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C Z Ł O W I E K  

G Ł Ę B O K I E J  W I A R Y

Był człowiekiem głębokiej wiary, 
obrońcą życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci, wrażliwym na los i potrzeby 
ubogich rodzin, współzałożycielem 
Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczę-
tych Dzieci i World Prayer for Life, 
prezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Obrońców Życia Człowieka, wicepre-
zesem Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia, wydawcą i redaktorem 
wielu czasopism katolickich („Źródło”, 
„Droga”, „Ola i Jaś”, „Dominik”, „Cuda 
i Łaski Boże”, „Nasza Arka”, „Wycho-

wawca”), emerytowanym pracowni-
kiem naukowym Politechniki Krakow-
skiej, założycielem Krakowskiego 
Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy, Rycerzem Niepokala-
nej (MI), członkiem Zakonu Rycerskie-
go Świętego Grobu Bożego w Jerozoli-
mie, Rycerzem Orderu Jasnogórskiej 
Bogurodzicy oraz Rycerzem Kolumba, 
a także laureatem licznych nagród, 
w tym papieskiego medalu „Pro Eccle-
sia et Pontifice”, kochającym Mężem, 
Ojcem i Dziadkiem.

Wszystkim, którzy modlili się 
o Jego wyzdrowienie, z całego serca 
dziękujemy, a teraz prosimy gorąco 
o modlitwę za spokój Jego duszy. Choć 
śmierć przerwała Jego ziemskie życie, 
jednak nie przekreśliła znaczenia misji, 
której służył przez wiele lat. Wdzięczni 
za Jego obecność pośród nas i wskazy-
wanie kierunku działań, będziemy do-
kładać starań, aby dzieło obrony życia 
owocnie kontynuować. 

Redakcja i współpracownicy TRK „Źródło”

W UROCZYSTOŚĆ MaTki  
BOżej kRólOWej POlSki,  
PO Ciężkiej ChOROBie, ZMaRł 
WielOleTni PReZeS POlSkiegO 
STOWaRZYSZenia OBROńCóW 
żYCia CZłOWieka.  

jegO MiSja
– naszym
zadaniem
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G Ł Ę B O K I E J  W I A R Y

z  ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość 
o śmierci Pana dr. inż. antoniego zięby. Wyra-
żam jednocześnie moją wdzięczność za dar jego 
życia, przepełnionego chrześcijańską miłością. 
Pan pozwolił mu zakończyć ziemską pielgrzym-
kę w  uroczystość najświętszej maryi Panny 
Królowej Polski, której był oddany i  Jej opiece 
powierzał dzieło obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Trudno przecenić zasługi Pana inżyniera – był i będzie wzorem 
dla wielu, którzy nie chcą zgodzić się na cywilizację śmierci 
i pod prąd współczesnemu światu mówią życiu: Tak!
niepodważalnym autorytetem dla śp. Pana inżyniera był św. Jan 
Paweł ii. słowa Ojca Świętego o tym, jak pięknym, niezwykłym 
i niepowtarzalnym darem Boga jest życie, nie tylko cytował, lecz 
żył nimi na co dzień.
niech miłosierny Bóg wynagrodzi w niebie niezliczone zasługi, 
jakie Pan inżynier pełnił na ziemi dla Jego chwały i w obronie 
dzieła stworzenia.
Rodzinę śp. Pana inżyniera otaczam modlitwą i z serca błogo-
sławię.

+ Marek Jędraszewski 
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Owoce przyjaźni Antoniego Zięby z Panem Jezusem prag
niemy chociaż w niewielkiej części przedstawić w niniej
szym numerze „Źródła” i w ten sposób wyrazić naszą 
wdzięczność Panu Bogu za Jego życie, prosząc o łaskę 
Miłosierdzia dla Niego na szczęśliwą wieczność w Niebie.

Adam Kisiel
Redaktor Naczelny TRK „Źródło”

kOndOlenCje kS. aRCYBiSkUPa 
MaRka jędRaSZeWSkiegO

jegO MiSja

jeden Z ZałOżYCieli TYgOdnika  
ROdZin kaTOliCkiCh „ŹRódłO”, naSZ SZef  
– dR inż. anTOni ZięBa. OdChOdZił dO 
dOMU OjCa ZaOPaTRZOnY ŚWięTYMi  
SakRaMenTaMi, Pełen UfnOŚCi i POkOjU, 
W OBeCnOŚCi SWej UkOChanej żOnY.
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dr inż. antoni zięba całe swoje 
życie, zdolności i energię oddał sprawie 
największej: obronie najmniejszych 
i najsłabszych, a także trosce o rodzinę. 
niestrudzenie upominając się o prawa 
tych, którzy sami głosu nie mają, bu-
dził sumienia ludzkie i mobilizował do 
stawania zawsze po stronie człowieka. 
Był stanowczy i  bezkompromisowy, 
słusznie przeświadczony, że tam, gdzie 
chodzi o  życie, nie ma miejsca na 
ustępstwa. z  wielką siłą i  przekona-
niem stawał zawsze w obronie nienaro-
dzonych. z  odwagą głosił prawdę 
o  nienaruszalnej godności i  wartości 
życia ludzkiego. dla tej prawdy gotów 
był na wielkie poświęcenia. W świecie, 
który odmawia maleńkiemu człowie-
kowi prawa do istnienia, był głosicie-
lem ewangelii życia, jej niezłomnym 
apostołem i świadkiem.

Śp. antoni zięba rozumiał, że 
obrona życia wspiera się na dwóch 
fundamentach: edukacji i  modlitwie. 
Całą działalność publicystyczną 
w  środkach przekazu skoncentrował 
na wysiłkach przemiany świadomości 
społecznej. Wiele jest jeszcze do zro-
bienia w tej kwestii, ale dziś wiemy, że 
jego dzieło promocji wartości ludzkie-
go życia od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci przyniosło owoce.

drugim filarem, na którym 
wsparł swoją misję Pan inżynier, była 

modlitwa. sam zawierzył swoje zaan-
gażowanie Chrystusowi i  Jego naj-
świętszej matce. Był pomysłodawcą 
krucjat modlitewnych w obronie życia 
nienarodzonych. do dziś te dzieła 
modlitewne skupiają rzesze ludzi, któ-
rzy szturmują niebo w tej intencji. Je-
stem przekonany, że dzięki ogromnej 
sile tej modlitwy wiele istnień ludz-
kich zostało ocalonych.

Wielką troską śp. antoniego 
zięby była rodzina. Bliskie mu były 
słowa św. Jana Pawła ii, które stały 
się jego przesłaniem: „i życzę i modlę 
się o  to stale, ażeby rodzina polska 
dawała życie, ażeby była wierna świę-
temu prawu życia”. Jako dobry mąż, 
ojciec i  dziadek świadczył o  tym, że 
rodzina budowana na fundamencie 
wartości ewangelicznych jest bez-
piecznym i  szczęśliwym środowi-
skiem miłości, promieniującym na-
dzieją na najbliższe otoczenie. 
Jednocześnie nie był ślepy na czyha-
jące na rodzinę zagrożenia. Przeciw-
nie – z wielką przenikliwością potra-
fił je opisać i  wskazać, że wobec 
przemian cywilizacyjnych i  prądów 
kulturowych, które kwestionują bez-
względną wartość życia, tylko wiara 
i przywiązanie do ewangelii są gwa-
rantem trwałości rodziny. dawał 
świadectwo zaufania Bożej Opatrzno-
ści do ostatnich chwil. mimo ciężkiej 

choroby nie ustawał w pracy na rzecz 
człowieka, aktywnie włączał się 
w projekty służące życiu i dopóki star-
czyło mu sił, zabierał głos w  debacie 
publicznej, toczącej się zwłaszcza wo-
kół postulatów prawnej ochrony życia 
dzieci chorych. mimo cierpienia 
ostatnich dni, nie tracił optymizmu. 
Budował swoje otoczenie radością 
i  entuzjazmem, w  sposób bohaterski 
znosząc krzyż choroby i bolesnego od-
chodzenia.

Jest twórcą środowiska, które, 
wierzę w  to głęboko, godnie podej-
mie jego dzieło. miał wielki talent - 
potrafił jednoczyć ludzi dobrej woli 
wokół misji ochrony życia i  wycho-
wał kilka pokoleń młodzieży. Od 
wielu młodych słyszę dziś, że odszedł 
ich mistrz, mentor i przyjaciel. Wie-
rzę, że z zapałem podejmą jego testa-
ment i  będą kontynuowali drogę 
Pana antoniego.

Podczas jednego z  ostatnich pu-
blicznych wystąpień śp. antoni zięba 
wyznał: „mam nadzieję na wieczność 
z  Chrystusem”. dziś i  my tę nadzieję 
wyrażamy, wierząc, że po trudach 
pięknej wędrówki na ziemi Pan inży-
nier spotkał w  niebie umiłowanego 
św. Jana Pawła ii i  wraz z  nim dzieli 
radość oglądania twarzą w  twarz 
Boga, który jest dawcą życia. 

+ Stanisław Kardynał Dziwisz

Wspomnienie ks. kard. Stanisława Dziwisza  
o zmarłym 3 maja śp. inż. Antonim Ziębie  

– zasłużonym obrońcy życia.

BeZkOMPROMiSOWY
OBROńCa
żYCia
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niczego nie narzucał, ale przy 
różnych okazjach przekazywał praw-
dę o  wielkiej miłości Boga Wszech-
mogącego, naszego stworzyciela 
i  zbawiciela do każdego człowieka. 
z prawdziwą radością cieszył się z na-
rodzin każdego dziecka, z  wielką 
czcią mówił o  matkach w  ciąży, 
a  o  poczętym życiu dziecka wyrażał 
się z  wielkim szacunkiem twierdząc, 
że życie tego dziecka zostało rozpo-
częte i będzie istnieć wiecznie, nigdy 
się nie skończy. 

Był człowiekiem dobrym, czułym 
na ludzką biedę. nie mógł przejść obo-
jętnie obok żebrzącego człowieka. 
Obecny system pomocy kobietom 
w ciąży, rodzinom wielodzietnym i ro-
dzinom z dziećmi upośledzonymi wy-
przedził o  wiele lat. Co miesiąc przed 
siedzibą „Fundacji Źródło”, a  później 
Polskiego stowarzyszenia Obrońców 
Życia Człowieka, ustawiały się kolejki 
kilkunastu rodzin proszących o pomoc 
finansową. Gdy brakowało pieniędzy 
– dawał z  własnej pensji. Początkowo 
nie pytał proszących o nic, ale dla czę-
ściej przychodzących ustalał pewne 
kryteria, np. zaświadczenia z  terenu 
własnej parafii, że ks.  proboszcz po-
twierdza potrzebę udzielania pomocy.

Każdemu życzył dobrze i  chciał 
zapobiec każdemu cierpieniu. szczegól-
nie zabiegał o to, by uratować sumienie 

każdego człowieka przed po-
pełnieniem czynu, którego już 
się nie da cofnąć. dlatego 
w  sposób szczególny bolał go 
grzech bardzo powszechny 
w  latach siedemdziesiątych, 
tzw. przerywanie ciąży. Gdy 
w drugiej połowie lat 70. ubie-
głego wieku zobaczył w  jednym z  ko-
ściołów Wiednia duże, kolorowe plan-
sze z rozwojem dziecka w łonie matki, 
zestawione ze zdjęciami przedstawiają-
cymi skutki aborcji, nie mógł odejść 
obojętnie. Uzyskał zgodę księdza pro-
boszcza i jako jego dar przywiózł je do 
Polski. W roku 1979 wystawę przedsta-
wił w swojej parafii i w dwóch liceach 
katolickich Krakowa, a w następnych 
latach unowocześnioną i rozszerzoną – 
w setkach miast całej Polski.

Podczas pierwszej pielgrzymki 
Ojca Świętego Jana Pawła ii jako skie-
rowane do siebie przyjął słowa wypo-
wiedziane w  Kalwarii zebrzydow-
skiej, 7 czerwca 1979 roku: Jeśli mamy 
żyć Słowem Bożym, trzeba nie usta-
wać w modlitwie. Może to być nawet 
modlitwa bez słów. Niech z tego miej-
sca do wszystkich, którzy mnie słu-
chają, tutaj, albo gdziekolwiek, prze-
mówi proste papieskie wezwanie do 
modlitwy. A jest to wezwanie najważ-
niejsze, najistotniejsze orędzie, i dzień 
później, 8 czerwca w  nowym Targu: 

I  życzę, i  modlę się o  to stale, ażeby 
rodzina polska dawała życie, by była 
wierna świętemu prawu życia. skoja-
rzył te słowa znakomicie – zrozumiał, 
że każde pozytywne działanie musi 
być oparte na mocnym fundamencie 
modlitwy.

Rozpoczął od stawiania wyma-
gań sobie, ale szukał współpracowni-
ków. i znalazł ich szybko. Całkowicie 
zaufał Panu Jezusowi, uwierzył Jego 
słowom: Wy jesteście przyjaciółmi 
moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni 
pan jego, ale nazwałem was przyja-
ciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja 
was wybrałem i  przeznaczyłem was 
na to, abyście szli i  owoc przynosili 
i  by owoc wasz trwał, aby wszystko 
dał wam Ojciec, o cokolwiek Go pro-
sicie w imię moje (J 15,15–16). 

Adam Kisiel
Redaktor Naczelny TRK „Źródło”

a n T O n i  Z i ę B a  – 
dOBRY
PRZYjaCiel

Był człowiekiem głębokiej wiary. Nie tylko wyznawał ją słowami, ale 
konsekwentnie postępował, wypełniając naukę Kościoła katolickiego, 
bez żadnych wyjątków. Świadek wiary, który przemieniał środowisko 
i mobilizował najbliższych do życia w świetle Ewangelii. Sam był aktyw-
nym apostołem i zapalał do działania innych. 
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KApłANIe BOży
–  W   S ł U C h aWC e  T e l e f O n U

Wiele myśli ciśnie się na wspomnienie 
śp. Antoniego, człowieka głębokiej wiary 
i niezłomnego Rycerza Niepokalanej, której 
służył w szeregach MI przez ostatnie siedem
naście lat; obrońcy życia ludzkiego od tajem
niczego, cielesnotranscendentalnego Alfa 
po egzystencjalne Omega. Człowieka, dla 
którego, wzorem św. Maksymiliana, miłość 
bez granic do Kościoła, Ojczyzny, rodziny – 
była jedynym bodźcem działania i wszelkiej 
życiowej aktywności. Ta aktywność była 
wręcz imponująca.

dzwoni telefon. na ekranie szereg 
cyfr. nie sposób domyśleć się, kto dzwo-
ni. Pamięć już nie ta, a i wzrok płata fi-
gle. Słucham – mówię. Odpowiada mi 
głos w  słuchawce: Kapłanie Boży… To 
były pierwsze słowa, jakimi zawsze 
zwracał się do mnie śp. dr inż. an toni 
zięba. słowa te dla mnie były usta-
wicznym przypomnieniem, że jestem 
nie tyle jakimś tam księdzem, zakon-
nikiem czy prezesem – ale KaPŁa-
nem BOŻym. Tym słowom powita-
nia towarzyszyło mi zawsze pewne 
zaniepokojenie i  zapytanie kierowa-
ne do siebie samego: Czy jestem nim? 
Czy jestem kapłanem Bożym? na po-
czekaniu robiłem rachunek sumie-
nia… i ref leksja płynąca z zapamię-
tanych słów św. maksymiliana, które 
30 sierpnia 1918 roku, podczas me-
dytacji zapisał, że to Bóg przecież 
powołał mnie na swego kapłana. Je-
stem kapłanem Bożym – dzięki Jego 
dobroci i pomimo mych niewdzięcz-
ności.

W  1980 r. dr inż. zięba został 
współzałożycielem Krucjaty modli-
twy w  Obronie Poczętych dzieci, 
w 2007 r. – Światowej Krucjaty modli-
twy za Życie (World Prayer for Life).  

Od 1981 roku był inicjatorem i współ-
organizatorem corocznej pielgrzymki 
obrońców życia na Jasną Górę. To 
tylko niektóre „większe” formy ak-
tywności chrześcijańskiej zmarłego.

zafascynowany życiem i dziełem 
św. maksymiliana, w 2001 roku wstą-
pił w  szeregi Rycerstwa. miałem ten 
wielki zaszczyt i radość pasować go na 
rycerza, w  tamtym pamiętnym dla 
mnie – i dla niego – dniu 2 września. 
Odtąd antoni zięba, już jako Rycerz 
niepokalanej, próbował naśladować 
świętego Obrońcę życia, który oddał 
swoje za życie bliźniego. Jestem prze-
konany, że to św. maksymilian zain-
spirował śp. antoniego do maksymal-
nego wykorzystywania środków 
masowego przekazu w celach apostol-
skich. Pozostawił po sobie doprawdy 
bardzo liczne dzieła:  prężnie działają-
ce organizacje, redakcje wielu czaso-
pism katolickich, których był współ-
założycielem, redaktorem, redaktorem 
naczelnym.

na wzór św. maksymiliana, po-
przez modlitwę, osobistą relację z Bo-
giem – słowną, mentalną, duchową – 
pragnął realizować sprawy Boże na 
ziemi: zdobywać świat dla  niepokalanej. 

