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Modlitwa Jezusa w Getsemani
Trzy wersje modlitwy według synoptyków:
Mk 14,32-42
A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja
tymczasem będę się modlił.
Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł przerażony drżeć, i odczuwać lęk (oddalenia od ludu, osamotnienie).
I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!
I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina.
I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz uczynić, Oddal ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja
chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!
Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę.(Modlitwa Pańska: I nie wprowadzaj nas w pokuszenie). Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa.
Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.
Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Stało się! Przyszła godzina.
Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca.
Mt 26,36-46
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.
Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!
I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech
odejdzie ten kielich ode Mnie! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty.
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę (Modlitwa Pańska: I nie wprowadzaj nas w pokusę). Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może to odejść [ode Mnie], ale muszę [to] wypić, niech się stanie wola Twoja!
Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne.
Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa.
Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn
Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest ten, który Mnie wyda.
Łk 22,39-46
Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną, a za Nim poszli uczniowie.
Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie wpadli w pokusę (Modlitwa Pańska:
I nie wprowadzaj nas na pokuszenie).
A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.
Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.
Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę.
(Modlitwa Pańska: I nie wprowadzaj na pokuszenie).
Komentarz egzegetyczny
Jezus modli się w oddaleniu od innych, cierpi samotnie. Modli się w postawie klęczącej (prośba) i leżącej: twarzą ku ziemi (adoracja i pokora).
Smutek i trwoga Jezusa wskazują na Jego prawdziwe człowieczeństwo. Jego ludzka natura odczuwa lęk
przed cierpieniem i śmiercią. Modlitwa Jezusa, to wołanie człowieka doświadczonego, poddanego próbie,
wylęknionego, bojącego się. Całą jednak swą ufność pokłada w Bogu i nie przestaje Go wielbić, bez
względu na to, jaki będzie Jego ostateczny los.
Jezus w chwili swego ogromnego cierpienia wewnętrznego, nie przestał zachęcać uczniów do czuwania
z Nim razem. Zachęca również do modlitwy, aby nie wejść w pokuszenie i aby nie ulec szatanowi. Wezwanie Jezusa: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie nawiązuje do Modlitwy Pańskiej. Pokusa, doświadczenie, krytyczna sytuacja w życiu człowieka może spowodować oddalenie się od
Boga i utratę zbawienia. Modlitwa, do jakiej zachęca uczniów Jezus, ma umocnić w nich kontakt z Bogiem, aby nigdy się od Niego nie oddalili.
Modlitwa Jezusa do Ojca jest prośbą o oszczędzenie Mu cierpień, co symbolizuje obraz kielicha. Kielich symbolizował już w ST gniew Boży, jaki spada na Jego nieprzyjaciół, ale także cierpienie i śmierć,
którą Bóg w swoich planach przewidział dla sprawiedliwych. Mimo przeświadczenia o wszechmocy Ojca, Jezus pragnie jednak przede wszystkim wypełnić Jego wolę.
Łk zaznacza, że ta pełna zgoda Jezusa na wypełnienie woli Ojca budzi w Nim trwogę i zmaganie z sobą
(agonia), co wywołuje krwawy pot, i dlatego Ojciec, za pośrednictwem anioła umacnia Syna. Krople krwi
spadające na ziemię, świadczą o przeżywaniu przez Jezusa przyszłej męki.
Jezus zmagał się ze sobą i jeszcze gorliwiej się modlił. Łukasz podkreśla bardzo intensywną walkę
z samym sobą (agonia), przed ostateczną decyzją pójścia na mękę. Z tej walki Jezus wyszedł zwycięsko
dzięki wsparciu Ojca działającego przez anioła i dzięki żarliwej modlitwie. To ta modlitwa stała się skuteczną bronią przeciw pokusom.
Słowa Jezusowej modlitwy z Getsemani powtarzamy za każdym razem w Modlitwie Pańskiej: „Bądź
wola Twoja, Ojcze nasz”. Jezus naucza więc swoich uczniów aby powtarzali za Nim: Ojcze, bądź wola
Twoja; nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz! Przez swą modlitwę w Getsemani Jezus nie tylko uczy nas godzić się z wolą Bożą, ale ją wypełniać, a to wcale nie jest łatwe.
Modlitwa Jezusa w Getsemani stanowi dla chrześcijanina pociechę, ponieważ pokazuje, że Jezus wziął
na siebie grzechy nas wszystkich i wypełniając wolę Bożą ostatecznie nas zbawił. Modlitwa Jezusa, wyrażająca całkowitą uległość i posłuszeństwo, została wysłuchana. Bóg Ojciec przez Jezusa, swego Syna
do końca wypełnił swój plan zbawienia ludzi.
Ks. Józef Kozyra

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
Rokiem Świętego Stanisława Kostki, Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka,
Rokiem Zbigniewa Herberta, Rokiem Ireny Sendlerowej, Rokiem 250-lecia Konfederacji
Barskiej, Rokiem Powstania Wielkopolskiego, Rokiem Praw Kobiet, Rokiem Harcerstwa,
Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Rokiem Prawd
Polaków spod Znaku Rodła, Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca
24 III – Narodowy Dzień Życia, 25 III – Dzień Świętości Życia
2

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 7 II 2018 r.
„Witam serdecznie obecnych na tej audiencji
Polaków. Uczestnicząc w mszalnej liturgii słowa,
pamiętajmy zawsze o nakazie misyjnym, jaki Pan
Jezus powierzył apostołom i każdemu z nas:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16,15). Umocnieni Eucharystią i «Dobrą Nowiną», bądźcie wiarygodnymi świadkami Chrystusa w waszych rodzinach,
wspólnotach, w miejscach pracy, na uczelniach,
w codziennych i wyjątkowych zdarzeniach życia.
Z serca wam błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 7 II 2018
Audiencja ogólna – środa 14 II 2018 r.
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś wchodzimy w okres Wielkiego Postu,
czas wstrzemięźliwości, modlitwy i ofiarnej miłości. Gdy nasze głowy posypywane są popiołem,
z wezwaniem «nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię», przygotujmy nasze serca do przeżywania tego czasu w jedności z cierpiącym
Chrystusem, który przez swoją mękę i śmierć na
krzyżu odkupił nas, abyśmy wolni od grzechu
mogli mieć udział w świętości samego Boga.
Z serca wam błogosławię.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 14I I 2018
Audiencja ogólna – środa 28 II 2018 r.
„Przeżywamy Wielki Post: czas refleksji, nawrócenia i duchowej przemiany. Z uwagą rozważajcie wydarzenia «Drogi Krzyżowej», lamentacje
«Gorzkich żali» i treść rekolekcyjnych konferencji. Niech one pomogą wam odnowić, umocnić
lub nawiązać osobistą duchową relację z Chrystusem. Miejcie serca otwarte na moc Boga i oczy
skierowane na potrzeby bliźnich. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 28 II 2018

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 Chrześcijańskiej 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

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

Do członków i sympatyków KIK
w Katowicach
Emeryci i renciści mogą w bardzo prosty sposób przekazać 1 proc. podatku na rzecz KIK
w Katowicach: wypełniając tylko druk PIT-OP.
W rubryce C. należy wpisać numer KRS:
0000068764. W rubryce D. należy wpisać:
CELE STATUTOWE KIK.
Dotyczy to emerytów i rencistów posiadających jedno źródło dochodu (tylko emerytura lub
renta z ZUS), którzy nie korzystają z odliczeń
podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie
z małżonkiem.
Druk PIT-OP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego. Wówczas Urząd Skarbowy sam dokona
obliczenia wysokości przekazywanego 1 proc. na
podstawie otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych rocznego rozliczenia podatku
z PIT-40A.
Częściowo wypełniony PIT-OP jest na stronie
internetowej KIK w Katowicach.
Robert Prorok

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach

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.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce
nazwa odbiorcy wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
nr rachunku odbiorcy:
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622
Zwracamy uwagę, że został zmieniony numer
konta bankowego i prosimy o wpłacanie składek,
dotacji, darowizn na wyżej podany numer rachunku (poprzednie konto jest aktualne do końca
2018 roku).
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek

Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2017 roku.
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2017 do
30 kwietnia 2018 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
2018.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają
wpłatę darowizny na konto 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

Rok 2018 – Rokiem Ireny Sendlerowej
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018
Rokiem Ireny Sendlerowej
Irena Sendlerowa, pseudonim okupacyjny „Jolanta”, to wybitna polska działaczka społeczna.
Urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie,
gdzie zmarła 12 maja 2008 roku.
W czasie II wojny światowej jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom
„Żegota” zorganizowała siatkę ludzi i instytucji,
z którymi niosła pomoc dzieciom z getta. Przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2500
żydowskich dzieci. Z narażeniem życia, hero4

izmem, w największej konspiracji wyprowadzała
dzieci z warszawskiego getta, a następnie znajdowała im schronienie w polskich rodzinach,
klasztorach i domach opieki.
W październiku 1943 roku Irena Sendlerowa
została aresztowana, była przesłuchiwana i torturowana w siedzibie Gestapo przy alei Szucha
i więziona przez 100 dni na Pawiaku. Nawet pod
groźbą kary śmierci nie zdradziła swoich współpracowników ani nie ujawniła żadnych informacji. Prowadzony przez Irenę Sendlerową rejestr
uratowanych dzieci pozwolił im na poznanie ich
własnej tożsamości, a także odnalezienie bliskich
po zakończeniu II wojny światowej.
Irena Sendlerowa została uhonorowana w 1965
roku medalem Sprawiedliwej wśród Narodów
Świata, w 2003 roku – Orderem Orła Białego,
w 2007 roku – Orderem Uśmiechu. Od 1990 roku
Honorowa Obywatelka państwa Izrael.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 10. rocznicę
śmierci Ireny Sendlerowej oddaje hołd Tej, która
z największym poświęceniem działała na rzecz
ratowania drugiego człowieka, i ogłasza rok 2018
Rokiem Ireny Sendlerowej.
Marszałek Sejmu: M. Kuchciński
http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2017/640

