
Pierwsza w Polsce Poradnia Bioetyczna już otwarta! 

 

Pierwszą w Polsce Poradnię Bioetyczną otwarto w sobotę w Krakowie. Jej 

pomieszczenia przy ul. Bernardyńskiej 3 pobłogosławił kard. Stanisław Dziwisz, który 

stwierdził, że miejsce, gdzie ludzie będą mogli uzyskać poradę dotyczącą zdrowia i życia 

ludzkiego wpisuje się w budowanie cywilizacji życia, której promotorem był św. Jan 

Paweł II. 

 

 

„Bioetyka stała się częścią codziennego życia. Ludzie coraz częściej poszukują kompetentnej 

odpowiedzi na różne pytania związane ze zdrowiem, prokreacją i różnymi sposobami terapii – 

zaznaczył kard. Stanisław Dziwisz otwierając dziś w Krakowie pierwszą w Polsce Poradnię 

Bioetyczną. – Ogromnie cieszę się, że na terenie Uniwersytetu Papieskiego każdy, kto boryka 

się z pytaniami dotyczącymi zdrowia i życia ludzkiego będzie mógł przyjść i uzyskać poradę” 

– dodał metropolita krakowski, który dziękując inicjatorom przedsięwzięcia stwierdził, że 

Poradnia Bioetyczna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu osób, które borykają się z 

trudnymi pytaniami i wpisuje się w budowanie cywilizacji życia, którą tak bardzo rozwijał 

św. Jan Paweł II, patron uczelni, przy której Poradnia będzie działała. 

 

Po uroczystym otwarciu pomieszczeń Poradni przy ul. Bernardyńskiej 3, jej pracownicy i 

zaproszeni goście wzięli udział w Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prof. 

Antoniego Świerczka, dziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie. Homilię 

wygłosił ks. prof. Andrzej Muszala, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki i 

kierownik nowo otwartej Poradni Bioetycznej. 

 

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że otwarcie Poradni Bioetycznej odbywa się w uroczystości św. 

Józefa – patrona Krakowa a przede wszystkim męża Maryi i opiekuna Pana Jezusa. „Józef 

mógłby być pierwszym człowiekiem, którego do tej Poradni moglibyśmy zaprosić. Jego 

kazus był niebywały” – mówił z uśmiechem ks. Muszala. Kapłan zaznaczył, że św. Józef znał 

trudy życia małżeńskiego i rodzinnego. „W sytuacji praktycznie bez wyjścia całkowicie 

zawierzył Bogu, a Bóg go w odpowiednim momencie pouczył” – mówił ks. Muszala 

sugerując pracownikom Poradni Bioetycznej naśladowanie Józefa. 

 

Kierownik Poradni Bioetycznej podkreślił, że jest ona otwierana w Roku Miłosierdzia, w 

którym papież Franciszek poleca zwrócenie szczególnej uwagi na uczynki miłosierdzia co do 

ciała i co do ducha. Kaznodzieja zaznaczył, że trzy bezpośrednio dotyczą Poradni: wątpiącym 

dobrze poradzić, nieumiejętnych pouczać, strapionych pocieszać. „Trzy razy „P”: poradzić, 

pouczyć, pocieszyć – to cele Poradni Bioetycznej” – mówił ks. Muszala, który przywołał 

także wezwanie papieża Franciszka, żeby Kościół był szpitalem polowym. „Poradnia 

Bioetyczna ma być szpitalem polowym dla ducha ludzkiego” – mówił dyrektor 

Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki na UPJPII. 

 

Po Mszy św. głos zabrał Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji „Jeden z Nas”, która jest 

współorganizatorem Poradni Bioetycznej. Wspominał swój zachwyt pierwszym pobytem w 

Ameryce i późniejsze zagubienie, gdy nie do końca potrafił odnaleźć się w tamtejszej szkole; 

dopiero po roku poczuł się jak u siebie. „Dzisiaj czuję się podobnie. Wspólnie odkrywamy 

Amerykę – to jest coś pięknego. Jesteśmy pionierami. Justyna Gajos jest naszym Kolumbem, 

który z całą zgromadzoną tutaj załogą płynie na Santa Marii do nowego, jeszcze nikomu 

nieznanego lądu” – mówił Bałtroszewicz zaznaczając, że Ameryka jest obietnicą dla ludzi 

odważnych, którzy nie boją się wyzwań i ciężkiej pracy. „Ameryka jest obietnicą lepszego 



życia, podobnie jak Poradnia Bioetyczna jest obietnicą lepszego życia opartego na cywilizacji 

miłości” – mówił prezes Fundacji „Jeden z Nas”. 

 

„To, co robimy jako Fundacja „Jeden z Nas”, nasze działania w Europie, inspiracja do 

powstania Poradni Bioetycznej, fakt, że nie tracimy ducha, to zasługa ludzi, których 

spotykamy, a którzy nas inspirują i sprawiają, że nam się chce” – mówił Bałtroszewicz 

szczególne podziękowania kierując do europarlamentarzysty prof. Ryszarda Legutki oraz dr. 

inż. Antoniego Zięby, prezesa Polskiego Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 

„Chciałbym, powierzając tę Poradnię Panu Bogu, powtórzyć za Inżynierem: idziemy od 

sukcesu do sukcesu. Myślę, że ta Poradnia może być pięknym początkiem nowej Ameryki, tej 

obiecanej ojczyzny, gdzie nie będzie już śmierci, a będzie panowało życie” – zakończył 

Bałtroszewicz. 

 

Poradnia Bioetyczna to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, w którym każdy zainteresowany 

może uzyskać informację lub poradę na tematy związane z bioetyką oraz otrzymać wsparcie i 

pomoc w rozwiązaniu trudnych dylematów moralnych związanych z początkiem, trwaniem 

lub końcem życia. Wykwalifikowany zespół bioetyków, wśród których znajdują się m.in. 

lekarze, pracownicy służby zdrowia, prawnicy, teolodzy i filozofowie udziela informacji w 

oparciu o naukę Kościoła katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego. 

 

Działalność Poradni w szczególny sposób dotyczy ochrony życia ludzkiego na każdym etapie 

– od poczęcia do naturalnej śmierci, niepłodności (in vitro, naprotechnologia i adopcja), 

diagnostyki prenatalnej, aborcji, ciąży pozamacicznej, transplantacji, etyki lekarskiej, a także 

opieki nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie 

środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja). W ramach działania 

Poradni można również uzyskać bezpłatną poradę prawną. 

 

W Poradni Bioetycznej można uzyskać informacje lub poradę osobiście w siedzibie poradni 

przy ul. Bernardyńskiej 3 (Poradnia jest czynna w następujące dni: środa: 10:00-13:00 i 

15:00-19:00, czwartek: 15:00-18:00, piątek: 10:00-13.00 i 16:30-19:00) bądź elektronicznie 

przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.poradniabioetyczna.pl. 

 

Porady udzielane są anonimowo i bezpłatnie. 

 

Poradnię Bioetyczną współtworzą Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy Uniwersytecie 

Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja „Jeden z nas”.  

http://www.poradniabioetyczna.pl/