Wiedział, że tu potrzebna jest ufna 
modlitwa na kolanach, akty strzeliste. 
Ten jego wzór modlitwy zawierzającej 
jest najpiękniejszym testamentem, 
jaki nam zostawił. 

modlitwa bez wątpienia jest prze-
jawem miłości. Toteż wszystko co czy-
nił, czynił z pasją – dla niepokalanej. 
nasza współpraca jest tego dobitnym 
świadectwem. Był częstym gościem 
w  niepokalanowie, posłańcem i  kol-
porterem różnorodnych – jak się ma-
wiało – „życiowych” materiałów. 
Uczestniczył w wielu podejmowanych 
przez klasztor i mi dziełach, jak choć-
by w  organizacji międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Katolickich w  nie-
pokalanowie oraz w  różnego rodzaju 
spotkaniach, zjazdach, konferencjach. 
doprawdy, łączył nas duch rycerski  
o. Kolbego.

dr inż. antoni zięba nie tylko 
mówił. Potrafił wnikliwie słuchać. 
Także mnie. Wielokrotnie miałem za-
szczyt udzielać mu – jak to szumnie 
się mówi – wywiadów. Były to w isto-
cie szczere, przyjacielskie rozmowy, 
podczas których, kiedy dziś wspomi-
nam je, to odczuwam, niczym ewan-
geliczni świadkowie w  drodze do 
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Przyznanie nagrody im. Sługi Bożego J. Ciesielskiego  
ks. Tomaszowi Kancelarczykowi
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emaus, że pałały w nas obu serca – dla 
niepokalanej.

Wspominany przeze mnie, tak 
osobiście, śp. antoni przeżył z  Bo-
giem na ziemi 70 lat.  Ktoś powie: 
niewiele… mógł żyć jeszcze dziesięć 
albo dwadzieścia… Tymczasem psal-
mista – nie bez natchnienia Bożego – 
mówi, że miarą lat człowieka na ziemi 
jest właśnie siedemdziesiąt, a jeśli jest 
on mocny – to osiemdziesiąt. dożył 
zatem Rycerz niepokalanej wieku 
przypisanego prawem Bożym. stał się 
owocem, który dojrzał w stosownym, 
biblijnym czasie.

na koniec wspomnienie szcze-
gólne, którego nie sposób nie przyto-
czyć. Wspomnienie dni przedostat-
nich – nici łączącej nas, póki nie pękła 
tak niespodziewanie dla nas obu. 

W  dzień przed odejściem anto-
niego zięby „na drugi brzeg”, po raz 
ostatni, jeszcze na tym brzegu, usły-
szałem w  słuchawce jego ciepłe: Ka-
płanie Boży… Było to 2 maja, umówi-
liśmy się na spotkanie za dwa dni. 
nazajutrz, o 17.15 – otoczony miłością 
żony, w  jej ramionach – odszedł do 
lepszego świata, po długiej i cierpliwie 
znoszonej chorobie.

Już się nie spotkamy… ależ, nie. 
spotkamy się. spotkamy się na pewno! 
Jestem głęboko przekonany, że spotka-
my się tam, na drugim brzegu życia, 
o  które tak zacięcie walczył na ziemi. 
Wierzę też, że nasza przyjaźń przetrwa 
to czasowe rozstanie i że Rycerz niepo-
kalanej antoni nie zapomni o mnie tam 
– w  niebie. a  kiedy przyjdzie i  mnie 
przepłynąć doczesne jezioro Genezaret 
i  stanąć na drugim brzegu, to już nie 
w telefonicznej słuchawce, lecz osobiście 
usłyszę powitanie: Kapłanie Boży… 

Stanisław M. Piętka OFMConv.
Prezes Narodowy Stowarzyszenia 

„Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce

Rozdawanie materiałów pro-life  
na krakowskim Rynku

ChaRYZMaTYk

Miłość wzajemna, rozumiana jako „przykazanie nowe”, ma miejsce między wybra
nymi przez Jezusa. Ona jest Jego darem ubogacającym jedną i drugą osobę. Bez 
tego daru, jakiego udziela Jezus, ta forma miłości jest nieosiągalna, a dla niewierzą
cych kompletnie niezrozumiała. W spotkaniu z drugim człowiekiem miłość wzajem
na zostaje spotęgowana, a jeśli w nią wchodzą kolejne osoby, to ilość potęg – 
mówiąc językiem matematyki – rośnie. Przykładowo, miłość w gronie pięciu osób 
jest już do potęgi czwartej. Ta miłość jest znakiem rozpoznawczym. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13,35). Ta 
miłość nie polega na uczuciu, ale na współpracy w pełnieniu woli Ojca.
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Opatrzność sprawiła, że mogę za-
świadczyć o miłości wzajemnej. Trze-
ciego maja zmarł inżynier antoni zię-
ba. Bóg połączył nasze serca swoją 
przyjaźnią. Ja należę do wybranych 
z  racji święceń kapłańskich, On jako 
wybrany został obdarzony charyzma-
tem. Wspomnę nasze pierwsze spo-
tkanie sprzed blisko 40 lat. Ktoś go do 
mnie przysłał.

Podałem kawę i  pytam: Czym 
mogę Panu służyć?
–  Chcę zorganizować Krucjatę modli-

twy w Obronie dziecka Poczętego.
–  Czy Pan poprowadzi to dzieło, gdy się 

spotka z  wrogą postawą części pro-
boszczów, kapelanów, ojców zakon-
nych?

zaczął tłumaczyć, że to niemożli-
we, bo wszyscy są za życiem. mówię: 
nie dyskutujmy, proszę o  odpowiedź 
na pytanie – czy Pan poprowadzi 
dzieło wbrew wielu duchownym?
– Poprowadzę.
–  A jeśli zabroni Panu ksiądz kardynał 

Franciszek Macharski?
Wstał oburzony, jak ja mogę tak 

podchodzić do ks. Kardynała. Wysłu-
chałem, i  czekam na odpowiedź: czy 
Pan to dzieło poprowadzi? Usiadł 
i mówi: 
– Tak, poprowadzę.

Trzecie pytanie. Skoro Pan chce 
prowadzić Krucjatę w  całej Polsce, to 
czy poprowadzi ją, jeśli Panu zabroni 
prymas Józef Glemp?

eksplozja jeszcze większa. spo-
kojnie pytam: czy Pan swe dzieło po-
prowadzi?

– Poprowadzę.
– A jeśli Panu zabroni Papież?
– nie poprowadzę.

Wstałem, podałem mu rękę i mó-
wię: niech Pan zaczyna. Jestem z  Pa-
nem i zawsze może Pan na mnie liczyć.

spotykaliśmy się raz w miesiącu, 
ale dopiero po pięciu latach podzięko-
wał mi za pierwszą rozmowę. Wspo-
mniał, że była to dla niego straszna 
godzina. Wyszedł na Rynek i  obie 
wieże kościoła mariackiego „tańczyły”. 
Po tej rozmowie z jego obrazu Kościo-
ła zostało niewiele. Wrócił do domu 
i powiedział żonie: „spotkałem naj-
większego czarnowidza na świecie. 
Tak czarno widzi świat i Kościół, że 
tego sobie nie można nawet wy-
obrazić”.

Po pięciu latach mówi mi: Chcę 
księdzu podziękować za tę rozmowę, 
bo wszystko się dokładnie sprawdziło. 
Wielu proboszczów nie zgodziło się na 
Krucjatę w parafiach, Ks. Kardynał ma-
charski swą zgodę uzależnił od decyzji 
księdza Prymasa. Kardynał Glemp po 
piętnastominutowej rozmowie kate-
gorycznie zabronił nawet myślenia 
o  Krucjacie i  pożegnał. schodząc po 
schodach antoni mówi do kolegi, 
z którym był: „zapomniałem Pryma-
sowi powiedzieć jedno zdanie” – 
i przez kuchnię wrócili do niego. Pry-
mas, widząc ich ponownie, polecił im 
natychmiast opuścić jego dom. anto-
ni powiedział mu wtedy: „zrezygnuję 
z Krucjaty tylko wtedy, gdy mi zabro-
ni Papież”. Wówczas ks. Prymas po-
prosił ich na rozmowę i  przeznaczył 

na nią ponad godzinę. zakończył bło-
gosławieństwem – Jemu i dziełu. mógł 
organizować Krucjatę. To wspom- 
nienie antoni zakończył słowami: 
„Wszystko, co ksiądz powiedział się 
spełniło. Żyję i działam tylko dlatego, 
że ksiądz mi to powiedział, na wszyst-
ko byłem przygotowany”.

Wtedy wyjaśniłem mu, że chcia-
łem mieć pewność, czy jest charyzma-
tykiem wezwanym do tego dzieła 
przez Boga, czy to jest tylko jego entu-
zjazm. Hierarchia bije charyzmatyka 
po głowie, aby się okazało, czy jest on 
od Boga, czy tylko jest nadmuchanym 
balonikiem. 

inżynier zlecone dzieło wykonał, 
wiedząc, że jest ono bezpardonową 
walką. Jego hasłem było: „Walka za 
nami, walka przed nami”. Taki jest 
realizm ewangelii.

ile dzieci żyje dzięki Krucjacie 
modlitwy i dzięki duchowej adopcji 
– wie tylko Bóg. Przypomnę, że jest to 
nie tylko walka o  życie dziecka, ale 
bardzo ostra walka o  sumienie. Pra-
wodawstwo stojąc za aborcją wyma-
zuje z  dekalogu jedną zasadę – Nie 
zbijaj – a  jej wymazanie jest równo-
znaczne z niszczeniem sumienia. Jeśli 
w  Polsce jest pewien procent – nie-
wielki, ale jest – ludzi prawego sumie-
nia, to też zasługa śp. inżyniera. 
Wspominam Go, bo od początku 
w  naszym kościele, w  każdy czwarty 
poniedziałek miesiąca, jest msza świę-
ta w  intencji Krucjaty. najczęściej 
sam ją sprawuję. inżynier od począt-
ku często w niej uczestniczył.

Rok ducha Świętego będzie cza-
sem dowartościowania charyzmatyka, 
czyli człowieka podejmującego ważne 
zadanie dla życia Kościoła. Tydzień 
temu w  Krakowie dziękowaliśmy za 
charyzmatyka – bł. Hannę Chrza-
nowską, dziś za śp. antoniego, wiel-
kiego charyzmatyka czasów Jana Paw-
ła ii. dziękujemy za niego Bogu, 
a Was proszę, abyście się prawdziwych 
charyzmatyków nie bali. amen.  

Ks. prof. dr hab. Edward Staniek
(Fragment homilii wygłoszonej w kościele  

ss. Felicjanek w Krakowie, 6 maja 2018)
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UlUBIONy PRZeZ STUDeNTóW NAUCZy
CIel AKADeMICKI POlITeChNIKI KRA
KOWSKIeJ, DR INż. BUDOWNICTWA lą
DOWegO, W DNIU 19 MARCA BR. 
OTRZyMAł MeDAl PRO eCCleSIA eT 
PONTIfICe (DlA KOśCIOłA I PAPIeżA), 
WRęCZONy W BAZylICe MARIACKIeJ 
W KRAKOWIe. TO WyJąTKOWy DOWóD 
UZNANIA Ze STRONy KOśCIOłA. ZA 
JAKą DZIAłAlNOść ZOSTAł PAN UhO
NOROWANy PRZeZ OJCA śWIęTegO?

sądzę, że przede wszystkim za 
moje zaangażowanie w dzieło obrony 
życia człowieka. Pragnę zaznaczyć, że 
nie jest to tylko moje dzieło, ale rów-
nież bliższych i  dalszych współpra-
cowników. 

40 lat temu rozpoczynaliśmy 
Krucjatę modlitwy w Obronie Poczę-

tych dzieci. zaangażowaliśmy w  to 
dzieło wielu ludzi, również dzięki sze-
rokiemu apostolstwu prasowemu. za-
łożyliśmy dziesięć gazet katolickich, 
począwszy od „Źródła” i „Wychowaw-
cy”, które ukazują się już ponad ćwierć 
wieku, poprzez „naszą arkę”, „Cuda 
i Łaski Boże”, a skończywszy na „dro-
dze” dla młodzieży oraz czasopismach 
dla dzieci: „dominik idzie do i  Ko-
munii Świętej” oraz „Ola i Jaś”. 

CO SIę PRZyCZyNIłO DO TegO, że 
W CIągU 40 lAT POśWIęCIł PAN Tyle 
eNeRgII, CZASU I ZAANgAżOWANIA 
W SPRAWę OBRONy żyCIA?

Był rok 1979. znalazłem się 
w  Wiedniu na praktyce inżynier-
skiej. W  jednym z  kościołów zoba-

czyłem plakat z  przejmującą treścią 
i obrazami zabitych w procesie abor-
cji nienarodzonych dzieci. Było to 
dla mnie wstrząsające przeżycie. Pan 
Bóg tak zrządził, że po powrocie 
znalazłem na biurku w  instytucie 
mechaniki Budowli Politechniki 
Krakowskiej, w którym pracowałem, 
broszurę autorstwa ks. Wołynowicza 
nt. obrony życia dzieci nienarodzo-
nych. dowiedziałem się z  niej, że 
w Polsce corocznie zabijano w proce-
sie aborcji około 800 tys. dzieci. Ta 
liczba wstrząsnęła mną jeszcze bar-
dziej. zrozumiałem, że muszę zaan-
gażować się w  ich ratowanie. znala-
złem w  Krakowie, w  środowisku 
naukowym Politechniki przyjaciół, 
którzy także zaangażowali się w  to 

Jeden z OsTaTniCH 
WyWiadóW z in-
ŻynieRem anTO-
nim zięBą, PRze-

PROWadzOny 
W maRCU 2018 R. 

TUŻ PO PRzyzna-
niU mU medaLU 
PaPiesKieGO PRO 

eCCLesia eT POnTi-
FiCe (dLa KOŚCiO-

Ła i PaPieŻa)

UhOnOROWanY
Za dZiałalnOŚĆ 
PRO-life
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Inżynier A. Zięba z żoną Alicją dziękują Metropolicie Krakowskiemu 
M. Jędraszewskiemu za medal papieski
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dzieło. Okres komunizmu nie 
sprzyjał działalności apostol-
skiej, prawie nie było prasy 
ani innych mediów katolic-
kich, działała ostra cenzura 
komunistyczna. Rozpoczęli-
śmy od wydawania bardzo 
skromnych ulotek i  wielu 
spotkań w  parafiach. z  na-
uczania św. Jana Pawła ii 
w czasie pierwszej pielgrzym-
ki do naszej Ojczyzny zrodził 
się pomysł zorganizowania 
Krucjaty modlitwy w  Obro-
nie Poczętych dzieci. miała 
ona dwa wielkie cele: obudzić 
sumienie narodu i  doprowa-
dzić do zniesienia obowiązu-
jącej od czasów stalinowskich 
ustawy aborcyjnej (z  27 kwietnia 
1956 r.). Środowisko krakowskie, jak 
i wiele innych, np. poznańskie, gdań-
skie, warszawskie, łączyło swoje siły, 
by doprowadzić do uchwalenia usta-
wy, która chroniłaby życie każdego 
poczętego dziecka.

CZy DOSTRZegA PAN efeKTy PRACy 
SWOJeJ I TyCh WIelU ZAANgAżOWA
NyCh PRZyJACIół? 

Kiedy zaczynaliśmy obronę ży-
cia, rzetelne szacunki mówiły, że 
rokrocznie w  Polsce zabija się  
600–800  tys. dzieci. To był przełom 
lat 70. i  80. XX wieku. dzisiejsze 
dane mówią, że w  tzw. podziemiu 
dokonuje się 7–15 tys. zabójstw dzie-
ci nienarodzonych rocznie. Te liczby 
mówią same za siebie. 

Oficjalne dane ministerstwa 
zdrowia, które różnią się od powyż-
szych ze względu na aborcje dokony-
wane w prywatnych gabinetach lekar-
skich, podają:

l w latach 60. XX wieku rejestro-
wano około 230 tys. aborcji rocznie,

l po 2000 roku ze względu na 
wyjątki w  ustawie z  dnia 7 stycznia 
1993 roku ginie corocznie około tysią-
ca dzieci. 

To wielka różnica. Cieszy nas ta 
zmiana. Większość polskiego społe-
czeństwa opowiada się za prawem do 
życia poczętych dzieci. 

W PANA DZIAłAlNOśCI PROlIfe WIel
KIM WSPARCIeM ByłO NAUCZANIe śW. 
JANA PAWłA II I OSOBISTe Z NIM SPO
TKANIA. 

