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Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej
świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan
Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaŜe? Albowiem On jest jak
ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy
będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat staroŜytnych.
Ml 3,1-4
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
Anioł Pański – niedziela 16 I 2011 r.
„Drodzy bracia i siostry, Polacy! Serdecznie pozdrawiam was wszystkich: obecnych tu w Rzymie, w Polsce i w świecie. Podzielam waszą radość z ogłoszenia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja tego roku.
Ta wiadomość była bardzo oczekiwana przez
wszystkich, a w szczególny sposób przez was,
dla których Czcigodny mój Poprzednik był
przewodnikiem w wierze, w prawdzie i w wolności. śyczę wam głębokiego, duchowego przygotowania się do tego wydarzenia i z serca
wszystkim błogosławię”.
Audiencja ogólna – środa 19 I 2011 r.
„Witam serdecznie Polaków! Szczególnie pozdrawiam księŜy z Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie, którzy przybyli tu wraz z Biskupami i zaproszonymi gośćmi z okazji obchodów
100-lecia tej placówki. Niech jubileusz przeŜywany
pod patronatem św. Józefa Sebastiana Pelczara, załoŜyciela instytutu będzie dla was okazją do refleksji, wspomnień i źródłem duchowych inspiracji.
Wszystkim z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.
Audiencja ogólna – środa 26 I 2011 r.
„Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do
Polaków! Wczoraj zakończyliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niemniej nigdy nie
moŜemy przestać modlić się i podejmować wysiłki, aby budować braterską jedność wszystkich
uczniów Chrystusa. Przynagla nas Jego modlitwa: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim
imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili
jedno” (J 17, 11). Niech Bóg wam błogosławi!”.
http://www.radiovaticana.org/pol

Oczekując na beatyfikację
Ojca Świętego Jana Pawła II
Święto Miłosierdzia BoŜego
Roku Pańskiego 2011
Pielgrzymka KIK do Rzymu
29 kwietnia - 3 maja 2011. Beatyfikacja Sługi
BoŜego Jana Pawła II. Wyjazd autokarem z Katowic 29.04. w piątek o godz. 4 rano sprzed katedry Chrystusa Króla. Nocleg we Włoszech.
Z soboty na niedzielę czuwanie na Placu św.
Piotra. W niedzielę 1 maja udział w uroczystej
Mszy św. beatyfikacyjnej Sługi BoŜego Jana
Pawła II na Placu św. Piotra. Nocleg we Włoszech. W drodze powrotnej sanktuarium Manopello (Chusta - Cudowne Oblicze Jezusa Chrystusa) oraz Sanktuarium Świętej Rodziny w Loreto. Nocleg we Włoszech. Powrót we wtorek 3
maja późnym wieczorem. Kapelan: ks. prof. Józef Kozyra. Pilot: Antoni Winiarski. Więcej informacji na stronie internetowej KIK.
ZAPISY i informacje: Antoni Winiarski tel.
kom. 508 290199, tel. słuŜb. 32 3591198, tel.
dom. 32 2557112 E-mail: awini55@yahoo.com
PrzekaŜ 1% podatku na KIK, bo warto
Przekazane pieniądze będą w całości przeznaczone na działalność wydawniczą, społecznokulturalną i charytatywną.
Przekazując 1% podatku na KIK, naleŜy w zeznaniu podatkowym PIT, wpisać pełną nazwę
Klubu i numer KRS:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Numer KRS 000006876
Zachęcam takŜe Członków i Sympatyków innych Klubów do wsparcia katowickiego KIK.
Antoni Winiarski, Prezes KIK w Katowicach

Kolędowanie u św. Michała Archanioła
w Siemianowicach Śl. - Michałkowicach
20 stycznia 2011 r. o godzinie 19.00 w Domu
Parafialnym parafii Św. Michała Archanioła w
Michałkowicach odbyło się spotkanie członków
i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej
oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
(POAK). Tym razem było to otwarte spotkanie
dla wszystkich, kto tylko chciał zaśpiewać kolędy. W silnej grupie zjawili się przedstawiciele
Siemianowickiego Stowarzyszenia Kulturalnego
Osób Niepełnosprawnych. Nadspodziewanie
wysoka frekwencja mile zaskoczyła organizatorów.

