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Działalność chrzcielna 

Jana Chrzciciela i Jezusa 
 

Tylko Jan Ewangelista pisze o równoczesnej 

działalności chrzcielnej Jana Chrzciciela i Jezusa, 

a dokładnie: uczniów Jezusa. Czytamy bowiem 

w J 3,26, że „przyszli wtedy do Jana [Chrzciciela 

jego uczniowie] i powiedzieli: «Nauczycielu! 

Ten, który był u ciebie po drugiej stronie Jordanu 

[chodzi o Jezusa], o którym ty dałeś świadectwo, 

teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego». 

W kolejnym tekście zaś Ewangelista pisze: „Kie-

dy Pan dowiedział się, iż faryzeusze usłyszeli, że 

Jezus zdobywa więcej uczniów i chrzci więcej niż 

Jan [Chrzciciel] – chociaż sam Jezus nie udzielał 

chrztu, tylko Jego uczniowie – opuścił Judeę 

i udał się do Galilei” (J 4,1-3). 

Wobec zwolenników Jana Chrzciciela, Ewan-

gelista Jan przytacza świadectwo ich mistrza 

o Jezusie: „Ja nie jestem Chrystusem, lecz zosta-

łem przed Nim posłany” (J 3,28), oraz niezmier-

nie ważne stwierdzenie: „On [Jezus] ma wzrastać, 

a ja się mam pomniejszać” (J 3,30).  

Ewangelista Jan nawiązuje do sporu uczniów 

Jezusa ze zwolennikami Jana Chrzciciela o war-

tość chrztu Janowego. Otóż działalność chrzciel-

na Jana Chrzciciela przygotowała działalność 

chrzcielną Jezusa. Świadectwo Jana Chrzciciela 

o Jezusie jednoznacznie stwierdza wyższość Je-

zusa. Dlatego też chrzest Janowy różni się zasad-

niczo od chrztu w imię Jezusa udzielanego przez 

Jego uczniów. Chrzest nawrócenia i wyznania 

grzechów udzielany przez Jana Chrzciciela z wo-

dy nie jest taki, jak chrzest Jezusa. Sam bowiem 

Jan Chrzciciel mówi, że Jezus, będący mocniej-

szy od Jana, chrzcić będzie Duchem Świętym 

(por. Mk 1,7n). 

O konfrontacji uczniów Jezusa z uczniami Jana 

Chrzciciela w Efezie czytamy także w Dz 18,25; 

19,1-7. Zwolennikom Jana Chrzciciela w Koście-

le Efeskim, do którego Jan skierował swoją 

Ewangelię, należało więc wykazać, że do zba-

wienia nie wystarczy chrzest Janowy, lecz ko-

niecznym jest chrzest z Ducha Świętego, jakiego 

udziela Jezus przez swych uczniów. 

Chrzest Jezusa praktykowany przez Jego 

uczniów nie jest tylko chrztem z wody, jak 

chrzest Jana Chrzciciela, ale chrztem z Ducha 

Świętego, który oczyszcza z grzechów i daje 

wieczne zbawienie oraz życie Boże. Chrzest Je-

zusa ma inną wartość niż chrzest Janowy. Być 

ochrzczonym przez Jezusa (bo do tego sprowadza 

się uwaga o uczniach udzielających chrztu 

w imię Jezusa – zob. J 4,2), to uczestniczyć 

w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz 

otworzyć się na Ducha Świętego, którego On 

tchnął na Apostołów (zob. J 20,22n). 

Ks. Józef Kozyra 

 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 12 XII 2018 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów pol-

skich. Matce Bożej z Guadalupe, której wspo-

mnienie dzisiaj obchodzimy, zawierzam was tu 

obecnych, wasze rodziny, a szczególnie te, które 

oczekują narodzin dziecka. Św. Jan Paweł II 

powierzył Jej macierzyńskiej trosce życie i nie-

winność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża 

niebezpieczeństwo śmierci, zanim się narodzą. 

Madonna z Guadalupe – widać, że jest brze-

mienna: oczekuje Zbawiciela. Za Jej wstawien-

nictwem, w tym czasie Adwentu, wypraszajmy 

dar potomstwa dla bezdzietnych rodzin, szacu-

nek dla poczętego życia i otwartość serc na war-

tości ewangeliczne. Niech będzie pochwalony 

Jezus Chrystus. ” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 12 XII 2018 
 

Audiencja ogólna – środa 19 XII 2018 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, życzę wam szczęśliwego 

Bożego Narodzenia, pełnego pokoju, miłości 

i pogody ducha, jakie przynosi nam Pan zrodzo-

ny między nami. Przeżywanie tajemnicy wcielo-

nego Słowa niech wam pomoże przyjmować nie-

spodzianki i wyzwania, przez które Jezus wzywa 

nas, byśmy wyszli z zagród naszej wygody, aby 

być z Nim i z tymi, których On kocha. Niech 

Bóg wam błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 19 XII 2018 
 

Audiencja ogólna – środa 2 I 2019 r. 

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów z Polski. 

Drodzy bracia i siostry, na początku roku zawie-

rzam was i wasze rodziny opiece Maryi, Matki 

Boga, i za Jej wstawiennictwem proszę naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, aby dał wam wszelkie ła-

ski potrzebne do spokojnego i świętego życia, 

pełnego pokoju, który jest owocem miłości Boga 

i bliźniego. Niech Jego błogosławieństwo stale 

wam towarzyszy! ” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 2 I 2019 
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Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu 

100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 
 

(errata i uzupełnienia do listopadowego 

i grudniowego numeru „Dlatego” z 2018 r.) 
 

W numerze 12 (324) z 25 XII 2018 r. na stronie 

20 u dołu po lewej stronie umieściłem omyłkowo 

zdjęcie pierwszej strony dziennika „Rzeczpospoli-

ta” zamiast pierwszej strony dziennika „Super 

Ekspress”. Dotyczy to tylko wydania drukowane-

go. Niżej prawidłowy wygląd dołu lewej kolumny. 

   
       Super Ekspress                      Trybuna 

       10-12 XI 2018                   9-13 XI 2018 

 

Narodowe Święto Niepodległości w Szczecinie 

11 listopada 2018 r. w katedrze pw. św. Jakuba 

Apostoła w Szczecinie odbyło się uroczyste po-

święcenie Złotego Dzwonu Niepodległości, któ-

remu nadano imię „Św. Jan Paweł II”. Dzwon ma 

masę jednej tony i jest wykonany z miedzi – 78% 

i cyny – 22 % i jest dzwonem o dźwięku F, od 

którego zaczyna się Mazurek Dąbrowskiego. 

Mszę św. o godz. 18.00 celebrował Metropolita 

Szczecińsko-Kamieński ks. abp. Andrzej Dzięga. 
 

 
Kartka rozdawana w katedrze.  

Napis na dzwonie: POWOŁANO MNIE DO ŻYCIA 

W     ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ RZYCZYPOSPOLITĄ 

POLSKĄ 11 listopada 1918-2018.  

Na odwrocie jest zamieszczona „Modlitwa o dary Du-

cha Świętego św. Jana Pawła II” i „Modlitwa za Oj-

czyznę ks. Piotra Skargi”.  

W homilii Ks. Arcybiskup powiedział o dwóch 

znakach: Hymnie narodowym i Złotym Dzwonie 

Niepodległości. Abp powiedział, że piątą zwrot-

kę Hymnu piszemy swoim życiem i mamy małe, 

drobne rzeczy składać w ręce Boga. Nawiązując 

do nowego dzwonu przypomniał, że dzwony 

wzywały do modlitwy, a naród odpowiadał. 

Dzwon składa się z klosza i serca, które uderza 

w klosz. Sercem w narodzie są święci, politycy, 

działacze, żołnierze, ludzie kultury. 

Po Mszy św. zaprezentowano oratorium słow-

no-muzyczne z udziałem chórów szczecińskich 

pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke. Na zakoń-

czenie został wykonany utwór skomponowany z 

okazji stulecia odzyskania niepodległości. Re-

frenowi „Christus Vincit! Christus Regnat! Chri-

stus, Christus Imperat!” towarzyszyło kilkakrot-

ne uderzenie dzwonu. 

Stanisław Jan z Leopolis Maruszczak 

 

WOLNOŚĆ W NIEPODLEGŁEJ… 
 

„Ku Wolności wyswobodził nas Chrystus. 

A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się 

na nowo w jarzmo niewoli.”  

(Ga 5,11) 
 

„Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce 

i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynie dla 

Niej!”  

(Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski) 
 

Nasi wierni Przodkowie: swojscy Piastowie 

i Jagiellonowie, 

szlachetni rycerze, Konfederaci, Powstańcy, 

ich synowie i wnukowie, 

od pradziejów Polską Ojczyznę mocno i trwale 

budowali, 

dzielnie chronili, bronili i życie za nią oddawa-

li, 

aby wolna i Niepodległa zawsze Polską była 

a też przez trzy długie okresy niewoli w ser-

cach polskich przeżyła. 

 

I tak jeszcze Polska nie zginęła… i z nią nie 

zginiemy, 

kiedy jako Polacy Wartości odwieczne godnie 

ocalimy, 

a Wolność w sobie i w Niepodległej na co 

dzień zachowamy 

i Polonię Semper Fidelis, po Bogu, jak Matkę 

ukochamy. 

Stanisław Jan z Leopolis Maruszczak 
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Szopka w Katowicach-Panewnikach 
 

 
Prawa część szopki w Katowicach-Panewnikach 

1918 – 2018 Pax et Bonum Tibi Polonia 

fotografia Stanisław Waluś, 26 XII 2018 r. 

 

Znaczki Poczty Polskiej 
 

 
100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI 

IGNACY JAN PADEREWSKI 1860-1941 

JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1935 

ROMAN DMOWSKI 1864-1939 

ORDER ODRODZENIA POLSKI POLONIA 

RESTITUTA 

MATKA BOŻA HETMANKA ŻOŁNIERZA 

POLSKIEGO 

WINCENTY WITOS 1874-1945 

IGNACY DASZYŃSKI 1866-1936 

WOJCIECH KORFANTY 1873-1939 

 
WOJSKO ODRODZONEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
 

 
PIERWSZE DNI NIEPODLEGŁOŚCI 

GÓRNY ŚLĄSK  

GRUPA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 

LUBLIN  

EDWARD ŚMIGŁY RYDZ MINISTER SPRAW 

WOJSKOWYCH TYMCZASOWEGO RZĄDU LUDOWEGO 

REPUBLIKI POLSKIEJ W LUBLINIE 

TADEUSZ JORDAN-ROZWADOWSKI GENERAŁ 

BRONI DOWÓDCA ARMII „WSCHÓD” 

CIESZYN 

FRANCISZEK KSAWERY LATINIK DOWÓDCA WOJSK 

POLSKICH NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 

KRAKÓW 

PIERWSZA WARTA POLSKA NA ODWACHU 

KRAKOWSKIM. OD LEWEJ: CZESŁAW 

ZAJĄCZKOWSKI, WILHELM STEC, JAN GAWRON 

BOLESŁAW ROJA GENERAŁ DYWIZJI DOWÓDCA 

WOJSK W MAŁOPOLSCE 

LWÓW 

OBRONA LWOWA – GRUPA WALCZĄCYCH 

 

Kapłani dla Niepodległej 

Zdarza mi się pisać na tych łamach o wielkich 

postaciach, o książkach, bardzo często o jakimś 

ważnym wydarzeniu w Senacie. Tak będzie 

i tym razem, a okazją jest wydanie przez sen. Ja-
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na Marię Jackowskiego znakomitej monografii 

o wybitnym kapłanie przełomu XIX i XX wieku 

– ks. prał. Janie Gnatowskim (1855 –1925). (…) 

Z całą pewnością ks. Jan Gnatowski zasługuje 

na należne mu miejsce w panteonie zasłużonych 

Polaków, szczególnie dzisiaj, w czasach, w któ-

rych w kulturze masowej jest upowszechniany 

stereotyp księdza jako osoby o stosunkowo wą-

skich horyzontach intelektualnych i niskich kwa-

lifikacjach twórczych. Dopiszmy: książka o ks. 

Gnatowskim, będąca rozprawą doktorską J. M. 

Jackowskiego, została wydana w serii „W służbie 

Niepodległej” przez Uniwersytet Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego. Wpisała się więc w niepod-

ległościową tradycję narodu i państwa polskiego. 

http://niedziela.pl/artykul/140727/nd/Kaplani-

dla-Niepodleglej 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 1, 6 I 2019, str. 44 

 

Plebiscyt #PolkaNa100: przedstawiamy 

sylwetki wspaniałych Polek  

niepodległego stulecia! 

Włączając się w uroczystości 100. rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodległości, jako Kon-

federacja Kobiet RP pragniemy przypomnieć 

o tych, bez których naszej Ojczyzny by nie było 

a z całą pewnością nie byłaby taka wspaniała – 

o wyjątkowych kobietach, o pełnych odwagi, mi-

łości i pasji Polkach. (…) 

Głosowanie potrwa do 15 stycznia. 

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (1928-1946). 

Marianna Popiełuszko (1920-2013). 

Anna Walentynowicz (1929-2010). 

Urszula Ledóchowska, (1965-1939). 

Agata Mróz (1982-2008). 

Zdzisława Bytnarowa ps. „Sławska” (1901-

1994). 

Irena Iłłakowicz ps. „Irena”, „Barbara Zawisza” 

(1906-1943). 

Hanna Helena Chrzanowska (1902-1973). 

Wanda Półtawska (ur. 1921). 

Faustyna (właśc. Helena) Kowalska (1905-1938). 

Stanisława Leszczyńska (1896-1974). 

Karolina Lanckorońska (1898-2002). 

Wanda Modlibowska (1909-2001). 

Danuta Szyksznian ps. „Sarenka” (ur. 1925). 

Elżbieta Zawacka ps. „Zo” (1909-2009). 

Maria Stanisława Wittek ps. „Mira” (1899-1997). 

Hanka Ordonówna, właśc. Maria Anna Tyszkie-

wicz (1902-1950). 

