
WSTĘP;  dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Prezes OM KSLP   

 

Lekarze należą do zawodów zaufania publicznego. Mają wpływ na kształtowanie się wiedzy i 

świadomości społecznej. Przed nami ważny temat- Kiedy lekarz nie może milczeć? Okazja do refleksji 

nad tym, kiedy sumienie nakazuje nam zabrać głos w pracy i poza miejscem pracy zawodowej. Osoba 

prof. Bogdana wiąże się z tym zabieraniem głosu środowiska medycznego. 

 

- 16.VI 2014 lekarze Środowiska Medycznego Świętej Rodziny, napisali i opublikowali w mediach list 

wobec nagonki na prof. B. Chazana za odmowe aborcji dziecka z wadą. 

 

-22.VII 2014 lekarze KSLP, napisali list z poparciem , gdy Prof. B. Chazan gdy został zwolniony z 

funkcji Dyrektora Szpitala Św. Rodziny na Madalińskiego za odmowę aborcji (nie zgodnej z KEL!) Nie 

mogliśmy milczeć. To był początek serii listów z różnych powodów, broniących życia zwłaszcza na 

terenie szpitali. 

 

1. Listy wspierające obrońców życia 

  

MARY WAGNER. (ur.12.02.1974 w Nanaimo) – kanadyjska filolog, anglistka, romanistka, 

pokojowa działaczka pro-life. Wspierająca matki w klinikach aborcyjnych, Pierwszy list napisali medycy 

ŚMŚR   8.01. 2015.  Jane Wagner matka Mary mówi, że córkę pierwszy raz aresztowano w Vancouver 

w 1999 r. media, że w 2012. Jane i Frank wychowali siedmioro biologicznych dzieci, pięcioro 

adoptowanych i czworo przybranych dzieci. 

• 28.12.2016 pierwszy list OM KSLP do Mary Wagner uwięzionej w Toronto za wejście 12 XII 

w MB z Guadalupe do kliniki aborcyjnej w Toronto my odpowiedzieliśmy podziękowaniem i 

wsparciem w Święto Młodzianków.  

• 26 VIII 2017 list OM KSLP do sędziego Ericka Libmana- z   Sądu Kanadyjskiego, z prośbą o 

zbadanie sprawy Pani Mary Wagner w sposób, w jaki na to w pełni zasługuje. Nasz list był 

jednym z ponad 100 tysięcy!   Mary otrzymała w ciągu miesiąca ponad 850 listów 

referencyjnych, 34 000 e-maili i 67 000 petycji w celu poparcia jej działań wobec dzieci.  

Został zwolniona 12 IX 2017   

• 17 XII 2017  list po już siódmym  aresztowaniu 8 XII 2017 w dniu Niepokalanego Poczęcia  

NMP za zachęcanie kobiet w kanadyjskiej klinice aborcyjnej do wyboru życia  nienarodzonego 

dziecka,  List środowisk medycznych z podziękowaniem dla działań Mary Wagner. Przepisy 

Prawa Kanadyjskiego budzą szczególne wyrzuty sumienia polskich lekarzy, ponieważ to 

urodzony w Polsce, w Łodzi, ginekolog żydowskiego pochodzenia, Henry Morgentaler 

(1923-2013), zwolennik legalizacji aborcji jako prawa kobiety, działał w Toronto do 90 r. ż. 

jako aktywista ruchu Pro Choice, stał się promotorem aborcji w Kanadzie. 34 lata temu w 1983 

roku, także 8 grudnia, dr Henry Morgentaler razem z demonstrantami na Parlament Hill, 

protestował przeciwko rządowemu stanowisku w sprawie aborcji podczas Wiecu Wolności 

Wyboru w Ottawie. Mary, która spędziła w więzieniu już około 5 lat, odpowiedziała 9 stycznia 

2018 r. Niech Pan Bóg Was błogosławi za skierowanie Waszego listu do przedstawicieli 

władz kanadyjskich i naszych Biskupów, jak również do lekarzy zaangażowanych w 

zabijanie dzieci nienarodzonych. Dziękuję bardzo. 

 

Głosem są nie tylko listy, ale i udział w pikiecie w obronie Mary Wagner pod Ambasadą Kanady w 

Warszawie na ul. Pięknej dniu jej 44 urodzin 12.02. 2018 o g.12:00 –razem z Fundacją Stop Aborcji.  



