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Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo
z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam:
Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście
ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie
tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy
pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie
troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Mt 6, 24-34

Rok 2017 – Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej
w 300. rocznicę tego wydarzenia, Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata
Alberta, Rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Rokiem Tadeusza Kościuszki,
Rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Rokiem 100-lecia objawień w Fatimie

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 8 II 2017 r.
Serdeczne pozdrowienie kieruje do polskich
pielgrzymów. We wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes będziemy obchodzili XXV Światowy
Dzień Chorego. Ustanawiając w 1992 r. ten
Dzień, św. Jan Paweł II napisał, że ma on być
„dla wszystkich wierzących «owocnym czasem
modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia
dla dobra Kościoła» oraz skierowanym do
wszystkich wezwaniem, by «rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa»” (13 maja
1992 r.). Niech ten dzień budzi w nas wrażliwość
i pragnienie niesienia materialnego i duchowego
wsparcia chorym, którzy żyją pośród nas. Niech
Bóg wam błogosławi!
Niedziela, nr 8, 19 II 2017, str. 4
Audiencja ogólna – środa 15 II 2017 r.
„Pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Wczoraj wspominaliśmy
świętych patronów Europy: Cyryla, mnicha,

i Metodego, biskupa. Ci dwaj bracia, pochodzący z Salonik, przynieśli Ewangelię narodom
słowiańskim. Także dzisiaj przypominają oni
Europie i nam wszystkim o potrzebie zachowania jedności wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej i życia na co dzień Ewangelią. Wam
wszystkim, którzy te wyzwania podejmujecie
i wspieracie swoją modlitwą, z serca błogosławię”.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 15 II 2017

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia
chrześcijańskiej kultury
Większość Organizacji Pożytku Publicznego
przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla
potrzebujących i działalność charytatywną.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i woluntariacie podaje aż 34 cele, które można
wspomóc jednym procentem, a wśród nich kulturę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrześcijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

jańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrześcijańscy twórcy są prawie niezauważani przez
media oraz władze dysponujące publicznymi pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji finansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka
w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wydawniczą.
Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie
chrześcijańskiej kultury.
Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
w zeznaniach podatkowych należy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS:
KRS 0000068764
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam
danych osobowych, to z wdzięcznością prześlemy podziękowanie.
Prezes KIK w Katowicach

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu
rocznym PIT.
Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej
kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn
przekazanych na cele kultu religijnego, na cele
pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz
na cele krwiodawstwa.
Organy podatkowe za darowizny na cel kultu
religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy
obdarowanego.
Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą
natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%)
lub kartą podatkową.
SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN
W ZEZNANIU PIT
Odliczenie przekazanych darowizn wymaga
wypełnienia PIT/O.
W
punkcie
B.
ODLICZENIA
OD
DOCHODU
(PRZYCHODU)
wpisujemy
w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym – organizacjom na prowadzoną
przez nie działalność pożytku publicznego … dla podatnika jest to kratka 11, dla małżonka 12
– kwotę darowizny.
W punkcie D.1.1 wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,
40-014 Katowice
W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD
DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje
kwotę w kratce 159, a małżonek w kratce 160.

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy
wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych
PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek –
skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Telefon 605 150 654.
malgorzata.piechoczek@tvs.pl
malgorzta@holdimex.pl

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2016 roku.
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2016 do
30 kwietnia 2017 r. Sposób odliczania darowizn
podany jest poniżej.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za rok
2017.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają
wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach
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sława Dziwisza i trwać będzie do 25 grudnia
2017 r. (…)
Dlatego relikwiarz Świętego, który wierni mogą ucałować w krakowskim sanktuarium Ecce
Homo, ma kształt bochenka chleba. A dla nas
pozostaje niełatwe zadanie – poznanie życiorysu
tego świętego i równie niełatwa próba, aby naszą
życiową dewizą była dobroć, na miarę codziennego chleba, dla każdego człowieka napotkanego
na naszej drodze. Nie tylko w 2017 r.
Monika Hyla, Niedziela, nr 2,
8 I 2017, str. 12-13

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce
nazwa odbiorcy wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
nr rachunku odbiorcy:
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek

Rok 2017 – Rokiem
Adama Chmielowskiego
– Świętego Brata Alberta

II Synod Archidiecezji Katowickiej

Żył dla Boga, walczył dla Ojczyzny
Wielki święty. Wielki Polak. Powstaniec styczniowy, który walczył o niepodległość ojczyzny.
Chwili tej jednak nie doczekał. Zmarł w 1916 r.
Odznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1938 r. Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej. 12 listopada 1989 r. kanonizowany w Rzymie przez
Jana Pawła II. (…)
Urodził się 20 sierpnia 1845 r. jako najstarszy
syn Wojciecha Chmielowskiego herbu Jastrzębiec i Józefy Borzysławskiej. Dzieci były wychowywane w duchu głębokiej miłości do Boga
i ojczyzny. Mały Adaś i trójka jego rodzeństwa
szybko stracili rodziców. W 1853 r. zmarł ojciec,
a w 1859 r. – matka. Przed śmiercią wręczyła
Adamowi obrazek Matki Bożej Częstochowskiej,
prosząc, by zachował go na pamiątkę. (…)
Magdalena Wolny, Niedziela, nr 52,
25 XII 2016, str. 43
Być dobrym jak chleb
W związku z 100. Rocznicą śmierci św. Brata Alberta
Chmielowskiego, przypadającą 25 grudnia 2016 r. Konferencja Episkopatu Polski
zatwierdziła prośbę przełożonej generalnej Sióstr Albertynek (Kraków) oraz
przewodniczącego Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta (Wrocław), aby w diecezjach polskich ustanowić Rok św. Brata Alberta. Również
parlament RP ustanowił Rok św. Brata Alberta.
(…) Rok św. Brata Alberta rozpoczął się 25
grudnia 2016 r. uroczysta Mszą św. koncelebrowana w katedrze na Wawelu przez kard. Stani-

Ks. abp Wiktor Skworc: Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej,
Katowice, Księgarnia Świętego
Jacka 2016.
Spis treści
Wprowadzenie do Uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej
Dekret zatwierdzający i promulgujący Statuty II
Synodu Archidiecezji Katowickiej
I. Wspólnota (koinonia) Kościoła katowickiego
II. Świadectwo (martyria) Kościoła katowickiego
III. Liturgia (liturgia) Kościoła katowickiego
IV. Służba (diakonia) Kościoła katowickiego
Dodatki:
Kalendarium prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej
Osoby uczestniczące w głównych pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej (według gremiów)
Indeks rzeczowy
Poniżej wypisałem członków KIK w Katowicach, osoby świeckie, które są wymienione
w prezentowanej wyżej książce.
Stanisław Waluś
Komisja do spraw Społecznych
członkowie:
Wojciech Świątkiewicz
Wierni świeccy wybrani przez Archidiecezjalną
Radę Duszpasterską:
Małgorzata Piechoczek, parafia Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym
Maciej Sablik, parafia Chrystusa Króla w Katowicach
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będzie wyświetlany w trzecią środę miesiąca po
wieczornej Mszy świętej.
Przedsięwzięcie ma nazwę
„Studio
pielgrzymkowe”,
a temat związany z wezwaniem papieża Franciszka
w 2017 roku „Idźcie i głoście”. Inicjatywa została
uzgodniona z ks. proboszczem parafii. Na tę okoliczność został opracowany plakat obrazujący: od góry temat: „Idźcie i głoście” Jezusa i Jego naukę
w symbolice obrazu Jezusa, obok którego z lewej strony znajduje się wieża kościoła na Dolnym Tysiącleciu, czyli ta odezwa jest do wszystkich parafian, a pod tymi obrazami są umieszczone zdjęcia osób działających w grupach parafialnych i z różnych pielgrzymek, co obrazuje, że
wezwane do głoszenia Jezusa i Jego nauki są
szczególnie osoby działające w grupach parafialnych.
Jan Mikos

Osoby powołane przez Arcybiskupa Metropolitę
Katowickiego:
Andrzej Dawidowski, Klub Inteligencji Katolickiej
Zespoły Synodalne (poza parafialnymi, według
dat zgłoszenia)
Zespół synodalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich
(22.02.2013, sekretarz: Anna Winiarska)
Zespół synodalny Klubu Inteligencji Katolickiej
(5.06.2013, sekretarz: Tomasz Łukasik)
Zespół synodalny do spraw instytutów świeckich
(5.11.2014, sekretarz: Anna Śliwa)

Zespół synodalny
Klubu Inteligencji Katolickiej
31.05.2013 r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwrócił się do Komisji
Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej
z prośbą o zgodę na powstanie zespołu synodalnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach utworzonego spośród członków KIK. Zgoda
została uzyskana.
Zespół działał w składzie: przewodniczący: ks.
dr hab. prof. UŚ Józef Kozyra, wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Maciej Sablik, sekretarz: dr
inż. Tomasz Łukasik, członkowie: mgr Józef
Buszman, mgr lic. teologii Henryka Chmielewska, mgr lic. teologii Jerzy Chmielewski, mgr
Andrzej Dawidowski, mgr Janina Miazgowicz,
Jan Mikos, dr Jerzy Smołka, mgr Jadwiga Stanek,
prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Anna Śliwa, mgr
Krystyna Wełniak i dr Antoni Winiarski.
Zespół opracował odpowiedzi na pytania ankiet
przysłanych przez Komisję Główną Synodu oraz
opiniował przysyłane projekty uchwał synodalnych. Członkowie zespołu brali udział w rekolekcjach dla zespołów synodalnych.

Głos KIK w sprawie „Klątwy”
Głos Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie
w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego
w Teatrze Powszechnym w Warszawie
W ciągu ostatnich kilku lat przestrzeń prowadzenia dialogu społecznego w Polsce opartego
o chęć zrozumienia osób o różnych poglądach
systematycznie ulega ograniczeniu na rzecz areny, na której dochodzi do aktów agresji słownej,
poniżania i niszczenia osób inaczej myślących.
Mamy wrażenie, że prawdziwy dialog „schodzi
do podziemia”, ogranicza się do małych enklaw
i subprzestrzeni, niszowych klubów. Jako instytucja, która ma 60-letnią historię opartą o wartość dialogu, obserwujemy to zjawisko z rosnącym zaniepokojeniem.
Rozmowa o rzeczach trudnych, o wartościach,
budowanie porozumienia między osobami o różnych poglądach jest rzeczą z natury niełatwą. To
wyzwanie, ta umiejętność może natomiast stać
się niezwykle wartościowym zadaniem teatru.
To dzięki jego specyficznym narzędziom, własnej dynamice i ekspresji, teatr może dotrzeć do
widza, przekazując także to, co jest często trudne
do wyrażenia w inny sposób.