Ś† P
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Justyna Mniuszko - stewardesa
Z panem Zdzisławem Moniuszką, ojcem
stewardesy Justyny Moniuszko, która na
pokładzie wojskowego samolotu Tu-154M
oddała Ŝycie w słuŜbie Polsce, rozmawia
Adam Białous
(...) Dlaczego, Pana zdaniem, samolot nie
znalazł się jednak na pasie?
- Moim zdaniem, mogła być przestawiona
radiolatarnia, i to jakieś 600-800 m dalej od
początku lotniska. Wystarczy wówczas dopasować do tego parametry naprowadzania
samolotu, i to przy takim raku widoczności
zupełnie wystarczy, Ŝeby samolot nie mógł
trafić na pas lotniska. Podkreślam jednak, Ŝe
to tylko moje domysły. Dlatego konieczne
jest rzetelne zbadanie technicznych przyczyn katastrofy, a nie pseudopsychologiczne wywody, jakie mamy w rosyjskim raporcie.
(...) Mam nadzieję, Ŝe coraz więcej Polaków
przestanie dawać się omamiać politykierom,
a zacznie w końcu wybierać do władz ludzi
uczciwych, którzy będą prowadzili prawdziwą politykę, która słuŜy Polsce.
(...) Byli u nas dziennikarze z Niemiec i
bezkrytycznie powtarzali te niedorzeczności
skonstruowane przez Rosję. Mówili o czterech próbach lądowania, winie polskich pilotów... zupełnie jakby się oglądało rosyjską
telewizję. Nasi rządzący powinni jak najszybciej zatrzymać te falę kłamstw na temat
katastrofy, która zalewa Zachód.
(...)
Nasz Dziennik, 27 I 2011, str. 3
Stanisław Waluś

Spotkanie prowadzili na zmianę Danuta Sobczyk (KIK) i Stefan Wieczorek (POAK).
Uczestnicy zapoznali się z tradycją kolędowania
w Polsce i na Śląsku. Z czasem kolęda zaczęła
oznaczać: - pieśni dla uczczenia BoŜego Narodzenia; - odwiedziny duszpasterskie domostw,
mieszkań; - obrzęd ludowy związany z chodzeniem po domach.

Zebrani wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki
przy akompaniamencie Franciszka Rzepczyka –
siemianowickiego muzyka. Przerywnikiem w
śpiewie były wspomnienia zapomnianych zwyczajów i anegdot związanych z okresem boŜonarodzeniowym. Spotkanie upłynęło w ciepłej,
serdecznej atmosferze; śpiew był dla ducha, a
słodki poczęstunek dla ciała. Błogosławieństwo
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kopii z podaniem pisma, daty i strony – oraz
podkreśleniem krótkiego fragmentu – fragmentów do opublikowania w biuletynie. Oczywiście
proszę o podanie swojego imienia i nazwiska.
Stanisław Waluś

ks. Eugeniusza Kurpasa proboszcza parafii oraz
gromko zaśpiewana kolęda „Bóg się rodzi moc truchleje…” zakończyły to piękne spotkanie. Uczestnicy wychodząc długo jeszcze rozmawiali o tych
przeŜytych radosnych chwilach. Owocem tego zebrania m.in. było zawiązanie się nowych przyjaźni.
Stefan Wieczorek – POAK Michałkowice
Zdjęcia: ŚSKON

W obronie
Muzeum płk. Ryszarda Kuklińskiego
Oświadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwości skierowane do premiera Donalda Tuska
w sprawie likwidacji Muzeum płk. Ryszarda
Kuklińskiego
Panie Premierze, jak się dowiadujemy, Zakład
Gospodarki Nieruchomościami dzielnicy Warszawa Śródmieście „wypowiedział umowę najmu lokalu”, w którym znajduje się Muzeum płk.
Ryszarda Kuklińskiego. (...)
Panie Premierze, Pana jako historyka nie musimy przekonywać o potrzebie istnienia w Warszawie Izby Pamięci wielkiego Polaka, który
przekazując tajne sowieckie dokumenty wywiadowi amerykańskiemu, przyczynił się do zaŜegnania III wojny światowej oraz upadku „imperium zła”, czyli Rosji Sowieckiej. (...)
Z powaŜaniem – senatorowie PiS: Czesław
Ryszka, Stanisław Karczewski, Zdzisław Pupa, Alicja Zając, Waldemar Kraska, Ryszard Bender, Władysław Dajczak, Bohdan Paszkowki, Kazimierz
Wiatr, Tadeusz Gruszka, Stanisław Piotrowicz,
Sławomir Sadowski, Stanisław Gogacz, Władysław
Ortyl, Jerzy Chróścikowski, Adam Massalski, Lucjan Cichosz, Grzegorz Wojciechowski, Krzysztof
Majkowski, Kazimierz Jaworski, Jan Dobrzyński,
Henryk Górski, Zbigniew Cichoń, Bronisław Korfanty, Tadeusz Skorupa, Stanisław Kogut, Maciej
Klima, Piotr Kaleta, Dorota ArciszewskaMielewczyk, Witold Lech Idczak, Wojciech Skurkiewicz, Norbert Krajczy, Wiesław Dobkowski.
Warszawa, 15 grudnia 2010 r.
Niedziela, 2 I 2011, str. 13.
Źródło, 23 I 2011, str. 26.