Bez nauczania św. Jana Pawła ii 
nie byłoby mnie jako obrońcy życia. 
Podstawową formą obrony życia, któ-
rą rozpoczęliśmy w  1980 roku i  pro-
wadzimy do tej pory, jest Krucjata 
w Obronie dzieci Poczętych, zrodzo-
na z nauczania, które Papież zostawił 
Polakom w  czasie pierwszej piel-
grzymki do naszej Ojczyzny w czerw-
cu 1979 roku. W Kalwarii zebrzydow-
skiej Ojciec Święty przekazał nam 
najważniejsze wezwanie – wezwanie 
do modlitwy:

„Trzeba się zawsze modlić, a  ni-
gdy nie ustawać, powiedział Pan Je-
zus. módlcie się i kształtujcie poprzez 
modlitwę swoje życie. nie samym 
chlebem żyje człowiek i nie samą do-
czesnością, i nie tylko poprzez zaspo-
kajanie doczesnych – materialnych 
potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek 
jest człowiekiem... nie samym chle-
bem żyje człowiek, ale wszelkim sło-
wem, które pochodzi z ust Bożych. Je-
śli mamy żyć tym słowem, słowem 
Bożym, trzeba nie ustawać w  modli-
twie! może to być nawet modlitwa 
bez słów. 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!”. 

a w nowym Targu Ojciec 
Święty wypowiedział zdanie, 
które stało się mottem działal-
ności pro-life: „i życzę, i modlę 
się o  to stale, ażeby rodzina 
polska dawała życie, żeby była 
wierna świętemu prawu życia”. 

JAK PANA NAJBlIżSZA RODZINA 
ODBIeRAłA I NADAl ODBIeRA CIą
głą NIeOBeCNOść W DOMU, BO 
PRZeCIeż CAłe lATA SPęDZAł PAN 
ANgAżUJąC SIę W KONfeReNCJe, 
SyMPOZJA, SPOTKANIA Z MłODZIe
żą, SeMINARZySTAMI I RODZINAMI 
W CAłeJ POlSCe? 

muszę mocno podkreślić, że mam 
wspaniałą rodzinę, kochaną żonę, którą 
poznałem już w  przedszkolu. mamy 
więc za sobą 67 lat znajomości i  jeste-
śmy 47 lat po ślubie. doczekaliśmy się 
dwójki wspaniałych dzieci i  mamy 
czworo wnucząt. Kiedy dzieci były małe 
i  wymagały większej opieki, moja nie-
obecność w  domu powodowała, że na 
barki żony spadały dodatkowe prace 
i  obowiązki. zawsze miałem świado-
mość, że moje zaan gażowanie w obronę 
życia jest formą powołania, ale moim 
pierwszym powołaniem jest małżeń-
stwo i ojcostwo. nie zawsze dobrze wy-
wiązywałem się z powołania rodzinne-
go, ale miałem świadomość, że 
powinienem niekiedy ograniczać dzia-
łalność pro-life, aby być z  rodziną. 
Uważam nasze małżeństwo za bardzo 
szczęśliwe, to dar niebios dla mnie. Bez 
tego zgodnego małżeństwa i  życia ro-
dzinnego nie mógłbym prowadzić efek-
tywnej, skutecznej i  przynoszącej suk-
cesy działalności pro-life. Wiele osób 
podkreśla moje zaangażowanie w obro-
nę życia, sporo udało się zorganizować 
i przeprowadzić. a wtedy mówię: jeżeli 
prawo państwowe dzieli wspólny doro-
bek małżonków na pół, to mój dorobek 
pro-life, którego żona bezpośrednio nie 
tworzyła, ale poprzez małżeństwo i at-
mosferę życia rodzinnego umożliwiała 
mi jego realizację – jest naszą wspólną 
zasługą: w  połowie dzieło antoniego 
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zięby i  również w  połowie 
mojej najukochańszej żony 
alicji.

PROWADZI PAN TAKże 
SZeROKą DZIAłAlNOść 
OśWIATOWą: KONKUR
Sy O TeMATyCe PROlIfe, 
M.IN. „POMóż OCAlIć ży
CIe BeZBRONNeMU” (DlA 
MłO DZIeży) ORAZ AKADe
MICKI KONKURS NA NAJ
lePSZą PRACę lICeN
CJACKą I MAgISTeRSKą 
O OBRONIe żyCIA CZłO
WIeKA. JAKIe INNe fORMy 
DZIAłAlNOśCI INSPIRUJe 
PAN W POlSKIM STOWA
RZySZeNIU OBROńCóW 
żyCIA CZłOWIeKA?

Od samego początku tworzymy 
i udoskonalamy formy plakatowe, wy-
stawiennictwo, a  także wydajemy fil-
my dokumentalne, foldery, ulotki, 
broszury i edycje książkowe o szeroko 
pojętej tematyce pro-life. mogą z nich 
korzystać nauczyciele, szczególnie 
biolodzy i prowadzący zajęcia wycho-
wanie do życia w  rodzinie, a  także 
katecheci duchowni i  świeccy. Więk-
szość materiałów można pobrać grati-
sowo ze strony: www.pro-life.pl. Chęt-
nie udzielamy zgody na ich publikację 
i wykorzystywanie przez stowarzysze-
nia, fundacje i biblioteki. 

WyBóR POSTAWy CZySTOśCI PRZeD
MAłżeńSKIeJ NAJSKUTeCZNIeJ ChRO
NI MłODyCh PRZeD RyZyKIeM ABORCJ I. 
WyChOWANIU MłODegO POKOleNIA 
DO ODPOWIeDZIAlNegO RODZICIel
STWA POśWIęCIł PAN RóWNIeż WIele 
CZASU I eNeRgII, POCZąWSZy OD BlI
SKIeJ WSPółPRACy Z NeSTOReM POl
SKIeJ gINeKOlOgII I POłOżNICTWA 
PROf. WłODZIMIeRZeM fIJAłKOW
SKIM I DR WANDą PółTAWSKą.

W dziele obrony życia towarzyszy 
mi szczególna troska o młode pokole-
nie. Jeżeli myślimy o szacunku do ży-
cia w  aspekcie młodego pokolenia, to 
nie możemy sobie wyobrazić sukce-
sów, dobrych rezultatów, jeżeli nie uda 
nam się uchronić czystości młodego 

pokolenia. Ta sfera życia jest szczegól-
nie mocno atakowana przez środowi-
ska liberalne i  feministyczne. na tym 
polu rozgrywa się walka o dusze mło-
dego pokolenia. Rodzice i szkoła mają 
w  tym względzie ogromnych rywali. 
są nimi media, głównie filmy, reklamy 
i programy telewizyjne, nawet te, które 
są przeznaczone dla młodzieży. Ta de-
moralizująca oferta znalazła swoje 
miejsce również w  internecie. Jest to 
tym groźniejsze, że dostęp do sieci ma 
nie tylko młodzież, ale również dzieci. 

młode pokolenie może ocalić tyl-
ko żyjąca wiarą i wartościami rodzina, 
a także dobra szkoła – kochający swój 
zawód i dobrze uformowani nauczycie-
le oraz prorodzinne programy wycho-
wawcze. Takie programy zostały w pol-
skiej szkole wdrożone 20 lat temu, 
w 1998 roku. za rządów aWs minister 
mirosław Handke nie dopuścił do re-
alizacji w  szkole przedmiotu „Wiedza 
o życiu seksualnym człowieka”, oparte-
go na wzorcach programów zachod-
nich. Wprowadził natomiast przedmiot 
„Wychowanie do życia w rodzinie”, któ-
ry został przygotowany przez polskich 
naukowców. zespołowi temu przewod-
niczyła Teresa Król – główny wizytator 
w  ministerstwie edukacji narodowej. 
Podstawy programowe tych zajęć uj-
mują płciowość człowieka w  sposób 
integralny, opierając się na persona-

lizmie Karola Wojtyły. W programach 
szkolnych na wszystkich poziomach 
edukacyjnych bardzo mocno akcentuje 
się cud rozwoju dziecka w okresie pre-
natalnym i ochronę życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci.

Ten program na tle europejskim 
to ogromny sukces. dobrze uformo-
wani nauczyciele i katecheci wyposa-
żają młodzież w argumenty za czysto-
ścią przedmałżeńską, wiernością 
i  szacunkiem do życia. Wiele badań 
wskazuje, że dzięki temu programowi 
i  wychowaniu rodzinnemu wyniki 
postaw młodzieży wobec postaw sek-
sualności są zdecydowanie lepsze niż 
w krajach zachodnich.

Jeśli chodzi o  wychowanie mło-
dego pokolenia, polecam nauczycie-
lom i aktywnym, twórczym rodzicom 
miesięcznik „Wychowawca”, który 
współredaguje pani Teresa Król z  re-
daktorem naczelnym dr. Józefem Wi-
niarskim. Ten miesięcznik dla na-
uczycieli i  wychowawców katolickich 
służy pomocą we właściwym wycho-
waniu młodego pokolenia w  różnych 
aspektach, także w  wychowaniu do 
życia w rodzinie. zapraszam także do 
korzystania z  materiałów dostępnych 
na: www.pro-life.pl. 

DZIęKUJę ZA ROZMOWę.

Rozmawiała: Jolanta Tęcza-Ćwierz
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JeDNOgłOśNą DeCyZJą WAlNegO 
ZgROMADZeNIA CZłONKóW PSOżC 
WyBRANO PANA PReZeSeM NA MIeJ
SCe PANA OJCA. JegO WOlą ByłO, By 
TO PAN OBJął TO STANOWISKO. JAK 
OJCIeC PRZygOTOWyWAł PANA DO 
TeJ fUNKCJI?

Przede wszystkim przykładem. 
Tym, co robił na co dzień, jak walczył 
o  obronę życia każdego człowieka od 
poczęcia do naturalnej śmierci. On tym 
żył. Był w tym autentyczny, wręcz moż-
na go nazwać pasjonatem obrony życia. 
zamieniał idee w rzeczywistość. a były 
to dobre idee. atmosferę w  naszym 
domu wypełniały sprawy pro-life’u. Oj-
ciec o tym czytał, analizował – i dzięki 
temu wiele rozumiał. Czasami śmiałem 
się, że nie można z nim o niczym in-
nym porozmawiać. Oczywiście, to 
przesada, ale jak podejmował na ten 
temat, to trudno było mu przerwać.

W  takim domu nie można było 
pozostać obojętnym na sprawy obro-

ny życia. Ojciec zachwycał się począt-
kiem życia, jego rozwojem przed na-
rodzeniem. Pamiętam, byłem wtedy 
małym chłopcem, jak pokazywał nam 
zdjęcia dzieci nienarodzonych, ścią-
gnięte z zachodu. Były kolorowe i fa-
scynujące. Uczył nas widzieć piękno 
człowieka przed narodzeniem. „To nie 
jest jakaś galaretka czy fasolka – mó-
wił – tylko człowiek, który ma ręce 
i  nogi”. sam potrafił zachwycić się 
dłonią dziecka w  12. tygodniu życia. 
nie operował negatywnym przeka-
zem, nie epatował drastycznym obra-
zem. Podkreślał piękno człowieka 
rozwijającego się, potem narodzone-
go, a w końcu piękno człowieka  w po-
deszłym wieku.

Jednym z pierwszych moich wspo-
mnień z dzieciństwa jest wspólna mo-
dlitwa z siostrą. Klęczeliśmy razem co 
wieczór i Tata, który właśnie nie chciał 
nas wprowadzać w drastyczną tematy-
kę aborcji, wymyślił nam prostą dzie-

cięcą modlitwę: „Żeby nikt dzidziusiom 
nie robił krzywdy”. Pamiętam też, kie-
dy miałem około ośmiu lat, a  Ojciec 
przywiózł używaną kserokopiarkę ze 
szwecji czy Finlandii. Była bardzo gło-
śna, ale mało efektywna. Wiele czasu 
spędziłem przy tej maszynie, robiąc 
odbitki zdjęć nienarodzonych dzieci. 
Później Ojciec po nocach naklejał te 
kopie na słupy uliczne lub wysyłał je 
pocztą. Kiedyś tyle godzin wdychałem 
toner, że w pewnym momencie osuną-
łem się na ziemię.

PRZeJDŹMy DO DOROSłegO żyCIA. 
KIeDy ZACZęłA SIę śCISłA WSPółPRA
CA W OBRONIe żyCIA DWóCh śWIA
DOMyCh OSóB: OJCA I SyNA?

To był rok 1999, gdy powstało 
PsOŻC. Ojciec stwierdził wtedy, że 
czas tzw. partyzantki w  obronie życia 
się skończył. Widział, że potrzebna jest 
organizacja, która w  sposób formalny 
wystąpi w obronie życia i będzie silnym 

naUCZYł Mnie ZaChWYTU

z WOJCieCHem 
zięBą, synem  

dR. inŻ. anTOnie-
GO zięBy, O OJCU 
ORaz PRzyszŁeJ 

dziaŁaLnOŚCi POL-
sKieGO sTOWaRzy-
szenia OBROńCóW 
ŻyCia CzŁOWieKa, 
ROzmaWia KamiLa 

GaŁUszKa
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Z umiłowanym Ojcem Świętym Janem Pawłem II  
(Katedra Wawelska 1987)

nad żYCieM
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głosem w Polsce. Wtedy dołączyłem do 
niego. To były moje pierwsze kroki ku 
poważnej obronie życia. Wszystkie 
wcześniejsze momenty były piękne, ale 
miały aspekt przygotowań i  nauki. 
Wtedy zaczęła się poważna praca. Od 
samego początku współtworzyliśmy 
razem stowarzyszenie. Było z nami kil-
kanaście osób. Ściśle współpracowali-
śmy, słuchaliśmy się nawzajem, 
a  przede wszystkim ja się od niego 
uczyłem. Głównie miłości do życia 
i  nieustępliwości. Tego, że są sprawy, 
którym warto się poświęcać i w które 
warto się angażować.

Były też momenty, kiedy to i my 
mogliśmy coś dać Ojcu. Gdy nad-
szedł czas rozwoju, internetu, na-
szym rodzinnym prezentem na Jego 
imieniny była strona internetowa 
stowarzyszenia. my jako młodsi lu-
dzie, bardziej zorientowani w nowo-
czesnych technologiach, powiedzieli-
śmy Ojcu: trzeba zacząć robić pro-life 
w internecie.

nasza współpraca przez wiele lat 
układała się w dosyć przejrzysty spo-
sób. Ukończyłem studia menedżerskie 
i częściej niż Ojciec patrzyłem na na-
szą działalność przez pryzmat excela, 
tabelek, kosztorysów. On był czasami 
szaleńcem Bożym w  obronie życia: 
gnał do przodu, nie patrząc na to, 
skąd weźmie środki. Gnał, bo miał 
przed sobą ważny cel. moją zaś rolą 
było zapewnienie mu finansowania. 
Trzeba pamiętać, że PsOŻC zaanga-
żowało bezpośrednio kilkadziesiąt 
osób i  ktoś musiał dbać, by te osoby 
miały działające komputery i  papier 
do drukarek.

PANA żyCIe POTOCZyłO SIę SWOIM 
TOReM. PANA OSOBISTe DOśWIADCZe
NIA SPRAWIły, że POJAWIły SIę NOWe 
POlA DZIAłAlNOśCI.

Tak. Pod wpływem osobistych 
przeżyć założyłem Polską Fundację 
dla afryki, która prężnie działa od 
kilku lat i pomaga potrzebującym. Oj-
ciec od początku popierał ten pomysł. 
Pamiętam, jak przyszedłem do niego 
po raz pierwszy, by przedstawić ideę 
Fundacji. nie wiedziałem, jak zare-

aguje. a  zareagował entuzjastycznie. 
Od razu sięgnął do portfela i  jako 
pierwszy złożył darowiznę. Powie-
dział: „synu, rób to, to jest dobra ro-
bota”.

Trudne rodzinne doświadczenia 
też wiele zmieniły w  mojej pracy na 
rzecz PsOŻC. mam trójkę dzieci, 
z których dwoje jest chorych i wyma-
ga pomocy, rehabilitacji oraz wielu 
zabiegów medycznych. dużo czasu 
spędziliśmy w  szpitalach. Obserwo-
wałem, w  jakich warunkach matki 
muszą zmagać się z  chorobą swoich 
dzieci. Często bez pieniędzy, w  fatal-
nych warunkach lokalowych, bez 
wsparcia organizacyjnego, a nierzad-
ko nawet bez pomocy ojców dzieci. 
nakłoniłem wtedy Ojca do założenia 
Funduszu dziecka Chorego. Jego ce-
lem jest wsparcie rodzin, które zma-
gają się z  niepełnosprawnością. Ten 
fundusz, działający od kilku lat w ra-
mach stowarzyszenia, wspomaga 
konkretną kwotą kilku tysięcy zło-
tych rodziny wychowujące chore 
dziecko. Był to moment, w  którym 
zrozumiałem, że poza techniczną 
i menedżerską rolą mam też w stowa-
rzyszeniu inne zadania. 