Nie mogło zabraknąć głosu lekarzy w sprawie uwolnienia Mary! (Udział wzięli: prof. B. Chazan, dr G. 

Rybak i dr onkolog Magda Witowicz)  http://kslpmazowsze.pl/2018/02/12-02-2018-pikieta-przed-

ambasada-kanady-w-obronie-zycia/ 

 

• 27.07.2018 List poparcia i solidarności środowisk medycznych z Mary Wagner. List podpisali 

przedstawiciele Polskich Stow. Medycznych: pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów, NPR , KLK 

SMSR 

• 5.05.2019 List lekarzy do Mary Wagner uwięzionej w Vancouver, a oskarżona o utrudnianie 

korzystania z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zapraszaliśmy Mary do Rzeszowa na 

międzynarodowy kongres „Nauka w Służbie Życiu”. Mary napisała 28 .05 kilka bardzo ważnych 

słów na Konferencję:  

Jestem wdzięczna Państwu za wysiłek zmierzający do utrzymania integralności profesji lekarza w 

Polsce, szczególnie za pracę nad ochroną tych najmniejszych, najbardziej bezbronnych Pacjentów, 

kiedy prawo odmawia Im ochrony lub kiedy ustawy, które powinny Ich chronić nie są uchwalane.  

Państwa czujność i głos odgrywają kluczową rolę. 

Jej ostatnie aresztowanie miało miejsce tuż przed Wielkanocą w 2019 roku w Everywoman's Health 

Centre w Vancouver. Adwokat z kliniki aborcyjnej złożył Mary Wagner najwyższy komplement, pisze 

jej prawnik Charles Lugosi. „Powiedział mi, że jeśli Mary wygra, będzie to koniec legalnej aborcji w 

Kanadzie”. (Alex Guibord/Flickr) 

• 18 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy Kanady odmówił wysłuchania konstytucyjnej sprawy wszczętej 

przez Mary Wagner, która rozpoczęła się 15 sierpnia 2012 r., kiedy zaangażowała się w czyn 

ratowania życia nienarodzonych dzieci w klinice aborcyjnej w Toronto. Z inspiracji postawa Mary 

Wagner powstał w USA ruch obrońców życia „Ratunek w Czerwonej Róży” (Red Rose Rescue). 

Jego działacze na wzór inspiratorki pojawiają się w amerykańskich klinikach aborcyjnych, gdzie 

starają się ratować dzieci i ich zagrożone unicestwieniem dzieci nienarodzone. 

 

2. listy w obronie lekarzy pro life:  

DR KATARZYNA JACHIMOWICZ- polska lekarka rodzinna pracującej w Norwegii, 

zwolniona z pracy za tę odmowe założenia wkładki antykoncepcyjnej 15.09.2016 Stanowisko KSLP w 

obronie sumienia lekarzy w Norwegii aż do zwycięstwa - 12.X.2018 List z gratulacjami dla dr Katarzyny 

Jachimowicz. 

DR MALINY ŚWIĆ -młoda lekarka z Z. Turnera, specjalistka genetyki klinicznej, szykanowana 

za jej śmiałą obronę przed aborcja eugeniczną dzieci z wadami. 5.06.2017 opubl. List otwarty w jej 

obronie. 

PROF.BOGDAN CHAZAN 12 XI 2019 Nie możemy milczeć, gdy kolejny raz prof. Bogdan 

Chazan jest szkalowany po projekcji w Łodzi filmu Nieplanowane  

DR WŁODZIMIERZA BODNARA, List lekarzy 6.XI.2021 w obronie dr W. Bodnara i 

wolności wyboru metody leczenia, za próbę leczenia w czasie pandemii Covid amantadyną. Lekarz 

powinien zabrać głos w obronie atakowanych lekarzy, którzy działali zgodnie z KEL i własnym 

sumieniem  

DERMOT KEARNEY’A, 12.X.2021wezwanie do obrony szykanowanego lekarza za próby 

łagodzenia następstw aborcji farmakologicznej, za prośbą Dr Vincenzo DeFilippis, prezydenta FEAMC 

zamieszczamy na internetowej stronie KSLP prośbę o poparcie petycji w obronie dr D.Kearney’a,  Prezesa 

Katolickiego Stowarzyszenia Medycznego Wielkiej Brytanii, który został zawieszony w praktyce 

lekarskiej przez Izby Lekarskie, za oferowanie pacjentkom możliwości cofnięcia działania tabletek 

poronnych i próby podtrzymania ciąży kobietom, które zmieniły zdanie po zażyciu pigułki aborcyjnej. 

