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W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej męŜowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
”Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, (błogosławiona jesteś między niewiastami)”. Ona zmieszała się na
te słowa i rozwaŜała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”.
Łk 1,26-31

Rok Kapłański 19 VI 2009 – 19 VI 2010
150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney'a, proboszcza z Ars – 4 sierpnia 1859 r.
15. rocznica encykliki Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II – 25 marca 1995 r.
Poranek Zmartwychwstania przypomina nam zawsze zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią.
Niech słowa zmartwychwstałego
Pana skierowane do Marii Magdaleny: „udaj się do
moich braci” (J 20, 17), pomogą nam jeszcze głębiej
zrozumieć Jego polecenie bycia ciągle w drodze do
drugiego człowieka, aby przywracać światu Chrystusowy pokój i nadzieję Ŝycia wiecznego.
Z Ŝyczeń ks. abpa Edmunda Piszcza, Metropolity Warmińskiego i bpa Zygmunta Zimowskiego,
Ordynariusza Radomskiego.
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Anioł Pański – niedziela 31 I 2010 r.
Słowa pozdrowienia kieruję do Polaków. Dzisiaj święty Paweł przypomina nam, Ŝe bezinteresowna miłość weryfikuje naszą wiarę, czystość
intencji i wartość dokonań. Jest odbiciem blasku
odwiecznej miłości Boga, w którym odsłania się
ostateczny sens naszego Ŝycia i działania. Prośmy Boga o dar takiej miłości dla nas i dla
wszystkich ludzi. Serdecznie wam błogosławię.
http://www.radiovaticana.org/pol
Audiencja ogólna – środa 17 III 2010 r.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Przykład świętego Bonawentury, który z zapałem
zgłębiał nauki kościelne, zachęca nas, aby pogłębiać
swoją wiedzę religijną poprzez studium naukowe,
czytanie ksiąŜek i prasy katolickiej oraz przez korzystanie z programów religijnych emitowanych w
środkach przekazu. Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.
Źródło, 28 III 2010, str. 3

-

„W godzinie śmierci Ŝałować będziemy kaŜdej chwili
przeznaczonej na przyjemności, na niepotrzebne rozmowy, na odpoczynek, a niewykorzystanej na umartwianie,
modlitwę, dobre uczynki, na
rozwaŜanie własnej nędzy i
opłakiwane swoich Ŝałosnych grzechów!”.
Jan Maria Vianney - cytat pochodzi z
miesięcznika „Nasza Arka”, nr 10/2009,
str. 11.

Katowice 6.03.2010 r.
Oświadczenie
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Ogłoszony 5 marca 2010 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach podwaŜył zaufanie wielu obywateli do wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Kuriozalne uzasadnienia wyroków Sądu
Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, w wielu
miejscach mijające się ze stanem faktycznym,
świadczą o głębokim kryzysie sądownictwa w
naszym kraju.
Arbitralnym stwierdzeniem, co jest, a co nie
jest „językiem nienawiści” sędziowie przekroczyli swoje uprawnienia zwaŜywszy, Ŝe pojęcie
takie nie funkcjonuje w polskim prawie. Dlatego
uŜywanie wyraŜenia „język nienawiści”, i to
przez Sąd, w stosunku do jednej ze stron procesu
jest obraŜaniem tej strony procesu, a co za tym
idzie złamaniem zasady bezstronności zapisanej
w art. 6 konwencji o ochronie praw człowieka i

podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.
i w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
O niezrozumieniu istoty chrześcijaństwa
świadczy wypowiedź pani sędzi Ewy Tkocz w
uzasadnieniu wyroku. Wypowiedź ta nie ma
Ŝadnego umocowania w polskim systemie prawnym i z tego powodu nie powinna znaleźć się w
ustnym uzasadnieniu wyroku. Wypowiedziane
słowa świadczą o emocjonalnym podejściu do
rozpatrywanej sprawy, a co za tym idzie, zaprzeczeniu zasady bezstronności.
Poza tym, kwalifikowanie pani Alicji Tysiąc,
znanej w całej Polsce i uczestniczącej w konferencjach prasowych, jako osoby prywatnej jest
sprzeczne z logiką.
Nie moŜna zapominać, Ŝe istotą procesu był
stosunek stron i sędziów do aborcji.
Od dwóch tysięcy lat chrześcijan niesłusznie
oskarŜano w róŜnych sprawach i spotykały ich
niesprawiedliwe wyroki sądów. Tak więc, wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach nie stanowi
precedensu.
dr Antoni Winiarski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach
Tel. 508 290199, e-mail: awini55@yahoo.com

Akcja Katolicka solidaryzuje się
z Gościem Niedzielnym
Warszawa, dnia 5 marca 2010 r.
Ks. Marek GANCARCZYK
Przewielebny KsięŜe Redaktorze,
Z wielkim smutkiem i bólem Akcja Katolicka
przyjęła wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie stanowiska Tygodnika „Gość
Niedzielny”, dotyczącego słusznej oceny moralnej aborcji. Wyrok ten budzi niepokój katolików,
poniewaŜ stwarza moŜliwość środowiskom
aborcyjnym do walki o nowe ustalenia prawne,
sprzeczne z prawem BoŜym i nauką Kościoła w
zakresie ochrony Ŝycia, od poczęcia aŜ do naturalnej śmierci. Katolicy mają prawo i obowiązek
w sposób jasny i odwaŜny wyraŜać stanowisko
Kościoła w tym zakresie, którego nie zmieni Ŝaden wyrok, zgodnie ze słowami ArcybiskupaMetropolity katowickiego Damiana Zimonia:
„śadne prawo stanowione nie moŜe podwaŜyć
przykazania BoŜego i nakazu Chrystusa” (KAI,
5 marca 2010 r.).
WyraŜamy naszą solidarność z Księdzem Redaktorem i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Bp Mariusz Leszczyński Krajowy
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej
Halina Szydełko Prezes Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Oświadczenie
Diakonii Jedności Ruchu Światło-śycie
Archidiecezji Katowickiej, dotyczące wyroku
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 marca
2010 roku, w sprawie księdza redaktora
Marka Gancarczyka
(fragmenty)
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
który 5 marca 2010 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z 23 września 2009 roku,
nakazując ks. Markowi Gancarczykowi, redaktorowi naczelnemu „Gościa Niedzielnego”, i archidiecezji katowickiej, jako wydawcy tego katolickiego tygodnika, przeprosić na łamach tej
gazety Alicje Tysiąc za rzekome naruszenie jej
dóbr osobistych naleŜy uznać za skandaliczny.
(...)
Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do
aktywnego przeciwstawiania się tym patologicznym tendencjom, a takŜe o odwaŜnego sprzeciwu wobec agresywnej propagandy rozmaitych

Przemyśl, Bazylika Archikatedralna – ołtarz w kaplicy Fredrów. fot. Piotr Jamski.

3 III 2010
Szanowny Panie Prezesie,
szczerze dziękuję za przesłany biuletyn Katowickiego KIK, zawierający mądre i potrzebne
świadectwa solidarności z Red. Nacz. Gościa
Niedzielnego, który broni prawa do prawdy n.t.
Ŝycia przerywanego podczas aborcji. CzyŜby zabójstwem przestało być zabicie niewinnego
człowieka?
BoŜej opiece polecam na czas Wielkopostnych rozwaŜań Męki P. Jezusa.
+ Józef Michalik
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Bogusław Olszonowicz,
przewodniczący Oddziału Gdańskiego KSD
Krzysztof Nagrodzki,
sekretarz Oddziału Łódzkiego KSD
Nasza Polska, 16 III 2010,str. 5