Maria Eleonora Mirecka-Loryś, ps. „Marta” (ur. 

1916). 

Wiktoria Ulma (1912-1944). 

Zofia Kossak (1889-1968). 

Anna Leska (1910-1998). 

Emilia Szlachta, ps. „Maj” (1919-2014).  

Alina Maria Janowska-Zabłocka (1923-2017). 

kontakt@konfederacjakobiet.pl 

 

Wyniki plebiscytu 

1. Faustyna (właśc. Helena) Kowalska 

2. Danuta Siedzikówna ps. „Inka” 

3. Wanda Półtawska 

4. Urszula Ledóchowska, właśc. Julia Maria 

Halka-Ledóchowska 

5. Stanisława Leszczyńska 

6. Wiktoria Ulma 

7. Anna Walentynowicz 

8. Agata Mróz 

9. Danuta Szyksznian ps. „Sarenka” 

10. Marianna Popiełuszko 

11. Elżbieta Zawacka ps. „Zo” 

12. Zofia Kossak 

13. Irena Iłłakowicz ps. „Irena”, „Barbara Zawi-

sza” 

14. Hanna Helena Chrzanowska 

15. Karolina Lanckorońska 

16. Alina Maria Janowska-Zabłocka 

17. Maria Eleonora Mirecka-Loryś, ps. „Marta” 

18. Hanka Ordonówna, właśc. Maria Anna 

Tyszkiewicz 

19. Zdzisława Bytnarowa ps. „Sławska” 

20. Maria Stanisława Wittek ps. „Mira” 

21. Emilia Szlachta, ps. „Maj” 

22. Anna Leska 

23. Wanda Modlibowska 

https://konfederacjakobiet.pl/polka100.html 

 

Książka wydana w stulecie  

odzyskania niepodległości Polski 

Przed wielu laty dowiedziałem się od prof. 

Mariana Janusza, że pierwszym wybranym rek-

torem Politechniki Śląskiej był prof. Włodzi-

mierz Burzyński. Nie został jednak zatwierdzony 

przez ówczesnego Ministra Oświaty. Z zacieka-

wieniem kupiłem w styczniu 2019 r. książkę 

Wiesława J. Bąby i Stefana Mercika „Włodzi-

mierz Burzyński Życie i Dzieła”, gdzie na str. 

169-170 autorzy opisali to zdarzenie.  

Z opisów umieszczonych na wspomnianych 

stronach wynika, że zdarzenie miało dość drama-

tyczny przebieg, gdyż doszło do dwóch sesji 

wyborczych – 28 lipca i w pierwszej połowie 

września 1946 roku.  

http://niedziela.pl/artykul/140727/nd/Kaplani-dla-Niepodleglej
http://niedziela.pl/artykul/140727/nd/Kaplani-dla-Niepodleglej
https://konfederacjakobiet.pl/polka100.html
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Odnośnie pierwszej sesji wyborczej warto od-

notować okoliczności – cytuję ze strony 169: 

„ … W wyniku przeprowadzonych wyborów na 

zebraniu delegatów środowiska akademickiego 

28 lipca 1946 roku na stanowisko rektora został 

wybrany – ku zaskoczeniu niektórych pracowni-

ków MOś-u [Ministerstwa Oświaty], a przede 

wszystkim władz PPR-u – Włodzimierz Burzyń-

ski”. Na skutek braku zgody władz PPR i jej 

przedstawicieli w Ministerstwie Oświaty te wy-

bory uznano za nieważne. Wykorzystując zapisy 

dekretu o organizacyjnym okresie uczelni, trwa-

jącym do 30 sierpnia 1946 roku powtórzono wy-

bory w pierwszej połowie września 1946 roku. 

Jednak po ponownym wyborze Włodzimierza 

Burzyńskiego na rektora, władze PPR najpierw 

podjęły z nim rozmowy werbujące Go do PPR, 

a po jego odmowie zablokowały dalszy proces 

mianowania go na rektora Politechniki Śląskiej. 

Na stronie 170 znajduje się wers dotyczący finału 

wolnych wyborów na rektora Politechniki Ślą-

skiej: „ … Ze wspomnień Jemu współczesnych 

oraz faktów zaszłych w listopadzie 1946 roku 

wynika, że W. Burzyński nie skorzystał z propo-

zycji objęcia urzędu rektora w zamian za wpis do 

PPR-u”. Na tychże dwóch stronach opisano 

w miarę obszernie uwarunkowania i okoliczności 

tego zdarzenia. 

Wątek udziału W. Burzyńskiego w walkach 

wyzwoleńczych opisano obszerniej na stronach 

51-68. Na str. 51 autorzy książki napisali: „Wło-

dzimierz Burzyński służył jako szeregowiec 

w przemyskim oddziale Wojska Polskiego od 

1 listopada do 16 grudnia 1918 roku, biorąc 

udział w bojach pod Niżankowicami 13 grudnia 

1918 roku”. Na str. 54 można przeczytać: „Po 

wiecu akademickim, który odbył się na uczelni 

w kwietniu 1920 roku, na którym uchwalono po-

wszechny udział w powstaniu śląskim, Włodzi-

mierz Burzyński wszedł w skład tzw. drużyn ślą-

skich uczestniczących w akcji plebiscytowej 

i działaniach bojowych II powstania śląskiego”. 

Za męstwo wykazane w III powstaniu śląskim 

został wyróżniony Górnośląską Wstęgą Walecz-

ności I klasy – napisano na str. 68.  

Na str. 3 tej książki podano:  

Projekt realizowany w ramach obchodów stule-

cia odzyskania niepodległości. 

 

W stulecie odzyskania niepodległości Polski. 

Gliwice 2018. 
 

Książka została wydana przez Stowarzyszenie 

Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział 

Budownictwa. Na str. 15 autorzy dziękują za 

pomoc wielu osobom, a między innymi Oldze 

Bietkowskiej. Pani Olga Bietkowska jest człon-

kiem KIK w Katowicach, sekcja w Gliwicach.  

 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Mural na stulecie 

Instytut Pamięci Narodowej sfinansuje budo-

wę pomnika Wojciecha Korfantego w Warsza-

wie. (…) 

Natomiast w setną rocznicę przemówienia 

Korfantego w Reichstagu, gdzie wystąpił z żą-

daniem przyłączenia terenów Niemiec zamiesz-

kałych przez Polaków do Polski, odsłonięto 

w Katowicach mural jemu poświęcony. – Jest to 

obrazek malowany ręcznie. Pomysłodawcą były 

władze Katowic, a realizacja leżała po mojej 

stronie. Otrzymałem fotografię, żeby namalować 

portret, nie studium postaci. Interpretacja należa-

ła do mnie – mówi w rozmowie z nami Michał 

Walczyk, autor muralu. (…) 

– To piękne odwzorowanie wizerunku Wojcie-

cha Korfantego – ocenił prezydent Katowic 

Marcin Krupa. – Wojciech Korfanty – wielki 

Ślązak, wielki Polak, który naprawdę dużo zrobił 

dla naszego kraju, ale przede wszystkim dla 

Górnego Śląska – dodał. (…) 

Zenon Baranowski, Nasz Dziennik,  

nr 250 (6304), 27-28 X 2018, str. 5 
 

 
Mural przy ul. Mikołaja Reja 6 w Katowicach (fot. 

02.01.2019, Stanisław Waluś). 
 

Fragmenty artykułu wybrał Stanisław Waluś 
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Rok 2018 – Rokiem 250-lecia  

Konfederacji Barskiej 

(uzupełnienie) 
 

Znaczek Poczty Polskiej 

KONFEDERACJA BARSKA 

POLSKA 1 ZŁ 

 

 

 

Rok 2019 – Rokiem Powstań Śląskich 
 

W 100. rocznicę wybuchu pierwszego Powsta-

nia Śląskiego − rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 

sierpnia 1919 r. 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 20 lipca 2018 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2019 

Rokiem Powstań Śląskich 

„Śląsk właśnie dał całej Polsce przykład wytrwa-

łości i niezłomności w służbie idei narodowo-

państwowej” – Eugeniusz Kwiatkowski. 

Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wyda-

rzeniami historii Śląska i historii Polski. Trzy Po-

wstania Śląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą prze-

słanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka 

o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska 

cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecz-

nością. Mimo trwającego kilka wieków oddziele-

nia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania 

przez niemiecką administrację polityki germaniza-

cyjnej polskość przetrwała. Było to głównie zasłu-

gą kobiet – matek śląskich, które z pokolenia na 

pokolenie przekazywały swoim dzieciom i wnu-

kom znajomość języka polskiego, głównie poprzez 

modlitwę, tradycje i zwyczaje, a także uczyły swo-

je dzieci historii Polski. To one – matki śląskie 

wychowały polskich patriotów, którzy w godzinie 

próby nie zawahali się chwycić za broń i walczyć 

o to, aby Śląsk powrócił do Polski. 

Dzięki bohaterskim zrywom powstańców ślą-

skich, na których czele stali Wojciech Korfanty 

oraz Alfons Zgrzebniok, ich determinacji oraz 

hojnej daninie krwi znacząca część Górnego Ślą-

ska została w 1922 r. ostatecznie włączona do od-

radzającej się II Rzeczypospolitej. 

Wybitny mąż stanu i wielki przywódca ludu 

śląskiego Wojciech Korfanty całe życie przeżył 

ofiarnie w nieustającej służbie dla Śląska i Polski. 

Podczas Powstań Śląskich okazał się genialnym 

strategiem i dyplomatą. Zorganizował polską ad-

ministrację na obszarach powstańczych, nie do-

puścił do zniszczenia górnośląskiego potencjału 

gospodarczego i doprowadził do przekazania go 

Polsce w pełnej sprawności produkcyjnej, co 

w zasadniczy sposób przyczyniło się do rozwoju 

gospodarczego II Rzeczypospolitej. To potencjał 

Górnego Śląska umożliwił m.in. budowę magi-

strali węglowej i ułatwił budowę Gdyni czy Cen-

tralnego Okręgu Przemysłowego. 

Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniej-

szych kart w dziejach narodu polskiego, są końco-

wym akordem procesu jednoczenia ziem polskich 

w okresie porozbiorowym. Patriotyzm powstańców, 

ich umiłowanie polskości, rozsądek oraz hart ducha 

tworzą ciągle aktualny wzorzec do naśladowania. 

Niech męstwo, wierna służba i miłość do Ojczyzny, 

którymi wykazali się powstańcy śląscy, będą dro-

gowskazem postępowania i wzorem życia dla przy-

szłych pokoleń, a powstańcze czyny niech pozosta-

ną wyrazem najwyższego patriotyzmu w wymiarze 

ogólnonarodowym i państwowotwórczym. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża 

wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego 

w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a po-

tem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego 

wpływu na kształt granic odrodzonego i niepod-

ległego państwa polskiego i ustanawia rok 2019 

Rokiem Powstań Śląskich. 

   MARSZAŁEK SEJMU 

   / - / Marek Kuchciński 

 

Kalendarz IPN na rok 2019 

Styczeń 
 

 
Pierwszy oddział Milicji Polskiej Księstwa Cieszyń-

skiego. (Fotografia ze zbiorów Muzeum Śląska Cie-

szyńskiego w Cieszynie). Milicja Polska została 

utworzona w listopadzie 1918 r. dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ludności. Jej komendantem został 

por. Jerzy Szczurek. W styczniu 1919 r. oddziały mili-

cji jako pierwsze stanęły do walki broniąc Śląska 

Cieszyńskiego przed czeską agresją.  



 8 

Nagroda bł. ks. Emila Szramka  

dla Zdzisława Czenczka  
 

Uchwała nr 1/X/2018 

Kapituła Nagrody im. Błogosławionego Ks. 

Emila Szramka w składzie ks. dr Andrzej Suchoń 

– przewodniczący Kapituły, prof. Grażyna Szew-

czyk, prof. Julian Gembalski, prof. Jan Malicki, 

prof. Józef Śliwiok, ks. dr Stanisław Puchała, ks. 

dr Robert Kaczmarek, Józef Buszman, Jerzy Do-

linkiewicz – sekretarz oraz Andrzej Dawidowski 

– sekretarz, na posiedzeniu w dniu 19 listopada 

2018 roku w głosowaniu tajnym postanowiła, że: 

§ 1 Laureatem Nagrody w roku 2018 został: 

Pan Zdzisław Czenczek 

za działalność społecznikowską, bezintere-

sowną obronę najbliższej lokalności oraz ani-

mowanie rodzimego ruchu muzycznego. 

§ 2 Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie 

Nagrody odbędzie się 8 grudnia, w święto Niepo-

kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia 

Sekretarze Kapituły      Przewodniczący Kapituły 

Katowice dnia 19 listopada 2018 roku. 

 

LAUDACJA 

wygłoszona w dn. 08.12.2018 r. w Katowicach 

podczas uroczystego wręczenia  

Nagrody bł. ks. Emila Szramka 

Tegoroczny Laureat Nagrody bł. ks. Emila 

Szramka Pan Zdzisław Czenczek urodził się we 

Lwowie jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej, 

a z wyboru został katowiczaninem w 1960 r. 

Już od młodości śpiewał w chórze kościelnym. 

Później jako student Wydziału Prawa Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 50. 

ubiegłego wieku był współzałożycielem i spo-

łecznym prezesem Chóru Akademickiego Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Po zamieszkaniu w Katowicach, aktywnie włą-

czył się w śląski ruch muzyczny związany z Ko-

ściołem katolickim w Diecezji Katowickiej. 

W latach 1991 – 1998 został założycielem 

i pierwszym prezesem Chóru Parafialnego „Dei 

Patris” w Katowicach. Angażował się również 

w pracach społecznych na rzecz Polskiego 

Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. 

Obecnie pełni funkcję prezesa Okręgu Katowic-

kiego w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr. 

Pan Zdzisław Czenczek w ostatnich 21 latach 

zorganizował 652 koncerty orkiestr dętych oraz 

505 koncertów chórów.  