Pluralizm zanika
Z Czytelnikami „Dlatego” dzielę się smutną
informacją o negatywnych zmianach w środkach
masowego przekazu w Polsce. Będzie to cytat z
artykułu „Wolność w zagroŜeniu” Witolda Dudzińskiego i odnośniki do artykułów w czasopismach katolickich (i nie tylko).
„Najpierw konferencja „Ograniczanie wolności
słowa w Polsce”, potem demonstracja przed siedzibą premiera. To był pracowity tydzień stowarzyszenia walczącego o pluralizm mediów. Są ku
temu waŜne powody: rugowanie z mediów publicznych niewygodnych dla władzy programów
i dziennikarzy. Wyrzucenie z ramówki TVP programów: „Misja specjalna” Anity Gargas, „Antysalon” Rafała Ziemkiewicza, „Bronisław
Wildstein przedstawia”, „Wojna światów” Grzegorza Górnego i Tomasza Terlikowskiego oraz
„Boso przez świat” Wojciecha Cejrowskiego i
„Pod prasą” Tomasza Sakiewicza, a ostatnio –
zapowiedź likwidacji „Warto rozmawiać” Jana
Pospieszalskiego.”
Niedziela, 30 I 2011, str. 36-37
„Warto rozmawiać” w likwidacji. Koniec
rozmawiania. O politykach, którym przeszkadza
w publicznej telewizji program Jana Pospieszalskiego, mówi Paweł Nowacki.
Gość Niedzielny, 16 I 2011, str. 40-41.
W obronie programu „Warto rozmawiać”.
Niedziela, 16 I 2011, str. 2.
Decyzja polityczna z Janem Pospieszalskim
rozmawia Robert Wit Wyrostkiewicz.
Nasza Polska, 11 I 2011, str. 4
Solidarni zepchnięci w prywatność. O likwidacji „Warto rozmawiać”, Polsce podzielonej
pół na pół i wyborczych fałszerstwach z JANEM POSPIESZALSKIM rozmawia Jakub
Jałowiczor.
Tygodnik Solidarność, 14 I 2011, str. 25.
Tu mam prośbę do Czytelników. O ile w czytanej przez siebie prasie spotkali się z tym tematem (aprobata lub dezaprobata) – prosiłbym o
przysłanie mi (adres na końcu biuletynu) ksero-

Wydawnictwo ZNAK nie powinno
wydawać ksiąŜki „Złote Ŝniwa”
Do takiego wniosku doszedłem po lekturze
kilku artykułów w tygodnikach katolickich. Tę
ksiąŜkę moŜna teŜ potraktować jako beletrystykę
na pograniczu fantastyki.
Stanisław Waluś
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istnienia obozów koncentr. i zagłady, zorganizowanych przez Niemców oraz przypisywanie
roli sprawczej w procesie ich powstania i funkcjonowania innym narodom, w tym Polakom (w
wielu krajach eur. za jego głoszenie przewidziane są sankcje karne). (...)
... za K.O. uznaje się takŜe uŜywanie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” (Polish
concentration camps). (...)
Encyklopedia katolicka, tom 14, Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2010, str. 1014-1015.

