
Wojna 
na orbicie
Nowy wyścig zbrojeń 
i walka o przywództwo 
w świecie. Pociskami 
hipersonicznymi 
dysponują 
rywalizujące ze sobą 
mocarstwa: USA, 
Chiny i Rosja – pisze 
dr Grzegorz Osiński.

SOLIDARNI
Z LIBANEM
Niektóre dzieci 
jedzą tam wyłącznie 
chleb i piją wodę. 
Kto pomoże 
Libańczykom?

PRAWDA O 
ANTYKONCEPCJI
Antykoncepcja 
hormonalna szkodzi 
zdrowiu kobiety i może 
zabić dziecko.
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Za mało jest działań państwa 
w obszarze promocji ochrony 
życia poprzez kampanie spo-
łeczne i media publiczne – 
zauważa Magdalena Korzek-
wa-Kaliszuk, założycielka 
Fundacji Proelio. 
– Najbardziej do serc i sumień 
przemawiają świadkowie, czyli 
ludzie, którzy stanęli przed dy-
lematem aborcji albo sami byli 
nią zagrożeni – podkreśla. n 

Więcej na s. 6 

ROZMOWA

Potrzebujemy 
świadków obrony życia

Szturm migrantów na polską granicę

Urszula Wróbel 

Medycy są oburzeni, że dzia-
łanie zgodne z etyką lekarską 
jest dziś powodem nękania i 
zastraszania pulmonologa z 
Przemyśla. Dlatego wystoso-
wali list otwarty do Bernarda 
Waśki, zastępcy prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
ds. medycznych, oraz do Bart-
łomieja Chmielowca, rzecz-
nika praw pacjenta. Protestują 
w nim przeciwko ograniczaniu 
wolności wyboru metody le-
czenia przez lekarza według 
jego najlepszej wiedzy i do-
świadczenia w każdym przy-
padku. – Uważamy, że to jest 
oburzające, aby pociągać do 
odpowiedzialności karnej le-

karza, który w sytuacji zagro-
żenia życia swoich pacjentów 
zdecydował się działać, mimo 
że inni w tym czasie reko-
mendowali pacjentom czeka-
nie w domu i porady w formie 
telewizyty. Czas pokazał, że 
to dr Włodzimierz Bodnar 
miał rację. Swoimi obserwa-
cjami i doświadczeniem dzielił 
się też z innymi. Wszystko dla 
dobra pacjentów, a teraz ma 
ponieść za to karę. Nie mo-
żemy do tego dopuścić – za-
znacza w rozmowie z „Naszym 
Dziennikiem” dr Grażyna Ko-
zak, specjalista chorób we-
wnętrznych, inicjator listu. 

Pomysł udzielenia takiego 
realnego wsparcia dr. Wło-
dzimierzowi Bodnarowi chwa-

li dr hab. Marcin Warchoł, 
wiceminister sprawiedliwości, 
pełnomocnik rządu ds. praw 
człowieka. – To piękna akcja 
i pozytywny przykład dla in-
nych. Lekarze pokazują tym 
samym, że bronią nie tylko 
człowieka, ale przede wszyst-
kim wartości i prawa lekarzy 
do leczenia pacjentów. Ini-
cjatywa jest zgodna z ideą 
św. Łukasza, patrona lekarzy. 
Według niej lekarz pełni misję 
i służbę dla dobra chorego – 
ocenia w rozmowie z „Naszym 
Dziennikiem” wiceminister 
sprawiedliwości. * 

Dokończenie na s. 3 
  

u To szkalowanie lekarza – list w obronie 
dr. Włodzimierza Bodnara – s. 4
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„Jeśli akceptuje się de facto 
mordowanie ludzi, to można 
już wszystko zaakceptować”. 
Te słowa Agnieszki Holland, 
choć padły w innym kontekście 
i celu, mają wydźwięk pro- 
-life. Podobne zdanie wypo-
wiedziała niegdyś o aborcji 
św. Matka Teresa z Kalkuty: 
„Jeśli matka może zabić włas-
ne dziecko, to co nas po-
wstrzyma, byśmy nie pozabijali 
się nawzajem?”. * Czytaj na s. 2

KOMENTARZ

Mordowanie 
ludzi nie jest OK

Czy zgodnie z tradycją w pol-
skim herbie znajdzie się ko-
rona zamknięta z krzy żem?  
W projekcie zmian ustawy o 
symbolach państwowych, opra-
cowanym przez ministerstwo 
kultury i skierowanym do kon-
sultacji, nie dokonano takiej 
zmiany. Ministerstwo Spra-
wiedliwości zgłosiło wniosek 
zmiany godła poprzez dodanie 
zamkniętej korony z krzyżem. * 
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SYMBOLE NARODOWE

Lekarze 
pokazują, 
że bronią 
nie tylko 
człowieka, 
ale przede 
wszystkim 
wartości 
i prawa lekarzy 
do leczenia 
pacjentów

FO
T. 

R.
 S

OB
KO

W
IC

Z

W obronę dr. Włodzimierza Bodnara, szykanowanego za leczenie  
pacjentów z COVID-19 amantadyną, zaangażowali się lekarze z całego kraju

Przywrócić 
godłu krzyż

Murem 
za lekarzem