Jest wielce zasłużonym społecznikiem oraz 

wielkim animatorem rodzimego ruchu muzyczne-

go. Ma szczególne dokonania w budowaniu trwa-

łych wartości etycznych, których źródłem są pie-

śni i tradycyjne muzykowanie na Górnym Śląsku.  

Pan Zdzisław Czenczek jest znany jako bezin-

teresowny obrońca najbliższej lokalności. Poma-

gał wielu rodzinom w trudnej sytuacjach życio-

wych. Obecnie pełni też funkcję Rzecznika 

Osiedlowego dla Seniorów – powołanego dla 

mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Piast”. 

Należy podkreślić, że od kilkudziesięciu lat 

pracuje społecznie w Klubie Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach z siedzibą przy Placu bł. 

Ks. Emila Szramka. 

Warto podkreślić, że w latach 2003 – 2006 

pełnił funkcję członka Zarządu Klubu Inteligen-

cji Katolickiej, natomiast a w latach 1990 – 1995 

był przewodniczącym sekcji KIK-u na Osiedlu 

Tysiąclecia w Katowicach. 

Pan Zdzisław Czenczek – jako społecznik sa-

morządowy przewodniczył też Radzie Jednostki 

Pomocniczej nr 9 w latach 2016 – 2017, a był to 

okres intensywnego jej rozwoju. 

Działając społecznie w wielu środowiskach 

Katowic Pan Zdzisław Czenczek realizuje w dzi-

siejszych czasach przesłanie bł. ks. Emila 

Szramka – byłego proboszcza Parafii Niepokala-

nego Poczęcia NMP w Katowicach – wielkiego 

społecznika i mecenasa ruchu muzycznego. 

Opracował Jerzy Dolinkiewicz 

Tel. 691 400 399 

 

Nagroda im. Błogosławionego  

ks. Emila Szramka 

W roku 2009 przypadła dziesiąta rocznica be-

atyfikacji wielkiego kapłana, społecznika, inte-

lektualisty i katowiczanina – błogosławionego 

ks. Emila Szramka proboszcza kościoła Mariac-

kiego w latach 1926 - 1940. Przypadająca rocz-

nica stała się okazją do ustanowienia przez 

obecnego proboszcza ks. Andrzeja Suchonia Na-

grody im. Błogosławionego ks. Emila Szramka. 

Nagroda przyznawana jest raz w roku (począw-

szy od roku 2009) osobie oznaczającej się szcze-

gólnie wielką i znaczącą działalnością na rzecz 

dzisiejszych Katowic, w tych dziedzinach, które 

bliskie były bł. ks. Emilowi Szramkowi (działal-

ność charytatywna, edukacja, integracja społecz-

na, ekumenizm, biblioznawstwo, sztuka, pi-
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śmiennictwo, muzyka) przez Kapitułę. W skład 

Kapituły wchodzą: ks. dr Andrzej Suchoń – 

przewodniczący Kapituły, prof. Grażyna Szew-

czyk, prof. Julian Gembalski, prof. Jan Malicki, 

prof. Józef Śliwiok, ks. dr Stanisław Puchała, ks. 

dr Robert Kaczmarek, Józef Buszman, Jerzy Do-

linkiewicz oraz Andrzej Dawidowski. (…) 

Do tej pory Nagrodę otrzymali: 

w roku 2009 – Pani Janina Miazgowicz, za sze-

rzenie idei błogosławionego ks. Emila Szramka, 

poprzez dobroć serca, zwyczajną heroiczność 

dnia codziennego i pokorę w przełamywaniu ba-

rier,  

w roku 2010 – Pani Maria Bula, za dar miłości 

i podtrzymywanie nadziei poprzez bezinteresow-

ne trwanie przy potrzebujących pomocy, wątpią-

cych i osamotnionych oraz dr Andrzej Rożano-

wicz za wierną straż na Śląsku, dla największej 

chwały Polski i Katowic, 

w roku 2011 – ks. Abp Damian Zimoń oraz ks. 

Bp Tadeusz Szurman, za konsekwentne budowa-

nie wspólnoty ekumenicznej, duchowej prze-

strzeni życia Miasta i współżycia społecznego na 

Górnym Śląsku,  

w roku 2012 – Pani Elżbieta Grodzka-

Łopuszyńska, za głębokie i wielorakie świadec-

twa kultury chrześcijańskiej, otwartość na potrze-

by innych ludzi, dostojność i pokorę życia co-

dziennego, 

w roku 2013 państwo Teresa i Eugeniusz Ma-

liccy, za długotrwałe, konsekwentne i głębokie 

zaangażowanie w budowanie szlachetnego wize-

runku chrześcijańskiego modelu życia rodzinne-

go. W teorii i praktyce, 

w roku 2014 panie dr Maria Gross i Teresa 

Trzeciak założycielki pierwszego katowickiego 

Hospicjum Domowego, wieloletnie opiekunki to-

warzyszące osobom terminalnie chorym, w dowód 

ogromnego szacunku i szczerego podziękowania 

za umożliwienie humanitarnych warunków god-

nego peregrynowania ad caelestem Patriam, 

w roku 2015 Siostra Anna Bałchan za wielkie 

serce, miłosierdzie oraz nieustępliwą obronę god-

ności człowieczej, 

w roku 2016 Pan Ryszard Paruzel za świadec-

two miłosierdzia, za dobroczynność i wrażliwość 

na biedę ludzką oraz kontynuację dzieła Błogo-

sławionego ks. Emila Szramka, 

w roku 2017 pan Mariusz Kozubek za stworzenie 

wielkiej, spójnej i twórczej wspólnoty ewangeliza-

cyjnej młodych, przybliżającej współczesności 

w sposób odkrywczy i oryginalny drogę do Boga. 

Kapituła na posiedzeniu w dniu 19 listopada 

przyznała Nagrodę za 2018 rok Panu Zdzisławo-

wi Czenczkowi wielce zasłużonemu społeczni-

kowi, bezinteresownemu obrońcy najbliższej lo-

kalności oraz animatorowi rodzimego ruchu mu-

zycznego. (…) 

Organizator między innymi następujących 

koncertów: 

1) uroczysty Koncert w Filharmonii Śląskiej 

w Katowicach dla uczczenia 20 lat Pontyfikatu 

Papieża Jana Pawła II (7 chórów i Orkiestra Dęta 

Symfoniczna), 

2) koncert 2 chórów dziecięco-młodzieżowych 

z Republiki Czeskiej, 

3) noworoczne ekumeniczne koncerty kolęd 

w Kościele Ewangelickim w Katowicach, 

4) uroczysty Koncert w Filharmonii Śląskiej 

w Katowicach dla uczczenia 25-lecia Pontyfika-

tu Papieża Jana Pawła H − wystąpiło 7 chórów 

i Orkiestra Symfoniczna, 

5) koncert chóru „Dei Patris” na Kahlenbergu 

w Wiedniu − Kościół św. Józefa z okazji 309 

rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, 

6) sprowadził ze Lwowa Kapelę Bandurzystów 

„KARPATY”, która wystąpiła z wieloma kon-

certami na terenie aglomeracji Górnośląskiej, 

7) Koncert Pieśni w Bibliotece Śląskiej przy uli-

cy Francuskiej z okazji Jubileuszu 90-lecia Diece-

zji Katowickiej i 150-lecia Miasta Katowice, 

8) oprawa wokalna uroczystości pod Pomni-

kiem Żołnierza Polskiego na Os. Paderewskiego 

w Katowicach. 

Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach, gdzie pełnił funkcję członka Zarządu 

oraz Przewodniczącego Sekcji na Os. Tysiącle-

cia Dolne. Radny Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 9 Osiedle Tysiąclecia, gdzie pełnił funkcję 

Przewodniczącego Rady, Rzecznik Osiedlowy 

ds. Seniorów powołany przez Zarząd S.M. 

„Piast” w Katowicach − Osiedle Tysiąclecia. 

Łącznie w latach 1997-2018 zorganizował 652 

koncerty Orkiestr Dętych (1997-2011) i 505 

koncertów Chórów (1997-2018). 

Ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie Na-

grody odbędzie się 8 grudnia, w święto Niepoka-

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 

Katowice, pl. Ks. Emila Szramka.  

Katowice, 19.11.2018 r. 

Ks. dr Andrzej Suchoń 

Przewodniczący Kapituły Nagrody 
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Medal zasługi „Za dzieło  

ewangelizacji” dla Rajmunda Rała 
 

Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej 

pielgrzymując w dniu 17 XI 2018 r. do Archika-

tedry Chrystusa Króla w Katowicach świętowała 

20-lecie odrodzenia. Z tej okazji zostały wręczo-

ne medale zasługi „Za dzieło ewangelizacji”. 

Medal ten został ustanowiony dekretem z 12 

grudnia 2003 r. Według postanowień dekretu jest 

on „przyznawany tym osobom, które w sposób 

wybitny włączyły się w sprawę Nowej Ewangeli-

zacji i odnotowały na tym polu znaczące osią-

gnięcia”. W 2018 r. przyznano 21 medali najbar-

dziej zasłużonym wieloletnim członkom Akcji 

Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. W zastęp-

stwie Arcybiskupa wręczał je ks. prof. Arkadiusz 

Wuwer. 
 

   
Po lewej: ZA DZIEŁO EWANGELIZACJI  

Po prawej: AKCJA KATOLICKA 

ARCHIDZIECEZJI KATOWICKIEJ. INSTAURARE 

OMNIA IN CHRISTO. 
 

 
Lewa strona legitymacji:  

Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej 40-043 

Katowice ul. Jordana 39 

Legitymacja Nr 070 Katowice, dnia 03.11.2018 r. 

Prawa strona legitymacji: 

Uchwałą nr 1/11/2018 Zarządu Diecezjalnego Instytu-

tu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Pan 

Rajmund Rał został odznaczony Medalem Za Dzieło 

Ewangelizacji. Diecezjalny Asystent Kościelny. Pre-

zes. 

 

Medal „Za zasługi dla Rozwoju  

Miasta i Ziemi Chrzanowskiej” 

dla Wojciecha Sali 
 

Członek Zarządu KIK w Katowicach, Woj-

ciech Sala został uhonorowany 23 X 2018 r. na 

posiedzeniu XLV sesji Rady Miejskiej w Chrza-

nowie medalem "Za zasługi dla Rozwoju Miasta 

i Ziemi Chrzanowskiej". 

Wojciech Sala otrzymał medal za działalność 

na rzecz demokracji lokalnej oraz całokształt 

działalności kulturotwórczej i edukacyjnej.  

Zostali też uhonorowani: Ksiądz Dziekan Ro-

man Sławeński za zaangażowanie w kontynuację 

dzieła remontu kościoła i cmentarza oraz dzia-

łalność na rzecz wspólnoty parafialnej, w tym 

szerokiej działalności charytatywnej; Miejska 

Biblioteka Publiczna za całokształt działalności 

w dziedzinie kultury, edukacji oraz promocji 

i upowszechniania czytelnictwa; śp. Urszula Pal-

ka za działalność na rzecz rozwoju Gminy 

Chrzanów. 

https://www.chrzanow.pl/aktualnosci/kultura/2

018-10-24-przyznano-medale-za-zaslugi-dla-

rozwoju-miasta-i-ziemi-chrzanowskiej.html 
 

 
Tekst na dyplomie: DYPLOM W UZNANIU ZA 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DEMOKRACJI 

LOKALNEJ ORAZ CAŁOKSZTAŁT 

https://www.chrzanow.pl/aktualnosci/kultura/2018-10-24-przyznano-medale-za-zaslugi-dla-rozwoju-miasta-i-ziemi-chrzanowskiej.html
https://www.chrzanow.pl/aktualnosci/kultura/2018-10-24-przyznano-medale-za-zaslugi-dla-rozwoju-miasta-i-ziemi-chrzanowskiej.html
https://www.chrzanow.pl/aktualnosci/kultura/2018-10-24-przyznano-medale-za-zaslugi-dla-rozwoju-miasta-i-ziemi-chrzanowskiej.html
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DZIAŁALNOŚCI KULTUROTWÓRCZEJ 

I EDUKACYJNEJ NADAJEMY PANU 

Wojciechowi Sala  

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU MIASTA 

I ZIEMI CHRZNOWSKIEJ 

Przewodniczący Kapituły Medalu Krzysztof Zubik 

Burmistrz Miasta Chrzanowa Ryszard Kosowski 

Członek Kapituły Medalu Paweł Szczypta 

Chrzanów, 11 października 2108 r. 
 

   
Po lewej: ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU MIASTA 

I ZIEMI CHRZANOWSKIEJ Panu  

Wojciechowi Sala Chrzanów, październik 2018r. 

Po prawej: SAMORZĄD TERYTORIALNY 

CHRZANOWA. 

 

 

 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 
 

Ustawa o działalności pożytku publicznego 

i woluntariacie podaje 34 cele, które można 

wspomóc jednym procentem, wśród nich kulturę. 

Nasza cywilizacja oparta na korzeniach chrześci-

jańskich powinna promować i dbać również 

o kulturę chrześcijańską. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

wspiera te działania zapraszając twórców promu-

jących wartości chrześcijańskie m. in. na dorocz-

ne Dni Kultury Chrześcijańskiej, dzieciom przy-

bliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocz-

nych Dni Dziecka, wydajemy biuletyny w wersji 

papierowej i elektronicznej prowadzimy stronę 

internetową Klubu, dbamy też o działalność wy-

dawniczą. Dziękujemy dotychczasowym Dar-

czyńcom 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 od-

powiedniej rubryce numer KRS:  

KRS 0000068764 

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą 

przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatko-

wych PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Pie-

choczek – skarbnika Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

malgorzata@holdimex.pl 

 

Do członków i sympatyków KIK 

w Katowicach 
 

Emeryci i renciści mogą w bardzo prosty spo-

sób 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 posiadają-

cych 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 Skar-

bowego. 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 
 

Dziękujemy osobom, które przekazały darowi-

znę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach w 2018 roku.  

Darowizny te mogą zostać odliczone od do-

chodu w zeznaniu podatkowym za rok 2018 do 

30 kwietnia 2019 r. Sposób odliczania darowizn 

podany jest poniżej. 