2008 r. Na jej niezwykłe heroiczne czyny duży
wpływ miały wychowanie, które wyniosła z domu rodzinnego, oraz przykład rodziców: jej tato
zmarł w wieku 40 lat, zaraziwszy się od pacjentów chorych na tyfus, których z poświęceniem
ratował jako nieliczny spośród warszawskich lekarzy. (…)
Do końca życia twierdziła, że mogła zrobić
więcej, i często powtarzała, iż dobro musi zwyciężyć. (…)
Anna Mieszkowska, „Prawdziwa historia
Ireny Sendlerowej”, wydawnictwo Marginesy;
Anna Bikont, „Sendlerowa w ukryciu”, wydawnictwo Czarne;
www.krakowianka-przewodnik.pl
http://www.niedziela.pl/artykul/135391/nd/Do
bro-musi-zwyciezyc
Monika Hyla, Niedziela, nr 6,
11 II 2018, str. 18-19
Prezydent RP upamiętnił Irenę Sendlerową
Prezydent RP Andrzej Duda 15 lutego br. złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą Irenę
Sendlerową. W tym dniu przypadała 108. Rocznica jej urodzin. (…) Została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
KAI, Niedziela, nr 8 25 II 2018, str. 7

Dobro musi zwyciężyć!
„Uratowała 2,5 tys. dzieci, ryzykując swoim
życiem co najmniej 2,5 tys. razy, takie postawy
i takie postacie warto przypominać” – tak Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak argumentował
potrzebę, aby rok 2018 był Rokiem Ireny Sendlerowej. W 10. rocznicę jej śmierci Sejm przyjął tę
propozycję. (…)
Irena Stanisława Sendlerowa z domu Krzyżanowska (w czasie okupacji przyjęła pseudonim
„Jolanta”) przyszła na świat 15 lutego 1910 r.
w Warszawie. W czasie II wojny światowej pracowała jako kierowniczka referatu dziecięcego
Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Zorganizowała
siatkę ludzi i instytucji, z którymi heroicznie niosła pomoc żydowskim dzieciom z getta.
W październiku 1943 r. została aresztowana.
Pomimo tortur w siedzibie gestapo przy alei Szucha, więziona przez 100 dni na Pawiaku, nikogo
nie wydała i nie zdradziła żadnych informacji.
W trakcie Powstania Warszawskiego posługiwała
jako sanitariuszka na Mokotowie. (…)
Po wojnie pracowała m.in. w opiece społecznej,
organizowała domy dziecka, ośrodki pomocy
starszym ludziom i domy opieki. Zmarła 12 maja

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Zapomniani ojcowie niepodległości
Obchodząc 100. rocznicę odzyskania niepodległości, należy pamiętać o zasługach Kościoła,
który w trzech zaborach przepowiadał, że chwila
wolności jest blisko, trzeba jej tylko naprawdę
chcieć.
Prezydent Andrzej Duda wymienia sześć postaci, które nazywa „ojcami niepodległości”. To
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty oraz
Ignacy Jan Paderewski. Wybór jest trafny, zasługi każdego z nich – niepodważalne. Zabrakło mi
jednak w tym zestawieniu przynajmniej jednego
przedstawiciela Kościoła. Stąd pomysł, aby opisać poczynania hierarchów, którzy swą posługą
duszpasterską, pracą społeczną i organiczną także przygotowywali drogę do wolności. (…)
Abp Aleksander Kakowski, metropolita warszawski. (…) Bp Adam Stefan Sapieha, ordyna5

riusz krakowski. (…) Abp Edmund Dalbor, metropolita poznańsko-gnieźnieński, prymas. (…)
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,
nr 6, rok XCV, 11 II 2018, str. 52-53

Nasza modlitwa za Ojczyznę
Konkurs pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Niedziela, nr 7, 18 II 2018, str. 8-9

Wykłady o Niepodległej
W lutym rozpoczął się cykl wykładów historycznych „Laur dla Niepodległej”, proponowany
przez Muzeum w Gliwicach na stulecie odzyskania niepodległości. Tematy: 24 II: „Wskrzeszenie
Rzeczypospolitej”, 17 III: „Walka o granice”, 21
IV: „Mamy wreszcie wymarzone państwo? Problemy i sukcesy II Rzeczypospolitej”, 12 maja:
„Józef Piłsudski – ukochany wódz?”, 9 VII: „Piłsudski – Dmowski, dwie wizje państwa”, 15 IX:
„Polski wrzesień 1939 r.”, 13 X: „Wojna obronna
Polski 1939 r. – fakty i mity”, 17 XI: „»Silni,
Zwarci, Gotowi« - Wojsko Polskie po odzyskaniu
niepodległości”, 15 XII: „Czy II RP musiała ulec
zagładzie?”. Wykłady odbywają się w Willi Caro,
wstęp jest wolny.
Gość Niedzielny, nr 6, rok XCV, 11 II 2018,
Gość Gliwicki, str. I

Inauguracja Wielkiej Nowenny
W wielu polskich kościołach rozpoczęła się
wczoraj Jubileuszowa Nowenna będąca duchowym przygotowaniem do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Program Jubileuszowej Nowenny, która potrwa dziewięć miesięcy, zakłada duchową odnowę polskiego Narodu. (…)
Jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę,
za jej byt dzisiaj i jutro – mówił ks. abp Marek
Jędraszewski w katedrze wawelskiej, która rozpoczęła Jubileuszowa Nowennę w archidiecezji
krakowskiej. (…)
- W sposób szczególny proszę chorych i cierpiących, aby w Dniu Chorego, 11 lutego, ofiarowali swoje modlitwy i cierpienia w intencji
Ojczyzny – mówił wczoraj metropolita przemyski ks. abp Adam Szal. Zgodnie z jego zaleceniem nabożeństwa za Ojczyznę będą odprawiane
każdego 11. dnia miesiąca przed lub po Mszach
św. (…)
Także metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo zaapelował, by od 11 lutego każdego
11. miesiąca aż do października we wszystkich
kościołach archidiecezji odprawiano nabożeństwo za Ojczyznę. (…)
O konieczności duchowego przygotowania do
obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przypomniał też ks. bp Roman Pindel. (…)
Krzysztof Gajkowski, KAI, Nasz Dziennik, nr
35 (6089), 12 II 2018, str. 9

Poniedziałki z Niepodległą
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Termin i miejsce:
Zajęcia realizowane w wybrane poniedziałki
pomiędzy styczniem a czerwcem oraz wrześniem
a grudniem 2018 r., Willa Caro, godz. 09.00,
10.30, 12.00, 13.30.
Zajęcia skierowane do uczniów klas 4-8 szkół
podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Koszt udziału w zajęciach – 1 zł od grupy.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 783 560 006.
Przypadający w tym roku Jubileusz jest jedyną w
swoim rodzaju okazją nie tylko do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie, ale też do pogłębiania wiedzy na
temat tego bezprecedensowego wydarzenia i II
Rzeczpospolitej, która wyłoniła się dzięki przywiązaniu Polaków do języka i kultury narodowej, dzięki temu, że nie chcieli zapomnieć o sobie i zrezygnować z własnej tożsamości. Podczas zajęć nie
zabraknie dyskusji i przywołania kwestii problemowych, bo Niepodległej należy się laur, nie laurka. Zajęcia przygotowane zostały i prowadzone
będą przez historyka – Michała Miwę-Młota.
http://www.muzeum.gliwice.pl/poniedzialki-zniepodlegla/

Pieśń o Ojczyźnie. Zespół „Śląsk” na 100lecie odzyskania niepodległości
W siedzibie Polskiego Radia w Katowicach 21
lutego 2018 r. odbyła się prapremiera płyty pt.
„Pieśń o Ojczyźnie. Zespół Pieśni i Tańca
«Śląsk» im. Stanisława Hadyny na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości”. O pracy zespołu
nad specjalną płytą na jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mówił
w wywiadzie dla „Niedzieli” Zbigniew Cierniak
– dyrektor „Śląska” już w ubiegłym roku. (…)
Płytę otwiera hymn państwowy – „Mazurek
Dąbrowskiego”. Kolejne utwory to m.in. pieśń
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reprezentacyjna Wojska Polskiego „My, Pierwsza
Brygada” w opracowaniu Stanisława Hadyny,
a następnie „Hymn Armii Hallera” i „Hymn Armii Krajowej”. W cyklu pieśni żołnierskich i partyzanckich znalazły się: „Ułan i dziewczyna”,
„Bywaj, dziewczę, zdrowe”, „Czerwone maki na
Monte Cassino” i inne. Muzycznym zapisem historii walk Polaków o wolność są pieśni powstańców śląskich, m.in.: „Idą Powstańcy”, „Ej,
dostone żytko” i „Rota Śląska” oraz powstańców
warszawskich: „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk
Michla”, „Zośka”, „Szturmówka”, „Hej, chłopcy,
bagnet na broń” i „Marsz Mokotowa”. Płytę kończy pieśń „Boże, coś Polskę”. (…)
akw, Niedziela, nr 8, 25 II 2018, str. 35

Spotkanie w Wandą Chotomską
We wtorek 3 października 2000 roku, kiedy
w Chrzanowie trwał XVII Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej, spotkałyśmy się z przebywającą w Chrzanowie znaną pisarką dla dzieci Wandą Chotomską. Pisarka spotkała się z dziećmi
młodszych klas szkół podstawowych naszego
miasta w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul.
Oświęcimskiej.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia, na przełomie lat 1989 - 1990, nasze dzieci z „Arki Pana” wystawiały z wielkim powodzeniem „Jasełka” tej pełnej życia i humoru autorki.
Z kwiatkami w garści i albumem ze zdjęciami
naszych milusińskich jako aktorów, przyszłyśmy
pochwalić się i podziękować pani Wandzie za
sympatyczny, pełen subtelnego humoru tekst.
Przeplatany piosenkami stał się źródłem wielu
niezapomnianych, radosnych chwil i emocji aktorskich naszych dzieci.