OŚWIĘCIM
Nie czekaj – podpisz
Są sprawy, wobec których nikt nie powinien pozostawać obojętny. Nie wolno przyjąć ich do wiadomości i tylko machnąć ręką. Nie moŜna się zgodzić na zakłamywanie prawdy. Ofiarami obozu Auschwitz-Birkenau było ponad: 900 tys. śydów z całej Europy, 70 tys. Polaków, 20 tys. Romów, 14 tys.
sowieckich jeńców, 25 tys. osób róŜnej narodowości.
Od wielu lat niektóre reakcje pisząc o Oświęcimiu uŜywają określenia „polski obóz koncentracyjny”. Albo jest to wyrazem ignorancji, albo świadomej krucjaty przeciwko prawdzie.
Dotarła do nas informacja o petycji w tej sprawie
i o zbieraniu pod nią podpisów. PoniŜej zamieszczamy tekst tej informacji.
(red)
JeŜeli sześć milionów obywateli Polski mogło
oddać swoje Ŝycie podczas drugiej wojny światowej, to myślę, Ŝe milion Polaków moŜe teraz złoŜyć
swoje podpisy, aby ich w ten sposób uhonorować –
podkreśla w rozmowie Alex StoroŜyński, prezes
Fundacji Kosciuszkowskiej i znany amerykański
dziennikarz polskiego pochodzenia, który jest pomysłodawcą petycji. Celem inicjatywy jest doprowadzenie do tego, by największe amerykańskie redakcje – takie jak „New York Times”, „Wall Street
Journal”, „Washington Post” czy „Associated
Press” – wprowadziły do tzw. Styleboków (dziennikarskich podręczników, które określają, jak naleŜy
i jak nie naleŜy pisać) zapis o tym, Ŝe nie wolno
uŜywać terminu „polski obóz koncentracyjny”. Zamiast tego powinno się uŜywać oficjalnie zaakceptowanej przez UNESCO nazwy obozu AuschwitzBirkeau, a więc „niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady”. Czy Polakom uda się zebrać
milion podpisów przeciw „polskim obozom”?
Link do strony z petycją:
www.thekf.org/events/news/petition/
Poślij dalej!!!!
Źródło: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Oświęcim.
Wiadomości KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej
Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Nr 1112 (176177), listopad-grudzień 2010 r., str. 19.

Ewa Winiarska
Poza kontekstem
Anon, to sudden silence won,
In fancy they pursue
The dream-child moving through a land
Of wonders wild and new,
In friendly chat with bird or beast –
And half believe it true.
Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland

Kontekst to pewna przestrzeń, w której istnienie danego punktu ma swoje uzasadnienie w odniesieniu do tej konkretnej przestrzeni – kontekstu. Przestrzeń ta składa się z odniesień punktów
względem siebie. NaleŜymy do niej, choć nie
zawsze jesteśmy w tej przestrzeni osadzeni. Kiedy znajdujemy się poza swoją przestrzenią, jesteśmy en dehors du contexte.
Leciałam samolotem 10 km nad ziemią z prędkością ok. 800 km na godzinę. Miałam wraŜenie,
Ŝe samolot leniwie przetacza się nad makietą
miasteczek, lasów i pól poprzecinanych gdzieniegdzie szarymi nitkami dróg, po których posuwają się resoraki, podobne do tych zbieranych
przeze mnie w szkole podstawowej. Po pewnym
czasie zobaczyłam chmury szczelnie zakrywające ziemię, jakby broniły krajobrazu miasteczek,
lasów i pól innego juŜ kraju. Niedługo przed lądowaniem pokazała się Tamiza wijąca się w nieskończoną ziemską przestrzeń. Widok rzeki, od
której odbijało się zachodzące słońce, zrobił na
mnie tak ogromne wraŜenie, Ŝe panorama Londynu umknęła zupełnie mojej uwadze.
Lecąc samolotem 10 km nad ziemią z prędkością ok. 800 km na godzinę, byłam fueri contesto. To była inna perspektywa spojrzenia na znany mi świat, bezpieczny i zdecydowanie większy
ode mnie, wydający się teraz śmieszną, zminia-