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2019. 
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Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpła-

tę 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 przeka-

zanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku 

publicznego dla organizacji prowadzących dzia-

łalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach) oraz na cele 

krwiodawstwa. 

Organy podatkowe za darowizny na cel kultu 

religijnego uznały nie tylko darowizny przezna-

czone dla kościołów, związków religijnych i ko-

ścielnych osób prawnych, ale także przekazywa-

ne na rzecz innego podmiotu realizującego toż-

same cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Kato-

lickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzy-

stwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listo-

pada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05). 

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpo-

wiednie udokumentowanie przekazania darowizny. 

Darowizna powinna zostać udokumentowana dowo-

dem 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 na-

tomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodat-

kowanie 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. Da-

rowizny przekazane, w wierszu pierwszym – or-

ganizacjom 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 przekaza-

nej 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 na-

zwa 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 ra-

chunku (poprzednie konto w PKO BP było aktu-

alne do końca 2018 roku). 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  

 

 

Spotkanie opłatkowe Klubu  

Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

4 stycznia 2019 r. 
 

Spotkanie w kaplicy domu parafialnego parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach 

rozpoczęło się Mszą św., którą sprawowali ks. bp 

dr Grzegorz Olszowski i ks. prof. Józef Kozyra 

kapelan KIK w Katowicach.  

W homilii ks. bp Grzegorz Olszowski nawiązał 

do Ewangelii (J 1,35-42) i powiedział, że Bóg daje 

nam znaki. Po raz kolejny przeżywamy znak Dzie-

ciątka w żłobie, Dzieciątka, które jest Zbawicielem 

świata. Następny znak, to znak Jezusowego serca – 

dziś jest pierwszy piątek miesiąca. Ks. Biskup po-

wiedział, że uczniowie usłyszeli i poszli. Ważne 

jest, abyśmy odkrywali to, do czego jesteśmy we-

zwani i starali się realizować Boże wezwanie. 

Każdy z nas ma być narzędziem w rękach Pana Je-

zusa – powiedział ks. bp Grzegorz Olszowski. Bóg 

przemawia do nas nieustannie w swoim słowie, da-

je znaki. I to nas zobowiązuje. Trzecim znakiem 

jest Eucharystia, bo tu możemy Go przyjąć w Sło-

wie i w Ciele. Naszym zadaniem jest słuchać i być 

otwartymi na znaki, jakie daje Pan Bóg. Mamy 

podprowadzać ludzi do Jezusa, i potem usuwać się, 

bo każde serce może doświadczyć tylko osobiście 

Bożej łaski, Bożej obecności, a dalej Pan Jezus bę-

dzie działał sam – powiedział Ks. Biskup. 

Po Mszy św. udaliśmy się do Sali Jana Pawła II, 

gdzie odbyła się druga cześć spotkania. Przybyłych 

powitał Andrzej Dawidowski prezes KIK 

w Katowicach. Życzenia zebranym złożyli: ks. bp 

Grzegorz Olszowski, Prezydent Katowic Marcin 

Krupa, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krysty-

na Siejna, Senator RP Czesław Ryszka, Kapelan 
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KIK w Katowicach ks. prof. Józef Kozyra, Pro-

boszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP ks. dr 

Andrzej Suchoń i współprzewodniczący Porozu-

mienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce dr 

Antoni Winiarski. W spotkaniu uczestniczyli rów-

nież wiceprezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba 

oraz przewodniczący katowickiego oddziału Kato-

lickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dr 

Michał Kosche. Po podzieleniu się opłatkiem, 

śpiew kolęd prowadził nasz kapelan ks. prof. Józef 

Kozyra. Na zakończenie spotkania, ks. bp Grzegorz 

Olszowski rozdał uczestnikom obrazki będące pa-

miątką święceń biskupich.  
 

 

 
Od lewej: Jan Mikos, Prezes KIK w Katowicach Andrzej 

Dawidowski, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, 

Przewodniczący Oddziału „Civitas Christiana” dr Mi-

chał Kosche, Prezydent Katowic Marcin Krupa, ks. bp 

Grzegorz Olszowski, ks. prof. Józef Kozyra – kapelan 

KIK w Katowicach, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Siejna i Senator RP Czesław Ryszka. 
 

 
 

Uczestnicy spotkania. 

Zdjęcia autorstwa ks. Sebastiana Kreczmań-

skiego są na stronie: 

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/n

ews/galerie/Spotkanie-oplatkowe-Klubu-

Inteligencji-Katolickiej 

Stanisław Waluś, Antoni Winiarski 

Zdjęcia Antoni Winiarski 
 

Wywiad z Josianne Zoundi 

z Wybrzeża Kości Słoniowej 
 

Pani Josianne Zoundi uczestniczyła w COP24 

– Konferencji Stron Ramowej Konwencji Naro-

dów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 

w grudniu 2018 r. w Katowicach. Pani Zoundi 

jest zafascynowana postacią św. Jana Pawła II, 

dlatego zaproponowałem jej wspólny wyjazd do 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-

Łagiewnikach, Wadowic oraz zwiedzenie w Kra-

kowie miejsc związanych z św. Janem Pawłem II. 
 

 
Josianne Zoundi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie-Łagiewnikach. 
 

Antoni Winiarski: Proszę się przedstawić. 

Josianne Zoundi: Dzień dobry. Jestem Josianne 

ZOUNDI. Mam 40 lat i jestem zamężna od 8 lat 

z Charles KOUADIO. Nie mamy jeszcze dzieci, 

ale mam nadzieję, że to nie potrwa długo. 

W każdym razie wierzę w to. (śmiech). 

Urodziłam się na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 

jako naturalizowana Iworyjka. Pochodzę 

z   Burkina Faso, kraju graniczącego 

z Wybrzeżem Kości Słoniowej, z grupy etnicznej 

„Mossi”. Język używany przez Mossi to 

„Mooré”, jest to jeden z najczęściej używanych 

języków w Burkina Faso. 

Pochodzę z rodziny, gdzie jest 13 dzieci. Mam 

8 sióstr i 4 braci. 

Oficjalnym językiem moich dwóch krajów 

(Wybrzeża Kości Słoniowej i Burkina Faso) jest 

język francuski. 

Zajmuję się administracją i zarządzaniem za-

sobami ludzkimi w małej firmie zatrudniającej 

15 pracowników. 
 

AW: W jaki sposób stałaś się katoliczką? 

JZ: Odziedziczyłam wiarę katolicką po moich 

rodzicach, szczególnie po mojej matce. Zostałam 

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/galerie/Spotkanie-oplatkowe-Klubu-Inteligencji-Katolickiej
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/galerie/Spotkanie-oplatkowe-Klubu-Inteligencji-Katolickiej
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/galerie/Spotkanie-oplatkowe-Klubu-Inteligencji-Katolickiej
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ochrzczona, gdy byłam jeszcze niemowlęciem – 

miałam zaledwie dwa miesiące (śmiech). To było 

w Aboisso, innym mieście na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej. 

Potem, kiedy byłam w szkole podstawowej, 

moi rodzice zapisali mnie na lekcje katechizmu, 

gdzie byłam przygotowywana przez trzy lata do 

pierwszej Komunii. 

Chociaż w dzieciństwie otrzymałam wiarę, 

przeżyłam okres zwątpienia i buntu odnośnie 

wiary katolickiej. Jako nastolatka, posiadałam 

wiele pism „Świadków Jehowy”, które zasiały 

zamęt w moim umyśle, szczególnie w odniesieniu 

do czci, jaką katoliccy chrześcijanie mają wobec 

Błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki Boga 

i naszej Matki, odmawiania różańca, kultu 

świętych, nieomylności papieża itd. 

Dzięki Bogu, cały ten okres zamętu należy już 

do przeszłości. Dziś jestem dumna i pewna wiary 

katolickiej, która jest bardzo bogata i którą wciąż 

odkrywam. 
 

AW: Czym dla Ciebie jest wiara w Boga? 

JZ: Dla mnie wiara w Boga to pewność, że nie 

jest się owocem chaosu lub przypadku, ale woli 

bardzo dobrego Boga, który głęboko nas kocha 

i który stawia swoją własną Osobę i wszystko 

(wydarzenia, ludzie, własność...) na naszej drodze 

do naszego szczęścia. 

Cokolwiek dzieje się w twoim życiu, możesz 

tylko powiedzieć „JEZU UFAM TOBIE”. To 

droga wewnętrznego pokoju i radości. 
 

AW: Jakie są grupy świeckich w Twojej para-

fii? Czy należysz do którejś z grup? 

JZ: Mamy wiele grup świeckich w naszej parafii, 

około czterdziestu. 

Niektóre grupy i ruchy pochodzą z Europy. Jest 

tak w przypadku: 

- Maryjnych ruchów, takich jak: Legion Maryi, 

Grupy różańcowe, 

- ruchów kultu Chrystusowego: Przyjaciele 

Najświętszego Sakramentu, Przyjaciele 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

- ruchy, których duchowość opiera się na kulcie 

świętego, takie jak: Grupa Modlitewna Dzieci 

Ojca Pio, Przyjaciele św. Filomeny, Przyjaciele 

św. Józefa..., 

- Ruchy społeczne, takie jak CARITAS, Ruch 

Xavier (św. Franciszka Ksawerego), Bractwo 

Betania. 

Istnieją także grupy młodych ludzi, takie jak 

JEC (Studenckiej Młodzieży Katolickiej), kobiet 

jak AFEC (Stowarzyszenie Katolickich Kobiet), 

ACC (Stowarzyszenie Kadr Katolickich) 

Grupy dzieci takie jak: Skauci, CVAV (Mężne 

Serca, Mężne Dusze). 
 

W mojej parafii jestem członkiem dwóch grup: 

- Bractwa Betanii, którego misją jest pomaganie 

rodzicom kapłanów i zakonników; 

- Ruchu Xavier, którego misją jest nauczanie 

chrześcijan życia miłosiernego we wszystkich 

aspektach i przyczynianie się do rozwoju ich 

wspólnot. 
 

AW: Co według Ciebie jest największym za-

grożeniem dla środowiska dzisiaj? 

JZ: Dla mnie największym zagrożeniem dla śro-

dowiska jest wylesianie. 
 

AW: Jak można go pokonać? 

JZ: Uświadamiać ludziom niebezpieczeństwo, 

sprawić, by zrozumieli, że większość klęsk, 

których doświadczamy dzisiaj, jest wynikiem 

ocieplenia klimatu. 

Władze muszą podjąć konkretne działania. 

Rządzący wygłaszają wiele przemówień, ale 

w rzeczywistości nie podejmują konkretnych 

działań. Ciągle oczekujemy na pieniądze z ze-

wnątrz, ale nie o to chodzi, by oczekiwać 

wszystkiego od krajów europejskich czy amery-

kańskich. 
 

AW: Jak poprawić stan środowiska w twoim 

mieście? 

JZ: Na Wybrzeżu Kości Słoniowej, zwłaszcza 

w Abidżanie, stolicy ekonomicznej, nie trzeba 

być ekspertem, aby wiedzieć, że powietrze jest 

zanieczyszczone. 

Nawet dziecko może ci to powiedzieć. 

Przez cały dzień wdychamy czarny dym z rur 

wydechowych pojazdów zbyt starych i źle 

utrzymanych. Zdarza się nawet, że kiedy 

przejedzie taki samochód, nie widzisz nic przed 

sobą. Korki są często bez końca i czasami, gdy 

utkniesz w pojeździe, jest to prawdziwa męka, 

ponieważ spędzasz cały czas, wdychając ten 

dym. 

Przybywa chorób układu oddechowego 

i sercowo-naczyniowego. 

Obecna infrastruktura nie zapewnia całej 

ludności wody pitnej. Są dzielnice w Abidżanie, 

które nie miały ani jednej kropli wody w kranach 

przez kilka miesięcy, ale będzie trzeba zapłacić 

rachunek wystawiony przez Spółkę Dystrybucji 

Wody. 
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Ulice są brudne, śmieci często leżą na 

chodnikach. Rury kanalizacyjne są pełne 

plastikowych toreb. Czasami ścieki rozlewają się 

po jezdni. Nieprzyjemne zapachy rozchodzą się 

z kanałów ściekowych lub stosów śmieci. 

Najważniejszym czynnikiem, który przyczynia 

się do zanieczyszczenia powietrza i wody, jest 

nieodpowiedzialność ludzka, a zwłaszcza fakt, że 

nikt nie czuje się odpowiedzialny za cokolwiek. 

Istnieje krzycząca ucieczka przed odpowiedzial-

nością. Również korupcja, która osiągnęła nie-

wiarygodny poziom. Każdy sobie pozwala na 

wszystko, ponieważ wie, że przy najmniejszym 

problemie wystarczy znajomość kogoś przy wła-

dzy lub wręczenie pieniędzy, aby sprawę zała-

twić. 
 

AW: Jak poprawić stan środowiska w twoim 

kraju? 

JZ: - Uwrażliwiać i reedukować całą populację 

i skłonić ją do zaangażowania; 

- zachęcać przedsiębiorstwa i osoby prywatne do 

priorytetowego traktowania ochrony środowiska; 

- organizować usuwanie i przetwarzanie 

odpadów; 

- wystawiać kosze na śmieci w miejscach 

publicznych; 

- zbudować niezbędną infrastrukturę drogową lub 

techniczną; 

- czuwać by wszystkie normy i zasady dotyczące 

ochrony środowiska były respektowane przez 

wszystkich, zarówno firmy, jak i społeczności 

ludzkie; 

- stosować sankcje, karać wszystkie osoby 

fizyczne, przedsiębiorstwa, organizacje, które 

szkodzą środowisku; 

- odtworzyć lasy. 
 

AW: Jak myślisz, co może zrobić zwykły czło-

wiek, aby pomóc środowisku. 

JZ: - Czuj się odpowiedzialnym za wszystkie 

podjęte działania; 

- wybierz opcje, które najmniej szkodzą 

środowisku, nawet jeśli oznacza to większe 

koszty lub więcej wysiłku fizycznego; 

- przestań marnować zasoby. 
 