Studio pielgrzymkowe. Idźcie i głoście
Sekcja KIK na Dolnym Tysiącleciu w raz z kapelanem ks. Joachimem Konkolem postanowiła
raz w miesiącu wyświetlać filmy związane z danym okresem liturgicznym. W marcu będzie to
film „Misterium Męki Pańskiej”, w kwietniu
związany z Miłosierdziem Bożym, w maju związany z objawieniami w Fatimie, a w czerwcu
związany z Bożą przemianą w Eucharystii chleba
w Ciało Chrystusa, wina w Krew Chrystusa. Film
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Po obejrzeniu całości spektaklu „Klątwa”
w Teatrze Powszechnym z przykrością stwierdzamy, że w przedstawieniu użyto środków wyrazu, które muszą być uznane za jednoznacznie
obsceniczne i wulgarne, obrażające elementarne
poczucie przyzwoitości, a także uczucia religijne
wielu osób. Oczywiście sztuka ma swoje prawa,
których nie negujemy, ale pragniemy zwrócić
uwagę na fakt, że przez użycie tych nadmiernie
drastycznych scen Teatr Powszechny – miejsce
wymiany myśli i idei oraz mądrej inspiracji – stał
się kolejnym wojownikiem na arenie walki poniżającej i wyszydzającej wartości inne niż wyznawane przez twórców.
Mógł to być bardzo istotny głos w potrzebnej
dyskusji. Głos wołający o uczciwość i spójność
aksjologiczną, głos pytający o świat bez Boga
i wiary, głos mówiący o roli i przyczynach zła w
Kościele (grzech pedofilii, chciwości, hipokryzji,
rozwiązłości i braku moralności zarówno wśród
duchownych, jak i świeckich). Nas też boli ten
ogrom zła, będącego całkowitym zaprzeczeniem
nauki Jezusa. Nie można jednak zła zwalczać
złem. Nie wolno posługiwać się oszczerstwem
i poniżaniem. To uniemożliwia niezbędny dialog,
a wręcz deformuje prawdę, którą chce się ukazać.
Dlatego wyrażamy nasz głęboki sprzeciw.
Przedstawienie utwierdza nienawidzących w nienawiści, oddala wierzących od niewierzących,
niweczy możliwość mądrej rozmowy utwierdzając złe przekonania i stereotypy. Obraża uczucia
religijne wielu osób. Dokłada kolejny kamień do
dzielącego nas muru nienawiści.
Zarząd Klubu
Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Warszawa, 27 lutego 2017 r.
http://www.kik.waw.pl/aktualnosci-kik/glos-kikw-sprawie-klatwy/

Szczecin od Bałtyku. To również dzięki jego sejmowej inicjatywie przywrócono święto 11 listopada jeszcze przed Okrągłym Stołem.
W 2005 r. miałem zaszczyt usiąść obok prof.
Bendera w ławie Senatu RP VI kadencji. Akurat
wygrał proces z Jerzym Urbanem, którego nazwał
Goebelsem stanu wojennego. Proces trwał 13 lat,
odbyło się kilkanaście rozpraw sadowych, w tym
4 w Sądzie Najwyższym. Powiedział mi wtedy,
ze ta wygrana smakowała jak żadna inna. (…)
Jak wspomniałem, przed 2005 r. był już posłem, ale i senatorem, ponadto radnym w lubelskim w Sejmiku, sędzią Trybunału Stanu, przewodniczącym KRRiT (dzięki niemu koncesje
otrzymało Radio Maryja oraz 25 radiostacji diecezjalnych i Radio Jasna Góra). Gdybym nagrywał to, o czym opowiadał, zebrałoby się na potężny tom ”Alfabetu Bendera”. Znał bowiem
niemal wszystkich współczesnych polityków
w kraju i za granicą. (…)
W wygłaszanych referatach ukazywał prawdę
historyczną, prostował przekłamania, również
dotyczące stosunków polsko-żydowskich na
przestrzeni dziejów. (…)
Najpierw związany z nurtem chrześcijańskospołecznym „Więzi”, potem z Ośrodkiem Dokumentacji i Studiów Społecznych, był współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, wraz z mec. Władysławem SiłąNowickim
reaktywował
ChrześcijańskoDemokratyczne Stronnictwo Pracy, przewodniczył Radzie naczelnej Ruchu KatolickoNarodowego, którego twórcą i prezesem był Antoni Macierewicz. (…)
Całość rozległej tematycznie twórczości historycznej, publicystycznej oraz wystąpień publicznych, przemówień sejmowych i senackich Ryszarda Bendera obejmuje ponad 600 pozycji. (…)
Czesław Ryszka,
Niedziela, nr 9, 26 II 2017, str. 38

Wspomnienie senatora
Ryszarda Bendera

Ryszard Bender był współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie (26 VI
1976 r.) i jego prezesem od 1983 r. do 2011 r.,
gdy prezesem został Mieczysław Ryba. Więcej
o prof. Ryszardzie Benderze na stronach:
http://kik.lublin.pl/historia/
http://ww2.senat.pl/k7/senat/senator/bender.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Bender
http://glos.com.pl/Archiwum_nowe/Rok%20200
5/002/strona/Lubelski_KIK.html
Stanisław Waluś

Przed rokiem odszedł do Pana w wieku 84 lat śp.
Ryszard Bender – postać wybitna, wielki Polak
i katolik, mój wykładowca historii w latach 70.
ubiegłego wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W okresie PRL był jedynym posłem, który regularnie udzielał wywiadów do Radia Wolna
Europa. Także jako poseł w marcu 1988 r. domagał się w Sejmie ujawnienia prawdy o Katyniu,
a także odzyskania części akwenu Zatoki Pomorskiej, anektowanej wtedy przez NRD, co odcinało
5
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Kolejne kłamstwa Moskwy
Władimir Putin i rosyjska dyplomacja kolejny raz pokazują swoją butę i arogancję.
Rosjanie robili to wielokrotnie od 2010 r., ale
dopiero rząd PiS adekwatnie reaguje na kremlowskie kłamstwa.
Polski wrak Tu-154M leżący w Smoleńsku
oraz czarne skrzynki przechowywane w Moskwie mają już niemal 7-letnią historię. Od
2010 r. władze Rzeczypospolitej oficjalnie
domagają się ich zwrotu, a władze Federacji
Rosyjskiej oficjalnie odmawiają. Jest jednak
pewna różnica między rządem PO-PSL a rządem PiS. Pierwszy z nich nie zrobił praktycznie nic, a drugi robi prawie wszystko, co możliwe, aby odzyskać polską własność i dowody
w sprawie największej tragedii od czasów II
wojny światowej.
Min. Witold Waszczykowski dokonał
w MSZ przeglądu dokumentów swoich poprzedników. Okazuje się, że polska dyplomacja w ogóle nie podnosiła kwestii zwrotu
wraku. – Teraz mamy potwierdzenie tego,
czego od dawna się domyślaliśmy. Nasz rząd
nas nie reprezentował i zachowywał daleko
idącą bierność – powiedziała „Niedzieli”
Małgorzata Wypych, wdowa po min. Pawle
Wypychu.
Kilka tygodni temu o sprawie wraku znów
zrobiło się głośno z powodu słów wypowiedzianych przez Władimira Putina. Prezydent
Rosji powiedział, że „osobiście czytał” zapisy
rozmów pilotów samolotu. – Osoba, która weszła do kokpitu, domaga się lądowania. Pilot
odpowiada: „Nie mogę, lądować nie można”.
Na co osoba z ochrony prezydenta mówi: „Nie
mogę tego zameldować naczelnikowi. Rób, co
chcesz, ląduj” – relacjonował prezydent Rosji.
Putin kolejny raz próbował się popisać
przed światową opinią publiczną i w swoim
stylu podkoloryzował nawet skandaliczną
narrację opublikowaną przez MAK w 2011 r.
Słów o zmuszaniu do lądowania, o których
mówił Putin, nie znajdziemy nawet w błędnych rosyjskich stenogramach.
Tym razem polski rząd rosyjskie kłamstwa
sprytnie wykorzystał. Najpierw oświadczenie
wydało Ministerstwo Obrony Narodowej,
a później notę dyplomatyczną wysłał Minister
Spraw Zagranicznych.

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Tablica na kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Bielsku-Białej – 15 grudnia 2011 r.