OŚWIĘCIMSKIE KŁAMSTWO (niem. Auschwitzluge),
negowanie prawdy o niem.
zbrodniach → ludobójstwa dokonanych w okresie rządów A.
Hitlera, a zwł. kwestionowanie
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się w Polsce, Ŝe nawiązuje kontakty z Polakami
w swoim angielskim mieście, Ŝe chce społecznie
uczyć języka polskiego dzieci polskich emigrantów. Jej głos brzmiał jak pełna tęsknoty melodia
nad basso ostinato silników samolotu.
Jak często nasza współczesna kultura wymaga
wyrywania z kontekstu! Podczas pobytu w Anglii udałam się do sławnego i ogromnego zarazem The British Museum. W jednej z gablot, w
sali poświęconej staroŜytnemu Egiptowi, leŜał na
boku skulony szkielet obciągnięty ciemną skórą,
liczący sobie kilka tysięcy lat. Zmarły człowiek
(cóŜ z tego, Ŝe dawno) znalazł się poza przestrzenią, do której powinien teraz naleŜeć – czyli
do grobu, ognia bądź ziemi. Tymczasem stał się
jednym z wielu eksponatów muzealnych. Z takim samym kulturalnym barbarzyństwem mamy
do czynienia równieŜ w muzyce! Bo jak inaczej
nazwać sytuację wykonywania podczas koncertów utworów, przynaleŜących do modlitwy, będących nierozerwalnie (czy jednak na pewno?)
związanych z Mszą św.? Wsłuchiwałam się kiedyś w niezwykłą Mszę h-moll, zwaną Wielką,
Jana Sebastiana Bacha w Filharmonii Śląskiej.
Słyszałam melodię rozpaczliwie próbującą się
przebić przez sklepienie sali koncertowej do Adresata przejmującego Kyrie. Dla spragnionych
nowych wraŜeń muzycznych słuchaczy Msza hmoll okazała się monumentalnym utworem, okaleczonym jednak przez wyrwanie ze swego modlitewnego i kościelnego kontekstu.
Odwiedzając kolejne miejsca w Anglii, dochodziłam stopniowo do wniosku, Ŝe bycie out
of context tworzy zarazem pewien kontekst –
jakąś przestrzeń będącą hybrydą, która niejednokrotnie zaszokowała w ciągu jednego tygodnia turystkę z Europy Środkowo-Wschodniej.
Rozmyślałam o tym, spoglądając przez małe
okienko samolotu na przesuwające się chmury
kłębiaste wyobraŜające pędzącego na ogromnym koniu wojownika, wymachującego groźnie włócznią.

turyzowaną sceną, gdzie mieszkają ludzie, o których istnieniu kompletnie nie mam pojęcia, w
domach wielkości co najwyŜej pudełka od zapałek, wyglądających w nocy jak groby na cmentarzu na początku listopada. Byłam poza swoją
przestrzenią, naturalną dla kaŜdego człowieka –
poza ziemią. Patrząc przez małe okienko samolotu myślałam o prof. Ransomie, który bardzo
brutalnie został wyrwany ze swojej przestrzeni
przez Westona. Porwany Ransom nie wiedział
jakim pojazdem się porusza, ani dokąd ten pojazd zmierza – widział za to przez okno „wspaniały i jednocześnie złowrogi księŜyc”1. Po
chwili zdał sobie sprawę, Ŝe to nie moŜe być
księŜyc, poniewaŜ jest za duŜy i nie wygląda jak
„znajoma, stara ‘twarz’, spoglądająca od wieków
na wszystkie pokolenia ludzi”, a takŜe dlatego,
Ŝe noc była bezksięŜycowa. Na rozpaczliwe
stwierdzenie Ransoma, Ŝe to nie moŜe być jednak księŜyc, Weston odparł: „To Ziemia”. To
jest najbardziej dramatyczny fragment całej
ksiąŜki – Ransom zobaczył swoją przestrzeń z
innej, bo odległej perspektywy – on widział
Ziemię (ja zaledwie spoglądałam na ziemię) i na
ten widok nie był przygotowany (ja o mojej podróŜy wiedziałam juŜ miesiąc wcześniej). Obserwując przez okienko samolotu cień rzucany
przez chmury na rozległe łąki, myślałam o
wstrząsie, który przeŜył prof. Ransom, kiedy
zdał sobie sprawę z bycia poza swoim kontekstem. Tragizm jego połoŜenia wzmacniał fakt
spoglądania na swoją przestrzeń, coraz bardziej
się oddalającą, ze świadomością niemoŜności
powrotu do niej, przynajmniej w najbliŜszym
czasie.
Bycie вне контекста nie oznacza tylko oddalenia od ziemi (Ziemi) o kilkanaście bądź kilkaset kilometrów, choć niezaprzeczalnie sytuacja
unoszenia się ponad chmurami stawia człowieka
ausser Kontext. Kontekst to takŜe uwarunkowania kulturowe. W samolocie poznałam nauczycielkę polskiego, która porzuciwszy pracę w Polsce, od ośmiu miesięcy opiekowała się starszymi
osobami w Anglii. Znalazła się poza kontekstem
- w obcym kraju pełnym dziwnych ludzi, z daleka od uczniów, którym opowiadała niegdyś o
Stepach Akermańskich. Mówiła o tym, Ŝe przez
te osiem miesięcy była juŜ cztery razy w Polsce,
Ŝe śledzi przez Internet wydarzenia rozgrywające

In vitro
Członkowie komitetu „Contra In Vitro” ustalili, Ŝe wśród pracowników 65 ośrodków dokonujących na ludziach zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego, znajdują się liczni weterynarze.
Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”,
27 VI 2010, str. 10