CZy OPIeKA NAD NIePełNOSPRAWNy
MI BęDZIe PANA PRIORyTeTeM JAKO 
PReZeSA PSOżC?

na pewno w  pełni się utożsa-
miam z  tym, co mówił Ojciec – że 
najważniejsza jest edukacja. Uważam, 
że musimy przede wszystkim ukazy-
wać piękno życia. Uczyć, że każde ży-
cie jest wielką wartością i  warto go 
bronić. za wszelką cenę. Tę linię sto-
warzyszenia na pewno zachowam. 
Oprócz dotychczasowej działalności, 
którą w  pełni popieram, chcę rozbu-
dować element pomocy osobom nie-
pełnosprawnym. Jak to widzę? Często 
kobietom nawet nie tak bardzo są po-
trzebne pieniądze (które są ogromnie 
ważne), jak pomoc innego rodzaju. 
Widziałem w  szpitalach, jak bardzo 
trzeba im kilku godzin, w czasie któ-
rych przy chorym dziecku zastąpi je 
wolontariusz – żeby mogły wyjść ze 
szpitala, coś zjeść, umyć się, przebrać 

i  odpocząć. myślę, że taką właśnie 
pomoc należy zaoferować heroicznym 
matkom, które decydują się na uro-
dzenie chorych dzieci.

nie będzie tu przesadą, gdy po-
wiem, że Ojciec dał mi błogosławień-
stwo dla takiego właśnie rozwoju sto-
warzyszenia. Widziałem dziesiątki 
razy, jak spędzał noce w  kolejnych 
szpitalach, a  były to setki godzin, 
opiekując się moimi dziećmi, a  swo-
imi wnukami. Ojciec miał swoją skalę 
oceny nocnego dyżuru w  szpitalu – 
od 1 do 6 punktów. Jak to oceniał? 
Ocenę dobrą, czyli 4, dawał nawet 
wtedy, gdy dziecko budziło się kilka-
naście razy, gdy trzeba je było kilka 
godzin w ciągu nocy nosić na rękach. 
Po takiej nocy szedł do pracy i  bez 
słowa narzekania zapisywał się na 
kolejny dyżur. 

Gdyby było więcej ludzi takich 
jak On – i nie mam tu na myśli tylko 
wielkiego społecznika, ale po prostu 
człowieka poświęcającego swój czas 
na opiekę nad dziećmi w szpitalu – to 
świat byłby piękniejszy. Jestem prze-
konany, że bardzo wielu ludzi jest go-
towych włączyć się w pomoc chorym 
dzieciom, a moją rolą jest ich zorgani-
zować. Widzę jasno, że te szpitalne 
wspomnienia to również część testa-
mentu mojego Ojca. 
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Jako człowiek nauki doskonale 
wiedział o  tym, że najtrudniej jest 
zmienić ludzką świadomość. Po kon-
sultacjach tematu obrony życia z ludź-
mi prawego sumienia, podjął na wielu 
frontach trud formacji młodego po-
kolenia. z jego inicjatywy powstawa-
ły kolejne tygodniki i czasopisma; dla 
rodzin, dzieci, młodzieży, nauczycieli 
i wychowawców, a nade wszystko od-
ważnych ludzi dobrej woli, którzy 
bardziej ufają Bożej niż ludzkiej mą-
drości. miał dar zjednywania wielu 
osób, by kolejne tematy dotyczące ży-
cia, małżeństwa i  rodziny podejmo-
wać w sposób profesjonalny, długofa-
lowy, ze spokojem i ufnością w Bożą 
pomoc.

Pan Bóg dał mu dar jasnego prze-
kazywania ewangelii życia. słowo Pi-
sma Świętego było dla niego najważ-
niejszym kryterium Prawdy oraz 
punktem odniesienia, a  nauczanie 
Kościoła i autorytet św. Jana Pawła ii 
stawały się źródłem nieustannej inspi-
racji. słowo mówione – przekazywane 
z  całą wyrazistością, bez niedomó-
wień, w  sposób obrazowy, trafiający 
do wyobraźni człowieka. słowo pisa-
ne, przekazywane w milionach egzem-
plarzy, ubogacone ilustracją, warto-
ściowymi filmami, tysiącami wystaw 

ukazujących cud życia. nie zrażał się 
krytyką, brakiem zrozumienia, prze-
szkodami czy nawet atakami pod jego 
adresem. Był przekonany, że jest to 
wpisane w  batalię o  szacunek i  god-
ność ludzkiego życia od chwili poczę-
cia aż po naturalny jego kres. nieraz 
powtarzał: „Kapłanie Boży, walka za 
nami, walka przed nami!”  

W  tej duchowej walce o  sprawę 
najważniejszą, jaką jest ludzkie życie, 
szukał światła i  mocy w  spotkaniu 
z  żywym Bogiem, który jest dawcą 
życia! Obok dorocznych pielgrzymek 
Obrońców Życia na Jasną Górę, przy-
bywał ze swoimi współpracownikami 
do krakowskich Łagiewnik. zależało 
mu na tym, by w  tym sanktuarium 
była na stałe wystawa ukazująca war-
tość i piękno ludzkiego życia oraz spo-
soby jego obrony. Od kilku już lat 
w drugie soboty miesiąca dla Obroń-
ców Życia sprawowana jest w Bazylice 
msza święta z  możliwością podjęcia 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, 
ubogacona adoracją w  kaplicy Wie-
czystej adoracji. Wymiernym owocem 
organizowanych konferencji, sympoz-
jów czy Światowego Kongresu Pro 
Life, który odbył się w Łagiewnikach, 
jest zainicjowana przez Pana inżynie-
ra Światowa Krucjata Modlitwy w  in-

tencji obrony życia człowieka, którą 
przeżywamy podczas mszy świętej 
w każdą środę o godz. 18, modląc się 
w  intencjach: przebłagania miłosier-
nego Boga za odrzucony dar życia, 
wzrostu szacunku dla życia każdego 
człowieka od poczęcia aż po naturalny 
kres oraz zapewnienie w  ustawodaw-
stwach wszystkich krajów bezwarun-
kowego prawa do życia każdemu czło-
wiekowi od poczęcia do naturalnej 
śmierci. 

dla mnie bardzo wymownym 
jest fakt, że Pan Bóg zaprosił Pana 
inżyniera do siebie w  uroczystość 
nmP Królowej Polski, którą kochał 
całym sercem, a  jego pożegnanie do-
konało się w uroczystość św. stanisła-
wa, biskupa i  męczennika – obrońcy 
ładu moralnego w  naszej Ojczyźnie. 
Wprowadzenie tego Bożego ładu oraz 
prawego myślenia w dziedzinie należ-
nego szacunku dla każdego poczętego 
dziecka jest zadaniem wciąż aktual-
nym. inżynier zięba postawił na tej 
drodze milowe kroki, pozostając 
w naszej pamięci jako gorliwy, odważ-
ny i niestrudzony apostoł Bożego mi-
łosierdzia. 

Ks. Franciszek Ślusarczyk  
(rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

Kraków Łagiewniki)

Postać inż. Antoniego Zięby wpisuje się w całej pełni 
w dzieło Bożego Miłosierdzia. Potraktował on na serio 
prośbę Jezusa skierowaną do Faustyny Kowalskiej, by oka-
zywać miłosierdzie bliźnim na trzy sposoby: przez konkret-
ne czyny miłosierdzia, poprzez słowo prawdy i miłości oraz 
przez wytrwałą modlitwę. Od niemal 40 lat miał głębokie 
przekonanie, że Bożego oraz ludzkiego miłosierdzia naj-
bardziej potrzebują bezbronne dzieci, które - będąc jeszcze 
pod sercem matek – same obronić się nie mogą. Międzynarodowe spotkanie z obrońcami 

życia w Rzymie, 15-16 czerwca 2013 r.

Z WYOBRaŹnią
M i ł O S i e R d Z i a
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POliTeChnika 
kRakOWSka PieRWSZYM 
MiejSCeM MOjegO 
kOnTakTU Z anTOniM

antoniego poznałem podczas 
Jego studiów w Politechnice Krakow-
skiej. Po ich zakończeniu został zapro-
szony przez prof. Romana Ciesielskie-
go do współpracy z naszym zespołem 
w  instytucie mechaniki Budowli, 
w Politechnice Krakowskiej. Po kilku 
latach pracy nad dynamiką  zapór 
wodnych obronił pracę doktorską na 
Wydziale inżynierii Lądowej. Pracę 
naukowo-dydaktyczną w  instytucie 
realizował do czasu przejścia na eme-
ryturę. Byłem dość bliskim obserwa-
torem tego obszaru Jego zaangażowa-
nia. nie tylko pracowaliśmy w  tym 
samym instytucie mechaniki Budow-
li, w Katedrze statyki i dynamiki Bu-
dowli, a nawet przez pewien czas miej-
scem naszej pracy był ten sam pokój. 
W działalności naukowej antoni brał 
udział w  rozwiązywaniu zagadnień 
dotyczących dynamiki obiektów li-
niowych (gazociągi podziemne), pro-
pagacji fal wstrząsowych, wpływu 
wstrząsów parasejsmicznych na bu-
dowle liniowe i wielkogabarytowe. Był 
organizatorem (jako sekretarz nauko-
wy) konferencji poświęconych wpły-
wom parasejsmicznym na budowle. 
Cenił sobie pracę dydaktyczną. miał 
bezpośredni kontakt ze studentami, 
którzy doceniali to, widząc, iż nie tyl-
ko dzielił się z nimi zasobem własnej 
wiedzy naukowej i  zawodowej, ale 
także bogactwem swego człowieczeń-
stwa. z  upływem lat ta aktywność 
inżyniera (taki tytuł zawodowy naj-
bardziej cenił) wydawała ciekawe 

i  niespodziewane owoce. Bywało, że 
Jego studenci, już jako absolwenci, 
zgłaszali chęć współpracy z nim w za-
kresie ochrony życia poczętych dzieci. 
Podkreślam te fakty w  niniejszym 
wspomnieniu, gdyż są one przez wielu 
pomijane, wręcz mało znane. Warto 
jednak o  tym również wiedzieć, aby 
widzieć inżyniera – obrońcę życia 
człowieka nie tylko w tym najważniej-
szym obszarze Jego aktywności.  

ROdZina WażnYM 
MiejSCeM  
Przyszłą swą żonę – jak zawsze to 

podkreślał – znał od przedszkola. 
z alicją podczas studiów przyjęli sa-
krament małżeństwa, którego owo-
cem są Katarzyna i Wojciech. na po-
czątku naszych kontaktów w  miejscu 
pracy byliśmy zdziwieni dawanym 
często przez antoniego świadectwem 

o wspieraniu Jego działań przez mał-
żonkę. Potem z  upływem czasu ten  
charakterystyczny element Jego wy-
stąpień oficjalnych i mniej oficjalnych 
był odbierany jako naturalne świadec-
two stale trwającej miłości małżeń-
skiej.  z upływem czasu, gdy dorastały 
dzieci antoniego i alicji, widzieliśmy 
i  umacnialiśmy się rezultatami zaan-
gażowania Katarzyny i  Wojciecha 
w obronę życia poczętych dzieci. Obo-
je byli aktywnymi współpracownika-
mi antoniego, w  nich znajdował po-
moc i  znaczące wsparcie w  realizacji 
inicjatyw w zakresie pro-life. 

POWOłanie
Wezwanie do zdecydowanego 

podjęcia zadań z obszaru ochrony ży-
cia człowieka nastąpiło u  antoniego 
w 1979 roku. Będąc blisko widziałem, 
jak w tym czasie intensywnie wzrasta-
ło w  nim powołanie, które z  czasem 
stało się obszarem najważniejszym, 
najistotniejszym w Jego życiu i które-
mu poświęcał najwięcej czasu. Przed 
opisaniem kolejnych etapów odczyty-
wania przez niego powołania do nad-
zwyczajnej aktywności w obronie ży-
cia człowieka, trzeba już na początku 
podkreślić, że antoni zawsze był za 
życiem, za jego świętością od poczęcia 
do naturalnej śmierci. ale  rok 1979 
był dla niego – co często potem sam 
potwierdzał – najważniejszym w  od-
czytaniu zamiarów Bożych wobec 
niego. 

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem 
nauczania Jana Pawła ii, skierowane-
go do Polaków podczas pierwszej Piel-
grzymki do Polski. ale do pełnego 
skupienia się nad tym przesłaniem 

inŹYnieR anTOni ZięBa
OBROńCa żYCia CZłOWieka,
naSZ PRZYjaCiel i WSPółPRaCOWnik

Z wnuczkiem Jasiem
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dochodziliśmy trochę później, zagłę-
biając się w publikowane teksty prze-
mówień papieskich. 

na początku tamtych wakacji 
antoni pojechał do Wiednia. Odby-
wał tam praktykę inżynierską w pra-
cowni naukowo-projektowej jednego 
z tamtejszych profesorów. Tam zwró-
cił Jego uwagę plakat umieszczony 
w  jednym z  kościołów. na plakacie  
było zdjęcie dzieci nienarodzonych, 
zabitych w  wyniku późnej aborcji. 
W  Wiedniu otrzymał też fotografie,  
na których pokazane były dzieci po-
częte w różnych fazach rozwoju w ło-
nie matki. Po powrocie  z  wakacji 
mówił nam o tym. Widać było wyraź-
nie, że ten obraz z plakatu wyryty zo-
stał w Jego pamięci. 

Potem w rozmowach wracał czę-
sto do nowych przemyśleń wywoła-
nych lekturą publikowanych homilii 
Jana Pawła ii, wygłoszonych podczas 
pielgrzymki do Ojczyzny. Życzenia 
Papieża skierowane do rodzin pol-
skich wypowiedziane w nowym Tar-
gu „ażeby rodzina polska dawała ży-
cie, żeby była wierna świętemu 
prawu życia”, tak głęboko wpisały się 
w  Jego pamięci, iż potem przez lata 
wielokrotnie je przywoływał. a  te 
z kolei, które odszukał w homilii pa-
pieskiej z  Kalwarii zebrzydowskiej 
wskazały antoniemu kierunek pierw-
szego, na dużą skalę podjętego działa-
nia. To w  tamtejszym sanktuarium 
matki Bożej  Jan Paweł ii powiedział 

o najważniejszym papieskim orędziu: 
„niech z  tego miejsca do wszystkich, 
którzy mnie słuchają tutaj albo gdzie-
kolwiek, przemówi proste i zasadnicze 
papieskie wezwanie do modlitwy. 
a jest to wezwanie najważniejsze. naj-
istotniejsze orędzie!”. 

Pamiętam wielokrotne powraca-
nie do tego wezwania. Wiem, że był to 
temat rozmów podejmowanych przez 
niego w  instytucie Rodziny – kiero-
wanym przez dr Wandę Półtawską –  
działającym przy Kurii Krakowskiej. 

z tych przemyśleń i rozmów zro-
dziła się Jego inicjatywa zorganizowa-
nia Krucjaty modlitwy w Obronie Po-
czętych dzieci. Od początku był 
przekonany, że podjęte dzieło obrony 
życia poczętych dzieci wyda oczekiwa-
ne, dobre owoce – ale trzeba je zacząć 
od modlitwy. Po uzyskaniu zgody ar-
cypasterza Krakowskiego, zebrał gru-
pę inicjatywną wśród bliskich współ-
pracowników (w tym gronie było kilku 
pracowników instytutu mechaniki 
Budowli). Listy zapraszające do udzia-
łu w Krucjacie informowały o jej roz-
poczęciu z  dniem 12 październi-
ka  1980 roku. nadsyłane deklaracje 
świadczyły o  tym, że pomysł zyskał 
akceptację wielu. Krucjata modlitwy 
przez lata trwała i była systematycznie 
poszerzana o nowych jej uczestników. 
Jak mówił, celem Krucjaty jest: obu-
dzić sumienie narodu oraz doprowa-
dzić do takiego prawodawstwa, które 
będzie chroniło każde poczęte dziecko.

niemal równocześnie antoni 
pracował nad formułą upowszechnie-
nia  informacji zawartych w  zdję-
ciach, ukazujących rozwój dziecka od 
poczęcia do narodzenia. Pierwszą 
wystawę zorganizował w  swojej ów-
czesnej parafii pw. matki Bożej do-
brej Rady w  Krakowie-Prokocimiu. 
Wpisy w  wyłożonej tam księdze 
świadczyły dobitnie o potrzebie upo-
wszechniania tych fotografii. Takich 
wystaw trzeba było wytworzyć wiele. 
na zaproszenie do współtworzenia 
tego dzieła jako pierwszy odpowie-
dział adam Kisiel. a owocem ich pra-
cy, wspomaganej potem przez liczne 
grono osób, były wystawy wędrujące 
do wielu parafii w Polsce, poczynając 
od Jasnogórskiego sanktuarium.

RóżnOROdnOŚĆ 
iniCjaTYW
Od 1980 roku zaczął się nowy, na 

pewno najważniejszy, czas Jego ak-
tywności. To można stwierdzić spo-
glądając na zamkniętą już księgę życia 
antoniego zięby. 