zwolenników „cywilizacji śmierci”. W tym trudnym czasie solidaryzujemy się z redakcją „Gościa Niedzielnego” i zapewniamy o modlitewnej
pamięci.
Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy dot. wyroku Sądu Apelacyjnego
w Katowicach ws. ks. red. Marka Gancarczyka
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy z
oburzeniem przyjęło wiadomość o decyzji Sądu
Apelacyjnego w Katowicach, który orzekł, ze
redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego” i wydawca tego katolickiego tygodnik, czyli archidiecezja katowicka, mają przeprosić na łamach
tej gazety Alicję Tysiąc za naruszenie jej dóbr
osobistych.
UwaŜamy, Ŝe decyzja ta jest próbą kneblowania ust katolickim mediom, a ponadto wymierzona jest w wolność słowa w szerszym znaczeniu. Jeśli bowiem katolicy nie maja prawa do nazywania aborcji morderstwem i komentowania
opisywanej skądinąd przez wszystkie media
sprawy Alicji Tysiąc, to znaczy to tylko tyle, Ŝe
mamy do czynienia z terrorem „cywilizacji
śmierci”, a polski sądy stają się głuche na PRAWO do Ŝycia i prawo dziennikarzy do komentowania rzeczywistości zgodnie ze światopoglądem chrześcijańskim. Zamiar zabicia dziecka
przez Alicję Tysiąc, domaganie się przez nią rekompensaty finansowej za uniemoŜliwienie
przeprowadzenia aborcji oraz publiczne wystąpienia w mediach uwaŜamy za gorszące i smutne, a na dodatek perfidnie wykorzystywane
przez środowiska lewicowe do walki politycznej.
Zwracamy się do wszystkich dziennikarzy,
którym bliskie są wartości chrześcijańskie, aby
nie bali się pisać prawdy o aborcji, aborcjonistach i zwolennikach holokaustu XXI wieku, poniewaŜ ani Sąd Apelacyjny w Katowicach, ani
Trybunał w Strasburgu, ani teŜ wszystkie sądy
na świecie nie mają PRAWA zabronić nam nazywania zbrodnią aborcji, a zbrodniarzami
wszystkich tych, którzy świadomie przyczyniają
się do rzezi niewiniątek.
ks. dr Bolesław Karcz,
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
Anna Pietraszek,
członek zarządu KSD
Robert Wit Wyrostkewicz,
przewodniczący Oddziału Warszawskiego KSD
Zygmunt Chabowski,
przewodniczący Oddziału Łódzkiego KSD

Wyrok nie tylko na „Gościa”
Rozprawa w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach stała się pretekstem do poniŜenia redakcji „Gościa” oraz ataków na Kościół.
Rozprawa w katowickim Sądzie Apelacyjnym,
która odbyła się 19 lutego br. w sprawie apelacji
złoŜonej przez redakcję „Gościa Niedzielnego” od
wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 23
września 2009 r., słuŜyła głównie przypomnieniu
dotychczasowego stanu rzeczy. Od rzeczowej relacji pani Sędzi odbiegało przemówienie pełnomocnika Alicji Tysiąc mec. Marcina Górskiego, który
miał czelność powiedzieć, Ŝe nasza redakcja „nurzała powódkę w błocie nazistowskich metafor”. Przyrównał więc naszą publicystykę do języka nazistowskiej propagandy. PoniewaŜ jako jedyny dziennikarz „Gościa” byłem obecny na sali sądowej –
pozwolę sobie na osobistą refleksję. Pracuję w „Gościu” blisko 30 lat. PrzeŜywałem róŜne brutalne
kampanie przeciwko nam, próby oczerniania i dyskredytacji, a w stanie wojennym takŜe groźby fizyczne, ale z taką agresją jeszcze się nie spotkałem.
(...)
Andrzej Grajewski
Gość Niedzielny, 28 II 2010, str. 4-5
Warto uwaŜnie przeczytać artykuł Andrzeja Grajewskiego „Wyrok ze Strasburga” zamieszczony w
„Gościu Niedzielnym” z 7 III 2010 r. zamieszczony
na stronach 20-23. Polecam Państwu równieŜ treść
listu do Pani Ewy Soleckiej, Sędzi Sądu Okręgowego w Katowicach, autorstwa dr inŜ. Antoniego Zięby, który został zamieszczony w „Źródle” z 7 III
2010, str. 21, felieton Marka Jurka „Wyrok na Ŝycie” zamieszczony w „Niedzieli” z 21 III 2010 na
str. 31 i felieton Jana Marii Jackowskiego „Kneblowanie prawdy o zabójstwie” zamieszczony w „Niedzieli” z 14 III 2010 na str. 31, z którego cytuję początek:
„Grupa znanych z mediów osób wystąpiła z listem otwartym do władz, by ograniczyć dostęp do
wystawy pokazującej prawdziwe oblicze zabijania
nienarodzonych dzieci. Apel podpisali m.in.: przewodniczący Klubu Gaja Jacek BoŜek, Jerzy
Owsiak, Jan Hartman, Tadeusz Bartoś, Wisława
Szymborska, Zbigniew Mikołejko.”
Stanisław Waluś
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227 Warszawa, Nr KRS 0000034785, data nadania: 22-02-2005.
Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku,
Ogarna 64/65, 80-826 Gdańsk, Nr KRS
0000035633, data nadania: 7-09-2006.
Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawska 46,
15-077 Białystok, Nr KRS 0000099466, data nadania: 25-10-2006.
Warmiński Klub Katolików, Mickiewicza 10,
10-550 Olsztyn, Nr KRS 0000036222, data nadania: 14-11-2007.
Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku, Tumska 309-402 Płock, Numer KRS: 0000312456,
data nadania: 2009

Dlaczego warto przekazać 1% podatku
na KIK?
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
jest Organizacją PoŜytku Publicznego co oznacza, Ŝe moŜecie Państwo wspomagać działalność
KIK poprzez przekazanie 1% podatku na cele
statutowe Klubu. Pieniądze te będą przeznaczone
na działalność społeczno-kulturalną, oświatowowychowawczą i charytatywno-opiekuńczą ze
szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej Śląska. SłuŜymy społeczeństwu naszą wiedzą i bezinteresownym zaangaŜowaniem.
Nie przekazanie 1% na Organizację PoŜytku
Publicznego powoduje, Ŝe ten 1% podatku, podobnie jak pozostałe 99% podatku, wędruje do
kasy państwowej.
Przekazując 1% podatku na KIK, naleŜy tylko
wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym PIT, wpisując pełną nazwę Klubu, adres i numer KRS:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
40-014 Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2/13
Numer KRS 000006876
Zachęcam takŜe Członków i Sympatyków
Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski,
szczególnie z tych Klubów, które nie mają statusu Organizacji PoŜytku Publicznego, do wspierania Klubów będących Organizacjami PoŜytku
Publicznego. Szczęść BoŜe,
Antoni Winiarski
Prezes KIK w Katowicach

Decyzja Benedykta XVI
Misja biskupa przedłuŜona
PapieŜ Benedykt XVI poprosił bp. Jana Wieczorka o kontynuowanie posługi biskupa diecezjalnego do końca 2011 roku. Zgodnie z prawem
kanonicznym, po osiągnięciu wieku emerytalnego 75 lat biskupi składają na ręce Ojca Świętego
rezygnację. Istnieje jednak moŜliwość przedłuŜenia misji, i tak się stało w przypadku biskupa
gliwickiego. (...)
Bp Jan Wieczorek urodził się 8 lutego 1935
roku w Bodzanowicach. Święcenia kapłańskie
przyjął 22 czerwca 1958 roku, a sakrę biskupią
16 sierpnia 1981 i pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. 25 marca 1992
roku został pierwszym ordynariuszem nowo
utworzonej diecezji gliwickiej.
kc
Gość Gliwicki, 24 I 2010, str. I

Kluby Inteligencji Katolickiej mające status
Organizacji PoŜytku Publicznego wg. stanu
rejestru na dzień: 8.12.2008
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
Pl. Ks. Emila Szramka 2/13, 40-014 Katowice,
Nr KRS 0000068764, data nadania: 29-11-2006.
Klub Inteligencji Katolickiej, Pl. Św. Jana 17,
43-600 Jaworzno, Nr KRS 0000140728, data nadania: 21-04-2004.
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej,
Bohaterów Warszawy 4a, 43-300 Bielsko-Biała,
Nr KRS 0000010905, data nadania: 1-06-2004.
Klub Inteligencji Katolickiej, Katedralna 4a,
45-007 Opole, Nr KRS 0000046409, data nadania: 23-06-2004.
Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu,
Plac Strzelecki 22 (oficyna), 50-224 Wrocław,
Nr KRS 0000031291, data nadania: 21-01-2005.
Klub Inteligencji Katolickiej, Freta 20/24a, 00-

Ks. biskup Jan Wieczorek na spotkaniu z przedstawicielami grup parafialnych w Parafii MB Kochawińskiej w Gliwicach – 21 III 2009.