-------------------------Artur Marcin Francuz
Podporucznik, funkcjonariusz Biura
ochrony Rządu, oficer ochrony, adiutant
i kierowca prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego, ps. „Hiszpan”
Urodził się 10 listopada 1971 r. w Warszawie. W latach 1979-1987 był uczniem Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim, zaś
w latach 1987-1992 mińskiego Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2. Od 1992 r. funkcjonariusz
Biura Ochrony Rządu wyznaczony do ochrony
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Ilekroć
prezydent przylatywał do Polski, jego ochrona
zajmował się właśnie Artur Francuz.
Jego pogrzeb odbył się 21 kwietnia 2010 r.
w Komorowie. Uroczystości żałobne rozpoczęły się wczesnym rankiem w katedrze polowej Wojska Polskiego, gdzie ks. płk
Krzysztof Jamrozik, dziekan BOR, odprawił
Mszę św. żałobną w intencji śp. ppor. Artura
Francuza. W koncelebrze uczestniczyli kapelani ordynariatu polowego i księża zaprzyjaźnieni z rodzina zmarłego oficera. Żegnała go
również rodzina, przyjaciele i funkcjonariusze
BOR. W Eucharystii uczestniczyła także Karolina Kaczorowska, żona tragicznie zmarłego
prezydenta RP na uchodźctwie. (…)
Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod
Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr
Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,
Kraków 2012, str. 146-147.
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W nocie dyplomatycznej zażądano niezwłocznego wydania nieznanych dotąd w Polsce fragmentów zapisów rozmów w kokpicie Tu-154M
na kilka chwil przed katastrofą w Smoleńsku.
„Jak wynika z wypowiedzi prezydenta Rosji
Władimira Putina, władze Rosji dysponują tekstem rozmów między pilotem i pasażerami, który nigdy nie został udostępniony Polsce. Przedstawia całkowicie fałszywy obraz przebiegu wydarzeń, które miały doprowadzić do tragedii
smoleńskiej. (...) Jak wynika z (...) wypowiedzi
prezydenta Putina, u źródeł tej sytuacji leży sfałszowanie materiału dowodowego przez stronę
rosyjską” – czytamy w oświadczeniu MON. (…)
Wystąpienie Putina wpisuje się dokładnie
w taką narrację. Jeżeli nie można udzielić merytorycznej odpowiedzi, to sprawę należy wykpić.
Niestety, taką samą taktykę stosują polscy politycy obecnej opozycji. Już we wrześniu 2010 r.
premier Donald Tusk mówił, że sprowadzenie
wraku „nie jest polską racją stanu”, a szef MSZ
urządzał sobie niewybredne żarty. – Rosjanie
boją się, że Macierewicz znajdzie ślady bomby
atomowej na wraku tupolewa – powiedział
w 2013 r. Radosław Sikorski.
Sprawa katastrofy smoleńskiej była lekceważona przez rząd PO-PSL. Rosjanie robili, co
chcieli, a Polska zupełnie nie reagowała. (…)
Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 6, 5 I 2017,
str. 40-41
TRZY PYTANIA DO... Andrzeja Melaka:
„Polskie służby i rząd współpracowały
w zatarciu i mistyfikacji wszystkiego,
co działo się po katastrofie smoleńskiej”
wPolityce: Piotr Bączek, szef Służby
Kontrwywiadu Wojskowego zapowiedział, że
w najbliższych dniach do prokuratury trafi
pierwsze zawiadomienie dotyczące błędów
i zaniechań poprzedniego kierownictwa SKW
w sprawie katastrofy smoleńskiej.
Andrzej Melak: Najczarniejszy scenariusz,
który czuliśmy, jedynie się potwierdza. Polskie służby i polski rząd współpracowały
w zatarciu i mistyfikacji wszystkiego, co działo się po katastrofie smoleńskiej. (…)
http://wpolityce.pl/smolensk/329620-trzypytania-do-andrzeja-melaka-polskie-sluzby-irzad-wspolpracowaly-w-zatarciu-imistyfikacji-wszystkiego-co-dzialo-sie-pokatastrofie-smolenskiej

Polsko, uwierz w swoją
wielkość
Głos biskupów w sprawie
Ojczyzny 2010-15
Biały Kruk, Kraków 2015
www.bialykruk.pl
Tel. do wydawnictwa: 12
254 56 02, 12 260 32 90
Rozdział 3 Hekatomba smoleńska
Bp Antoni Dydycz
Imperium kłamstwa
[…] Wyjątkowo ciężko przychodzi docieranie
do prawdy o tym, co w ów kwietniowy poranek
2010 r. stało się na lotnisku pod Smoleńskiem. (…)
Kościół i religia powinny przenikać wszystkie
sfery życia publicznego. Nasycenie kultury, gospodarki, polityki wartościami chrześcijańskimi
to jest naturalna konsekwencja faktu, że każdy
naród chrześcijański jest narodem ochrzczonym.
Ta obecność pierwiastków religijnych jest zresztą konieczna nie tylko ze względu na ekonomię
zbawienia, ale również z punktu widzenia doczesnego pochodzenia, gdyż żywotność religii jest
warunkiem rozwoju wszystkich pozostałych
dziedzin życia. Dlatego też Prymas podkreślał,
że wszelka forma prześladowania Kościoła jest
równoczesna z walka z narodem. (…)
Bądźmy więc zawsze blisko Osoby Chrystusa.
Wówczas łatwiej będzie nam budować cywilizację miłości, cywilizację życia i rozwoju. Nasze
modlitwy przyniosą owoce, a sprawiedliwość da
o sobie znać i nadejdzie czas w pełni godnego
uszanowania poległych oraz ujawnienia prawdy
o tym, co się stało 10 kwietnia 2010 r. na smoleńskiej ziemi. Módlmy się, aby tak się stało
w miarę szybko. Wtedy, być może, spełni się
modlitwa bohatera wojny z bolszewikami, który
w wieku dwudziestu paru lat umiera, pozostawiając jednak krótki poetycki testament:
Na tę ziemie ukochaną.
Na tę naszą, naszą ziemię.
Przyjdzie nowych ludzi plemię.
Takich jeszcze nie widziano!
Obyśmy to byli my!
Oby przyszło jak najszybciej. Alleluja!
Homilia w archikatedrze Warszawskiej,
10 kwietnia 2012. Str. 145-149
Wybrał Stanisław Waluś
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wackie absurdy i pod różnymi pięknymi szyldami
pchają się do szkół. (…)
Niestety, różne dziwaczne lobby zdobyły duże
wpływy w ONZ i UE. Na szczęście ideologia
gender nie będzie szerzona przez administrację
nowego prezydenta USA, Donalda Trumpa, jak to
się działo za Obamy. Ważne jest, by rodzice interesowali się, co proponuje się ich dzieciom
w szkole. I by mieli odwagę protestować, domagać się poszanowania ich prawa do wychowania
dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami.
Genderowa kolonizacja to bestia, z którą trzeba
walczyć.
Ks. Dariusz Kowalczyk,
Gość Niedzielny, nr 4, 29 I 2017, str. 38
http://gosc.pl/doc/3670502.Chlopcodziewczynka

In vitro
Bydgoszcz nie chce in vitro
Radni z PO i SLD próbują przeforsować projekt
uchwały pozwalający na finansowanie In vitro
z budżetu Bydgoszczy. Sprzeciwiają się temu
mieszkańcy. (…)
Anna Ambroziak, Nasz Dziennik,
nr 47 (5800), 25-26 II 2017, str. 3
Zerwałem z in vitro
Z Jackiem Szulcem, ginekologiem-położnikiem,
rozmawia Ewa Sądej.
Dlaczego został Pan lekarzem?
- Już w liceum czułem w sercu, że będę lekarzem. (…)
Niektórzy „specjaliści” twierdzą, że metoda in
vitro jest leczeniem niepłodności.
- In vitro niczego nie leczy. Procedura ma doprowadzić do uzyskania ciąży. W leczeniu niepłodności na pewno wielkie zasługi ma naprotechnologia. Metoda, której ojcem jest prof.
Thomas W. Hilgers ze Stanów Zjednoczonych,
postrzega kobietę i małżeństwo jako całość. (…)
Po tych rekolekcjach od razu zerwał Pan z in
vitro?
- Nie. Bóg wtedy przemienił moje serce, ale nie
przemienił jeszcze umysłu. (…) Pan Bóg pokazał
mi, że w procedurze in vitro jest wiele momentów, w których giną mali, niewinni ludzie.
Kiedy uświadomiłem sobie, że jestem w tym
łańcuszku śmierci, postanowiłem z tym skończyć.
Ten proces poznawania prawdy trwał około 10
miesięcy. (…)
Nasz Dziennik, nr 47 (5800),
25-26 II 2017, str. M8-M9

Nagonka pytaniem
Fundacja Życie i Rodzina Kai Gondek poprosiła uczelnie publiczne o wykaz pracowników naukowych prowadzących zajęcia z gender studies.
Pytanie dotyczyło też kosztów i kryteriów doboru pracowników. Na to zareagowała prof. Ewa
Graczyk z Uniwersytetu Gdańskiego. – To początek nagonki – powiedziała „Gazecie Wyborczej”. (…) „Ustawodawca dla obywateli przewidział rolę zgoła inną i dał im prawo do informacji” – zauważyła w odpowiedzi Kaja Gondek.
A swoją drogą to ciekawe, kto i za ile wciska
„naukę”, z którą mogłyby konkurować krasnoludki studies.
Franciszek Kucharczak,
Gość Niedzielny, nr 4, 29 I 2017, str. 39
Więcej o ideologii gender na stronach:
https://www.niedlagender.pl/
Dużo wartościowych materiałów można znaleźć
na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej:
http://www.diecezja.waw.pl/3260
i Diecezji Legnickiej:
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237

Ideologia gender
Chłopcodziewczynka
Za komuny w szkołach próbowano ideologizować dzieci i młodzież. Dziś też nie brakuje ideologizowania. Jedną z groźnych ideologii jest gender.
Dlatego trzeba przypominać słowa papieża Franciszka: „W Europie, w Ameryce, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w niektórych krajach Azji,
mamy prawdziwe kolonizacje ideologiczne.
A jedną z nich jest – mówię to jasno, po imieniu –
gender”. W Polsce m.in. dzięki zdecydowanej postawie Kościoła oraz obecnej władzy przyblokowano wchodzenie gender do szkół. Nie znaczy to,
że problemu nie ma. Wszak nie brakuje różnych
fundacji, wspieranych przez Unię, które szerzą le-

Ekumenizm
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21)
Ekumenizm krwi
Po ponad 100 latach dążenia do jedności jesteśmy bliżej siebie. W tym czasie pojawiły się jed8

nak nowe podziały. Jednocześnie rozumiemy dziś
lepiej, że zjednoczenie Kościoła leży bardziej
w rękach Boga niż w naszych.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18–25
stycznia) obfituje w ekumeniczne spotkania,
modlitwy, nabożeństwa. Czy te ekumeniczne gesty nie stały się dorocznym rytuałem, rutyną bez
większego znaczenia? Jaki jest dziś stan ekumenizmu? (…)
Ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny, nr 3,
rok XCIV, 22 I 2017, str. 24-26
http://gosc.pl/doc/3659744.Ekumenizm-krwi

Damiana Zimonia, proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach). Andrzej
był inicjatorem wspólnego, cotygodniowego
czytania Biblii na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Przez
szereg lat spotykaliśmy się w kilka osób w pokoju Andrzeja.
Stanisław Waluś