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 8 lutego 2018 r.
1. Małgorzata Piechoczek omówiła sprawy finansowe oraz przedstawiła preliminarz budżetowy
KIK w Katowicach na rok 2018.
2. Zarząd KIK w Katowicach podjął uchwałę
o przyjęciu preliminarza budżetowego na rok
2018.
3. Małgorzata Piechoczek i Antoni Winiarski
przedstawili nagrany w studio TVS spot dźwiękowy i telewizyjny kampanii społecznej KIK
w Katowicach dotyczący odpisu podatkowego
1% na rzecz OPP. Spot ten będzie emitowany
nieodpłatnie w Polskim Radiu i TVP.
4. Na wniosek Sekcji w Katowicach-Janowie Zarząd podjął uchwałę o wystąpieniu do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów o nadanie
członkostwa Honorowego Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach dla księdza Zygmunta Klima.
5. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet
członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach:
- Pana Szymona Ryszkę z Katowic,
- Panią Janinę Klejnowską-Różycką z Zabrza.
6. Wojciech Sala omówił spotkanie z Klubem Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej. Z Rudy Śląskiej pochodził ksiądz Józef Danch.
7. Antoni Winiarski przedstawił sprawę powstającej wioski Wioska Serca im. Jana Pawła II,
przeznaczonej dla dzieci (Dom Dziecka) oraz
dla seniorów. Prowadzi to Fundacja Pomocy
Dzieciom i Seniorom, której Prezesem jest
ksiądz Jan Grzesica.
Robert Prorok

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Chrzanowie. Od prawej siedzą: Wanda Chotomska,
Anna Sala, Antonina Likus. Fot. Lucyna Kumala.

Zespół „Arka Pana” działał w Klubie Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie w ramach sekcji rodzin przez 6 lat, od stycznia 1986 do stycznia 1991 roku.
„Jasełka” Wandy Chotomskiej zostały wystawione kilkakrotnie: w kaplicy Matki Bożej Różańcowej, w kościele św. Mikołaja, w Domu
Starców „Caritas”, w Domu Kultury CHZMO
Stella, w Domu Kultury Gumowni w Trzebini,
w Szkole Muzycznej I - st. w Chrzanowie.
Przedstawienia cieszyły się szczerym aplauzem
widowni. Dzieci miały wiele satysfakcji i do dzisiaj mile wspominają tamte dni. Dziś wielu
z nich to już dorośli ludzie. Uczą się, studiują.
Pozostały zdjęcia w albumie, plakaty. Teraz do
pamiątek dołączył autograf z rymowanym wpisem w wysłużonym egzemplarzu ilustrowanej
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książki: Wanda Chotomska „Jasełka” Muzyka
Teresa Niewiarowska, ilustrowała Teresa Wilbik
Pallottinum Poznań 1988.
Dowiedziałyśmy się, że nowe wydanie tej
przemiłej książeczki wzbogacone jest kasetami
z nagraniami piosenek. Zachęcamy do realizacji
tego świetnego pomysłu Wandy Chotomskiej.
Zapewniamy, że dzieci, ich rodzice i widzowie
będą mieli co wspominać przez długie lata.
Antonina Likus, Anna Sala
Fot. Lucyna Kumala.
Tekst pochodzi z Biuletynu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Chrzanowie nr 7 z listopada 2000 r.
wydanego drukiem w 10 egzemplarzach. W zbiorach zachował się egzemplarz drukowany i krążek z wersją elektroniczną. W Klubie zostało wydanych łącznie 38 numerów Biuletynu.
W związku z odejściem Wandy Chotomskiej do
Pana warto przedstawić ten tekst szerszemu gronu czytelników. Do tekstu artykułu dołączam
zdjęcie ze spotkania oraz pierwszą stronę „Jasełek” z dedykacją Wandy Chotomskiej.

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Zdjęcie podczas manifestacji w Warszawie
– 14 IX 2013 r.
Podpis na banerze:
a MY… BĘDZIEMY TRWAĆ

-------------------------Joanna Agacka-Indecka
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Ukończyła prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Potem była pracownikiem naukowym
tego uniwersytetu. W latach 1992-1993 pracowała w kancelariach adwokackich w USA
i Wielkiej Brytanii, Public Defender Office
(Biurze Obrońców z Urzędu) oraz Instytucie
Prawa karnego Międzynarodowego. W latach
2003-2004 ukończyła na Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze szkolenie pełnomocnika Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Uczestniczyła w przygotowywaniu projektu
zmian Prawa o adwokaturze przez Zespół
NRA oraz w komisji przygotowującej Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury. Była wymieniana jako kandydat na sędziego Trybunału
Konstytucyjnego. Osierociła nastoletnią córkę. Miała 46 lat.
Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 24

Egzemplarz "Jasełek " Wandy Chotomskiej z dedykacją autorki dla Anny Sali. Ze zbiorów Anny i Wojciecha Salów. (Do Pani Anny Sala i Jej Rodziny kolędnicy z jasełkami przyszli w odwiedziny Wanda Chotomska 3 X 2000).

Panie Antonina i Anna oraz niżej podpisany organizowali występy małych aktorów przez cały
czas istnienia „Arki Pana”. Panie pełnią w Klubie od lat funkcje skarbnika i sekretarza.
Wojciech Sala - prezes

--------------------------
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Wierzę, że dla Polski skończy się dobrze
Obowiązkiem polityka jest dążenie do realizacji programu, bez względu na okoliczności.
Czasami okoliczności pozwalają na bezpośredni wpływ, a czasami na działania, które
mogą mieć wpływ pośredni – podkreśla Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, w rozmowie z Andrzejem Berezowskim.
- Jestem dziennikarzem Tygodnika Solidarność” od niedawna. Pan był w Solidarności
od samego początku…
- Solidarność ma wiele źródeł, ale niewątpliwie jednym z istotniejszych są Wolne Związki
Zawodowe, które wspierałem i współtworzyłem
w latach siedemdziesiątych. Wówczas w KOR
trwały spory, jaka formę powinien przybrać
ruch pracowniczy. Koledzy z lewicy, a zwłaszcza Adam Michnik i Jacek Kuroń, forsowali
model tzw. Komisji robotniczych, znanych
z doświadczeń hiszpańskiej partii komunistycznej. Niepodległościowa część Komitetu optowała za przywróceniem wolnego ruchu związkowego. Wynikało to z szerszych koncepcji obu
środowisk. Byli komuniści, dążący do reformy
socjalizmu i porozumienia z liberalną frakcją
partii komunistycznej, czerpali wzory z eurokomunizmu. My realizowaliśmy koncepcje odbudowy niepodległego państwa i odtwarzania
kolejno jego naturalnych struktur, wolnej prasy,
stowarzyszeń, związków zawodowych, partii
politycznych, a wreszcie parlamentu pochodzącego z wolnych wyborów. (…)
- Czy tragedia smoleńska to nie jest już tylko odległa historia?
- Wyjaśnienie dramatu smoleńskiego jest
również ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bo materiał dowodowy, jako został zgromadzony, jednoznacznie pokazuje, ze
odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ponosi strona rosyjska. Nie ma jednak wątpliwości, ze bez ludzi, którzy pełnili wysokie urzędy
w Polsce i byli na istotnych stanowiskach także
w armii, ta tragedia by się nie wydarzyła.
- Kiedy powstanie raport końcowy?
- Opracowanie raportu końcowego nie jest
możliwe tak długo, dopóki nie otrzymamy
wszystkich wyników sekcji zwłok. To jest
warunek niezbędny. (…)
Tygodnik Solidarność, nr 4 (1518),
26 I 21018, str. 14-20