Spotkanie
Rady Ruchów Diecezji Gliwickiej
Spotkanie odbyło się w budynku Kurii Diece4

zjalnej w Gliwicach 4 marca 2010 r. Do Rady
naleŜą następujące podmioty:
1. Akcja Katolicka
2. Apostolstwo Dobrej Śmierci
3. Apostolstwo modlitwy
4. Droga Neokatechumenalna
5. Dzieci Maryi
6. Emmanuel
7. Focolari
8. Grupy modlitewne związane z Taize
9. Karmelitański Ruch Ekumeniczny
10. Katolicki Związek Akademicki „Communio”
11. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
12. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
13. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy
14. Katolickie Stowarzyszenie Sportowców
15. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
16. Klub Inteligencji Katolickiej
17. Komunia i Wyzwolenie
18. Legion Maryi
19. Liturgiczna słuŜba ołtarza
20. Ruch solidarności z ubogimi III świata „Maitri”
21. Odnowa w Duchu Świętym
22. Papieski Dzieło Misyjne Dzieci im. MB
z La Salette
23. Przymierze Rodzin Mamre
24. Rodzina MłodzieŜy Chrześcijańskiej
25. Rodzina Radia Maryja
26. Ruch "Effatha"
27. Ruch Kultury Chrześcijańskiej - „Odrodzenie”
28. Ruch Szensztacki
29. Ruch Światło-śycie, Kościół Domowy
30. Ruch Światło-śycie
31. Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta
32. Stowarzyszenie im. Edyty Stein
33. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
34. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
35. Szkoła Nowej Ewangelizacji
36. Trzeci Zakon Franciszkański
37. Trzeci Zakon Karmelitański
38. Wspólnota Dobrego Pasterza
39. Wspólnota św. Marcina
40. Wspólnota śycia Chrześcijańskiego
(duchowość jezuicka).
Ks. biskup Gerard Kusz wysłuchał relacji obecnych przedstawicieli poszczególnych podmiotów
i zadawał zadania. W przypadku KIK-u zasugerował, aby członkowie KIK zasilili „Odrodzenie”, którego członkowie się starzeją i jest ich
coraz mniej oraz, aby KIK upowszechniał wśród
ludzi wiedzę o zapłodnieniu in vitro.
Stanisław Waluś

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
13 marca 2010 r.
Walne Zebranie Delegatów odbyło się w siedzibie naszego KIK. Otworzył je prezes Antoni
Winiarski.

Wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania, komisje mandatowo-skrutacyjną i komisję wnioskową. Następnie naszemu kapelanowi
ks. prof. dr. hab. Józefowi Kozyrze został wręczony Dyplom Członka Honorowego KIK w Katowicach.

Nasz Kapelan dzieli się swoimi wspomnieniami.

Złotą odznakę „ZasłuŜony dla Województwa
Śląskiego” Panu Stanisławowi KrzyŜaniakowi,
członkowi honorowemu KIK, byłemu przewod5

niczącemu sekcji KIK w Tychach, wręczył radny
Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego Józef Buszman.

Pan Jerzy Smołka, przewodniczący sekcji KIK
w Tychach uzupełnił Ŝyciorys Jubilata.
Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego przez Prezesa, finansowego przez Małgorzatę Piechoczek i Komisji Rewizyjnej przez Józefa Dziembę zebrani podjęli uchwały o przyjęciu tych sprawozdań i udzieleniu absolutorium
dla Zarządu. Następnie, w wyniku dyskusji przyjęliśmy kilka uchwał.

Gratulacje panu Stanisławowi KrzyŜaniakowi
składa Małgorzata Piechoczek – członek zarządu KIK.

Kazimierz KrzyŜanowski z Zabrza, członek zarządu KIK zwrócił uwagę, Ŝe trzeba o wiele wcześniej dopracować organizacyjnie zbiórkę w Dniu
Papieskim.

Plurimos annos dla Jubilata,
który 29 XII 2009 r. ukończył 90 lat.

Robert Prorok z Zabrza, członek zarządu KIK
powiedział, Ŝe powinniśmy nie tylko pisać E-maile
z protestami, ale protesty wysyłać listownie lub faksem, bo wtedy jest większa szansa wzięcia naszego
głosu pod uwagę i uzyskania odpowiedzi.

Pan Stanisław KrzyŜaniak
przeczytał swój wiersz z
ksiąŜki „Katyń w literaturze.
Międzynarodowa antologia
poezji, dramatu i prozy” i
przedstawił krótko swoją
drogę Ŝyciową.

Krystyna Partuś, przewodnicząca sekcji KIK
w Zabrzu powiedziała, Ŝe dobrze byłoby, aby
wszystkie sekcje KIK-u zaangaŜowały się w
6

„uzdrowienie” i udroŜnienie polskiego sądownictwa.
Stanowisko WZD KIK w Katowicach
z dnia 13 marca 2010 r.
w związku z zaproponowanymi przez
premiera Donalda Tuska polskimi
kandydaturami do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu
Walne Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach wyraŜa zdecydowaną
dezaprobatę w związku z zaproponowanymi
przez premiera Donalda Tuska polskimi kandydaturami do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu w osobach Leszka Garlickiego, Marka Antoniego Nowickiego i Romana Wieruszewskiego.
UwaŜamy, Ŝe osoby te nie będą naleŜycie broniły prawa do Ŝycia gwarantowanego
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w
Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąŜy oraz podstawowego interesu Polski
i całej Unii Europejskiej, jakim jest przeciwdziałanie kryzysowi demograficznemu.
Stanowisko WZD KIK w Katowicach
z dnia 13 marca 2010 r.
w związku z proponowaną nowelizacją
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
Walne Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach wyraŜa dezaprobatę
w stosunku do wielu zapisów przesłanego do
Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego projektu zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Godny cel, jakim jest ograniczanie wszelkiej
przemocy, nie usprawiedliwia przepisów, które
zmierzają do ograniczenia wolności rodziców w
wychowaniu ich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepisy ustawy nie mogą naruszać
konstytucyjnie zagwarantowanej ochrony Ŝycia
prywatnego i rodzinnego.
Nieporozumieniem jest próba obejmowania
przez prawodawcę najdrobniejszych spraw, jako
przejawów przemocy.
W Polsce brakuje rozsądnej polityki prorodzinnej, a obecne prawo w zakresie ochrony
przed przemocą jest wystarczająco restrykcyjne.
Istotnym zagroŜeniem dla rodzin staje się obecnie ubóstwo materialne.
Przypominamy punkt (3) artykułu 16. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Rodzina

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a szczególnie w
zbiórkę na stypendia dla dzieci z ubogich rodzin.

Danuta Sobczyk, przewodnicząca sekcji KIK
w Siemianowicach Śląskich i członek zarządu
KIK powiedziała, Ŝe aby protest społeczny był
skuteczny, naleŜy śledzić procedurę legislacyjną
nad ustawami w Sejmie i reagować juŜ na etapie
projektu. Wszelkie zmiany w projekcie ustawy,
takŜe proponowane przez czynniki społeczne
(organizacje, stowarzyszenia) są rozpatrywane w
komisjach i podkomisjach sejmowych. Wtedy
moŜna zwracać się do konkretnych posłów, którzy są członkami konkretnej komisji.
Urszula Urbanowicz zaproponowała, aby
Walne Zebranie Delegatów zajęło stanowisko w
sprawie projektów ustaw dotyczących zapłodnienia in vitro, jakie są w Sejmie.
Zebranie zakończyliśmy modlitwą.
Stanisław Waluś
zdjęcia: W. Sala, S. Waluś, A. Winiarski
Uchwała WZD KIK w Katowicach
z dnia 13 marca 2010 r.
w sprawie kryzysu sądownictwa w Polsce
Biorąc pod uwagę coraz więcej wydawanych
wyroków przez Sądy RP bulwersujących ogół
społeczeństwa, a w szczególności członków
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
(np. wyroki Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie Alicji Tysiąc
przeciwko ks. Markowi Gancarczykowi i Archidiecezji Katowickiej, wyrok Sądu Okręgowego
w Gdańsku w sprawie instalacji „Pasji” Doroty
Nieznalskiej) oraz ogólną niewydolność większości sądów w Polsce, co wskazuje na kryzys
polskiego sądownictwa, Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
upowaŜnia Zarząd do opracowania i wysłania do
Parlamentarzystów apelu o niezwłoczne rozpoczęcie prac legislacyjnych mających na cel
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jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa”.
Stanowisko WZD KIK w Katowicach
z dnia 13 marca 2010 roku
w związku ze złoŜonymi w Sejmie projektami
ustaw dotyczących ustawy bioetycznej, która
ma uregulować m.in. stosowanie metody
in vitro w Polsce
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach udziela swego poparcia Projektowi Komitetu Contra in Vitro, dotyczącego całkowitego zakazu tworzenia ludzkich
zarodków poza organizmem matki.
Delegaci opowiadają się za całkowitym prawnym zakazem stosowania metody in vitro, co jest
zgodne ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego i
wpisuje się w całej rozciągłości w ochronę Ŝycia
ludzkiego od samego początku jego istnienia.
Delegaci stanowczo stoją na stanowisku, Ŝe w
Ŝadnym przypadku nie jest dopuszczalna zgoda
na niszczenie istot ludzkich na jakimkolwiek
etapie ich rozwoju.
Projekt Komitetu Contra in vitro wyraźnie zakazuje zabijania i zamraŜania istot ludzkich.
Tylko całkowity zakaz stosowania tej metody
chroni prawa człowieka do Ŝycia i godności oraz
jest zgodny z prawem natury. Prawo natury jest
uniwersalne i akceptują go wszyscy ludzie prawego sumienia, niezaleŜnie od swoich przekonań
religijnych.
Zdaniem Delegatów jest nieetyczne narzucanie przez polityków zachowania dyscypliny partyjnej w głosowaniu nad złoŜonymi projektami
ustaw, które mają skutkować uregulowaniami
prawnymi dotyczącymi powoływaniu do istnienia Ŝycia ludzkiego.