Jestem katolikiem i Polakiem
- nie kupuję w sklepach w niedzielę
- staram się kupować polskie towary
w polskich sklepach

Razem do źródeł
O tym, że nie dotrzymaliśmy kroku Chrystusowi mówił bp Jan Kopiec podczas nabożeństwa
ekumenicznego.
W tygodniu ekumenicznym, 22 stycznia,
w Gliwicach odbyły się dwa spotkania: nabożeństwo w ewangelickim kościele Zbawiciela, gdzie
słowo Boże wygłosił bp Jan Kopiec, i Eucharystia w kościele św. Michała, której przewodniczył
biskup gliwicki, a kazanie powiedział ks. Andrzej
Wójcik, proboszcz gliwickiej parafii ewangelicko-augsburskiej. (…)
Bp Jan Kopiec odniósł się do obchodzonego
właśnie 500-lecia reformacji. – Tegoroczna modlitwa wplata się w refleksję o tych pięciu wiekach naszych doświadczeń. Stajemy dziś, nie ma
co ukrywać, z uczuciem pewnego zawodu, że nie
dotrzymaliśmy kroku Jezusowi Chrystusowi. (…)

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981

Kocham ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła,
czynię i dla niej.
Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część XV
Debata o patriotyzmie
Należy wychowywać w szkołach do postaw
patriotycznych, także w sferze gospodarczej
Z prof. Erykiem Łonem, członkiem Rady Polityki Pieniężnej rozmawia Piotr Tomczyk.
- Panie Profesorze, spotykamy się na terenie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu po
kolejnym, już szóstym, Pana wykładzie na temat
patriotyzmu gospodarczego. Jaki jest cel tych
spotkań?
- Pomysł wykładów jest powiązany z chęcią
intelektualnego przygotowania się do obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. (…)
Nasz Dziennik, nr 42 (5795), 20 II 2017, str. 16
Niedziela z odzysku
Polska pozostaje w ogonie Europy pod względem ograniczeń handlu w niedzielę. Zamknięte
hipermarkety we Francji, Niemczech, Wielkiej
Brytanii czy Danii nie obniżyły poziomu życia
w tych krajach. Tak jak handlowa wolnoamerykanka w Polsce nie podniosła naszego dobrobytu. Pora zatem dogonić Europę. (…)
Jacek Dziedzina, Gość Niedzielny, nr 6, rok
XCIV, 12 II 2017, str. 35-37
Stanisław Waluś

Ks. Andrzej Wójcik i bp Jan Kopiec po nabożeństwie.
Zdjęcie pobrane ze strony:
http://gliwice.gosc.pl/doc/3670117.Razem-do-zrodel

Mira Fiutak, Gość Niedzielny, nr 4, rok XCIV,
29 I 2017, Gość Gliwicki, str. I
Dodaję do podpisu pod zdjęciem, że osoba po
prawej to Andrzej Hławiczka (syn ks. Adama
Hławiczki, który był proboszczem parafii Ewangelicko-Augsburskiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach i dobrym znajomym ks.
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Nasze Rocznice
Marzec
1470 lat temu (21 marca 547r.) zmarł św. Benedykt z Nursji, pustelnik, założyciel klasztoru
na Monte Cassino, autor reguły benedyktyńskiej.
750 lat temu (26 marca 1267 r.) Ojciec Święty
Klemens IV kanonizował Jadwigę (zm. 1243 r.),
żonę Henryka I Brodatego i matkę Henryka III
Pobożnego.
195 lat temu (10 marca 1822 r.) zmarł Józef
Wybicki, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, autor „Mazurka Dąbrowskiego”.
130 lat temu (19 marca 1887 r.) w Genewie
zmarł Józef Ignacy Kraszewski, autor kilkuset
tomów powieści przedstawiających historię Polski od zarania jej dziejów.
115 lat temu (13 marca 1902 r.) w Królestwie
Polskim władze carskie zamknęły większość
gimnazjów, których uczniowie odmawiali śpiewania rosyjskiego hymnu „Boże chroń cara”.
80 lat temu (14 marca 1937 r.) ogłoszenie encykliki Ojca Świętego Piusa XI „Mit brennender
Sorge” (O położeniu kościoła katolickiego
w Rzeszy Niemieckiej), potępiającej narodowy
socjalizm i politykę prowadzoną przez Niemcy
rządzone przez Hitlera.
80 lat temu (19 marca 1937 r.) ogłoszenie encykliki Ojca Świętego Piusa XI „Divini Redmptoris” (O bezbożnym komunizmie), potępiającej
komunizm i ateizm oraz omawiającej chrześcijańską koncepcję sprawiedliwości społecznej.
75 lat temu (17 marca 1942 r.) Niemcy skierowali pierwsze masowe transporty Żydów do
obozu zagłady w Bełżcu.
65 lat temu (2 marca 1952 r.) komunistyczny rząd
Józefa Cyrankiewicza opowiedział się przeciwko
działalności komisji Kongresu USA, badającej okoliczności mordu polskich oficerów w Katyniu.
60 lat temu (11 marca 1957 r.) Episkopat Polski wydał kolejne Orędzie o zagrożeniu Narodu
przez alkoholizm.
60 lat temu (25 marca 1957 r.) w Rzymie delegaci Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga,
RFN i Włoch podpisali układ o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
50 lat temu (26 marca 1967 r.) Papież Paweł
VI ogłosił encyklikę Populorum progressio.
30 lat temu (25 marca 1987 r.) ogłoszenie encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, o Błogosławionej Maryi Dziewicy
w życiu pielgrzymującego Kościoła.
Wybrała Barbara Kwaśnik

„Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”
28 lutego w warszawskim kinie „Luna” odbędzie się premiera filmu dokumentalnego poświęconego Danucie Siedzikównie „Inka. Są sprawy
ważniejsze niż śmierć”. W obrazie zebrano między innymi wypowiedzi członków rodziny sanitariuszki zamordowanej przez władze komunistyczne.

Reżyserem godzinnego filmu o Danucie Siedzikównie jest Jacek Frankowski. Dokument zawiera szereg wywiadów z członkami rodziny
„Inki”, żołnierzami AK-WiN i historykami.
Film był konsultowany z historykami, między
innymi z Instytutu Pamięci Narodowej. (…)
Reżyser filmu, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” przyznał, że bardzo długo zastanawiał się
nad tytułem filmu. Przeglądając materiały, które
nie weszły do zmontowanej wersji filmu natknął
się na wypowiedź licealistki z Wrocławia. Przyznała ona, że „Inka” to wartościowa osoba, ponieważ żadnego z nas nie byłoby stać na takie poświęcenie, na jakie ona się zdobyła.
Była to młoda dziewczyna, młodsza od nas, natomiast wolała nie wydać swoich kolegów i wolała zginąć dla dobra czegoś większego, czegoś
bardziej wartościowego niż jej własne życie —
powiedziała licealistka.
Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września
1928 roku. W wieku 15 lat złożyła przysięgę AK
i odbyła szkolenie sanitarne. Służyła m.in. w wileńskiej AK. W czerwcu 1946 roku została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne, tutaj aresztowało ją UB. Po ciężkim śledztwie została skazana na karę śmierci. Wyrok wykonano
28 sierpnia 1946 roku.
Wraz z „Inką” zginął – również skazany na
śmierć – ppor. Feliks Selmanowicz, ps. Zagończyk. (…)
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/327973-inkasa-sprawy-wazniejsze-niz-smierc-wkrotcepremiera-filmu-o-bohaterskiej-sanitariuszce
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dyktafonem. Czekamy również na maile i listy
z relacjami.
Kontakt: koordynator projektu - Aleksandra
Korol-Chudy (IPN Katowice) – tel. 32 207 07
01, aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl
Aleksandra Korol-Chudy OBEN IPN Katowice
Przystanek Historia - Centrum Edukacyjne IPN
w Katowicach im. Henryka Sławika ul. św. Jana
10, III p. tel. 32 207 07 01
https://www.facebook.com/PrzystanekHistoriaKa
towice

IPN - Gdy Katowice nazywały się
Stalinogrodem. 1953 – 1956
IPN realizuje międzynarodowy projekt "Byłem
mieszkańcem miasta Stalina / I was citizen of
Stalin Town" i prosi u udostępnienie dokumentów, zdjęć, pamiątek, relacji dotyczących Stalinogrodu.
Więcej informacji:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stalinogr
od-ipn.doc
Projekt „Byłem mieszkańcem miasta Stalina” /
,,I was citizen of Stalin Town” to międzynarodowa akcja, realizowana przez kilka europejskich
miast, którym nadano niegdyś imię tego komunistycznego dyktatora. Jej koordynatorem w Katowicach (noszących nazwę Stalinogród w latach
1953-1956) jest katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Katowice Miasto Ogrodów
– Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Projekt ma na celu przybliżenie oddziaływania stalinowskiego totalitaryzmu na społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególnie ważne
jest podkreślenie osobistych doświadczeń obywateli miast noszących imię Stalina, opierając się na
faktach z życia codziennego, poprzez które ludzie
młodzi (którzy nie doświadczyli dramatycznych
czasów komunizmu) mogą łatwiej zrozumieć
konsekwencje, jakie dla europejskich wartości
i dobrobytu miały reżimy totalitarne.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą
o pomoc w gromadzeniu materiałów potrzebnych
w realizacji projektu. Poszukujemy zdjęć, pocztówek, dyplomów, dokumentów, wydawnictw,
pieczątek, bibelotów, pamiątek i innych przedmiotów – słowem wszystkiego, co nosi na sobie
piętno nazwy Stalinogród. Prócz tego interesuje
nas każda relacja, wspomnienie, anegdotka czy
notatka z tego okresu. Wielu starszych mieszkańców naszego miasta i regionu przeżyło część
młodości w czasach, kiedy Katowice nazywały
się Stalinogrodem. Chcielibyśmy, aby młodzi
wolontariusze zgromadzili ich wspomnienia, relacje i pamiątki, dokumentujące lata stalinizmu.
Materiały te zostaną następnie zaprezentowane na
wystawie, przygotowanej przez uczestników projektu oraz na platformie internetowej, będącej narzędziem łączącym i porządkującym zgromadzone artefakty i wspomnienia. Co ważne - nie potrzebujemy oryginałów. Interesują nas dobrej jakości skany i fotografie. Jesteśmy również gotowi
przyjechać do Państwa z aparatem, skanerem,