Będzie pomnik
Komitet Społeczny Budowy Pomników śp.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar
Tragedii Smoleńskiej 2010 roku podał oficjalnie, że ten drugi pomnik ma stanąć
w Warszawie na obszarze zielonym pomiędzy
placem Piłsudskiego a ulicą Królewską. Zgodę na jego budowę wydał na wniosek komitetu wojewoda mazowiecki.
I.K., Tygodnik Solidarność, nr 7 (1521),
16 II 2018, str. 7
Czyja jest Warszawa?
Ruszyła budowa pomników smoleńskich na
pl. Piłsudzkiego. Wszystkie ofiary tragedii
zostaną upamiętnione naprzeciw hotelu Victoria, a śp. prezydent Lech Kaczyński przy budynku garnizonu. (…)
W sprawie rzekomej bezwzględności władzy
trzeba przypomnieć, że komitet budowy pomników chciał upamiętnić ofiary tragedii na
Krakowskim Przedmieściu, w bezpośredniej
bliskości Pałacu Prezydenckiego. Wskazano
nawet konkretne lokalizacje. Po bezskutecznych
zabiegach stało się jednak jasne, że władze stolicy nawet nie myślą o rzeczowej rozmowie,
oczywiście z powodów politycznych. (…)
Jacek Karnowski, Sieci, nr 8 (273),
19-25 II 2018, str. 3
To jest walka o śmierć i życie.
W dawnych czasach może byłabym
kobietą rycerzem. W ostatnich wojnach
walczyłabym w okopach. Dziś jestem na
pierwszej linii walki z kłamstwem
Michał Karnowski rozmawia z prof. Krystyną Pawłowicz, posłanką Prawa i Sprawiedliwości
Pani profesor, o co jest ta bitwa, która z takim zacięciem toczy się w Polsce?
Krystyna Pawłowicz: O wybicie się na niepodległość, niezależność i suwerenność. To
jest walka o Polskę, na śmierć i życie. (…)
A pomniki smoleńskie rozbiorą?
Nie rozbiorą. Stolica państwa jest własnością całego narodu, a nie pani GronkiewiczWaltz. To barbarzyństwo, to okrucieństwo
jest próbą sprowokowania nas. (…)
Sieci, nr 8 (273), 19-25 II 2018, str. 28-32
Stanisław Waluś
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denta do Trybunału Konstytucyjnego i cytuję
przywołany art. 31 Konstytucji RP.
W związku z wypowiedzią premiera Mateusza
Morawieckiego w Monachium dzielę się z czytelnikami „Dlatego” się tytułem artykułu Krzysztofa Losza „Premier powiedział prawdę”, który
został zamieszczony w „Naszym Dzienniku” nr
41 (6095) z 19 lutego 2018, na str. 1 i 4, i podaję
treść Oświadczenia Rzecznika Rządu, które zostało zamieszczone na str. 5.
Przytaczam cytat z artykułu Andrzeja Grajewskiego „Dialog ku przestrodze”, który został zamieszczony w „Gościu Niedzielnym”, nr 8, rok
XCV, 25 II 2018, str. 8:
„Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że
nie będzie to oczywiście karane, nie będzie to
postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli
ktoś powie, że byli polscy sprawcy. Tak jak byli
żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy.”
W rozmowie w Telewizji Polskiej z biskupem
Tadeuszem Bronakowskim, przewodniczącym
Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości na temat
tygodnia trzeźwości prowadzący redaktor na początku zadał pytanie o sprawy związane z nowelizacją ustawy o IPN i ks. Biskup odpowiedział
krótko. Jego wypowiedź można by zawrzeć
w trzech słowach kluczowych: Ewangelia, Jezus,
prawda.
Podaję treść Oświadczenia Akademickich
Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Toruniu i na koniec felieton członka założyciela
i członka honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach senatora Czesława Ryszki.
Stanisław Waluś

Włochy: znana pisarka walczy
o wolność słowa
Włosi przeżywają kolejną odsłonę walki o zachowanie wolności słowa w swym kraju. Tym
razem jej bohaterem jest Silvana De Mari. „Homoseksualizm jest chorobą, mówię to jako lekarz
trzech specjalizacji, w tym psychoterapeuta. Od
40 lat leczę homoseksualistów. Ich kondycja jest
tragiczna” – powiedziała ona w jednym z wywiadów. (…)
64-letnia dziś lekarka pracowała w swoim zawodzie nie tylko we Włoszech, ale też przez wiele lat na misji humanitarnej w Afryce. Od kilku
miesięcy figuruje jako oskarżona w postępowaniu
karnym za obrazę mniejszości seksualnych. Jej
sprawa nabrała jednak nowej dynamiki po tym,
jak w ubiegły piątek 1 grudnia prokurator złożył
wniosek o umorzenie. (…)
Biuletyn Radia Watykańskiego 05.12.2017

Biblioteka Teologiczna w Gliwicach
Biblioteka Teologiczna ma siedzibę w Gliwicach, przy ul. Jana Pawła II 7.
44-100 Gliwice, skr. poczt. 196, tel. 32 440 10
04.
Biblioteka jest czynna: w poniedziałek 15:0018:30, we wtorek 09:00-12:30, w środę 14:0017:30, w czwartek 9:00-12:30.
W I niedzielę Adwentu 2008 roku biskup Jan
Wieczorek podpisał dekret powołujący Bibliotekę
Teologiczną w Gliwicach. Wśród rozlicznych zadań wyznaczył pracownikom upowszechnianie
czytelnictwa książek i czasopism służących
wszechstronnemu rozwojowi duchowemu wiernych.

Przegląd tygodników
Tygodnik Solidarność, nr 6 (1520), 9 II 2018
Burza wokół ustawy o IPN, str. 6
O co ten wrzask? Rafał Górski, str. 8
Suma wszystkich interesów, Mieczysław Gil,
str. 9
Niemiecka fabryka śmierci, Paweł Janowski,
str. 8
Gość Niedzielny, nr 6, rok XCV, 11 II 2018
Jak bronić dobrego imienia Polaków? Andrzej
Grajewski, str. 40-42
Kościół przeciwko nacjonalizmowi, Bogumił
Łoziński, str. 43-45
Prawda o wojnie, Marek Jurek, str. 90

Wokół ustawy o IPN…
Wprowadzenie
Nowelizacja ustawy o IPN i wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium
spotkały się zarówno ze zdecydowaną aprobatą,
jak i z dezaprobatą w Polsce i na świecie. Z treścią ustawy można zapoznać się pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20180000369/O/D20180369.pdf
Niżej podaję przegląd tygodników, jakie regularnie czytam.
Dalej podaję informacje ze strony Prezydenta
RP o podpisaniu ustawy o IPN i wniosku Prezy10

Tak to wygląda w Europie, Jakub Pacan, str. 23
Ewolucja percepcji, Marek Jan Chodakiewicz,
str. 32-34
Gość Niedzielny, nr 7, rok XCV, 18 II 2018
Żydzi bronią Polaków, Jacek Dziedzina, str. 9
Korekta przepisów i dialog, Kazimierz Michał
Ujazdowski, str. 22-23
Pamięć i polityka, Andrzej Grajewski, str. 34-36
Jesteśmy podobni. O powodach ostrych reakcji
Żydów na ustawę zabraniającą oskarżania Polski
o udział w Holocauście i perspektywach pojednania mówi Michael Schudrich. (…), Bogumił
Łoziński, str. 48-49
Niedziela, nr 7, 18 II 2018
Kamienowanie słowem, Ks. Ireneusz Skubiś,
str. 3
Niemiecki Holocaust, Wojciech Dutkiewicz,
str. 6
Czas próby, Witold Gadowski, str. 22
Pamięci Zofii Kossak, Anna Janowska, str. 23
„Antysemitka” ratująca Żydów, Jerzy Kropiwnicki, str. 24-25
O co nam chodzi w sporze z Żydami? Jan Żaryn, str. 35
To nie Polska wymyśliła i praktykowała holocaust, Marian Salwik, str. 35
Fałszowanie historii, Jan Maria Jackowski, str. 40
Dalecy od prawdy, pr, str. 41
Sieci, nr 8 (273), 19-25 II 2018
Idea narodowa, Wojciech Reszczyński, str. 15
Ustawa reprywatyzacyjna! Bronisław Wildstein, str. 20
Wytrzymamy do końca i dłużej. Z prof. Ryszardem Terleckim, wicemarszałkiem Sejmu
i szefem klubu parlamentarnego PiS, rozmawia
Jacek Karnowski, str. 34-37
Pozbyliśmy się złudzeń, Stanisław Janecki, str.
38-40
Jestem dumna Polka, Katarzyna Łaniewska,
str. 95
Tygodnik Solidarność, nr 8 (1522), 23 II 2018
Holocaust, mienie i USA, Marek Jan Chodakiewicz, str. 40-42
Szoah biznes, Paweł Janowski, str. 43
Pamięć o Wołyniu nie może czekać, Łukasz
Piotrowski, str. 44-46
Gość Niedzielny, nr 8, rok XCV, 25 II 2018
Dialog ku przestrodze, Andrzej Grajewski, str. 8
Między historią a mitologią, O dobrej i złej
pamięci, biciu w cudze i własne piersi oraz o kościelnych źródłach antysemityzmu z abp. Grze-