W  tym czasie stał się wyraźnie 
identyfikowalnym obrońcą życia. Był 
inicjatorem i współorganizatorem, od 
roku 1981, corocznej pielgrzymki 
obrońców życia na Jasną Górę, był 
współorganizatorem dwóch narodo-
wych marszów w  Obronie Życia 
(1996 r.). 

nie można też tu pominąć bardzo 
ważnej inicjatywy wykonania nowych 
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fotografii ilustrujących życie dziecka 
od chwili poczęcia do urodzenia. Ta 
myśl zrodziła się w  wyniku zapotrze-
bowania na wystawy już wyżej opisa-
ne. z upływem czasu te pierwsze foto-
grafie z powiększonych pierwowzorów, 
przywiezionych z  Wiednia, nie odpo-
wiadały coraz to ostrzejszym wymaga-
niom technicznym odbiorców. Powstał 
zbiór nowych fotografii i ten nie tylko 
znalazł się na planszach nowego wyda-
nia wystaw, ale również był nieodpłat-
nie udostępniany każdemu wydawnic-
twu, w  celu ich publikowania. Tak 
zmodyfikowane  wystawy  docierały 
nie tylko  do parafii, ale również do 
władz samorządowych różnych szcze-
bli, które upowszechniały je w swoich 
środowiskach w związku np. z corocz-
nymi obchodami narodowego dnia 
Życia. Fotografie zaś przekazywane za-
interesowanym wydawnictwom moż-
na było zauważyć w publikacjach wy-
dawnictw krajowych i zagranicznych. 

Ważną inicjatywą współtworzoną 
przez antoniego, za aprobatą władzy 
kościelnej, powstałą podczas między-

narodowego Kongresu zorganizowa-
nego w  2007 roku w  Krakowie, była 
Światowa Krucjata modlitwy za Życie 
– World Prayer for Life. 

antoni zięba jest też autorem 
i  inicjatorem licznych artykułów 
w  dziedzinie ochrony życia dziecka 
poczętego oraz inicjatorem wielu akcji 
upowszechniania wiedzy medycznej 
i etycznej na temat ochrony życia czło-

wieka. Często te akcje miały 
wyraźnie nowatorski charakter. 
Upowszechniane zaś w ten spo-
sób informacje w książeczkach, 
broszurach, płytach dVd itp. 
docierały do olbrzymiej rzeszy 
odbiorców.

Media WSPOMagają 
OChROnę żYCia
Bardzo szybko antoni zię-

ba przekonał się, jak bardzo 
potrzebne są media, które będą 
upowszechniać głos w  obronie 
życia człowieka. muszą one z przeka-
zem zgodnym z  najnowszymi bada-
niami docierać do możliwie najszer-
szego grona odbiorców. dlatego, gdy 
tylko warunki zewnętrzne to umożli-
wiały, utworzył jako współzałożyciel 
i  redaktor Tygodnik Rodzin Katolic-
kich „Źródło” (wydawany od począt-
ku 1992 r.). To był początek zaangażo-
wania antoniego w  działalność 
medialną – zawsze traktowaną jako 
narzędzie wspomagające i upowszech-
niające prawdę o  potrzebie obrony 

życia człowieka od po-
częcia do naturalnej 
śmierci. 

Pamiętam rozwój tej 
pierwszej inicjatywy. Pra-
ce zespołu redakcyjnego 
rozpoczęły się na pół roku 
przed wydawaniem tygo-
dnika. Uczestnicy syste-
matycznych, cotygodnio-
wych, zebrań redakcyjnych 
w  mieszkaniu antoniego 
przygotowywali teksty 
do „swoich” stron. do-
piero po takim przygoto-
waniu mogliśmy zgłosić 
metropolicie Krakow-

skiemu gotowość wydawania tygo-
dnika. zapytał, czy damy radę wydać 
chociaż pięć numerów. Uzyskaliśmy od 
ks. kard. Franciszka macharskiego zgo-
dę a także list do czytelników, przezna-
czony do opublikowania w pierwszym 
numerze tygodnika. 

za tą pierwszą inicjatywą wy-
dawniczą poszły następne. antoni za-
proponował wydawanie czasopisma 

przeznaczonego dla nauczycieli i  wy-
chowawców. i  tak uruchomiono wy-
dawanie miesięcznika „Wychowaw-
ca”. i znowu zebranie i przygotowanie 
zespołu redakcyjnego spadło na barki 
antoniego. 

zauważony przez niego brak tygo-
dnika przeznaczonego dla młodzieży 
katolickiej doprowadził do nowej inicja-
tywy: wydawania Tygodnika młodzieży 
Katolickiej „droga”, którego redakcję 
stanowili młodzi. Tu pomysłodawca 
podjął się zadania trudniejszego. Rów-
nież potrzebne było przygotowanie re-
dakcyjne i  formacyjne przyszłych mło-
dych redaktorów na cotygodniowych 
spotkaniach znacząco przed rozpoczę-
ciem wydawania. ale sprawom formacji 
trzeba było poświęcić znacznie więcej 
czasu. Większość tych spotkań przejął 
na siebie oczywiście antoni. 

Wśród wydawnictw uruchamia-
nych przez antoniego nie mogło za-
braknąć takiego, które będzie w  cało-
ści poświęcony obronie życia. Utworzył 
i  został redaktorem naczelnym „ze-
szytów Problemowych: służba Życiu”.

Już tylko gwoli ścisłości kroni-
karskiej trzeba przywołać inne ini-
cjatywy wydawnicze, takie  jak: „na-
sza arka”, „Cuda i  Łaski Boże”. 
z myślą o najmłodszych utworzył pe-
riodyki „Jaś” (później „Ola i  Jaś”) 
i „dominik” (później jako czasopismo 
przygotowujące młodych czytelników 
do Pierwszej Komunii św.), a dla mło-
dzieży przygotowującej się do sakra-
mentu Bierzmowania powstała „dro-
ga extra”, jako dodatek do wydawanej 
już „drogi”.
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W każdej z wymienionych inicja-
tyw trzeba było odnaleźć osoby, które 
zadania podejmą, zechcą współpraco-
wać odpowiedzialnie. i  przeważnie 
antoniemu to się udawało.

Pamiętam z jaką radością przyjął 
współpracę z Radiem maryja i Telewi-
zją Trwam, zaproponowaną przez ojca 
dr. Tadeusza Rydzyka. najpierw wska-
zał tych, którzy zadania z  tym obsza-
rem aktywności będą realizować, 
a potem – gdy trzeba było – nawet sam 
wszedł w realizację zadań związanych 
z  tworzeniem audycji „Głos z  Krako-
wa” i  „zaczerpnij ze Źródła”.  Często 
też był gościem „Rozmów niedokoń-
czonych”, w których naświetlał  zagad-
nienia związane z  tematyką pro-life. 
dzięki temu był rozpoznawalny przez 
wiele osób. Często dzielił się ze mną 
radością z faktu, iż osoby rozpoznające 
Go z tworzenia tych audycji podejmo-
wały bezpośrednie rozmowy nie tylko 
związane z tematem obrony życia. 

TWORZenie 
ŚROdOWiSka
antoni zięba był inicjatorem 

i  organizatorem środowisk, które 
w  różnej formie organizacyjnej i  sta-
tutowej formule stanowiły wsparcie 
dla Jego twórczych inicjatyw. Potrafił 
odnajdywać ludzi o podobnym nasta-
wieniu do życia, kształtujących swoje 
życie na trwałych fundamentach. za-
pewne również Jego otwartość w pre-
zentowaniu swojej wiary, własnych 
przekonań powodowała, że inni do-
strzegając to chętnie gromadzili się 
wokół niego. 

Każdy otrzymał od Pana Boga 
jakieś talenty. Czytamy o tym w przy-
powieści ewangelicznej. Jedni otrzy-
mują ten jeden, inni – aż pięć. Każdy 
z  talentów powinien być w  użyciu. 
Posiadacze przysłowiowych pięciu po-
winni nie tylko obracać nimi, ale rów-
nież umożliwiać innym obracanie 
tym jednym, który otrzymali. do gro-
na tych najaktywniejszych, pomagają-
cych innym w obracaniu ich talentami 
należał właśnie antoni. spójrzmy 
więc na obszar aktywności antoniego 
zięby w tym zakresie. 

W  Polskim stowarzyszeniu Ob-
rońców Życia Człowieka był założy-
cielem i  prezesem. W  tym stowarzy-
szeniu gromadził najbardziej zaanga-
żowanych w  obronę życia człowieka. 
Tu uruchamiane były Jego niekon-
wencjonalne pomysły uwrażliwiania 
serc i  sumień ludzkich na bronienie 
najbardziej bezbronnych istot ludz-
kich przed śmiercią. stowarzyszenie 
uzyskało szybko status organizacji po-
żytku publicznego, przez co mogło 
realizować zadania statutowe w znacz-
nie szerszym zakresie. 

W  Polskiej Federacji Ru-
chów Obrony Życia antoni już 
na początku jej działania zo-
stał wiceprzewodniczącym. 
mógł więc liczyć na wsparcie 
inicjatyw pro-life przez szero-
kie grono obrońców życia.

Fundacja „Źródło” po-
wstała i  działa przede wszyst-
kim z myślą o wydawaniu  Ty-
godnika Rodzin Katolickich 
„Źródło”. Przez tę organizację 
i  za pomocą tego tygodnika 
mógł rozwijać wspieranie po-
trzebujących matek, samotnie 
wychowujących dzieci, bronić 
już bezpośrednio dzieci poczę-
te, a  zagrożone aborcją. Pa-

miętam jak w określonych terminach 
przed siedzibę Fundacji przybywały 
Jego „stypendystki” (jak je z miłością 
określał) po pomoc, po wsparcie 
a  często po dobre słowo, którego ich 
otoczenie im skąpiło. 

antoni założył stowarzyszenie 
„nasza Przyszłość”, w którym jako wi-
ceprezes zarządu wspierał wydawanie 
„drogi” i  podejmował problemy nur-
tujące młodzież. Tu przede wszystkim 
zgromadził nauczycieli i młodych.

a w Polskim stowarzyszeniu na-
uczycieli i  Wychowawców jako wice-
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prezes wspierał wydawanie miesięcz-
nika „Wychowawca” oraz żywo 
angażował się w  proces edukacji na-
uczycieli i wychowawców. W tej orga-
nizacji nauczyciele i  wychowawcy 
tworzyli środowisko pracujące dla 
szkół, zawsze jednak pamiętające 
o  naczelnym zadaniu ochrony życia 
człowieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci. 

Od 1997 roku antoni zięba był 
członkiem zespołu Wspierania Radia 
maryja w  służbie Bogu, Kościołowi, 
Ojczyźnie i narodowi Polskiemu. Kie-

dy tworząc pierwszy 
skład zespołu, w  bardzo 
trudnych warunkach ze-
wnętrznych, zaprosiłem 
Go do współpracy, na-
tychmiast z  radością 
przyjął zaproszenie. za-
wsze też będąc członkiem 
tego zespołu we wszyst-
kich jego kadencjach 
wnosił wiele dobra i nale-
żał do grona najaktyw-
niejszych obrońców tych 
katolickich mediów.

W 2016 r. został przy-
jęty do Polskiego Towa-
rzystwa Teologicznego. 
Była to sytuacja wyjątko-
wa, że na członka zapro-
szono osobę nie tylko 
świecką, ale legitymującą 
się wykształceniem tech-

nicznym. Jednak Jego merytoryczne 
i  organizacyjne zaangażowanie 
w  obronę życia człowieka, dogłębna 
znajomość nauczania św. Jana Pawła 
ii w tym zakresie i świadectwo dawa-
ne własnym życiem były tu zapewne 
najlepszą rekomendacją dla przyjęcia 
do środowiska teologów.

fUndaMenT, na kTóRYM 
MOżna BUdOWaĆ
nadzwyczajna aktywność anto-

niego zięby w  zakresie obrony życia 
człowieka od poczęcia do naturalnej 

śmierci realizowana była 
na trwałym fundamencie. 
Ukształtował go na głę-
bokiej wierze, na wsłu-
chaniu się w  nauczanie 
św. Jana Pawła ii. Potrafił 
z  pamięci w  odpowied-
nich sytuacjach przywo-
ływać słowa Papieża jako 
argumentację do podję-
tych działań. Widać było, 
że nie tylko w  nie się 
wsłuchał, ale wskazówka-
mi tam podawanymi żył 
każdego dnia.

To zapewne od św. 
Jana Pawła ii zaczerpnął 
przekonanie, iż każdą 

nową aktywność, nową inicjatywę naj-
pierw trzeba omodlić. Często można 
było zauważyć w Jego rękach różaniec. 

Kiedy teraz spoglądam na Jego 
dzieła, Jego posługę  Panu Bogu, Ko-
ściołowi i  Polsce, to widzę wyraźnie, 
iż można ją określić słowami opisany-
mi przez św. Jana Pawła ii jako posłu-
gę myślenia. Potrafił bowiem stawiać 
sobie oraz innym dociekliwe pytania 
i poszukiwał na nie zawsze wiarygod-
nej odpowiedzi. Będąc z  kolei sam 
przekonanym do PRaWdy, ochoczo 
i radośnie głosił ją innym. szukał naj-
skuteczniejszych dróg dotarcia  z po-
znaną Prawdą do potencjalnych od-
biorców. najaktywniejszych zaś 
gromadził wokół siebie – wspierając 
radą i zachęcając do współpracy w tej 
działalności.

dla niego wielkim ubogaceniem 
i  ciągłym wyzwaniem do poszuki-
wania nowych, skutecznych, dróg 
dotarcia do bliźnich z głosem prawdy 
o świętości życia człowieka były bez-
pośrednie spotkania z  Janem Paw-
łem ii. Po powrocie z takich spotkań 
do Krakowa chętnie, sam ubogacony, 
dzielił się tym z  bliźnimi. Ks. kard. 
stanisław dziwisz, bezpośredni 
świadek tych spotkań, tak o tym po-
wiedział w  niedawnym wywiadzie 
dla „naszego dziennika”: Inżynier 
Zięba miał częsty kontakt z  Janem 
Pawłem II. Sprawy, które leżały mu 
na sercu, przedkładał Ojcu Świętemu 
i od niego otrzymywał zawsze błogo-
sławieństwo. Papież widział, że to co 
robi inż. Zięba, podejmuje z wielkim 
przekonaniem. Do świętości Jan Pa-
weł II nie szedł sam, był otoczony 
grupą ludzi świeckich, którzy wspól-
nie z  nim starali się realizować rady 
ewangeliczne. W  tej grupie był rów-
nież inż. Zięba. 

SłUżBa żYCiU nie dla 
nagRód
Wielokrotnie słyszeliśmy od nie-

go, że nie dla nagród wypełniamy swo-
je zadania, w  szczególności te, które 
dotyczą obrony życia. Trzeba podkreś-
lić, że byli tacy, którzy nagrodą i  od-
znaczeniem chcieli podziękować za 
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Z o. Janem Szewkiem, franciszkaninem

Z córką Katarzyną i wnuczką Ireną
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aktywność  inżyniera i dzieła powsta-
jące jako owoc tej aktywności. Tu tyl-
ko z kronikarskiego obowiązku warto 
wymienić, że antoni zięba uzyskał:  
nagrodę Fundacji Jana Pawła ii za 
działalność pro-life (1987); medal se-
natu RP za obronę życia (1999); medal 
Komisji edukacji narodowej za zasłu-
gi dla oświaty i  wychowania (2001); 
nagrodę, której patronuje św. maksy-
milian maria Kolbe, przyznaną przez 
Katolickie stowarzyszenie dziennika-
rzy (1998); nagrodę miesięcznika „Po-
wściągliwość i  Praca” (2002) za dzia-
łalność wydawniczą; nagrodę im. 
Włodzimierza Pietrzaka (2004 r.) za 
działalność w obronie życia człowieka 
i rozwój mediów katolickich; nagrodę 
„anioł Życia” (2013) zakonu Rycerzy 
Jana Pawła ii (działającego pod pro-
tektoratem ks. abp. Henryka Hosera 
w  Warszawie) „w  uznaniu rycerskiej 
postawy w obronie życia ludzkiego od 
poczęcia do naturalnej śmierci”; na-
grodę „Bez światło-cienia” przyznaną 
przez Oddział Krakowski stowarzy-
szenia dziennikarzy Katolickich 
(2016) za odwagę w głoszeniu Prawdy.

Ważnym wyróżnieniem jest za-
wsze zaproszenie do udziału w pra-
cach znaczących środowisk. antoni 
zięba został przyjęty w  2002 roku 
w randze kawalera do zakonu Rycer-
skiego Świętego Grobu Bożego w  Je-
rozolimie. Od 2008 r. był Rycerzem 
Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. 
Był również Rycerzem Kolumba oraz 
Rycerzem niepokalanej. 

na pewno jako najważniejsze wy-
różnienie przyjął wręczony mu przez 
ks. arcybiskupa marka Jędraszewskie-
go w kościele mariackim w Krakowie, 
w  dniu 19 marca 2018 roku, medal 
Papieski Pro Ecclesia et Pontifice.

ZaMiaST 
POdSUMOWania
W preambule do Konstytucji za-

konu Rycerskiego Bożego Grobu zapi-
sano cechy, które powinny charakte- 
ryzować członka tego zakonu: „Ry-
cerskość oznacza samodyscyplinę, 
szlachetność i  odwagę”. Teraz, gdy 
ostatnia karta doczesnego życia anto-

Pożegnanie Przyjaciela 

śpij Przyjacielu, ręką Boga
Spośród nas zabrany.
Moc zasług, obrońco życia,
Niesiesz w Nieba bramy,
Zostawiwszy testament
Między ziemianami:
O życie walka – za nami,
I walka przed nami.