AW: Czy byłaś już w Polsce? Jakie wrażenie 

zrobiła na Tobie Polska? 

JZ: Byłam po raz pierwszy w Europie i w Polsce. 

Przed lądowaniem już kochałam ten kraj, 

ponieważ jest krajem św. Jana Pawła II (śmiech). 

Właściwie to bardzo mi się spodobało. Spotkałem 

ciepłych i przyjaznych ludzi. 

Język nie był tak naprawdę barierą. Zawsze 

w końcu porozumiewaliśmy się za pomocą 

gestów (śmiech). 

Spodobał mi się krajobraz, lasy, architektura 

domów (nie chodzi tu o drapacze chmur, 

śmiech); Zakładam, że latem lub wiosną krajo-

braz musi być jeszcze piękniejszy. Spodobała mi 

się też polska kuchnia. Koszty życia w ogóle nie 

wydają się być bardzo wysokie w porównaniu do 

innych krajów. 

Dziękuję Panu Antoniemu Winiarskiemu 

(któremu nigdy nie będę wystarczająco 

wdzięczna) za przywilej wyjazdu z Katowic 

i odwiedzenia Krakowa. 

Byłam pod wrażeniem dużej liczby kościołów, 

bazylik, kaplic, ale przede wszystkim 

wewnętrznej dekoracji tych miejsc (rzeźby, 

kolory, ornamenty itp.). Zaprasza cię to do 

medytacji i modlitwy. 

Kolejną imponującą rzeczą jest to, że tak łatwo 

można uzyskać dostęp do relikwii świętych, że 

jest tak wiele przedstawień świętych i kapliczek. 

Po powrocie wyjaśniłam mojemu otoczeniu, że 

można z łatwością, w jednym kościele, spędzić 

cały dzień nie zauważając upływu czasu. 
 

AW: Co chcesz powiedzieć czytelnikom Biule-

tynu „Dlatego”? 

JZ: Najpierw chcę im powiedzieć „dziękuję” za 

poświęcenie czasu i trudu, aby przeczytać 

wywiad. 

Potem powiedz im, że mają bardzo piękny 

kraj. 

Wiele cierpieliście, to prawda. Twój kraj może 

być lekceważony lub odsunięty na boczny tor 

przez wielkie narody europejskie. Jednak to 

spośród was Bóg wybrał dwóch skromnych, ale 

znakomitych ludzi, Faustynę i Karola Wojtyłę, 

aby przemawiali do całego świata. 

Jest to wielkie dziedzictwo, które należy 

pielęgnować i zachowywać: Orędzie 

Miłosierdzia Bożego, którego św. Faustyna była 

posłańcem i Nadziei a także otwarcia 

pozostawionego przez św. Jana Pawła II. 

Gdy byłam jeszcze w Polsce i gdy ją 

opuszczałam, miałam jedną modlitwę za twój 

kraj i jego mieszkańców: abyście potrafili 

zachować swoje chrześcijańskie korzenie 

i wiarę, aby zawsze pozostać w łasce Boga. 

Życzę ci z głębi serca pięknego i świętego roku 

2019. 
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Barwałd Dolny. W drewnianym kościele św. Erazma BM. 

 

 
Kraków, Uniwersytet Jagielloński. W Collegium Maius. 

 

 
Na dziedzińcu krakowskiej Kurii Metropolitalnej. 
 

Wywiad przeprowadził Antoni Winiarski, 

 z francuskiego tłumaczyła Joanna Badura. 

Zdjęcia: Antoni Winiarski 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 17 I 2019 r. 
 

1. Omówiono sprawy finansowe Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach.  

2. Podjęto uchwałę o przyjęciu Planu Finanso-

wego na rok 2019.  

3. Przedstawiono „Kalendarium wydarzeń 

w 2019 roku” dla KIK w Katowicach: 

− 2 marca − uroczystość 30-lecia Sekcji Ka-

towice-Janów, kościół św. Anny w Katowi-

cach-Janowie, godz. 18.00, 

− 17 marca odczyt Wojciecha Sali w Cieszy-

nie-Bobrku, parafia Imienia Najświętszej 

Marii Panny. Odczyt nt. śp. ks. Józefa Dan-

cha oraz książki „Ksiądz Józef Danch 1945-

1982 we wspomnieniach i fotografiach” 

o godz. 17.00. O godz.18.00 Msza św.  

− 6 kwietnia godz. 11.00 Walne Zebranie 

Sprawozdawcze Delegatów Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach, 

− 19 maja pielgrzymka KIK w Katowicach 

do Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej 

w Katowicach-Bogucicach, 

− 20-22 września Kokoszyce − coroczne re-

kolekcje członków KIK w Katowicach,  

− 16 listopada pielgrzymka Klubów Inteli-

gencji Katolickiej na Jasną Górę, 

− koncerty organowe w Katowicach w Kate-

drze Chrystusa Króla: 19 maja, 16 czerwca, 

7 lipca, 25 sierpnia, 29 września oraz na prze-

łomie października i listopada (dokładny ter-

min będzie podany w terminie późniejszym). 

4. Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu z 13 

grudnia 2018 r.  

5. Ustalono osoby pełniące dyżury piątkowe 

w dniu 18.01, 25.01, 01.02, 08.02 w siedzibie 

KIK w Katowicach.  

Robert Prorok  

 

 

Jemu powierzaliśmy nasze problemy 
 

We wtorek 13 XI 2018 r. odbyło się spotkanie 

z Wojciechem Salą, autorem książki „Ks. Józef 

Danch 1945 – 1982 we wspomnieniach i foto-

grafiach”. Spotkanie to było jednym z punktów 

programu XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej 

organizowanych przez Klub Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach (cały program jest podany 

w biuletynie „Dlatego” nr 10 (322) z 16 X 2018 

r. na str. 5 i 6).  

Zostało ono zorganizowane przez siemiano-

wicką sekcję KIK w Katowicach w Siemiano-

wickim Centrum Kultury – Willi Fitznera, ul. 

Fitznerów 3, w Siemianowicach Śląskich. Autor 

przedstawił multimedialną prezentację swojej 

książki. 
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Wojciech Sala rozpoczyna prezentację. 

 

 
Uczestnicy spotkania. 

Danuta Sobczyk 

Zdjęcie Zbigniew Wieczorek 

 

 

XVIII Dzień Papieski w Zabrzu 
 

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego było 

„Promieniowanie Ojcostwa”. 

Dzień Papieski w Zabrzu to 

przede wszystkim zbiórka na 

Fundusz Dzieła Nowego 

Tysiąclecia i szereg imprez 

w różnych miejscach miasta.  

Od wielu lat zabrzańska sekcja Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach angażuje 

się w zbiórkę. Podobnie było w tym roku. Przy 

sekcji zabrzańskiej KIK w Katowicach działał 31 

sztab zbiórki z pełnomocnikiem Kazimierzem 

Krzyżanowskim.  

W 2018 r. zbierało 19 wolontariuszy do 30 

puszek. Do 25 puszek zbierano w Zabrzu, do 3 

w Gliwicach i do 2 w Katowicach. Zabrano 

5715,05 zł, czyli średnio na puszkę 190,5 zł. 

Największa kwota w puszce to 639,86 zł, 

a najmniejsza – 43,50 zł. 
. 

 

 
Komisja podsumowująca wynik zbiórki. Od lewej: 

Kazimierz Krzyżanowski, Krystyna Partuś, Stanisław 

Waluś. 
 

Zbiórce towarzyszyły spotkania w szkołach, 

Domach Opieki Społecznej, Miejskim Ośrodku 

Kultury, stadionie klubu piłkarskiego Walka Ma-

koszowy, Wszechnicy Zabrzańskiej i w innych 

miejscach. Nową formą uczestnictwa 

w imprezach było włączenie się w Biegi na 

Orientację, organizowane przez Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu. Z racji hasła „Pro-

mieniowanie Ojcostwa” została wprowadzona 

nowa kategoria: „Ojcowie z dziećmi”. Na stadio-

nie klubu piłkarskiego Walka Makoszowy, pod-

czas zawodów latawcowych organizowanych 

przez Krąg Seniorów Harcerzy z Zabrza, prowa-

dzono zbiórkę do puszki, a dzieci dziękowały bu-

ziakami za pomoc Tatusiów przy budowie lataw-

ców. Różaniec Ojców z dziećmi w naszej parafii 

został dobrze przyjęty i będzie kontynuowany. Od 

lat popularyzujemy akcje „KLIKANIA” – na 

konto Fundacji na nr 74265 – Akcja „POMOC”. 

W trakcie XVIII Dnia Papieskiego odbyły się też 

spotkania ze stypendystami, którzy złożyli świa-

dectwa wiary, mówili o sobie, swoich rodzinach 

i studiach, które wybrali. 28 X 2018 roku na za-

kończenie zbiórki stypendyści zorganizowali na 

terenie parafii św. Anny „MIASTECZKO 

RODZINNE” – wielogodzinny piknik rodzinny 

dziękując za wspólne działania. 

Krystyna Partuś 

Fotografia Jerzy Partuś 

 

 

XVIII Dzień Papieski 

w Siemianowicach Śląskich 
 

W mijającym roku odbyło się wiele imprez 

cyklicznych. Do nich należy Koncert 
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inaugurujący XVIII Dzień Papieski odbył się 

w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich 

13.10.2018 pod hasłem „Promieniowanie 

Ojcostwa”. W programie koncertu był występ 

Chóru Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, młodzieży i nauczycieli  Katolickiego 

Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach 

Śląskich i zespołu „Na Maksa” wraz ze 

stypendystkami Fundacji. 

Wolontariusze Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia zorganizowali zbiórkę na stypendia 

dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych 

rodzin. Do 8 puszek 23 wolontariuszy z Zespołu 

Szkół nr 2 w Siemianowicach Śląskich zebrało 

1556 zł. Twórcą tego wspaniałego dzieła jest sam 

święty Jan Paweł II. 
 

Już po raz VI 

włączają się 

wolontariusze 

z Siemianowic 

Śląskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Występ dzieci z siemianowickiego „Katolika” 

Danuta Sobczyk 

 

Życzenia dla członków  

KIK w Katowicach 
 

W 2018 roku z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia życzenia przysłało nam kilku biskupów, kil-

ku księży, przedstawiciele KIK-ów, instytucji 

i senator RP Czesław Ryszka. 

Otrzymaliśmy życzenia od następujących KIK-

ów i instytucji: KIK w Chrzanowie, KIK w Cie-

szynie, KIK w Gdańsku, KIK w Koszalinie, KIK 

w Krakowie, KIK w Lubaczowie, KIK w Lubli-

nie, KIK w Opolu, KIK w Oświęcimiu, KIK 

w Płocku, KIK w Przemyślu, KIK w Radomiu, 

KIK w Zielonej Górze, Dyrektor Drukarni Ar-

chidiecezjalnej w Katowicach Andrzej Kałużyń-

ski, Dyrektor Instytutu Gość Media ks. Adam 

Pawlaszczyk, Dyrektor Oddziału Instytutu Pa-

mięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej 

Sznajder, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiącle-

cia”, Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar 

Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice Ma-

rzena Czuba, Zespół Katolickich Szkół Ogólno-

kształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka 

w Katowicach. 

 

Życzenia od Księży Biskupów: 

 

Abp Stanisław Gądecki 

Niech nowonarodzone Dziecię Jezus, w które 

wpatrujemy się w dniach Bożego Narodzenia, 

weźmie w ręce i przeniknie Boską mocą całą 

kruchość naszej codziennej egzystencji, udziela-

jąc prawdziwego pokoju, głębokiej radości i ob-

fitego błogosławieństwa. 

+ Stanisław Gądecki 

 

Abp Józef Kupny 

„Bóg pierwszy nas umiłował” (por. 1 J 4,10). 

Miłość nie jest więc przykazaniem, ale odpo-

wiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przy-

chodzi”. BENEDYKT XVI, DEUS CARITAS EST 

Syn Boży przyjął ludzką naturę i narodził się 

w Betlejem, aby człowiek narodził się na nowo 

z wiary i Ducha Świętego. Niech przeżywanie tej 

Tajemnicy napełni radością Święta Narodzenia 

Pańskiego i cały Nowy Rok 2019. 

+ Józef Kupny 

Arcybiskup metropolita Wrocławski 

 

Bp Piotr Libera 

Gdy umilkł, komnatę blask nowy oświeca –  

W zdumieniu, w radości duch tonie, 

Bo przed nim Najświętsza stanęła Dziewica, 
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Maryja z Dzieciątkiem na łonie. 

Grzegorz z Sambora – Życie Świętego Stani-

sława Kostki 

Z sercem pełnym wdzięczności za dar Wcielenia 

stajemy przed betlejemską stajenką, by oddać po-

kłon umiłowanemu Synowi Bożemu. Niech nasze 

serca wypełnia dar Bożej Miłości, czyniąc nas 

świadkami Jego dobroci. Radosnych i błogosła-

wionych Świąt Bożego Narodzenia  

+ Piotr Libera 

Płock, Narodzenie Pańskie A. D. 2018 

 

Bp Wiesław Alojzy Mering  

„Dar Nowonarodzonego zobowiązuje nas, by-

śmy wspólnie budowali świat sprawiedliwości 

i pokoju” Benedykt XVI 

Dostojny Panie Prezesie! 

Nowonarodzone Dzieciątko Jezus niech nas 

umacnia, abyśmy stawali się znakiem sprawie-

dliwości, pokoju i radości! 

Z serdeczną modlitwą 

+ Wiesław Alojzy Mering 

Biskup Włocławski 

BOŻE NARODZENIE A.D. 2018 

 

Abp Józef Michalik 

Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom 

wszem. A u żłóbka Matka Święta, Czuwa sama 

uśmiechnięta, Nad Dzieciątka snem. 

Niech z okazji nadchodzących Świąt Narodze-

nia Pańskiego nasze domy i rodziny wypełnią mi-

łość, radość i pokój. 

Przemyśl, 25 XII 2018 

Niech przeżywanie Tajemnicy Bożego Naro-

dzenia napełni radością i błogosławieństwem ser-

ca Członków Klubu Inteligencji Katolickiej, któ-

remu w Katowicach przewodzi P. Prezes. 