1

C. S. Lewis, Z milczącej planety. Trylogia międzyplanetarna, t. I, Kraków 1989, s. 21.
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2. Postanowiono zwrócić się do ks. bp. Gerarda
Bernackiego o wygłoszenie rekolekcji wielkopostnych. Termin do uzgodnienia.
3. Przyjęto do grona członków KIK panią Jadwigę Martynus z Katowic.
4. Jak co roku Zarząd prosi członków i sympatyków KIK o przekazywanie 1% naleŜnego podatku za rok 2010 na rzecz Katowickiego KIK, który jest organizacja poŜytku publicznego (OPP).
Wpłaty dokonuje na konto KIK Urząd Skarbowy. Podatnik musi określić natomiast w swojej
deklaracji podatkowej:
pełną nazwę organizacji
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.
KRS: 0000068764
5. Członek Zarządu KIK Małgorzata Piechoczek
wyraziła gotowość pomocy w sporządzaniu
rocznych sprawozdań finansowych (równieŜ dla
osób, które są rozliczne przez ZUS) dla Urzędów
Skarbowych. Wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt telefoniczny pod numer:
605 150 654 lub 32 246 18 76 – po godz. 19.00
w celu umówienia się na termin sporządzenia
deklaracji.
6. Ustalono termin następnego posiedzenia Zarządu na dzień 10 lutego 2011 roku.
Andrzej Dawidowski

NASZE ROCZNICE
Luty
715 lat temu (8 lutego 1296 r.) niedaleko Rogoźna został zabity król Polski Przemysław II. Inspiratorami mordu byli Brandenburczycy liczący na
zajęcie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego.
80 lat temu (12 lutego 1931 r.) po raz pierwszy
dały się słyszeć słowa z rozgłośni watykańskiej.
70 lat temu (17 lutego 1941 r.) Gestapo aresztowało Ojca Maksymiliana Kolbego oraz czterech
innych ojców z Niepokalanowa.
70 lat temu (26 lutego 1941 r.) władze niemieckie wydały zakaz - pod karą przymusowych robót lub aresztu - sprzedawania lub ofiarowania
śydom jakichkolwiek przedmiotów.
60 lat temu (8 lutego 1951 r.) w więzieniu na
Rakowieckiej w Warszawie został zgładzony po
fikcyjnym procesie major Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszko”, bohaterski dowódca 5. Wileńskiej
Brygady AK.
30 lat temu (18 i 20 lutego 1981r.) zostały podpisane Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie – po
50 dniach ogólnopolskiego strajku robotniczochłopskiego w imię wspólnych wartości; umiłowania ziemi ojczystej, wiary i wolności zrzeszania się.
15 lat temu (18 lutego 1996 r.) odbyło się referendum uwłaszczeniowe, w którym zdecydowana większość Polaków (95,5 proc.) opowiedziała
się za powszechnym uwłaszczeniem.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Pielgrzymki KIK w 2011 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.
Pielgrzymki ogólne
22 maja 2011 – Piesza pielgrzymka KIK do Bogucic. Wychodzimy o godz. 15.30 z siedziby
KIK.
4 czerwca 2011 – Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2011
Luty: Ogólna: Aby toŜsamość rodziny była szanowana przez wszystkich i aby uznawano ej niezastąpioną wartość dla społeczeństwa. Misyjna: Aby
na terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie chorób, chrześcijanie dawali
świadectwo, Ŝe Chrystus jest w cierpiących.
Marzec: Ogólna: Aby narody Ameryki Łacińskiej
były wierne Ewangelii i cieszyły się coraz większą
sprawiedliwością i pokojem. Misyjna: Aby Duch
Święty dawał światło i siłę chrześcijanom prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu
Ewangelii w licznych regionach świata.
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach
w dniu 13 stycznia 2011 roku
1. Zarząd KIK w Katowicach postanowił zwołać
Walne Zebranie Delegatów na dzień 19 marca
2011 (sobota) o godz. 10.00 w siedzibie Klubu –
Katowice, plac ks. Emila Szramka 2.
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śoliborzu, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Świątynia Opatrzności BoŜej, Stare Miasto, Zamek Królewski, Belweder, Pałac Łazienkowski,
Łazienki Królewskie, Ogród Saski, Grób Nieznanego śołnierza, Plac Trzech KrzyŜy, kościół
Świętego KrzyŜa, Krakowskie Przedmieście kościół Św. Józefa (Wizytek), Plac Staszica, Plac
Prezydencki, Teatr Wielki, Sanktuarium M.B.
Łaskawej Patronki Warszawy, sanktuarium św.
Andrzeja Boboli, Bazylika Archikatedralna,
Sanktuarium Św. Anny, Sanktuarium Pana Jezusa UkrzyŜowanego, Kościół św. Stanisława
Kostki - historyczny grób Popiełuszki. Wyjazd z
par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15. Koszt 390 zł.
Świadczenia: przejazd, 2 noclegi. 2 obiadokolacje, 2 śniadania, ubezpieczenie NW, opłaty drogowe i parkingowe, przew. w Warszawie, wstępy do obiektów: Zamek Warszawski i Muzeum
Powstania Warszawskiego, przyj ok. 19:00. Zaliczka 100 zł.
3-4.09.2011 (2 dni) Sanktuaria: Komańcza miejsce więzienia Prymasa Polski, Rymanów
Zdrój, Haczów - MB Bolesnej, Sanok - Zamek,
Skansen, Rzeszów - MB Fatimskiej, Saletyńskiej, Rzeszowskiej. Sanktuarium Rozalii Celakówny w Zabawie. Wyj. z par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15. Koszt 195 zł. Świadczenia: nocleg,
obiadokolacja, śniadanie, przejazd klimatyzowanym autokarem, ubezpieczenie NW, opłaty drogowe i parkingowe, opieka duchowa kapłana,
przewodnicy miejscowi. Zaliczka 50 zł.
10-15.09.2011 (6 dni) Ukraina. Lwów, Rudki,
Sambor, Drohobycz, Truskawiec, Stryj, Stanisławów, Kołomyja, Czerniowce, Tarnopol,
Lwów, Katowice. Wyj. z par. 6:00, z pl. Andrzeja 6:15. Koszt: 980 zł + 60 hr. na wejścia do
miejsc zwiedzanych. Świadczenia: 5 noclegów,
5 obiadokolacji, 5 śniadań, ubezpieczenie NW i
KL, przewodnik na terenie Ukrainy, opłaty parkingowe, drogowe, graniczne. Posługa kapłana.
Zaliczka 200 zł.
20-25.09.2011 (6 dni) Budapeszt, Bratysława,
Wiedeń, Mariazell, Praga. Wyj. z par. 6:00, z
pl. Andrzeja 6:15. Koszt - 1350 zł + 40 euro na
zwiedzanie. Świadczenia: przejazd, 5 noclegów,
5 obiadokolacji, 5 śniadań, ubezpieczenie NW,
KL, opłaty drogowe i parkingowe, graniczne,
opieka przewodnika, opieka duchowa kapłana,
przyj. ok. 20:00. Zaliczka 200 zł.
1.10.2011 Sanktuaria: Opole - oryginalny obraz
MB Piekarskiej, Strzelce Opolskie. Wyj. z par.
7:00, z pl. Andrzeja 7:15, koszt: 35 zł

