umocni nas, na nowy okres pracy wspólnej w Oddziale 

Mazowieckim KSLP.  

http://www.prawdaozyciu.pl/
http://www.wpolityce.pl/