Niedziela, nr 6, 11 II 2918
Polska walczy o prawdę, Lidia Dutkiewicz, str. 3
Wołanie o solidarność polskiego narodu, ks.
Ireneusz Skubiś, str. 3
Oświadczenie premiera Morawieckiego. Polska
staje po stronie prawdy, str. 7
Dlaczego nie możemy ulec, Witold Gadowski,
str. 15
Dobro musi zwyciężyć! Monika Hyla, str. 18-19
Obrona dobrego imienia Polski, Czesław Ryszka, str. 40
Trudny powrót do prawdy, Alina Czerniakowska, str. 42
Elegia dwóch narodów, Zdzisław Skotnicki, str. 42
Premier tonie, Wojciech Dutkiewicz, str. 55
Sieci, nr 7 (272), 12-18 II 2018
Bat na oszustów, Jan Pietrzak, str. 12
Wrogowie narodu, Bronisław Wildstein, str. 13
Nowy wizjoner, Andrzej Rafał Potocki, str. 14
Użyteczna niewiedza, Marta
Kaczyńska, str. 15
Naród wciśnięty do gardeł i głów, Dominik
Zdort, str. 17
Lekko nie będzie, Tomasz Łysiak, str. 18
Szczyt naiwności, Piotr Cywiński, str. 18
Polska obudziła się z letargu, Jacek i Michał
Karnowscy rozmawiają z Patrykiem Jakim, wiceministrem sprawiedliwości, str. 20-25
Nieczyste sumienie, Aleksandra Rybińska, str.
26-30
Wojna o pamięć, Grzegorz Górny, str. 31-33
Oblany test, Konrad Kołodziejski, str. 35-37
Prawda nas wyzwoli, Maciej Pawlicki, str. 38-41
Bronimy czegoś więcej, Piotr Skwieciński, str.
42-44
Pokój łatwo nie wróci, Jan Rokita, str. 45-47
Holokaust jako „religia zastępcza”, Bogdan
Musiał, str. 48-51
Pułapka na opozycję, Stanisław Janecki, str. 52-53
Nie szargać, Katarzyna Łaniewska, str. 111
Tygodnik Solidarność, nr 7 (1521), 16 II 2018
Społecznicy wyręczają państwo,
Izabela Kozłowska, str. 14-15
Historyk nie jest adwokatem,
Z prof. Dariuszem Libionką
rozmawia Leszek Macierak, str.
16-20
Trzeba poprawiać?, Barbara
Michałowska, str. 21-22
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gorzem Rysiem rozmawia Jacek Dziedzina, str.
33-35
Normalniej, Andrzej Grajewski, str. 40-41
Z podniesioną głową, O Polakach ratujących
Żydów z narażeniem życia z Dariuszem Malejonkiem rozmawia Marcin Jakimowicz, str. 42-43
W obronie Żydów, Przemysław Kucharczak,
Gość Gliwicki, str. VI-VII
Pejzaż z wielbłądem, Wojciech Wencel, str. 90
Niedziela, nr 8, 25 II 2018
Kolejne spięcie z Izraelem, Wojciech Dutkiewicz, str. 6
Patriarcha Będzina. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ks. Marian Duda, str. 10-11
Historia inna i nieopowiedziana. O potrzebie
prowadzenia i udostępniania badań nad martyrologią Polaków w czasie II wojny światowej z Robertem Kostro rozmawia Wiesława Lewandowska, str. 36-37
W obronie narodowej godności, Czesław Ryszka, str. 38
Śląski Katyń, Łukasz Krzysztofka, str. 42-44
Sieci, nr 9 (274), 26-II – 4 III 2018
Dojrzałość i hucpa, Jacek Karnowski, str. 3
Buduje mosty miedzy ludźmi, Z Jonnym Danielsem, założycielem i prezesem fundacji From
the Depth zajmującej się relacjami Polaków i Żydów, rozmawiają Jacek i Michał Karnowscy, str.
20-27
Uprzedzić cios, Piotr Skwieciński, str. 28-30
Kłopoty z pamięcią, Konrad Kołodziejski, str.
32-35

tego, kto w konkretnym przypadku ich dokonał,
brał w nich udział lub się do nich przyczynił.
Każdy przypadek musi być oceniany indywidualnie, a żaden pojedynczy akt niegodziwości nie
może obciążać odpowiedzialnością całych podbitych i zniewolonych narodów.
Trzeba też podkreślić, iż to zniszczenie, podbój
i okupacja Państwa Polskiego przez III Rzeszę
Niemiecką były warunkiem eksterminacji narodu
żydowskiego. Przed II wojną światową Żydzi
Polscy żyli, tworzyli i pracowali na polskiej ziemi przez 800 lat.
Jednocześnie oszczerstwem, z którym należy
odważnie i zdecydowanie walczyć, są wszelkie
próby zrównywania czy mieszania niemieckich
organizatorów i sprawców zbrodni z narodami
Ofiar, w szczególności narodem żydowskim, romskim i polskim, które padły ofiarą straszliwych
prześladowań i mordów ze strony Niemców.
18.02.2018
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktual
nosci/oswiadczenie-rzecznika-rzadu.html
Oświadczenie w obliczu antypolskiej
kampanii prowadzonej w związku
z nowelizacją ustawy o IPN
Poznań – Kraków, 21.02.2018
Członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie,
Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Toruniu
– w sytuacji zmasowanej i zakłamanej nagonki
ze strony polityków i mass mediów wymierzonej
w Polskę i Polaków po uchwaleniu przez legalne
polskie władze ustawodawcze i podpisaniu przez
Prezydenta nowelizacji ustawy o IPN – wyrażają
pełne poparcie dla Rządu, Prezydenta RP oraz
Polskiego Parlamentu.
Polska ma niezbywalne prawo do samostanowienia prawa oraz zgodnego z udokumentowanymi faktami historycznymi ukazywania dziejów
naszego Państwa i Narodu oraz obrony swojego
dobrego imienia. Rozumiemy przy tym prawdę
jako zgodność poznania z rzeczywistością
i sprzeciwiamy się fałszowaniu historii, narzucaniu niezgodnego z faktami kłamstwa historycznego jakoby Polacy i polskie państwo systemowo współuczestniczyli w Holokauście.
Uważamy, że władze Polski powinny twardo
stać na gruncie prawdy i nie ulegać antypolskim
środkom przekazu, politykom i ludziom złej woli,
którym zależy na eskalacji sztucznego konfliktu.

Oświadczenie Rzecznika Rządu
Głos Premiera Mateusza Morawieckiego
w dyskusji w Monachium w najmniejszym nawet
stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu Żydowskich Ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo.
Przeciwnie – premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie i zdecydowanie sprzeciwiał się zaprzeczaniu niewyobrażalnemu ludobójstwu, jakim była Zagłada europejskich Żydów, jak również
wszelkim przejawom antysemityzmu. Często także podkreślał, że strona polska chce szanować
żydowską wrażliwość oraz kontynuować dialog
z Izraelem i diasporą w duchu prawdy i wzajemnego zaufania.
Słowa wypowiedziane przez Premiera RP należy interpretować jako wezwanie do szczerego
mówienia o zbrodniach popełnianych na Żydach
– zgodnie z faktami i bez względu na narodowość
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Popieramy wszelkie działania władz RP, które
zmierzają do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w świecie, zgodnie z prawdą historyczną i wyzwaniami współczesności. Co więcej,
uważamy, że władze polskie mają obowiązek
kształtowania polskiej polityki historycznej.
W dzisiejszej rzeczywistości i w obecnej sytuacji
jest to polską racją stanu.
Apelujemy do całej polskiej opinii publicznej,
aby w sprawie dobrego imienia Polski wypowiadała się jednym głosem. Ta sfera nie może być
przedmiotem sporu politycznego, a zwłaszcza
rozgrywanego na forum międzynarodowym.
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Wiceprzewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący
AKO Toruń
http://ako.poznan.pl/8413/#more-8413

Zmiana w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej wywołała burzę za granicą. Kością niezgody stał się art. 55a, a dokładnie zapis brzmiący: „Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje
polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za
zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką
lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi
i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze
grzywny lub pozbawienia wolności do lat
trzech”. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych
sprawców tych zbrodni”. Od odpowiedzialności
wyłączone są wypowiedzi „w ramach działalności artystycznej lub naukowej”. I jeszcze jedno
ważne wyjaśnienie: ścigani będą tylko ci, którzy
publicznie i wbrew faktom występują przeciw
państwu polskiemu, a nie przeciw poszczególnym Polakom. Konkretnie chodzi o używanie
takich wyrażeń, jak „polskie obozy śmierci”.
Dlaczego ta obrona wizerunku Polski, ze wszech
miar potrzebna, ważna dla Polski, wywołała taką
krytykę rządu Izraela, w tym premiera Beniamina Netanjahu? To zapewne z jego polecenia
podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz ambasador Izraela Anna Azari przyznała, że „wszyscy wiedzą, iż tego nie zrobili Polacy”, ale nie wymieniła, kto to zrobił. A przecież,
jak trafnie powiedział premier Mateusz Morawiecki, „Auschwitz-Birkenau” to nie jest polska
nazwa, a „Arbeit macht frei” to nie jest polskie
zdanie.
Polska ustawa mówi wyraźnie, że przewidziane sankcje karne będą dotyczyć tylko fałszerzy
polskiej historii, obarczających naród polski winą za współudział w Holocauście. Chodzi o to,
że nie wolno obciążać Polaków współwiną za
tragedię ludobójstwa z tego powodu, że obozy
koncentracyjne były w Polsce, i zapominać o
tym, że Polska była jedynym krajem okupowanym przez Niemców, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Czyżby to był przypadek, że wśród ok. 20 tys. Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata, uhonorowanych drzewkami w
Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, jest blisko 7 tys. Polaków?
Wielu zastanawia się, dlaczego zagranica ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski, a ściślej mówiąc – pisze za nas historię. Niemcy np. od wielu lat prowadzą politykę „wybielania” swojej historii przez zrzucanie odpowiedzialności za Holocaust m.in. na polski antysemityzm. Przykła-

Pod tym oświadczeniem podpisały się 32 znane
mi [Stanisław Waluś] osoby, w tym 14 członków
KIK-ów w Polsce: Andrzej Cholewa, Wanda
Czerwińska, Antoni Hallek, Tadeusz Hanak, Danuta Jarosz, Halina Kamionka-Mikuła, Joachim
Kozioł, Jerzy Kuźnik, Maria Lasończyk, Hanka
Łącka-Szczudło, Zofia Miazgowicz Cholewa, Jan
Mikos, Krystyna Partuś, Wojciech Pillich, Bolesław Pochopień, Krystian Probierz, Robert Prorok, Andrzej Pułka, Marek Smolik, Jan Sznajder,
Janina Szymanowicz, Piotr Urbanowicz, Irena
Waluś, Stanisław Waluś, Włodzimierz Wawszczak, Stefan Wieczorek, Maria Wieloch, Antoni
Winiarski, Witold Zajączkowski, Lesław Zakrzewski, Jacek Zalewski, Jolanta Zalewska.