Jesteśmy Polakami – historia
i współczesność Rodła
Na konferencję pod tytułem zaprosił Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Odbyła się 20 lutego 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Zostały wygłoszone następujące referaty:
Jarosław Wieczorek Wojewoda
Śląski; Pamięć i prawda: zachowanie pamięci o historycznych
postaciach i wydarzeniach oraz świadomość ich
znaczenia ważnym elementem polityki historycznej,
prof. Franciszek Marek; Jesteśmy Polakami –
historia powstania i działalność Związku Polaków w Niemczech,
dr Andrzej Krzystaniak; Sytuacja Polaków na
terenie Niemiec przed II wojną światową
i mniejszości niemieckiej w II Rzeczpospolitej,
dr hab. Zygmunt Woźniczka; Arka Bożek –
Ślązak, Powstaniec Śląski, Wielki Syn ziemi raciborskiej, polski patriota?,
Kazimierz Głowacki Prezes Koła organizacji
Rodło w Niemczech; Rodło współcześnie – działalność organizacji Rodła na terenie Polski
i w Niemczech.
Podstawą działalności Związku Polaków
w Niemczech było, uchwalone w 1938 r. Pięć
prawd Polaka:
1. Jesteśmy Polakami.
2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.
3. Polak Polakowi bratem!
4. Co dzień Polak Narodowi służy.
5. Polska Matką naszą. Nie wolno mówić o Matce źle!
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skup włocławski Wiesław Mering, przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
Podkreśla, że nie można udawać, iż nic się nie
stało, i ze od wierzących wymaga się jasnego
świadectwa. Biskup włocławski stwierdza, że
„pseudosztuka »Klątwa« próbuje zohydzić pseudoartystycznym bełkotem to, co dla nas święte:
Krzyż, postać św. Jana Pawła II, religię”. (…)
MJ, Nasz Dziennik, nr 48 (5801),
27 II 2017, str. 11

Protesty przeciwko profanacji
Komunikat ws. spektaklu „Klątwa”
Spektakl „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljića,
który wystawiono w Teatrze Powszechnym
w Warszawie ma znamiona bluźnierstwa.
Podczas spektaklu dokonuje się publiczna profanacja krzyża, przez co ranione są uczucia religijne chrześcijan, dla których krzyż jest świętością. Oprócz symboli religijnych znieważa się
osobę św. Jana Pawła II, co jest szczególnie bolesne dla Polaków. Ponadto nie może być przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia. Podobnie nie można się
zgodzić na znieważanie flag państwowych, w tym
przypadku flagi Państwa Watykańskiego.
Odpowiedzią na spektakl „Klątwa”, który wypacza pojęcie sztuki i piękna, niech będzie modlitwa wynagradzająca za bluźnierstwo oraz promocja wartości m.in. w środkach społecznego przekazu w myśl słów: „Zło dobrem zwyciężaj!”.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce
w sprawie spektaklu „Klątwa”
Jeśli nie potrafisz tego dokonać, aby w jakiejś
sprawie zwyciężyło dobro, czyń przynajmniej
wysiłki, aby wpływ zła jak najbardziej osłabić.
(Św. Tomasz More) (…)
Jako katolicy świeccy zorganizowani w Akcji
Katolickiej w Polsce, wypowiadamy stanowczy
protest takiemu wymiarowi sztuki. Przypominamy, że zgodnie z art. 196 Kodeksu Karnego obraza uczuć religijnych, jak i publiczna profanacja
przedmiotów religijnych w Polsce są karalne.
Apelujemy więc nie tylko o poszanowanie uczuć
religijnych osób wierzących, ale i szacunku wobec stanowionego w Polsce prawa. Wzywamy
do wycofania sztuki z repertuaru polskiego teatru! (…)
Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce,
Artur Dąbrowski
http://episkopat.pl/komunikat-akcji-katolickiejw-polsce-w-sprawie-spektaklu-klatwa/

Kard. Dziwisz o „Klątwie”:
odpowiedź to modlitwa
Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że dla pewnych
osób nie ma świętości i w imię rzekomej wolności wypowiedzi artystycznej potrafią z premedytacją ranić uczucia katolików – napisał kard. Stanisław Dziwisz w udostępnionym mediom
oświadczeniu na temat spektaklu „Klątwa” w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Były sekretarz
św. Jana Pawła II wyznaje, że „ohydne poniżenie” polskiego papieża sprawiło mu szczególny
ból. (…)
http://www.chrystuskrol.pl/news/767/16/Rzeczni
k-KEP-o-Klatwie

wSieci, nr 9 (222),
27 II – 5 III 2017, str. 1
BLUŹNIERSTWO
W TEATRZE
HAŃBA
GRONKIEWICZWALTZ
WŁADZE WARSZAWY
FINANSUJĄ
I POPIERAJĄ
NIENAWIŚĆ UDAJĄCĄ SZTUKĘ

Zatrzymać bluźnierstwo
Potrzeba modlitwy, postu jako zadość uczynienia za bluźnierczy spektakl „Klątwa” wystawiony
w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
- Brońmy wartości duchowych darów Boga
i wypraszajmy ich zwycięstwo zjednoczeni w modlitwie – wzywa ks. bp Marek Solarczyk, biskup
pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, na której terenie znajduje się Teatr Powszechny. (…)
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 46 (5799), 24 II 2017, str. 15

Ta Hańba ma konkretną twarz
Ma rację wiceminister kultury Jarosław Sellin,
gdy mówi, że protesty przeciwko bluźnierczej
sztuce „Klątwa” powinny odbywać się nie przed
Teatrem Powszechnym, ale przed warszawskim
ratuszem. To teatr miejski, na który władze centralne nie mają wpływu. (…) Ktoś, kto na to pozwala, kto finansuje i aprobuje, może być albo

Bluźnierstwo w imię rozgłosu
Ubolewanie i oburzenie wobec bluźnierczego
spektaklu „Klątwa”, który szydzi z wiary, krzyża
i św. Jana Pawła II, wyraził w oświadczeniu bi12

wyjątkowym głupcem, albo cynikiem nakręcającym polaryzację, albo też, patrząc z perspektywy
chrześcijańskiej, człowiekiem opętanym przez
Złego.
Jacek Karnowski, wSieci, nr 9 (222),
27 II – 5 III 2017, str. 3

i wykorzystanie do tego figury św. Jana Pawła II,
podsycanie politycznej nienawiści, nie mają praprawa mieć miejsca, a szczególnie skandaliczny
jest fakt, że odbywają się one w teatrze wspieranym finansowo przez Miasto Stołeczne Warszawę.
Oczekuję stanowczej reakcji Pani Prezydent na
skandaliczne wydarzenia w Teatrze Powszechnym. Domagam się zaprzestania finansowania
teatru z publicznych pieniędzy oraz odwołania
jego dyrektora.
Brak stanowczych reakcji Pani Prezydent odbiorę jako pochwałę dla tego typu wydarzeń.
Z poważaniem
………………………………………….
Nasz Dziennik, nr 46 (5799), 24 II 2017, str. 2
27 lutego 2017 r. posłałem petycję listem poleconym, a pod moim
podpisem dopisałem:
Nieco o sobie: przed
laty byłem sekretarzem
gliwickiego komitetu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyborach prezydenta RP, …
i jestem …, wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Stanisław Waluś

Woń nadwątlonej przyzwoitości
Mowa nienawiści powstała przed Smoleńskiem,
ale właśnie to wydarzenie uruchomiło prawdziwą
lawinę chamstwa, wyzwisk, odsyłania przeciwników na cmentarz. (…)
Potem aktorzy Teatru Powszechnego powiesili
na stryczku Jana Pawła II, po wcześniejszej scenie seksu oralnego z jego figurą. Gdzie są granice dziennikarskiej lub artystycznej przyzwoitości? Czy obowiązują nas jeszcze normy kulturowe? (…)
Krzysztof Feusette, wSieci, nr 9 (222),
27 II – 5 III 2017, str. 36-37

Podpisujemy petycję
Nawiązując do komunikatu rzecznika Konferencji Episkopatu Polski w związku z publiczną
profanacją krzyża i znieważaniem osoby świętego
Jana Pawła II podczas spektaklu „Klątwa” (reż.
Oliver Frlijić), przez co zostały zranione uczucia
religijne uczniów Chrystusa, prezes Centrum Jana
Pawła II „Nie lękajcie się!” i kustosz sanktuarium
Świętego Jana Pawła II ks. prałat Jan Kabziński
zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej
woli o podpisanie i wysyłanie petycji do prezydent miasta Warszawy w sprawie powyższego
zdarzenia. (…)
Petycję można wysłać e-mailem:
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
sekretariat.gp@um.warszawa.pl
lub pocztą na adres:
Sz. P. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa
Hanna Gronkiewicz-Waltz
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Zmarli w ostatnim czasie
30 grudnia 2016 r. zmarł Longin Komołowski
Człowiek DIALOGU
30 grudnia 2016 r., po ciężkiej chorobie, zmarł
Longin Komołowski – opozycjonista i współtwórca Solidarności, wieloletni przewodniczący
Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie „S”, wicepremier i minister pracy w rządzie Jerzego Buzka, człowiek dialogu oddany przez całe życie
sprawom kraju i Solidarności, dla wielu członków związku mentor, autorytet i przyjaciel. (…)
Paulina Łątka, Tygodnik Solidarność, nr 1
(1463), 6 I 2017, str. 27-30
Z Internetu (wybrane):
Był człowiekiem dialogu. Zmarł Longin Komołowski
Nie żyje Longin Komołowski. Były wicepremier
miał 68 lat
Zmarł Longin Komołowski