http://kslpmazowsze.pl/2018/02/12-02-2018-pikieta-przed-ambasada-kanady-w-obronie-zycia/
http://kslpmazowsze.pl/2018/02/12-02-2018-pikieta-przed-ambasada-kanady-w-obronie-zycia/


3. Listy w obronie zagrożonego życia konkretnego człowieka  

• 11.01.2021 ZG KSLP w obronie Polaka R.S. zagrożonego w eutanazją- w szpitalu w 

Wielkiej Brytanii w stanie wegetatywnym, Decyzją ąadu Opiekuńczego pozbawiony jedzenia 

i picia, skazany na śmierć głodową. 

• 16.07.2019 Stanowisko KSLP wobec zaniechania żywienia Vincenta Lamberta 

4. by uchwalono zakaz aborcji eugenicznych –pisaliśmy w wielokrotnie do MZ, Sejmu, Senatu 

mediów i doczekaliśmy się 22 X 2020 r wyroku TK, z którym nie zgadzają się towarzystwa naukowe 

– dlatego pisaliśmy: 

  

• 1.XI.2020 List otwarty KSLP wobec stanowiska Polskiego Towarzystwa Ginekologów i 

Położników. 

• 7.XI.2020 List otwarty pediatrów wobec stanowiska ZG PTP domagającego się legalności 

aborcji eugenicznej. Po co piszemy? Aby osiągnąć efekt obrony życia.  

 

5. Aby kształtować opinie publiczna i bronić wolność sumienia 

• 26.07.2019 List do Ministerstwa Zdrowia w sprawie klauzuli sumienia farmaceuty 

• 30.XI.2019 List lekarzy do Prezesa NRL w sprawie aborcji-Oczekujemy, że organ 

samorządu lekarskiego zadba, aby prawo nie wymuszało na lekarzu wykonywania procedur 

sprzecznych z jego powołaniem i szkodliwych, a wręcz uśmiercających pacjentów. 

• 7.X.2020 Odpowiedź OM KSLP na felieton dr J. Bilińskiego w PULS- ponieważ -Autor 

oskarza stanowisko KEP „gryzie się” z danymi naukowymi oraz oskarża biskupów o 

przedmiotowe traktowanie w nim ludzi, „co nie przystoi organizacji, która z zasady ma głosić 

miłość”. Problemy osób LGBT+ są ważne, mimo, że częstość występowania zaburzeń 

identyfikacji płci (ZIP) u dzieci szacuje się na 0–2% u chł.i 3–5% u dziewczynek, a u dorosłych 

ZIP występują u 1/12 000 mężczyzn i u 1/30 000 kobiet. 

• 10.09.2021 Stanowisko przedstawicieli zawodów medycznych w trosce o wolność sumienia 

• 28.06.2021 Sprzeciw KSLP wobec rezolucji Parl. Europejskiego na bazie tzw. Raportu Matica.  

propozycji uznania aborcji jako „prawa człowieka” i formy opieki medycznej, do której matka 

ma mieć prawo w kontekście jej tzw. zdrowia reprodukcyjnego.  

• 26.03.2021 Apel do strajkujących lekarzy rezydentów 

• 6 XII 2020 Apel Kobiety wobec „Strajku kobiet” 

• 18.XI.2020 PROTEST LEKARZY wobec stanow. NRL, opubl.w GL popierające aborcję jest 

zatem sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej i ustawowym zadaniem tego organu. 

18.XI.2021 nasz ostatni list otwarty - To Stanowisko KSLP wobec Rezolucji PE z 11.XI.2021 w 

sprawie aborcji. w sprawie deklaracji ogłoszonej w PE, która może niestety zmienić prawo w Polsce, 

Parlament Europejski przyjął 11.XI.2021 rezolucję dotyczącą aborcji w Polsce. Europarlament wezwał w 

niej polski rząd do „zniesienia zakazu aborcji, zagrażającego życiu kobiet”. Lekarze nie mogą milczeć 

wobec ataku na życie polskich kobiet oraz ich dzieci. 

o naszym proteście w tej sprawie oraz proteście Mater CAre , opowie prof. Chazan , dyrektor Medyczny 

MC, Bardzo się cieszę, ze inicjatywa tego spotkania na ten temat wyszła  właśnie od WAS, że się tym 

interesujecie.  