Krzysztof Konstanty Stypuła

niego zięby została już zamknięta, 
możemy spojrzeć na Jego posługę 
Panu Bogu, Kościołowi, Polsce i Pola-
kom. Każdy na pewno zauważy hero-
iczne wręcz Jego zaangażowanie w tej 
służbie.

metropolita Krakowski na stronie 
archidiecezji bezpośrednio po śmierci 
antoniego zięby przekazał takie oto 
zdania: Wyrażam jednocześnie moją 
wdzięczność za dar jego życia, przepeł-
nionego chrześcijańską miłością. (…) 
Trudno przecenić zasługi Pana Inży-
niera – był i będzie wzorem dla wielu, 

którzy nie chcą zgodzić się na cywiliza-
cję śmierci i  pod prąd współczesnemu 
światu mówią życiu: TAK.

na pewno dla nas wszystkich, 
którzy byli przez lata blisko niego, 
antoni zięba będzie bardzo ważnym 
punktem odniesienia w  sprawach 
obrony życia człowieka od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Będziemy, 
uczestnicząc nadal w  tym dziele, za-
wsze odnosić naszą aktywność do 
odpowiedzi na pytanie: „Jak w tej sy-
tuacji postąpiłby antoni?”. 

Janusz Kawecki
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Wykład pro-life w kościele św. Jana Chrzciciela w Krakowie
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Jakże często św. Jan Paweł ii wzywał 
nas do pełnienia uczynków miłosierdzia. 
Wśród nich względem duszy i ciała Ko-
ściół katolicki wymienia m.in. takie:

  � chorych nawiedzać, 
  � strapionych pocieszać.

słowa Pana Jezusa i apele św. Jana 
Pawła ii zainspirowały nas – redakto-
rów Tygodnika Rodzin Katolickich 
„Źródło” – do zorganizowania akcji 
apostolsko-ewangelicznej wśród cho-
rych w szpitalach, polegającej na prze-
kazywaniu im gratisowych egzempla-
rzy naszego tygodnika. zachęcają nas 
do tego także słowa św. Jana Pawła ii, 
który służąc Kościołowi katolickiemu 
na stolicy Piotrowej otrzymywał regu-
larnie „Źródło”, o  którym wydał opi-
nię, że „umacnia wiarę”.

Podobną akcję realizowaliśmy 
w  przeszłości, przekazując przez po-
nad 10 lat gratisowe egzemplarze 
„Źródła” chorym w  wielu szpitalach 

w  Polsce. Tygodnik „Źródło” był dla 
nich pociechą duchową i  umocnie-
niem w  zmaganiu się z  cierpieniem. 
niestety, trudna sytuacja finansowa 
naszego pisma zmusiła nas do zaprze-
stania tej akcji.

Tygodnik „Źródło” mógłby znów 
nawiedzać co tydzień chorych w szpi-
talach, nieść pociechę cierpiącym, 
strapionym, jeśli znajdą się ludzie 
gotowi pomóc nam w tym dziele. 

aktualnie nie możemy sami po-
krywać pełnego kosztu jednego eg-
zemplarza Tygodnika Rodzin Katolic-
kich „Źródło”, który wynosi 5 zł, ale 
możemy pokryć połowę tej kwoty, 
tj. 2,50 zł. naszych Czytelników prosi-
my o  dodanie poprzez ofiarę – „dar 
dla chorych” – 2,50 zł do egzemplarza.

Utworzyliśmy specjalne konto na 
„dar dla chorych”:

63 1240 4650 1111 0000 5145 1808
i prosimy serdecznie o dary na tę szcze-

gólną akcję apostolsko-ewangeliczną, 
na te uczynki miłosierdzia.

dar w wysokości 25 zł oznacza, że 
10 egzemplarzy „Źródła” trafi do rąk 
chorych, dla których będą umocnieniem 
wiary i  źródłem duchowej radości. 
Oczywiście tych Czytelników, których 
na to będzie stać, prosimy o  większe 
dary i regularną, comiesięczną pomoc. 

może w rodzinach naszych Czytel-
ników, w  sąsiedztwie czy środowisku 
pracy są osoby, które mogłyby włączyć 
się w tę akcję. Prosimy o przekazanie im 
informacji o tej inicjatywie, skierowanej 
do chorych i cierpiących w szpitalach.

niech słowa samego Jezusa 
Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
będą źródłem głębokiej radości i nieza-
wodnej nadziei dla każdego, kto wes-
prze to szczególne dzieło miłosierdzia.

Dr inż. Adam Kisiel
redaktor naczelny

Dr inż. Antoni Zięba
sekretarz redakcji

To ostatni apel, z jakim  
wspólnie z redakcyjnym Kolegą,  

Antonim Ziębą, przed Jego  
śmiercią, zwróciliśmy się do  

naszych Czytelników. Przebywa-
jąc już w Hospicjum prosił, aby 

przynosić mu po kilka egzempla-
rzy „Źródła”, aby mógł je przeka-

zywać innym. Do ostatnich dni 
prosił nas: nie ustawajcie w wal-
ce o obronę życia każdego czło-
wieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci i troszczcie się o rozwój 

prasy katolickiej.
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mszy św. koncelebrowanej w  ko-
ściele mB zwycięskiej w Krakowie-Bor-
ku Fałęckim przewodniczył metropolita 
Krakowski ks. abp marek Jędraszewski, 
a współkoncelebransami byli ks. bp Jan 
Wątroba z Rzeszowa, ks. bp marek men-
dyk z Legnicy i ks. bp Jan szkodoń z Kra-
kowa oraz dziesiątki kapłanów. 

W homilii metropolita Krakowski 
z  mocą podkreślił, iż śp. inż. antoni 
zięba jest dla nas wzorem ewangelicz-
nej jednoznaczności, nieugiętości 
w tym, co dla każdego człowieka musi 
być najważniejsze: oddawanie życia dla 
braci, na wzór Chrystusa, który wszyst-
kich ludzi do końca umiłował. Życie 
inżyniera „było fascynujące – potrafił 
tylu innych za sobą pociągnąć. stał się 

w ten sposób – przez wiele 
lat swojego posługiwania 
życiu, obrony życia, modli-
twy za życie – jednym z naj-
wspanialszych i  najbardziej 
szlachetnych przedstawicie-
li cywilizacji życia w naszej 
ojczyźnie. i  za to Panu Bogu bardzo, 
bardzo serdecznie dziękujemy” – po-
wiedział ks. arcybiskup. Przypomniał 
też słowa inżyniera zięby, które wypo-
wiedział do niego podczas ostatniego 
spotkania w hospicjum. inżynier prosił 
metropolitę, by jeszcze raz powiedział 
wszystkim, że dziękuje Bogu, iż ze-
chciał uczynić go obrońcą życia czło-
wieka, że poczytuje to sobie za wielką 
łaskę. 

„Wiedział, że zbliża się kres jego 
ziemskiej wędrówki, ale szedł na spo-
tkanie z  Bogiem pełen nadziei, wiary 
i  radości tak niezwykłej, że stała się 
ona nie tylko dla współobecnych dzie-
lących razem z  nim ten sam pokój 
w Hospicjum św. Łazarza, ale także dla 
personelu i  dla innych ludzi znakiem 
głębokiej wiary w  to, że po dobrym 
życiu Chrystus przyjmie go do swego 
Królestwa, że miłosierny Ojciec ma 

WE WTOrEK 8 MAJA POżEgNAliŚMy JEDNEgO 
Z ZAłOżyCiEli TrK „ŹróDłO”, NASZEgO PrZyJACiElA, 

rEDAKTOrA Dr. iNż. ANTONiEgO ZięBę. ZMArł 
W urOCZySTOŚć NMP KrólOWEJ POlSKi,  POgrZEB 

ODBył Się W urOCZySTOŚć ŚW. STANiSłAWA, 
BiSKuPA i MęCZENNiKA, PATrONA POlSKi.

ŚWiadek eWangelii  żYCia
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także dla niego 
przygotowane 
mieszkanie. On 
odchodził do 

Boga. Odchodząc do Boga, błogosławił 
tym wszystkim, dla których życie dru-
giego człowieka ciągle pozostawało 
czymś najważniejszym. i  niewątpliwie 
także my dzisiaj zgromadzeni wokół 
jego trumny czujemy się obdarzeni jego 
błogosławieństwem, człowieka, który 
znajdując się już po drugiej stronie ży-
cia, doskonale wie, że jego życiowy trud 
nie poszedł na marne”. metropolita Kra-
kowski zachęcał zgromadzonych do 
modlitwy, by przykład niestrudzonego 
obrońcy życia inż. antoniego zięby wy-
dał w naszym życiu owoc stokrotny.

Po mszy św. odczytano list prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej andrze-
ja dudy, w  którym napisał m.in.: „na-
stępne pokolenia będą studiować historię 
XX i XXi w. i dowiadywać o zdumiewa-
jących i  przerażających aktach pogardy 

dla wartości jaką jest życie 
człowieka, ale będą także 
chłonąć wiedzę o najaktyw-
niejszych obrońcach tej war-
tości, takich, jak śp. dr an-
toni zięba”.

Odczytano także list 
przewodniczącego Konfe-
rencji episkopatu, metropoli-
ty Poznańskiego ks. abp. sta-
nisława Gądeckiego. Pod - 
 kreślił w  nim, iż: „Kościół 
w  Polsce dziękuje Bogu za 
życie śp. inż. antoniego zię-
by, które było nieustannym 
poszukiwaniem i  spełnia-
niem woli Bożej”. stwierdził, 
że zmarłego możemy na-
zwać jednym z  najwybit-

niejszych obrońców życia nienarodzo-
nych w  powojennej historii Kościoła 
w Polsce”.

niezwykle przejmujące były słowa 
syna śp. inżyniera, Wojciecha. Podzię-
kował uczestnikom uroczystości po-
grzebowych za obecność, a  szczególnie 
za modlitwę, którą jego ojciec był oto-
czony w ostatnich tygodniach życia. Po-
wiedział, że Ojciec umierał bez bólu, 
świadomie, w gronie najbliższych, pełen 

ŚWiadek eWangelii  żYCia
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radości na spotkanie z  Chrystusem. 
zapewnił, iż będzie kontynuował dzie-
ło ojca, a  kończąc powiedział: „Tato, 
dałeś mi piękny przykład życia. Piękny 
przykład życia i  umierania. dziękuję 
Ci za to”. 

inżynier spoczął na parafialnym 
cmentarzu przy ul. zawiłej. W pogrzebie 
uczestniczyły tysiące wiernych, w  tym 
osoby konsekrowane, obrońcy życia 
z  wielu parafii (także spoza Krakowa), 
przedstawiciele katolickich organizacji, 
stowarzyszeń i zakonów rycerskich oraz 
słuchacze Radia maryja. Uroczystości 
pogrzebowe relacjonowała na żywo Te-
lewizja Trwam i Radio maryja

    Redakcja TRK „Źródło”  
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Trudno w  paru zdaniach opisać 
zasługi i sylwetkę tak wielowymiaro-
wego człowieka, jakim był antoni. 
myślę, że kluczem do zrozumienia 
jego zaangażowania jest fakt, że obro-
nę życia rozumiał on jako szczególne 
powołanie od Boga – i temu powoła-
niu oddał cały swój czas i siły. nieraz 
zarzucano mu, że jest monotematycz-
ny. Tymczasem on koncentrował się 
na wciąż nowych inicjatywach 
w  obronie życia. Przyjmował zapro-
szenia na spotkania z  całej Polski, 
wciąż w ruchu, wciąż aktywny.

„Od poczęcia człowiek” – tak za-
czynał swoje wystąpienia. mimo że 
sam był osobą głębokiej wiary, w dys-
kusjach „za życiem” wiedział, że trzeba 
posługiwać się argumentami nauko-
wymi. dlatego przygotowywał i rozpo-
wszechniał przy pomocy wszelkich 
dostępnych środków komunikacji spo-

łecznej materiały na temat prawdy 
o początkach życia ludzkiego, dramatu 
aborcji, jej społecznych skutkach – za-
wsze poparte rzetelnymi badaniami 
i  wypowiedziami fachowców w  danej 
dziedzinie. Lubił konkretne działania 
– zachęcał do rozpowszechniania ma-
teriałów edukacyjnych, brania udziału 
w publicznych debatach, angażowania 
się w inicjatywy „za życiem”. 

Był człowiekiem prawym, a  w  te-
macie obrony życia – bezkompromiso-
wym. zawsze przedkładał sprawę obro-
ny życia ponad osobiste korzyści czy 
bieżące uwarunkowania polityczne. 

niekwestionowanym autoryte-
tem dla antoniego był Święty Jan Pa-
weł ii, którego wezwanie do modlitwy 
w obronie życia często cytował i które 
stało się mottem jego życia. zawsze 
powtarzał, że fundamentem zaanga-
żowania w obronę życia jest modlitwa.

Promieniował optymizmem. Był 
człowiekiem głębokiego zawierzenia. 
dla niego perspektywa życia wiecz-
nego była czymś oszałamiającym. 
Powtarzał, że życie zwycięży śmierć, 
a walka została już wygrana, bo prze-
cież Chrystus już przezwyciężył 
śmierć. W  czasie ciężkiej choroby 
mówił, że otrzymał  łaskę, że wciąż 
ma siły i może być aktywny. stworzo-
ny był do działania, nawet lekarze 
byli zaskoczeni tak dobrym funkcjo-
nowaniem przy jego poważnym 
schorzeniu.

Jestem przekonany, że dorobek 
inżyniera antoniego zięby w  dziele 
obrony życia w  Polsce będzie z  upły-
wem czasu coraz bardziej doceniany, 
a jego osoba stanie się wzorem dla ko-
lejnych pokoleń obrońców życia. 

Dr Paweł Wosicki

W TeMaCie OBROnY żYCia – 
BeZkOMPROMiSOWY

śmierć Inżyniera Antka Zięby 
to nie tylko niepowetowana 

strata dla ruchu obrony życia 
w Polsce, ale dla mnie to także 

strata przyjaciela i mistrza. 
W dziele obrony życia współ
pracowaliśmy od początku lat 

osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku, najpierw w ramach 

zainicjowanej przez Antoniego 
Krucjaty Modlitwy w Obronie 

Dzieci Poczętych, później 
współtworząc i współkierując 

Polską federacją Ruchów 
Obrony życia.

Paweł Wosicki i inżynier Antoni Zięba w rozmowie z Metropolitą Kra-
kowskim ks. abp. Markiem Jędraszewskim – Kraków, 19 marca 2018 r.
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słuchając Jego wypowiedzi 
uświadomiliśmy sobie, iż słusznie 
podkreś la, że sami nie jesteśmy w sta-
nie tego problemu rozwiązać. może-
my – ale z  pomocą Bożą. – dlatego 
jestem tutaj – podkreślał – aby zapro-
ponować wam sposób na to, jak za-
blokować ten straszliwy proceder 
bezkarnego zabijania dzieci poczę-
tych w  łonach matek. W  naszej Oj-
czyźnie pod osłoną stanowionego 
prawa giną miliony dzieci poczętych. 
dlatego działanie przy wsparciu mo-
dlitewnym może przynieść efekt 
ochronny.

Przedstawił więc dzieło Krucjaty 
modlitwy w Obronie Poczętych dzieci 
oparte na modlitwie. następnie w sal-
ce wyświetlił film „niemy krzyk”. Prze-
raził nas  widok abortowanego dziec-
ka. W  ściśniętym sercu wydaliśmy 

wewnętrzny krzyk: pragnę ratować 
życie! Po projekcji filmu poprosiliśmy 
ks. proboszcza, aby nas zapoznał z pa-
nem inżynierem. Chętnie to zrobił, 
a pan antoni bardzo się ucieszył i za-
prosił nas do współpracy.