Szczęść Boże w Nowym Roku! 

+ Józef Michalik 

 

Bp Grzegorz Olszowski, bp Marek Szkudło, 

bp Adam Wodarczyk 

„…ON to dla nas i dla naszego zbawienia zstą-

pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął 

ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem…” 

Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ubogim 

Dziecięciu objawić nam pokorną miłość Ojca, 

uczynić nas uczestnikami Boskiej natury i być dla 

nas wzorem świętości. Życzymy, w mocy Bożego 

Ducha nieustannego poznawania Miłości Boga 

w Jego słowie i doświadczania w liturgii, by 

owocnie wypełniać misję ukazywania Boga 

w codziennym życiu. 

Błogosławimy na radosne i pełne pokoju świę-

towanie Boga z nami.  

† Marek SZKUDŁO Biskup Pomocniczy 

Archidiecezji Katowickiej 

† Adam WODARCZYK Biskup Pomocniczy 

Archidiecezji Katowickiej 

† Grzegorz Olszowski Biskup Pomocniczy 

Archidiecezji Katowickiej 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Golgota Polska przy kościele wojskowym w Gli-

wicach – 12 lutego 2015  
 

-------------------------- 
 

Komunikat Podkomisji ds. Ponownego 

Zbadania Wypadku Lotniczego 

W związku z oświadczeniem pani rzecznik 

Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej pra-

gniemy poinformować, że wiadomości na te- 

mat ewentualnego podmienienia czarnych 

skrzynek samolotu Tu 154 M nr 101 zostały 

opublikowane przez redaktora Grzegorza 

Wierzchołowskiego na łamach tygodnika Ga-

zeta Polska. Komisja nie redagowała tego ma-

teriału i w jego ramach się nie wypowiadała. 
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Biskup Gerard Bernacki  

odszedł do Pana 
 

KOMUNIKAT METROPOLITY 

KATOWICKIEGO 

O ŚMIERCI I POGRZEBIE  

ŚP. BP. GERARDA BERNACKIEGO 

Drodzy Diecezjanie! 

Z głębokim żalem informuję, że 21 grudnia 

2018 r. zmarł nagle w 77. roku życia, 52. roku 

kapłaństwa i 31. roku biskupstwa – emerytowa-

ny biskup pomocniczy Gerard Bernacki. 

Biskup Gerard urodził się 3 listopada 1942 r. 

w Książenicach jako syn Romana i Łucji zd. 

Szewczyk. Po maturze wstąpił do Śląskiego Se-

minarium Duchownego w Krakowie. Święcenia 

prezbiteratu przyjął 4 czerwca 1967 r. w Katowi-

cach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po świę-

ceniach był wikariuszem parafialnym w parafii 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Orzeszu, następnie został posłany do posługi 

kapelana szpitalnego w Bielsku-Białej oraz reko-

lekcjonisty diecezjalnego w Domu Rekolekcyj-

nym w Kokoszycach. Podjął dalsze studia spe-

cjalistyczne w Prymasowskim Studium Teologii 

Życia Wewnętrznego oraz Akademii Teologii 

Katolickiej w Warszawie. W latach 1976-1983 

kształcił się w Papieskim Uniwersytecie Grego-

riańskim oraz w Papieskim Uniwersytecie Świę-

tego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Tam zdobył 

najpierw tytuł doktora teologii życia wewnętrz-

nego, a następnie doktora teologii moralnej. (…) 

† Wiktor Skworc 

ARCYBISKUP METROPOLITA 

KATOWICKI 

Katowice, 21.12.2018 r. 

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/ne

ws/latest-news/Komunikat-o-smierci-i-

pogrzebie-sp-bp-Gerarda-Bernackiego 
 

Pogrzeb biskupa 

W Katowicach odbyły się uroczystości po-

grzebowe śp. ks. bp. Gerarda Bernackiego. Ka-

towicki biskup pomocniczy senior zmarł 21 

grudnia w wieku 76 lat. 

Podczas żałobnej Mszy św. w katowickiej ka-

tedrze ks. abp Wiktor Skworc podziękował 

zmarłemu pasterzowi za lata posługi. W homilii 

metropolita katowicki zwrócił uwagę, że droga 

formacyjna śp. ks. bp. Bernackiego nierozłącznie 

była związana z praktyką życia. Stał się specjali-

stą od „życia duchowego”, które rodzi się z łaski 

i rozwija w modlitwie aż do kontemplacji. Eu-

Równocześnie należy stwierdzić z całą sta-

nowczością, że dokumentacja sporządzona 

przez śledczych Federacji Rosyjskiej w trak-

cie oględzin miejsca zdarzenia z dnia 10 

kwietnia 2010 roku, zawiera dwa zasadniczo 

różniące się od siebie protokoły, mówiące 

o odnalezieniu czarnych skrzynek. Protokół 

z godzin 14.30-20.55 mówi o odnalezieniu 

rejestratorów nie noszących śladów znisz-

czenia, które następnie zapakowano w worki 

polietylenowe i przekazano MAK. Protokół 

z godzin 20.00-22.40 zawiera informacje 

o odnalezieniu zniszczonych czarnych skrzy-

nek, które po oględzinach zapakowano do 

kartonowych pudeł. 

To są bezsporne fakty, nad którymi żadna 

komisja badająca tragedię smoleńską nie 

może przejść do porządku dziennego, 

zwłaszcza że minister Federacji Rosyjskiej 

Siergiej Szojgu w dniu 10 kwietnia 2010 ro-

ku, jeszcze przed pojawieniem się na miejscu 

polskich ekspertów, oświadczył, iż czarne 

skrzynki zostały podjęte z miejsca zdarzenia 

i są odczytywane. Zważywszy, że czarne 

skrzynki są kluczowym dowodem przy ba-

daniu katastrofy lotniczej, wszelkie wątpli-

wości oraz niejasności, co do ich autentycz-

ności muszą być wyjaśnione. Bez tego bo-

wiem posługiwanie się zapisem z tak wąt-

pliwego źródła może być jedynie źródłem 

dezinformacji i prowadzić do błędnych 

wniosków. 

Podkomisja do Ponownego Zbadania Wy-

padku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 

roku stwierdza te fakty nie zajmując w chwili 

obecnej ostatecznego stanowiska. Równocze-

śnie uważamy, że obowiązkiem strony rosyj-

skiej jest pełne wyjaśnienie wskazanych 

sprzeczności i natychmiastowe zwrócenie 

stronie polskiej czarnych skrzynek samolotu 

Tu-154M, a nie posługiwanie się insynuacja-

mi i nieprawdziwymi informacjami na temat 

działania Podkomisji. 

http://podkomisjasmolensk.mon.gov.pl/pl/1_4

5.html 

Przewodniczący Podkomisji 

Antoni Macierewicz 

 

Pobrał tekst i zdjęcie Stanisław Waluś 

 

 

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Komunikat-o-smierci-i-pogrzebie-sp-bp-Gerarda-Bernackiego
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Komunikat-o-smierci-i-pogrzebie-sp-bp-Gerarda-Bernackiego
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Komunikat-o-smierci-i-pogrzebie-sp-bp-Gerarda-Bernackiego
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charystię pogrzebową razem z ks. abp. Skworcem 

koncelebrowało wielu biskupów i kapłanów. 

Wśród nich byli ks. abp Józef Kupny, który po-

prowadził obrzęd ostatniego pożegnania w kate-

drze oraz ks. abp Stanisław Gądecki, przewodni-

czący Konferencji Episkopatu Polski, który 

przewodniczył ostatniej stacji pogrzebu przy gro-

bie zmarłego. (…) 

KAI, Nasz Dziennik, nr 302 (6356),  

31 XII 2018 – 1 I 2019, str. 10 
 

 

 
Grób bpa Gerarda Biernackiego na cmentarzu przy 

ul. Sienkiewicza w Katowicach – 2 I 2019. 

Stanisław Waluś 

 

 

K+M+B czy C+M+B? Rzecznik  

Episkopatu wyjaśnia 
 

Poświęconą w kościele kredą oznaczamy drzwi 

naszych domów: K+M+B lub C+M+B. Obie 

formy są prawidłowe – przypomniał ks. Paweł 

Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopa-

tu Polski. Oficjalna wykładnia Kościoła odnośnie 

tradycji oznaczania drzwi domów poświęconą 

kredą znajduje się w dokumencie watykańskim 

„Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” 

z 2001 r., pkt. 118. 

„Poświęconą w kościele kredą oznaczamy 

drzwi naszych domów pisząc cyfry nowego roku 

oraz inicjały tradycyjnych imion świętych Mędr-

ców (K+M+B), lub pisane w wersji łacińskiej 

(C+M+B). Te ostatnie tłumaczy się dodatkowo 

jako Christus mansionem benedicat (Chrystus 

mieszkanie błogosławi). Podstawowym znacze-

niem są jednak imiona trzech Mędrców” – 

stwierdził rzecznik Episkopatu. 

https://ekai.pl/kmb-czy-cmb-rzecznik-

episkopatu-wyjasnia/ 

pobrane 8 stycznia 2019 r. Stanisław Waluś 

 

 

Kościół, który straci wiele 
 

(…) Jedni ludzie, patrząc na Kościół w Polsce, 

mówią o kryzysie. Inni nie mogąc ochłonąć z za-

chwytu, uważając nasz Kościół za potęgę. Co ja 

o tym myślę? Zanim powiem przytoczę pewną 

opinię na temat Kościoła, kogoś, kto, jak się 

przekonamy, uznawał, że jednak jest w Kościele 

kryzys. 

Ten ktoś powiedział tak: „Z dzisiejszego kryzysu 

wyłoni się Kościół, który straci wiele. Stanie się 

nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, 

mniej więcej od początków. Nie będzie już więcej 

w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował 

w czasach dostatku. Wraz ze zmniejszeniem się 

liczby swoich wiernych, utraci także większą część 

przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od 

małych grup, od ruchów i od mniejszości, która na 

nowo postawi wiarę w centrum doświadczenia. 

Będzie Kościołem bardziej duchowym, który nie 

przypisze sobie mandatu politycznego, flirtując raz 

z lewicą, a raz z prawicą. Będzie ubogi i stanie się 

Kościołem ubogich. Wtedy ludzie zobaczą tę małą 

trzódkę wierzących jako coś kompletnie nowego: 

odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, któ-

rej zawsze w tajemnicy szukali”. (Ks. Joseph Rat-

zinger, wypowiedź na zakończenie cyklu wykła-

dów radiowych w rozgłośni Hessian Rundfunk, 24 

grudnia 1969) (…) 

Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski 

http://funawi.pl/kosciol-ktory-straci-wiele/ 

Wybrał Jan Świtkowski 

 

 

Jaka to jest nowa ustawa 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? 
 

Od kilku miesięcy na uczelniach wdrażana jest 

nowa ustawa. Wielu, także pracowników uczel-

ni, dostosowując się do jej wymogów, nie poj-

https://ekai.pl/kmb-czy-cmb-rzecznik-episkopatu-wyjasnia/
https://ekai.pl/kmb-czy-cmb-rzecznik-episkopatu-wyjasnia/
http://funawi.pl/kosciol-ktory-straci-wiele/
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muje całości wprowadzanych zmian. W wielkim 

skrócie podano na czym te zmiany polegają.  

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

z dnia 20 lipca 2018 r., wraz z Ustawą – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, z dnia 3 lipca 2018 r., czyli 

tzw. Ustawa 2.0 lub szumnie nazwana Konstytu-

cją dla Nauki, są prawem o cechach rewolucyj-

nych, całkowicie zmieniającym tradycyjny sys-

tem publicznego szkolnictwa wyższego. 

W uproszczeniu ujmując jej istotę, zamiast sys-

temu opartego na autonomii i samorządności śro-

dowiska akademickiego, wprowadza system 

w którym „autonomiczny” jest rektor uczelni. 

System ten jest wzorowany na modelu jednostek 

korporacyjnych. Zrywa z dotąd obecną formą 

uniwersytetu bolońskiego, którą mieliśmy od cza-

sów kazimierzowskich, jako drudzy w tej części 

Europy.  

Tworzona jest rada uczelni, nadzorująca jej 

działalność na wzór rad nadzorczych w publicz-

nych spółkach akcyjnych, wyręczająca z tej dzia-

łalności senat uczelni. Ograniczeniu ulega rola 

senatu uczelni. Ma on zajmować się sprawami 

naukowymi w tym nadawaniem stopni nauko-

wych oraz programami kształcenia. Wydziały są 

ograniczone do działalności dydaktycznej i mogą 

zachować nazwę, lecz nie muszą, a kierowników 

tych jednostek jak i swoich zastępców wskazuje 

rektor. Zamiast specjalności naukowych na wy-

działach, działalność naukowa ma odbywać się 

w ramach ogólnouczelnianych dyscyplin nauko-

wych, poza wydziałami. Projekt planu rzeczowo-

finansowego uczelni opiniuje rada uczelni i za-

twierdza jego wykonanie, podobnie zatwierdza 

sprawozdanie finansowe. Rektor, a nie senat, 

przygotowuje projekty statutu i strategii uczelni. 

Rektora uczelni wprawdzie wybiera kolegium 

elektorów, lecz spośród kandydatów wskazanych 

przez radę naukową i opiniowanych przez senat. 

Dotychczas rektora i prorektorów wybierało wy-

brane kolegium elektorów, spośród kandydatów 

zgłoszonych do komisji wyborczej. Wybierano 

także dziekanów wydziałów. 

Inną jest zmiana zasad kategoryzacji uczelni, 

przez ocenę jakości działalności w utworzonych 

dyscyplinach i dziedzinach nauki lub sztuki, do 

których pracownicy prowadzący działalność na-

ukową muszą się przypisać. Od wyników ewalu-

acji jakości działalności naukowej zależy sub-

wencja przyznana uczelni, zamiast dotychczaso-

wej dotacji W rezultacie tej oceny mają zostać 

wyłonione uprzywilejowane finansowo uczelnie 

badawcze.  