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
Pielgrzymki Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa
Świętego i Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych na
Dolnym Tysiącleciu w Katowicach oraz Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Świadczenia - pielgrzymki 1-dniowe: przejazdy,
ubezpieczenie NW, parkingi, wstępy w/g programu.
2.04.2011 Sanktuaria: Wieliczka, MB Łaskawej, św. Kingi na dole w kopalni. Wyj. z par.
7:00, z pl. Andrzeja 7:15, przyj. ok.17:00, koszt
85 zł. 9.04.2011 Sanktuaria: Turza Śląska - MB
Fatimskiej, Pszów - MB Uśmiechniętej, Bujaków - MB Opiekunki Środowiska Naturalnego.
Wyj. z par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15. przyj. ok.
17:30, koszt 35.zł.
16.04.2011 Sanktuaria: Bielany, Kończyce,
Szczyrk, Bielsko. Wyj. z par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15, przyj. ok. 17:30, koszt 35 zł.
30.04.2011 Sanktuaria (sobota przed białą niedzielą): Kraków: Kościół Michała Archanioła i
św. Stanisława Męczennika na Skałce, kościół
Miłosierdzia BoŜego w Łagiewnikach. Wyj. z
par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15. przyj ok. 17:00.
koszt 30 zł.
5-21.05.2011 (17dni) Śladami św. Patryka
(przeniesiona na 2012 r.).
3-5.06.2011 (3 dni) Kalisz, Licheń. Wyjazd
godz. 7:00 z par., 7:15, z pl. Andrzeja. Koszt:
230 zł bez wyŜywienia, 300 zł z wyŜywieniem
(2 śniadania, 2 obiadokolacje). Dopłata do dwójki na 2 noce 50 zł od osoby. Świadczenia: 2 noclegi w pok. 2, 3, 4-os. z łazienkami, przejazdy,
ubezpieczenie NW. Przew. miejscowi, msza za
pielgrzymów. Przyj. ok. 19:00. Zaliczka 100 zł.
10-12.06.2011 (3 dni) Gietrzwałd - jedyne
sanktuarium w Polsce, gdzie objawienia są potwierdzone, Święta Lipka, Stoczek Warmiński więziony prymas Polski, Prostyń - jedno z
dwóch miejsc na świecie z objawień św. Anny
matki Maryi. Wyj. z par. 6:00, z pl. Andrzeja
6:15. Koszt 330 zł. Świadczenia: przejazd klimatyzowanym autokarem, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 noclegi, pok. 2,3,4- os., ubezp. NW,
opłaty drogowe i parkingowe. Przyj. ok. 20:00,
przewodnicy miejscowi, opieka duchowa kapłana. Zaliczka 100 zł.
18-19.06.2011 (2 dni) Sanktuaria: Nowy Targ,
Rabka, Zakopane, Ludźmierz. Wyj. z par. 7:00, z
pl. Andrzeja 7:15. Koszt: 190 zł. Zaliczka 50 zł.
25-27.06.2011 (3 dni) Warszawa. Muzeum Ks.
Popiełuszki - sanktuarium Stanisława Kostki na
7