Obrona dobrego imienia Polski
Polska była jedynym krajem okupowanym
przez Niemców, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci.
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dem jest serial „Nasze matki, nasi ojcowie”.
Skandaliczne nazywanie niemieckich obozów
polskimi wpisuje się od lat w tę fałszywą historyczną narrację.
Wielu się zastanawia, czy celem utrzymania
narracji o „polskich obozach śmierci” nie jest
wymuszenie na Polsce wypłaty wielomiliardowych odszkodowań dla organizacji żydowskich.
Przypomnę, że amerykański Senat uchwalił ustawę, która zawiera zapis o prowadzeniu przez Departament Stanu monitoringu krajów, które nie
uporały się z restytucją pożydowskiego mienia.
Owa restytucja w przypadku braku spadkobierców miałaby dotyczyć organizacji roszczących
pretensje do tego mienia. Taka ustawa leży na
biurku prezydenta Donalda Trumpa, a wiadome
organizacje zapewne mają olbrzymie możliwości
nacisku na polityków, aby ją – dodam: ustawę
sprzeczną z polskim prawem – uchwalić.
Pytanie: Czy Polska ma ustąpić przed moralnym i politycznym szantażem? Bo nie czym innym, tylko szantażem należy nazwać ingerencję
władz Izraela w nowelizację polskiej ustawy. Jak
mamy bronić dobrego imienia Polski, skoro
wszystkie dotychczasowe formy reagowania na
określenie „polskie obozy śmierci” okazały się w
dużej mierze nieskuteczne?
Sankcja karna zatem jest bardzo ważnym elementem stosowania się do polskiego prawa. Dobrze wspomnieć, że ustawa była wzorowana na
ustawodawstwie izraelskim, w którym zakazuje
się negacji Holocaustu. Analogiczne rozwiązania
prawne występują w Niemczech.
Karane będzie też zaprzeczanie zbrodniom
ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji
kolaborujących z III Rzeszą. Dlatego słusznie do
listy zakazanych totalitarnych ideologii obok nazizmu i komunizmu dodano także banderyzm.
Czesław Ryszka, pisarz i publicysta,
senator RP w latach 2005-11 i od 2015 r.
Artykuł ukazał się w tygodnika „Niedziela”, nr
6, 11 II 2018, str. 40

Do jakich więc jeszcze mrocznych czeluści
piekła sięgną antyrządowa i coraz bardziej
antypolska opozycja i sprzyjające jej media,
w Polsce przecież głównie zagraniczne, by
szkalować Polaków i zaszkodzić Polsce. (…)
Widać, bowiem wyraźnie, że ludzie pokroju
Kazimierza Kutza, Jana Hartmana, Jacka Żakowskiego, Radosława Sikorskiego, Agnieszki Holland, Krystyny Jandy, Róży Thun, Michała Boniego czy Daniela Olbrychskiego najwyraźniej
żadnej granicy nie mają i są w stanie wygadywać
dowolne plugastwa o Polsce i Polakach. (…)
Nie da się wiecznie przepraszać, zwłaszcza za
niepopełnione zbrodnie i niezasłużone winy, nie
da się ludziom złej woli wytłumaczyć, że Chopin
i Kopernik to jednak Polacy, a bohaterów ci
u nas na kopy.
Nie da się każdej nowej ustawy w polskim
Sejmie konsultować z Ambasadą Izraela czy
Niemiec, jak to niezwykle trafnie zauważył wiceminister Patryk Jaki. Wiele anty-polskich hien
woli przesłanie kłamcy i manipulatora Jana Tomasza Grossa niż świadectwa prawdy Jana Karskiego, Witolda Pileckiego czy nawet Ireny Sendlerowej. (…)
Seanse nienawiści wobec Polski i Polaków,
kłamliwe pomówienia i manipulowanie faktami,
jakie mają miejsce choćby tylko w takich portalach jak Onet czy WP i części zagranicznej prasy
w Polsce z Newsweekiem na czele są, nie tylko
porażające, niesprawiedliwe, ale przede wszystkim ciągle kompletnie bezkarne.
Donosiciele i szkodnicy polskiej sprawy wręcz
królują w mediach wszelkiego rodzaju, w tym
niestety również, jakże często w mediach publicznych, każda antypolska obrzydliwość, najbardziej nawet kabotyńskie stwierdzenia i deklaracje serwowane są nam po wielokroć, jak kraj
długi i szeroki. (…)
Skoro nawet za grudniowy pucz nikt z totalnokatastrofalnej opozycji nie poniósł żadnej odpowiedzialności, to czy uda się nam wygrać
z prawdziwą inwazją kłamstwa, zła i nieuprawnionych roszczeń, nie mówiąc już o demonach
przeszłości.
Poseł Janusz Szewczak
https://wpolityce.pl/polityka/380840-bo-dotanga-trzeba-dwojga-do-jakich-mrocznychczelusci-piekla-siegnie-coraz-bardziejantypolska-opozycja
fragmenty wybrał Jan Świtkowski

Do jakich mrocznych czeluści piekła
sięgnie coraz bardziej antypolska
Opozycja
Od wielu miesięcy z uporem maniaka powtarzam,
że bezkarność tylko rozzuchwala złoczyńców,
a otwartość i chęć dialogu, ze strony silnych jest
traktowana jak oznaka słabości. Tam więc, gdzie nie
ma kary, tam nie ma anty-polonizmu miary. (…)
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Rozdział 4 Świat nieludzki

Targowica Totalna
Autorem określenia: Targowica Totalna jest
dr Targalski. Słusznie uważa on, że opozycją
można nazywać te frakcje w parlamencie, które
upatrują innej drogi w działaniach dla dobra
wspólnego. Ci, którzy sami określili się jako
Opozycja Totalna nie mają takich ambicji i nawet
tego nie kryją. Są zarówno za przyjmowaniem
muzułmanów, jak i przeciw. Putin raz jest ich
przyjacielem, a raz wrogiem, nawet bez tłumaczenia dlaczego. Jedynym niezmiennym kierunkiem działania jest walka z PiS-em i powrót do
koryta, co jest na tyle oczywiste, że też nie wymaga uzasadnień.
Odkąd ulica nie wypaliła, Targowicy Totalnej
została tylko zagranica, chociaż i ona cienko
przędzie. Bruksela robiła co mogła, żeby wspierać siły destrukcji w państwach, które zachowały
jeszcze poczucie przynależności narodowych, ale
i te działania wyraźnie słabną. Kuriozalne unijne
dyrektywy wcale nie mają na celu rozbawiać nas,
lecz raczej przykrywać te istotne, których zadaniem jest demontaż tradycyjnych wartości w państwach narodowych.
Obecny nasz rząd, nieco mniej gorliwie wprowadza nowe unijne dyrektywy, ale jest też
oszczędny we wprowadzaniu takich uregulowań,
które nie znalazłyby poklasku brukselskich biurokratów. Dobrym przykładem może być pozorowana walka z alkoholizmem. Łatwiej jest przekonywać wszystkich o szkodliwości alkoholu, niż
ograniczyć do niego dostęp. Nie łudźmy się, że
komuś rzeczywiście na tym zależy. Unia Europejska już do tego nie dopuści, bo przecież Europa ma utonąć w rozkosznym unicestwieniu pod
falą muzułmanów. Wyraźnie chodzi między innymi o to, żeby zminimalizować szanse pijanego
tubylca wobec trzeźwego nachodźcy!
24 II 2018,
Małgorzata Todd

Kard. Stanisław Dziwisz
Atakowanie i znieważanie Kościoła
i ludzi wierzących
W ostatnich godzinach przed swoją męką,
w obliczu zbliżającej się śmierci na krzyżu, Jezus modlił się żarliwie w Wieczerniku za swoich
uczniów. Modlił się za wszystkich, którzy
w Niego uwierzą. (…)
Nie narzucamy nikomu naszej wiary, naszej
wizji Boga, człowieka i otaczającej nas rzeczywistości. Pragniemy tylko zaświadczyć o prawdzie o Bogu, który jest miłością, który niczego
nie zabiera, a wszystko daje, i który życiu człowieka nadaje najgłębszy sens. W świetle Boga
i Jego słowa patrzymy na świat, na ludzi i wydarzenia.
Również i Kościół nikomu nie zagraża. Dlatego tym bardziej boli nas – niekiedy bezkarne –
atakowanie i znieważanie Kościoła i ludzi wierzących. (…)
Homilia w Boże Ciało w Krakowie, 19 czerwca
2014, str. 212-214
Wybrał Stanisław Waluś