Tak głęboka, systemowa deregulacja rozłożona 

na 3 lata, wprowadza na ten okres chaos, a jej re-

zultat jest nieprzewidywalny. Ustawa wraz z to-

warzyszącymi jej aktami prawnymi, czyni ła-

twiejszą likwidację czy komercjalizację uczelni 

publicznych. Przedstawioną głęboką zmianę 

prawa, mają uzasadniać spodziewane większe 

włączenie się naszych uczelni do światowej na-

uki oraz poprawa pozycji kilku uczelni w świa-

towych rankingach. Otwartym pozostaje pytanie: 

czy ustawa spowoduje potrzebne większe zaan-

gażowanie naszej nauki w zaspokojenie potrzeb 

kraju? Istnieje wrażenie, że bardziej walczymy 

o pomyślność waszą niż naszą.  

Informacje jak doszło do ukształtowania omó-

wionej ustawy, przedstawiono w publikacji: 

„Czekanie na Etos”, w nr. 7-8 „Wiadomości 

KSN”  

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/bulletin/wia

domo-C5-9Bci-ksn-nr-7-8--28268-269-29.pdf  

Wojciech Pillich 

 

 

Życzenia naszych biskupów 
 

Od lat w „Naszym Dzienniku” z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia są zamieszczane życzenia 

biskupów. Dzielę się z Czytelnikami „Dlatego” 

nazwiskami biskupów, których życzenia zostały 

zamieszczone w „Naszym Dzienniku” nr 298 

(6352) z 24-26 XII 2018, str. 16-17; nr 301 

(6355) z 29-30 XII 2018, str. 8-9; nr 302 (6356), 

z 31 XII 2018 – 1 I 2019, str. 25-26; nr 4 (6360) 

z 5-6 I 2019, str. 12-13. Na koniec zamieszczam 

życzenia biskupów z archidiecezji katowickiej 

i diecezji gliwickiej, ponieważ w tych diecezjach 

są siedziby sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach.  

+ Jan Bagiński, Biskup Senior Diecezji Opol-

skiej, 

+ Adam Bałabuch, Biskup Pomocniczy Diecezji 

Świdnickiej, 

+ Łukasz Buzun, Biskup Pomocniczy Diecezji 

Kaliskiej, 

+ Henryk Ciereszko, Biskup Pomocniczy Archi-

diecezji Białostockiej, 

+ Andrzej Czaja, Biskup Opolski, 

+ Ignacy Dec, Biskup Świdnicki, 

+ Wacław Depo, Arcybiskup Metropolita Czę-

stochowski, 

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/bulletin/wiadomo-C5-9Bci-ksn-nr-7-8--28268-269-29.pdf
http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/bulletin/wiadomo-C5-9Bci-ksn-nr-7-8--28268-269-29.pdf
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+ Adam Dyczkowski, Biskup Senior Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej, 

+ Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, Biskup Se-

nior Diecezji Drohiczyńskiej, 

+ Andrzej Dzięga, Arcybiskup Metropolita 

Szczecińsko-Kamieński, 

+ Andrzej F. Dziuba, Biskup Łowicki, 

+ Stanisław Kardynał Dziwisz, Arcybiskup Se-

nior Archidiecezji Krakowskiej, 

+ Edward Frankowski, Biskup Pomocniczy Die-

cezji Sandomierskiej, 

+ Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita 

Poznański, Przewodniczący Konferencji Episko-

patu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konfe-

rencji Episkopatów Europy, 

+ Sławoj Leszek Głódź, Arcybiskup Metropolita 

Gdański, 

+ Marian Gołębiewski, Arcybiskup Senior Archi-

diecezji Wrocławskiej, 

+ Józef Górzyński, Arcybiskup Metropolita 

Warmiński, 

+ Henryk Kardynał Gulbinowicz, Arcybiskup 

Senior Archidiecezji Wrócławskiej, 

+ Stanisław Jamrozek, Biskup Pomocniczy Ar-

chidiecezji Przemyskiej, 

+ Edward Janiak, Biskup Kaliski, 

+ Andrzej Jeż, Biskup Tarnowski, 

+ Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita 

Krakowski, wiceprzewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski,  

+ Andrzej Kaleta, Biskup Pomocniczy Diecezji 

Kieleckiej, 

+ Ryszard Kasyna, Biskup Pelpliński, 

+ Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki, 

+ Piotr Krupa, Biskup Senior Diecezji Pelpliń-

skiej, 

+ Józef Kupny, Arcybiskup Metropolita Wro-

cławski, 

+ Gerard Kusz, Biskup Pomocniczy Senior Die-

cezji Gliwickiej, 

+ Piotr Libera, Biskup Płocki, 

+ Tadeusz Lityński, Biskup Zielonogórsko-

Gorzowski, 

+ Marek Marczak, Biskup Pomocniczy Archidie-

cezji Łódzkiej, 

+ Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki, 

+ Wiesław Mering, Biskup Włocławski,  

+ Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konfe-

rencji Episkopatu Polski, 

+ Stanisław Napierała, Biskup Senior Diecezji 

Kaliskiej, 

+ Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski, 

+ Wojciech Osiał, Biskup Pomocniczy Diecezji 

Łódzkiej, 

+ Grzegorz Olszowski, Biskup Pomocniczy Ar-

chidiecezji Katowickiej, 

+ Janusz Ostrowski, Biskup Pomocniczy War-

miński, 

+ Salvatore Pennacchio, Arcybiskup, Nuncjusz 

Apostolski w Polsce, 

+ Ireneusz Pękalski, Biskup Pomocniczy Archi-

diecezji Łódzkiej, 

+ Tadeusz Pikus, Biskup Drohiczyński, 

+ Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki, 

+ Jan Piotrowski, Biskup Kielecki, 

+ Edmund Piszcz, Arcybiskup Senior Archidie-

cezji Warmińskiej, 

+ Stefan Regmunt, Biskup Senior Archidiecezji 

Warmińskiej, 

+ Grzegorz Ryś, Arcybiskup, Metropolita Łódz-

ki, 

+ Paweł Socha CM, Biskup Senior Diecezji Zie-

lonogórsko-Gorzowskiej, 

+ Stanisław Stefanek, TChr, Biskup Senior Die-

cezji Łomzyńskiej, 

+ Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński, 

+ Adam Szal, Arcybiskup Metropolita Przemy-

ski, 

+ Marek Szkudło, Biskup Pomocniczy Archidie-

cezji Katowickiej, 

+ Jan Śrutwa, Biskup Senior Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej, 

+ Stanisław Wielgus, Arcybiskup Tytularny Vi-

minacium, 

+ Adam Wodarczyk, Biskup Pomocniczy Archi-

diecezji Katowickiej, 

+ Tadeusz Wojda SAC, Arcybiskup Metropolita 

Białostocki, 

+ Julian Wojtkowski, Biskup Senior Archidiece-

zji Warmińskiej, 

+ Wojciech Ziemba, Arcybiskup Senior Archi-

diecezji Warmińskiej, 

+ Władysław Ziółek, Arcybiskup Senior Archi-

diecezji Łódzkiej, 

 

Katowice, Boże Narodzenie 2018 

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia 

zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego 

przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowie-

kiem. 

Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ubogim 

Dziecięciu objawić nam miłość Ojca, uczynić 

nas uczestnikami Boskiej natury i być dla nas 

wzorem świętości. Życzymy, z mocy Bożego 



 24 

Ducha nieustannego poznawania Miłości Boga 

w Jego słowie i doświadczania w liturgii, by 

owocnie wypełniać misję ukazywania Boga 

w codziennym życiu. Błogosławimy na radosne 

i pełne pokoju świętowanie Boga z nami. 

+ Marek Szkudło, 

Biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej 

+ Adam Wodarczyk, 

Biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej 

+ Grzegorz Olszowski, 

Biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej 

Nasz Dziennik, nr 301 (6355), 

 29-30 XII 2018, str. 9 

 

Gliwice, Boże Narodzenie 2018 r. 

Trzeba wiary, żeby oczyma miłości zobaczyć 

blask człowieczeństwa naszego Odkupiciela. Ta 

miłość Boża rozlana jest w Duchu Świętym w na-

szych sercach i ona sprawia, że w każdym czło-

wieku odnajdujemy brata. 

W mocy Ducha z najlepszymi życzeniami świą-

tecznymi 

+ Gerard Kusz, Biskup 

Nasz Dziennik, nr 4 (6360), 5-6 I 2019, str. 13 

Zestawili Jan Świtkowski i Stanisław Waluś 

 

 

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 

 

Rozdział 5 Kościół nie będzie milczeć 

Abp Marek Jędraszewski 

Utrata praw chrześcijan pod pozorem równego 

traktowania 

„Niewiasto, oto Syn Twój, Synu, oto Matka two-

ja” (por. J 19,26-27). (…) 

Dzisiaj, w Maryjne święto Królowej Polski, 

w naszych duszach rozbrzmiewa podniosły hymn 

Bogurodzica – utwór powstały u samych począt-

ków dziejów naszego Narodu. (…) 

Łączenia wątków religijnego oraz narodowego 

i państwowego uczył nas święty Jan Paweł II 

Wielki – Totus Tuus. Ponieważ tak całkowicie był 

oddany Maryi, uważał, że musi także czuwać nad 

polską wolnością, zwłaszcza w jej wymiarze Mo-

ralnym i religijnym. (…) 

Jesteśmy świadkami przedziwnej sekwencji 

trzech wydarzeń w ciągu zaledwie pięciu dni. 

Pierwsze miało miejsce w czwartek, 24 kwiet-

nia, tuz przed kanonizacją bł. Jana Pawła II. Przy 

gorszących wypowiedziach niektórych posłów 

Sejm podjął uchwałę – nie przez aklamację, ale 

jedynie większością głosów – w której czytamy: 

„Dziewięć lat temu, kilka dni po śmierci Ojca 

Świętego Jana Pawła II, posłowie i senatorowie 

zebrani na uroczystym zgromadzeniu oddali Mu 

hołd, nazywając Go głosicielem ewangelii Jezusa 

Chrystusa, wielkim moralnym autorytetem, Oj-

cem i Nauczycielem, a także ‘człowiekiem poko-

ju i nadziei’ oraz ‘najważniejszym z Ojców nie-

podległości Polski’. (…)”. 

Drugie wydarzenie odbyło się w niedzielę 27 

kwietnia – Ojciec Święty Franciszek kanonizował 

Jana Pawła II Wielkiego, w uroczystości na Wa-

tykanie udział wzięli przedstawiciele najwyż-

szych władz państwowych Polski. (…) 

Dwa dni później, we wtorek 29 kwietnia, Rada 

Ministrów RP zgodziła się na ratyfikację Kon-

wencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 

a wniosek ratyfikacyjny w postaci ustawy zosta-

nie teraz skierowany do Sejmu. Konwencja ta 

stanowi jawne naruszenie nauki Jana Pawła II, 

gdy jego nauczanie było wielką obroną małżeń-

stwa i rodziny zgodnie z zamysłami Boga Stwór-

cy. (…)  

To wszystko musimy sobie dzisiaj wyraźnie 

uzmysłowić, mówiąc o Maryi Królowej Polski, 

świętując Jej uroczystość oraz kolejną rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na Sejmie pol-

skim spoczywa ogromna odpowiedzialność. (…) 

Homilia w katedrze łódzkiej w uroczystość 

Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2014,  

str. 257-262 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Kaja Godek − list 

Szanowny Panie, 

Drogi Obrońco Życia Dzieci! 

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych 

w początkach stycznia Wolontariusze Fundacji 
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Życia i Rodziny wyszli na ulice Cieszyna, aby in-

formować mieszkańców o aktualnej sytuacji pro-

jektu #ZATRZYMAJABORCJĘ i postawie poli-

tyków odpowiedzialnych za los dzieci poczętych, 

w tym o braku jakichkolwiek działań odpowie-

dzialnego za podkomisję posła PiS Grzegorza Ma-

tusiaka. Edukowali przechodniów, czym jest abor-

cja i mówili, że Prawo i Sprawiedliwość ma obo-

wiązek oraz wszystkie niezbędne narzędzia do 

powstrzymania zabijania dzieci, ale nie robi nic, 

aby uratować bezbronne maleństwa! Nie ma wy-

tłumaczenia dla przyjętej przez posłów postawy. 

Muszę Panu powiedzieć, że przechodnie z zain-

teresowaniem słuchali przesłania płynącego 

z megafonu. Widać, że śledzą losy ochrony życia. 

Są zniecierpliwieni całą sytuacją i bezsensownym 

przedłużaniem przez polityków uchwalenia tak 

prostego projektu. (…) 

Chciałabym także, aby Pan wiedział, że 

w ostatnim czasie po raz kolejny obecny Rzecz-

nik Praw Dziecka mec. Mikołaj Pawlak pozytyw-

nie wypowiedział się o projekcie 

#ZATRZYMAJABORCJĘ, a także zaznaczył, że 

„rodzice mają prawo decydować o tym, czego 

nauczane będą ich dzieci”. (…) 

Fragmenty emailu otrzymanego 18 I 2019 r., 

 Stanisław Waluś 

 

Niemy krzyk niemowląt 

Homilia ks. bp. Grzegorza Balcerka,  

poznańskiego biskupa pomocniczego,  

wygłoszona w święto Świętych Młodzianków 

Męczenników w czasie Mszy św. dziękczynnej  

za dzieło duchowej adopcji 28 grudnia 2018 r., 

kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa  

i św. Floriana w Poznaniu 

„Niemowlęta, które bezbożność Heroda ode-

rwała od piersi matek, słusznie zostały nazwane 

męczeńskimi kwiatami. Są to pierwsze pąki Ko-

ścioła, rozwinięte wśród niewiary, zaś przed-

wcześnie zważone mroźną zawiścią prześlado-

wania” – tak o patronach dzisiejszego dnia pisał 

św. Augustyn. (…) 

Współcześnie wydaje się do pomyślenia tego 

rodzaju zbrodnia. A jednak byliśmy świadkami 

okrucieństw, wobec której herodowa zbrodnia 

blednie, kiedy to na rozkaz Hitlera mordowano 

bezkarnie w specjalnie założonych obozach śmier-

ci miliony ludzi, a wśród nich również dzieci. (…) 

Niewinne dzieci były też pośród milionowych 

ofiar sztucznie wywołanego przez komunistów 

wielkiego głodu na Ukrainie w latach trzydzie-

stych ubiegłego wieku. (…) 

Wydawać by się mogło, że historia, jako na-

uczycielka życia, dała ludzkości wystarczającą 

lekcję i do śmierci niewinnych ludzi, a zwłaszcza 

dzieci, już nie powinno dochodzić. (…) 

Dlatego nasz Ksiądz Arcybiskup [ks. abp Sta-

nisław Gądecki, metropolita poznański – przyp. 

red.] w ostatnich tygodniach często przypominał, 

że pod projektem „Zatrzymaj aborcję” podpisało 

się około 830 tys. osób. (…) 

Nasz Dziennik, nr 302 (6356),  

31 XII 2018 – 1 I 2019, str. 11 
 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Troje naukowców obnażyło pustkę 

i kretynizmy nauki i studiów gender 

Troje naukowców obnażyło pustkę i kretyni-

zmy nauki i studiów gender, pisząc całkowicie 

zmyślone, absurdalne „prace naukowe”, które 

doczekały się publikacji, a nawet entuzjastycz-

nych recenzji. Najwięcej entuzjazmu wzbudziły 

prace o kopulacji psów w miejskich parkach i jej 

wpływie na patriarchat, oraz zmodyfikowane dla 

potrzeb feminizmu fragmenty książki Hitlera 

„Mein Kampf”. 

