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     Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna BoŜego, trwajmy mocno w wy-
znawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. PrzybliŜmy się więc z ufnością do 
tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili. Hbr 4,14-16 
 

Rok Kapłański 19 VI 2009 – 19 VI 2010 
150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney'a, proboszcza z Ars – 4 sierpnia 1859 r. 

Piąta rocznica odejścia do Domu Ojca 
Sługi BoŜego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
Anioł Pański – niedziela 11 IV 2010 r. 

    Serdecznie pozdrawiam Polaków. Z głębokim 
bólem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci 
pana Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski, jego 
małŜonki i osób towarzyszących. Zginęli w drodze 
do Katynia, miejsca kaźni tysięcy polskich ofice-
rów, zamordowanych siedemdziesiąt lat temu. 
Wszystkich polecam miłosiernemu Panu Ŝycia. 
Czynię to jednocząc się z pielgrzymami zgroma-
dzonymi w sanktuarium w Łagiewnikach i czcicie-
lami Miłosierdzia BoŜego na całym świecie. 
    Pozdrawiając pielgrzymów w języku wło-
skim Ojciec Święty powiedział: 
    Jak nam wszystkim wiadomo, wczoraj miała 
miejsce tragiczna katastrofa lotnicza w Smoleń-
sku, w której zginęli prezydent Polski, Pan Lech 
Kaczyński z małŜonką oraz wiele innych osobi-
stości Państwa Polskiego z całą delegacją, wraz z 
biskupem polowym. WyraŜając mój głęboki ból 
z serca zapewniam o modlitwie za ofiary oraz 
wsparciu dla umiłowanego narodu Polskiego. 
               http://www.radiovaticana.org/pol 
 

    „Ten świat z jego bogac-
twami, przyjemnościami i 
zaszczytami przeminie, lecz 
niebo i piekło nigdy nie 
przeminą. Pamiętajmy o 
tym!”. 

Jan Maria Vianney - cytat 
pochodzi z miesięcznika 

„Nasza Arka”, nr 10/2009.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Flaga na budynku Kurii Diecezjalnej Gliwicach 

 
    Z głębokim Ŝalem i niewyobraŜalnym 
smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego 
małŜonki Marii Kaczyńskiej,  
ostatniego Prezydenta na uchodźstwie Ry-
szarda Kaczorowskiego, 
Szefa Kancelarii Prezydenta Władysława 
Stasiaka,  
Szefa BBN Aleksandra Szczygły,  
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Pawła Wypycha 
i Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezy-
denta Mariusza Handzlika, 
Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza 
Kochanowskiego,   
Wicemarszałków Sejmu Krzysztofa Putry i 
Jerzego Szmajdzińskiego, 
Wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek,  
Wiceministra Spraw Zagranicznych An-
drzeja Kremera,  
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Wiceministra Obrony Narodowej Stanisława 
Komorowskiego, 
Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Tomasza Merty,  
Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sła-
womira Skrzypka,  
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janu-
sza Kurtyki, 
Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Fran-
ciszka Gągora, 
Przewodniczącej KP PiS GraŜyny Gęsickiej, 
Posłów Aleksandry Natalli-Świat, Przemy-
sława Gosiewskiego, Zbigniewa Wasser-
manna, Macieja PłaŜyńskiego, Leszka Dep-
tuły, Grzegorza Dolniaka, Sebastiana Karpi-
niuka, Izabeli Jarugi-Nowackiej, Arkadiusza 
Rybickiego, Jolanty Szymanek-Deresz, Wie-
sława Wody i Edwarda Wojtasa, 
Senatorów Janiny Fetlińskiej i Stanisława 
Zająca, 
Dowódcy Wojsk Lądowych RP gen. dyw. 
Tadeusza Buka, 
Dowódcy Sił Powietrznych gen. Andrzeja 
Błasika,  
Dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmira-
ła Andrzeja Karwetę, 
Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych RP 
gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego,  
Dowódcy Wojsk Specjalnych RP Włodzi-
mierza Potasińskiego,  
Dowódcy Garnizonu Warszawa Kazimierza 
Gilarskiego,  
Prezesa PKOl-u Piotra Nurowskiego,  
Sekretarza ROPWiM Andrzeja Przewoźnika, 
Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Je-
rzego Bahra,  
Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Janusza Krup-
skiego, 
Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego 
MSZ Mariusza Kazany, 
Przewodniczącej Naczelnej Rady Adwokac-
kiej Joanny Agackiej-Indeckiej,  
legendarnej działaczki solidarnościowej w 
czasach PRL Anny Walentynowicz,  
Przewodniczącego Światowego Związku 
śołnierzy AK Czesława Cywińskiego,  
rektora UKSiW Ryszarda Rumianka,  
Prezesa Stowarzyszenia Parafiada Józefa Jońcy,  
Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego, 
ks. bp. gen. dyw. Tadeusza Płoskiego, 
 