P.T.
Prezydent Miasta stołecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Szanowna pani prezydent!
W minionych dniach całą Polskę obiegła informacja o „spektaklu” pt. „Klątwa” granym
w teatrze Powszechnym w Warszawie. Nie ulega
wątpliwości, że tego typu prowokacje, czyli pornografia, bluźniercze sceny, kpina z Kościoła
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Zmarł Longin Komołowski, opozycjonista, wicepremier, minister
Zmarł Świętej Pamięci Longin Komołowski
3 stycznia 2017 r. zmarł Michał Kulenty
Poeta saksofonu. Śp. Michał Kulenty (1956 –
2017)
(…) W swojej twórczości Michał Kulenty łączył jazz z folklorem i z sacrum. (…) Ten wybitny muzyk jazzowy był członkiem Katolickiego
Stowarzyszenia Filmowego i dyrektorem Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów
i Multimediów Niepokalanów. (…)
Ks. Mariusz Frukacz, Niedziela, nr 3 15 I 2017,
str. 25
Odszedł poeta saksofonu
Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 2, rok
XCIV, 15 I 2017, str. 69
Z internetu (wybrane):
Odszedł „poeta saksofonu”. Nie żyje Michał Kulenty
Nazywany był „poetą saksofonu”. Zmarł ceniony
muzyk Michał Kulenty
Nie żyje muzyk Michał Kulenty
Wielka strata dla polskiego jazzu. Zmarł Michał
Kulenty
Zmarł kompozytor Michał Kulenty
5 stycznia 2017 r. zmarł gen. Janusz
Brochwicz-Lewiński PS. „Gryf”
Z Bogiem, Panie Generale!
Małgorzata Rutkowska, Nasz Dziennik, nr 5
(5758), 7-8 I 2017, str. 1 i 3
Wielki dowódca i patriota
Rozmowa z Agnieszką Bogucką – Karolina
Goździewska, Nasz Dziennik, nr 5 (5758), 7-8 I
2017, str. 4
Polskę trzeba zwyczajnie kochać
Rozmowa z gen. Januszem BrochowiczLewińskim PS. „Gryf”. Rozmowa została opublikowana w „Naszym Dzienniku” w piątek, 27 listopada 2015 roku.
Karolina Goździewska, Nasz Dziennik, nr 5
(5758), 7-8 I 2017, str. 5
O sobie myślał na końcu
Rozmowa z Janem Kasprzykiem, p.o. szefem
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Zenon Baranowski, Nasz Dziennik,
nr 5 (5758), 7-8 I 2017, str. 6
Upamiętnić „Gryfa”
PAP, Nasz Dziennik, nr 7 (5760), 10 I 2017, str. 7
Patrzę na niego jak na bohatera,
Gość Niedzielny, nr 2, rok XCIV, 15 I 2017, str. 12
Zmarł bohater Powstania Warszawskiego
KAI, Niedziela, nr 3, 15 I 2017, str. 7

Zmarł bohater Powstania Warszawskiego
KAI, Niedziela, nr 3, 15 I 2017, str. 7
Testament „Gryfa”
Zenon Branowski, Nasz Dziennik, nr 21 (5774),
26 I 2017, str. 1 i 3
Z Internetu (wybrane):
Generał Janusz Brochwicz-Lewiński, ps. „Gryf”
nie żyje. Miał 96 lat
Legendarny "Gryf" nie żyje. Gen. Janusz Brochwicz-Lewiński, żołnierz batalionu AK „Parasol” zmarł dziś w domu o godz. 4:30
Nie żyje bohater Powstania Warszawskiego gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. "Gryf"
Zmarł generał Janusz Brochwicz-Lewiński
„Gryf”. Prezydent: cześć Jego pamięci
Zmarł gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. Gryf.
Był żołnierzem „Parasola”
15 stycznia 2017 r. zmarł
ks. Mieczysław Maliński
Pęknięty życiorys
Napisał niemal 150 książek, na których wychowały się dwa pokolenia Polaków. Był przyjacielem Karola Wojtyły. Ksiądz Mieczysław Maliński zmarł 15 stycznia w Krakowie w wieku 93
lat. Z mediów zniknął znacznie wcześniej – po
ujawnieniu dokumentów na temat współpracy ze
Służbą Bezpieczeństwa. (…)
Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 3, rok
XCIV, 22 I 2017, str. 7
Ludzie Karola Wojtyły
Lidia Dudkiewicz, Niedziela, nr 5, 29 I 2017,
str. 3
Ludzie garnęli się do niego
Wypowiedzi zebrała Maria Fortuna-Sudor, Niedziela, nr 5, 29 I 2017, str. 14
Z Internetu (wybrane):
Nie żyje przyjaciel Jana Pawła II ks. Mieczysław
Maliński
Zmarł ks. Mieczysław Maliński
Zmarł ks. Mieczysław Maliński, duchowny i pisarz, publicysta
Zmarł ks. Mieczysław Maliński, przyjaciel Jana
Pawła II
„Zostanie w sercach nie tylko Krakowa”. Zmarł
ks. Mieczysław Maliński - pisarz, publicysta
i przyjaciel Jana Pawła II
17 stycznia 2017 r. zmarł Wiktor Węgrzyn
Zmarł komandor Międzynarodowych Rajdów
Katyńskich
W wieku 77 lat zmarł w Chicago komandor
Motocyklowych Rajdów Katyńskich. (…) Pod
koniec lat 60. XX wieku z powodu działalności
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w opozycji został zwolniony z pracy w Centrali
Produktów Naftowych. (…)
Niedziela, nr 5 29 I 2017, str. 7
Z Internetu (wybrane):
Nie żyje Wiktor Węgrzyn, komandor Rajdów Katyńskich
Nie żyje Wiktor Węgrzyn. Komandor Międzynarodowych Rajdów Katyńskich odszedł po długiej
chorobie. Miał 77 lat
Zmarł Wiktor Węgrzyn, komandor Motocyklowych Rajdów Katyńskich
Zmarł Wiktor Węgrzyn
Zmarł Wiktor Węgrzyn, komandor Międzynarodowych Rajdów Katyńskich
24 stycznia 2017 r. zmarła Helena Kmieć
Śmierć Helenki w Boliwii
W Boliwii zamordowana została polska świecka
misjonarka Helena Kmieć. (…)
Małgorzata Jędrzejczyk, Nasz Dziennik, nr 21
(5774), 26 I 2017, str. 1 i 18
Jesteście światłem świata
Gość Niedzielny, nr 5, rok XCIV, 5 II 2017, str.
14-15
Helenka poszła do nieba
Miłosz Kluba, Gość Niedzielny, nr 5, rok XCIV, 5
II 2017, str. 18-21
Szczęście w wielu kolorach
Tego wieczoru akademicki kościół św. Michała
Archanioła w Gliwicach wypełniony był do
ostatniego miejsca. Niektórzy przyjechali z daleka, żeby pomodlić się za swoją przyjaciółkę. 29
stycznia Eucharystii w intencji śp. Heleny Kmieć
przewodniczył bp Jan Kopiec. (…)
Mira Fiutak, Gość Niedzielny, nr 5, rok XCIV, 5
II 2017, Gość Gliwicki, str. III
Miłość zamordowana
Pracowała jako stewardesa w liniach lotniczych.
25-letnia Helena Kmieć z Libiąża – piękna, utalentowana absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wzięła bezpłatny urlop i zaraz po otrzymaniu misyjnego krzyża wyruszyła w świat jako
wolontariuszka. Celem jej misyjnej działalności
była Boliwia. Chciała przytulić dzieci, które nie
zaznały miłości. Na początku stycznia br. przybyła
do Cochabamby, gdzie przez pół roku miejscem
jej misyjnej działalności i domem miała być
ochronka dla dzieci prowadzona przez siostry zakonne. (…) Miłość została zamordowana... 24
stycznia br. została śmiertelnie ugodzona nożem
podczas nocnego napadu na ochronkę.
Lidia Dutkiewicz, Niedziela, nr 6, 5 II 2017, str. 3

Nowa misja Heleny
Sylwia Niedzieska, Niedziela, nr 6, 5 II 2017, str.
16-18
Żegnamy Helenkę
Małgorzata Jędrzejczyk, Nasz Dziennik, nr 41
(5794), 18-19 II 2017, str. 1
Helenka poszła do nieba
Z ks. bp. Janem Zającem rozmawia Małgorzata
Papis, Nasz Dziennik, nr 41 (5794), 18-19 II
2017, str. 9
Bóg był sensem jej życia
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik, nr 41
(5794), 18-19 II 2017, str. 10
Uroczystości pogrzebowe
Sobota, 18 lutego 2017 r. – Trzebinia, Bazylika
Najświętszego Serca Pana Jezusa (Salwatorianie)
19.30 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp.
Jana Zająca i czuwanie modlitewne przy trumnie
Niedziela, 19 lutego 2017 r. – Libiąż kościół
św. Barbary 15.00 – Msza św. pogrzebowa pod
przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza
Rodzina Helenki prosi, by zamiast kwiatów i
zniczy na pogrzeb złożyć ofiarę na rzecz dzieci,
którymi miała opiekować się Helenka.
Nasz Dziennik, nr 41 (5794), 18-19 II 2017, str. 10
Testament Helenki
Nasz Dziennik, nr 42 (5795), 20 II 2017, str. 1 i 3
Pożegnanie w Trzebini
Mateusz Marek – fotoreportaż, Nasz Dziennik, nr
42 (5795), 20 II 2017, str. 4
Uczyła patrzenia na drugi brzeg życia
KAI, Niedziela, nr 9, 26 II 2017, str. 6
Święci ludzie żyją blisko nas
– Przez swoją śmierć stałaś się dla wielu młodych na całym świecie powierniczką ich spraw
przed Jezusem Chrystusem. Twoje zaangażowanie i duchowość misyjna zaprowadziły Cię na
miejsce męczeńskiej śmierci, gdzie chciałaś głosić Chrystusa i świadczyć o Jego miłości do
człowieka. Ty poszłaś z odwagą za głosem Mistrza z Nazaretu. Twoja śmierć nie jest przegraną! – powiedział kard. Stanisław Dziwisz 19 lutego br. w kościele pw. św. Barbary w Libiążu,
rozpoczynając Mszę św. w intencji śp. Heleny
Kmieć. (…)
Maria Fortuna-Sudor, Niedziela, nr 9, 26 II
2017, str. 6 i 7
Uczyła patrzenia na drugi brzeg życia
KAI, Niedziela, nr 9, 26 II 2017, str. 6
Święci ludzie żyją blisko nas
Maria Fortuna-Sudor, Niedziela, nr 9, 26 II
2017, str. 6-7
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Ostatnia misja Helenki Kmieć
Paweł Stachnik, Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 2
(76), 22 II – 23 III 2017, str. 28-32
Z Internetu (wybrane):
Pogrzeb zabitej wolontariuszki Heleny Kmieć
będzie miał charakter państwowy
Wolontariuszka zamordowana w Boliwii
Znamy datę pogrzebu śp. Heleny Kmieć
Polska wolontariuszka zamordowana w Boliwii.
Helena Kmieć została ugodzona nożem i zmarła
na miejscu
W niedzielę bliscy pożegnają Helenę Kmieć
19 lutego 2017 r. zmarł
ks. prof. Wincenty Myszor
Księże Profesorze, dziękujemy!
Jego wykłady w śląskim seminarium należały
do najlepszych, jakie pamiętam. (…)
Jego naukowa droga związana była głównie
z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie.
Tam uzyskał doktorat (1973), habilitację (1983),
tytuł profesora (1990). Na ATK pracował jako
asystent, docent, wreszcie profesor zwyczajny.
Pełnił też funkcję dziekana Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych oraz
prorektora ATK. Równolegle wykładał patrologię
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym,
najpierw w Krakowie, później w Katowicach.
(…) Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 300
publikacji. (…)
Ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny, nr 8, rok
XCIV, 26 II 2017, str. 6
Ks. prof. dr hab. Wincenty Wilhelm Myszor reprezentował w klasyfikacji opartej na KBN nauki
teologiczne, a jego specjalnościami były historia
Kościoła i literatura starochrześcijańska.
http://nauka-polska.pl/
Z Internetu (wybrane):
Eucharystia pogrzebowa ks. prof. Wincentego
Myszora
Katowice: zmarł ks. prof. Wincenty Myszor
Nie żyje ks. prof. Wincenty Myszor
Pogrzeb ks. prof. Wincentego Myszora w Chełmie Śląskim
Zmarł ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor
19 lutego 2017 r. zmarła Danuta Szaflarska
Dziękuję Chrystusowi
Danuta Szaflarska była przede wszystkim aktorką teatralną, ale największą popularność przyniosło jej kino. (…)
Przełomem w życiu aktorki, która wcześniej
straciła wiarę, było spotkanie z ks. Popiełuszką.
Poznała go w czasie swojej działalności w Komi-