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
A co z dziećmi?
Jarosław Kaczyński wystąpił w obronie zwierząt futerkowych, hodowanych na futra. ma to
związek z planowanymi zmianami prawa w tym
zakresie. „To jest kwestia, można powiedzieć,
serca dla zwierząt, litości dla zwierząt i sadzę, ze
każdy porządny człowiek powinien w sobie coś
takiego mieć” – powiedział. Imponujące zaangażowanie. Wiadomo, zwierzęta futerkowe cierpią.
Ciekawe, że podobny pośpiech nie dotyczy dzieci, które wciąż legalnie zabija się w Polsce. Czy
to dlatego, że nie są futerkowe?
Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 4, rok XCIV, 28 I 2018, str. 47

Warto przeczytać szczególnie
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

PiS nie spieszy z zakazem
aborcji eugenicznej
Sejmowa komisja w planach na najbliższe półrocze nie ma prac nad obywatelskim projektem
ustawy zakazującym aborcji eugenicznej. (…)
Sprawa jest o tyle niezrozumiała, ze inny poseł
Prawa i Sprawiedliwości – Stanisław Piotrowicz,
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przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka, która również ma zaopiniować projekt, zadeklarował, ze prace nad „Zatrzymaj
aborcje” rozpoczną się bez zbędnej zwłoki, bo to
sprawa priorytetowa. (…)
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,
nr 6, rok XCV, 11 II 2018, str. 5

różnicowana. […] Od momentu więc powstania
życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.
Kartka była dołączona do Naszego Dziennika,
nr 40 (6094), 17 II 2018.
Stanisław Waluś

Bardzo dalsze prace
Gdy Sejm przesłał do dalszych prac projekt
ustawy o zakazie aborcji eugenicznej „Zatrzymaj
aborcję”, nie wiedzieliśmy, jak bardzo „dalsze”
będą te prace. (…)
Na pewno zapomnieli o ustawie „Zatrzymaj
aborcje”, mają tam tyle pracy. Zwierzątka futerkowe cierpią. (…)
Przemysław Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 6, rok XCV, 11 II 2018, str. 47

Ideologia Gender
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

Posłałem kartkę do Sz.P. Beaty Mazurek

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)
Wiara i wierność
Kościół stoi dziś wobec wielkiego wyzwania.
Jest nim wierność Jezusowi, Jego Ewangelii, a także nauczaniu, które otrzymał od pierwszych papieży i soborów. (…)
Prefekt Kongregacji ds. kultu Bożego przypomniał też, że jego zdaniem Kościół próbuje się reformować na dwa sposoby: tak jak Luter, poprzez
krytykę i odrzucenie, albo jak św. Franciszek
z Asyżu, przez radykalizm Ewangelii. I to właśnie
ta druga jest prawdziwą reformą: żyć w pełni
Ewangelią, tym, co otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa i z Tradycji – podkreślił ks. kard. Sarach.
RW, Nasz Dziennik, nr 41 (6095),
19 II 2018, str. 11

Sz.P. Beata Mazurek
Sejm RP
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowna Komisjo!
Domagam się jak najszybszego i pozytywnego
zakończenia prac nad ustawą „Zatrzymaj aborcję”. Oczekuję, że niezwłocznie wejdzie ona
w życie, chroniąc najsłabszych – nienarodzone
dzieci. Szanowni Państwo, nie zwlekajcie ani minuty. Tu chodzi o ludzkie życie. Tu chodzi o życie waszych braci i sióstr, którzy sami bronić się
nie mogą.
Z wyrazami szacunku
Imię i nazwisko, miejscowość Stanisław Waluś
ul. Andromedy 2 m 9 44-117 Gliwice
Art. 38 Konstytucji RP
„Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu
człowiekowi prawna ochronę życia”.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 28 maja 1997 r.
„Wartość konstytucyjnie chronionego dobra
prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie
rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być

Jestem katolikiem i Polakiem
- nie kupuję w sklepach w niedzielę
- staram się kupować polskie towary
w polskich sklepach
Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981

Kocham ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko,
co czynię dla Kościoła,
czynię i dla niej.
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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 XXVIII
Ważna zmiana
List abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, skierowany do Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ solidarność.
Szanowny Panie Przewodniczący,
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski
chciałbym serdecznie podziękować za podjęcie
inicjatywy ustawodawczej, regulującej kwestię
ograniczenia handlu w niedzielę.
Mam nadzieję, że podpis złożony pod ustawą
przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, daje początek ważnej zmianie w życiu społecznym Polaków, która przyczyni się do ich wzrostu duchowego, wyrównując w ten sposób - w duchu solidarności - szanse na integralny rozwój wszystkich
naszych rodaków. (…)
Jak pokazuje rzeczywistość - mimo upadku totalitaryzmu komunistycznego - w życiu społecznym ukrytych jest jeszcze wiele zwyczajów i nawyków reżimowych, które sieją spustoszenie, pogłębiają nierówności społeczne, bazując na materialistycznej koncepcji człowieka i świata.
Misja NSZZ Solidarność jest więc cały czas aktualna i potrzebna dla dobra Polski i Polaków.
Z wyrazami szacunku i pasterskim błogosławieństwem,
Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE).
Tygodnik Solidarność, nr 7 (1521),
16 II 2018, str. 13
http://www.tysol.pl/a15809-List-abpGadeckiego-do-Przewodniczacego-S-PiotraDudy-z-podziekowaniem-za-inicjatywe-wolnychniedziel

Są wśród nas ludzie, którzy stają się sumieniem narodu i mają odwagę sprzeciwić się natarczywie narzucanym nam ideologiom.
Komunizm, jako duch czasu, miał zbudować
idealne społeczeństwo i świetlane jutro.
Są tacy „ale-katolicy”, czyli osoby, które uważają się za katolików, lecz znajdują cały katalog
różnego rodzaju „ale”.
Solidarność wciąż jest swego rodzaju motorem
napędowym naszej dobrej, polskiej historii.
Mamy realizować to, co jest swoistym orędziem na zakończenie każdej Mszy Świętej, czyli iść i głosić Ewangelię.
Kryzys rodziny wynika przede wszystkim
z tendencji neomarksistowskich połączonych
z liberalizmem.
Kościół nie może milczeć, gdy pojawiają się
jakieś ważne sprawy społeczne i narodowe.
Szansa jest nawet wtedy, kiedy tylko jeden
człowiek powie „nie” wobec ewidentnego zła.
Ostatnie słowo należy do Pana Boga, który już
teraz umacnia nas przykładem świadków i proroków.
Tygodnik Solidarność, nr 8 (1522),
23 II 2018, str. 20-27
Po śladach Chrystusa
Barbara Michałowska, Tygodnik Solidarność,
nr 8 (1522), 23 II 2018, str. 28-29
Przyjaciel Solidarności
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ Solidarność, Tygodnik Solidarność, nr 8 (1522), 23
II 2018, str. 30-31
Człowiek Wolności 2017 tygodnika „Sieci”
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Julia Przyłębska
Uroczysta gala Człowiek Wolności 2017 tygodnika „Sieci” w tym roku odbyła się 12 lutego
w warszawskim Hotelu Marriott. To już piąta
edycja plebiscytu, który wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla wolnej Polski. (…)
Wolność jest darem, ale również nieustannym
zadaniem. Dlatego nagrodę odbieram jako zobowiązanie. (…) Podczas wręczania nominacji
sędziowskiej w kwietniu 2007 roku świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński zwrócił nam
sędziom uwagę, że otrzymujemy olbrzymią władzę nad innymi, a przecież pozostajemy ludźmi,
ze swoimi słabościami. Dlatego też roszczenie,
żeby władza sądownicza nie podlegała ocenom
i krytyce jest roszczeniem całkowicie nieuzasadnionym. (…)