Prawosławnego Ordynariusza Wojska Pol-
skiego, abp gen. bryg. Mirona Chodakow-
skiego, 
ks. prałata Bronisława Gostomskiego, 
kapelana Prezydenta RP ks. Romana In-
drzejczyka,  
kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 
1887-2007 ks. Zdzisława Król,  
przedstawiciela Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego Jana Osińskiego, 
przedstawiciela Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Polowego Adama Pilcha, 
Sekretarza Generalnego Związku Sybiraków 
Edwarda Duchnowskiego, 
Prezesa Stowarzyszenia Parafiada ks. Józefa 
Jońcy, 
członków Kapituły Orderu Virtutti Militari 
Stanisława Komornickiego i  ppłk Zbignie-
wa Dębskiego, 
Kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 
1987-2007 ks. Zdzisława Króla, 
Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej BoŜeny 
Łojek, 
Prezesa Komitetu Katyńskiego Stefana Me-
laka, 
Wiceprzewodniczącego ROPWiM Stanisła-
wa Mikke, 
Prezesa Federacji Rodzin Katyńskich An-
drzeja Sariusza-Skąpskiego, 
przedstawicieli Rodzin Katyńskich Anny 
Marii Borowskiej, Bartosza Borowskiego, 
Tadeusza Lutoborskiego, Zenona Mamon-
towicza-Łojka, Bronisławay Orawiec-
Löffler, Katarzyny Piskorskiej, Wojciecha 
Seweryna, Leszka Solskiego i Gabrieli 
Zych,  
przedstawicielki Fundacji „Golgota Wscho-
du" Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej, 
wnuczki gen. bryg. Mieczysława Smorawiń-
skiego Ewy Bąkowskiej,  
wybitnego polskiego aktora Janusza Za-
krzeńskiego, 
urzędników Kancelarii Prezydenta naszej 
koleŜanki Katarzyny Doraczyńskiej, Izabeli 
Tomaszewskiej, Barbary Mamińskiej, Da-
riusza Jankowskiego, 
funkcjonariuszy BOR Jarosława Florczaka, 
Artura Francuza, Dariusza Janeczka, Pawła 
Krajewskiego, Artura Francuza, Dariusza 
Michałowskiego, Piotra Noska, Agnieszki 
Pogródki-Węcławek, Jacka Surówki, Marka 
Uleryka oraz 
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    Członków KIK proszę o nadsyłanie wspo-
mnień, zdjęć, fragmentów wypowiedzi, ... osób, 
które zginęły i które są w jakiś sposób nam bli-
skie – w kolejnych biuletynach, w czarnej ramce, 
pod biało-czerwoną flagą te materiały będą pu-
blikowane.                               Stanisław Waluś  

 
Modlitwa Rodzin katyńskich  

Matko BoŜa Katyńska! 
Matko Miłosierdzia i Pojednania! 

W Twoje ramiona oddajemy wszystkich 
zamordowanych na Wschodzie. 
Z Ŝywą wiarą w świętych obcowanie 
prosimy Cię, Matko, przygarnij ich 
i oddaj Twojemu Synowi. 

Matko Bolesna, pocieszaj tych, których 
serca krwawią po stracie NajbliŜszych. 
Daj łaskę, aby jak najszybciej 
powstały polskie cmentarze na Wschodzie 
oraz Sanktuarium Miłosierdzia 
i Pojednania w Katyniu. 

Matko Pokoju, daj nam łaskę Ŝycia godnego Tych, 
którzy ginęli za Ojczyznę, 
stając się ceną naszej wolności. 
Uczyń ich fundamentem odrodzenia 
i pojednania narodów w imię Chrystusa, 
który miłuje i przebacza. Amen. 

 
Golgota Polska w Gliwicach 

    Golgota Polska – tak nazywa się kaplica w ko-
ściele p.w. św. Barbary w Gliwicach upamiętniająca 
ofiary mordów i zsyłek na Syberię, mordu katyń-
skiego oraz bohaterów bitew i wolnościowych zry-
wów. 

 

    Na Golgotę Polską, której pomysłodawcą jest ks. 
kapelan wojskowy ppłk Stefan Zdasienia z parafii 
wojskowej p.w. św. Barbary w Gliwicach – składają 
się 24 kamienne tablice z wykutymi nazwami i da-
tami tragicznych wydarzeń z ostatnich 250 lat histo-
rii Polski. 
    Tablice obrazują wybrane i najbardziej znane 
wydarzenia, m.in. konfederację barską z 1768 r., 
powstanie kościuszkowskie 1794 r., powstanie li-
stopadowe 19830-1831, powstanie styczniowe 
1863-1864, powstania śląskie 1919-1921, wojnę 
polsko-bolszewicką z 1920 r., Katyń 1940 r. aŜ po 
katastrofę w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. 