tecie Prymasowskim, kiedy zaproponował jej, by
czytała wiersz w czasie jednej ze Mszy św. za ojojczyznę. U niego wyspowiadała się po raz
pierwszy od czterdziestu lat. (…)
Edward Kabierz, Gość Niedzielny, nr 8, rok
XCIV, 26 II 2017, str. 69
Odeszła gwiazda dwóch stuleci
Danuta Szaflarska – wielka osobowość polskiego filmu i teatru zmarła 19 lutego 2017 r.
w wieku 102 lat. (…)
Podczas wojny, w latach 1943-45, była aktorką
Teatru Frontowego Armii Krajowej. Brała udział
w Powstaniu warszawskim jako łączniczka – ps.
Młynarzówna. Współorganizowała też wówczas
słynne koncerty w murach Politechniki Warszawskiej. (…)
Na podst. Polityce.pl, Niedziela, nr 9, 26 II 2017,
str. 67
Żegnamy Danutę Szaflarską. Ikonę
Piotr Zaremba, wSieci, nr 9 (222), 27 II – 5 III
2017, str. 60-61
Prawdziwa gwiazda, wspaniały człowiek
Katarzyna Łaniewska, wSieci, nr 9 (222), 27 II –
5 III 2017, str. 111
Z Internetu (wybrane):
Danuta Szaflarska nie żyje. Aktorka zmarła
w wieku 102 lat
„Szaflarska była fenomenem”. Wspomnienie
o aktorce
W wieku 102 lat zmarła aktorka Danuta Szaflarska
Zarażała swą cudowną aurą... Danuta Szaflarska
miała 102 lata
Zmarła Danuta Szaflarska

Krótko
Bez troski o Polskę
W sprawie okupacji sali plenarnej Sejmu PiS
odniósł podwójny sukces: postawił na swoim,
a jednocześnie cała Polska zobaczyła, że dla
opozycji partyjne interesy są ważniejsze niż dobro kraju. W Sejmie trwa 26. dzień protestu opozycji. Marszałek Kuchciński wyznaczył na 12.00
rozpoczęcie obrad. (…)
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 3,
rok XCIV, 22 I 2017, str. 40-41
http://gosc.pl/doc/3659766.Bez-troski-o-Polske
Marsz dla Życia z udziałem
wiceprezydenta USA
Co roku w rocznicę decyzji Sądu Najwyższego
USA o legalizacji aborcji z 1973 r. tysiące głów16

nie młodych ludzi gromadzi się na Marszu dla
Życia. (…) W tegorocznym marszu po raz pierwszy w historii wziął udział wiceprezydent USA.
Mike Pence, katolik zaprzysiężony na tym stanowisku, podziękował uczestnikom w imieniu prezydenta USA za obronę życia. (…)
Ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny,
nr 5, rok XCIV, 5 II 2017, str. 4-5
Więcej na stronie:
http://www.hli.org.pl/pl/artykuly/1110-nigdy-niebylo-tak-wielkiego-tlumu-marsz-dla-zycia-wwaszyngtonie

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 5,
rok XCIV, 5 II 2017, str. 39
Generał sodalis
Generał broni Józef Haller – twórca Błękitnej
Armii, obrońca Warszawy w 1920 r., sodalis,
abstynent i działacz Akcji Katolickiej – był za
życia symbolem Polski katolickiej. (…)
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,
nr 7, rok XCIV, 19 II 2017, str. 48-49
Jak Watykan ratował Żydów
Z najnowszych badań archiwariusza sekcji stosunków z państwami Sekretariatu Stanu Stolicy
Apostolskiej Johana Ickxa wynika, że w latach
1943-1944 prawie 5 tys. Żydów, głównie z Rzymu, znalazło schronienie w 280 klasztorach, 3 tys.
w papieskiej letniej rezydencji w Castel Gandolfo,
1460 w prywatnych domach katolickich, 60
w budynkach na terenie eksterytorium, a 40
w samym Watykanie. Akcja ratowania Żydów
odbywała się na polecenie papieża Piusa XII. (…)
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,
nr 8 rok XCIV, 26 II 2017, str. 5

PiS boi się etyki
Od przejęcia władzy PiS nie zmieniło prawa
w kwestiach etycznych, a nawet unika dyskusji
na ten temat, jak w przypadku konwencji przemocowej. To hipokryzja, w poprzednich kadencjach bowiem kwestie moralne były na sztandarach posłów tego ugrupowania. (…)
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,
nr 5, rok XCIV, 5 II 2017, str. 7
Porodówki pękają w szwach
Polska mierzy się z problemem niżu demograficznego. Dane z oddziałów położniczych i urzędów stanu cywilnego dają nadzieje na zmianę tego stanu rzeczy. (…)
Maciej Kulbarczyk, Gość Niedzielny,
nr 5, rok XCIV, 5 II 2017, str. 8

TEMAT
GOŚCIA
Ruch oazowy stał
się największym
duchowym poruszeniem w Europie
II poł. XX wieku.
Przez
formację
przeszło
ponad
2 mln Polaków.
DZIECI OJCA
FRANCISZKA

Obrona życia na święty nigdy
Sejmowa komisja ds. petycji nie podjęła decyzji
ws. projektu ustawy zakazującej aborcji, w którym nie ma mowy o karaniu kobiet. (…) Anna
Sobecka z PiS była za tym, by projekt skierować
do marszałka Sejmu. Jednak jej wniosek przepadł
w głosowaniu. (…) W ten sposób PiS kolejny raz
pokazuje, że nie zależy mu na pełnej obronie życia dzieci poczętych. (…)
Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,
nr 5, rok XCIV, 5 II 2017, str. 9

Odwaga wiary czy kapitulacja?
O sytuacji ruchu oazowego i o polskiej teologii
wyzwolenia tworzonej przez sługę Bodego ks.
Franciszka Blachnickiego mówi bp Adam Wodarczyk. (…)
Gość Niedzielny, nr 8, rok XCIV,
26 II 2017, str. 16-18
Szedł jak burza
Żył z pasją, był w stanie wszystko położyć na
jednej szali. Porzucił karierę uniwersytecką, by
jeździć z młodzieżą na oazy. Tak ks. Franciszka
Blachnickiego wspomina Andrzej Sionek. (…)
Wysłuchał Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny,
nr 8, rok XCIV,26 II 2017, str. 19-20

Co tam dzieci
Dominika Wielowieyska z „Gazety Wyborczej”
ostrzega przed ewentualnym „zaostrzeniem”
obowiązującej ustawy aborcyjnej w postaci zakazu aborcji eugenicznej. Straszy, że w takim wypadku kobiety znów wyjdą na ulice. „Radykalizm
przynosi skutek odwrotny do zamierzonego” –
stwierdza. Pani redaktor – zakaz mordowania
dzieci z zespołem Downa to radykalizm?
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Gorliwy apostoł
Był gorliwym apostołem nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka, założył Krucjatę
Wyzwolenia Człowieka. Dziś mija 30. Rocznica
śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. (…)
16 października 2014 r. w Watykanie Komisja
Teologów uznała heroiczność cnót Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu
Światło-Życie.
Marek Zygmunt, Nasz Dziennik, nr 48 (5801),
27 II 2017, str. 10