Ŝe wyszydzające jego osobę tuŜ przed pielgrzymką do tego miasta;
- manipulacyjne przedstawianie wizyty Benedykta XVI na Kongresie Rodzin w Walencji
pomniejszające rangę tego wydarzenia, przy
przychylnym relacjonowaniu marszu homoseksualistów dzień wcześniej, który był wymierzony przeciw niemu;
- przesyłka dla abpa A. Bagnasco, przewodniczącego Komisji Episkopatu Włoch, zawierająca
list ze swastyką oraz nabój (w języku mafii oznacza to śmierć) za odwagę sprzeciwiania się Ŝądaniom homo lobby.
Sprzeciw Kościoła wynika z samej jego natury, inaczej by sobie sam zaprzeczał. Chodzi o
elementarną prawdę, elementarną uczciwość intelektualną i moralną. Istnieje potrzeba fundamentalnego rozstrzygnięcia, od którego wszystko zaleŜy i z którego wszystko wynika, pomiędzy dwiema koncepcjami: 1) homoseksualizm
jedną z wielu uprawnionych form bycia człowiekiem, a róŜnica między homoseksualistą a heteroseksualistą jest podobna jak między brunetem
a blondynem, 2) homoseksualizm jest jednym z
tysięcy zaburzeń, którymi moŜe być dotknięte
ciało i duch człowieka, a róŜnica między homoseksualistą a heteroseksualistą jest podobna jak
między człowiekiem ze zdrowym sercem a takim, który ma wadą serca (np. arytmię).
ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”
WARTO PRZECZYTAĆ
Alfred Monnin SJ: „Zapiski z Ars. Notatki naocznego świadka kazań, homilii i
rozmów św. Jana Marii
Vianneya”, Wydawnictwo
KsięŜy Marianów, Warszawa 2009. Na ksiąŜkę
składają się trzy zasadnicze
części: 1) Kazania Proboszcza z Ars(O zbawieniu, O miłości BoŜe, O
przywilejach duszy czystej,
O Duchu Świętym, O Najświętszej Maryi Pannie, O świętowaniu niedzieli, O Słowie BoŜym,
O modlitwie, O kapłanach, O ofierze Mszy świętej, O częstym przyjmowaniu Komunii świętej,
O grzechu, O pysze, O nieczystości, O spowiedzi, O cnotach kardynalnych, O nadziei, O cierpieniach), 2) Homilie Proboszcza z Ars i 3) Rozmowy z Proboszczem z Ars.

„Cywilizacja Ŝycia kontra cywilizacja
śmierci. Współczesne starcie kultur”
Część druga
Drugi prelegent ks. dr Dariusz Oko na początku swojego wystąpienia tłumaczył dlaczego
Kościół, przy całym miłosierdziu, szacunku dla
człowieka, jasno, stanowczo i zdecydowanie
sprzeciwia się homolobby i to pomimo jego całej
potęgi i złowrogości, o których świadczyć moŜe
kilka przykładów:
- skuteczny sprzeciw środowisk homoseksualnych wobec nadania papieŜowi Benedyktowi
XVI tytułu honorowego obywatela miasta Monachium oraz wulgarne, obsceniczne fotomonta8

na przełomie roku 2009 i 2010 Ŝyczenia przysłało 46 kardynałów, arcybiskupów i biskupów, a
wśród nich: ks. Józef Kupny, Biskup pomocniczy Archidiecezji katowickiej i ks. Jan Wieczorek, Biskup Gliwicki.
Stanisław Waluś

Dzienniki w Polsce – jest w czym wybierać
Bardzo dziękuję Panu Bogumiłowi Łozińskiemu za artykuł pt. „Dzienniki o Kościele”
zamieszczony w Gościu Niedzielnym z 27 września 2009 r., na str. 24-26. Jestem redaktorem
biuletynu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach i od czasu do czasu staram się kupić w
tym samym dniu wszystkie dzienniki, jakie są w
kioskach (z wyjątkiem Gazety Prawnej i Sportu):
Dziennik, Dziennik Polski, Dziennik Zachodni,
Fakt, Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, Rzeczpospolita, Super Ekspress, Trybuna. Wybieram
dni, w których np. obchodzimy waŜną rocznicę;
16 października, 2 kwietnia, 3 maja lub 11 listopada.
Analizy porównawczej dokonałem wiele razy
i według mojej oceny, jako katolika i Polaka
najbardziej wartościowymi dziennikami są:
Rzeczpospolita i Nasz Dziennik. W Rzeczpospolitej jest więcej treści dotyczących spraw politycznych, społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych, natomiast w Naszym Dzienniku jest więcej spraw dotyczących wiary, rodziny,
gotowania, ogrodu czy urządzania mieszkania.
Dla ludzi bardziej zainteresowanych sprawami
wiary i Kościoła bardziej bogaty w treści jest
Nasz Dziennik, gdzie jest stały dział: „Wiara ojców” i bardzo często przytaczane są w całości
homilie naszych Biskupów.
Zwróciłem uwagę na zdanie Autora na str. 26:
„Odpowiedziałem w następujący sposób: Jeśli
jesteś uformowanym katolikiem z mocną wiarą,
moŜesz czytać „Gazetę Wyborczą”, znajdziesz
tam najwięcej informacji związanych z religią,
ale prawie zawsze będzie to ich interpretacja,
zwykle niezgodna z nauczaniem Kościoła, więc
musisz być uwaŜny”. Nasuwa mi się pytanie:
Czy nie lepiej byłoby nie kupować „Gazety Wyborczej”, aby nie wspierać finansowo tych, którzy zwykle interpretują informacje związane z
religią niezgodnie z nauczaniem Kościoła?
Bóg zapłać za podjęcie tak waŜnego dla katolików tematu.
Stanisław Waluś
Wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach (list do „Gościa Niedzielnego”
wysłany pocztą elektroniczną 27 IX 2009, przez
Pocztę Polską 28 IX 2009).
PS W przeglądzie prasy w tygodniku „Źródło”
najczęściej przytaczane są fragmenty z „Rzeczpospolitej”, a do redakcji „Naszego Dziennika”

Uchwała
Zebrania Członków Stowarzyszenia Osób
Represjonowanych w Okresie Stanu
Wojennego Województwa Podkarpackiego
– w obronie Instytutu Pamięci Narodowej
z dnia 28 stycznia 2010 roku
Jako byli działacze opozycji antykomunistycznej, a zarazem ludzie, którzy w okresie PRL
ucierpieli wskutek represji ze strony komunistów, mamy obowiązek wystąpić w obronie Instytutu Pamięci Narodowej. (...)
WyraŜamy najwyŜszy szacunek pracownikom
IPN, którzy pomimo wywierania na nich politycznych nacisków i brutalnych ataków, rzetelnie
realizują cele wyznaczone ustawą o IPN, przywracają prawdę o czasach komunistycznego
zniewolenia i ujawniają nazwiska osób, które
dopuściły się zdrady Polski i Narodu Polskiego.
Domagamy się od polityków zaniechania
działań zmierzających do zniszczenia Instytutu
Pamięci Narodowej oraz zaprzestania fałszowania historii i ukrywania prawdy o czasach PRL.
Prezes SOR w SW
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Józef Konkel
Źródło, 28 II 2010, str. 28

