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Jak to dobrze mieć 

Kochanych Rodziców! 
 

W Ewangelii św. Łukasza czytamy o Dzieciąt-

ku Jezus, że „zgodnie z Prawem Mojżeszowym 

[Rodzice Jezusa] przynieśli Go do Jerozolimy, 

aby przedstawić Dzieciątko Panu [Bogu] (...) 

A gdy Rodzice Jezusa wnosili Dzieciątko, aby 

postąpić z Nim według zwyczaju Prawa Pań-

skiego, [natchniony przez Ducha Świętego sta-

rzec Symeon] wziął Je w ramiona, błogosławił 

Boga i mówił: <Teraz, o Wszechmogący [Boże], 

pozwól odejść słudze Twojemu w pokoju, zgod-

nie z Twoją zapowiedzią, ponieważ oczy moje 

ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś 

dla wszystkich narodów> (...) A ojciec Jezusa – 

[Józef] – i Jego Matka, dziwili się temu, co 

o Nim mówiono (...) Gdy zaś wypełnili wszystko 

według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do 

swego miasta – Nazaret. A Dzieciątko Jezus ro-

sło i nabierało sił napełniając się mądrością. 

A łaska Boża była z Nim” (Łk 2,22.27-31.33.39-

40).  

Dalej w tej samej Ewangelii czytamy: „Rodzi-

ce Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na 

Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście udali 

się tam, zgodnie z obchodem tego Święta. Po 

skończonych uroczystościach świątecznych, Je-

zus pozostał w Jerozolimie, a Rodzice Jego bę-

dąc już w drodze powrotnej, nie zauważyli Jego 

nieobecności. Sądzili bowiem, że jest w towa-

rzystwie innych pielgrzymów. Uszli dzień drogi 

i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 

A gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy 

i tam Go szukali. Po trzech dniach odnaleźli Go 

w świątyni, gdzie siedział między nauczyciela-

mi, przysłuchiwał się im i zadawał im pytania. 

A wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni 

Jego rozumnymi odpowiedziami. [Rodzice Jezu-

sa] ujrzawszy Go [w takich okolicznościach] 

bardzo się zdziwili. Matka Jego powiedziała Mu: 

<Dziecko! Czemuś tak postąpił? Oto Twój ojciec 

– [Józef] – i ja, bolejąc strasznie, szukaliśmy 

Ciebie!> A [Jezus] im odrzekł: <Co to jest, że-

ście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że mu-

szę się zajmować sprawami Mego Ojca [Niebie-

skiego]?> Oni jednak nie zrozumieli tego, co im 

powiedział. I poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu 

i był im poddany. A Matka Jego strzegła wszyst-

kich tych spraw w swoim sercu” (Łk 2,41-51). 

Takich to Kochających i pobożnych Rodziców 

miał mały i dorastający Jezus. Sprawiał im kło-

poty przez to, że był Synem Bożym. A oni: Ma-

ryja i Józef, chociaż wiele rzeczy nie rozumieli, 

to jako ziemscy Rodzice byli o Niego bardzo za-

troskani dziwiąc się zarazem tajemnicy Jego 

osoby.  

O Kochanych Rodzicach księdza Jana Machy 

dowiadujemy się zaś z jego Listów Więziennych.  
 

„Kochani Rodzice!  

Więzienie – Mysłowice dnia 12 grudnia 1941 
 

<Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!> 
 

(...) Ja jestem zdrowy. Siedzę cały dzień w celi, 

a moja praca polega na wiązaniu węzłów. Przy 

wydajnej pracy dzień przechodzi szybko. Moją 

jedyną radością jest święty różaniec.  

Wczoraj otrzymałem też książki do czytania, co 

mnie bardzo ucieszyło. 
 

Dnia 7.XII napisałem do sędziego śledczego 

abym mógł modlić się z brewiarza. Jestem tu ta-

ki samotny, ale Pan Bóg przysyła mi od czasu do 

czasu pocieszenie.  

Najwięcej mi żal, że Wam Kochani Rodzice 

sprawiłem tyle zmartwień. Dlatego siedząc wie-

czorem na swoim legowisku śpiewam po cichu 

piosenkę „Dobranoc Mamo dobranoc sprawiłem 

Ci tyle zmartwień i trosk. Ty się męczyłaś i mar-

twiłaś o twojego syna..” tu załamuje mi się głos 

i nie mogę dalej śpiewać. 
 

Kochani Rodzice nie martwcie się o mnie. Wa-

sze obowiązki już spełniliście. Wychowaliście 

mnie, pozwoliliście studiować, wychowaliście 

mnie na człowieka. Bóg zapłać za wszystko. Nie 

róbcie sobie żadnych zmartwień. 
 

Kochani Rodzice wszystko przejdzie, a my zno-

wu będziemy razem, choć może nie tak szybko. 

(…)  
 

Mam tylko jedną prośbę: modlitwa! Ja też proszę 

Boga. Czasami mi się wydaje, że jestem pustel-

nikiem. (…) 
 

Niech Dzieciątko Boże nam błogosławi, a lu-

dziom przyniesie upragniony pokój. 
 

Serdeczne pozdrowienia i życzenia dla wszyst-

kich znajomych w Rudzie i w Chorzowie III. 
 

Wasz kochający Was syn  

Jan” 
 

Jakże pełne wdzięczności za miłość rodzicielską 

są te słowa czekającego na wyrok śmierci księ-

dza Jana Machy!  
 

Jak to dobrze mieć tak Kochanych Rodziców 

jak Jezus i ksiądz Jan Macha! 

Ks. Józef Kozyra 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 8 I 2020 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, na progu nowego 

roku zawierzmy siebie Panu. Prośmy Go, aby 

zawsze nam towarzyszył ze światłem swojego 

Słowa, z łaską swojej miłości i mocą swojego 

Ducha. Z serca wam błogosławię!”  

Biuletyn Radia Watykańskiego, 8 I 2020 

Audiencja ogólna – środa 15 I 2020 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, niech Duch ożywi 

w każdym z was powołanie do bycia odważnymi 

i radosnymi ewangelizatorami. Niech was uzdol-

ni do nasycenia naszych domów Ewangelią 

i uczynienia ich wieczernikami braterstwa, aby-

ście mogli przyjąć Chrystusa żywego, który 

przychodzi do nas w każdym człowieku i w każ-

dym czasie. Z serca wam błogosławię!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 15 I 2020 

Audiencja ogólna – środa 22 I 2020 r. 

Witam serdecznie polskich pielgrzymów. Bra-

cia i siostry, Tydzień Modlitw o Jedność Chrze-

ścijan zaprasza nas do ufnej modlitwy o dar jed-

ności. Zachęcam was do rozważania i gorliwego 

podjęcia hasła tego Tygodnia: «Życzliwymi 

bądźmy» (por. Dz 28, 2). Niech wasze spotkania 

ekumeniczne poruszają serca, pomogą w otwie-

raniu się na innych, we wzajemnym zrozumie-

niu, dialogu, pojednaniu i okazywaniu gościnno-

ści. Was tu obecnych, waszych bliskich i tych, 

którzy oddają się posłudze na rzecz jedności 

chrześcijan, z serca błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 22 I 2020 

Audiencja ogólna – środa 27 I 2020 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę, 

w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, obcho-

dzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Módlmy 

się za zakonnice i zakonników, którzy oddają 

siebie Bogu i braciom w codziennej posłudze 

według swoich charyzmatów, aby zawsze byli 

wiernymi świadkami zbawczej miłości Chrystu-

sa. Módlmy się również o nowe powołania do 

życia konsekrowanego. Z serca błogosławię 

wam, waszym rodzinom i wspólnotom. Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 27 I 2020 

Audiencja ogólna – środa 5 II 2020 r. 

„Jako wierzący, ewangeliczni «ubodzy w du-

chu», polegajcie w życiu nie na własnym rozu-

mie, zdolnościach, sile, ani też na posiadanych 

dobrach. Pokładajcie natomiast bezgraniczną uf-

ność w Bogu, w Jego potędze i miłosierdziu. Bez 

Niego wszyscy jesteśmy sami, bardzo mali, za-

gubieni i bezsilni. Bądźcie wierni błogosławień-

stwu otrzymanemu od Pana. Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 5 II 2020 

Audiencja ogólna – środa 12 II 2020 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, wczoraj przeżywaliśmy 

Światowy Dzień Chorego. Wielu jest cierpiących 

z powodu choroby w naszych rodzinach, w na-

szym społeczeństwie i na świecie. Niech Pan da 

im siły, cierpliwość i łaskę uzdrowienia. A my 

zawsze pamiętajmy o nich i towarzyszmy im 

z modlitwą, z bliskością i konkretnymi gestami 

współczującej i czułej miłości. Niech Pan wam 

błogosławi! Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 12 II 2020 

 

 

Rok 2020 

– Rokiem Świętego Jana Pawła II 
 

Z kalendarza na rok 2020 

wydanego przez Edycję Świętego Pawła 

luty 

Nie zostaliśmy tylko wezwani do kontemplo-

wania tajemnicy miłości Chrystusa, ale do 

uczestniczenia w niej. Chrystus mówi: „Jeżeli 

mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 

przykazania” (J 14, 15). Stawia w ten sposób 

przed nami wezwanie, a zarazem warunek: 

chcesz Mnie miłować, zachowuj przykazania, 

przestrzegaj świętego prawa Bożego, chodź 

ścieżkami, które Bóg ci wskazuje, które Ja ci 

wskazałem przykładem mego życia. 

Jan Paweł II 

Tekst: homilia podczas nabożeństwa  

czerwcowego, Elbląg, 6 czerwca 1999 r. 
 

Co się stało z przekazem „Nie lękajcie się”? 

2020 rok będzie jednym z najważniejszych 

momentów w historii cywilizacji łacińskiej, jeże-

li chodzi o trwającą już od dłuższego czasu woj-

nę marksizmu kulturowego z chrześcijaństwem. 

(…) Czy to ma być świat marksizmu kulturowe-

go bez państw narodowych, z poprawnością po-

lityczną i wyraźnie zarysowaną niechęcią do 

wszystkiego, co chrześcijańskie, czy to ma być 

świat tradycyjnych wartości opartych na Deka-

logu. (…) 

Co się stało z naukami Jana Pawła II? O mo-

ralności, miłości do Ojczyzny, patriotyzmie, sza-

cunku dla drugiego człowieka? Dlaczego nie 

wszyscy hierarchowie uczą nowe pokolenia tych 
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uniwersalnych wartości, które wynikają z nauk 

tego największego Polaka? (…) „Dzisiaj w świe-

cie i w Europie robi się wszystko, żeby Polskę 

osłabić w jedności! I niebudowaniu na prawdzie 

historycznej, żebyśmy byli ciągle na kolanach, 

upokarzani złem, kłamstwem, zbrodniami” – 

powiedział jakiś czas temu ks. abp Wacław De-

po. Co się stało z przekazem „Nie lękajcie się” 

w chwili, gdy wszystkie możliwe siły występują 

wspólnie przeciw Polsce. (…) Przypomnijmy 

wszystkim Polakom, co powiedział Jan Paweł II 

do Polonii w Hamtramck w 1981 roku: „Im wię-

cej jesteście świadomi swojej identyczności, 

swej duchowości, swojej historii i chrześcijań-

skiej kultury, w której wzrastali wasi rodzice, 

przodkowie, jak i wy sami, o tyle lepiej będzie-

cie mogli służyć waszemu krajowi” w kraju i za 

granicą. 

Waldemar Biniecki, Tygodnik Solidarność, 

 nr 3 (1619), 17 I 2020, s. 15  

 

 

Rokiem Zaślubin Polski  

z Morzem w Pucku 
 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

z dnia 16 października 2019 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem 

Zaślubin Polski z Morzem w Pucku 

10 lutego 2020 r. będziemy obchodzić 100-

lecie historycznych zaślubin Polski z morzem, 

którego dokonał w Pucku generał Józef Haller. 

Władze Rzeczypospolitej Polskiej nadały zaślu-

binom Polski z morzem wielką rangę. Genera-

łowi Józefowi Hallerowi towarzyszyła 20-

osobowa delegacja Sejmu oraz przedstawiciele 

rządu, w tym wicepremier Wincenty Witos, mi-

nister spraw wewnętrznych Stanisław Wojcie-

chowski, wojewoda pomorski Maciej Rataj, 

kontradmirał Kazimierz Porębski, dyplomaci 

i licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, 

w tym Kaszubi. „Teraz wolne przed nami światy 

i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj 

wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, ca-

ły świat stoi mu otworem” – powiedział podczas 

tego dziejowego wydarzenia generał Haller.  

Jubileusz jest doskonałą okazją, by dokonać 

oceny, czy dobrze zagospodarowaliśmy prze-

strzeń wolności uzyskanej na mocy Traktatu 

Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad 

Bałtyk. W konsekwencji Polska zbudowała no-

woczesny port morski i miasto Gdynia. Umożli-

wiło to szybki rozwój handlu morskiego, wpły-

nęło na pozycję gospodarczą i wzmacniało nie-

podległość II Rzeczypospolitej.  

W celu podkreślenia rangi tej rocznicy i zna-

czenia symbolicznych zaślubin Polski z Bałty-

kiem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia 

rok 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem 

w Pucku.                 Marszałek Sejmu: E. Witek 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp

/WMP20190001048/O/M20191048.pdf 

 

Temat tygodnia 

100-lecie zaślubin Polski z morzem 

 
MORZE zaślubione Polsce 

Tygodnik Solidarność, nr 6 (1622), 

 7 II 2020, s. 1 
 

Porty potrzebują fachowców 

Jacek Szornak, przewodniczący Krajowej Sek-

cji Portów Morskich NSZZ Solidarność, w roz-

mowie z Jakubem Pacanem, s. 10-12 

Gospodarka morska nie na straty? 

[Tytuły fragmentów w tekście:] Gospodarka 

morska niepotrzebna w III RP; Reforma była 

konieczna, ale rozwojowa, nie likwidacyjna; 

Prawo unijne zgubne wobec polskiej gospodarki 

morskiej; Jak odpłynęły w niebyt PLO; Zniknęła 

Stocznia Gdańska, powraca Stocznia Hohenzol-

lernów; Historia stoczni w Gdyni i w Szczecinie; 

Unijny gwóźdź do trumny; Powrót na morze 

z PiS.                             Teresa Wójcik, s. 14-18 

Turystyczny boom 

Mateusz Kosiński, s. 20-21 

Opracował Stanisław Waluś 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190001048/O/M20191048.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190001048/O/M20191048.pdf
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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 kultu-

rę. Nasza cywilizacja oparta na korzeniach 

chrześcijańskich powinna promować i dbać rów-

nież o kulturę chrześcijańską. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

wspiera te działania zapraszając twórców promu-

jących wartości chrześcijańskie m. in. na do-

roczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, dzieciom 

przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas co-

rocznych Dni Dziecka, wydajemy biuletyny 

w wersji papierowej i elektronicznej prowadzi-

my stronę internetową Klubu, dbamy też o dzia-

łalność wydawniczą. Dziękujemy dotychczaso-

wym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspie-

ranie 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 2019 roku.  

Darowizny te mogą zostać odliczone od do-

chodu w zeznaniu podatkowym za rok 2019 do 

30 kwietnia 2020 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 2020. 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach 

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatni-

ka. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn 

przekazanych na cele kultu religijnego, na cele 

pożytku publicznego dla organizacji prowadzą-

cych działalność pożytku publicznego (np. Klu-

bu Inteligencji 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 Pierwsze-

go Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 li-

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

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy 

obdarowanego. 

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odlicze-

nia skorzystają tylko osoby rozliczające się we-
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dług zasad ogólnych oraz ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą 

natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opo-

datkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) 

lub kartą podatkową. 

SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN 

W ZEZNANIU PIT 

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga 

wypełnienia PIT/O. 

W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU 

(PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1. 

Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym – 

organizacjom na prowadzoną przez nie działal-

ność pożytku publicznego … − dla podatnika 

jest to kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę da-

rowizny.  

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  

 

 

Informacja z zebrania Zarządu  

KIK w Katowicach 5 lutego 2020 r. 
 

1. Przedstawiciele z Tarnowskich Gór omówili 

możliwości reaktywowania w tym mieście 

sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach. Sekcja działałby przy parafii Świę-

tych Apostołów Piotra i Pawła.  

2. Omówiono sprawy finansowe Klubu.  

3. Omówiono program działania KIK w Kato-

wicach na najbliższy okres ze szczególnym 

uwzględnieniem zbliżających się beatyfikacji 

Sług Bożych: ks. kard. Stefana Wyszyńskie-

go oraz ks. Jana Machy.  

4. Przyjęto Stanowisko Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach w obronie wolności 

akademickiej.  

5. Przyjęto protokoły z zebrań Zarządu z listo-

pada i grudnia 2019 r. oraz ze stycznia 2020 

r.  

6. Zmarła Pani Dorota Śmigiel, członek Sekcji 

Katowice-Janów. 

7. Ustalono cotygodniowe dyżury w siedzibie 

KIK w Katowicach na najbliższe 4 piątki.  

Robert Prorok 

 

Stanowisko Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Katowicach 

w obronie wolności akademickiej 

z 5 lutego 2020 roku 
 

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami 

naruszania wolności badań naukowych i publi-

kowania wyników badań, co gwarantuje Konsty-

tucja Rzeczpospolitej Polskiej i umowy między-

narodowe, apelujemy do Rektorów i rzeczników 

dyscyplinarnych uczelni wyższych o nieuleganie 

naciskom osób reprezentujących jakiekolwiek 

ideologie. 

Powołaniem nauki jest poszukiwanie i głosze-

nie prawdy. W historii cywilizacji ideologie to 

dążenie ograniczały i deformowały. 
 

Prezes Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Katowicach 

Andrzej Dawidowski 

 

 

Europa ojczyzn,  

czy federacja europejska? 
 

dr Antoni Winiarski 
 

„Historia uczy, że demokracja bez wartości 

łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflo-

wany totalitaryzm” Jan Paweł II, Encyklika 

Centesimus annus, 46. 1 maja 1991 r. 
 

W kwietniu 1948 roku jeden z Ojców Założy-

cieli Wspólnoty Europejskiej, Robert Schuman, 

wygłosił w Poitiers przemówienie zawierające 

przekonanie o potrzebie utworzenia „ponadnaro-

dowej federacji, w której poszczególne państwa 

zrezygnowałyby z części własnej suwerenności 

na rzecz federacji jako całości”. Te słowa są czę-

sto cytowane przez zwolenników federacji, ale 

pomijają to, że Ojcowie zjednoczonej Europy 

Robert Schuman, Konrad Adenauer i Alcide 

De Gasperi mówili o wspólnocie ducha i warto-

ści, na których federacja miałaby się opierać. Dla 
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nich było oczywiste, że nie da się zbudować 

zjednoczonej Europy bez chrześcijańskich fun-

damentów. Odniesienie do Pisma Świętego wi-

dać w symbolice flagi Unii Europejskiej. 12 

gwiazd na niebieskim tle bezpośrednio nawiązu-

je do dwunastu gwiazd nad głową Matki Bożej, 

opisanych w Apokalipsie Św. Jana, rozdział 12, 

wiersz 1 („a na jej głowie wieniec z gwiazd 

dwunastu”). Twórca flagi Arsène Heitz sam 

przyznał, że właśnie ten ustęp stał się inspiracją 

symboliki flagi. Warto wiedzieć, że trwa proces 

beatyfikacyjny Roberta Schumana, który był 

premierem Francji i przewodniczącym Parla-

mentu Europejskiego, a kandydatem na błogo-

sławionego jest także Alcide De Gasperi. 

Ojcowie Unii Europejskiej uważali, że zapo-

biec nowej wojnie w Europie może współpraca 

między narodami na bazie chrześcijańskich war-

tości. Zaczęli od przemysłu ciężkiego, co było 

bardzo dobrym posunięciem, bo Niemcy posia-

dały węgiel, a Francja rudy żelaza. Tak powstała 

w 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 

utworzona na okres 50 lat przez Belgię, Francję, 

Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy. 

Kolejnym posunięciem były Traktaty Rzym-

skie. Dwa traktaty zostały ustanowione w Rzy-

mie 25 marca 1957 r., a weszły w życie 1 stycz-

nia 1958 r. Były to: 

− Traktat ustanawiający Europejską Wspól-

notę Gospodarczą, zwany również Traktatem 

EWG, oraz 

− Traktat ustanawiający Europejską Wspól-

notę Energii Atomowej, zwany również Trakta-

tem Euroatom. 

W 1993 r. podpisano Traktat z Maastricht 

o Unii Europejskiej zmieniający nazwę Trakta-

tu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Go-

spodarczą na Wspólnotę Europejską. Traktat za-

kładał m.in. utworzenie Unii Gospodarczej i Wa-

lutowej, wspólnej waluty euro od 1 stycznia 

1999 r. i ustanowienie obywatelstwa Unii Euro-

pejskiej. Traktat podpisało 15 państw, nie podpi-

sała go Norwegia. W formie gotówkowej walutę 

euro wprowadzono do obiegu 1 stycznia 2002 

roku. 

Kolejny traktat miał zreformować Wspólnotę 

Europejską tak, by mogła sprawnie funkcjono-

wać po przyjęciu 10 nowych krajów z Europy 

Środkowej i Południowej. Z tego powodu, 

w pracach nad Traktatem Nicejskim aktywnie 

uczestniczyły delegacje rządowe krajów kandy-

dujących, choć formalnie traktat podpisało tylko 

15 państw członkowskich. Traktat nicejski 

wszedł w życie 1 lutego 2003 r. 

1 maja 2004 r. Unia Europejska została posze-

rzona o 10 państw, w tym Polskę. 

Zwolennicy ściślejszej integracji państw Unii 

Europejskiej przeforsowali Traktat ustanawia-

jący Konstytucję dla Europy podpisany przez 

państwa członkowskie Unii Europejskiej 

29.10.2004 w Rzymie. W związku z brakiem ra-

tyfikacji przez wszystkie strony, Traktat nie 

wszedł w życie. Konstytucja dla Europy miała za-

stąpić wszystkie poprzednie traktaty, a Unia Eu-

ropejska miałaby uzyskać osobowość prawną. 

Ponadto w konstytucji dokonano wyraźnego po-

działu na kompetencje Unii, państw członkow-

skich oraz kompetencje dzielone. Projekt zakładał 

powołanie europejskiego Ministra Spraw Zagra-

nicznych, chociaż Wielka Brytania, Polska 

i Hiszpania wolałyby, aby nosił on dotychczaso-

wy tytuł Wysokiego Przedstawiciela. Poza tym, 

przepisy konstytucji znosiły wymóg jednomyśl-

ności przy głosowaniach w sprawach dotyczących 

większości dziedzin wspólnej polityki unijnej.  

Ponieważ Traktat ustanawiający Konstytucję 

dla Europy został odrzucony, zwolennicy pogłę-

bionej integracji zaproponowali Traktat z Li-

zbony, który wszedł w życie 1.12.2009 r. Jest to 

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

zawarty na czas nieograniczony. Traktat w pre-

ambule nie ma odwołania do Boga lub chrześci-

jaństwa. Jednym z postanowień Traktatu Lizboń-

skiego jest głosowanie w oparciu o podwójna 

większość głosów. Głosowanie to polega na 

uwzględnieniu liczby państw oraz liczby ludno-

ści. Podwójną większość stanowi minimum 55% 

państw członkowskich, które reprezentują co 

najmniej 65% ludności UE. W niektórych spra-

wach, np. wystąpienia z Unii, wymagana jest 

większość 72% państw członkowskich. Traktat 

z Lizbony ogranicza suwerenność państw człon-

kowskich – wiele kompetencji przekazuje dla in-

stytucji ponadnarodowych, które nie posiadają 

odpowiedniej legitymizacji. W Traktacie z Li-

zbony odstąpiono od nazwy konstytucja, jak też 

od unijnych symboli, takich jak flaga i hymn. 

W Polsce Trybunał Konstytucyjny 11.05.2005 r. 

stwierdził, że chociaż konstytucja zezwala na 

uznanie pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad 

krajowymi ustawami, to prawo to nie ma pierw-

szeństwa przed samą konstytucją, a decyzja o spo-

sobie rozwiązania ewentualnych konfliktów prawa 

w tym zakresie leży w wyłącznej gestii Narodu. 

Osobnym dokumentem jest Karta praw pod-

stawowych Unii Europejskiej, która jest zbio-

rem fundamentalnych praw człowieka i obo-

wiązków obywatelskich uchwalonym i podpisa-
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nym 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Eu-

ropejskiej w Nicei w imieniu trzech organów 

Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz 

Komisji Europejskiej. Powtórnie, z pewnymi 

poprawkami, Karta została podpisana przez 

przewodniczących tych organów podczas szczy-

tu w Lizbonie 12 grudnia 2007 r. Moc wiążąca 

dokumentu została mu nadana przez traktat li-

zboński podpisany 13 grudnia 2007 roku, a który 

wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.  

4 października 2007 r., podobnie jak Wielka 

Brytania i Czechy, rząd Jarosława Kaczyńskiego 

zdecydował o niepodpisywaniu Karty Praw Pod-

stawowych, ponieważ Chodzi np. o to, żeby za-

pobiec jakimkolwiek interpretacjom prawa przez 

Europejski Trybunał Praw Człowieka, które do-

prowadziłyby do zmiany definicji rodziny i przy-

muszały państwo polskie do uznawania tzw. mał-

żeństw homoseksualnych. Polska na szczycie 

w Lizbonie 18–19 października 2007 r., kiedy to 

osiągnięto porozumienie w sprawie nowego trak-

tatu, przyłączyła się do brytyjskiego protokołu, 

ograniczającego stosowanie Karty. 