Dzieci ks. Blachnickiego
Katarzyna Grysko - tancerka „Śląska”, choreograf i instruktor tańca; o. Józef Konc – kapucyn
z Bratysławy; Jerzy Polaczek – poseł na Sejm RP,
były minister transportu, prawnik; Robert Derewenda – historyk, dyrektor instytutu im. ks. F.
Blachnickiego, nauczyciel w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie;
Łukasz Zimnoch – ekspert w komunikacji korporacyjnej, doktor nauk politycznych; Marta Januszewska – dziennikarka radiowej Jedynki i TVP
Rzeszów, lektorka filmowa; Krzysztof Posmyk –
menager IT w międzynarodowej korporacji.
Gość Niedzielny, nr 8, rok XCIV,
26 II 2017, str. 20-22
Eucharystia w intencji beatyfikacji
W 30. rocznicę śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, 27 lutego o 18.20, w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Tarnowskich Górach, biskup gliwicki Jan Kopiec będzie przewodniczył Mszy św. w intencji
jego beatyfikacji. Rozpoczęcie transmisji w TV
TRWAM o 17.30 (przywitanie i program muzyczny). Gościem „Rozmów niedokończonych”
będzie bp Adam Wodarczyk, postulator procesu
beatyfikacyjnego ks. Blachnickiego. Do ruchu
Światło-Życie, zwanego popularnie oazą, w diecezji gliwickiej należy ponad 700 osób (od dzieci po dorosłych). (…)
Więcej na: gliwice.oaza.pl.
Gość Niedzielny, nr 8, rok XCIV, 26 II 2017,
Gość Gliwicki, str. VII

Adoracja ratuje miasto
Wzrost liczby kaplic adoracji Najświętszego
Sakramentu w Meksyku przyczynił się do zadziwiającego spadku poziomu przestępstw.
Zmiana jest szczególnie znacząca w Ciudad
Juárez, do niedawna jednym z najniebezpieczniejszych miast świata. (…)
Na efekty nie trzeba było długo czekać: o ile
w 2010 roku doszło tam do 3766 zabójstw, o tyle
w roku 2015 liczba ta zmalała już do 256. (…)
Nastąpił tymczasem wzrost powołań. W lokalnym seminarium jest już 88 kleryków, czyli
dziesięć razy więcej niż przed dekadą – mówi ks.
Hileman. (…)
Sebastian Karczewski, Nasz Dziennik, nr 47
(5800), 25-26 II 2017, str. 1

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2017
Luty: Powszechna: Aby ludzie przeżywający
próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na
margines, spotkali się z przyjęciem i znajdowali
wsparcie w naszych wspólnotach.
Marzec: Ewangelizacyjna: Aby prześladowani
chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.
Kwiecień: Powszechna: Aby młodzież umiała
odpowiadać na swoje powołanie, rozważają poważnie również możliwość poświecenia się Panu
w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Przystanek oaza
W czwarty weekend lutego na Jasnej Górze
zgromadzą się oazowicze z całej Polski, ale także
spoza jej granic. (…)
Ks. Adrian Put, Niedziela, nr 9,
26 II 2017, str. 12-13
Czas przyznał Mu jednak rację
Był kapłanem bezgranicznie oddanym dziełu
odnowy Kościoła drugiej połowy XX wieku.
Jednocześnie wszystko, co robił i jak żył, miało
wymiar prorocki. Swoimi intuicjami pastoralnymi i dziełami apostolskimi znacznie wyprzedził
czas, w którym przyszło mu żyć. Czcigodny sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki odszedł do Pana
30 lat temu. (…)
Ks. Adrian Put, Niedziela, nr 9,
26 II 2017, str. 14-15

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
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1.

2.

3.

4.
5.

e) Wojciech Sala poinformował, że gotowa
jest książka o ks. Józefie Danchu w wersji
elektronicznej, co jest realizacją uchwały
WZD. Postanowiono rozeznać koszty druku,
f) w Siemianowicach będzie rondo im. Ks.
Stanisława Sierli. Będzie uchwała Rady
Miasta oraz wystawa i konferencja,
g) Rajmund Rał poinformował, że Akcja Katolicka zgodziła się przyjąć na organizowane
przez siebie rekolekcje w Brennej członków
KIK,
h) poinformowano, że parafia św. Anny w Janowie organizuje 25 II wyjazd do Krakowa
na widowisko „Karol” o św. Janie Pawle II,
i) większością głosów postanowiono wysłać
protest do wydawnictwa „Znak” z powodu
niewłaściwego tytułu książki „Polskie obozy
koncentracyjne”,
j) Rajmund Rał poinformował, że 28 II odbędzie się w Krakowie uroczystość nadania ks.
abp. Damianowi Zimoniowi medalu Polskiego Towarzystwa Teologicznego „Bene
Merenti”. Został wyznaczony do reprezentowania KIK-u na tej uroczystości,
k) dyskutowano, jak nasz KIK i inne Kluby
mogłyby uczcić 100-tną rocznicą Objawień
Fatimskich.
Rajmund Rał

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 12 stycznia 2017 r.
Stanisław Waluś omówił sprawy finansowe
oraz przebieg spotkania opłatkowego, które
odbyło się 5 stycznia 2017 r. w siedzibie
KIK w Katowicach.
W poczet członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach została przyjęta Pani
Teresa Sałata z Gliwic.
W ramach rekolekcji wielkopostnych Klub
Inteligencji Katolickiej w Katowicach włączy się w rekolekcje w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
w Katowicach przy placu ks. E. Szramka.
Tegoroczna pielgrzymka do MB Boguckiej
odbędzie się w niedzielę 21 maja.
Rekolekcje w Kokoszycach odbędą się w
dniach 22-24 września.
Robert Prorok

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 9 lutego 2017 r.
1. Skarbniczka Małgorzata Piechoczek omówiła
sytuację finansową KIK i zapowiedziała
opracowanie preliminarza wydatków.
2. Po dyskusji jednomyślnie podjęto uchwałę, że
Walne Zebranie Delegatów odbędzie się dnia
1.IV.br. w pierwszym terminie o godz. 1000
a w drugim - o 1015.
3. Ustalono terminy zebrań zarządu: 9 III, 20 IV,
11 V, 22 VI, 14 IX, 12 X, 9 XI i 14 XII.
4. Ustalono też terminy dyżurów do najbliższego zebrania zarządu.
5. W związku z pismem Pani Wiceprezydent
Katowic w sprawie zgłoszenia kandydata do
galerii artystycznej postanowiono nie zgłaszać kandydata.
6. Omówienie spraw członkowskich postanowiono przełożyć na następne zebranie.
7. a) zaplanowano wizyty w sekcjach terenowych
w Tychach i w Bytomiu,
b) poinformowano o podziękowaniach, jakie
otrzymaliśmy za życzenia od abpa Jędraszewskiego a także o życzeniach od senatora
Misiołka,
c) poinformowano o promocji książki wydanej
przez IPN o KIK-ach w województwie katowickim,
d) jednomyślnie podjęto uchwałę sprzeciwiającą się wystawie „Body World”, na której
prezentowane są spreparowane zwłoki ludzkie,

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie KIK w Katowicach.

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK
KIK W KATOWICACH NA 2017 ROK
(Organizator Jan Mikos)
22 kwietnia - Kraków-Podgórze - Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i KrakówŁagiewniki Bazylika Miłosierdzia Bożego.
Święto Miłosierdzia Bożego. Wyjazd godz. 7:00
z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. Przyjazd ok.
18:00. Koszt 35 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkingowe, przewodnik miejscowy.
27 maja - Wieluń - Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia. Klasztor Ojców Augustianów. Wyjazd godz. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja,
przyjazd ok. godz. 20:00. Koszt 40 zł. Świad19

czenia: przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe,
parkingowe, przewodnik miejscowy.
17-25 czerwca - 9 dni. Norwegia śladami św.
Olafa: LILLEHAMMER - TRONDHEIM STIKLESTAD - DROGA ATLANTYCKA ALESUND
GEIRANGER
GEIRANGERFJORD - DROGA ORŁÓW DROGA TROLLI - SOGNEFJORD FLAMSBANA - BERGEN - VORINGFOSSEN HARDANGERVIDDA - OSLO. Koszt 3990 zł +
1250 koron norweskich na bilety wstępu, nagłośnienie, wjazdy do miast, opłaty drogowe, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki
programowe. Usługi: przejazd komfortowym autokarem, 8 noclegów w hotelach ***, w pokojach
2-os. z łazienkami, przeprawę promową na trasie
Polska - Szwecja - Polska, 9 śniadań, 8 obiadokolacji, opiekę i informację turystyczną pilota,
ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób
przewlekłych do 20 000 Euro i NNW do 2000
Euro, do 5000 zł w RP.
26-27 sierpnia - Kłodzko, Kudowa-Zdrój Czermna Kaplica Czaszek, Hradec Kralowe Czechy. Wyjazd godz. 7:00, z pl. Andrzeja godz.
7:15. Koszt. 250 zł. Świadczenia: nocleg, obiadokolacja, śniadanie, przejazd, ubezpieczenie opłaty
drogowe, parkingowe, przewodnik.
9-10 września - Toruń, Gniezno. Wyjazd godz.
7:00, z pl. Andrzeja godz. 7:15. Koszt 230 zł.
Świadczenia: nocleg, obiadokolacja, śniadanie,
przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkingowe, przewodnik.
22-24 września - rekolekcje w Kokoszycach.
14 października - Jędrzejów - sanktuarium Bł.
Wincentego Kadłubka. Wyjazd godz. 7:00, z pl.
Andrzeja godz. 7:15. Koszt. 40 zł. Świadczenia:
przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkingowe, przewodnik miejscowy.
18 listopada - Częstochowa.

tkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr
hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne
pytania związane z wiarą, religią i Kościołem.
O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świętym. Szczegółowe informacje podawane są
w miesięcznym programie.
Sekcja Nauka-Wiara
Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, KatowiceKoszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter). Szczegółowe informacje podawane są w miesięcznym programie.
Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne
z Duszpasterstwem Akademickim.
Dyżury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes pierwszy piątek miesiąca.
Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie,
co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej –
3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 10 zł. O ile
to jest możliwe, składki prosimy wpłacać przewodniczącemu sekcji. Można też wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na
posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 9.02, 9.03, 20.04, 11.05, 22.06, 14.09, 12.10,
9.11 i 14.12 lub na konto KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac
Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice konto
PKO BP SA XI O/Katowice 29 1020 2313 0000
3302 0124 7709
Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. 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
Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski,
Stanisław
Waluś
(322381797, s.walus@data.pl).
Nakład: 340 egz. Adres do
korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2,
skr. poczt. 376.

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos, 697 684666,
e-mail - mikosjan@gmail.com
Tel. prywatny 32/2544060.
Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia telefonicznie.
Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny
zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, w drugą środę, odbywają się interesujące spo20