Poznań, 20. 03. 2010 r.
List otwarty
w sprawie nowelizacji ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej, którego głównym celem stało się badanie najnowszej historii
Polski, w tym zwłaszcza zbrodni nazistowskich i
komunistycznych na narodzie polskim został
utworzony dopiero po 10 latach od odrodzenia
się niepodległej Rzeczypospolitej. Struktury Instytutu, jego rady naukowe i zasady powoływania kierownictwa zostały tak skonstruowane, Ŝeby instytucja ta była niezaleŜna od doraźnych interesów róŜnych sił politycznych. Zaowocowało
to m. in. szerokimi i obiektywnymi badaniami
najnowszej historii Polski, szczególnie Ŝycia politycznego, społecznego i gospodarczego z okresu rządów komunistycznych, a opublikowane
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dotyczących, ale i przez nich wytworzonych w
ramach czynności związanych z ich „pracą lub
słuŜbą w organach bezpieczeństwa”. To rozwiązanie prawne otwiera szerokie pole do szantaŜu.
Obecna ustawa słusznie to wyklucza. Nie chodzi
tu juŜ tylko o „sprawiedliwość dziejową”, ale o
fakt, iŜ oficerowie SB uzyskają moŜliwość
sprawdzenia, jakie materiały się zachowały.
Dzięki temu wielu z nich uzyska moŜliwość
szantaŜowania swoich dawnych informatorów.
Nie wiadomo teŜ, dlaczego pracownicy IPN mieliby poświęcać swój czas, a tym samym teŜ pieniądze podatnika, na kwerendy dla ludzi, którzy
słuŜyli totalitaryzmowi.
4. Kuriozalna jest zasada udostępniania oryginałów dokumentów. W dotychczas obowiązującej
ustawie mowa jest o kopiach dokumentów, co
jest o wiele bardziej rozsądne. Akta IPN wzbudzają wielkie emocje i wiele osób, w tym teŜ
niektórzy dawni opozycjoniści, publicznie domagało się zniszczenia, ewentualnie „zabetonowania” (!) akt IPN. Z całą pewnością wiele osób
będzie demonstracyjnie niszczyło oryginały dokumentów, bez względu na konsekwencje.
5. Wywołuje zdziwienie usuniecie z obecnej
ustawy bardzo waŜnego celu badawczego:
„opracowania działalności organów bezpieczeństwa państwa” (art. 23 w ust. 2 pkt 6).
6. Nie moŜna zaakceptować niepodlegania rygorom ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej pracowników takich instytucji jak cenzura, Urząd
ds. Wyznań oraz osób słuŜących w obcych słuŜbach cywilnych i wojskowych (art. 5 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz ust. 2).
Z wielkim Ŝalem przyjmujemy, Ŝe tak wielu
posłów Platformy Obywatelskiej, wywodzących
się z ruchu „Solidarność” i opozycji demokratycznej zagłosowało za takimi zmianami w Instytucie Pamięci Narodowej.
Zwracamy się z apelem i serdeczną prośbą do
ich Kolegów Senatorów, by w „izbie refleksji”
odrzucili tę szkodliwą nowelizację. Ideały prawdy i uczciwości w Ŝyciu publicznym, które kierowały naszymi działaniami w tamtym czasie
obowiązują takŜe dzisiaj.
Jeśli mimo wszystko parlament uchwali tę
nowelizację, zwracamy się do Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego o jej zawetowanie.
W imieniu autorów:
prof. zw. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwer-

dotąd materiały, dokumenty i opracowania stały
się waŜną przesłanką dla moŜliwości moralnego
osądu osób Ŝycia publicznego niezaleŜnie od
umiejscowienia na scenie politycznej tamtego i
obecnego czasu. Rezultaty tych badań musiały
doprowadzić do ujawnienia niewygodnych i nagannych moralnie zachowań i postaw takŜe ludzi
związanych z opozycją antykomunistyczną,
osób, które nierzadko były kreowane na autorytety moralne. Tego rodzaju działania stanowią
waŜny element oczyszczania Ŝycia publicznego i
uczciwego rozliczania z przeszłością.
Uczciwe, w duchu prawdy, zmierzenie się z tą
trudną przeszłością jest fundamentem moralnego
ładu społecznego i warunkiem autentycznej demokracji. Część elit z lęku przed konsekwentnym ujawnianiem prawdy lub dla doraźnych celów politycznych rozpętała nagonkę na Instytut
Pamięci Narodowej, dąŜąc do jego likwidacji lub
ograniczenia jego działalności czy wprost do
przejęcia politycznej kontroli nad jego funkcjonowaniem i celami badawczymi.
Takie są - naszym zdaniem - przesłanki uchwalonej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej. Wejście w Ŝycie nowelizacji
tej ustawy będzie oznaczało, Ŝe Polska jako jedyny
kraj byłego bloku komunistycznego pozbawi się
moŜliwości uczciwego rozrachunku z przeszłością i
budowania swoich elit politycznych wolnych od ludzi, którzy splamili się niegodną współpracą z słuŜbami bezpieczeństwa totalitarnego państwa.
Szczególny niepokój w znowelizowanej ustawie budzą:
1. Zmiana zasad wyboru Prezesa IPN-u, zwykłą
większością głosów przez Sejm, co sprawi, iŜ
podstawowym kryterium doboru Prezesa będzie
jego spolegliwość wobec większości sejmowej.
Dotychczasowy sposób powoływania Prezesa
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością 3/5 głosów za zgodą Senatu zmuszał do wypracowania consensusu głównych sił politycznych i uniezaleŜniał Prezesa i działania Instytutu
od bieŜących interesów politycznych.
2. Szczególne oburzenie budzi pominięcie oczywistego wymogu pozytywnego przejścia lustracji
członków kolegium elektorów i kandydatów do
Rady IPN-u, co jest sprzeczne z formułowanym
wymogiem spełniania przez nich wysokich walorów moralnych.
3. Największe oburzenie budzi fakt umoŜliwienia dostępu oficerom i innym pracownikom organów bezpieczeństwa PRL nie tylko do akt ich
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sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dody polskiej polityki
Według sondaŜu „Rzeczpospolitej” Nelly Rokita, Hanna Grokiewicz-Waltz i Julia Pitera to
trzy najbardziej rozpoznawalne kobiety w naszym Ŝyciu publicznym. (...) Dziennik „Rzeczpospolita” z 27 grudnia 2007 r. opublikował
sondaŜ, w którym zapytaliśmy Polaków, o których kobietach politykach w minionym roku media mówiły najczęściej. Nic więcej o tym sondaŜu redakcja nie napisała. (...) Kaja Bogomilska,
Nasza Polska, 2 I 2008, str. 2
PS Postanowiłem na 8 marca zebrać nazwiska
polskich kobiet, które jak mniemam, zasługują
na uznanie, bo nie są to ateistki, a chrześcijanki,
nie kosmopolitki, a patriotki, nie „katoliczkiale”, ale „katoliczki-tak” – tak dla Biblii, tak
wszystkim przykazaniom BoŜym, tak całemu
nauczaniu Kościoła katolickiego.
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, ElŜbieta
Barys, BoŜena Borys-Szopa, Katarzyna Cegielska, Krystyna Czuba, Urszula Dudziak, Barbara
Fedyszak-Radziejowska, Anna Fotyga, GraŜyna
Gęsicka, Zyta Gilowska, Beata Kempa, Ewa
Kowalewska, Teresa Król, Urszula Krupa, Teresa Kuczyńska, Gabriela Masłowska, Janina Miazgowicz, Joanna Najfeld, Aleksandra NatalliŚwiat, Barbara Niemiec, Maria Ochman, Ewa
Polak-Pałkiewicz, Wanda Półtawska, Maria
Smereczyńska, Ewa Sołowiej, Gertruda Szumska, Anna Raźny, Ewa Tomaszewska, Anna Walentynowicz, Hanna Wójkowska.
MoŜe Czytelnicy „Dlatego” dopiszą następne
osoby to tej listy?
Stanisław Waluś

4.