Parlament Europejski stwierdził, że niektóre 

przepisy Traktatu Lizbońskiego nie zostały 

w pełni wykorzystane. Dlatego 16 lutego 2017 r. 

przyjął rezolucję w sprawie poprawy funkcjo-

nowania Unii Europejskiej dzięki wykorzy-

staniu potencjału Traktatu z Lizbony oraz te-

go samego dnia rezolucję w sprawie ewentual-

nych zmian i dostosowań w obecnej struktu-

rze instytucjonalnej Unii Europejskiej. W re-

zolucji odniesiono się do sprawy wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Te dwie 

rezolucje idą w kierunku ujednolicenia Unii 

kosztem praw państw członkowskich.  

Trzeba jeszcze wspomnieć o Układzie 

z Schengen – porozumieniu z 1985 r. znoszącym 

kontrole na granicach wewnętrznych państw sy-

gnatariuszy. Jego stronami jest obecnie 26 

państw, w tym 22 państwa członkowskie Unii 

Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria 

i Liechtenstein.  

Unia Europejska po wejściu w życie Traktatu 

Lizbońskiego ma status niejednoznaczny; for-

malnie ma cechy państwa federacyjnego, jednak 

np. USA w styczniu 2019 odebrały delegaturze 

UE status reprezentacji państwa, przesuwając ją 

do kategorii „organizacja międzynarodowa”. 

Sama UE unika jednoznacznych określeń swego 

statusu. Tadeusz Mazowiecki w 2001 r. dał wy-

raz przekonaniu, że identyfikacja obywateli 

z rozwojem integracji „jest możliwa tyl-

ko poprzez państwo narodowe i poprzez zwięk-

szenie się sieci powiązań oczywistych dla każ-

dego obywatela, a nie poprzez zadekretowanie 

tworu obcego charakterowi Europy”.  

Europa Ojczyzn – zakłada związki gospodar-

cze przy zachowaniu odrębności politycznej 

zjednoczonych krajów. Cechą tej koncepcji jest 

poszanowanie suwerenności państw i rozwój 

współpracy międzyrządowej, a nie ponadnaro-

dowej. Koncepcja ta była rozwinięta i propago-

wana przez gen. Charles'a de Gaulle'a, który był 

przeciwnikiem federacji europejskiej, a także 

ściślejszej integracji politycznej państw ówcze-

snych Wspólnot Europejskich. W Polsce kon-

cepcję Unii Europejskiej jako Europy Ojczyzn 

popierają: Prawo i Sprawiedliwość, Prawica 

Rzeczypospolitej oraz Paweł Kukiz.  

Obecnie na świecie jest 27 państw federacyj-

nych, przy czym USA i Niemcy reprezentują 

skrajne modele federacji.  

Zwolennicy federacji europejskiej widzą Unię 

Europejską jako superpaństwo centralnie zarzą-

dzane. Koncepcja ta jest forsowana przez elity rzą-

dzące we Francji i Niemczech. W Polsce koncep-

cję federacji obywatelskiej popiera PO i partie le-

wicowe. Federacja oznaczałaby, że kraje człon-

kowskie nie miałyby własnej armii, służb specjal-

nych ani własnej waluty. Miałyby wspólny system 

podatkowy i jednolite prawo karne. Jak federaliści 

chcą ten cel osiągnąć? Chcą zwiększyć uprawnie-

nia Parlamentu Europejskiego i instytucji unijnych, 

a Komisja Europejska, która jest organem wyko-

nawczym Unii Europejskiej, powinna posiadać in-

strumenty dyscyplinujące rządy, które nie szanują 

wspólnych praw i wartości, przy czym trzeba za-

uważyć, że te wartości nie są chrześcijańskie.  

Federaliści chcą również, aby głosowania 

w Radzie Europy zrzeszającej 47 członków 

z UE i spoza niej były przeprowadzane większo-

ścią głosów, a nie jednomyślnie, jak obecnie jest 

także w ONZ. 

Unia Europejska zbudowana na warto-

ściach chrześcijańskich uległa ewolucji pod 

wpływem liberalno-lewicowego pokolenia 1968 

r., które wystąpiło przeciw państwom narodo-

wym, tradycyjnej rodzinie oraz małżeństwu, jako 

związkowi kobiety i mężczyzny. Zaczęli mówić 

o bliżej nie sprecyzowanych „wartościach euro-

pejskich”. Na drodze do demontażu chrześcijań-

skiego charakteru Unii Europejskiej stał Kościół 

katolicki. Stąd ataki na Kościół, dyskryminacja 

katolików i wykorzystanie demokratycznych 

procedur oraz wielkiego kapitału to stanowienia 

praw sprzecznych z nauką Kościoła katolickiego. 

Zwolennicy dechrystianizacji UE pozyskali 
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sprzymierzeńców wśród partii chadeckich i kato-

lików szermując hasłami o wolności, równości, 

demokracji i prawach człowieka. Widoczne to 

było podczas wyborów zarówno krajowych, jak 

i europejskich, gdzie dzięki katolikom w parla-

mentach znaleźli się ateiści, osoby walczące 

z Kościołem i osoby tylko deklarujące się jako 

katolicy. Dlatego ważne jest w wyborach parla-

mentarnych rozeznanie, jaki stosunek do Kościo-

ła katolickiego ma partia lub koalicja oraz kan-

dydaci na parlamentarzystów z danej partii lub 

koalicji. Warto pamiętać, że w głosowaniach 

członków partii obowiązuje dyscyplina partyjna. 

Symptomatyczne było utrącenie w 2004 r. 

kandydatury Rocco Buttiglione na komisarza 

Unii Europejskiej. W wywiadzie dla Il Messa-

ggero Rocco Buttiglione stwierdził: „powiedzia-

no mi, że jako katolik nie mogę być komisa-

rzem”. Włoski dziennik uznał to za spisek anty-

katolicki. 

Kolejnym elementem walki z Kościołem kato-

lickim było i jest narzucanie ideologii gender, 

promocja homoseksualizmu, aborcji, eutanazji, 

ingerencja w programy szkolne, pomówienia, 

oczernianie, dyskredytowanie katolików świec-

kich i duchownych na podstawie fałszywych 

oskarżeń oraz wyolbrzymianie negatywnych zja-

wisk w Kościele. Obecna komisarz ds. równości 

Helena Dalli z partii Europejskich Socjalistów 

chce, aby każdy posądzony o dyskryminację 

LGBT musiał udowodnić, że jest niewinny! Atak 

skierowany jest też na podstawy ekonomiczne 

działalności Kościoła. Prowadzony jest dwoma 

drogami – wytaczanie procesów np. o nadużycia 

seksualne, często w oparciu o sfingowane oskar-

żenia, skutkujące olbrzymimi odszkodowaniami 

(np. w USA) oraz odciąganie wiernych od Ko-

ścioła, co skutkuje mniejszymi ofiarami lub po-

datkami na Kościół (np. w Niemczech). Mniejsze 

przychody nie wystarczają na utrzymanie kościo-

łów, które są zamykane i sprzedawane. W 2019 r., 

ze względów finansowych, rada parafialna rozpo-

częła działania prowadzące do zamknięcia kate-

dry św. Katarzyny w Utrechcie (Holandia) i prze-

kształcenia jej w muzeum. 

Liberalizm dopuszcza relatywizm, który zagra-

ża społeczności. Dla wielu osób, które lekceważą 

Dekalog, przykazania nie zabijaj, nie cudzołóż, 

nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa nie 

mają absolutnego wymiaru. Jedynym kryterium 

jest kryterium egoistyczne – co jest dobre dla 

mnie, jest dopuszczalne. 

Uleganie lewicowo-liberalnej ideologii jest uła-

twione dzięki zmianom językowym. Przez doda-

nie przymiotnika do rzeczownika zmienia się jego 

znaczenie, czasem diametralnie, np. krzesło – 

krzesło elektryczne, demokracja – demokracja so-

cjalistyczna, demokracja – demokracja liberalna, 

jabłko – zgniłe jabłko. Stosowane są też eufemi-

zmy – zabójstwo człowieka nazywa się aborcją, 

przerwaniem ciąży lub eutanazją, kłamstwo – 

postprawdą, kłamać – mijać się z prawdą. Do 

praw człowieka dopisuje się „prawa” sprzeczne 

z prawem naturalnym. To wszystko sprzyja na-

rzucaniu antychrześcijańskich ideologii, a w kon-

sekwencji dąży do totalizmu. 

Wnioski 
Unia Europejska stopniowo ze wspólnoty go-

spodarczej przekształca się we wspólnotę poli-

tyczno-gospodarczą.  

Ataki na Kościół katolicki i odwrócenie się od 

wartości chrześcijańskich nie są przypadkowe, 

lecz służą przekształceniu się UE w państwo to-

talitarne zarządzane przez ateistyczne centrum. 

Projekt federacji opartej na ateizmie nie spraw-

dził się. Przykładem jest ZSRR (socjalistyczna 

republika federalna), gdzie fizycznie niszczono 

obiekty kultu, a kapłanów i wierzących w Boga 

mordowano lub zsyłano do gułagów, gdzie więk-

szość z zesłanych zmarła. Terror jest sposobem 

utrzymania federacji opartej na ateizmie. 

Odwrócenie się władz Unii Europejskiej od 

wartości chrześcijańskich i praktyczne skierowa-

nie się ku ateizmowi pod płaszczykiem świecko-

ści jest największym zagrożeniem dla przyszło-

ści Europy. 

Obserwowane kształtowanie prawa sprzeczne-

go z wartościami chrześcijańskimi i opanowanie 

wymiaru sprawiedliwości przez środowiska ate-

istyczne i wrogie chrześcijaństwu jest zgubne dla 

przyszłości Europy. 

Federacja europejska nie oparta na wartościach 

chrześcijańskich doprowadzi Europę do zguby.  

Europa ojczyzn umożliwi lepsze przetrwanie 

kryzysów i obecnie jest najkorzystniejszym roz-

wiązaniem. 

 
 

XIX Dzień Papieski 

KIK w Katowicach 
 

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego, który 

przypadał na 13 X 2019 r. było „Wstańcie, 

chodźmy”. Organizacyjnie w Dni Papieskie 

włączyły się, jak co roku, Sekcja Zabrze i Sekcja 

Siemianowice Śląskie. Zostały przeprowadzone 

zbiórki na Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia, 

za co KIK w Katowicach otrzymał 

podziękowanie. 
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DZIĘKUJEMY 

Klubowi Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
 

za czynne włączenie się w zbiórkę na rzecz fun-

duszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” organizowaną w ramach obchodów 

XIX Dnia Papieskiego. 
 

Ks. Dariusz Kowalczyk 

Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło No-

wego Tysiąclecia” 
 

Ks. Kazimierz Kardynał Nycz 

Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”  
 

XIX DZIEŃ PAPIESKI, 13 X 2019  

 

Sekcja w Siemianowicach Śląskich 

Tradycyjnie w Dniu Papieskim stypendyści 

i wolontariusze Fundacji „Dzieło Nowego Ty-

siąclecia” zbierali fundusze na stypendia dla 

uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. 

Jak co roku w akcję włączyła się sekcja Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Siemianowicach Ślą-

skich. Młodzi wolontariusze z I Liceum Ogólno-

kształcącego w Siemianowicach Śląskich zebrali 

prawie 1700 zł. Dzięki fundacji wielu stypendy-

stów to dzisiaj świetnie wykształceni młodzi lu-

dzie. Zawsze będą mogli liczyć na wsparcie ze 

strony Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach. 

 
DZIĘKUJEMY 

Danucie Sobczyk 
 

za czynne włączenie się w zbiórkę na rzecz fun-

duszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” organizowaną w ramach obchodów 

XIX Dnia Papieskiego. 
 

Ks. Dariusz Kowalczyk 

Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło No-

wego Tysiąclecia” 
 

Ks. Kazimierz Kardynał Nycz 

Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”  
 

XIX DZIEŃ PAPIESKI, 13 X 2019  

Danuta Sobczyk 

 

Sekcja w Zabrzu 

Raczej trzeba pisać o Dniach Papieskich, bo 

nasze sekcje, kilka przynajmniej wydłużają te 

tematyczne działania. Mam kontakt z sekcją 

w Janowie (śledzenie programu ich sekcji) i 

KIK-em w Chrzanowie (wymiana programów). 

Inni też wiele robią i mają czym się podzielić. 

Taka wymiana między Zabrzem a Chrzanowem 

już trwa lata i to nas ubogaca. 

My, tzn. Sztab nr 32 przy Sekcji Zabrze, Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach od 15 IX 

do 31 X 2019 r. i w trakcie Dnia Papieskiego 

w liczbie 26 wolontariuszy zebraliśmy do 30 pu-
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szek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

− ten „Żywy pomnik Janowi Pawłowi II” kwotę 

6661,65 zł. Spośród tych 30 puszek do trzech by-

ły zbierane ofiary w trzech innych sekcjach KIK 

w Katowicach: Katowice Janów, Gliwice, Kato-

wice Tysiąclecie Dolne. 
 

 
Krystyna Partuś i Kazimierz Krzyżanowski (Sztab nr 

32) podsumowują wyniki zbiórki (zdjęcie Stanisław 

Waluś). 
 

Prócz tego uczestnicy spotkań tematycznych 

związanych z akcją w czasie od 20 IX do 30 X 

popularyzowali „klikanie” na SMS 

STYPENDIA pod numer 74 265 rozwieszając 

plakaty i aktywizując znajomych w różnych czę-

ściach miasta i zaprzyjaźnionych zakładach. 

Działania nasze ożywiają zbiórkę. 

W spotkaniach wzięły udział czynny 24 pod-

mioty: organizacje społeczno-kulturalno-

oświatowe, stowarzyszenia, Domy Pomocy Spo-

łecznej w swoich placówkach. Po raz kolejny 

odbyły się spotkania w Ogrodzie Botanicznym, 

na skwerach, na stadionie „Walki Makoszowy”. 

Odbywały się też spotkania ze stypendystami 

Fundacji (co jest już tradycją), którzy organizo-

wali różne zabawy dla dzieci, konkursy z nagro-

dami i rozmawiali z uczestnikami. 

Dużym powodzeniem cieszą się Zawody la-

tawcowe organizowane na Stadionie „Walki 

Makoszowy” przez Krąg Seniorów ZHP. Włą-

czamy się w ich organizację już po raz trzeci 

i wprowadziliśmy kategorię „Podniebne loty” 

fundując nagrody dla wykonawców, których la-

tawce wzbijały się najwyżej. 

Nasze kontakty z Miejską Biblioteką Publiczną 

w Zabrzu im. Jerzego Fusieckiego pozwoliły 

nam na organizowanie wspólnie w czasie Dni 

Papieskich otwartych spotkań czytelniczych, 

które cieszą się zainteresowaniem. W ramach 

„Spotkania z wierszami Karola Wojtyły”, za-

brzanie piszący wiersze mieli okazję zaprezen-

tować teksty inspirowane myślą Jana Pawła II.  

Tegoroczny Dzień Papieski spowodował duże 

zainteresowanie dwoma pozycjami Jana Pawła 

II: „Wstańcie, chodźmy” i „I wy bądźcie rado-

śni”. Wrócił patriotyzm przywołując tekst „My-

śląc Ojczyzna”. 

Członkowie naszej Sekcji KIK-u w Katowi-

cach organizowali spotkania tematyczne w czy-

telniach Filii nr 14 i Filii nr 16 Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Zabrzu. 

W Domach Pomocy Społecznej odbyły się też 

„Spotkania przy kawie” z twórczością Jana Paw-

ła II − DPS Nr 1, DPS Nr 2 i DPS Nr 3. Oprawą 

były fragmenty nagrań z homilii papieskich, ulu-

bione przez Papieża pieśni i czytane przeze mnie 

wybrane fragmenty tekstów o radości i starości, 

a także o tęsknocie. 

Spotkania w ramach Organizacji Pozarządo-

wych mieliśmy z członkami Związku Górnoślą-

skiego, Stowarzyszenia Miłośników Lwowa 

i Kresów Wschodnich oraz Amazonek. Spotka-

nia z dziećmi i rodzicami w ramach Stowarzy-

szenia Nauczycieli i Rodziców „Szansa” w Za-

brzu sprawiają dużo radości obu stronom i sta-

nowią już tradycję. Efektem spotkań jest obo-

pólna świadomość, że jesteśmy już nawzajem 

rozpoznawalni, czujemy serdeczność do siebie. 

Słuchacze zmieniają się w uczestników i współ-

organizatorów. Liczebność uczestniczących 

w spotkaniach wzrasta z roku na rok, większa 

jest też liczba włączających się w organizację 

Dnia Papieskiego. 

Do Sekcji Zabrze wpłynęły trzy podziękowa-

nia, podobne to tego, jakie otrzymała Sekcja 

Siemianowice Śląskie: podziękowanie dla Sekcji 

Zabrze, podziękowanie dla Kazimierza Krzyża-

nowskiego i podziękowanie dla Krystyny Partuś.  

Krystyna Partuś 

 

 

Spotkanie opłatkowe Klubu  

Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

3 stycznia 2020 r. 
 

Coroczne spotkanie rozpoczęło się Mszą św. 

o godz. 17.00. Mszę św. sprawowali ks. bp dr 

Grzegorz Olszowski i ks. prof. Józef Kozyra ka-

pelan KIK w Katowicach. Ks. dr Andrzej Su-

choń, proboszcz parafii Mariackiej, powitał ks. 

bpa Grzegorza, ks. prof. Józefa Kozyrę i zebra-

nych członków KIK w Katowicach. Złożył nam 

życzenia pokoju w rodzinach, środowiskach pra-

cy, w naszym mieście. Niech Pan Bóg każdemu 
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z Was błogosławi i udziela łask, które każdemu 

z nas są potrzebne – zakończył ks. Andrzej Su-

choń. 

Na początku homilii ks. bp Grzegorz Olszow-

ski powiedział, że w tym roku Papież Franciszek 

ułatwił przeżywanie Świat Bożego Narodzenia 

bo napisał do nas list apostolski Admirabile si-

gnum O znaczeniu i wartości żłóbka. Ks. Biskup 

powiedział, że jest coraz mniej chrześcijańskich 

znaków Świąt Bożego Narodzenia – znikają sta-

jenka, żłóbek. Papież mówi nam, że żłóbek jest 

żywą Ewangelią. Zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi dzięki temu, że Jezus stał się naszym 

bratem.  

Przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców 

plan Boży został zepsuty. Bóg czeka na nas 

z otwartymi ramionami. Nie do końca umiemy 

odczytać co to znaczy być dzieckiem Bożym. 

Ten, który narodził się z Maryi jest naszym 

wsparciem. W Jezusie Bóg dał nam brata, wier-

nego przyjaciela, swego Syna, który podnosi nas 

z grzechu.  

Druga strona rzeczywistości, to nasz ludzki 

grzech. Grzech od nieposłuszeństwa pierwszych 

rodziców jest naszym udziałem. To skażenie do-

tyka każdego z nas – powiedział ks. Biskup. 

Grzech jest chorobą duszy – potrzebujemy Jezu-

sa, Syna Bożego, Baranka Bożego, który wziął 

na siebie wszystkie nasze grzechy. Grzech wpi-

sany jest w naszą naturę – do końca życia bę-

dziemy zmagać się z grzechem. Świętość nie jest 

bezgrzesznością, święci też się spowiadali. Waż-

ne jest moje nastawienie do grzechu, że nie zga-

dzam się na niego. Popełniając grzech zamyka-

my się na miłość Pana Boga. Bóg zawsze chce 

nas przytulić. 

Życzę sobie i wam, aby Święta Bożego Naro-

dzenia trwały, aby Jezus był naszym pokarmem, 

który ma nas umocnić w drodze do nieba. Oby 

nasze serca były zawsze otwarte na wszelkie ła-

ski, które nam Pan Bóg udziela – zakończył Ks. 

Biskup. 
 

 
Szopka w Sali Jana Pawła II. 

 

Po Mszy św. udaliśmy się do Sali Jana Pawła 

II, gdzie odbyła się druga cześć spotkania. Ży-

czenia zebranym złożyli: ks. bp Grzegorz Ol-

szowski, Prezydent Katowic Marcin Krupa, Ka-

pelan KIK w Katowicach ks. prof. Józef Kozyra. 

Potem składaliśmy sobie życzenia dzieląc się 

opłatkiem. Śpiew kolęd prowadził nasz kapelan 

ks. prof. Józef Kozyra.  
 

 
Od lewej: ks. dr Andrzej Suchoń, proboszcz parafii 

Mariackiej, Prezydent Katowic Marcin Krupa, ks. bp 

dr Grzegorz Olszowski. 
 

 
Od lewej: Jadwiga Nowak, Andrzej Perkosz, Jan Mi-

kos – z sekcji Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). 

Stanisław Waluś, 

Zdjęcia Wojciech Sala 

 

 

XXXIX pielgrzymka Klubów  

Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 
 

16 listopada 2019 r. na Jasną Górę przyjechali 

członkowie KIK-ów w Polsce, aby wziąć udział 

w corocznej pielgrzymce. Z Katowic przyjecha-

liśmy autobusem, z Zabrza samochodem przyje-

chali członkowie zabrzańskiej sekcji KIK w Ka-

towicach.  

O 9.30 rozpoczęła się Msza Święta w Kaplicy 

Cudownego Obrazu pod przewodnictwem ks. 
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abp. dr. Stanisława Gądeckiego i koncelebrowa-

na przez kapelanów Klubów. W imieniu Jasnej 

Góry pielgrzymów powitał o. Andrzej Grad, dy-

rektor Radia Jasna Góra. 

Tekst pierwszego czytania (Mdr 18,14-16; 

19,6-9) odczytał Antoni Winiarski. Ewangelia 

była z soboty (Łk 18,1-8).  

Homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, me-

tropolita poznański, przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski. Ks. Arcybiskup nawiązując 

do przeczytanej Ewangelii (Łk 18,1-8) powie-

dział, że pierwszą sprawą jest prośba ubogiej 

wdowy. Pan Bóg pragnie szczęścia człowieka 

i podkreśla wagę wytrwałej modlitwy. Sędzia, 

mimo, że był tak zdeprawowany pomógł ubogiej 

wdowie – powiedział Ks. Arcybiskup. Pan Bóg 

chętnie udziela pomocy, sędzia wziął w obronę 

wdowę tylko dlatego, aby uciec przed jej natręc-

twem. A Bóg czy nie weźmie w obronę swoich 

wybranych? – dlatego nieustannie się módlcie.  
 

 
Abp Stanisław Gądecki metropolita poznański (AW). 

 

Drugą sprawą jest wezwanie do nieustannej 

modlitwy. Tu Ks. Arcybiskup nawiązał do histo-

rii i powiedział, że część pisarzy głosiła, że na-

kaz jest spełniony wówczas, gdy pewne modli-

twy mają miejsce w określonych godzinach dnia. 

Wędrowni asceci modlili się bezustannie, ale 

spotykali się z krytyką, bo nie miały znaczenia 

dla nich dobre uczynki. Modlitwa i praca nie są 

sobie przeciwstawne, a św. Bazyli głosił, aby 

prace wykonywać rzetelnie. Pierwsi pustelnicy 

egipscy mówili, że wielbić Boga powinno się 

nieustannie. Św. Augustyn mówił, że istnieje 

wewnętrzna modlitwa, którą jest pragnienie, nie-

ustanne wołanie. 

Trzecia i ostatnia sprawa; czy Chrystus znaj-

dzie wiarę, gdy wróci? – zapytał Ks. Arcybiskup. 

Tym pytaniem Pan Jezus kieruje nas na czasy 

ostateczne i zmaganie się dobra ze złem, które 

będzie aż do końca świata.  

W 1970 roku Józef Ratzinger mówił, że stop-

niowo znika oblicze Boga i śmierć Boga wróciła 

do wnętrza Kościoła. Ostatnio kardynał Sarah 

mówił, że kryzys nawet doszedł do urzędu na-

uczycielskiego Kościoła. 

Z zadania nieustannej modlitwy nie są zwol-

nieni członkowie Klubów Inteligencji Katolic-

kiej w Polsce i zadanie to nie jest łatwe – powie-

dział abp Stanisław Gądecki. Ilekroć człowiek 

chce się modlić, to nieprzyjazne duchy go odwo-

dzą. Modlitwa ma to do siebie, że wymaga wiel-

kiego wysiłku. Arcybiskup powiedział także, że 

Kościół objawia, ale czasem zakrywa Boga, jest 

święty, ale składa się z grzeszników. Teraz uczę 

się przyjmować Kościół taki jaki jest. 

Po Mszy św. przeszliśmy pod pomnik Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie modli-

twę poprowadził abp Stanisław Gądecki, 

a przedstawiciele KIK-ów złożyli kwiaty.  
 

Modlitwę prowadzi ks. abp Stanisław Gądecki (SW). 
 

 
Dr Stanisław Latek i Kazimierz Świtalski składają 

kwiaty pod pomnikiem Sługi Bożego ks. kard. Stefa-

na Wyszyńskiego (AW). 
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Zapytałem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, 

czy będziemy mogli zamieścić treść jego wykła-

du w miesięczniku KIK w Katowicach „Dlate-

go”. Ksiądz Arcybiskup powiedział, że otrzymu-

je regularnie ten miesięcznik, natomiast tekst 

wykładu po dopracowaniu prześle przedstawicie-

lowi KIK-ów i będziemy mogli go zamieścić.  