jonie Umocnionym, Łagów - Zamek Joanitów i
Brama Polska, ParadyŜ - pocysterski zespół
klasztorny, Zielona Góra.

8.10.2011 Kraków. Stare Miasto, Kościół Dominikanów, Bazylika Mariacka, kościół Piotra i
Pawła. Wyj. z par. 7:00, z pl. Andrzeja 7:15,
koszt 55 zł. Przyj. ok. 17:00.
15.10.2011 Gidle, Częstochowa. Wyjazd godz.
7:00, z par. 7:15 z pl. Andrzeja. Koszt: 35 zł.
Przyj. ok. 18:00.
ZAPISY i informacje: w kaŜdy wtorek w salce
nr 2 w parafii na Dolnym Tysiącleciu w godz. 17
- 18 lub w kaŜdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Mariackim w godz. 16:30 - 18:00. Kontakt telefoniczny: kom. 697684666, lub stacjonarny po godz.
20:00 tel. 32 2544060 Mikos Jan. Na listę pielgrzymów zostanie wpisana osoba, która dokonała wpłaty zaliczki lub całej kwoty. Miejsca w autokarze w kolejności zapisów i dokonanych
wpłat. Telefoniczne zgłoszenia są przyjmowane,
ale przy najbliŜszej sposobności naleŜy wypełnić
kartkę zgłoszeniową i dokonać wpłaty zaliczki
lub pełnej wpłaty przy pielgrzymkach jednodniowych. Całość kwoty naleŜy wpłacić najpóźniej miesiąc przed wyjazdem. 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.
Pielgrzymki organizowane przez Antoniego
Winiarskiego
ZAPISY i informacje: Antoni Winiarski tel.
kom. 508 290199, tel. słuŜb. 32 3591198, tel.
dom. 32 2557112 (po godz. 20).
E-mail: awini55@yahoo.com
13-26 lipca 2011. Japonia
Tokio - FudŜi - Hakone - Nikko - Chuzenji-ko Jokohama - Kamakura - Kioto - Osaka - Koya Hiroszima - Miyajima - Nagasaki - Tokio. Bardzo bogaty program turystyczny. Codziennie
Msza św. Świadczenia: przeloty (Kraków - Tokio - Kraków), przejazdy, noclegi, 2 posiłki
dziennie, wstępy, przewodnik, pilot, ubezpieczenie. Koszt. ok. 13.000 zł (w/g kursów jena, euro,
USD i złotówki z 15.12.2010).
4-7 sierpnia 2011. Ziemia Lubuska. Świebodzin - Pomnik Chrystusa Króla, Sanktuarium
Miłosierdzia BoŜego, ławeczka Niemena, Rokitno - Sanktuarium Matki BoŜej Cierpliwie Słuchającej, Międzyrzecz - Sanktuarium Pierwszych
Męczenników Polski, "Pętla Nietoperska" - podziemna trasa turystyczna w Międzyrzeczkim Re-

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
(32-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr.
poczt. 376
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