5.

6.

7.

8.

skiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie
krzyŜa w salach szkolnych.
b) Zarząd KIK w Katowicach postanawia wystąpić z wnioskiem do Firmy INSERT S.A. z
Wrocławia o nieodpłatne przekazanie licencji
na uŜytkowanie programu REWIZOR GT.
Przyjęto w poczet członków KIK następujące
osoby: Lucyna Misiórska oraz Aleksandra
Stolarz-Zaic. Obie panie zostały członkiniami
Sekcji Michałkowice.
Omówiono stan finansów Klubu. Obecnie
138 członków jest zwolnionych z płacenia
składek.
Ustalono terminy zebrań Zarządu w pierwszym półroczu: 11 luty, 11 marca, 8 kwietnia,
13 maja i 10 czerwca
Podjęto uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów. Odbędzie się ono 13
marca 2010 roku w siedzibie Klubu. Godzina
rozpoczęcia zebrania: 11.00 (I termin) i 11.15
(II termin).
Postanowiono podjąć starania w celu zwołania Rady Programowej KIK w Katowicach.
Skład Rady po konsultacjach z przewodniczącym – Maciejem Sablikiem, zostanie zaakceptowany przez Zarząd na lutowym zebraniu.
Andrzej Dawidowski

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 11 II 2010
1. Omówiono sprawy organizacyjne związane z
Walnym Zebraniem Delegatów KIK. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2009
zostanie umieszczone na stronie internetowej
KIK na początku marca. W trakcie zebrania
zostanie wręczona Złota Odznaka ZasłuŜony
dla Województwa Śląskiego panu Stanisławowi KrzyŜaniakowi. Wręczenia dokonają
przedstawiciele Marszałka Województwa Pani Barbara Dworak oraz Józef Buszman.
Sprawy gospodarcze związane z zebraniem
omówimy na następnym zebraniu zarządu –
11 marca.
2. Wielkopostne Rekolekcje dla KIK będzie głosił w dniach 14-16 marca ks. dr Damian Bednarski – duszpasterz akademicki w Katowicach.
3. Przewodniczący Rady Programowej pan Maciej Sablik zobowiązał się do przedstawienia
propozycji składu Rady do następnego zebrania zarządu. Przyjęto zasadę, Ŝe członkowie

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 4 I 2010
1. Omówiono sprawy organizacyjne związane
ze spotkaniem opłatkowym KIK w dniu 7
stycznia (czwartek) 2010 roku. W spotkaniu
weźmie udział ks. abp Damian Zimoń oraz
zaproszeni goście: Prezydent oraz Wiceprezydenci Katowic, radni RM Katowice, kierownicy wydziałów Urzędu Miasta Katowice
i inni nasi przyjaciele.
2. Wielkopostne rekolekcje dla członków i sympatyków KIK u Ojców Jezuitów w Czechowicach Dziedzicach odbędą się w dniach 19 –
21 marca.
3. Podjęto następujące uchwały:
a) Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach przyjęte 4 stycznia
2010 r. w związku z Orzeczeniem Europej11

Zarządu nie wchodzą w skład Rady, natomiast będą przygotowywali posiedzenia Rady.
4. Prezes KIK Antoni Winiarski oraz Andrzej
Dawidowski odbyli rozmowę z ks. Markiem
Gancarczykiem, redaktorem naczelnym Gościa Niedzielnego przed rozprawą apelacyjną
(sprawa wytoczona przez panią Alicję Tysiąc
Gościowi Niedzielnemu), która odbędzie się
19 lutego. Rezultatem tej rozmowy był wysłany list do Prezesa Sądu Apelacyjnego w
Katowicach. Wystąpiono do Klubów w Polsce oraz organizacji pokrewnych z apelem o
napisanie podobnych pism.
5. Przeprowadzono rozmowę z ks. Romanem
Chromym, nowym redaktorem mutacji katowickiej Gościa Niedzielnego. Uzgodniono zasady współpracy – będziemy wysyłali odpowiednie informacje z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
6. Wstępnie omówiono uczestnictwo członków
naszego Klubu w dorocznej pielgrzymce Klubów do Częstochowy 5 czerwca 2010 roku.
Dostaliśmy juŜ informację z zaproszeniem do
udziału w pielgrzymce, oraz wykaz miejsc
noclegowych w Częstochowie.
7. W związku z prawdopodobna datą Beatyfikacji Sługi BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki – 6
czerwca, postanowiono, Ŝe członkowie Klubu
wezmą udział w uroczystości wspólnie, pod
emblematem KIK.
8. Postanowiono, po analizie wszystkich dostępnych materiałów, przyjąć stanowisko KIK w Katowicach w sprawie przedstawienia przez Rząd
RP kandydatów na sędziów do Trybunału w
Strasburgu. Zarząd przygotuje stanowisko i podda je pod głosowania na Walnym Zebraniu.
9. Na wniosek Przewodniczącej Sekcji Problemowej w Siemianowicach Śląskich Danuty
Sobczyk Zarząd przyjął uchwałę w sprawie
wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego o nadanie Honorowej Złotej Odznaki
ZasłuŜony dla Województwa Śląskiego zespołowi Pieśni i Tańca z Siemianowic Śląskich. Wniosek przygotuje Danuta Sobczyk,
podpisze Prezes Klubu Antoni Winiarski.
10.
Do grona członków Klubu przyjęto panią
Mariannę Machcińską z Gliwic oraz Mirosławę i Tomasza Gajewskich z Rudy Śląskiej.
11.
Ustalono termin następnego zebrania Zarządu na czwartek 11 marca.
Andrzej Dawidowski

1.

2.

3.
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6.

7.

8.
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Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
11 III 2010
Przyjęto w drodze uchwał Zarządu sprawozdanie Zarządu z działalności za rok
2009 oraz sprawozdania finansowe: Informacje dodatkową, Bilans za rok 2009, Rachunek wyników i strat za rok 2009 oraz
deklarację CIT za rok 2009. Sprawozdania
te zostaną przedstawione Walnemu Zebraniu Delegatów. Omówiono program uroczystości wręczenia panu Stanisławowi
KrzyŜaniakowi Złotej Odznaki ZasłuŜony
dla Województwa Śląskiego.
Przedyskutowano propozycje uchwał jakie
przedstawi Zarząd WZD do uchwalenia.
Będą one dotyczyły kondycji polskiego sądownictwa w kontekście ostatnich wyroków (sprawa Alicja Tysiąc przeciwko ks.
Markowi Gancarczykowi, sprawa o obrazę
uczuć religijnych – „artystka” z Gdańska,
długotrwałe prowadzenie niewygodnych
spraw sądowych) oraz zaproponowania
przez Rząd kandydatur na sędziów do Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu i
ustawy sejmowej o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zarząd postanowił rekomendować WZD
przesłanie adresu do ks. Marka Gancarczyka wyraŜającego poparcie dla jego działań i
solidaryzującego się z jego „mową nienawiści” – aborcja zdaniem Zarządu jest zabójstwem. Odpowiednie oświadczenie po
wyroku z dnia 5 marca zostało juŜ opublikowane.
Zarząd postanowił aby wszystkie rekolekcje i wykłady prowadzone w ramach działalności KIK były nagrywane cyfrowo.
Postanowiono, Ŝe główne uroczystości z
okazji 30 rocznicy powstania w Katowicach KIK odbędą się w okolicach uzyskania rejestracji Klubu – luty, marzec 2011
roku.
Zarząd postanowił włączyć się czynnie w
sprawę budowy nowych kościołów dla katolików na wschodzie.
Zarząd postanowił rekomendować współpracę z parafią z Wilna w sprawie zorganizowania i sfinansowania pielgrzymki do
Watykanu.
Ustalono termin następnego zebrania
Zarządu na czwartek 15 kwietnia.
Andrzej Dawidowski