Następnie w Kaplicy Różańcowej rozpoczęło się 

spotkanie, podczas którego zostały wygłoszone 

dwa wykłady: ks. abpa Stanisława Gądeckiego, 

metropolity poznańskiego pt. „Troska o dobrze 

uformowane sumienie” oraz dra Michała Białkow-

skiego z UMK w Toruniu pt. „Episkopat Polski na 

Soborze Watykańskim II”. Wykładowi dra Micha-

ła Białkowskiego towarzyszyła promocja jego 

książki „Protokoły konferencji polskich ojców so-

borowych. Zbiór dokumentów 1962-1965”. 
 

 
Wykład ks. abpa Stanisława Gądeckiego. 

 

Treść wykładu ks. abpa Stanisława Gądeckie-

go znajduje się na str. 13. 

Kupiłem sobie książkę dra Michała Białkow-

skiego i niżej ją prezentuję. 
 

Michał Białkowski: Proto-

koły konferencji polskich 

ojców soborowych. Zbiór 

dokumentów 1962-1965 

Wydawca: Wydawnictwo 

Archidiecezji Lubelskiej 

„Gaudium”, Lublin 2019, 

Współwydawca: Wydaw-

nictwo Wydziału Politologii 

i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2019. 

Skrócony spis treści 

Przedmowa Księdza Arcybiskupa Stanisława 

Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Prze-

wodniczącego Episkopatu Polski s. 23 

SOBÓR WATYKAŃSKI II – ODNOWA 

KOŚCIOŁA 

I. Instytucja soborów w życiu Kościoła s. 37 

II. Inicjatywy soborowe Piusa XI i Piusa XII s. 42 

III. Idee naczelne s. 46 

IV. Ludzie i struktury s. 49 

V. Czas Jana: aggiornamento s. 73 

VI. Czas Pawła: approfondimento s. 93 

PROTOKOŁY KONFERENCJI POLSKICH 

OJCÓW SOBOROWYCH JAKO ŹRÓDŁO DO 

DZIEJÓW SOBORU WATYKAŃSKIEGO II 

I. Przygotowania do Soboru Watykańskiego II 

w kraju s. 123 

II. Czas i miejsce powstania protokołów s.145 

III. Kolegialny twórca s. 156 

IV. Forma i struktura protokołów s. 209 

V. Przegląd tematyki protokołów s. 213 

PIERWSZA SESJA SOBOROWA 1962 

Dokumenty nr 1 do 8 s. 245 

DRUGA SESJA SOBOROWA 1963 

Dokumenty nr 9 do 18 s. 297 

TRZECIA SESJA SOBOROWA 1964 

Dokumenty nr 19 do 29 s. 421 

CZWARTA SESJA SOBOROWA 1965 

Dokumenty nr 30 do 40 s. 551 

Bibliografia s. 645 

Książka liczy 750 stron a na str. IV okładki 

można przeczytać: Michał Białkowski – doktor, 

historyk, politolog, regionalista; adiunkt w Kate-

drze Historii Dyplomacji na Wydziale Politologii 

i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu; Prezes Klubu Inte-

ligencji Katolickiej w Toruniu; Sekretarz Poro-

zumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Pol-

sce; współpracownik Tygodnika Katolickiego 

„Niedziela”, edycja toruńska „Głos z Torunia”. 

Członek redakcji półrocznika naukowego „Fides, 

Ratio et Patria. Studia Toruńskie”. (…) 
 

 
Od lewej: dr Stanisław Latek współprzewodniczący 

Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Pol-

sce, dr Antoni Winiarski przewodniczący Porozu-

mienia, dr Michał Białkowski sekretarz Porozumie-

nia, abp dr Stanisław Gądecki metropolita poznań-

ski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 

wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Euro-

py i Jan Koziorowski współprzewodniczący Poro-

zumienia (NN). 
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Drogę Krzyżową zaplanowaną na Wałach Ja-

snogórskich, ze względu na to, że inna duża gru-

pa była już na początku o tej samej godzinie, od-

prawiliśmy w Kaplicy Różańcowej.  

Potem poszliśmy pod pomnik św. Jana Pawła II. 

Zaśpiewaliśmy Barkę, odmówiliśmy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego i złożyli kwiaty. W tym roku 

było nas ponad 200 osób z około 30 KIK-ów. 
 

 
Śpiewamy Barkę (SW). 
 

Spotkanie prezesów i przedstawicieli KIK-ów 

odbyło się, jak zwykle w redakcji Tygodnika Kato-

lickiego „Niedziela” przy ul. 3-go Maja 12. Przy-

pomniano nam o dwóch ważnych datach w tym 

roku: 18 maja – jest stulecie urodzin Jana Pawła II, 

a 7 czerwca odbędzie się beatyfikacja kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. O Dniu Papieskim w KIK-

ach oraz o innej aktywności poinformowali przed-

stawiciele KIK w Katowicach (z Katowic, Zabrza 

i Siemianowic Śląskich), KIK w Lubaczowie, KIK 

w Koszalinie, KIK w Chrzanowie, KIK w Bielsku-

Białej, KIK w Szczecinie. Prezes Jakub Kiersnow-

ski i Maryna Czaplińska − członek zarządu KIK, 

który ma siedzibę w Warszawie, poinformowali 

o inicjatywie świeckich katolików „Zranieni 

w Kościele”. Jest to środowisko i telefon wsparcia 

dla osób dotkniętych przemocą seksualną. 

Stanisław Waluś 

Zdjęcia: Stanisław Waluś, Antoni Winiarski, NN 

 

 

Troska o dobrze uformowane sumienie 
 

Abp Stanisław Gądecki 
 

Chciałbym zaproponować dzisiaj refleksję na 

temat tego, co kieruje naszymi codziennymi wy-

borami, co ostatecznie decyduje o naszym szczę-

ściu lub nieszczęściu nie tylko każdego dnia no-

wego roku, ale także w każdej jego godzinie. 

Myślę tu o sumieniu, czyli o tym duchowym 

kompasie umieszczonym we wnętrzu każdego 

z nas. Aby rozważyć kwestię sumienia wypada 

najpierw zadać sobie 5 pytań: 

 Co to jest sumienie? 

 Co to jest błędne sumienie? 

 Co to jest prawe sumienie? 

 Jak formować prawe sumienie? 

 Jakie istnieją trudności w formowaniu 

prawego sumienia? 

1. Co to jest sumienie? 

a. Pierwsze pytanie brzmi: Co to właściwie jest 

sumienie? Otóż, sumienie to nie wymysł dewo-

cyjny − jak uważają niektórzy − lecz to po-

wszechna i kategoryczna funkcja rozumu ludz-

kiego, dzięki której człowiek jest istotą moralną. 

Od strony filozoficznej sumienie badali genialni 

myśliciele starogreccy, Sokrates, Arystoteles, 

stoicy i ich następcy. Potwierdzili oni, że czło-

wiek ma wrodzoną zdolność rozumu do pozna-

nia i rozróżnienia dobra od zła moralnego tak 

u siebie, jak i u innych. Człowiek ocenia sponta-

nicznie swoje akty, czyny, postępowania, za-

chowania i intencje jako dobre albo złe. Z tego 

rozpoznania wynika od razu zasada powinności: 

czyń dobro, a unikaj zła. 

Obecność sumienia w człowieku potwierdza 

też Biblia („Wykazują oni, że treść Prawa wypi-

sana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich 

sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich 

myśli na przemian ich oskarżające lub uniewin-

niające” − Rz 2,15).  

Bardzo wcześniej o świadomości jego istnienia 

świadczy modlitwa młodego króla Salomona. 

Król ten – w początkach swego panowania − nie 

zwraca się do Boga z prośbą o długie życie, 

o bogactwo ani o zniszczenie swoich wrogów, 

lecz prosi Pana: „Racz więc dać Twemu słudze 

serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu 

i rozróżniania dobra od zła” (1 Krl 3,9). Bez 

prawego sumienia król nie mógłby wykonywać 

swojej władzy sądowniczej. Dlatego Salomon 

prosi Boga o „rozumne serce”. Wiemy zaś, że 

„serce” w Biblii jest nie tylko określeniem części 

ludzkiego ciała, ale również synonimem centrum 

osoby, siedziby intencji i osądów. Można powie-

dzieć, że serce to nic innego jak sumienie czło-

wieka. „Serce rozumne” to sumienie, które po-

trafi słuchać, które jest wrażliwe na głos prawdy 

i dlatego jest w stanie odróżnić dobro od zła. 

b. Ojcowie Kościoła porównywali sumienie do 

Bożego światła, ukrytego w sercu człowieka 

i pozwalającego mu osądzać wartość czynów już 

dokonanych lub mających się dokonać. Mniej 

ważne dla nich było określenie, czym jest ten 

wewnętrzny głos, istotniejszą sprawą dla nich 
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było prawidłowe jego formowanie i życie we-

dług niego. 

Doroteusz z Gazy (VI w.), palestyński autor 

monastyczny, opracował − bodajże najlepszą 

w literaturze patrystycznej − syntezę nauki 

o sumieniu: 

„Kiedy Bóg stworzył człowieka, zasiał mu 

w serce coś boskiego, pewną zdolność, jaśniejszą 

i żarliwszą od iskry, oświecającą umysł i pokazu-

jącą mu to, co jest dobre a co złe. Nazywa się ona 

sumieniem i jest wyrazem prawa naturalnego. 

[…] Za tym prawem, to jest za sumieniem, szli 

patriarchowie i wszyscy święci, kiedy jeszcze nie 

było prawa pisanego, i podobali się Bogu. 

A gdy ludzie to prawo pogrzebali i podeptali 

przez narastający grzech, stało się nam potrzeb-

ne prawo pisane, stali się nam potrzebni święci 

prorocy, stało się nam potrzebne nawet przyjście 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby odsłonić 

i rozbudzić tę iskierkę zagrzebaną, aby ją oży-

wić przez przestrzeganie Jego świętych przyka-

zań. Teraz możemy albo zagrzebać ją na nowo, 

albo pozwolić jej zabłysnąć i oświecić nas, jeżeli 

Mu będziemy posłuszni. 

Jeśli bowiem sumienie nakazuje nam coś uczy-

nić, a my nim wzgardzimy i znowu się odzywa, 

a my tego nie czynimy, ale nadal je depczemy, to 

ponownie zasypujemy tę iskierkę i nie może już 

ona pouczać nas jasno spod ciężaru, którym ją 

przysypaliśmy; ale jak kopcąca lampa zaczyna 

nam świecić ciemno i wskazywać niewyraźnie. 

I tak stopniowo − podobnie jak w wodzie 

zmąconej błotem nie można rozpoznać swojego 

odbicia, tracimy zdolność słyszenia głosu su-

mienia, i w końcu prawie się nam wydaje, że go 

wcale nie mamy. Ale nie istnieje człowiek, który 

by go nie miał: jest ono bowiem czymś boskim, 

jak już powiedzieliśmy, i nigdy nie ginie, ale 

zawsze przypomina nam nasz obowiązek; tylko 

że my już nie słyszymy jego głosu, bośmy nim 

pogardzili i podeptali je. 

Dlatego prorok lamentuje nad Efraimem i mó-

wi: „Pokonał Efraim swego przeciwnika i pode-

ptał sąd” (Oz 5,11). Przeciwnikiem nazywa su-

mienie. Podobnie i w Ewangelii powiedziano: 

„Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 

dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik 

nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy i nie wtrą-

cono cię do więzienia; zaprawdę mówię ci, nie 

wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz” 

(Mt 2,25). A dlaczego nazwano sumienie prze-

ciwnikiem? Nazwano je przeciwnikiem, bo ono 

zawsze przeciwstawia się naszej złej woli i za-

wstydza nas, jeżeli nie czynimy tego, co powin-

niśmy czynić; a także jeśli czynimy to, czegośmy 

nie powinni czynić, ono nas osądza. Dlatego to 

nazwano je przeciwnikiem i nakazano: „Pogódź 

się ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim 

w drodze”. Drogą, jak mówi św. Bazyli, jest ten 

świat (św. Doroteusz z Gazy, Różne nauki,3; 

w: por. ks. Józef Naumowicz, Strzec swego su-

mienia, Pastores 4(1999)120-121). 

c. Teologia Soboru Watykańskiego II stwierdzi 

potem: „W głębi sumienia człowiek odkrywa 

prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któ-

remu winien być posłuszny i którego głos wzy-

wający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miło-

wania i czynienia dobra a unikania zła, roz-

brzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego 

unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wy-

pisane przez Boga prawo, wobec którego posłu-

szeństwo stanowi o jego godności i według któ-

rego będzie sądzony [...] Sumienie jest najtaj-

niejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, 

gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos 

w jego wnętrzu rozbrzmiewa” (Gaudium et spes, 

16.49; KKK, 1776). 

W sumieniu Bóg prowadzi dialog nie tylko 

z ludźmi wierzącymi, ale także z niewierzącymi. 

Przemawia w każdym człowieku przez jego ro-

zumną naturę, której jest Stwórcą „Bo gdy poga-

nie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czy-

nią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie 

mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, 

że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy 

jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, 

a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarża-

jące lub uniewinniające” (Rz 2,14-15).  

Sumienie to nie jest moje prywatne odczucie 

albo mniemanie. Nie jest to też opinia moralna 

na temat jakiegoś teoretycznego lub nawet fak-

tycznego czynu, ale jest to bezpośredni osąd mo-

ralny czynu lub postępowania w świetle najbar-

dziej podstawowych zasad moralnych, takich 

jak: „czyń dobro”, „unikaj zła”, „nie czyń dru-

giemu tego, co tobie nie jest miłe”, „czyń innym 

to, co byś chciał, żeby oni tobie czynili”. 

„Sumienie zakłada bowiem świadomość wła-

snego „ja”, czyli samoświadomość. U osób, 

u których nie doszło do rozwoju samoświadomo-

ści lub została ona zakłócona wskutek chorób 

psychicznych, nie można mówić o sumieniu. 

Funkcja rozumu niewątpliwie jest najważniejszą 

funkcją sumienia, choć nie jedyną. Sumienie 

obejmuje całego człowieka, a więc także wolę 

i uczucia. Stąd uzasadnione jest, zwłaszcza 

w pewnych przypadkach, używanie zamienne 

terminów „sumienie” i „człowiek”.  
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Mówiąc o sumieniu myśli się najczęściej o osą-

dzie sumienia, natomiast pomija się jego aspekt 

poznawczy. Sumienie jest najpierw zdolnością 

poznania dobra i zła, właściwą tylko człowieko-

wi. Bez tej zdolności niemożliwa byłaby kolejna 

funkcja sumienia, mianowicie osąd sumienia. 

Osąd sumienia bazuje na wcześniejszym pozna-

niu dobra. Poznanie dobra obejmuje naturalną 

zdolność odróżniania dobra i zła, która jest wro-

dzona jako efekt natury rozumnej człowieka (su-

mienie podstawowe − syntereza) i wiedzę moral-

ną, nabytą przez człowieka w doświadczeniu 

wraz z rozwojem osobowości. W tym ostatnim 

przypadku bardzo ważną rolę pełni środowisko 

społeczne, a przede wszystkim rodzina. [...] 

Sumienie jest wewnętrzną normą moralności, 

bez odniesienia do niego żadna czynność nie 

może być uznana za dobrą lub złą moralnie. 

Osąd sumienia jest ostateczną instancją moralno-

ści czynu. Każdy człowiek jest osądzany według 

wskazań własnego sumienia i ono też jest fun-

damentem godności moralnej człowieka (Bene-

dykt XVI, Kształt życia zależy od sumienia, 

Anioł Pański 24.07.2011). 

Prawdziwa wartość życia indywidualnego oraz 

społecznego zależy od prawego sumienia każde-

go człowieka. Od zdolności każdego i wszyst-

kich do rozpoznania dobra, oddzielenia go od zła 

i cierpliwego starania się, aby realizować dobro 

(por. Benedykt XVI, Kształt życia zależy od su-

mienia. Anioł Pański − Castel Gandolfo).  

Istnienie sumienia potwierdza także Po-

wszechna Deklaracja Praw Człowieka, która już 

w swoim pierwszym artykule - głosi, że wszyscy 

ludzie są obdarzeni rozumem i sumieniem.  

2. Co to jest błędne sumienie? 

Stając wobec wyboru moralnego sumienie mo-

że wydać zarówno sąd prawy (zgodny z rozu-

mem i prawem Bożym), jak i − niestety − sąd 

błędny, który od tego odbiega (KKK 1776; 

1783-1785; 1790-1793).  

Na niebezpieczeństwo błędnego sądu sumienia 

zwraca uwagę Chrystus: „Światłem ciała jest 

oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje 

ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest 

chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli 

więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, 

jakże wielka to ciemność!” (Mt 6,22-23). 

Kompromisy z własnym sumieniem są niebez-

pieczne nawet w sprawach drobnych, gdyż za-

zwyczaj rozpoczynają one proces utraty wrażli-

wości moralnej i stopniowej demoralizacji. 

Chrystus stanowczo przestrzega nas przed takimi 

kompromisami: „Kto w drobnej rzeczy jest 

wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto 

w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wiel-

kiej nieuczciwy będzie” (Łk 16,10). 

a. Istnieje kilka typowych postaci błędnego 

sumienia. Najgroźniejszym stan błędnego su-

mienie pojawia się wówczas, gdy człowiek sam 

uzurpuje sobie władzę decydowania o tym, co 

jest dobre a co jest złe moralnie, zamiast odczy-

tywać i respektować obiektywny porządek mo-

ralny. Jest to powtórka sytuacji, która doprowa-

dziła do grzechu pierworodnego. 

Kilka dni temu poznański kurialista odbiera te-

lefon, w którym rozmówca skarży się na swoje-

go proboszcza, iż ten nie chce dopuścić go do 

funkcji ojca chrzestnego. Pytany o przyczynę, 

odpowiada, że żyje w konkubinacie. Gdy dowia-

duje się o tym, że ks. proboszcz słusznie postą-

pił, przechodzi do przekleństw i stwierdzenia, iż 

– chociaż żyje w konkubinacie – i tak będzie 

przystępował do Komunii jak do tej pory. 

W niektórych nurtach myśli współczesnej pod-

kreśla się do tego stopnia znaczenie wolności, że 

czyni się z niej absolut, który sam w sobie ma 

być jedynym źródłem wartości. W tej sytuacji 

przyznaje się sumieniu prerogatywy najwyższej 

instancji, która kategorycznie i nieomylnie decy-

duje o tym, co jest dobre, a co złe. Do tezy 

o obowiązku kierowania się własnym sumieniem 

dodaje się tezę, wedle której osąd moralny jest 

prawdziwy na mocy samego faktu pochodzenia 

z sumienia. Wskutek tego znika nieodzowny 

wymóg prawdy, ustępując miejsca kryterium 

„zgody z samym sobą”, co doprowadza do skraj-

nie subiektywistycznej interpretacji osądu mo-

ralnego (por. Veritatis splendor, 32). 

Tymczasem sumienie nie jest autonomicznym 

i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co do-

bre i złe. W sumienie jest wpisana zasada posłu-

szeństwa wobec normy obiektywnej, która uza-

sadnia i warunkuje słuszność jego rozstrzygnięć: 

„W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, 

którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu wi-

nien być posłuszny i którego głos wzywający go 

zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czy-

nienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w ser-

cu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek 

bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga 

prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi 

o jego godności i według którego będzie sądzo-

ny” (KDK, 16).  

b. Błędne sumienie może wynikać też z faktu, 

że jest ono zaburzone, przez co błędnie odczytu-

je zasady moralne lub nieprawidłowo osądza da-

ne zachowanie.  
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Jakaś formą zaburzonego sumienia jest fana-

tyzm. Z reguły fanatyzm ogranicza się do wą-

skiego zespołu przekonań oraz inspirowanych 

przezeń działań. Polega na bezwzględnej, bez-

krytycznej wierze we własną słuszność. Łączy 

się to zwykle z postawą nietolerancyjną wobec 

„innych” i z potrzebą walki. Postawę taką cechu-

je doktrynerstwo, szermowania wzniosłą termi-

nologią (z religijną włącznie), a także posługi-

wanie się demagogią. Fanatykom religijnym czę-

sto towarzyszy przekonanie o szczególnej misji 

powierzonej im przez Boga. 

Fanatycy w dziedzinie religii są to najczęściej 

osoby autorytarne, agresywne, nie akceptujące 

innego punktu widzenia niż własny, mające nie-

kiedy tendencje do przeżywania myśli nadwarto-

ściowych (idees fixes). Fanatycy odznaczają się 

sprytem w pozyskiwaniu wyznawców dla swej 

idei oraz łatwym oddziaływaniem na tłumy. 

Często wykorzystują do tego celu dostępne im 

mass media (por. ks. Zdzisław Cholewiński, Od 

przystosowania do nawrócenia, Pastores 

4(1999)25). W fanatyzmie występują silne prze-

konania, iż wyznawcy danego zespołu idei po-

siedli prawdę ważną dla narodu a nawet świata. 

Taka postawa etatowych „posiadaczy prawdy” 

jest nierozerwalnie związana z różnymi rodza-

jami fundamentalizmu, to znaczy z roszczeniem 

sobie prawa do narzucania „błądzącym” uzna-

wanych przez siebie przekonań jako jedynie 

obiektywnej prawdy.  

c. Sumienie może być też niewrażliwe. Nie re-

aguje ono wtedy na zachowania, które są grzesz-

ne i które naruszają porządek moralny.  

d. Istnieje też sumienie niepewne. Wówczas 

dany człowiek − nawet wobec oczywistych fak-

tów − nie potrafi ocenić, które zachowanie jest 

dobre moralnie a które błędne.  

e. Sumienie może być też nadwrażliwe. Wtedy 

dany człowiek wszędzie dostrzega zło moralne. 

Widzi więc grzech także tam, gdzie go nie ma 

i cierpi z tego powodu. Sumienie nadwrażliwe 

może prowadzić do patologicznego poczucia wi-

ny i skrupulanctwa.  

f. Zdarza się, że sumienie znajduje się w stanie 

ignorancji i wtedy wydaje błędne sądy o czy-

nach, które mają być dokonane lub już zostały 

dokonane. Ta ignorancja może być zawiniona, 

gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie 

prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu 

powoli ulega niemal zaślepieniu. W tych przy-

padkach osoba jest odpowiedzialna za zło, które 

popełnia. Jeśli – przeciwnie – ignorancja jest 

niepokonalna lub sąd błędny bez odpowiedzial-

ności osobistej, wówczas zło popełnione przez tę 

osobę nie może być jej przypisane. Mimo tego 

pozostaje ono złem, brakiem i nieporządkiem.  

Sumienie „nie traci swej godności”, gdy czło-

wiek błądzi w dobrej wierze, to znaczy kiedy 

błądzić nie chce. Komu z nas nie zdarzyło się, 

że po latach dostrzegł swą ślepotę, która — być 

może − przysporzyła komuś niemało szkody 

i bólu? Nocens, sed innocens − powiadał Abe-

lard: „Powodujący szkodę, a przecież niewin-

ny”.  

Jeśli sumienie nie chce poznać dobra lub go 

wybrać − traci swoją godność, traci ją również 

człowiek, prawość sumienia jest bowiem równo-

znaczna z prawością człowieka. Takie sumienie 

nazywane jest przewrotnym i nie może być sę-

dzią ludzkich czynów.  

3. Co to jest prawe sumienie? 

Prawość sumienia − z kolei − przejawia się w 

dążeniu do poznania prawdy moralnej, jaką jest 

dobro. Bez woli poznania dobra moralnego 

i norm, które zmierzają do jego realizacji, reali-

zacja dobra jest niemożliwa.  

Rola sumienia nie ogranicza się do samej wie-

dzy. Człowiek bowiem może znać prawdę, ale 

nie pójść za nią. Prawość sumienia przejawia się 

nie tylko w wyborze dobra, lecz przede wszyst-

kim w trwaniu w dobrym. Tylko sumienie prawe 

jest równocześnie sumieniem prawdziwym, tzn. 

że jego osąd jest zgodny z obiektywnym porząd-

kiem moralnym.  

Sumienie może jednak błądzić wskutek niepo-

konalnej niewiedzy, której człowiek nie jest 

świadom (a błąd może dotyczyć zarówno jakości 

fizycznej, jak też moralnej czynu). W tym przy-

padku sumienie nie jest sumieniem prawdziwym, 

nie przestając być sumieniem prawym, nie traci 

też swojej godności i jest sędzią ludzkich czy-

nów. Zło spełnione pod wpływem niezawinione-

go błędu nie obciąża sumienia człowieka, cho-

ciaż jest złem obiektywnym ( por. Veritatis 

splendor, 63).  

Istotną rolę w realizacji prawego sumienia peł-

ni cnota roztropności, która jest przejawem pra-

wego umysłu w konkretnym działaniu. Roztrop-

ność zmierza do dobra czynu i jego sprawcy 

przez dostosowanie środków moralnych, ade-

kwatnych do moralnego celu. Sumienie i roz-

tropność wzajemnie się wspierają. Realizacja 

każdego dobra, każdej cnoty wymaga roztropno-

ści, która − według św. Tomasza − jest woźnicą 

cnót (auriga virtutum; STh. 2-2ae,47,5ad1) 

i sprawia, że każda cnota zachowuje złoty śro-

dek. 
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„...prawe sumienie odgrywa niezastąpioną rolę 

w każdej dziedzinie życia osobistego, rodzinne-

go, społeczno-ekonomicznego i społeczno-

politycznego. Ludzkiej godności sprzeciwiają się 

m.in.: oszustwo w handlu, niesprawiedliwe wy-

nagradzanie za pracę, podnoszenie cen przy wy-

korzystywaniu niewiedzy lub potrzeb innych, 

przywłaszczanie sobie i wykorzystywanie dla 

prywatnych celów dóbr należących do społe-

czeństwa lub przedsiębiorstwa, złe wykonywanie 

pracy, oszustwa podatkowe, a także nadmierne 

wydatki i marnotrawstwo. W odniesieniu do 

dziedziny polityki należy zwrócić uwagę na 

uczciwość w kontaktach między rządzącymi 

a rządzonymi, jawność w administracji publicz-

nej, na poszanowanie praw przeciwników poli-

tycznych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie 

pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych 

metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania 

władzy za wszelką cenę. Gdy zasady te nie są 

przestrzegane, całe życie społeczne jest wysta-

wione na ryzyko zagrożenia i rozkład” (Oświad-

czenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Po-

znańskim o prawym sumieniu – 15.03.2007). 