Pierwsze nasze spotkanie, kilku 
osób, odbyło się u ojców Jezuitów. Pa-
miętam, że z  kruchty kościoła wcho-
dziło się po krętych schodach do małe-
go pokoiku. Przed wejściem była figura 
św. maksymiliana Kolbego. inżynier 
stwierdził, że to jest nasz patron – 
a  następnie zaproponował modlitwę. 
Pomieszczenie wypełnione było mate-
riałami w obronie życia. zaczęliśmy od 
wysyłki materiałów na temat obrony 
życia do różnych parafii. Głównym 
celem była zachęta do włączenia się 
w  Krucjatę modlitwy. Brakowało pie-
niędzy, bo jako asystent niewiele zara-

biał, a  miał rodzinę na utrzymaniu, 
dwoje dzieci – ale to wszystko jakoś się 
układało i  z  Bożą pomocą przynosiło 
efekty. mój małżonek, też inżynier, 
dodatkowo pasjonat fotografii, rów-
nież włączył się w  te działania. na 
prośbę antoniego zięby robił zdjęcia 
dużego formatu na wystawy. Byliśmy 
pełni podziwu dla tego człowieka, któ-
ry co niedzielę wyruszał z  wystawą 
i  prelekcją do parafii. zbierał duże 
plony w  postaci wielu tysięcy ludzi 
podejmujących modlitwę, bo wiedział, 
że w  niej tkwi moc tej działalności. 
Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła ii  
do Polski  i  jego słowa dodawały mu 
wiele sił do dalszej pracy, a  była to 
ciężka posługa, wymagająca wiele cza-
su i trudu, ale świadomość, że się w ten 
sposób służy samemu Bogu i bezbron-
nemu nienarodzonemu człowiekowi, 

nasza WsPóLna misJa 
z OBROną ŻyCia ROzPO-

CzęŁa się W ROKU 1982. 
Kiedy Pan anTOni zięBa 
móWiŁ W naszeJ PaRaFii 
O OBROnie ŻyCia POCzę-

TeGO, ByLiŚmy zasKOCze-
ni, Że JaKO inŻynieR 

i męŻCzyzna POTRaFi 
móWić na TaKi WŁaŚnie 

TemaT, ma TaK WieLe Od-
WaGi, Że PORUsza TRUdne 

sPRaWy, O KTóRyCH nie-
WieLe WiedzieLiŚmy, 

CHOć POdŚWiadOmie 
WyCzUWaLiŚmy, Że TaKi 

PROBLem isTnieJe. 

n i e  Z M a R n O Wa ł
daRU żYCia

Państwo Chytrowie, Antoni Zięba u Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa 
(Warszawa, 2001)
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dodawała wiele sił. Praca ta przynosiła 
mu wiele satysfakcji i pokoju serca.

Pewnego dnia inżynier przy-
szedł do naszego domu i powiedział: 
musimy zacząć wydawać gazetę, bo 
nie przebijemy się do ludzi. Prosił: 
módlcie się. z wami chcę to zrealizo-
wać – i  na pewno się uda. Przybiegł 
któregoś dnia i  powiedział, że nasza 
gazeta będzie się nazywać „Źródło” 
– taki pomysł rzuciła pani dr Wanda 
Półtawska. Bardzo nam się to spodo-
bało. zebrał kolporterów, wspania-
łych i uczciwych ludzi – to wszystko 
polegało na zaufaniu człowiekowi. Ci 
kolporterzy pracują do chwili obec-
nej. inżynier im powiedział: będzie-
cie rozwozić w  różnych warunkach, 
najczęściej w trudnych,  ale wiedzcie, 
że oddałem was pod opiekę maki 
Bożej i nic wam się nie stanie. Tylko 
przed każdą wyprawą módlcie się. 
Uczynił nas odpowiedzialnymi za 
kolportaż i do tej pory wraz z synem 
jesteśmy jemu wierni. nawet ostat-
nio, 7 kwietnia na Jasnej Górze, 
w  dzień Świętości Życia, dziękując 
wszystkim, również i  do nas powie-
dział:  „przez tyle lat współpracy nie 
mieliśmy nigdy ze sobą problemów” 
– bo rzeczywiście tak było. W swoim 
krótkim przemówieniu wypowie-
dział znamienne słowa, o  których 
chyba nigdy nie zapomnimy: „dzię-
kuję Panu Bogu, że nie zmarnowałem 
swojego życia”. Oby każdy z nas  przy 
końcu swoich dni tak samo mógł 
stwierdzić.

Bogu dziękujemy za tego wspa-
niałego człowieka, za jego świadectwo 
i stanowczość w zrealizowaniu dobre-
go celu. Poznaliśmy przy okazji współ-
pracy z dr. inż. antonim ziębą wielu 
wspaniałych ludzi.  Przeprowadzili-
śmy też wiele adoracji, modlitw oraz 
dni skupienia. To powodowało, że 
stawaliśmy się lepsi, a  jego postawa 
była i  jest dla nas przykładem w czy-
nieniu dobra. 

Halina i Czesław Chytrowie
Para Animatorska  

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 
Archidiecezji Krakowskiej

Od zarania przynależności od-
znaczał się optymizmem, głęboką re-
fleksją i zapałem w służbie Bogu i Ko-
ściołowi oraz głęboką troską 
o  człowieka. zgodnie ze statutami 
naszego Rycerstwa, włączał się gorli-
wie w zakres cywilizacji prawdy i mi-
łości; w  kształtowanie życia społecz-
nego i  rodzinnego; w  działalność 
charytatywną i wychowawczą; w nie-
sienie pomocy ubogim i  niepełno-
sprawnym.

Wspaniałym przymiotem Jego 
osobowości była klarowna jedno-
znaczność i wierność prawdzie. Obcy 
mu był jakikolwiek kompromis. Pa-
miętam, jak zabrał głos podczas dys-
kusji, która toczyła się wtedy w obrę-
bie naszej rycerskiej wspólnoty na 

temat tożsamości narodowej. Wystą-
pił zdecydowanie przeciw wszelkim 
próbom manipulacji, usiłującej zacie-
rać granice między chrześcijańską du-
chowością i  wartościami a  laicką in-
spiracją ducha czasu. stanął twardo 
przy Chrystusowym stwierdzeniu: 
„nikt nie może dwom panom służyć. 
Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo z jed-
nym będzie trzymał, a drugim wzgar-
dzi. nie możecie służyć Bogu i  ma-
monie” (mt 6,24).

Pamiętam też, jak z  niezwykłą 
mocą przekonania, argumentami hu-
manistycznymi, naukowymi, a zwłasz-
cza biblijno-teologicznymi, wygłaszał 
naszym alumnom, seminarzystom, 
płomienny referat o  życiu ludzkim, 

ŚP. anTOni, naSZ RYCeRZU, 
dZiękUjeMY Ci Za TO,
że BYłeŚ WŚRód naS
Jest rzeczą godną zastanowienia, że nasz Rycerz śp. Antoni Zięba, 
niezmordowany i niezłomny obrońca życia i jego świętości prze
szedł do wieczności właśnie w okresie chwalebnego misterium 
paschalnego,  Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa. 
Do naszego Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy został 
przyjęty już jako powszechnie znany, gorliwy apostoł prolife, 
w dniu 16 listopada 2008 roku.

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu pro-life im. ks. J. Popiełuszki 
(Jasna Góra)
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Propozycja padła w  dobrym 
momencie. Po dziesięciu latach 
przerwy w  pracy zawodowej, spo-
wodowanej wychowywaniem na-
szej córki, miałam zamiar wrócić 
do zawodu. Legitymowałam się 
wykształceniem ekonomicznym, 
ukończyłam przecież akademię 
ekonomiczną. ale mój dotychcza-
sowy profil zawodowy wiązał się 
z ekonomiką przemysłu. z księgo-
wością ostatni raz miałam do czy-
nienia podczas studiów. Czy więc 
podołam? – zamiast odpowiedzi na 
propozycję antoniego postawiłam 
pytanie i przedstawiłam moje wąt-
pliwości. 

spoglądając na mnie z życzli-
wym uśmiechem odpowiedział, że 
przecież każdego zawodu można 
się nauczyć. a uczenie się podczas 
jego wykonywania jest szybsze 
i  znacznie ciekawsze – przekony-
wał mój przyszły szef. 

Kupiłam więc i przewertowa-
łam kilka dostępnych podręczni-
ków do księgowości, przeprowa-
dziłam rozmowy konsultacyjne 
u  znajomego uczynnego księgo-
wego, przeczytałam najważniej-
sze akty prawne i  przepełniona 
niepewnością („czy podołam”) 
zaczęłam pracę. Pierwsze po-
mieszczenia dla Redakcji wygo-
spodarowały siostry Felicjanki 
przy ul. smoleńsk. Było tam ich 
zaplecze gospodarcze (za ścianą 

często słychać było mieszkające 
tam świnki).

Po kilku tygodniach pracy, gdy 
ciągle byłam pełna wątpliwości 
i  podzieliłam się tym z  szefem, 
w odpowiedzi usłyszałam, że jestem 
„wspaniałą księgową, bo nie tylko 
opłacone zostały wszystkie rachun-
ki, a jeszcze na koncie zostało trochę 
pieniędzy na opłacenie druku kolej-
nego numeru”. Te słowa i  kredyt 
zaufania, jakim mnie od początku 
darzył, były największą mobilizacją. 
Pracę traktowałam jako bardzo 
ważne zadanie, a  pozostawiona 
przez szefa samodzielność w więk-
szości działań i pokładane zaufanie, 
że będę to robić najlepiej jak umiem, 
mobilizowały do pełnego zaangażo-
wania się w to dzieło. 

W  kolejnych latach mogłam 
nie tylko wykazać się podczas róż-
nych kontroli przybywających do 
Fundacji, ale nawet otrzymałam 
wiele zadań związanych z przygo-
towaniem służb finansowo-księ-
gowych w  innych, tworzonych 
przez inż. antoniego ziębę organi-
zacjach.

Po latach pracy w  Fundacji, 
kiedy przeszłam na emeryturę, zo-
stałam zaproszona do dalszej 
współpracy, ale już w  innym za-
kresie. szefowi, a  szczególnie ta-
kiemu szefowi, nie można było 
odmówić. 

Bożena Kawecka

Było to jesienią 1991 roku. Antoni Zięba często odwiedzał 
mego męża. Omawiali tematy związane z podjęciem działal
ności „Źródła”. Pewnego wieczoru Antoni zaproponował, 
abym podjęła się zadania prowadzenia księgowości fundacji 
i Redakcji. 

które jest darem Boga Ojca, o świętości mał-
żeństwa i rodziny.

W  refleksji nad wyjątkową osobowo-
ścią i działaniem naszego Rycerza śp. anto-
niego nie może zabraknąć słowa o Jego głę-
bokiej maryjności i nabożeństwie do matki 
najświętszej. Jej macierzyńskie pośrednic-
two było dla niego szczególną tajemnicą, 
poprzez którą czerpał światło i moc do po-
święceń i skutecznej realizacji swego życio-
wego posłannictwa.

matkę i Królową Jasnogórską kochał ca-
łym sercem i ufał Jej bez granic. Przez wiele lat 
przybywał jako pielgrzym na Jasną Górę, czy 
to jako Rycerz na doroczne Walne zgroma-
dzenie, czy też jako Obrońca nienarodzonych.

zostawił nam wzruszające świadectwo, 
gdy znajdując się w Kaplicy Cudownego Wi-
zerunku klękał na dwa kolana i  w  modli-
tewnym skupieniu wpatrywał się w Oblicze 
Jasnogórskiej matki narodu. To Ona wpro-
wadzała Go w głębię tajemnic Jej Boskiego 
syna. Uczyła czerpać światło i moc z ewan-
gelii świętej i najświętszej eucharystii.

Widziałem, z  jakim skupieniem i  roz-
promienionym obliczem przeżywał mszę św. 
celebrowaną przed Cudownym Wizerun-
kiem Jasnogórskiej Pani i  przyjmował Ko-
munię św., jak gdyby z rąk samej Bogarodzi-
cy maryi.

To niewątpliwie Ona wyjednywała mu 
dary ducha Świętego, że tak bardzo pro-
mieniował miłością Ojczyzny i człowieka – 
brał w  obronę „poczętą i  rodzącą się przy-
szłość narodu”.

Śp. antoni zięba był i  pozostał na za-
wsze chlubą naszego Rycerstwa Jasnogór-
skiej Bogarodzicy. Przez lata obecności 
i  działania w  naszej rycerskiej wspólnocie 
realizował w pełni nasze rycerskie zobowią-
zanie: „instaurare omnia in Christo cum 
maria matre eius” [Odnowić wszystko 
w Chrystusie z maryją matką Jego]. Odcho-
dząc zostawił nam żywe świadectwo, jak 
w Chrystusie Panu ratować i odnawiać świat 
w zjednoczeniu z maryją, Jego matką.

Śp. antoni, nasz Rycerzu, dziękujemy Ci 
za to, że byłeś wśród nas… niech nas nadal 
łączy chwalebne misterium paschalne, mo-
dlitwa za Polskę i  bezgraniczne zawierzenie 
Jasnogórskiej matce Kościoła i Ojczyzny. 

Jan A. Nalaskowski OSPPE
Dziekan Rycerstwa OJB

Kraków-Skałka, 8 maja 2018 r. 

UMiał MOBiliZOWaĆ 
i ZaChęCaĆ dO
WSPółPRaCY
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dynamizm postaci i  żywotność 
inżyniera były niezwykłymi motywa-
cjami do aktywności dla poukłada-
nych regulaminem i medytacją klery-
ków. Świecki obrońca życia był dla nas 
nową figurą ewangelizacji w Polsce – 
czasu przełomu lat 80/90 poprzednie-
go wieku. i  takim Go wówczas zapa-
miętałem. Potem, po latach, podczas 
licznych spotkań w  sekretariacie me-
tropolity ks. Kardynała współpraco-
wałem z  nim i  w  miarę możliwości 
otwierałem inżynierowi drzwi kardy-
nalskiego czasu. Podziwiałem jego lo-
jalność i  oddanie Kościołowi, jego 
działania wśród ludzi aktywnych spo-
łecznie, polityków samorządowych 
i  krajowych, wielką pomysłowość 
i profesjonalizm.

Od 2011 roku często spotykaliśmy 
się w innym wymiarze – w parafii ma-
riackiej w  Krakowie. inżynier odwie-
dzał nas często. Umiłował naśladowa-
nie św. antoniego z  Padwy, którego 

sławne łaskami miejsce kultu znajduje 
się w kaplicy kruchty bazyliki mariac-
kiej. Tam można było go spotykać na 
nowennach w każdy wtorek i kiedy in-
dziej. Kaplica złoczyńców – bo to 
w  niej w  średniowieczu spowiadano 
skazanych przed wykonaniem wyroku 
– stała się więc miejscem naszego po-
wtórnego spotkania. z  uśmiechem 
traktował tę okoliczność: „tak, modli-
my się za zło czyniących i za nas grzesz-
ników!”. Potem najczęściej spotykali-
śmy się na rozmowie, posiłku, 
a  „mariacki” św. antoni dopomagał 
działaniom pana inżyniera doktora 
również na sposób konkretny. 

dziękując Bogu za życie śp. anto-
niego, tego inżyniera strategii obrony 
życia w  Polsce, przywołujemy modli-
twę w krakowskiej farze 19 marca tego 
roku, w  dniu św. Józefa. Podczas eu-
charystii odebrał wówczas medal sto-
licy apostolskiej „Pro ecclesia et Pon-
tifice”. Po otrzymaniu papieskiego 

wyróżnienia wyraził nadzieję, że od-
znaczenie będzie także stanowić formę 
zachęty dla młodszych pokoleń. Po-
wiedział: „mam już swoje lata i powoli 
nowi przyjaciele wchodzą na front ba-
talii o życie człowieka od poczęcia do 
naturalnej śmierci. myślę, że ta nagro-
da będzie im wyznaczała kierunek 
trwałego, cierpliwego, ufnego zaanga-
żowania”.

mam nadzieję, że te słowa to pro-
roctwo. a sam dziękuję mu serdecznie 
z tej strony życia za dbałość o materiały, 
foldery, gazety, wystawy, akcje, które 
mogliśmy razem współtworzyć. U Pan-
ny maryi w Krakowie modlimy się za 
inżyniera i prosimy Boga, aby Go przy-
jął do domu – po prostu do domu, 
gdzie życiu człowieka nic nie zagraża. 

Ks. inf. dr Dariusz Raś
(od 2011 proboszcz-archiprezbiter kościoła 

Mariackiego w Krakowie, adiunkt w Katedrze 
Teologii Mediów IDIKS Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

Osoba inżyniera antoniego zię-
by, Jego słowa, działalność – pozosta-
ną na zawsze z  nami, inspirując do 
dalszego działania, dodając ducha, że 
warto – wbrew przeciwnościom 
i przeszkodom – bronić wartości uni-
wersalnych, nieprzemijających, takich 
jak wiara, miłość, rodzina i życie, bro-
nić życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci.

dziękujemy ŚP. inżynierowi an-
toniemu za piękne świadectwo Jego 
życia: życia pełnego miłości do Boga 
i drugiego człowieka, zwłaszcza tego 

całkiem bezbronnego. dziękujemy 
ŚP. inżynierowi antoniemu za to, że 
ukazał nam wszystkim, iż warto 
przeżyć pięknie życie, że warto 
przejść przez życie z sumieniem pra-
wym, bezkompromisowym w  spra-
wach najważniejszych, że warto być 
człowiekiem sumienia, człowiekiem 
dziesięciu Przykazań Bożych, czło-
wiekiem wiernym Bogu do końca – 
wśród zagubionego świata. Wierność 
Chrystusowi zawsze kosztuje, ale 
szczęście osiąga się przez ofiarę 
(św. Jan Paweł ii).

Jesteśmy też bardzo wdzięczni  
ŚP. inżynierowi antoniemu za materia-
ły wysyłane do Kanady: filmy, zdjęcia, 
czasopisma, broszury.

niech dobry Bóg wynagrodzi 
niebem piękno życia inżyniera anto-
niego zięby, a Królowa Polski, w któ-
rej święto odszedł do Wieczności, wy-
prasza wszelkie łaski Rodzinie 
zmarłego, zaś obrońców życia wspiera 
swym potężnym wstawiennictwem.