Helen Pluckrose – historyk, James A. Lindsay 

– matematyk i Peter Boghossian napisali 20 cał-

kowicie zmyślonych, zawierających absurdalne, 

groteskowe tezy artykułów naukowych, w któ-

rych pokazali jak nędzne są dziś kryteria nauko-

wości i jakie kretynizmy kryją się za współcze-

snymi naukami humanistycznymi w akademic-

kim świecie Zachodu. Ich prace dotyczyły nauki 

gender, feminizmu, etnografii i antropologii. 

Z 20 prac, które rozesłali do różnych nauko-

wych, szacownych pism kilka zostało opubliko-

wanych, kilka czeka w kolejce na publikacje 

i zaledwie 6 zostało odrzuconych. (…) 

Zabawę przerwał jednak dziennik „Wall Street 

Journal”, który na swych łamach wyszydził jed-

ną z prac. Wtedy autorzy prowokacji ujawnili się 

i swoje artykuły. (…) 

http://www.bibula.com/?p=104698 

pobrał 14 X 2018 Stanisław Waluś 
 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

http://www.diecezja.waw.pl/3260 

http://www.niedlagender.pl/ 

http://www.fronda.pl/a/gender-historia-i-

polityka,54149.html 

http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237 

http://www.bibula.com/?p=104698
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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Ekumenizm 
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy 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) 
 

Dąż do Sprawiedliwości 

Każdego roku między 18 a 25 stycznia, czyli 

między dawnym świętem Katedry św. Piotra 

a świętem Nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie 

różnych wyznań z całego świata spotykają się na 

ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, 

konferencjach, koncertach i innych inicjatywach. 

Tegorocznym hasłem Tygodnia Modlitw o Jed-

ność Chrześcijan są słowa z Księgi Powtórzonego 

Prawa: „Dąż do sprawiedliwości” (16,20). Cen-

tralne nabożeństwo odbędzie się 20 stycznia 

w Warszawie. (…) 

KAI, Niedziela, nr 2, 12 I 2019, str. 41 

Dąż do sprawiedliwości 

Z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrze-

ścijan odbędą się spotkania w kościołach różnych 

wyznań. (…) 

W diecezji gliwickiej ekumeniczne spotkania 

modlitewne odbędą się w Zabrzu, Bytomiu i Gli-

wicach. 19 stycznia o 18.00 w kościele rzymsko-

katolickim Świętego Krzyża w Zabrzu (ul. Ja-

skółcza 37) sprawowana będzie Msza św. o jed-

ność chrześcijan, podczas której słowo Boże wy-

głosi ks. Dariusz Dawid, proboszcz zabrzańskiej 

parafii ewangelicko-augsburskiej. 20 stycznia 

o 10.00 w kaplicy ewangelicko-augsburskiej 

w Bytomiu (plac Klasztorny 4a) odbędzie się na-

bożeństwo ekumeniczne, słowo Boże wygłosi ks. 

Dariusz Grzeszczak, proboszcz rzymskokatolic-

kiej parafii Trójcy Świętej w Bytomiu. 20 stycz-

nia o 15.00 w kościele ewangelicko-augsburskim 

w Gliwicach (ul. Jagiellońska 19) zostanie od-

prawione nabożeństwo z udziałem biskupa gli-

wickiego Jana Kopca. 

kc, Gość Niedzielny, nr 2, rok XCVI, 13 I 2019, 

Gość Gliwicki, str. VIII 

Tomos dla Ukrainy 

Autokefalia Kościoła Prawosławnego Ukrainy 

stała się faktem. W Wigilię Bożego Narodzenia, 

którą prawosławni na Ukrainie, posługujący się 

kalendarzem juliańskim, obchodzą 6 stycznia, 

ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bar-

tłomiej I wręczył metropolicie Kijowa i całej 

Ukrainy Epifaniuszowi tomos o autokefalii, czyli 

niezależności tego Kościoła.  

Tomos jest sporządzonym na pergaminie do-

kumentem w języku greckim, ręcznie wykaligra-

fowanym. Powstał na górze Atos. Ceremonia je-

go wręczenia odbyła się w katedrze św. Jerzego 

w dzielnicy Fanar w Stambule i była ostatnim 

etapem procesu ogłaszania niezależności ukraiń-

skiego prawosławia. (…) 

W grudniu 2018 r. Sobór Zjednoczeniowy 

w Kijowie wybrała 39-letniego Epifaniusza na 

zwierzchnika niezależnego od Rosji autokefa-

licznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 2, rok 

XCVI, 13 I 2019, str. 4 

Między Konstantynopolem a Moskwą 

Największym ekumenicznym wydarzeniem 

ostatnich lat jest sprawa autokefalii Kościoła 

prawosławnego na Ukrainie. Od wielu miesięcy 

Kijów przykuwa uwagę teologów, publicystów 

religijnych, a także znawców geopolityki. 

Kościół prawosławny ma inną strukturę niż 

Kościół rzymskokatolicki. U nas centrum decy-

zyjne znajduje się w Rzymie, a najważniejszym 

biskupem jest papież jako następca św. Piotra. 

Kościół prawosławny składa się z Kościołów au-

tokefalicznych, czyli niezależnych od siebie. Je-

dynym spoiwem łączącym prawosławny świat 

jest ta sama wiara, która umożliwia wiernym 

wspólne celebrowanie Eucharystii. (…) 

Aby lepiej zrozumieć sytuację na Ukrainie, 

przenieśmy się do czasów II Rzeczypospolitej. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Kościół 

prawosławny liczył ok. 4 mln wiernych. Byli to 

głównie Białorusini i Ukraińcy, a także potom-

kowie carskiej administracji. Wszyscy biskupi 

byli jednak rodowitymi Rosjanami. Zależeli od 

patriarchy w Moskwie, dlatego uzyskanie auto-

kefalii było bardzo ważną racją stanu. (…) 

Z inicjatywy władz państwowych Kościół pra-

wosławny w Polsce rozpoczął starania o autokefa-

lię, która została mu udzielona przez patriarchat 

konstantynopolitański 13 listopada 1924 r. (…) 

Tradycja Kościoła w Kijowie jest znacznie 

starsza od Moskwy i Rosji bardzo trudno się po-

godzić z taką stratą. (…) 

Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 2, 12 I 2019, 

str. 40-41 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
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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 sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 

Część XXVII 

W 2019 roku mniej handlowych niedziel 

W 2019 roku handel będzie dozwolony łącznie 

w 15 spośród 52 niedziel: w ostatnią niedzielę w 

miesiącu, a także w dwie kolejne niedziele po-

przedzające Boże Narodzenie i w niedzielę po-

przedzającą Wielkanoc. (…) W 2020 roku z kolei 

będzie tylko siedem niedziel handlowych w roku. 

Wykaz niedziel handlowych w 2019 roku: 27 

stycznia, 24 lutego, 31 marca, 14 kwietnia, 26 

maja, 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 29 wrze-

śnia, 27 października, 24 listopada, 15 grudnia, 

22 grudnia, 29 grudnia. 

Barbara Michałowska, Marcin Koziestański,  

Tygodnik Solidarność, nr 2 (1567),  

11 I 2019, str. 60. 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Luty 2019 

455 lat temu (7 lutego 1564 r.) wojska litewskie 

zadały klęskę wojskom rosyjskim pod Orszą.  

385 lat temu (25 lutego 1634 r.) wojska rosyjskie 

skapitulowały pod Smoleńskiem przed armią pol-

ską dowodzoną przez króla Władysława IV Wazę.  

175 lat temu (24 lutego 1844 r.) rozpoczęto bu-

dowę pierwszej linii kolejowej w Galicji, łączącej 

Kraków z Wiedniem. 

90 lat temu (12 lutego 1929 r.) w Meksyku roz-

poczęły się kolejne krwawe prześladowania kato-

lików przez ówczesny ateistyczno-masoński rząd. 

80 lat temu (3 II 1924 r.) zmarł prezydent Stanów 

Zjednoczonych Woodrow Wilson, który był zwo-

lennikiem odbudowy państwa polskiego. 

75 lat temu (1 II 1944 r.) żołnierze z oddziału 

specjalnego Kedywu Komendy Głównej Armii 

Krajowej dokonali w Warszawie zamachu na 

dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski gen. 

Franza Kutscherę. 

75 lat temu (25 lutego 1944 r.) zgodnie z polece-

niem generalnego gubernatora Hansa Franka spe-

cjalnym nadzorem policyjnym otoczono działal-

ność duchowieństwa, zwłaszcza głoszone w ko-

ściołach kazania. 

75 lat temu (28 lutego 1944 r.) oddziały ukraiń-

skiej Dywizji SS „Galizien” przeprowadziły pa-

cyfikację wsi Huta Pieniacka (woj. tarnopolskie) 

w odwecie za śmierć dwóch żołnierzy z tej for-

macji zabitych w starciu z lokalną samoobroną. 

Ukraińcy spalili wieś i zamordowali 868 Pola-

ków. 

80 lat temu (22 lutego 1939 r.) na lotnisku Okę-

cie w Warszawie rozpoczęły się próbne loty no-

wego myśliwca polskiej konstrukcji PZL 50 „Ja-

strząb”.  

80 lat temu (27 lutego 1939 r.) Wielka Brytania 

i Francja uznały rząd generała Francisca Franco. 

15 lat temu (11 lutego 2004 r.) w Tampa na Flo-

rydzie zmarł płk. Ryszard Kukliński. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Mroczni patroni 
Straciłam rodziców w wyniku zbrodniczych 

działań NKWD I Gestapo. Walczyłam w Armii 

Krajowej. W wieku 17 lat zamordowali mnie za 

to komuniści. Nie będę miała swojej ulicy 

w Warszawie. 

Danuta Siedzikówna ps. Inka 

Byłem w Gwardii Ludowej. Moją największą 

akcją był napad rabunkowy na polską leśni-

czówkę. Znów będę patronem ulicy, przy której 

mieszkasz. 

Franciszek Zubrzycki PS. Mały Franek 

Byłem asem lotniczym, w czasie Bitwy o An-

glię dowodziłem Dywizjonem 30#. Po wojnie 

4 razy próbowali aresztować mnie komuniści. 

Nie będę miał swojej ulicy w Warszawie. 
gen. Witold Urbanowicz 

Byłem w milicji, należałem do Komitetu Cen-

tralnego PZPR, prowadziłem badania dla Układu 

Warszawskiego. Znów będę patronem ulicy, 

przy której mieszkasz. 

gen. Sylwester Kaliski 

Nasz Dziennik, nr 301 (6355),  

29-30 XII 2018, str. 10 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2019 
Styczeń: Ewangelizacyjna: Za ludzi młodych, 

zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując 
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Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by 

przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii. 

Luty: Powszechna: Aby z wielkodusznością były 

otaczane opieka ofiary handlu ludźmi, przy-

musowej prostytucji i przemocy. 
 

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 Kato-

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących 

są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie 

KIK w Katowicach. 

 

Uroczystość 30-lecia  

Sekcji Katowice-Janów 
 

2 marca 2019 r. w kościele św. Anny w Kato-

wicach-Janowie Msza św. o godz. 18.00. Po 

Mszy św. spotkanie w Domu katechetycznym. 

 

Odczyt w Cieszynie-Bobrku 
 

17 marca odbędzie się odczyt Wojciecha Sali 

w Cieszynie-Bobrku, parafia Imienia Najświęt-

szej Marii Panny na temat śp. ks. Józefa Dancha 

oraz książki „Ksiądz Józef Danch 1945-1982 we 

wspomnieniach i fotografiach”. Odczyt o godz. 

17.00, o godz. 18.00 Msza św. 

 

Pielgrzymka do sanktuarium 

Matki Bożej Boguckiej 
 

Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Kato-

lickich Archidiecezji Katowickiej i Związku Gór-

nośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się w nie-

dzielę 12 maja 2019 r.  

 

Rekolekcje w Kokoszycach 
 

Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli 

20 – 22 września 2019 r. w Archidiecezjalnym 

Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. 

 

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę 
 

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów In-

teligencji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 16 listopada 2019 r. 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, 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 Kościo-

łem. 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 mie-

siąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Katowice-

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje 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 prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na 

posiedzeniach Zarządu w czwartki o 16.45 − 

14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 13.06, 12.09, 10.10, 

14.11 i 12.12 lub na konto KIK w Katowicach: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac 

ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice, konto 

ING Bank Śląski Katowice  

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622 
 

Biblioteka KIK 

Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy. 
 

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 (32-2381797, s.walus@data.pl). 
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