4. Jak formować prawe sumienie 

Wychowanie sumienia jest zadaniem całego 

życia. Kształtowanie prawego sumienia jest za-

daniem trudnym. Wynika to z faktu, że głos su-

mienia dotyczy najpierw i przede wszystkim 

oceny naszego osobistego postępowania. Owa 

trudność w osądzaniu samego siebie bierze się 

stąd, że kiedy zabieramy się za osądzanie innych 

ludzi, bywamy nadzwyczaj precyzyjnymi i kry-

tycznymi obserwatorami ich postępowania. Gdy 

zaś oceniamy własne czyny, wtedy grozi nam 

usprawiedliwianie samych siebie albo obarczanie 

odpowiedzialnością za nasze winy innych osób.  

Ważnym źródłem poznania własnego sumienia 

jest modlitwa. Chcąc spotkać Boga w modlitwie, 

muszę wpierw spotkać siebie. Muszę się zasta-

nowić, kim właściwie jestem, co kryje się na 

dnie mojej duszy. Modlitwa jest bowiem miej-

scem, gdzie staję przed Bogiem bez żadnej osło-

ny. Ukazuję się Bogu takim, jakim jestem. Wy-

pływa ze mnie wszystko, co we mnie jest. W ob-

liczu Boga poznaję prawdę o sobie. Odkrywam 

w sobie rzeczy, które mnie nurtują w ukryciu 

(por. Anzelm Grün OSB, Sumienie, życie, wol-

ność, Pastores 4(1999)10). 

a. Światłem w formowaniu prawego sumienia 

jest najpierw Słowo Boże. „Żywe jest słowo Bo-

że, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obo-

sieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy 

i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pra-

gnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które 

by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, 

wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami 

Tego, któremu musimy zdać rachunek” – uczy 

List do Hebrajczyków (Hbr 4,12-13).  

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że za 

sprawą Jej Syna wyjdą na jaw myśli wielu ludzi 

(por. Łk 2,35). Kontemplacja Słowa Bożego 

uwalnia nas od zaplątania się w sobie i wykorzy-

stywania Boga dla własnych celów. 

Św. Augustyn ukazuje nam, w jaki sposób 

słowo Boże może nas doprowadzić do we-

wnętrznej jedności. Oto co mówi na ten temat: 

„Słowo Boże jest przeciwnikiem twojej woli, 

dopóki nie stanie się sprawcą twego zbawienia. 

Dopóki jesteś wrogiem samego siebie, również 

słowo Boże jest twoim wrogiem. Bądź przyja-

cielem siebie, a wówczas słowo Boże pozostanie 

w zgodzie z tobą” (por. Anzelm Grün OSB, Su-

mienie, życie, wolność, Pastores 4(1999)11-12). 

b. Dla formacji prawego sumienia winniśmy 

prosić także o dary Ducha Świętego, szukać rady 

innych ludzi a zwłaszcza dać się prowadzić 

przez nauczanie Kościoła. 

Szczególnie ważnym i skutecznym miejscem 

kształtowania prawego sumienia jest sakrament 

pokuty a także osobisty, codzienny rachunek 

sumienia, gdzie człowiek staje w obliczu miłują-

cego Boga, w całej prawdzie o sobie oraz o wła-

snym postępowaniu. 

Kto błądzi i wypacza sumienie, czyli uznaje 

swój błąd za słuszne postępowanie, ten przekre-

śla szansę na nawrócenie i nadzieję na lepszą 

przyszłość. Kto natomiast błądzi ale zachowuje 

prawe i prawdziwe sumienie − czyli uczciwie 

odróżnia dobro od zła moralnego oraz wymaga 

od siebie nieustannego nawrócenia − ten zacho-

wuje szansę na przezwyciężenia zła i osiągnięcie 

świętości.  

5. Trudności w formowaniu prawego sumienia 

Poważnym zagrożeniem dla kształtowania 

prawego sumienia jest brak staranności i szcze-

rości wobec siebie w poznawaniu norm moral-

nych i w podejmowaniu decyzji.  

Przeszkadzają w tym również myśli pochodzą-

ce od złego ducha, które powodują lęk, spięcie 

wewnętrzne i niepewność. Przygniatają nas i od-

bierają nam poczucie własnej wartości. Ktoś np. 

wmawia sobie, że musi koniecznie iść do klasz-

toru, bo życie zakonne jest doskonalsze niż 

świeckie, w przeciwnym razie czeka go wieczne 

potępienie. A jednocześnie boi się, że nie podoła 

takiemu życiu, że nie poradzi sobie z celibatem 

itd. Bóg z pewnością nie chce, byśmy szli do 
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klasztoru, jeśli nas to przerasta, jeśli się boimy, 

że nas to wewnętrznie wyjałowi. W takim przy-

padku chodzi nie o prawdziwe powołanie, lecz 

o wybór tego, co najlepsze dla podbudowania ni-

skiej oceny własnej wartości.  

Przeszkodą mogą być również myśli pocho-

dzące od nas samych. Myśli uniemożliwiające 

skupienie, błądzące bez żadnego celu. Gdy 

przyjrzymy się im bliżej, okaże się, że są one 

odbiciem tego, co się dzieje w głębi naszej du-

szy, że ujawniają nasz prawdziwy problem we-

wnętrzny. Mogą one być znakiem ucieczki przed 

samym sobą. Uciekamy w banalne, powierz-

chowne myślenie, by uniknąć konfrontacji 

z prawdą o sobie. Kiedy zaczynamy badać te 

myśli, dociekać, co się za nimi kryje, wtedy czę-

sto okazuje się, że wskazują one na niezaspoko-

jone potrzeby, głębokie rany, których na dobrą 

sprawę nigdy jeszcze nie dopuściliśmy do naszej 

świadomości, rozpacz ukrytą pod płaszczykiem 

banalnych myśli (por. Anzelm Grün OSB, Su-

mienie, życie, wolność, Pastores 4(1999)11). 

Niemały wpływ na kształtowaniu błędnego 

sumienia mają także niektóre środki masowego 

przekazu. Promują one pewne zjawiska niemo-

ralne, które z kolei się uogólnia, traktując je jako 

zjawiska powszechne i z nich tworzy normę mo-

ralną. Końcowy wniosek wynikający z takiej 

manipulacji brzmi: skoro wszyscy tak postępują, 

to należy tak postępować. Znany jest tutaj także 

mechanizm tzw. sondaży opinii publicznej, która 

wcześniej została przez owe media w danej 

sprawie ukształtowana.  

Wszystkie te zjawiska − tak natury indywidu-

alnej jak i społecznej − utrudniają kształtowanie 

prawego sumienia. Nie można jednak powie-

dzieć, że je całkowicie uniemożliwiają. Trudno 

bowiem oczekiwać od życia „sterylnych” wa-

runków kształtowania prawego sumienia. 

ZAKOŃCZENIE 

Wniosek końcowy jest taki: „jeśli sumienie ze-

pchnie się − wraz z religią i moralnością − do sfery 

tego, co subiektywne, [...] Europa skazana jest na 

regres [a z nią także świat]. Jeśli jednak sumienie 

odkryje się na nowo jako miejsce słuchania praw-

dy i dobra, odpowiedzialności przed Bogiem 

i braćmi w człowieczeństwie, która jest siłą prze-

ciw wszelkiej dyktaturze, to wówczas jest nadzieja 

na przyszłość” (Benedykt XVI, Spotkanie ze świa-

tem polityki, nauki, kultury i biznesu oraz korpu-

sem dyplomatycznym i zwierzchnikami religijny-

mi − Teatr Narodowy w Zagrzebiu − 4.06.2011).  

Treść wykładu przekazana  

przez Jana Koziorowskiego. 

Organy kościoła  

pw. św. Michała Archanioła 
 

Z inicjatywy sekcji Siemianowice Śląskie Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach miło-

śnicy muzyki organowej i kolędowania przeżyli 

niezapomniany wieczór w kościele pw. św. Mi-

chała Archanioła w Michałkowicach, który 

zgromadził przedstawicieli wszystkich pokoleń. 

Historię organów michałowickiego kościoła 

przedstawił organmistrz dr hab. Marek Urbań-

czyk. Można było zobaczyć mechanizm instru-

mentu i zaczerpnąć wiedzę od samego mistrza. 
 

 
Klub Inteligencji Katolickiej 

oraz Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

zapraszają miłośników muzyki organowej 

i kolędowania na spotkanie 

z organmistrzem 

dr. hab. MARKIEM URBAŃCZYKIEM 

Organy kościoła pw. św. Michała Archanioła 

w piątek 31 stycznia 2020 

o godzinie 18.30 

Kościół św. Michała Archanioła 

ul. Kościelna 1 w Siemianowicach Śląskich 
 

 
Dr hab. Marek Urbańczyk, organmistrz, wykładowca 

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach (zdjęcie Danuta Sobczyk).  
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Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędo-

waniem przy żłóbku, w pięknej, bożonarodze-

niowej scenerii. 
 

 
Uczestnicy spotkania (zdjęcie NN). 
 

Składam serdeczne podziękowania księdzu 

proboszczowi Eugeniuszowi Kurpasowi za życz-

liwość i umożliwienie zorganizowania prezenta-

cji michałkowickich organów oraz ks. probosz-

czowi Krystianowi Bujakowi i wszystkim obec-

nym za zainteresowanie i wspólne kolędowanie. 

Informuję, że książka „Organy Siemianowic 

Śląskich” jest do nabycia w kancelarii parafii św. 

Michała Archanioła w Michałkowicach. 

Danuta Sobczyk 

 

 

Warto przeczytać 
 

Czesław Ryszka: Kto 

z Bogiem, a kto z dia-

błem, 

Wydawnictwo Biały 

Kruk, Kraków 2019 

Spis treści (fragmenty) 

Przedmowa 

Część I. Ocalić wartości 

Stoimy dzisiaj w obliczu 

największego w historii 

konfliktu, (…) Neobol-

szewickie brednie o rozdziale wiary od polityki, 

Św. Jan Paweł II zapowiadał wielką wiosnę 

chrześcijaństwa, Legalizacja homoseksualizmu 

to wszczepienie komórek rakowych, (…) Św. 

Jan Paweł II o ostatecznej konfrontacji między 

Kościołem a anty-kościołem, (…) 

Część II. Świadkowie wartości 

Józef „umiłowany” przez władzę ludową, (…) 

Prymas Tysiąclecia i Ojciec Ojczyzny, Matka 

Teresa – nauczycielka i szafarka miłosiernej mi-

łości, (…) Kard. August Hlond – orędownik 

wolnej Polski i prorok jej mocy, Samarytanka 

z Sosnowca. 

Z IV strony okładki: 

Czesław Ryszka należy do najpłodniejszych 

powojennych pisarzy polskich; opublikował po-

nad 80 książek! Konsekwentnie zajmuje się te-

matyka katolicka i narodową, także jako publi-

cysta, stając zawsze w obronie wartości chrześci-

jańskich i patriotycznych. Od pewnego czasu 

wyraża swój głęboki niepokój wobec tego, do-

kąd zmierza współczesny świat, w tym Polska – 

czemu daje wyraz w tej właśnie książce. Wbrew 

optymistycznym przekazom medialnym Autor 

dostrzega zagrożenia płynące z ideologii gender, 

z politycznej dominacji neoliberałów i lewaków, 

z lekceważenia sprawdzonego przez wieki po-

rządku moralnego. (…)  
 

 
Patronat: miesięcznik „Wiara, Patriotyzm i Sztuka”, 

tygodnik „Niedziela”. 

Opracował Stanisław Waluś 

Czesław Ryszka jest członkiem założycielem 

i członkiem honorowym Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

Prezydent Lech Kaczyński 

Katastrofa w Smoleńsku na znaczkach 

pocztowych świata 

 

Wyspy Świętego Tomasza 
-------------------------- 
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Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego 

7 czerwca 2020 r. w Warszawie 
 

 
BĄDŹCIE WOLNI JAK ORŁY. Prymas Tysiąclecia 

stale zachęcał, byśmy czuli wolę życia i wznosili się 

ponad przeciętność. 

Gość Niedzielny, nr 1, rok XCVII, 5 I 2020, s. 1 

Przesłanie nadal aktualne? 

W dzisiejszym świecie pomylonych pojęć, 

znaczeń słów, a przede wszystkim pogwałceń 

natury, zdania proste i oczywiste mogą przywra-

cać równowagę w umysłach i sercach ich od-

biorców. Mistrzem prostych, a jednocześnie 

z odwagą i jasnością intencji wypowiadanych 

zdań był Prymas Tysiąclecia. (…) 

Jan Żaryn, historyk, profesor UKSW, Gość 

Niedzielny, nr 1, rok XCVII, 5 I 2020, s. 16-18 
 

Wybrane myśli kard. Stefana Wyszyńskiego 

(na każdą niedzielę Wielkiego Postu 2020) 

Nie ma większej męki i udręki dla człowieka 

jak wyzbycie się Boga. Nie ma dla nas większe-

go wroga niż my sami, gdy pozbędziemy się 

wiary w Boga. 1 marca 

Powinienem brać męki i cierpienia innych lu-

dzi na siebie. Gdybym nie mógł im pomóc 

i ulżyć, to chociaż poradzę, pocieszę, wesprę, 

wytłumaczę, ducha dodam. 8 marca 

Trzeba dziś dać świadectwo Chrystusowi… 

Ale nie wystarczy samo świadectwo słowa, musi 

być świadectwo cierpienia, upokorzenia, a nieraz 

krwi… 15 marca 

Gdy przeciwko Wam podniosą się wszystkie 

pięści, to nie myślcie, że zwyciężycie, gdy im 

własną pokażecie. Nie, schowajcie ją, zaufajcie 

Bogu. 22 marca 

Choć nieraz trzeba długo czekać na skutecz-

ność naszych modlitw, nie wolno wątpić. Trzeba 

wierzyć, ufać i cierpliwie się modlić. 29 marca 

Wszystko ma swój sens w krzyżu. Dlatego nie 

ma Kościoła bez krzyża; nie ma ofiary, uświece-

nia i służby – bez krzyża. 5 kwietnia 

Dodatek do Gościa Niedzielnego (magnes 

z wybranymi myślami kard. Stefana  

Wyszyńskiego), nr 9, rok XCVI, 1 III 2020, s. 3 

 

Maryjne drogi kardynała Wyszyńskiego (2) 

Świeci nie przemijają 

Jasnogórski Instytut Maryjny i Instytut Pryma-

sa Wyszyńskiego pragną zaprosić do podjęcia 

„starej i sprawdzonej – choć wciąż nowej” – ma-

ryjnej drogi Prymasa Tysiąclecia. (…) Maryjne 

drogi Kardynała Wyszyńskiego mają być formą 

przygotowania się do jego beatyfikacji (7 czerw-

ca 2020 r.). 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w tygo-

dniku Niedziela ukazywać się będzie tekst, który 

pomoże w poznawaniu i odkrywaniu aktualności 

programu Prymasa. Autorem tekstów jest mario-

log dr Wincenty Łaszewski. Ukazały się już: 

1. Oddany Maryi 

Osobiste oddanie Prymasa Wyszyńskiego 

Matce Bożej 

2. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 

Dwie odpowiedzi Prymasa: Non possumus 

i Śluby Jasnogórskie 

Bezprawdzie 

Jeśli ktoś miał wątpliwości, że inicjatywa 

Jana Pietrzaka, aby uczcić zwycięstwo w Bi-

twie Warszawskiej AD 1920 specjalnym łu-

kiem triumfalnym, jest słuszna, to po ostat-

nich wyskokach Wowki Putina chyba tych 

wątpliwości już nie ma. (…) 

Przez prawie pół wieku mieliśmy do czy-

nienia z kłamstwem katyńskim. Demoralizo-

wało nas, bo musieliśmy udawać, że nie wie-

my tego, co wiemy. Od dekady mamy do 

czynienia z kłamstwem o „pancernej brzozie”, 

kłamstwem nieoddania wraku (pod pretek-

stem prowadzonego śledztwa), kłamstwem 

nieoddanych czarnych skrzynek, których 

obecna autentyczność jest już mocno wątpli-

wa, z kłamstwem niewinności rosyjskich kon-

trolerów lotu. (…) 

Aleksander Nalaskowski, Sieci, nr 3 (372), 

13-19 I 2020, s. 92 

Wybrał Stanisław Waluś 
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Kolejne odcinki będą dotyczyć tematów: 

3. Odnowa moralna 

Wielka Nowenna przed Millenium Chrztu Pol-

ski 

4. Nawiedzenie Maryi 

Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Czę-

stochowskiej 

5. Gorliwość w służbie 

Komisja Maryjna. Instytut Prymasowski 

6. Odpowiedzialność za Kościół 

Dzieła soborowe. Ogłoszenie Maryi Matką 

Kościoła 

7. Oddanie wolności 

Milenijny Akt oddania za wolność Kościoła 

8. Cześć Maryi 

Soboty Królowej Polski. Koronacje obrazów 

i figur Matki Bożej 

9. W domu Matki 

Pielgrzymki stanowe na Jasną Górę 

10. Wspólnota z Maryją 

Pomocnicy Matki Kościoła. Rodzina Rodzin 

11. Miłość w codzienności 

ABC społecznej Krucjaty miłości 

12. Iskra z Polski 

Pontyfikat Papieża z Polski. Oddanie świata 

Matce Bożej. 

O. Mariusz Tabulski, paulin, Niedziela,  

nr 5, 2 II 2020, s. 17 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Beatyfikacja ks. Jana Machy 
 

Opowieść o Słudze Bożym ks. Janie Masze 

„Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem…” 

Przenieśmy się w myślach do Chorzowa Starego. 

Jest noc z 2 na 3 grudnia 1942 roku. W domu An-

ny i Pawła Machów, rodziców ks. Jana, który od 

piętnastu miesięcy był uwięziony, nie było spokoj-

nie. Martwili się o swojego syna. Nagle po 22.00 

spadła na ziemię kropielnica wisząca przy 

drzwiach. Zegar z kukułką stanął o godz. 0:15, 

choć ciężarki były u góry (i choć różni zegarmi-

strzowie później naprawiali ten zegar, on już nigdy 

nie odmierzał czasu). Następne dni przyniosły wy-

jaśnienie tych nadzwyczajnych wydarzeń. Okazało 

się, że ten wieczór był czasem szczególnym dla 

wywodzącego się z Chorzowa młodego kapłana: 

w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej 

przygotowywał się na śmierć, która nastąpiła wła-

śnie kwadrans po północy z 2/3 grudnia 1942. 

Hanik z Chorzowa 

Wróćmy do początków historii jego życia. 

Przyszedł na świat 18 stycznia 1914 r. Był pier-

worodnym synem Pawła i Anny z domu Cofałka. 

Oprócz Jana, Machowie wychowywali: Piotra, 

Różę i Marię (dwójka rodzeństwa zmarła w nie-

mowlęctwie). 

To była typowa rodzina śląska. I śląskie też by-

ły jej zwyczaje, tradycja, religijność. Od począt-

ku też na małego Janka wołano Hanik. Ojciec 

Paweł, który był z zawodu mistrzem ślusarskim, 

związany był z hutą „Kościuszko”, przez wiele 

lat pracował w zakładowej kolei. Odznaczał się 

prawością charakteru i niezwykłą przedsiębior-

czością. Matka Anna była kobietą szlachetną 

i pogodnego ducha. Rodzina Machów była zżyta 

z Kościołem i parafią. 

Zapraszam do odwiedzenia witryny interneto-

wej poświęconej Słudze Bożemu: 

www.ksmacha.pl. Proszę także o modlitwę w in-

tencji procesu beatyfikacyjnego i zachęcam do 

wypraszania sobie łask przez jego wstawiennic-

two. (…) 

ks. Damian Bednarski postulator  

w procesie beatyfikacyjnym ks. Jana Machy 

https://parafiabrynow.pl/temat/gazetka/Opowiesc

-o-Sludze-Bozym-ks-Janie-Masze 

Ciąg dalszy w marcowym numerze „Dlatego”. 
 

Beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego ks. 

Jana Machy odbędzie się w sobotę, 17 paździer-

nika br., w katedrze Chrystusa Króla w Katowi-

cach. https://archidiecezjakatowicka.pl/ 

 

 

Komunikat Rady Społecznej przy 

Arcybiskupie Metropolicie Katowickim 
 

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropoli-

cie Katowickim zebrana w dniu 10 stycznia 2020 

roku podjęła następujące tematy: 

Rada Społeczna wspiera apel Metropolity Ka-

towickiego odnoszący się do obowiązkowych za-

jęć szkolnych z religii lub etyki. Szkoła, której 

zadaniem jest integralne kształcenie i wychowy-

wanie, wprowadzanie w kulturę i świat wartości 

powinna zapewnić każdemu uczniowi zapoznanie 

się z fundamentami zachowań moralnych i etycz-

nych, niezbędnymi dla osiągnięcia dojrzałości 

osobowej i odpowiedzialności społecznej. Dla ro-

dziców chrześcijańskich jest to realizacja zobo-

wiązania chrzcielnego względem dzieci do wy-

chowania ich w wierze. Dzieci i młodzież nie 

uczęszczające na lekcje religii, nie powinny być 

pozbawione kształtowania etycznego, tj. przeka-

zywania obiektywnych wartości i postaw etycz-

nych. Brak takiej edukacji prowadzi do tego, że 

wyrobienie etyczne jest czysto subiektywne, opar-

te na własnym przekonaniu czy intuicji. 

https://parafiabrynow.pl/temat/gazetka/Opowiesc-o-Sludze-Bozym-ks-Janie-Masze
https://parafiabrynow.pl/temat/gazetka/Opowiesc-o-Sludze-Bozym-ks-Janie-Masze
https://archidiecezjakatowicka.pl/
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Rada Społeczna zapoznała się z inicjatywami 

społecznymi odnoszącymi się do kwestii ochro-

ny życia dzieci nienarodzonych. Rada dostrzega 

związek pomiędzy dramatycznymi nieraz decy-

zjami o zabójstwie dzieci nienarodzonych, 

a formacją moralną i etyczną. Zwrócono także 

uwagę na kwestię odpowiedzialności polityków 

za stanowienie prawa, chroniącego życia od po-

częcia aż do naturalnej śmierci. W tym kontek-

ście z niepokojem odnotowano bezczynność 

Trybunału Konstytucyjnego, który nie rozpatrzył 

poselskiego wniosku dotyczącego stwierdzenia 

niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej, 

dopuszczającej aborcję ze względu na podejrze-

nie upośledzenia lub nieuleczalnej choroby za-

grażającej życiu nienarodzonego dziecka. 

Rada podkreśliła też konieczność zintensyfi-

kowania działań, wymiany informacji oraz ko-

nieczność powstawania inicjatyw (legislacyj-

nych, finansowych, społecznych, wolontaryj-

nych, etc.) tworzących rzeczywistą alternatywę 

dla tych trudnych wyborów i zmierzających do 

szeroko pojętej profilaktyki i opieki świadczonej 

zarówno dzieciom nienarodzonym, jak i ich ro-

dzicom, zwłaszcza matkom i bliskim. 

Rada Społeczna zapoznała się ze stanem praw-

nym i praktycznymi rozwiązaniami w archidie-

cezji katowickiej związanymi z ochroną dzieci i 

młodzieży przed nadużyciami seksualnymi. 

Członkowie Rady Społecznej wysłuchali wy-

stąpienia ks. dr hab. Henryka Olszara, przedsta-

wiającego stan prac prowadzonych w Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego nad bio-

gramami osób, które zostaną upamiętnione w In-

stytucji Kultury Panteon Górnośląski. Rada wy-

raża nadzieję, że nastąpi zapowiadane i oczeki-

wane na Górnym Śląsku podpisanie w Minister-

stwie Kultury wynegocjowanej umowy, aby pla-

nowane prace mogły zostać ukończone termino-

wo, zwieńczając w czerwcu 2022 r. planowane 

obchody 100-lecia powrotu Górnego Śląska do 

Macierzy. 

Rada Społeczna przekazuje wyrazy solidarno-

ści pani prof. Ewie Budzyńskiej w związku 

z oskarżeniem jej o to, że prezentując katolicki 

model rodziny narzuca studentom poglądy rady-

kalno-katolickie oraz w związku z toczącym się 

w jej sprawie postępowaniem przed Komisją 

Dyscyplinarną Uniwersytetu Śląskiego. Pociąga-

nie do odpowiedzialności nauczyciela akademic-

kiego za głoszone przez niego poglądy jest 

oczywistą formą cenzury i próbą narzucenia śro-

dowisku akademickiego jednego światopoglądu, 

co przypomina najgorsze praktyki z czasów ko-

munistycznych. Rada wyraża nadzieję, że wol-

ność akademicka stosowana będzie proporcjo-

nalnie i z szacunkiem dla myśli chrześcijańskiej. 

