Oświadczenie złożone przez senatorów
Antoniego Szymańskiego i Czesława Ryszkę
na 60. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 maja 2018 r.
Oświadczenie poświęcone Antoniemu Ziębie – promotorowi i obrońcy ludzkiego życia
W dniu 3 maja 2018 r., w święto Matki Boskiej Królowej Polski, zmarł dr inż. Antoni Zięba – wybitny
obrońca prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Urodzony 5 lipca 1948 r. w Jaworznie, całe swoje dorosłe życie związał z Krakowem. Był inżynierem budownictwa lądowego i nauczycielem akademickim na Politechnice Krakowskiej. W latach osiemdziesiątych
XX w., w czasach dominacji władzy komunistycznej w Polsce, jako jeden z pierwszych liderów świeckich
zaangażował się w obronę życia dzieci poczętych. Była to wówczas działalność źle widziana przez władze.
Początkiem jego aktywnej działalności na niwie Kościoła katolickiego była podjęta w 1980 r. inicjatywa
pierwszego masowego ruchu modlitwy pro-life – Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. W swojej
działalności z wielką mocą podkreślał, że siła modlitwy pokona wszystkie przeciwności i wprowadzenie zakazu przerywania ciąży będzie możliwe, choć w tamtym czasie wydawało się to nieosiągalnym marzeniem.
Razem z przyjaciółmi rozpoczął też przygotowywanie wystaw pokazujących prawdę o aborcji i konieczność
obrony życia dzieci poczętych.
W okresie dynamicznych przemian w latach dziewięćdziesiątych Antoni Zięba zaangażował się w organizację prasy katolickiej. Rozumiał, że ochrona życia wymaga ochrony naturalnego dla niego środowiska, jakim jest rodzina, a ta wymaga wsparcia i dobrych wzorów. Dlatego był współzałożycielem i redaktorem Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”, Miesięcznika Nauczycieli Katolickich „Wychowawca”, Tygodnika dla Najmłodszych „Jaś” oraz Miesięcznika Rodzin Katolickich
„Cuda i Łaski Boże”.
Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Był współzałożycielem Podyplomowego Studium Dziennikarstwa przy Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy w Krakowie. Razem ze współpracownikami przygotowywał wiele materiałów służących edukacji pro-life, które publikował w wysokich nakładach. Prowadził też audycje publicystyczne. Był stałym współpracownikiem Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Jako ekspert komisji sejmowych brał aktywny udział w pracach parlamentu podczas debat na temat ustawy o planowaniu rodziny, dążąc do pełnej ochrony życia każdego dziecka w okresie prenatalnym.
Był pierwszym inicjatorem i organizatorem Pielgrzymek Obrońców Życia na Jasną Górę, których odbyło
się już 38. W 1993 r. włączył się w inicjatywę powołania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, w której
był jednym z dwóch wiceprezesów, podejmując wiele cennych inicjatyw pro-life. Funkcję tę pełnił do 2018 r.
W 1999 r. razem z przyjaciółmi powołał Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą
w Krakowie, które rozpoczęło wydawanie zeszytów problemowych pro-life „Służba Życiu”. Współorganizował Marsze w Obronie Życia w Warszawie i Krakowie. Nieustannie jeździł z prelekcjami i propagował
aktywność społeczną w dziedzinie obrony życia.
Był częstym gościem u św. Jana Pawła II. Czynnie współpracował też z dr Wandą Półtawską, korzystając
z jej cennych wskazówek. W dniu 19 marca br. w uroczystość św. Józefa w bazylice Mariackiej w Krakowie
abp Marek Jędraszewski wręczył dr. inż. Antoniemu Ziębie papieski medal Pro Ecclesia et Pontifice.
Antoni Zięba był niezmordowany w swojej aktywności. Trudno jest nawet wymienić wszystkie podejmowane przezeń inicjatywy. Równie trudno jest po ludzku wytłumaczyć, skąd czerpał energię dla swoich skutecznych działań. Bez wątpienia było to szczególne błogosławieństwo i obdarowanie Ducha Świętego. Jak
sam podkreślił, najważniejsze dlań było to, że udało się zmienić w Polsce świadomość społeczną w kierunku
ochrony dziecka poczętego.
Ten wyjątkowo witalny Człowiek przeszedł z życia do Życia w dniu 3 maja 2018 r., w święto Matki Boskiej Królowej Polski. Niech Miłosierny Bóg pozwoli Mu zaznać wiekuistego odpocznienia i sprawi, że jego
czyny i postawa serca będą inspiracją dla kolejnych pokoleń obrońców życia. Pokój jego duszy.
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