Siostry Dominikanki oraz ks. Jacek Walkiewicz, 
proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej 

Pokoju w Calgary

Można odejść na zawsze,
by stale być blisko

(Ks. Jan Twardowski)

W szczególnym, pięknym Dniu Uroczystości Matki 
Bożej Królowej Polski, Patronki emigracji, odszedł do 
Boga Wielki Obrońca życia, Inżynier Antoni Zięba.

Postać dr. inż. Antoniego Zięby była mi bliska od lat seminaryj
nych. Wówczas jego spotkania z klerykami inspirowały do 
przewartościowań i dokładniejszego studium przypadków 
zagrożenia życia ludzkiego.

ŚladaMi
PaTROna
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na wystawie znalazły się obrazy 
z rozwojem prenatalnym dziecka, były 
plansze ukazujące dramat aborcji, zabi-
cie, rozszarpanie ciałka dziecka, i były 
też plansze z komentarzem etycznym, 
ale również wskazania co czynić 
w  obronie życia i  jak wynagradzać za 
grzech aborcji, a  także jak wychodzić 
z syndromu poaborcyjnego.

Wystawa, wykonana najprostszą 
techniką, jaka wówczas była możliwa, 
oczywiście z motorem zapobiegliwości 
inż. antoniego, została umieszczona 
w  podworcu wewnętrznym przy  
ul. św. anny 11, z dostępem dla zwiedza-
jących przez cały dzień. W  księdze pa-
miątkowej było trochę wpisów ludzi 
zgorszonych, typu: „kto to widział, jak 
można takie skandaliczne rzeczy poka-
zywać”. absolutna jednak większość 
zwiedzających wpisywała słowa wdzięcz-
ności za pokazanie prawdy, wiele zaś 
wpisów było ze skruchą, z  wyrzutem: 
„gdybym wiedziała, gdybym wiedział 
wcześniej, moje sumienie nie byłoby 
obciążone”, w wielu przypadkach nawet 
kilkakrotnym zabójstwem dziecka po-
czętego. a  propos „gdybym wiedziała, 
gdybym wiedział”. Pewna pacjentka, na 
ginekologii modliła się na różańcu, żeby 
„operacja się dobrze udała”, a miał to być 
„zabieg”, czyli zabicie jej poczętego 
dziecka. Taka była często świadomość 

ludzi przed około 40 laty. stąd Bóg 
wzbudził charyzmatycznego inżyniera 
ziębę i potem wielu z nim współpracu-
jących, żeby po ludzku i po Bożemu sta-
wać w  obronie życia ludzkiego od sa-
mych jego początków. Oczywiście 
wyjątkową inspiracją i wsparciem był tu 
ks. kard. Wojtyła, a potem Jan Paweł ii. 

Wystawa była stopniowo udosko-
nalana, tłumaczona na obce języki. 
Trafiła na Jasną Górę i w Polskę, a na-
wet w świat, w setkach, a nawet tysią-
cach egzemplarzy. To jedna z  inicja-
tyw pana inż. dr. antoniego.

z  jego też pomysłu powstawały: 
Krucjata modlitwy w  Obronie Poczę-
tych dzieci, cała seria materiałów po-
glądowych, wydawanych w  dziesiąt-
kach czy setkach tysięcy egzemplarzy, 
spotkania, sesje, setki wystąpień, rów-
nież w radiu i telewizji, zaangażowanie 
w  sesje międzynarodowe i  wiele in-
nych. Temu też służył powołany przez 
niego Tygodnik Rodzin Katolickich 
„Źródło”. Te 40 lat gruntownie odmie-
niło świadomość Polaków w  sprawie 
poszanowania i obrony życia.

Punktem wyjścia jednak u pana dr. 
inż. antoniego w  tym zaangażowaniu, 
w tych inicjatywach, była zawsze wiara. 
Ona mobilizowała go najpierw do mo-
dlitwy w  podejmowanych działaniach. 
„Od niej trzeba zaczynać” – mówił sobie 

i innym, żeby to była sprawa Boża, a nie 
ludzka, żeby Bóg to pobłogosławił.

zakończę wspomnieniem z  ostat-
niego poniedziałku, przed jego odej-
ściem do Pana w czwartek 3 maja. Roz-
mawiał ze mną dość długo i  to on 
najwięcej mówił, chociaż z  trudem, bo 
pod tlenem. Oczy uśmiechnięte i  jak 
zawsze prawie gadatliwy. ale nie o byle 
czym. Rozmawiał ze mną, a  właściwie 
to on najwięcej mówił o tych 40 latach 
działalności. Uderzyły mnie dwa jego 
wyznania. Pierwsze: „jest czas dziękczy-
nienia” – a więc świadom, że odchodzi, 
żadnego smutku, żadnego zamartwia-
nia, cały nastawiony na dziękczynienie. 
i  drugie: „Żywot wieczny”. mówił: „to 
niesamowite, Pan Bóg załatwił nam, 
wysłużył nam życie wieczne, to którym 
On żyje, przed nami życie wieczne, ja-
kież to fascynujące”.

sądzę, że z  tym pełnym wiary 
uśmiechem zachęca nas, byśmy się nie 
bali, byśmy się niczym nie zrażali, by-
śmy się angażowali w różne dobre dzie-
ła, w szczególności obronę życia, a rów-
nież (co bardzo mu leżało na sercu, ale 
tego już nie mógł podjąć) w  walkę 
o  wyzwolenie z  pijaństwa, w  walkę 
o trzeźwość. Uważam, że za te sprawy, 
w  ramionach matki Bożej, Królowej 
Polski, 3 maja oddał swoje życie. 

Ks. Franciszek Płonka

CZłOWiek  WYjąTkOWej WiaRY 
i WYjąTkOWegO CZYnU

Była to jedna z pierwszych jego wizyt u mnie, 
około 40 lat temu. Zajmowałem się wtedy 
duszpasterstwem akademickim u św. Anny 
w Krakowie. Bardzo pogodny, rozmowny. Już 
wtedy przyszedł z jakąś propozycją. W kolej
nych wizytach dałem się wciągnąć w sprawę 
wystawy w obronie życia. Wiedziałem 
bowiem, że to nie jest tylko zlecenie dla 
mnie, żeby taką wystawę sporządzić w dusz
pasterstwie akademickim u św. Anny, ale 
zaproszenie do współpracy z nim i wielu 
innymi ludźmi, m.in. inż. Adamem Kisielem.

Inżynier odbiera nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy
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zdecydowałem się firmować tę 
broszurkę, biorąc na siebie ryzyko 
ewentualnych represji ze strony apara-
tu władzy za rozpowszechnianie in-
formacji podważających ideologiczne 
podwaliny obowiązującej wówczas 
ustawy z  1956 roku, dopuszczającej 
przerywanie ciąży „na żądanie”. Bro-
szurka ta, zatytułowana Ocal życie 
bezbronnemu, stanowiła przez  lata 
jeden z podstawowych materiałów in-
formacyjnych, rozpowszechnianych 
w ramach powstałej z inicjatywy an-
toniego Krucjaty modlitwy w  Obro-
nie Poczętych dzieci.

dotarcie do społeczeństwa z  nie-
popularną prawdą o człowieczeństwie 
poczętych dzieci nie jest łatwe i  wy-
maga posługiwania się przede wszyst-
kim takimi argumentami, które mogą 
przekonać również osoby nieuznające 
przerywania ciąży za moralne zło. 
Wtedy, w latach osiemdziesiątych, do-
szliśmy z  antonim do wniosku, że 
taką siłę przekonywania mogą mieć 
w  głównej mierze argumenty nauko-
we. Postanowiliśmy więc wzmocnić 
naukowe zaplecze dzieła obrony życia  
poczętych dzieci poprzez utworzenie 
zespołu naukowo-konsultacyjnego, 
w  którego skład weszło kilkanaście 
osób, podzielających nasz punkt wi-
dzenia i reprezentujących różne dyscy-
pliny naukowe. ich zadaniem było gro-
madzenie i opracowywanie informacji 
naukowych dotyczących początków 
ludzkiego życia oraz wieloaspekto-
wych konsekwencji jego unicestwia-

nia. informacje te były wykorzysty-
wane do aktualizacji treści 
wspomnianej wyżej broszurki oraz do 
przygotowywania innych materiałów 
edukacyjnych, rozdawanych słucha-
czom podczas prelekcji, wygłaszanych 
z  reguły przez samego antoniego, 
a  niekiedy również przez inne osoby 
zaangażowane w dzieło obrony życia, 
w licznych kościołach na terenie całe-
go niemal kraju. dzięki pomocy ludzi 
dobrej woli nasze materiały edukacyj-
ne trafiały także do krajów ościen-
nych – były kolportowane do Czech, 
na słowację i na Ukrainę.

zainicjowane przez antoniego 
ziębę w latach osiemdziesiątych dzieło 
obrony życia było w pierwszej dekadzie 
swego istnienia oparte na dwóch pod-
stawowych filarach: modlitwie w  in-
tencji obrony życia poczętych dzieci 
oraz edukacji. na początku lat dzie-
więćdziesiątych zostało wzbogacone 
o kolejny filar w postaci Fundacji Pro 
Humana Vita. Powołanie jej do życia 
wynikało z   przekonania, że bliska 
nam duchowo benedyktyńska zasada 
Ora et labora znajdzie swoją pełnię 
wówczas, gdy owocem modlitwy bę-
dzie powstanie placówki nastawionej 
na afirmację życia,  poprzez udzielanie  
porad i pomocy medycznej dotyczącej 
różnych wymiarów kondycji zdrowot-
nej człowieka. Utworzona pod patro-
natem Fundacji przychodnia lekarska 
prowadziła swą działalność w  oparciu 
o prawo naturalne i klasyczną Przysię-
gę Hipokratesa, udzielając niejedno-

krotnie bezpłatnych porad ubogim pa-
cjentom. Funkcjonowały w  niej 
gabinety ginekologiczne, gabinety in-
nych specjalności, gabinet psycholo-
giczny oraz poradnia prowadząca in-
struktaż w zakresie stosowania metod 
rozpoznawania płodności. Przychod-
nia ta istnieje nadal, chociaż zmieniła 
swoje przestrzenne usytuowanie i  jej 
siedziba nie mieści się już – tak jak na 
początku – przy ul. sławkowskiej, lecz 
przy ul. Lipińskiego na osiedlu Ruczaj. 
To znamienne, że i  pozostałe ogniwa 
prowadzonego przez antoniego dzieła 
obrony życia zmieniały w  ciągu lat 
swoją przestrzenną lokalizację. Pierw-
sze spotkania zespołu naukowo-kon-
sultacyjnego odbywały się w  latach 
osiemdziesiątych w  niewielkiej salce 
nad zakrystią w  bazylice oo. Jezuitów 
przy ul. Kopernika. Później gościny 
użyczała nam Kuria metropolitalna 
przy ul. Franciszkańskiej, a następnym 
miejscem spotkań była ówczesna sie-
dziba redakcji tygodnika „Źródło” 
przy ul. mikołajskiej. następowały 
również pewne zmiany w składzie ze-
społu osób zaangażowanych w obronę 
życia. W tym zmieniającym się krajo-
brazie miejsc, wyzwań i ludzi, pozosta-
wał  jeden niezmienny, osobowy punkt 
odniesienia – czyli antoni, który nie 
zrażając się licznymi przeszkodami, 
jakie przyszło mu pokonywać, z niega-
snącą  pasją służył obronie życia do 
końca swej ziemskiej wędrówki. i  ta-
kim pozostanie w mojej pamięci. 

Dr med. Rafał Michalik

Początki mojej współpracy z Antonim Ziębą sięgają roku 1983. Dowiedziałem 
się wówczas od moich znajomych, że poszukuje On lekarza, który zgodziłby 
się nadać  profesjonalny szlif i firmować swoim nazwiskiem przygotowaną 
konspiracyjnie przez kilka osób broszurkę, której głównym celem miało być 
uświadamianie prawdy o człowieczeństwie nienarodzonych dzieci i przedsta
wienie uzasadniających ją argumentów. 

O C a l a ł  ż Y C i e
B e Z B R O n n Y C h

Dziecka ok. 5 miesię-
cy od poczęcia.

Fo
t. 

A
. Z

ac
hw

ie
ja



ŹRÓDŁO 20 20 maja 2018 31

WSPOMNIENIE

Telewizja Trwam
Toruń

TYGODNIK RODZIN KATOLICKICH

Okładka:  str. 1 – Fot. Serwis Fotograficzny „L’Osservatore Romano”, str 32 – fot. archiwum Totus Tuus
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Ja dwi ga Wro nicz,  An to ni Zię ba.  Asy sten ci ko ściel ni: ks. Jan Ol szew ski, ks. Ro man Sła weń ski. Wy daw ca: Fun da cja „Źró dło” 
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Radio Maryja
Toruń

Radio Niepokalanów
Niepokalanów

Radio Via
Rzeszów

na Jasnej Górze organizował wy-
stawę „Życie człowieka od samego 
poczęcia jest święte”, a  także piel-
grzymki obrońców życia. Co roku 
organizował dzień Świętości Życia. 
zawierzył siebie i  dzieło Krucjaty 
modlitwy za nienarodzonych Pani Ja-
snogórskiej. W maryi widział bastion 
obronny w walce o życie nienarodzo-
nych.

Ten aspekt życia śp. Pana anto-
niego zięby znają zapewne wszyscy. 
Chcę powiedzieć, że moja osobista 
znajomość z tak niezwykłym człowie-
kiem miała z  pewnością wpływ na 
moje życie i  na to, że od trzydziestu 
jeden lat zajmuję się obroną życia nie-
narodzonych, starając się rozkrzewiać 

formą modlitwy duchowej adopcji 
dziecka Poczętego.  

W  latach 1986–1990 byłem pre-
fektem kleryków w naszym Wyższym 
seminarium duchownym w  Krako-
wie na skałce. Co roku, a  czasem 
i częściej, zapraszałem Pana antonie-
go na spotkania z naszymi klerykami. 
To były czasy innej świadomości niż 
obecnie na temat obrony życia i  za-
grożeń, jakie niesie aborcja. zawsze 
mówił z  pasją, dysponował konkret-
nymi faktami. To dzięki niemu już 
wtedy mogliśmy oglądać film „niemy 
krzyk”,„Cud życia” i  inne. zależało 
mi, aby nasi klerycy od początku swo-
jej formacji mieli w sercu obronę nie-
narodzonych. Jestem bowiem przeko-

nany, że tam gdzie się broni życia 
nienarodzonych, Bóg – dawca życia – 
daje powołania kapłańskie i zakonne.

Jeszcze inny epizod z bogatego ży-
cia Pana antoniego. nie wiem jak, ale 
udało mi się uzyskać zgodę ówczesnego 
Urzędu Wyznań w  Krakowie na spro-
wadzenie z niemiec kserokopiarki. Cza-
sem Pan antoni wpadał i wołał: „Boży 
kapłanie, poratuj, potrzebuję skserować 
dokumenty na temat obrony nienaro-
dzonych, dokument przeciw aborcji, po-
nieważ jest wyjątkowa okazja, by wszy-
scy posłowie sejmu je otrzymali!”. 

Jestem przekonany, że z nieba nie 
przestanie nas wspierać w obronie po-
czętego życia. 

Stanisław Jarosz OSPPE, Jasna Góra

Niektórzy ludzie oprócz wrodzonych 
zdolności i wypracowanych umiejęt
ności mają pewien zmysł szczególny. 
Ja nazywam go zmysłem maryjnym. 
Pan Antoni Zięba miał coś takiego. 
Nie tylko pobożność maryjną, ale to, 
że zwracał się w wielu sprawach do 
Maryi, Bożej Matki. Wiele różnora
kich działań w obronie nienarodzo
nych wiązał właśnie z Jasną górą 
i z Radiem Maryja.

ZaWieRZYł SieBie i dZiełO OBROnY żYCia 
POCZęTYCh dZieCi Pani jaSnOgóRSkiej

W kaplicy Cudownego Obrazu podczas ostatniej pielgrzymki obrońców 
życia człowieka, 7 kwietnia 2018 r.
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Walczcie, aby każdemu człowiekowi 
przyznano prawo do urodzenia się... 

Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprze-
ciwami czy niepowodzeniami, jakie mo-
żecie spotkać na tej drodze. Chodzi 
o człowieka i nie można w tej sytuacji 
zamykać się w biernej rezygnacji.

Jako Namiestnik Chrystusa, Wcielonego 
Słowa Bożego, mówię Wam: pokładajcie 
wiarę w Bogu, Stworzycielu i Ojcu każdej 
ludzkiej istoty. ufajcie też człowiekowi, 
stworzonemu na obraz i podobieństwo 
Boże i powołanemu, by być dzieckiem 
Bożym. W Chrystusie Zmarłym i Zmar-
twychwstałym sprawa człowieka otrzy-
mała już swój ostateczny wyrok: życie 
zwycięży śmierć! 

Św. Jan Paweł ii
(rzym, 26 lutego 1979 r.)