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropoli-

cie Katowickim. 

https://archidiecezjakatowicka.pl/arcybiskup/rad

a-spoleczna/ii-kadencja/93-rady/rada-

spoleczna/1061-komunikat-rady-spolecznej-

przy-arcybiskupie-metropolicie-katowickim 
 

 

Księdzu Metropolicie Krakowskiemu 

Markowi Jędraszewskiemu Bóg zapłać 

Część II 
 

Z czytelnikami „Dlatego” dzielę się dalszymi 

informacjami związanymi z posługą duszpaster-

ską ks. abpa Marka Jędraszewskiego Metropolity 

Krakowskiego.                          Stanisław Waluś 

 

Abp Marek Jędraszewski 

Człowiek Roku Klubów „Gazety Polskiej” 
 

 
Dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i głosi-

ciel prawdy. Nie uległ zastraszaniu i represjom. 

Gazeta Polska, nr 3 (1379), 15 I 2020, s. 1 

Arcybiskup Marek Jędraszewski 

Człowiekiem Roku Klubów „Gazety Polskiej” 

Gazeta Polska, nr 3 (1379), 15 I 2020, s. 6-8 

 

Człowiek roku 2017 „Tygodnika Solidarność” 

ks. abp Marek Jędraszewski 
Pisaliśmy o tym w „Dlatego” nr 3 (315) z 1 marca 

2018 r. na str. 17. 

https://archidiecezjakatowicka.pl/arcybiskup/rada-spoleczna/ii-kadencja/93-rady/rada-spoleczna/1061-komunikat-rady-spolecznej-przy-arcybiskupie-metropolicie-katowickim
https://archidiecezjakatowicka.pl/arcybiskup/rada-spoleczna/ii-kadencja/93-rady/rada-spoleczna/1061-komunikat-rady-spolecznej-przy-arcybiskupie-metropolicie-katowickim
https://archidiecezjakatowicka.pl/arcybiskup/rada-spoleczna/ii-kadencja/93-rady/rada-spoleczna/1061-komunikat-rady-spolecznej-przy-arcybiskupie-metropolicie-katowickim
https://archidiecezjakatowicka.pl/arcybiskup/rada-spoleczna/ii-kadencja/93-rady/rada-spoleczna/1061-komunikat-rady-spolecznej-przy-arcybiskupie-metropolicie-katowickim
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Nagroda absolwentów KUL  

dla abp. Jędraszewskiego 

Znajdujemy się pod ogromna presją antykultu-

ry – mówił abp Marek Jędraszewski odbierając 

nagrodę im kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Duchowny odebrał wyróżnienie w siedzibie 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. (…) 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,  

nr 4, rok XCVI, 26 I 2020, s. 6 

 

Odważnie broni prawdy 

Laureatem tegorocznej nagrody im. Jerzego 

Ciesielskiego Tygodnika Rodzin Katolickich 

„Źródło” został ks. abp Marek Jędraszewski. 

Metropolita krakowski dedykował ją wszystkim 

tym, którzy mają odwagę bronić prawdy o czło-

wieku i za tę prawdę cierpią. Uroczystość wrę-

czenia nagrody odbyła się wczoraj [24 I 2020] 

w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. (…) 

Na początku spotkania prof. Janusz Kawecki 

wyjaśnił, że kapituła nagrody wyróżnia każdego 

roku osobę, która w szczególny sposób zasłużyła 

się na rzecz pomocy rodzinom i w umacnianiu 

rodzin w Polsce. Podkreślił, że ks. abp Marek 

Jędraszewski otrzymał ją za wypełnianie posługi 

myślenia wobec rodzin w Polsce, za odwagę 

przywoływania i pokazywania drogowskazów 

prowadzących do zbawienia, za odczytywanie 

i świadczenie o współczesnym „non possumus” 

wobec różnych błędnych ideologii, a także za he-

roiczną wręcz odwagę w głoszeniu prawdy. (…) 

Małgorzata Pabis, Nasz Dziennik  

nr 20 (6678), 25-26 I 2020, s.20 

 

Niech katolickie uczelnie mają odwagę 

Podczas Mszy św. w kolegiacie św. Anny 

w Krakowie w 623. rocznicę powołania Wydzia-

łu Teologicznego w Akademii Krakowskiej, 

krótkie słowo wygłosił abp Marek Jędraszewski. 

Nawiązał do stwierdzenia bp. Andrzeja Jeża, 

który stan, w jakim znajdują się katolickie uczel-

nie, nazwał „intelektualną hibernacją”. Wynika 

to, jak stwierdził krakowski metropolita, z ich 

milczenia wobec stojących przed Kościołem wy-

zwań. „Chcę wyrazić życzenie, aby Uniwersytet 

Papieski Jana Pawła II w Krakowie był środowi-

skiem, które ma odwagę być solidarne z oczeki-

waniami ludzi tęskniących do prawdy. By był on 

środowiskiem, które ma odwagę, jeśli trzeba, 

wyrazić sprzeciw wobec ideologii, które chcą 

pozbawić człowieka jego godności” – powie-

dział. (…) 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,  

nr 3, 19 I 2020, rok XCVI, s. 6 

W tej sprawie nie warto 

„kłaść się Rejtanem” 
 

Tak często można przeczytać czy usłyszeć 

opinie o „ciemnym średniowieczu”. I na nic 

przypominania, wyjaśnienia, wskazywanie na 

uniwersytety – twory średniowiecznego Kościoła 

– ośrodki skupiające mistrzów i studentów 

wspólnie szukających prawdy. Bo niezależność 

od wszelkiej władzy, prawo odwołania się do 

papieża, uniwersyteckie stopnie dające licentia 

ubique docendi − reguła jakby żywcem odwzo-

rowana w prawie o stopniach naukowych w dzi-

siejszej Unii Europejskiej. Najważniejszy cel 

uniwersytetu to prawda i jej odnajdywanie; nie − 

narzucanie, nie przekonanie, że już wszystko zo-

stało odkryte i dlatego pozostaje tylko pouczanie 

innych. Jeszcze w XX wieku nikt o uniwersyte-

tach nie sądził inaczej. I jeżeli te reguły nie były 

przestrzegane (np. ZSRR czy innych państwach 

totalitarnych), to było to traktowane jako zaprze-

czenie ideałom. 

A dziś niespodzianka. Minister odpowiedzial-

ny za uczelnie w Polsce chyba się pogubił, gło-

sząc, że gotów jest kłaść się Rejtanem w obronie 

ideologii, nie prawdy: „położę się Rejtanem, jeśli 

ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczyć 

wolność słowa zwolennikom ideologii gender”. 

Sam przyznał: chodzi o ideologię! 

A przecież ideologię stanowi światopogląd, dok-

tryna będąca narzędziem działania jakiejś grupy 

społecznej: partii, organizacji itp. Broni ona intere-

su klasy politycznej wprzęgając w swoją służbę 

poglądy czy doktrynę filozoficzną. Dla marksizmu 

ideologią były poglądy polityczne, filozoficzne, 

sztuka, religia. Dlatego rugowano z uczelni tylu 

wybitnych wykładowców w ZSRR, PRL czy w in-

nych krajach demoludów. Ale i dziś sprawy profe-

sorów: Aleksandra Nalaskowskiego czy Ewy Bu-

dzyńskiej pokazują, że władza administracyjna 

chce decydować jakich poglądów wolno nauczać, 

a które są zakazane. 

Myślenie ideologiczne nigdy nie jest swobod-

ne, niezależne i nie szuka prawdy dla niej samej 

– w prawdziwej cenie jest korzyść, jaką ona 

przynosi. Nie ważny jest człowiek – chyba, że 

staje się „stronnikiem”, „posłusznym narzę-

dziem” (ideologia widzi zresztą tylko dwa typy 

ludzi: służących (swoich, posłusznych, bezmyśl-

nych, naiwnych) oraz wrogów (czyli mających 

odwagę myśleć inaczej). Zawsze też chce sobie 

podporządkować przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość; reinterpretuje historię, planuje 

„szczęśliwą przyszłość”, panuje nad teraźniej-

szością. Prawdziwy obraz i proroczy równocze-
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śnie takich działań zawarł George Orwell 

w „Roku 1984”. Ideologia jest agresywna i tole-

rancji wymaga tylko dla siebie: nie ma jej dla 

wrogów; bez dialogu, szacunku dla rozmówcy, 

za to z relatywizmem, podejrzliwością i oskarże-

niami: przeciwnika nie warto przekonywać − 

trzeba go pokonać i zniszczyć. 

Zastanawiam się jak można bronić ideologii 

gender? Jak pan Minister może usprawiedliwiać 

głoszenie ideologii na uniwersytecie – szkole 

mającej służyć prawdzie? Jak można akceptować 

stosowanie metod administracyjnych (usuwanie 

z uczelni, zawieszanie itp.) w rozstrzyganiu spo-

rów; jak to pogodzić z misją uniwersytetu, który 

(poza czasami totalitarnymi) był płaszczyzną 

dyskusji. Niepojęte! Decyzją rektora uczony zo-

staje „przywołany do porządku”, bo nie myśli 

tak, jak wymaga polityczna poprawność! Ciekaw 

jestem, czy pan Wicepremier „położy się Rejta-

nem” także w obronie praw tych uczonych, któ-

rzy głoszą poglądy konserwatywne, czyli po pro-

stu zgodne ze zdrowym rozsądkiem i funkcjonu-

jące od wieków w myśleniu Europejczyków? 

Czy może zdolny jest do tego gestu wyłącznie 

dla genderyzmu: marnej i zbędnej sieczki pseu-

dointelektualnej? 

Bardzo bym chciał – i pewnie nie tylko ja – 

żeby znów odnalazły swoje miejsce w działaniu i 

nauczaniu uniwersyteckim prawda, dobro i pięk-

no. Tylko za nie warto „kłaść się Rejtanem”: 

„Remedium na lęk przed chaosem świata jest 

niezmienne i nieprzemijające – piękno”, uważał 

zmarły 12 stycznia 2020 książę konserwatywnej 

myśli europejskiej Roger Scruton. 

Pomyślmy o tym: barbarzyńcy już nie od dziś 

są w naszym ogrodzie! 

+ Wiesław Mering  

 

 

Profanacja kościoła w Szczecinie 
 

Jesienią 2019 r. na 

wschodniej ścianie ko-

ścioła – Sanktuarium 

Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Szcze-

cinie pojawił się napis 

„GOTT IST TOTT”. 

Kościół ten został wy-

lany z betonu po 

I wojnie światowej 

(jako drugi w Niem-

czech). Faktura tynku 

uniemożliwia usunie-

cie bluźnierczego napisu bez uszkodzenia tynku. 

 
 

Stanisław Jan z Leopolis Maruszczak 

 

 

Dewastacja 136-letniej kapliczki  

na „Przełęczy u Panienki”! 
 

W piątek, 31 stycznia [2020] około godziny 

13:00 do naszej redakcji wpłynęła informacja 

o dewastacji kapliczki znajdującej się na „Prze-

łęczy u Panienki”. To miejsce znajduje się po-

między szczytami Groniczek i Chrobacza Łąka. 

Nazwa przełęczy pochodzi właśnie od kapliczki 

z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny („Pa-

nienki”). (…) 

Kapliczka została ufundowana w 1884 roku 

przez nadleśniczego dóbr Kozy, Juliusza Beinli-

cha, jak głosi tradycja − z wdzięczności za cu-

downe ocalenie życia przed wilkami. Znajdujący 

się w górnej części obraz − wizerunek Madonny 

Częstochowskiej − ufundowany został w 1933 

roku przez Julię i Jerzego Giernlów z Krakowa, 

związanych rodzinnie z Kozami. (…) 

W niedzielę wieczorem zatrzymano 40-

letniego mieszkańca Bielska-Białej, który jest 

podejrzany o akt wandalizmu na Wzgórzu Trzy 

Lipki i Przełęczy u Panienki. (…) 

https://www.bielsko.info/wiadomosci/21975-

zdjecia-dewastacja-136-letniej-kapliczki-na-

przeleczy-u-panienki-bielsko-biala-kozy45 

 

 

Dewastacja krzyża na Trzech  

Lipkach. Ktoś oblał go farbą! 
 

W miniony piątek [31.01.2020] opisywaliśmy 

sprawę dewastacji 136-letniej kapliczki na 

„Przełęczy u Panienki” w Beskidzie Małym. Nie 

minęły dwa dni i niestety jest kolejny akt wanda-

lizmu związany z niszczeniem symboli religij-

nych. Tym razem sprawa tyczy się krzyża na 

wzgórzu Trzy Lipki w Bielsku-Białej. (…) 

https://www.bielsko.info/wiadomosci/21975-zdjecia-dewastacja-136-letniej-kapliczki-na-przeleczy-u-panienki-bielsko-biala-kozy45
https://www.bielsko.info/wiadomosci/21975-zdjecia-dewastacja-136-letniej-kapliczki-na-przeleczy-u-panienki-bielsko-biala-kozy45
https://www.bielsko.info/wiadomosci/21975-zdjecia-dewastacja-136-letniej-kapliczki-na-przeleczy-u-panienki-bielsko-biala-kozy45
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Podstawa 40-metrowego krzyża górującego od 

2001 roku nad miastem została oblana czerwoną 

farbą. Oblany został także m.in. wizerunek Jana 

Pawła II. (…) 

https://www.bielsko.info/21981-zdjecia-

dewastacja-krzyza-na-trzech-lipkach-ktos-oblal-

go-farba-bielsko-biala 

 

Miejsca, w których dokonano dewastacji były 

miejscem modlitwy 14 września 2019 r. w ra-

mach modlitewnego wydarzenia „Polska pod 

Krzyżem”. Zdjęcia tych miejsc wykonane 14 IX 

2019 r. są zamieszczone w „Dlatego” nr 10 

(334) z 22 X 2019 r. na s. 13 i 14 (krzyż na 

wzgórzu Trzy Lipki) i na s. 15 (kapliczka na 

przełęczy U Panienki, która znajduje się między 

górami Groniczki i Hrobacza Łąka). 

Stanisław Waluś 

 

 

Krucjata dla Polski  
 

Polska potrzebuje prezydenta odważnie bro-

niącego chrześcijańskich wartości – 1 marca 

rozpoczyna się krucjata modlitewna w intencji 

wyborów. 

Do modlitwy i postu przed wyborami prezy-

denckimi, o mądrość i światło Ducha Świętego 

dla Polaków, aby roztropnie głosowali, mając na 

uwadze dobro Polski, zachęca sanktuarium Naj-

świętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewange-

lizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Zaproszeni 

są wszyscy Polacy. – Ważne jest aby wybrać na 

prezydenta człowieka, który jest dobrym Pola-

kiem i katolikiem, który będzie godnym repre-

zentantem katolickiej Polski – mówi w rozmo-

wie z „Naszym Dziennikiem” o. dr Tadeusz Ry-

dzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja. (…) 

O modlitwie połączonej z wyrzeczeniem w po-

staci postu mówi Pan Jezus na kartach Ewange-

lii, wskazując, że jest ona potrzebna zwłaszcza 

wobec zagrożeń duchowych. (…) 

Każdy z nas jest zachęcany do podjęcia modli-

twy i postu w wybranym przez siebie dniu w in-

tencji wyborów prezydenckich. Zaproszenie kie-

rowane jest do wszystkich, bez wyjątku. 

− Osoby chore, które nie mogą w wybranym 

przez siebie dniu modlitwy i postu uczestniczyć 

we Mszy św., Komunię Świętą mogą przyjąć 

w sposób duchowy, ofiarując ją we wskazanej 

intencji – tłumaczy o. Andrzej Laskosz CSsR. 

Zgłoszenia do krucjaty modlitewnej przyjmo-

wane są w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. 

Zapisu można dokonać, dzwoniąc pod numer te-

lefonu 693 168 247 lub poprzez pocztę elektro-

niczną: sanktuarium@radiomaryja.pl. Inną formą 

dokonania zapisu jest zgłoszenie listowne trady-

cyjną pocztą na adres: Sanktuarium, Droga Sta-

rotoruńska 3; 87-100 Toruń (należy podać imię 

i nazwisko oraz wybrany dzień włączenia się 

w modlitewną krucjatę). 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 37 (6695), 14 II, s. 1 i 8 

 

 

O trzeźwą Polskę 
 

Wobec plagi alkoholizmu podejmijmy absty-

nencję i módlmy się o trzeźwość młodzieży i ca-

łego Narodu. W Środę Popielcową do „Naszego 

Dziennika” dołączony zostanie obrazek z modli-

twą o trzeźwość za przyczyną św. Maksymiliana 

Marii Kolbego. Jest to też zachęta, aby w Wiel-

kim Poście ofiarować w intencji Ojczyzny abs-

tynencję od alkoholu. 

− W czasie przygotowania do beatyfikacji ks. 

kard. Stefana Wyszyńskiego zachęcam wszystkich 

do modlitwy w intencji trzeźwości Narodu. Ta in-

tencja stale była ważna dla Prymasa, musi być i dla 

nas. Proszę również o szczególny dar dobrowolnej 

abstynencji, aby wzbudzić w Narodzie ducha ofia-

ry i zmobilizować wszystkich do troski o trzeź-

wość – podkreśla w rozmowie z nami ks. bp Tade-

usz Bronakowski. Jak zaznacza przewodniczący 

Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apo-

stolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, tej 

mobilizacji służy inicjatywa „Naszego Dziennika”. 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik, nr 44 

(6702), 22-23 II 2020, s. 1 i 9 

 

 

Módlmy się o trzeźwość  

Narodu Polskiego 
 

Ks. kard. Stefan Wy-

szyński, którego beatyfi-

kację będziemy przeży-

wali 7 czerwca 2020 r., 

uczył nas: „Przez absty-

nencję wielu do trzeź-

wości wszystkich”. Po-

dejmij abstynencję 

w Wielkim Poście. Wy-

trwaj do beatyfikacji 

Prymasa Tysiąclecia – 

wielkiego orędownika 

trzeźwości. Proś codziennie o wstawiennictwo 

św. Maksymiliana Kolbego. Ratuj nasz Naród 

przed niszczącą go plagą alkoholizmu. 

https://www.bielsko.info/21981-zdjecia-dewastacja-krzyza-na-trzech-lipkach-ktos-oblal-go-farba-bielsko-biala
https://www.bielsko.info/21981-zdjecia-dewastacja-krzyza-na-trzech-lipkach-ktos-oblal-go-farba-bielsko-biala
https://www.bielsko.info/21981-zdjecia-dewastacja-krzyza-na-trzech-lipkach-ktos-oblal-go-farba-bielsko-biala
mailto:sanktuarium@radiomaryja.pl
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Modlitwa do św. Maksymiliana Kolbego 

− patrona Ruchu Trzeźwości w Polsce 

Święty Maksymilianie, który tyle razy przy-

pominałeś, że szatan przy pomocy alkoholu za-

biera Chrystusowi wiele dusz nieśmiertelnych, 

miej nas w swojej opiece. Poświęcając się dla 

drugiego człowieka, pokazałeś jak wielką war-

tość ma życie ludzkie. Ciebie więc Kościół 

w Polsce chce uznawać za Patrona Trzeźwości. 

Wyjednaj, prosimy, moc naszemu katolickiemu 

narodowi, który Maryi Jasnogórskiej uroczyście 

ślubował walkę z pijaństwem. Pomóż nam sku-

tecznie zachęcać bliźnich do życia w trzeźwości. 

Amen. 

 

 

Od nowa po staremu? 

Czy ideologia jest ważniejsza od nauki? 

Brawo dr hab. Ewa Budzyńska! 
 

Nadtytuł nawiązuje do hasła ze stanu wojenne-

go w Polsce. Tytuł stanowi pytanie, na które 

zawsze powinna być jednoznaczna odpowiedź: 

nie. Podtytuł jest wyrazem uznania dla Pani prof. 

Ewy Budzyńskiej za głoszenie prawdy.  

Jako były nauczyciel akademicki postanowi-

łem dla czytelników „Dlatego” zebrać nieco ma-

teriału dotyczącego postępowania Uniwersytetu 

Śląskiego wobec swojego pracownika i reakcji 

na to postępowanie.  

Na początek prezentuję apel, który podpisał 

między innymi ks. abp Wiktor Skworc, metropo-

lita katowicki. Dalej list Urszuli Furtak, prezes 

Akcji Katolickiej w Polsce, pismo KZ NSZZ 

„Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego i Stano-

wisko Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ Solidar-

ność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, fragmenty 

e-maila z Ordo Iuris do mnie oraz Oświadczenie 

AKO Katowice.  

Postanowiłem wybrać tytuły z czytanej przeze 

mnie prasy wraz z danymi bibliograficznymi 

i niekiedy krótkimi fragmentami artykułów oraz 

na koniec fragmenty felietonu prof. Aleksandra 

Nalaskowskiego. Z informatora „Nauka polska”: 

prof. dr hab. Aleksander Stanisław Nalaskowski, 

Klasyfikacje KBN: pedagogika, Specjalności: 

pedagogika ogólna. 

 Stanisław Waluś 

 

Stań w obronie prof. Ewy Budzyńskiej! 

Informowaliśmy o postępowaniu wytoczonym 

prof. Ewie Budzyńskiej przez rzecznika dyscy-

plinarnego Uniwersytetu Śląskiego na podstawie 

skargi grupy studentów. Pani profesor zarzucono 

nietolerancję i homofobię. Powstała strona inter-

netowa, za pośrednictwem której można wysłać 

do rektora UŚ apel w obronie prof. Budzyńskiej. 

W ten sposób swoje poparcie wyraził już abp 

Wiktor Skworc, metropolita katowicki. 

bronmyprofesor.pl 

Zarzuca się pani profesor, że nie podziela ide-

ologii gender – podsumował dr Marcin Olszów-

ka z instytutu Ordo Iuris, którego prawnicy re-

prezentują prof. Budzyńską. 

Jarosław Dudała / gosc.pl 

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-

diecezji/aktualnosci/1060-stan-w-obronie-prof-

ewy-budzynskiej 

 

List Pani Prezes Akcji Katolickiej do 

Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego,  

Jarosława Adama Gowina 

Akcja Katolicka w Polsce staje w obronie Pro-

fesor Ewy Budzyńskiej, w związku z rzucanymi 

na nią kalumniami i wszczętym postępowaniem 

dyscyplinarnym. Domagamy się tym samym 

przywrócenia wiarygodności Uniwersytetom, 

w perspektywie prawdy i wolności, z argumen-

tami rzetelnych badań naukowych a nie wpro-

wadzania na nie zamętu i odzierania z godności 

kadry profesorskiej. 

Ewa Budzyńska polska socjolog, jest doktorem 

habilitowanym nauk humanistycznych, profeso-

rem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Specjalizacja naukowa Profesor 

Budzyńskiej obejmuje m.in. zagadnienia z za-

kresu socjologii rodziny i socjologii moralności. 

Niniejsze kwestie od dwudziestu ośmiu wykłada, 

jako nauczyciel akademicki. Efekt pracy nauko-

wej Profesor Budzyńskiej imponuje. Jej publika-

cje i artykuły są wydawane i drukowane w wielu 

cenionych polskich i zagranicznych czasopi-

smach. Wiedza, merytoryczne przygotowanie, 

sumienność, rzetelność i skuteczność, to przy-

mioty Profesor, które zaowocowały wykonaniem 

licznych ekspertyz dla organów samorządowych 

i organizacji „trzeciego sektora”. Warto zwrócić 

uwagę, że kompetencje Profesor Budzyńskiej 

zostały wykorzystane również w szeregu działań 

Prezydenta Miasta Katowic, czy Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Akcja Katolicka w Polsce jest zaniepokojona 

faktem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 

i żądania kary nagany, jakiej zażądał dla Pani 

Profesor Budzyńskiej, Uniwersytecki rzecznik 

dyscyplinarny prof. Wojciech Popiołek. Żądanie 

dyscyplinarnej kary nagany, po skardze studen-

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1060-stan-w-obronie-prof-ewy-budzynskiej
https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1060-stan-w-obronie-prof-ewy-budzynskiej
https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1060-stan-w-obronie-prof-ewy-budzynskiej
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tów pro-LGBT, w której zarzucono Profesor Bu-

dzyńskiej nachalność w zakresie przekazywania 

słuchaczom „ideologii anti-choice, poglądów 

homofobicznych, antysemityzmu, dyskryminacji 

wyznaniowej, informacji niezgodnych ze współ-

czesną wiedzą naukową oraz promowanie po-

glądów radykalno-katolickich”, jest wielce 

krzywdzące. 

Propagowana przez Panią Profesor a przywo-

łana w opinii studentów pro-LGBT „ideologia”, 

to przede wszystkim: określanie osoby w prena-

talnej fazie rozwoju dzieckiem, czy definiowanie 

rodziny zgodnie z artykułem 18 Konstytucji RP, 

jako podstawowej i naturalnej komórki społecz-

nej, rozumianej jako związek kobiety i mężczy-

zny. Jak informuje Instytut na Rzecz Obrony 

Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, w niniejszym 

przypadku: „Nie do przyjęcia okazało się także 

zaprezentowanie publikowanych w prasie na-

ukowej wyników badań na temat skutków wy-

chowywania dzieci przez osoby pozostające 

w relacjach homoseksualnych”. 

Szanowny Panie Ministrze, 

w dobie promowania na uczelniach pluralizmu 

naukowego, tolerancji oraz dialogu, z dużym 

niepokojem przyjmujemy działania władz Uni-

wersytetu Śląskiego względem dr hab. Ewy Bu-

dzyńskiej, dotyczących przeprowadzonego wy-

kładu z tematem: „Międzypokoleniowe więzi 

w rodzinach światowych”. Przypominamy jed-

nocześnie, że według doniesień prasowych ce-

lem zajęć było: „zapoznanie uczestników z ro-

dziną, jako elementem struktury społecznej oraz 

przedstawienie, jakie formy przyjmowała ona na 

przestrzeni wieków w zależności od kształtującej 

ją kultury czy religii”. 