Ludzie Roku 2017
Człowiek roku 2017 „Tygodnika Solidarność”
ks. abp Marek Jędraszewski
Nie lękajmy się.
JE ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita
krakowski, w rozmowie z Izabelą Kozłowską
Wyimki z artykułu:
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Kiedy bowiem Lech Kaczyński, prezydent RP,
stanął na placu w Tibilisi i zabrał głos w imieniu
naszym i wielu narodów, okazało się, że Polska
to nie tylko dzielna, ale mądra i piękna panna.
Lech Kaczyński w każdym obszarze swojej działalności (…) dawał nam inspirację jak najlepiej
korzystać z wolności. (…) Nagrodę wolności dedykuję pamięci tego wybitnego, wielkiego męża
stanu - śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego - dodała. (…)
Bronisław Wildstein wygłosił laudację na cześć
Laureatki. (…):
W poprzednich latach tytułem tym zostali uhonorowani historyk IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz, Prezydent Andrzej Duda, Prezes Prawa
i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. (…)
https://wpolityce.pl/media/381173-relacja-zgali-czlowiek-wolnosci-2017-tygodnika-sieciprezes-tk-nagrode-dedykuje-pamieci-wybitnegomeza-stanu-sp-lecha-kaczynskiego-wideo
Wybrał Stanisław Waluś
Wolność to nieustanne zadanie
Marcin Fijołek, Sieci, nr 8 (273),
19-25 II 2018, str. 6
Julia Przyłębska – Człowiek Wolności
Bronisław Wildstein, Sieci, nr 8 (273),
19-25 II 2018, str. 7-11

murach, rozklejał plakaty i ulotki, zrywał flagi,
rozwieszał opozycyjne transparenty, kolportował
podziemne pisma. Mając 15 lat został porwany
przez ZOMO. (…)
Mateusz Morawiecki zastąpił na stanowisku
premiera niezwykle popularną panią premier Beatę Szydło. Warto przypomnieć, że premier Beata Szydło była laureatem nagrody Człowieka
Roku Klubów „Gazety Polskiej” za 2016 rok.
Ryszard Kapuściński
http://www.klubygp.pl/premier-mateuszmorawiecki-czlowiekiem-roku-klubow-gazetypolskiej-2017/
Nagroda 25-lecia „Gazety Polskiej”
Lech i Jarosław Kaczyńscy
Były prezydent Lech Kaczyński i prezes PiS
Jarosław Kaczyński otrzymali Nagrodę 25-lecia
„Gazety Polskiej”. Przez 25 lat nagroda Człowieka Roku przyznawana przez środowisko
Strefy Wolnego Słowa stała się cenionym wydarzeniem społeczno-politycznym. Jest ona uhonorowaniem wiedzy, odwagi, poświęcenia i ciężkiej pracy w służbie Rzeczypospolitej.
Nagroda im. św. Grzegorza Wielkiego
Andrzej Gwiazda
Za rok 2017 nagrodę św. Grzegorza Wielkiego
przyznawaną przez miesięcznik „Nowe Państwo” otrzymał Andrzej Gwiazda.
Andrzej Gwiazda to jeden z działaczy opozycji
antykomunistycznej w PRL, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz
NSZZ "Solidarność", sygnatariusz Porozumień
Sierpniowych. W 2006 r. otrzymał Order Orła
Białego z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego
„w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski”. Jest
członkiem Kapituły Orderu Orła Białego.
http://niezalezna.pl/216161-juz-jutro-gala-zokazji-25-lecia-gazety-polskiej-strefa-wolnegoslowa-przyznaje-nagrody

Człowiek Roku Klubów „Gazety Polskiej” 2017
Premier Mateusz Morawiecki
Cztery kluczowe choroby naszego życia społecznego i gospodarczego, a zarazem symbole naszej słabości, to bieda, bezrobocie, brak mieszkań
i cywilizacyjne zapóźnienia w służbie zdrowia.
Z tych czterech jeźdźców apokalipsy, w ogromnej
mierze dzięki naszym działaniom, na dwóch polach pojawiła się nadzieja zwiastująca lepsze czasy. Biedy jest znacznie mniej, a bezrobocie jest
w potężnym odwrocie. (…)
Swoją działalność polityczną rozpoczął w 1998
roku, kiedy został wybrany do sejmiku dolnośląskiego z listy Akcji Wyborczej Solidarność. (…)
11 grudnia 2017 roku został powołany przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko
prezesa Rady Ministrów. Następnego dnia Sejm
RP udzielił rządowi Mateusza Morawieckiego
wotum zaufania. Od tego dnia został 17 Prezesem
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej po
1989 roku. (…)
Jako licealista koordynował prace podziemnych
drukarni. Malował antykomunistyczne napisy na

Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego
za 2017 r.
Prof. Jacek Hilszczański
Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego za
2017 r. otrzymał prof. Jacek Hilszczański, członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie
Rady Ministrów, za „odważną i konsekwentną
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obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji
o ochronie Puszczy Białowieskiej”. Uroczysta gala z udziałem przedstawicieli Episkopatu, rządu,
parlamentarzystów, naukowców i leśników odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie. (…)
Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody
im. bp. Andrzejewskiego są m.in.: kard. Józef
Glemp, bp Alojzy Orszulik, dr Barbara FedyszakRadziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher, abp Józef Michalik i o. dr Stanisław Jaromi
OFMConv. (…)
Łukasz Krzysztofka, Niedziela, nr 10, 11 III
2018, str. 34
Opracował Stanisław Waluś

65 lat temu (9 kwietnia 1953 r.) zmarł Stanisław Wojciechowski, prezydent II RP.
50 lat temu (4 kwietnia 1968 r.) od kuli amerykańskiego mordercy zginął Martin Luter King,
pokojowy, murzyński działacz w obronie praw
swoich rodaków.
50 lat temu (9 kwietnia 1968 r.) w BielskuBiałej zmarła powieściopisarka Zofia KossakSzczucka (później Zofia Kossak-Szatkowska).
Została pochowana w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim
55 lat temu (11 kwietnia 1963 r.) Ojciec Święty Jan XXIII wydał encyklikę Pacem in terris.
45 lat temu (28 kwietnia 1973 r.) w Tuluzie we
Francji, w klasztorze Małych Braci Jezusa zmarł
jeden z najwybitniejszych współczesnych katolickich myślicieli Jacques Maritain.
40 lat temu (29 kwietnia 1978 r.) nastąpiło
utworzenie Wolnych Związków Zawodowych
Wybrzeża.
35 lat temu (28 kwietnia 1983 r.) zmarł płk Jan
Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy
Komendy Głównej AK, pierwszy prezes Zrzeszenia „WiN”.
15 lat temu (29 kwietnia 2003 r.) zmarł ks.
Edward Orłowski, proboszcz z Jedwabnego,
obrońca dobrego imienia Polaków.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Nasze Rocznice
Kwiecień 2018
630 lat temu (17 kwietnia 1388 r.) Papież
Urban VI, mimo intryg i oszczerstw ze strony
Krzyżaków i Habsburgów, przesłał do króla Władysława Jagiełły odręczny list nazywając monarchę najbardziej chrześcijańskim władcą.
245 lat temu (19 kwietnia 1773 r.) odbył się
sejm rozbiorowy i protest Tadeusza Rejtana.
170 lat temu (10 kwietnia 1848 r.) Adam Mickiewicz przybył do Rzymu, aby zorganizować
Legion polski do walki z zaborcami.
125 lat temu (1 kwietnia 1893 r.) nastąpiło
utworzenie Ligi Narodowej, która była początkiem obozu narodowego pod przywództwem
Romana Dmowskiego.
95 lat temu (1 kwietnia 1923 r.) Towarzystwo
Akcyjne „H. Cegielski” rozpoczęło w Poznaniu
budowę fabryki lokomotyw.
80 lat temu (17 kwietnia 1938 r.) - Papież Pius
XII dokonał kanonizacji bł. Andrzeja Boboli
w Bazylice św. Piotra w Rzymie.
75 lat temu (13 kwietnia 1943 r.) Niemcy wystosowali oficjalny komunikat o znalezieniu
w Katyniu masowych grobów polskich oficerów
rozstrzelanych przez NKWD. Władze Związku
Sowieckiego przyznały się do popełnienia zbrodni na polskich jeńcach dopiero w 1990 r.
75 lat temu (19 kwietnia 1943 r.) wybuchło
powstania w getcie warszawskim.
75 lat temu (20 kwietnia 1943 r.) w Krakowie
grupa żołnierzy „Kedywu” dokonała zamachu na
wysokiego dowódcę SS i policji Wilhelma
Krügera.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2018
Kwiecień: Powszechna: Aby odpowiedzialni za
idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli
odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by
potrafili otwierać nowe drogi.
Maj: Ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoja specyficzną misje, wykorzystując
swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl
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.
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Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny
zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, w drugą środę, odbywają się interesujące
spotkania. 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.

Konferencja „Parafia wspólnotą
wspólnot”
Zaprasza Klub Inteligencki Katolickiej w Katowicach w sobotę 14 kwietnia 2018 r. o godz.
10.00. Nowy Dom Katechetyczny Parafii Mariackiej, Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, Sala
nr 12, I p. Wstęp wolny. Więcej informacji na
stronie internetowej KIK.

Pielgrzymka do sanktuarium
Matki Bożej Boguckiej
Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Związku Górnośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się w niedzielę 13 maja 2018 r. Wyjście sprzed kościoła
Mariackiego w Katowicach o 14.00. Następnie
przejście ulicami miasta do Bogucic, gdzie
o godz. 16.30 będą nieszpory, a o godz. 17.00 będzie sprawowana Msza św.

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: 310 egz. Adres do
korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2,
skr. poczt. 376.

Ksiądz Józef Danch z Rudy Śląskiej
1945-1982
Prelekcję multimedialną wygłosi Wojciech Sala
w Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Adres:
ul. Kard. A. Hlonda 29, 41-720 Ruda Śląska.
Termin: 22 maja 2018 r. (wtorek) godz. 17:00.

Rekolekcje KIK w Kokoszycach
Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli
21 – 23 września 2018 r. w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji
Katolickiej na Jasna Górę odbędzie się w sobotę
17 listopada 2018 r.

PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018
(Organizator Jan Mikos)
7 IV – Centrum Jana Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
25-27 V – Kalisz, Licheń, Grąblin.
9-24 VI – Białoruś.
21-23 IX – Kokoszyce – rekolekcje.
17 XI – Częstochowa.
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