NASZE ROCZNICE
Marzec
1010 lat temu (7 marca 1000 r.) w czasie zjazdu
gnieźnieńskiego odbyło się uroczyste spotkanie
Ottona III z Bolesławem Chrobrym.
125 lat temu (26 marca 1885 r.) rozpoczęły się
tzw. rugi pruskie - akcja usuwania Polaków nie
posiadających obywatelstwa niemieckiego z obszarów Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego.
75 lat temu (17 marca 1935 r.) w hucie „Pokój”
rozpoczęła pracę nowoczesna walcarka blach,
skonstruowana przez inŜ. Tadeusza Sendzimira,
wybitnego polskiego metalurga.
70 lat temu (1 marca 1940 r.) niemieckie władze
okupacyjne wydały rozporządzenie rozszerzające w Generalnej Guberni obowiązek pracy na
młodzieŜ w wieku 14-18 lat.
70 lat temu (5 marca 1940 r.) na podstawie notatki podpisanej przez Stalina, Mikojana, Mołotowa i Woroszyłowa skazano na śmierć bez sądu
nie mniej niŜ 21 768 Polaków uwięzionych w
Związku Sowieckim.
70 lat temu (16 marca 1940 r.) generalny gubernator Hans Frank zakazał obchodzenia katolickich świąt kościelnych, związanych z polskimi
tradycjami narodowymi, a przede wszystkim
święta Królowej Korony Polski w dniu 3 maja.
70 lat temu (27 marca 1940 r.) szef SS Heinrich
Himmler nakazał budowę obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
70 lat temu (30 marca 1940 r.) pod Huciskiem
Oddział Wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich
majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” stoczył zwycięską bitwę z oddziałami armii niemieckiej.
65 lat temu (13 marca 1945 r.) w obozie koncentracyjnym w Mauthausen zmarł Kazimierz Prószyński, inŜynier mechanik. W 1898 r. skonstruował urządzenie do przesyłania obrazów na odległość, zwane telefotem.
65 lat temu (24 marca 1945 r.) ukazał się pierwszy numer Tygodnika Powszechnego pod redakcją ks. Jana Piwowarczyka. Wydawcą była Kuria
Metropolitalna Krakowska.
65 lat temu (27 marca 1945 r.) w nocy 27/28
marca NKWD aresztowało podstępnie w Pruszkowie 16 przywódców polskiego podziemia i
przewiozło do wiezienia w Moskwie.
30 lat temu (24 marca 1980 r.) podczas sprawowania Eucharystii został zamordowany Oscar
Arnulfo Romero, ordynariusz diecezji San Salvador. Była to zemsta ze strony lewicowych

Krystyna RoŜnowska
Krystyna RoŜnowska
jest członkiem KIK od
października 1995 roku.
Urodziła się 10 lipca
1922 r. Najpierw mieszkała w Krakowie, a w
1930 roku przeniosła się
do Lwowa. Po repatriacji
jej rodzina osiedliła się w
Gliwicach. W roku 1990,
po raz pierwszy uczestniczyła w konkursie literackim zorganizowanym
w Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach przez
Klub Literacki przy Polskim Związku Niewidomych. Zdobyła tam pierwszą nagrodę i została
stałym członkiem Klubu.
Jej poezja publikowana była w dwumiesięczniku „Nowy Przegląd Wszechpolski” z Lublina,
w kwartalniku Fundacji Artystów Niepełnosprawnych oraz w wydawnictwie „Słowem i
kształtem” z Krakowa. Ukazały się jej cztery
tomiki poezji: „Porozmawiajmy” (1999), „Podsłuchy” (2003), „Trwanie” (2006), „Barwy słowa” (2007). Z ostatniego tomiku:
Środki zastępcze
To pomysł ekonomisty
Według specjalisty
Środki zastępcze są równe oryginałom
Ale łatwiej dostępne i duŜo tańsze
To sprawia, Ŝe stoją na wszystkich półkach sklepowych
Ubrane w atrakcyjne hasełka reklamowe
Wzrok przyciągają i kuszą cenami
To trwa
Ale tak się stało, Ŝe środki zastępcze
ZłowróŜbnie atakują świat uczuć bliskich człowiekowi
Miłość? Po co?
Teraz kocha się inaczej
Przyjaźń? Po co?
Dobry kumpel wystarczy na dziś
Honor? Po co?
Niech Ŝyje swoboda! Róbta co chceta!
Tak teŜ moŜna Ŝyć
No tak
WciąŜ biegniemy naprzód, pokonując przeszkody
Ale ten bieg przez płotki, to nie bieg po zwycięstwo.
Bo za to co łatwo dostępne trzeba nieraz
Drogo płacić
Środki zastępcze
Nie przesłonią człowiekowi prawdy
O wartościach, których twórcą jest Bóg.
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władz. Wcześniej arcybiskup wielokrotnie występował w obronie pozbawionej wszelkich praw
ludności w Salwadorze.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Pielgrzymka KIK na beatyfikację czcigodnego
Sługi BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki
6 czerwca – bliŜsze informacje wkrótce
Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni
Opracował: ks. Antoni
Lewek, Warszawa 1986
W związku z zapowiedzianą na 6 czerwca
2010 r. beatyfikacją
czcigodnego Sługi BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki będziemy tu udostępniać
Czytelnikom
wiersze z tej broszury.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok
2010
Marzec 2010: Ogólna: Aby gospodarką światową zarządzano sprawiedliwie, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych narodów, zwłaszcza najuboŜszych. Misyjna: Aby kościoły w
Afryce były znakiem i narzędziem pojednania
oraz znakiem sprawiedliwości we wszystkich regionach kontynentu.
Kwiecień 2010: Ogólna: Aby odpowiedzią na
zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu były
szacunek, tolerancja i dialog między wierzącymi.
Misyjna: Aby chrześcijanie, którzy są prześladowani z powodu Ewangelii, dzięki mocy Ducha
Świętego wytrwali w dawaniu świadectwa o miłości Boga do całej ludzkości.

Jest takie miejsce w Warszawie
Jest takie miejsce w Warszawie
Gdzie prawda jak ogień płonie
Tam honor, Bóg i Ojczyzna
I polski orzeł w koronie
Ta mała Jasna Góra
Na skwerze Ŝoliborskim
Świeci, jak gwiazda jasna
Prawdziwym obliczem Polski
Jest przybytkiem natchnienia
I nadzieją błądzących
Jest źródłem odrodzenia
Wierzących i niewierzących
Bogu niech będą dzięki
śe w Swojej łaskawości
Dał nam tu Księdza Jerzego
Odwagę prawdziwej Polski
A dając mu wielkie serce
Co kraj ogarnia miłością
Przez niego Sam się pochyla
Nad polską Solidarnością
Wrzesień 1984

Kościół – pielgrzymująca wspólnota wiary
Rekolekcje Wielkopostne Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
14-16 marca 2010 r.
Rekolekcje odbyły się w Kościele Garnizonowym w Katowicach i głosił je ks. dr Damian
Bednarski, duszpasterz akademicki w Katowicach, który w następujący sposób zachęcał do
uczestnictwa:
„Podczas rekolekcji pragnę się wraz z Wami zastanowić nad rolą bractw, stowarzyszeń, grup apostolskich i ruchów kościelnych w Ŝyciu chrześcijanina. Rozpoczniemy od refleksji nad potrzebą zaangaŜowania się w budowanie „communio” –
wspólnoty, a następnie podejmiemy refleksję nad
znaczeniem jej dla osobistego rozwoju duchowego, intelektualnego oraz ludzkiego katolika. W
podsumowaniu popatrzymy na usytuowanie teologiczne zrzeszeń wiernych świeckich. Poprzez taki
wybór tematów konferencji pragnę zwrócić uwagę
na bogactwo Ŝycia kościelnych wspólnot oraz zachęcić do Ŝywego przeŜywania swej obecności w
Kościele.”

Pielgrzymki KIK w 2010 roku
Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK. Organizator zastrzega sobie prawo
zmian w programie. Zapisy: w godzinach dyŜurów oraz telefonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo mają członkowie Klubu i ich rodziny.
Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy
nie ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciąŜone
kosztami powstałymi z powodu rezygnacji oraz
wynikającymi z umowy KIK z biurem podróŜy.

Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej
na Jasną Górę
W tym roku odbędzie się w sobotę 5 czerwca.
Szczegółowy pogram zostanie podany później.
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Śląski - Św. Jacek OdrowąŜ. Wyj. 7:00 z parafii
na Dolnym Tys. 7:15 z pl. Andrzeja w Katowicach. Koszt: 30 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, NW i KL, opieka duchowa kapłana,
przewodnik a sanktuariach. Przyj. ok. 17:30.
Wpłata przy zapisie.
1-3.05. (3dni) Sanktuaria: Kalisz. Licheń, Grąblin. Wyj. godz. 6:00 z parafii na Dolnym Tys.
6:15 z pl. Andrzeja. Koszt 295 zł. Świadczenia:
przejazd, noclegi w sanktuarium, pok. 3, 4 osobowe z łazienkami, do 2 osobowego dopłata 50
zł. Ubezpieczenie NW. 2 obiady w Kaliszu 1
ciepła kolacja w Licheniu i 2 śniadania, przewodnik w sanktuariach, opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 100 zł przy zapisie. Do 15
kwietnia całość.
8.05. Kraków sanktuaria: MB. Smętnej Dobrodziejki, M.B. Piaskowej, M.B. Wolności, Świętego Stanisława, Świętego Stanisława Męczennika, Wniebowzięcia NMP - Bazylika Mariacka.
Wyj. godz. 7:00 z parafii na Dolnym Tys. i 7:15
na pl. Andrzeja. Koszt: 30 zł + 15 zł na bilety
wstępu. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie
NW, parkingi, opieka duchowa kapłana, przewodnicy w sanktuariach. Wpłata przy zapisie.
Przyj. ok. 18-00.
15.05 – 22.05. (8 dni) Ukraina: Lwów, Olesko,
Podgorce, Brody, Poczajów, Krzemieniec, Dubno, Łuck, Olika, Klewań, Nowomalin, Ostróg,
Kijów, śytomierz, Starokonstantynów, Kamieniec Podolski, Chocim, Jazłowiec, Halicz, ŚwiŜ,
Lwów, Katowice. Noclegi; Lwów - 3, Krzemieniec, Nowogrodek Wołyński, śytomierz, Kamieniec. Wyj. godz. 6:00 z parafii na Dolnym
Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt: 260 Euro + 350
zł + 30 hrywien na wstępy. Świadczenia: przejazd + opłaty drogowe - parkingowe, ubezpieczenie NW i KL, 7 noclegów, 7 ciepłych kolacji,
7 śniadań, przewodnik miejscowy, opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki przy zapisie 200
zł, całość do 15 kwietnia.
16.06 – 20.06. (5 dni) Sanktuaria południowej
Polski: Lipnica Murowana, Nowy Sącz, Stary
Sącz, Dukla - nocleg, Jaśliska, Polańczyk, Jasień, Kalwaria Pacławska - nocleg, Jarosław,
Przeworsk, LeŜajsk - nocleg, Łańcut, Zawada,
Przeczyca, Tuchów - nocleg, Zabawa, Szczepanów, Dębno, Katowice. Wyjazd godz. 6:00 z parafii na Dolnym Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt:
480 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie
NW, 4 noclegi w Domach Pielgrzyma, 4 ciepłe
kolacje, 4 śniadania, opieka duchowa kapłana,

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
Pielgrzymki z Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa
Świętego i Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych w
Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach.
ZAPISY i informacje: zapisać się i dokonać
wpłaty moŜna w parafialnej salce chóralnej w
poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o
godz. 18.45 - 19.20. Informacja Jan Mikos, tel.
032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697
684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel.
032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej
w Katowicach w ostatni piątek kaŜdego miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka
2/13.
Na listę pielgrzymów moŜe być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne
osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w
okresie poniŜej miesiąca do wyjazdu, jeŜeli zostały juŜ dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy,
osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę
zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione juŜ koszta.
Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a
na terenie innych państw NW i KL, posiadają
opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej
trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach
w kraju.
10. 04. Kraków sanktuaria: M.B. Królowej Polski - Arka Pana, i Łagiewniki - Miłosierdzia BoŜego. Wyj. 7:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu
7:15 z Pl. Andrzeja w Katowicach. Przyj. 17:30.
koszt 30 zł. świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, przewodnicy w sanktuariach, opieka
duchowa kapłana. Wpłata przy zapisie.
18.04 - 23.04. (6 dni) Włochy: Padwa, AsyŜ,
Rzym, Watykan - Muzeum Watykańskie. Wyj. z
parafii na Dolnym Tysiącleciu godz. 6:00 z pl.
Andrzeja 6:15. Koszt: 190 Euro + 460 zł + 30
Euro na wstępy i przejazdy w Rzymie. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW i KL, 4 noclegi w hotelach - pok. 2, 3 osobowe z łazienkami, 4 ciepłe kolacje i 4 śniadania, przewodnik,
opieka duchowa kapłana, opłaty drogowe, parkingowe, miejskie. Przy zapisie wpłata zaliczki
200 zł, do końca roku całość w złotówkach, do
15 marca całość w Euro.
25.04. Sanktuaria: Rudy Raciborskie - cystersi,
Góra Św. Anny - Anna Samotrzecia, Kamień
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przewodnik w sanktuariach. Wpłata zaliczki przy
zapisie 150 zł, całość do 15 maja.
12.08 – 22.08. (11 dni) Sanktuaria wschodniej i
północnej Polski: Jędrzejów, Kielce, Św. KrzyŜ,
Godów - nocleg. Kazimierz Dolny, Lublin - nocleg. Włodawa, Kodeń, Protulin, Leśna Podkowa
- nocleg, OstroŜany, Topczewo, Juchnowiec,
Święta Woda, RóŜanystok - nocleg. Krasnybór,
Rajgród, Studzieniczna, Olecko, - nocleg, GiŜycko, Kętrzyn, Święta Lipka - nocleg, Stoczek
Klasztorny, Lidzbark Warmiński, Głotowo, Gietrzwałd - nocleg. Przasnysz, Rostkowo, Czerwińsk - nocleg, Niepokalanów, Szymanów,
Międniewice, Nowe Miasto nad Pilicą - nocleg,
Studzienna, Piotrków Trybunalski Częstochowa
- nocleg, Katowice. Wyj. godz. 6: 00 z parafii na
D. Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt: 980 zł.
Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW,
przewodnicy w sanktuariach, opieka duchowa
kapłana, 10 noclegów w Domach Pielgrzyma, 10
- ciepłych kolacji, 10 śniadań. Wpłata zaliczki
300 zł przy zapisie, całość do 15 lipca.
11.09 – 26.09. (16 dni) Grecja - Turcja - Śladami Św. Pawła. Novi Sad, Philippi, Kavala,
Istambuł, Ayvalik, Pergamon, Efez, Meryem
Ana - domek M.B., Troja, Saloniki, Meteora,
Delfy, Ateny, Korynt, Mykeny, Epidauros, Wyjazd 6:00 z parafii na D. Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt; 620 Euro + 750 zł + 80 Euro na wstępy. Świadczenia: przejazd, Ubezpieczenie NW i
KL, 15 noclegów w hotelach pok. 2,3 osobowe z
łazienkami, 14 ciepłych kolacji 15 śniadań, opieka przewodnika, opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 400 zł przy zapisie, całość do 30 lipca.
2.10. Sanktuarium: Święta Anna, Częstochowa.
wyj, godz. 7:00 z parafii i 7:15 z pl. Andrzeja.
Koszt. 30 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, opieka kapłana, przewodnik w miejscach sakralnych. Wpłata przy zapisie.

W przypadku pielgrzymek organizowanych przy
pomocy Biura PodróŜy (np. AVE z Katowic)
uczestników pielgrzymki obowiązują zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem PodróŜy.
W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji z
uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące
powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma
podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku,
będą odliczane poniesione juŜ koszty.
Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne
z Duszpasterstwem Akademickim.
DyŜury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca.
DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyŜurujących
jest Rajmund Rał – członek KIK w Katowicach
(renekr@poczta.onet.pl).
Składki:
Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O
ile to jest moŜliwe, składki prosimy wpłacać
skarbnikowi, który dyŜuruje w siedzibie KIK w
ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032
2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Bankowy w
PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyŜurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK
w Internecie:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
DyŜury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks.
Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do
18.00. Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław
Waluś (032-2381797, s.walus@data.pl). Nakład:
400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji
Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2,
skr. poczt. 376

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego
Winiarskiego
II połowa lipca - Rumunia i Bułgaria. BliŜsze
informacje wkrótce.
19 - 22.08.2010. Sudety - Kotlina Kłodzka i
Adrszpaskie Skały (Czechy). BliŜsze informacje
wkrótce.
Zapisy i informacje: tel. kom. 0508 290199,
tel. słuŜb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112.
E-mail: awini55@yahoo.com
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pielrpa.html
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