Zadziwia fakt, że społeczność studencka pro-

LGBT, nie zgłosiła zastrzeżeń w zakresie prze-

kazywanych treści, co do kwestii odmienności 

kulturowych rodzin wyznawców judaizmu, isla-

mu czy hinduizmu. Po zajęciach dotyczących 

rodziny w kontekście jedynie nauki chrześcijań-

skiej grupa studentów złożyła do władz uczelni 

skargę na panią Profesor. 

Przez wiele lat żyliśmy w epoce kształtowanej 

przez ideologię marksistowską, która rugowała z 

uczelni fundamentalne zasady konstytuujące ideę 

uniwersytetu. W miejsce dialogu pluralizmu na-

ukowego, tolerancji i dialogu, wprowadzono 

wówczas „jedynie słuszną linię partii i jej pseu-

donaukową ideologię”. Czy dziś, w XXI wieku, 

nie jesteśmy przypadkiem świadkami testowania 

i „siłowego” wprowadzania w życie na polskich 

uniwersytetach zasad tzw. „tolerancji represyw-

nej”, którą opracował ideolog Nowej Lewicy, 

niemiecki komunista Herbert Marcuse? 

Podzielając opinię profesora Wojciecha Świąt-

kiewicza, który w odniesieniu do zaistniałej sy-

tuacji wyraźnie wyartykułował, że: „Studenci 

mają prawo wyrażać swoje opinie i oceny fak-

tów, wyników badań naukowych czy konstytu-

cyjnych zapisów. Nie można jednak tych samych 

praw odmawiać również profesorom”. Wszystko 

wskazuje, że podobnie jak w przypadku postę-

powania dyscyplinarnego i zawieszenia we 

wrześniu 2019 r. Profesora Aleksandra Nala-

skowskiego, inkryminacje stawiane obecnie Pro-

fesor Budzyńskiej, wpisują się kampanię na 

rzecz zastraszania wykładowców akademickich, 

którzy podejmują intelektualną i rzeczową pole-

mikę z tezami ideologii gender, promowanymi 

przez środowiska LGBTQ. 

Żywimy nadzieję, nie tylko na zainteresowanie 

Szanownego Pana Ministra sprawą naruszenia 

dóbr osobistych i dorobku naukowego Profesor 

Ewy Budzyńskiej, ale przede wszystkim, liczy-

my na podjęcie wysiłku, zmierzającego w kie-

runku przywrócenia wiarygodności Uniwersyte-

tom, jako miejscom, w których pracuje się na 

rzecz społeczeństwa i całej kultury, w perspek-

tywie prawdy i wolności, obszaru w zakresie 

prawa naturalnego i badań naukowych. 

Z wyrazami szacunku 

Urszula Furtak 

prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

Warszawa, 17 stycznia 2020 r. 
https://www.gosc.pl/doc/6113647.Akcja-Katolicka-

apeluje-do-wicepremiera-Gowina-ws-prof 

 

Katowice, 18.01.2019 r. 

 Szanowny Pan 

 Prof. dr hab. Ryszard Mikosz 

 Przewodniczący Uczelnianej Komisji 

 Dyscyplinarnej 

 Ds. Nauczycieli Akademickich 

 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Szanowny Panie przewodniczący, 

W związku z wszczęciem wobec Pani profesor 

Ewy Budzyńskiej postępowania dyscyplinarnego 

w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Na-

uczycieli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego 

– na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego dla 

nauczycieli akademickich UŚ Pana prof. dr. hab. 

Wojciecha Popiołka z dn. 21.10.2019 r. – Komi-

sja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, po zapo-

znaniu się z materiałem dowodowym, przedsta-

wia Komisji następującą opinię amicus curie. 

https://www.gosc.pl/doc/6113647.Akcja-Katolicka-apeluje-do-wicepremiera-Gowina-ws-prof
https://www.gosc.pl/doc/6113647.Akcja-Katolicka-apeluje-do-wicepremiera-Gowina-ws-prof
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Zapoznaliśmy się z treścią skargi części stu-

dentów II roku socjologii specjalności Wiedza 

o społeczeństwie skierowanej do Jego Magnifi-

cencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Kato-

wicach, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych 

i Dyrektora Instytutu Socjologii oraz z wyjaśnie-

niami Pani profesor, a także materiałami doty-

czącymi treści prowadzonych przez nią wykła-

dów. Przeprowadzona przez Panią Profesor ana-

liza międzypokoleniowych więzi w rodzinach 

światowych na przestrzeni wieków w zależności 

od kształtującej ją kultury lub religii była oparta 

o literaturę naukową i nie naruszała ani wyników 

badań naukowych, ani norm konstytucyjnych. 

Brak w tej sytuacji jakiegokolwiek czynu dyscy-

plinarnego. 

Profesor Ewa Budzyńska była zawsze wysoko 

oceniana przez swoich przełożonych, a w ciągu 

dwudziestoośmioletniej pracy naukowej na Uni-

wersytecie Śląskim opublikowała wiele książek 

i artykułów naukowych dla polskich i zagranicz-

nych czasopism, a także wykonała szereg eks-

pertyz dla organów władz samorządowych i or-

ganizacji społecznych. 

Zarzuty studentów o „homofonię, antysemi-

tyzm, ideologię anti-choice oraz poglądy rady-

kalno-katolickie” nie znajdują potwierdzenia 

w materiałach dowodowych i opinii przełożo-

nych i współpracowników. 

W tym przypadku można mówić o sytuacji 

wykładowcy, któremu odmawia się prawa do 

wyrażania własnych opinii i oceny faktów, wy-

ników badań naukowych czy norm konstytucyj-

nych. Atak na Panią Profesor godzi w po-

wszechną gwarancję wolności wyrażania swoich 

poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnia-

nia informacji, a także wolność badań nauko-

wych i wolność nauczania. 

Biorąc pod uwagę całość materiału dowodo-

wego, stoimy na stanowisku, ze Obwiniona Pani 

profesor nie popełniła czynu dyscyplinarnego i 

powinna zostać uniewinniona. 

Łączę wyrazy szacunku 

PRZEWODNICZĄCY 

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

KRZYSZTOF PSZCZÓŁKA 

 

Do wiadomości: 

1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Rektor 

Uniwersytetu Śląskiego 

2. prof. dr hab. Elżbieta Kuraj 

3. dr hab. Ewa Budzyńska 

 

Stanowisko Regionalnej Sekcji Nauki 

NSZZ Solidarność  

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

z dnia 19.02.2020 r. 

Regionalna Sekcja Nauki NSZZ Solidarność 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach 

zgadza się z opinią i popiera stanowisko Komisji 

Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu 

Śląskiego, nr pisma KZ/UŚ/3/2020 z dnia 

18.01.2020 r. i uznaje, że dr hab. Ewa Budzyń-

ska nie popełniła zarzucanego jej czynu dyscy-

plinarnego i powinna zostać uniewinniona. 

 

Za nami pierwsza rozprawa w sprawie Pani 

Profesor Ewy Budzyńskiej, której groziły  

kary dyscyplinarne za przedstawianie  

tradycyjnego modelu rodziny 

Szanowny Panie Doktorze, 

w piątek późnym popołudniem [31.01.2020] 

zakończyła się rozprawa Pani Profesor Ewy Bu-

dzyńskiej przed komisją dyscyplinarną Uniwer-

sytetu Śląskiego. Pani profesor towarzyszyli 

prawnicy Ordo Iuris. 

Komisja wciąż nie podjęła decyzji o losie Pani 

Profesor, oskarżonej o rzekome przewinienia 

„homofobii”, prezentowania „poglądów radykal-

no-katolickich” i nauczania o rodzinie jako 

wspólnocie opartej na małżeństwie kobiety 

i mężczyzny. (…) 

Podczas rozprawy Pani Profesor udzieliła 

szczegółowych, rzeczowych informacji o treści 

i naukowych podstawach swojego wykładu, któ-

ry stał się pretekstem dla oskarżeń ze strony ra-

dykalnej, lewicowej grupy studentów. Swoje 

stanowisko przedstawił także prof. Wojciech Po-

piołek, rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu 

Śląskiego, który wciąż stanowczo żąda dyscypli-

narnej nagany dla Pani Profesor. (…) Z przyczyn 

formalnych i w celu przesłuchania kolejnych 

świadków rozprawę odroczono do 13 marca. 

(…) 

Najbardziej niepokojąca okazała się jednak re-

akcja rzecznika dyscyplinarnego prof. Wojciecha 

Popiołka, który po rocznym postępowaniu wyja-

śniającym, uznawszy zarzuty „antysemityzmu” 

i „nienaukowości” za fałszywe, jednocześnie… 

zażądał dla Pani Profesor kary dyscyplinarnej 

nagany. Uzasadnił to między innymi „prewencją 

ogólną”, czyli koniecznością przestrzeżenia in-

nych wykładowców i badaczy przed powtarza-

niem „błędów” Pani Profesor. (…) 

Ponad 33 tysiące podpisów pod petycją 

w obronie Pani Profesor trafiło do rektora Uni-

wersytetu Śląskiego. Petycja przygotowana 
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przez nas wraz z Centrum Życia i Rodziny wzy-

wała władze uczelni do niezwłocznego zakoń-

czenia postępowania i przeproszenia Pani Profe-

sor za przyłączenie się Uniwersytetu do ideolo-

gicznego ataku na jej osobę, podważenie jej na-

ukowego i dydaktycznego dorobku. (…) 

Podczas wywiadu udzielonego Polskiemu Ra-

diu w siedzibie Ordo Iuris, Pani Profesor słusz-

nie powiedziała „Mam wrażenie, że odchodzi się 

od poszukiwania prawdy i zmierza w kierunku 

służenia ideologiom”. 

Wicepremier [Gowin] popiera Ordo Iuris 

w sprawie zmian w ustawie. (…) 

Łączę wyrazy szacunku 

adw. Jerzy Kwaśniewski − Prezes Instytutu na 

Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris  

e-mail otrzymany 01.02.2020 r. 

  

Oświadczenie AKO Katowice w obronie  

Pani Prof. Ewy Budzyńskiej,  

19 stycznia 2020 roku 

AKO Katowice wspiera wszelkie działania, 

które kierowane są w obronie pani prof. Ewy 

Budzyńskiej, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. 

Zawsze będziemy występować w obronie wol-

ności słowa na uczelniach oraz we wszystkich 

instytucjach działalności publicznej o profilu 

akademickim. 

Uczelnia wyższa, która jest i zawsze będzie ko-

lebką wolności intelektualnej i obywatelskiej 

winna respektować prawa jej pracowników do 

wypowiadania swoich poglądów oraz prowadze-

nia wolnych badań naukowych. Każda uczelnia 

jest miejscem debaty, dyskusji i rozmowy, a ście-

ranie się różnych poglądów i polemiczny charak-

ter dyskusji winien być dumą każdej instytucji 

akademickiej. Jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek 

represji poglądów i wprowadzaniu cenzury. Wol-

ność słowa jest jednym z najważniejszych założeń 

misji uczelni. Nauczyciel akademicki musi mieć 

prawo do wypowiedzenia swoich poglądów, nie-

zależnych, wolnych i zgodnych z konstytucją 

państwa polskiego. Wspieramy i będziemy zaw-

sze wspierać wszelkie działania w obronie osób, 

które będą represjonowane za głoszenie wolnej 

myśli i słowa w Polsce, która jest wolnym krajem 

i naszą Ojczyzną. Przypominamy, iż w Misji 

Uniwersytetu Śląskiego czytamy: 

(Dokument przyjęty przez Senat UŚ na posie-

dzeniu w dniu 20 maja 1997r.) ,,Uniwersytet Śląski 

działając w myśl najlepszej tradycji etosu nauki eu-

ropejskiej przyjmuje, iż jako wspólnota uczonych 

i studentów złączonych wzajemnym szacunkiem 

i zaufaniem nie tylko odpowiada na wzrastające 

edukacyjne potrzeby społeczności, którym czyni 

zadość kształcąc na najwyższym możliwym po-

ziomie i prowadząc badania naukowe w poszano-

waniu podstawowego prawa akademickiej wolno-

ści w dociekaniu Prawdy, lecz także wypełnia 

istotną służbę społeczną polegającą na wszech-

stronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu 

twórczych postaw i duchowych aspiracji ludzi 

z nim związanych, oddziałując w ten sposób na 

kulturowe oblicze Regionu i całej Polski.” 

,,Uniwersytet służy Wolności Jednostki speł-

niającej poprzez naukę część swojego powołania 

życiowego i wolności badań naukowych. Na 

niej, bowiem wspiera się szacunek dla Osoby 

ludzkiej i innych istot zarówno ożywionych, jak 

i nieożywionych.” 

Jesteśmy świadomi takiego powołania uczelni, 

którą jest nie tylko uniwersytet, ale każda inna 

jednostka edukacyjna, badawcza i akademicka. 

Dlatego wspieramy apel o obronę pani prof. Ewy 

Budzyńskiej, długoletniego pracownika uczelni 

i Osoby o wzorowej postawie etycznej. 

Zarząd AKO Katowice 

http://ako.katowice.pl/?p=823 

 

Z prasy 

Atak na wykładowcę. Władze Uniwersytetu 

Śląskiego wszczęły postępowanie dyscyplinarne 

wobec naukowca broniącego prawdy o małżeń-

stwie i rodzinie. Przeciwko prof. Ewie Budzyń-

skiej, socjolog rodziny, do władz uczelni wystą-

piła grupa studentów. (…) W ocenie prof. KUL 

Przemysława Czarnka, prawnika i posła PiS, to 

bezprawna cenzura. (…). Urszula Wróbel, Nasz 

Dziennik, nr 11 (6669), 15 I 2020, s. 1 i 4 

Kampania zastraszania naukowców. List 

skierowany do Wiceprezesa Rady Ministrów 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana 

Jarosława Adama Gowina. Urszula Furtak 

prezes Akcji Katolickiej w Polsce, Warszawa, 17 

stycznia 2020 r. Nasz Dziennik, nr 15 (6673), 15 

I 2020, s. 5 

Knebel na prawdę. Zenon Baranowski, Nasz 

Dziennik, nr 15 (6673), 20 I 2020, s. 5 

Nietolerancja. Tylko czyja? Socjolog rodziny 

z Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Ewa Budzyń-

ska stanie przed uczelnianą komisją dyscyplinar-

ną za wypowiedzi dotyczące m.in. aborcji i sek-

sualizmu. (…) – Zarzuca się pani profesor, ze nie 

podziela ideologii gender – podsumował dr Mar-

cin Olszówka z Instytutu Ordo Iuris, którego 

prawnicy reprezentują prof. Budzyńską. (…). Ja-

rosław Dudała, Gość Niedzielny, nr 3, rok XCVI, 

19 I 2020, s. 9 

http://ako.katowice.pl/?p=823
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Kara za prawdę. Ta sprawa może pokazać, 

w którą stronę zmierza świat, a na pewno niektó-

re szkoły wyższe. Rzecznik dyscyplinarny Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach chce ukara-

nia wykładowcy za… przedstawienie małżeń-

stwa jako związku kobiety i mężczyzny – alar-

muje Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo 

Iuris”. (…). W.D., Niedziela, nr 3, 19 I 2020, s. 8  

Cenzura na uczelni. Do prokuratury wpłynęło 

zawiadomienie w związku z podejrzeniem po-

pełnienia przestępstwa w ramach postępowania 

dyscyplinarnego wobec prof. Ewy Budzyńskiej. 

Jak poinformował minister Michał Woś, szef re-

sortu sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro jako 

prokurator generalny podjął czynności z urzędu, 

polecając prokuraturze zbadać tę sprawę. (…). 

Nasz Dziennik, nr 16 (6674), 21 I 2020, s. 2 

Porażka rozumu. O kulisach rezygnacji z pra-

cy na Uniwersytecie Śląskim mówi prof. Ewa 

Budzyńska, socjolog rodziny. Nasz Dziennik, nr 

17 (6675), 22 2020, s. 1 

Język studentów mnie przeraża. Z prof. Ewa 

Budzyńską, socjologiem rodziny, psychologiem 

rozmawia Urszula Wróbel. Nasz Dziennik, nr 17 

(6675), 22 I 2020, s. 4 

W prawdzie. (…) Szkoda, że w tym świecie 

dochodzi do sytuacji karygodnych, czego przy-

kładem jest postępowanie dyscyplinarne za wy-

głoszenie wykładu, który przedstawiał koncepcje 

małżeństwa i rodziny w chrześcijaństwie. (…). 

ks. Adam Pawlaszczyk, Gość Niedzielny, nr 4, 

rok XCVI, 26 I 2020, s. 3 

Nie chodzi tylko o mnie. Andrzej Grajewski: 

12 listopada 2019 r. poinformowała Pani rekto-

ra Uniwersytetu Śląskiego, że w związku z ide-

ologicznymi, krzywdzącymi zarzutami studentów 

wobec swojej osoby i wnioskiem rzecznika dys-

cyplinarnego o wszczęcie postępowania oraz su-

gerowaną przez niego naganą składa Pani rezy-

gnację z pracy. Można więc powiedzieć, że ci, 

którzy zainicjowali protest przeciwko Pani, osią-

gnęli w ten sposób swój cel. Prof. Ewa Budzyń-

ska: Nie sądzę. Czasami odejście w ramach pro-

testu w takiej sytuacji, kiedy nie można już wię-

cej zrobić, jest gestem symbolicznym. Kiedy 

otrzymałam oskarżenie w postaci anonimowego 

donosu ze strony studentów, uświadomiłam so-

bie, że równo 50 lat temu w podobnej sytuacji 

znalazł się mój ojciec, śp. Stanisław – polonista i 

historyk. Donos na niego napisał aktyw zetem-

powski, a rzecz działa się w jednym z gimna-

zjów męskich w Wielkopolsce. Ojciec był ab-

solwentem Uniwersytetu Lwowskiego, w czasie 

okupacji ukrywał się przed aresztowaniem w 

ramach Intelligenzaktion, a mimo to był zaanga-

żowany w tajne nauczanie. (…) Andrzej Grajew-

ski: Punktem zapalnym okazał się wykład wygło-

szony przez Panią 17 grudnia 2018 r. O czym on 

był? Prof. Ewa Budzyńska: Przedstawiał kon-

cepcje małżeństwa i rodziny w chrześcijaństwie 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na katolicyzm. 

(…) W tej sprawie nie chodzi tylko o mnie. Zda-

ję sobie sprawę, że jestem tylko pionkiem w 

szerszej walce o najważniejsze wartości, która 

toczy się nie tylko w Polsce. Niestety, Zachód 

już ją przegrał. Gość Niedzielny, nr 4, rok XCVI, 

26 I 2020, s. 22-23 

Prawda pod pręgierzem. Sprawa dyscypli-

narna prof. Ewy Budzyńskiej została odroczona 

do 13 marca. (…) Głosy poparcia dla jej postawy 

płynęły z kraju i zza granicy. Pod petycją w 

obronie profesor podpisało się 33 tys. osób. – 

Presja społeczna ma sens. Jeżeli nie będziemy 

protestować, to głos katolików będzie marginali-

zowany. Lewica żywi się biernością ludzi do-

brych – konkluduje Kotula. Rafał Stefaniuk, 

Nasz Dziennik, nr 26 (6684), 1-2 II 2020, s. 3 

Czas milczenia? Andrzej Grajewski: 31 stycz-

nia Komisja Dyscyplinarna UŚ rozpatrzy wnio-

sek rzecznika dyscyplinarnego prof. Wojciecha 

Popiołka o udzielenie nagany prof. Ewie Bu-

dzyńskiej za poglądy, które rzekomo miała pre-

zentować podczas wykładu. Jakie znaczenie dla 

społeczności akademickiej będzie miała ta decy-

zja? Prof. Wojciech Świątkiewicz: Dodam, że 

wniosek prof. Popiołka dookreśla funkcje tej na-

gany, wskazując na jej prewencyjny charakter 

zarówno w zakresie prewencji ogólnej, jak i 

szczegółowej. Muszę powiedzieć, że jestem w 

najwyższym stopniu zdumiony tymi sformuło-

waniami. Jak można do postępowania dyscypli-

narnego, administracyjnego, wewnątrz uczelnia-

nego wprowadzać pojęcia z obszaru prawa kar-

nego? (…). Gość Niedzielny, nr 5, rok XCVI, 2 II 

2020, s. 22-23 

 

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz jest człon-

kiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach, a w informatorze „Nauka polska” jest na-

stępująca informacja: prof. dr hab. Wojciech 

Krzysztof Świątkiewicz, Klasyfikacje KBN: so-

cjologia, Specjalności: socjologia kultury, socjo-

logia regionu, socjologia religii, socjologia ro-

dziny.  

W informatorze „Nauka polska” jest też nastę-

pująca informacja: dr hab. Ewa Anna Budzyń-

ska, Klasyfikacje KBN: socjologia, Specjalności: 

socjologia rodziny, socjologia moralności. 
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Nie odpuszczać 

Tego felietonu nie mogłem nie napisać. I nie 

dlatego, że tak bardzo chciałem to zrobić. Ale 

dlatego, że samo życie mnie do tego przymusiło. 

A piszę go bez przyjemności. Oto rzecznik dys-

cyplinarny tej uczelni wystąpił do komisji dys-

cyplinarnej o ukaranie doktor habilitowanej, pro-

fesor Uniwersytetu Śląskiego Ewy Budzyńskiej 

za… No właśnie, tu zaczynają się schody i strze-

lista niekompetencja pana rzecznika. Powie-

działbym nawet niekompetencja na poziomie 

analfabetycznym. (…) 

Ewidentnie do tej całej sprawy można stoso-

wać pojęcie ideologicznej cenzury. To jej wręcz 

laboratoryjna, poglądowa ilustracja. Można ją 

będzie przywoływać w akademickich podręczni-

kach. Wykład profesorki był „niesłuszny”, bo 

był „niesłuszny”, „był homofoniczny, bo był 

homofoniczny”, a postępowanie rzecznika było 

słuszne, bo rzecznik UŚ przecież się nie myli. 

(…) Nie słyszałem nic o reakcji kolegów ukara-

nej profesorki z Rady Wydziału. A jakże się tam 

mają moi tamtejsi koledzy? (…) A co na to pro-

fesorowie z Wydziału Prawa i Administracji? 

Nie mają nic do powiedzenia? (…) 

W tym wszystkim prof. Ewa Budzyńska zde-

cydowała się na krok ostateczny – zrezygnowała 

z pracy na tej uczelni. I moim zdaniem to 

ogromny błąd. Tak nie wolno! (…) 

Nie wolno rezygnować ze zmiany tego, co 

zmienić można! Trzeba wycofać tę decyzję, 

wziąć łebskiego Saczkowskiego jako pełnomoc-

nika i walczyć. Czy słyszał ktoś o skazańcu, któ-

ry się dobrowolnie powiesił? Nie odpuszczajmy 

nawet wtedy, gdy dopada nas beznadzieja. (…) 

Aleksander Nalaskowski, Sieci, nr 5 (374),  

27 I – 2 II 2020, s. 110 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

„Nadzwyczajna kasta” 
 

Tytuł niniejszego opracowania jest w cudzy-

słowie, bo słowa te wypowiedziała sędzia NSA, 

Irena Kamińska na Kongresie Sędziów Polskich. 

Moim zdaniem, gdy chce się dowiedzieć, czym 

zajmuje się dana grupa zawodowa, to najlepiej 

posłuchać kogoś z jej członków. Np. gdy ktoś 

chce wiedzieć co to jest metrologia, to może za-

pytać o to członka Komisji Metrologii Oddziału 

PAN w Katowicach. Chrześcijanina zapytajmy 

co to jest chrześcijaństwo, a co to jest chrystia-

nizm, ekologa o różnice między ekologią a eko-

logizmem. Mam nadzieję, że pani Irena Kamiń-

ska nie myślała o wszystkich sędziach w Polsce.  

Ostatnio w prasie ukazało się wiele artykułów 

związanych z reformą sądownictwa w Polsce. 

Niżej przytoczę informacje o artykułach, jakie 

ukazały się od stycznia 2020 r. w czytanej przeze 

mnie prasie. Podaję w porządku chronologicz-

nym. Czasem cytuję mały fragment, gdyż nie 

wszyscy czytelnicy „Dlatego” mają łatwy dostąp 

do prasy. W Internecie jest bardzo dużo informa-

cji, ale nie każdy korzysta z Internetu. Dobrze się 

stało, że w TVP Info powstał program „Kasta”, 

który jest wieczorem regularnie nadawany. Po-

może on widzom lepiej zrozumieć termin „nad-

zwyczajna kasta”. Na końcu tego opracowania 

podaję „Oświadczenie w sprawie reformy wy-

miaru sprawiedliwości w Polsce” z 20 grudnia 

2019 roku autorstwa Akademickich Klubów 

Obywatelskich w Polsce.  

 

Przegląd prasy 

Marsz tysiąca tóg przeciwko niezawisłości 

sądów. Aleksander Mimier, Gazeta Polska Co-

dziennie, nr 9 (2529), 13 I 2020, s. 5 

Toga to symbol prawa. Z Bartoszem Kow-

nackim, posłem PiS, członkiem Krajowej Rady 

Sądownictwa rozmawia Urszula Wróbel, Nasz 

Dziennik, nr 9 (6667), 13 I 2020, s. 4 

KE chce zablokować reformę polskiego 

wymiaru sprawiedliwości. Bruksela chce wy-

łączyć Izbę Dyscyplinarną. Jan Przemyłski, 

Gazeta Polska Codziennie, nr 11 (2531), 15 

I 2020, s. 3 

Czas i nam wyjść na ulicę, dać sygnał po-

parcia dla reformy sądownictwa. Bądź wier-

ny, idź. Jerzy Lubach, Gazeta Polska Codzien-

nie, nr 13 (2533), 17 I 2020, s. 14 

Bezprawna szarża Brukseli. Komisja Euro-

pejska próbuje brutalnie ingerować w polski 

proces ustawodawczy. (…) Europosłowie, któ-

rzy głosowali za rezolucją w sprawie praworząd-

ności w Polsce; Grupa Europejskiej Partii Ludo-

wej: Magdalena Adamowicz (niezależna), Bar-

tosz Arłukowicz (PO), Jerzy Buzek (PO), An-

drzej Halicki (PO), Krzysztof Hetman (PSL), 

Danuta Hübner (PO), Tomasz Frankowski (PO), 

Adam Jarubas (PSL), Jarosław Kalinowski 

(PSL), Ewa Kopacz (PO), Janusz Lewandowski 

(PO), Elżbieta Łukacijewska (PO), Radosław Si-

korski (PO), Róża Thun und Hohenstein (PO); 

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i De-

mokratów: Marek Belka (SLD), Robert Biedroń 

(Wiosna), Włodzimierz Cimosiewicz (SLD), 

Sylwia Spurek (Wiosna), Leszek Miller (SLD), 

Rafał Stefaniuk. Nasz Dziennik, nr 14 (6672), 

18-19 I 2020, s. 1 i 3 
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Unijny atak na polską suwerenność. Prof. 

Mieczysław Ryba, Nasz Dziennik, nr 14 (6672), 

18-19 I 2020, s. 27 [Mieczysław Ryba jest preze-

sem KIK w Lublinie] 

Gra przeciw Polsce. Z Beatą Kempą (Prawo 

i Sprawiedliwość), deputowaną do Parlamentu 

Europejskiego rozmawia Jacek Sądej, Nasz 

Dziennik, nr 9 (6667), 13 I 2020, s. 4 

Działamy w interesie Polaków. Z dr. Marci-

nem Romanowskim, wiceministrem sprawiedli-

wości rozmawia Zenon Baranowski, Nasz Dzien-

nik, nr 15 (6673), 20 I 2020, s. 7 

„Kasta” gra jak partia. Jacek Karnowski, 

Sieci, nr 4 (373), 20-26 I 2020, s. 3 

Toga w togę z esbekami. Trudno zrozumieć 

decyzje sądów, które lekceważąc konstytucję 

i ustawę dezubekizacyjną, przywracają wysokie 

emerytury byłym esbekom. (…). Marek Pyza, 

Marcin Wikło, Sieci, nr 4 (373), 20-26 I 2020, 

s. 18-21 

Gra pozorów. Wojciech Reszczyński, Sieci, nr 

4 (373), 20-26 I 2020, s. 90 

O co tu naprawdę chodzi. Janusz Szewczak, 

Sieci, nr 5 (374), 27 I-2 II 2020, s. 98-99 

Rebelia w todze. Zenon Baranowski, Nasz 

Dziennik, nr 20 (6678), 25-26 I 2020, s. 1 i 3 

Widmo chaosu. Komisja Europejska wsparła 

rebelię środowiska sędziowskiego w Polsce. 

(…). Rafał Stefaniuk, Nasz Dziennik, nr 20 

(6678), 25-26 I 2020, s. 4 

Rokosz. Prof. Bogdan Chazan, Nasz Dziennik, 

nr 20 (6678), 25-26 I 2020, s. M8 

Wyborczy pluralizm. Marek Jurek, Gość 

Niedzielny, nr 4, rok XCVI, 26 I 2020, s. 74 

Rzecznik Komisji Europejskiej na ratunek 

nadzwyczajnej kaście. Europejscy urzędnicy 

chcą nam ustalać prawo. Jan Przemyłski, Ga-

zeta Polska Codziennie, nr 21 (2541), 27 

I 2020, s. 5 

Uchwała nie wiąże sędziów. Zenon Baranow-

ski: Sytuacja prawna po uchwale Sądu Najwyż-

szego jest niezwykle trudna. Nagle około 500 

sędziów nie może prowadzić procesów, mimo że 

są nadal sędziami. Mariusz Witkowski: Uchwała 

składu połączonych izb: Cywilnej, Karnej oraz 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sadu Najwyż-

szego z dnia 23 stycznia 2020 r. w Polsce nie jest 

prawem powszechnie obowiązującym, a zatem 

nie wiąże sędziów sądów powszechnych, czyli 

rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych. Nie 

wiąże także sędziów sądów administracyjnych 

czy wojskowych. Konstytucja RP pośród źródeł 

prawa nie wymienia uchwał Sądu Najwyższego, 

a zatem stojąc na gruncie Konstytucji, należy 

opierać się na ustawach, które są źródłem prawa 

powszechnie obowiązującego. To są fakty, któ-

rym nie sposób skutecznie zaprzeczyć. Należy 

pamiętać, że w Polsce tylko i wyłącznie Prezy-

dent RP jest organem uprawnionym do powoły-

wania na urząd sędziego i nie ma uprawnionego 

organy, który mógłby go w tym obowiązku za-

stąpić. (…). Z sędzią Mariuszem Witkowskim, 

prezesem Sądu Rejonowego w Siemianowicach 

Śląskich rozmawia Zenon Baranowski, Nasz 

Dziennik, nr 23 (6681), 29 I 2020, s. 5 

Uchwała Sądu Najwyższego zawieszona. 
Trybunał Konstytucyjny zdecydował o wstrzy-

maniu stosowania uchwały Sądu Najwyższego. 

(…). Urszula Wróbel, Nasz Dziennik, nr 24 

(6682), 30 I 2020, s. 5 

Polska na celowniku. Dorota Kania, Gazeta 

Polska Codziennie, nr 24 (2544), 30 I 2020, s. 2 

Ile dywizji ma Jourova? Adrian Stankowski, 

Gazeta Polska Codziennie, nr 24 (2544), 30 

I 2020, s. 2 

Uchwała Sądu Najwyższego destabilizująca 

wymiar sprawiedliwości zawieszona. Trybu-

nał Konstytucyjny wstrzymuje anarchię 

w polskim sądownictwie. Paweł Tunia, Gazeta 

Polska Codziennie, nr 24 (2544), 30 I 2020, s. 3 

Dzielenie sędziów. Zenon Baranowski: Ostat-

nio mamy uchwałę Sądu Najwyższego, którą 

Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za 

sprzeczną z prawem. Przemysław Czarnek: Sąd 

Najwyższy, łamiąc podstawowe zasady prawa 

w Polsce, wydaje orzeczenia kompletnie bez 

podstawy prawnej. (…). Z dr hab. Przemysła-

wem Czarnkiem, prawnikiem konstytucjonalistą, 

posłem PiS rozmawia Zenon Baranowski, Nasz 

Dziennik, nr 25 (6683), 31 I 2020, s. 5 

Rokosz w sądach. Spór o sadownictwo staje 

się sporem o suwerenność Polski. Małgorzata 

Rutkowska, Nasz Dziennik, nr 26 (6684), 1-2 II 

2020, s. 1 

Krzyżówka: UE – Polska. Ks. prof. Czesław 

S. Bartnik, Nasz Dziennik, nr 26 (6684), 1-2 II 

2020, s. M2-M3 

Sędzia nie jest ponad prawem. Z Mec. Janu-

szem Margasińskim rozmawia Małgorzata Rut-

kowska, Nasz Dziennik, nr 26 (6684), 1-2 II 

2020, s. M4 

Niepodległość czy Targowica. Spór o sądow-

nictwo w Polsce przyjął rozmiary, które mogą 

przerażać. (…). Prof. Mieczysław Ryba, , Nasz 

Dziennik, nr 26 (6684), 1-2 II 2020, s. 27 

Nikt nie chce ustąpić. O istocie konfliktu wo-

kół reform wymiaru sprawiedliwości oraz szan-

sie na porozumienie obozu rządzącego i opozycji 
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rozmawiali w czasie debaty „Gościa Niedzielne-

go” i Radia eM wiceminister sprawiedliwości 

Michał Wójcik i poseł Platformy Obywatelskiej 

Borys Budka. Publikujemy zapis obszernych 

fragmentów tej debaty. Bogumił Łoziński, Gość 

Niedzielny, nr 5, rok XCVI, 2 II 2020, s. 30-33 

Umarła ulica, pozostała zagranica. 30 stycz-

nia 2020 r. „Wiadomości” TVP pokazują mate-

riał, który został nakręcony w Parlamencie Eu-

ropejskim. Radosław Sikorski (PO), Robert Bie-

droń (Lewica), Marek Belka (Koalicja Europej-

ska) i prof. Wojciech Sadurski (związany ze śro-

dowiskiem Adama Michnika) w Parlamencie 

Europejskim dyskutują, jak powstrzymać PiS 

przed reformą sądownictwa, i apelują do polity-

ków, by zrezygnowali z „miękkiej” postawy wo-

bec Polski. (…). Dorota Kania, Gazeta Polska 

Codziennie, 27 (2547), 3 II 2020, s. 14 

O niezawisłości sędziowskiej. Bronisław 

Wildstein, Sieci, nr 6 (375), 3-9 II 2020, s. 15 

Wyroki sądów już się komentuje. Nie ma 

w Polsce gazety, która by nie opisywała nad-

użyć, zaniedbań, a czasem i łamania prawa ze 

strony sędziów, jednak dopiero program TVP 

„Kasta” postawił tezę, że chodzi tu nie o poje-

dyncze, rozproszone przypadki, ale efekt patolo-

gii trzeciej władzy. (…). Jakub Augustyn Macie-

jewski, Sieci, nr 6 (375), 3-9 II 2020, s. 46-47 

Albo pudrujemy, albo reformujemy. W ży-

ciu zawodowym, gdy dochodzi do ochrony wła-

snych interesów, moi dawni mentorzy zaprzecza-

ją temu, czego uczą – mówi w rozmowie z Mar-

cinem Fijołkiem Marcin Warchoł, wiceminister 

sprawiedliwości, poseł PiS. (…). Sieci, nr 

6 (375), 3-9 II 2020, s. 48-50 

Koniec z bezkarnością nadzwyczajnej kasty. 

Opozycja w amoku. We wtorek wieczorem pre-

zydent Andrzej Duda podpisał nowelizację 

ustaw sądowniczych. (…). Jan Przemyłski, Ga-

zeta Polska Codziennie, nr 30 (2550), 6 II 2020, 

s. 3 

Polacy chcą zmian w sądownictwie. Ryszard 

Kapuściński, Gazeta Polska Codziennie, nr 31 

(2551), 6 II 2020, s. 2 

Kościół za dialogiem. Przewodniczący Konfe-

rencji Episkopatu Polski poparł „dialog ws. sytu-

acji w wymiarze sprawiedliwości i narastającego 

konfliktu związanego z jego reformą” i zaapelo-

wał, aby ten problem był rozwiązany w Polsce. 

(…). Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 6, 

rok XCVI, 9 II 2020, s. 7  

Polacy przeciwko Polsce. Szukanie przez 

opozycję pomocy w walce politycznej przeciwko 

rządom Zjednoczonej Prawicy w instytucjach 

międzynarodowych bardzo szkodzi Polsce. (…). 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 6, rok 

XCVI, 9 II 2020, s. 7 

To uchwała Sądu Najwyższego jest kagań-

cowa. Z Lidią Staroń, senator niezależną, roz-

mawia Edyta Hołdyńska, Sieci, nr 7 (376), 10-16 

II 2020, s. 31-34 

20 tys. osób powiedziało „basta!” wynatu-

rzeniom polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

Ani kroku w tył! Szczecin, Wejherowo, Dzier-

żoniów, Gliwice, Białystok, Suwałki, a także 

Hamburg czy Paryż – osoby z całej Polski i z za-

granicy zjechały w sobotę do Warszawy, aby 

wyrazić poparcie dla reform sądownictwa. (…). 

Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie, nr 

33 (2553), 10 II 2020, s. 4-5 

 

Oświadczenie w sprawie reformy wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce 

20 grudnia 2019 r. 

W imieniu społeczności skupionej w Akade-

mickich Klubach Obywatelskich i sympatyków 

Klubów, działając w poczuciu odpowiedzialno-

ści za Kraj, wzywamy Rząd i Parlament Rzeczy-

pospolitej do kontynuowania dzieła reformy 

wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie stwier-

dzamy, że z perspektywy obywatelskiej dzieło to 

będzie udane, jeżeli: 

•obywatelom zostanie zapewnione prawo do 

rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd 

i w rozsądnym czasie. Oznacza to konieczność 

reformy procedur cywilnej i karnej, wsparcie po-

zasądowych metod rozwiązywania sporów, 

a także zagwarantowania obywatelom, których 

nie stać na skorzystanie z profesjonalnego za-

stępstwa procesowego, dostępu do nieodpłatnej 

pomocy prawnej na etapie przedprocesowym 

i procesowym, przy czym Państwo Polskie nie 

może przerzucać kosztów pomocy prawnej w ca-

łości lub części na profesjonalnych pełnomocni-

ków. 

•nowe przepisy wzmocnią realizację konstytu-

cyjnej zasady trójpodziału władz, uniemożliwia-

jąc władzy sądowniczej próby przejęcia kompe-

tencji parlamentu lub rządu, zaś władzy wyko-

nawczej – ingerencję w funkcjonowanie sądów 

w sposób, który mógłby być odebrany jako pró-

ba administracyjnego wpływania na orzecznic-

two sędziów. 

•reforma zapewni istnienie mechanizmu kon-

troli i równowagi władz, zapobiegającego upoli-

tycznieniu sądownictwa, jak również przekształ-

cenia się go we władzę pozostającą poza wszelką 

kontrolą – rządzącą się własnymi prawami i od-
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powiadającą wyłącznie przed Bogiem i Historią. 

Zdecydowanie opowiadamy się za istnieniem 

i sprawnym działaniem Izby Dyscyplinarnej 

wolnej od nacisków politycznych, ale stanowczo 

eliminującej zachowania naganne poszczegól-

nych sędziów. 

Rozumiemy konieczność uzdrowienia najpierw 

struktury sądownictwa, zwłaszcza organów na-

czelnych i ich wzajemnych relacji i kompetencji, 

ale równocześnie oczekujemy zintensyfikowa-

nych działań zdecydowanie poprawiających 

orzecznictwo w sądach rejonowych i okręgo-

wych, zwłaszcza skrócenia czasu trwania proce-

su sądowego i godnego traktowania podsądnych. 

Oczekujemy także stanowczego stanowiska 

władz państwowych w stosunku do władz Unii 

Europejskiej we wszystkich aspektach wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce, które są wyłączone 

spod jej jurysdykcji. 

Wierzymy głęboko, że przedstawicielom wła-

dzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej 

zależy na pomyślności Rzeczypospolitej, i że 

będą oni w stanie wznieść się ponad bieżące spo-

ry polityczne i wspólnie pracować dla Jej dobra. 

Tylko wtedy możliwe będzie stworzenie syste-

mu, w którym wymiar sprawiedliwości ponow-

nie odzyska zaufanie obywateli, a sądy będą 

orzekać wedle ustaw i sumienia, wolne od poli-

tycznego wpływu. Zaufanie do wymiaru spra-

wiedliwości, zwłaszcza do sądów, jest jednym 

z najważniejszych czynników kształtujących 

demokrację oraz szacunek i przywiązanie do 

swojego państwa. 

Przewodniczący Akademickich Klubów Oby-

watelskich: 

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Poznań 

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Warszawa 

prof. dr hab. Bogusław Dopart – Kraków 

prof. dr hab. Michał Seweryński – Łódź 

prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – 

Gdańsk 

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Kato-

wice 

prof. dr hab. Waldemar Paruch – Lublin 

prof. dr hab. Jacek Piszczek – Toruń 

prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Olsztyn 
 

Oświadczenie podpisało ponad 170 osób, 

a wśród podpisów jest mój podpis i podpisy mo-

ich znajomych (wykaz niżej). Dziesięć osób to 

członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach (w tym osiem to byli i obecni członko-

wie władz, pięć osób jest członkami założycie-

lami a cztery osoby są członkami honorowymi). 

Jacek Burszka, Katowice, emeryt 

Andrzej Cholewa, Gliwice 

Czesław Duda, Katowice, emeryt  

Piotr Gawor, Gliwice, dr hab. inż. em. prof. 

Pol. Śląskiej 

Danuta Jarosz, Imielin 

Halina Kamionka-Mikuła, Gliwice, dr inż. em. 

pracownik naukowy Pol. Śl. 

Stanisław Kruszyński, Utrecht, diakon 

Jerzy Kuźnik, Luboń, dr inż. Politechnika Ślą-

ska, emeryt  

Zofia Lachtara, Gliwice 

Maria Lasończyk, Gliwice 

Anna Miazgowicz-Gandor, Katowice, mgr inż. 

Zofia Miazgowicz Cholewa, Gliwice 

Czesław Olszewski, Gliwice, mgr inż. emeryt  

Krystyna Partuś, Zabrze, przewodnicząca Sek-

cji Zabrze KIK w Katowicach 

Wojciech Pillich, Zabrze, dr inż.  

Teresa Plewa, Gliwice, nauczyciel fizyki  

Bolesław Pochopień, Zabrze, prof. dr hab. inż., 

przewodniczący AKO Katowice 

Krystian Probierz, Gliwice, prof. dr hab. inż. dr 

H.C. Politechnika Śląska  

Robert Prorok Zabrze inż.  

Czesław Ryszka, Czeladź, były senator  

Marek Smolik, Gliwice, dr hab. inż. 

Janina Szymanowicz, Gliwice, mgr inż. AKO 

Katowice  

Piotr Urbanowicz, Mysłowice, dr inż. / Uni-

wersytet Śląski 

Stanisław Waluś, Gliwice, dr hab. inż., wice-

prezes KIK w Katowicach 

Włodzimierz Wawszczak, Łódź, dr hab. inż. 

Stefan Wieczorek, Siemianowice Śląskie 

Maria Wieloch, Gdańsk, dr, PAN  

Antoni Winiarski, Katowice, dr, emerytowany 

nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego 

Krzysztof Zioło, Gliwice, dr inż.  

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Kilka myśli w związku z oglądaniem 

telewizji 
 

Kilka lat temu podczas dwukrotnego pobytu 

w szpitalu byłem zmuszony do słuchania telewi-

zji. Miałem dużo czasu do myślenia i porównań. 

Postawiłem sobie zadanie określenia jednym 

słowem tych stacji, jakie oglądali moi współpa-

cjenci. Nie dołożyłem się finansowo do opłaca-

nia emisji programu i tym samym nie miałem 

żadnego wpływu na wybór stacji nadającej pro-

gram. Telewizję Silesia określiłem sobie słowem 

„dokształcająca”, TVN – „ogłupiająca”, PULS – 
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„erotyzująca”, TVP – „informująca”, Polsat – 

między TVP i TVN.  

Obecnie nie mam czasu i ochoty na długotrwałe 

oglądanie telewizji – wolę radio lub Internet. Od 

czasu do czasu oglądam to, co ogląda moja Mał-

żonka w Telewizji Republika i TVP Info. Na pod-

stawie przeglądu programów w prasie, najchętniej 

oglądałbym Telewizję Trwam, potem Telewizję 

Polonia, potem TVP i Telewizję Republika.  

Z tego co widziałem, najbardziej wartościową 

audycją dla mnie jest „Salon dziennikarski” 

nadawany w sobotę rano w TVP Info. Prowadzą-

cy audycję robi to z dużą kulturą, uczestnicy sobie 

nie przerywają, naświetlają problem z różnych 

punktów widzenia, co pozwala oglądającemu na 

zbliżenie się do prawdy. „Salon dziennikarski” to 

program publicystyczny, w którym przedstawicie-

le mediów komentują bieżące wydarzenia. Do 

programu są zapraszani różni dziennikarze.  
 

 
26 października 2019 r. – jednym z gości był ks. 

Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika 

„Idziemy”. 
 

W Telewizji Trwam poleciłbym czytelnikom 

„Dlatego” wiele programów − między innymi 

program „Polski punkt widzenia”. Program ten 

jest nadawany od poniedziałku do soboty o godz. 

21.40. W Telewizji Republika poleciłbym mię-

dzy innymi program „Studio prasowe”, który jest 

emitowany w niedzielę rano.  

Stanisław Waluś 

 

ROTA POLSKA… 
 

Pani premier Beacie Szydło 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!... 

(Maria Konopnicka Rota) 

Niech żywi nie trącą Nadziei!  

(Juliusz Słowacki Testament mój) 

Polonia Semper Fidelis! 
 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród! 

Nie chcemy obcej zmowy… 

Polski ma Naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy. 

 

Nie damy, by nas hańbił wróg. 

Tak nam dopomóż, Bóg! 

Tak nam dopomóż, Bóg! 
 

Nie będą obcy pluć nam w twarz 

I Polskę nam niesławić! 

Polski my Naród w każdy czas 

Szlachetny i łaskawy. 
 

Bóg, Honor i Ojczyzna ma, 

Prawość i Solidarność, 

Cenne Wartości wobec zła. 

Oto Polski tożsamość! 
 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród! 

Nie chcemy obcej zmowy… 

Polski my Naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy. 
 

By Polski kraj w Wolności żył 

Bronić będziemy Ducha, 

Aż się rozpadnie w proch i pył 

Targowic zawierucha. 
 

Nad śmierć i życie twierdzą nam 

Nasz Polski Dom wspaniały, 

Gdzie Polak wierny Ojcom swym 

Na straży Polski stanie! 
 

Od Mieszka Chrztu są Polacy 

Złączeni z Krzyżem Pana 

I wierni Bogurodzicy, 

Królowej od zarania. 
 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród! 

Nie chcemy obcej zmowy… 

Polski my Naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy. 
 

Bronić będziemy Polskich Dróg! 

Tak nam dopomóź, Bóg! 

Tak nam dopomóź, Bóg! 

AMEN! 

Stanisław Jan 

Z Leopolis Maruszczak 

 

Wiersz ten został przekazany przez Autora do 

publikacji w „Dlatego” pod koniec 2019 r. Został 

on opublikowany w miesięczniku „Głos Szcze-

cińsko-Kamieński”, nr 62 – 63, listopad – gru-

dzień 2019 na s. 7. Jest to bezpłatny, regionalny 

miesięcznik społeczno-chrześcijański o nakła-

dzie 30 000 egz. Redaktorem naczelnym jest dr 

Aneta Całużyńska, a redaktorem merytorycznym 

ks. Adam Komisarczyk.  
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Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia  

do naturalnej śmierci 
 

Marsz dla Życia w Waszyngtonie 

W niedzielę 19 stycznia 2020 r. ulicami Wa-

szyngtonu przeszedł Marsz dla Życia. Pierwszy 

Marsz odbył się w 1974 r. W tym roku wzięło 

w nim udział około 100 tys. uczestników. 

Wziął w nim udział prezydent Stanów Zjedno-

czonych Donald Trump. Jest on pierwszym w hi-

storii prezydentem USA, który przemawiał na 

żywo do uczestników marszu. 

Więcej można przeczytać w artykułach: 

Amerykanie za życiem − Rafał Stefaniuk, Nasz 

Dziennik, nr 21 (6679), 27 I 2020, s. 9 

Trump staje w obronie prawa do życia – Wik-

tor Młynarz, Gazeta Polska Codziennie, nr 21 

(2541), 27 I 2020, s. 7 

„Każde życie przynosi na świat miłość”. 

Trump na Marszu dla Życia 

https://www.tvp.info/46346309/kazde-zycie-

przynosi-na-swiat-milosc-trump-na-marszu-dla-

zycia a zdjęcia z Marszu można zobaczyć na 

stronie: https://www.radiomaryja.pl/informacje/d-

trump-wzial-udzial-w-marszu-dla-zycia-w-

waszyngtonie/ 

Zakaz aborcji nadal zablokowany 

W Trybunale Konstytucyjnym złożono wnio-

sek w sprawie aborcji eugenicznej. Podpisało się 

pod nim 119 posłów, głównie z PiS, ale też 

z klubu PSL-Kukiz’15 i Konfederacji. Zdaniem 

Bartłomieja Wróblewskiego z PiS przeprowa-

dzanie aborcji ze względu na chorobę dziecka 

jest sprzeczne z 4 artykułami konstytucji. (…) 

W TK leżał już wniosek dotyczący aborcji eu-

genicznej, złożony tam w 2017 roku, jednak pre-

zes Trybunału Julia Przyłębska przez dwa lata 

nie zarządziła ani jednego posiedzenia w tej 

sprawie. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji 

w chwili zakończenia kadencji Sejmu wniosek 

trafił do kosza. (…) 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,  

nr 1, rok XCVII, 5 I 2020, s. 10 

Zawsze będę po stronie życia 

Działacz pro-life został ukarany grzywną za 

wywieszenie billboardu antyaborcyjnego. Spra-

wa dotyczy dr. Bawera Aondo-Akaa, działacza 

Fundacji PRO – Prawo do Życia. Został on ska-

zany na karę 1200 zł przez sąd w Nowym Sączu 

za powieszenie dużego plakatu informującego 

o zbrodni aborcji w szpitalach. (…) 

Widać, ze edukacyjna praca obrońców życia 

przynosi efekty, bo już od pewnego czasu dzia-

łacze pro-life są usilniej zwalczani. – Sytuacja, 

w jakiej się znalazł dziś dr Aondo-Akaa, wpisuje 

się w ten ciąg represji wobec działaczy pro-life 

ze strony skrajnej lewicy. (…) 

Urszula Wróbel, Nasz Dziennik,  

nr 8 (6666), 11-12 I 2020, s. 1 i 3 

Kara dla prolifera 

Bawer Aondo-Akaa został skazany na 1200 

kary za powieszenie dużego billboardu informu-

jącego o aborcji dokonywanej w szpitalach. (…) 

Wcześniej, w lutym 2019 r., sąd w Zakopanem 

uniewinnił go w bardzo podobnej sprawie. 

Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny,  

nr 3, rok XCVI, 19 I 2020, s. 8 

Szanowny Panie Bawerze, 

wyrażam głębokie uznanie dla Pańskiej dzia-

łalności w obronie życia dzieci nienarodzonych. 

Cieszę się, że pomimo barier i ograniczeń, z któ-

rymi Pan się zmaga, podejmuje Pan aktywną 

pracę na rzecz tych, którzy sami nie mogą się 

obronić. Pana postawa jest dla mnie bardzo in-

spirująca. Życzę Panu odwagi i wszelkiej po-

myślności w dalszej pracy! 

Z wyrazami szacunku, 

3 lutego 2020 r. podpisałem ten list w Internecie 

(https://akcjespoleczne.pl) – Stanisław Waluś 

 

 

In vitro 
 

Prawo o likwidacji ojca 

Francuzi wyszli na ulice, aby zaprotestować 

przeciwko nowemu prawu ugrupowania prezy-

denta Emmanuela Macrona, które udostępni za-

płodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym 

kobietom. Powszechnie jest ono nazywane pra-

wem o likwidacji ojca. Zdaniem policji, manife-

stacja w centrum Paryża zgromadziła 19 stycznia 

br. 41 tys. osób. Według tygodnika Famille Ch-

rétienne, było ich ok. 100 tys. 

PR, Niedziela nr 5, 2 II 20120, s. 64 

 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Opozycja chce seksedukacji 

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy 

przygotowują ustawę w sprawie edukacji seksu-

alnej. (…) W skład zespołu weszło ośmioro po-

słów KO i troje z Lewicy. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,  

nr 5, rok XCVI, 2 II 2020, s. 13 

To nie zabawa 

Ideolodzy gender wynaleźli nowy sposób, żeby 

skłonić młodych ludzi do „zmiany płci”. Jak po-

daje serwis HLI, chodzi o podawanie dojrzewa-

https://www.tvp.info/46346309/kazde-zycie-przynosi-na-swiat-milosc-trump-na-marszu-dla-zycia
https://www.tvp.info/46346309/kazde-zycie-przynosi-na-swiat-milosc-trump-na-marszu-dla-zycia
https://www.tvp.info/46346309/kazde-zycie-przynosi-na-swiat-milosc-trump-na-marszu-dla-zycia
https://www.radiomaryja.pl/informacje/d-trump-wzial-udzial-w-marszu-dla-zycia-w-waszyngtonie/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/d-trump-wzial-udzial-w-marszu-dla-zycia-w-waszyngtonie/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/d-trump-wzial-udzial-w-marszu-dla-zycia-w-waszyngtonie/
https://akcjespoleczne.pl/
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jącym ludziom „blokerów hormonalnych” po to, 

żeby ich ciała nie zmieniały się inaczej, niż oni 

sobie życzą. Młodzi mają w ten sposób zyskać 

„przerwę na oddech, żeby upewnić się co do 

swojej drogi”. Czyli mają się zastanowić, czy 

chcą być mężczyznami, kobietami lub przedsta-

wicielami którejś z wielu innych płci. Sprawa 

zaczyna być coraz poważniejsza. Do tej pory 

genderyści wmawiali dzieciom, że nie są dziew-

czynkami czy chłopcami, lecz mogą sobie wy-

brać płeć. (…) Schemat jest taki: najpierw wy-

wołuje się u dzieci wątpliwości co do tego kim 

są, a potem się je farmakologicznie okalecza – 

bo blokery dojrzewania mogą doprowadzić do 

nieodwracalnych skutków. W związku z takimi 

praktykami American College of Pediatricians 

zwróciło się do generalnego chirurga Stanów 

Zjednoczonych, ostrzegając przed stosowaniem 

tego rodzaju działań. No i co? Czy ktoś jeszcze 

uważa, że gender to tylko czyjaś niegroźna fana-

beria?  

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 5, 

rok XCVI, 2 II 2020, s. 39 

 

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 
 

 

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) 

 

Papież przypomina młodzieży Europy świa-

dectwo wiary Polaków 

Polska jest krajem zakorzenionym w wierze – 

podkreśla Papież Franciszek w przesłaniu na 

rozpoczynające się we Wrocławiu 42. Europej-

skie Spotkanie Młodych Taizé. Pochodzących 

z 70 krajów świata uczestników przekonuje, że 

wiele mogą nauczyć się od Polaków, którzy po-

zostali wierni Chrystusowi nawet wówczas, gdy 

kuszeni byli wyborem łatwiejszej drogi.  

Franciszek przypomina, że w tym roku spotka-

nie odbywa się w ojczyźnie św. Jana Pawła II. 

Zapewnia jego uczestników, że będzie towarzy-

szył im modlitwą i zachęca, by wraz z chrześci-

janami w Polsce zgłębiali temat wrocławskiego 

spotkania: „Zawsze w drodze, nigdy wykorze-

nieni”. Ojciec Święty podkreśla, że Polska jest 

krajem zakorzenionym w wierze. (…) 

Beata Zajączkowska – Watykan 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 27 XII 2019 

 

Potrzebujemy Biblii jak powietrza 

Potrzebujemy lektury Biblii dlatego, że żyjemy 

w świecie, w którym jesteśmy bombardowani in-

formacjami, ale chorujemy na brak sensu – mówi 

abp Grzegorz Ryś tysiącom młodych, którzy 

uczestniczą w Europejskich Spotkaniach Mło-

dych Taizé we Wrocławiu. 

Gazeta Polska Codziennie, nr 303 (2520), 31 

XII 2019 – 1 I 2020, s. 16 

 

Czytali Księgę Jozuego  

podczas Maratonu Biblijnego 

XII edycja wyjątkowego cyklu „Ekumeniczne-

go Maratonu Czytania Biblii”, odbyła się 

w Książnicy Beskidzkiej 30 stycznia 2020 r. To 

ciekawe wydarzenie o wymiarze duchowym, w 

„Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan”, zor-

ganizowane zostało przez Książnicę Beskidzką 

i radio diecezji bielsko-żywieckiej „Anioł Beski-

dów”. Patronat nad nim objął ks. bp Roman Pin-

del. 
 

 
 

Tegoroczny maraton biblijny poświęcony został 

czytaniu Księgi Jozuego o historii zdobywania 

ziemi Kanaan przez Izraelitów, pod wodzą Jozu-

ego. Rozpoczął go piękny muzyczny występ Ja-

nusza Kohuta, który zagrał na fortepianie kolędę 

„Lulajże Jezuniu” oraz „Taniec Miriam” stwarza-

jąc radosną atmosferę. Lekturę poprzedziły też 

okolicznościowe wystąpienia biskupa Romana 

Pindla – ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej 

i zwierzchnika diecezji cieszyńskiej kościoła 

ewangelicko-augsburskiego − Adriana Korczago. 

Biskupi obu Kościołów, jako pierwsi, odczytali 

fragmenty Księgi Jozuego. Ks. bp Roman Pindel 

− 1 fragment: „Bądź mężny i mocny…” Joz 1, 1-

15, natomiast ks. bp Adrian Korczago − 2 frag-

http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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ment: „Wiem, że Pan dał Wam ten kraj…” Joz 2, 

1-15. 

Kolejne fragmenty księgi Jozuego z historii 

Izraelitów przedstawiały osoby duchowne: biskup 

senior Paweł Anweiler z kościoła Luteran, ks. 

prof. Józef Budniok − przewodniczący Stowarzy-

szenia Teologów i Ekumenistów oraz siostra 

Marcela Banach ze Zgromadzenia Sióstr Szkol-

nych de Notre Dame. Słowa starotestamentalnej 

Księgi Jozuego ukazała przewodnicząca Gminy 

Wyznaniowej Żydowskiej − Dorota Wiewióra. 

Kolejne teksty zaprezentowali przedstawiciele ob-

rządków wschodnich: prawosławnego − Aleksan-

der Korniczuk − starosta Punktu Duszpasterstwa 

Prawosławnego w Bielsku-Białej oraz grekokato-

lickiego − Uliana Worobiec – dziennikarka, pre-

zes Stowarzyszenia Ukraińców w Bielsku-Białej, 

a także Zuzanna Lebiedzińska − wyznawczyni 

Kościoła Baptystów.  Wśród czytających był też 

Andrzej Kamiński – prezes Akcji Katolickiej. 

Szerszy opis i więcej zdjęć z XII Biblijnego 

Maratonu w Książnicy Beskidzkiej można zoba-

czyć pod adresem: 

https://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/nasze-

tematy/3380-czytali-ksiege-jozuego-podczas-

maratonu-biblijnego 

Tekst i fotografia: Urszula i Andrzej Omylińscy 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

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 XL 

Polacy nie mają nic przeciwko 

 wolnym niedzielom w handlu 

Przeszło 2/3 Polaków twierdzi, że ograniczenie 

handlu w niedziele im nie przeszkadza – wynika 

z raportu Santander Consumer Banku dla portalu 

Money.pl. (…) 

Marcin Koziestański, Tygodnik Solidarność, nr 4 

(1620), 24 I 2020, s. 54 

 

Praca w niedziele w handlu w 2020 r. 

Rok 2020 jest pierwszym rokiem, w którym 

obowiązują docelowe rozwiązania zawarte 

w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograni-

czeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektó-

re inne dni (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 466). (…) 

Zakaz handlu nie obowiązuje w: 1) kolejne 

dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień 

Bożego Narodzenia; 2) niedzielę bezpośrednio 

poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy 

oraz 3) ostatnią niedzielę przypadającą w stycz-

niu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Tym samym w 

roku 2020 pracownicy handlu (o ile nie pracują 

w jednej z placówek wymienionych w art. 6) bę-

dą pracowali maksymalnie przez 7 niedziel. 

Dr Jakub Szmit, Tygodnik Solidarność, nr 4 

(1620), 24 I 2020, s. 63 

Lepsze, bo polskie 

Informacja, że 80 gr z każdej złotówki wyda-

nej na produkty, które powstały w Polsce, pozo-

staje w naszej gospodarce, działa na wyobraźnie. 

Podobnie jak to, że gdy kupimy produkt impor-

towany – pozostaje tylko 25 gr. (…) 

W sklepie internetowym Polska Rzecz (pol-

skarzecz.pl) nie da się pomylić, bo tam można 

kupić tylko polskie produkty. (…) 

Tomasz Dziewulski prowadzi portal interne-

towy Wspieram Rozwój (wspieramrozwoj.pl), 

który promuje – i pomaga rozpoznać – to, co 

polskie. (…) 

Kierowanie się kodem [590…] może być jed-

nak złudne. Prefiks może oznaczać, że produkt 

wyprodukowano w Polsce, ale nie koniecznie 

w polskiej firmie; może go mieć również dystry-

butor produktu zarejestrowanego w Polsce, który 

z produkcja nie ma nic wspólnego. (…) 

Niezłym narzędziem do ustalenia, który pro-

dukt jest polski, jest stworzona w Klubie Jagiel-

lońskim aplikacja Pola. (…) „Pola pomoże Ci 

odnaleźć polskie wyroby. Zabierając Polę na za-

kupy, odnajdujesz produkty «z duszą» i wspie-

rasz polską gospodarkę” – czytamy na stronie 

www.pola-app.pl. (…) 

Wojciech Dutkiewicz, Niedziela, nr 1,  

5 I 2020, s. 62-63 

 
 

Nasze Rocznice 
 

Marzec 2019 

1020 lat temu (7 marca 1000 r.) w czasie zjazdu 

gnieźnieńskiego odbyło się uroczyste spotkanie 

Ottona III z Bolesławem Chrobrym. 

420 lat temu (26 marca 1600 r.) król Zygmunt III 

Waza ogłosił inkorporację Estonii (dotychcza-

http://www.pola-app.pl/
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sowej posiadłości szwedzkiej) do Rzeczypospo-

litej. 

135 lat temu (26 marca 1885 r.) rozpoczęły się 

tzw. rugi pruskie − akcja usuwania Polaków nie 

posiadających obywatelstwa niemieckiego z ob-

szarów Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego.  

90 lat temu (29 marca 1930 r.) odbyła się pre-

miera pierwszego polskiego udźwiękowionego 

w kraju filmu „Moralność pani Dulskiej”. 

85 lat temu (16 marca 1935 r.) nastąpiło jedno-

stronne zerwanie przez Niemcy porozumień 

traktatu wersalskiego przez wprowadzenie po-

wszechnego obowiązku służby wojskowej. 

85 lat temu (17 marca 1935 r.) w hucie „Pokój” 

rozpoczęła pracę nowoczesna walcarka blach, 

skonstruowana przez inż. Tadeusza Sendzimira, 

wybitnego polskiego metalurga. 

80 lat temu (1 marca 1940 r.) niemieckie władze 

okupacyjne wydały rozporządzenie rozszerzają-

ce w Generalnej Guberni obowiązek pracy na 

młodzież w wieku 14-18 lat.  

80 lat temu (5 marca 1940 r.) na podstawie no-

tatki podpisanej przez Stalina, Mikojana, Moło-

towa i Woroszyłowa skazano na śmierć bez sądu 

nie mniej niż 21 768 Polaków uwięzionych 

w Związku Sowieckim. 

80 lat temu (12 marca 1940 r.) zmarł ks. Alojzy 

Orione, założyciel zgromadzeń orionistów 

i orionistek, beatyfikowany w 1979 r. przez Ojca 

Świętego Jana Pawła II.  

80 lat temu (16 marca 1940 r.) generalny guber-

nator Hans Frank zakazał obchodzenia katolic-

kich świąt kościelnych, związanych z polskimi 

tradycjami narodowymi, a przede wszystkim 

święta Królowej Korony Polski w dniu 3 maja. 

80 lat temu (27 marca 1940 r.) szef SS Heinrich 

Himmler nakazał budowę obozu koncentracyj-

nego w Oświęcimiu. 

80 lat temu (30 marca 1940 r.) pod Huciskiem 

Oddział Wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich 

majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” sto-

czył zwycięską bitwę z oddziałami armii nie-

mieckiej, która próbowała urządzić obławę na 

stacjonujący we wsi oddział „Hubala”.  

75 lat temu (13 marca 1945 r.) w obozie koncen-

tracyjnym w Mauthausen zmarł Kazimierz Pró-

szyński, inżynier mechanik. W 1898 r. skonstru-

ował urządzenie do przesyłania obrazów na od-

ległość, zwane telefotem. 

75 lat temu (24 marca 1945 r.) ukazał się pierw-

szy numer Tygodnika Powszechnego pod redak-

cją ks. Jana Piwowarczyka. Wydawcą była Kuria 

Metropolitalna Krakowska. 

75 lat temu (27 marca 1945 r.) w nocy 27/28 

marca NKWD aresztowało podstępnie w Prusz-

kowie 16 przywódców polskiego podziemia 

i przewiozło do więzienia w Moskwie. 

40 lat temu (24 marca 1980 r.) podczas sprawo-

wania Eucharystii został zamordowany ks. kard. 

Oscar Arnulfo Romero, ordynariusz diecezji San 

Salvador. Była to zemsta ze strony lewicowych 

władz. Wcześniej arcybiskup wielokrotnie wy-

stępował w obronie pozbawionej wszelkich praw 

ludności w Salwadorze. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

W lutym 2020 r. pamiętamy: 

11 lutego – XXVIII Światowy Dzień Chorego 

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 

(w 2020 r. trwa od 23 do 29 lutego). 

W marcu 2020 r. pamiętamy: 

X Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-

tych” – 1 marca  

III Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących 

Żydów pod okupacją niemiecką – 24 marca  

XVI Narodowy Dzień Życia − 24 marca 

XXII Dzień Świętości Życia – 25 marca 

 

Andrzej Nowak 

Dzieje Polski 

Tom 4 1468-1572 

Trudny złoty wiek 

Biały Kruk,  

Kraków 2019 

 

 

Patronat honorowy  

NSZZ Solidarność 

Komisja Krajowa 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2019 i 2020 
Luty: Powszechna – Słuchania wołania migran-

tów: Aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli 

w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy lu-

dzi, był słyszany i brany pod uwagę. 

Marzec: Ewangelizacyjna – Katolicy w Chi-

nach: Aby Kościół w Chinach trwał w wierności 

Ewangelii i wzrastał w jedności. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/


 42 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Ka-

towice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurują-

cych są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 

 

Pielgrzymki w 2020 roku 
 

18 kwietnia 2020 – sobota – Centrum Jana 

Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego 

w Krakowie Łagiewnikach. Wyjazd godz. 7:00 

z parafii na Tysiącleciu Dolnym i godz. 7:15 

z pl. Andrzeja w Katowicach z przystanku w po-

bliżu Sądu. Przyjazd ok. godz. 18:00. Świadcze-

nia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty parkingowe, 

drogowe, przewodnik miejscowy. Koszt – 35 zł 

od osoby. 

Pielgrzymka do sanktuarium 

Matki Bożej Boguckiej 
 

Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Związku 

Górnośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się 

w niedzielę 17 maja 2020 r.  
22-23-24 maja 2020 – Kalisz − Licheń – 

sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej 

Polski − Grąblin – miejsca objawień Matki Bo-

żej – Droga krzyżowa. Wyjazd godz. 6:00 z pa-

rafii na Tysiącleciu Dolnym i 6:15 z pl. Andrzeja 

w Katowicach z przystanku w pobliżu Sądu. 

Przyjazd w niedzielę ok. godz. 19:00. Świadcze-

nia: przejazd, opłaty drogowe, parkingowe, 

ubezpieczenie, noclegi w nowym D.P. „Betle-

jem” pok. 2 i 3 osobowe. Posiłki: 2 śniadania i 2 

ciepłe kolacje. Koszt – 270 zł od osoby – bez 

wyżywienia i 340 zł od osoby z wyżywieniem. 

7 czerwca 2020 - Warszawa – Beatyfikacja 

kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Wyjazd z parafii na Tysiącleciu Dolnym 

o godz. 5:00, z pl. Andrzeja w Katowicach 

z przystanku w pobliżu sądu o godz. 5:15. Przy-

jazd około godz. 20:00. Koszt 75 zł od osoby. 

Rekolekcje w Kokoszycach 

Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli 

18 – 20 września 2020 r. w Archidiecezjalnym 

Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Reko-

lekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. Koszt 150 zł 

od osoby, a z dojazdami autobusem 200 zł. 

XL Ogólnopolska Pielgrzymka KIK-ów  

na Jasną Górę 

XL Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteli-

gencji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 21 listopada 2020 r. Wyjazd z parafii 

na Tysiącleciu Dolnym o godz. 7:00, z pl. An-

drzeja, przystanek koło sądu o godz. 7:15. Przy-

jazd około godz. 18:00. Koszt 35 zł od osoby. 

ZAPISY: Andrzej Perkosz tel. 601 463754 lub 

Jan Mikos 32/2544060 lub 697684666 lub E-

mail: mikosjan@gmail.com lub osobiście w cza-

sie dyżurów w każdy wtorek w salce nr 2 

w godz. 17-18 przy parafii na Tysiącleciu Dol-

nym. 
 

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 − 

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 

mailto:kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają  

a człowiek odczuwa Bożą obecność. 
 

Dziedzictwo św. Tomasza Ap. w Indiach. Cz. I 
 

„Pan mój i Bóg mój” – te słowa wypowie-

dziane przez św. Tomasza Apostoła były inspi-

racją dla wielu obrazów i rzeźb, również w In-

diach, gdzie św. Tomasz przypłynął w 52 roku. 

Dopłynął do portu handlowego Muziris (dziś 

Kodungallur w stanie Kerala) nad rzeką Periyar 

na Wybrzeżu Malabarskim nad Morzem Arab-

skim, gdzie żyła niewielka wspólnota żydowska. 

Handlowano wtedy czarnym pieprzem, przypra-

wami, olejkiem nardowym, drzewem sandało-

wym, złotem, miedzią, ołowiem, kamieniami 

szlachetnymi, perłami, kością słoniową, jedwa-

biem chińskim oraz wieloma innymi towarami. 

Starożytne miasto Muziris zostało zniszczone 

przez wielką powódź w 1341 r., a jego rolę prze-

jęło Koczin. 
 

 Łódź mieszkalna płynąca przez rozlewisko Kerali. 
 

Wybrzeże Malabarskie obfituje w wielkie 

rozlewiska, gdzie słona woda miesza się ze słod-

ką. Rozlewiska przecinają liczne kanały, po któ-

rych transportowane są łodziami towary i ludzie. 

Są tam również mieszkalne łodzie. Dzisiaj, 

większość takich łodzi jest wykorzystywana na 

jedno- lub kilkudniowe wycieczki dla turystów, 

z czego też skorzystaliśmy. Płynąc po rozlewi-

skach Kerali widzieliśmy wiele ptaków i byliśmy 

częstowani pieczonymi bananami oraz mlecz-

kiem kokosowym, który piliśmy przez słomkę 

bezpośrednio z kokosa. 

 Na terenie Indii funkcjonuje 415 języków. 

Oficjalnym językiem jest hindi, a angielski jest 

językiem pomocniczym. W poszczególnych sta-

nach są jeszcze 22 oficjalne języki regionalne.  

W stanie Kerala gdzie mieszka 35 milionów lu-

dzi, językiem urzędowym lokalnym jest malaja-

lam, który jest językiem ojczystym dla 37 mln. 

  W Muziris (dziś 

Kodungallur) św. 

Tomasz założył 

pierwszy chrześci-

jański kościół  

w Indiach. Dzisiaj 

to miejsce upa-

miętnia kościół ka-

tolicki konsekro-

wany 6.12.1953 

roku przez kard. 

Eugene Tisseranta,  

a odnowiony  

w  2003  r.,   dzięki 
 

Oryginalne serce w kościele. 

wsparciu m.in. archidiecezji kolońskiej (RFN). 

Obok kościoła jest katolicki aśram. 
 

 
Kościół w Kodungallur. Rzeźba „Pan mój i Bóg mój”. Na 

kolumnadzie są posągi apostołów i świętych. 
 

Z Kodungallur św. Tomasz popłynął łodzią 

do Palayoor oddalonego o 53 km. Zachował się 

dawny basen portowy, obecnie oddalony o 3 km 

od oceanu. Palayoor był centrum kasty brami-

nów Namboodiri. Bramini odprawiali rytuał po-

legający na polaniu wodą, która spadała na zie-

mię. W ich obecności dokonał cudu, aby poka-

zać, że Bóg jest silniejszy od bożków – woda, 

którą zaczerpną w dłonie i wyrzucił w górę, nie 

spadła na ziemię. O tym cudzie informuje tablica 

przy studni blisko stawu. W Palayoor jest kato-

licki syromalabarski kościół św. Tomasza Ap.  

z 1607 r. Stoi on na miejscu wcześniejszego 

drewnianego. Pozostawiono odkryty fragment 

fundamentów starszego kościoła wykonany  

z laterytu. Kopiąc głębiej, natrafiono na pozio-

mie morza na szkielet mężczyzny. Obok kościo-

ła jest 14 granitowych rzeźb przedstawiających 

sceny z życia św. Tomasza. 
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Palayoor. Dawny port. Figura św. Tomasza i betonowy 

model łodzi, w której przypłynął. 
 

 
   Palayoor. Granitowa 

rzeźba – św. Tomasz ob-

łaskawił lwa w Niranam.  
Kościoły założone przez  

św. Tomasza Apostoła. 
 

Przekaz ustny mówi, że w Kerali św. Tomasz 

Ap. założył 7 i pół kościołów. Może tym tajem-

niczym „pół” była kaplica lub synagoga prze-

kształcona w kościół? Jednym z nich jest kościół 

Kottakkavu, obecnie katolicki syromalbarski. 

Trzeci kościół w tym miejscu zbudowano  

w 1308 r. W 1964 r. popadł w ruinę, a w 2002 r. 

przeprowadzono rekonstrukcję, a konsekracji 

15.08.2012 r. dokonał kard. Varkey Withayathil.  
 

 

 
Kottakkavu. Św. Tomasz udziela Chrztu Świętego.  
 

Poniżej. Kottakkavu. Scena w grocie – św. Tomasz wy-

znaje wiarę „Pan mój i Bóg mój”. 

 
 

 

Kościół otoczony jest murem, 

którego fragment ma przynajm-

niej kilkaset lat. Do starego ko-

ścioła przylega duży nowy ko-

ściół. Na bramie prowadzącej na 

plac kościelny umieszczono 

rzeźby dwóch aniołów adorują-

cych Najświętszy Sakrament. 
 

Granitowy słup z pierwotnego ko-

ścioła na placu kościelnym. 
 

Z Kerali św. Tomasz powędrował na wschod-

nie wybrzeże Indii (Koromandelskie) przez góry 

Ghaty Zachodnie. Dotarł do Mylapore, które jest 

teraz częścią Ćennaj (dawniej Madras), stolicy 

stanu Tamil Nadu. Stan ten zamieszkuje 72 mln 

ludzi. Drugim językiem urzędowym jest język 

tamilski – język ojczysty dla 75 mln ludzi. Cdn. 
 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie 

pielgrzymki w 2013 r. 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/pieind1.html 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/biulpdf/biu259.pdf 
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