    W centralnym punkcie 
miejsca pamięci stanął Ŝe-
liwny krzyŜ, który dawniej 
znajdował się na dachu 
świątyni. Kaplicę uroczyście 
poświecono 18 kwietnia 
2010 r. podczas Mszy świę-
tej, której przewodniczył ks. 
bp Gerard Kusz. Wśród 

wielu uczestników naboŜeństwa znaleźli się przed-
stawiciele władz samorządowych Gliwic i powiatu, 
komendanci i oficerowie policji, straŜy poŜarnej, 
wojska, straŜy kolejowej oraz szereg innych delega-
cji z pocztami sztandarowymi z róŜnych ugrupowań 
kombatanckich i młodzieŜowych.    Jerzy Zielonka 

 
Jan Paweł II Wielki 

    Z okazji piątej rocznicy odejścia do Domu Ojca 
Jana Pawła II przedstawiam czytelnikom „Dlatego” 
wybrane wypowiedzi, w których zawarto przydo-
mek „Wielki”. 
    „ ... jak nasz PapieŜ Jan Paweł II Wielki. Amen”. 
Zakończenie homilii podczas Mszy św. o godz. 
18.30 1 XI 2005 r. w kościele przy dworcu PKP w 
Bielsku-Białej.  
   „... abyśmy nie zawiedli ... nauczania ... PapieŜa 
Jana Pawła II Wielkiego Amen”. Zakończenie ho-
milii z kościoła Św. KrzyŜa w Warszawie 13 XI 
2005 r. 
    „ ... módlmy się o beatyfikację Jana Pawła II 
Wielkiego, nowy rząd, prezydenta, ...” Słowa z Ape-
lu Jasnogórskiego 1 I 2006 r. transmitowanego 
przez Radio Maryja. 
    „ ... Jana Pawła II Wielkiego ...” Z homilii bisku-
pa Dzięgi z Sandomierza podczas Mszy św. na Ja-
snej Górze 8 VII 2007 r. 
    „Mój błogosławionej pamięci wielki poprzednik, 
PapieŜ Jan Paweł II, odwiedził Austrię trzykrotnie”.  
Z przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI 

członków załogi Tu-154 kapitana Arkadiu-
sza Protasiuka, Roberta Grzywny, Andrzeja 
Michalaka, Artura Ziętka, Barbary Maciej-
czyk, Natalii Januszko, Justyny Moniuszko. 
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wygłoszonego 7 IX 2007 r. w zamku Hofburg w 
stolicy Austrii w czasie spotkania z przedstawicie-
lami Ŝycia publicznego i korpusu dyplomatycznego. 
„Nasz Dziennik”, 10 IX 2007, str. 6. 
    „ ... Jana Pawła II Wielkiego ...” W modlitwie 
wiernych podczas Mszy św. o godz. 21.30 w Kate-
drze św. Piotra i Pawła w Gliwicach 14 X 2007 r. w 
Dniu Edukacji Narodowej. 
     „ ... ale chcielibyśmy usłyszeć w czasie Mszy św. 
... święty Janie Pawle II Wielki, módl się za nami 
...” Podczas rozmyślania z Jasnej Góry po 21.00 - 
16 X 2007 r. 
    „ ... Naród, który obrał za swoją królową Matkę 
Chrystusa, objawił w swoich dziejach tyle urodzaj-
nych ziaren świętości, ofiarował Kościołowi i świa-
tu wielkiego PapieŜa Jana Pawła II”. Z homilii ks. 
bpa Sławoja Leszka Głódzia wygłoszonej w Święto 
Niepodległości w Katedrze św. Floriana w War-
szawie. „Nasz Dziennik” 14 XI 2007, str. 12. 
    (...) Kard. Sodano wiele razy mówił o słudze Bo-
Ŝym Janie Pawle II, z którym współpracował przez 
cały pontyfikat. Potwierdził wybitną rolę PapieŜa 
Polaka, podkreślając, Ŝe bez wątpienia zasługuje on 
na przydomek nadany tylko kilku następcom Świę-
tego Piotra – Wielki. „Niedziela” 6 I 2008, str. 31. 

Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego 
    W stolicy Kolumbii – Bogocie, w dniach 19-20 
lutego br. miał miejsce I Międzynarodowy Kongres 
„Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego”. (...) Wśród 
zaproszonych mówców znaleźli się m.in. były pre-
zydent Kolumbii, który przyjął wizytę PapieŜa w 
tym kraju w 1986 r., nuncjusz apostolski w Bogo-
cie, prymas Kolumbii, naczelny rabin Bogoty, bi-
skup luterański, ambasador RP w Kolumbii (...).  
Polskę reprezentowali kard. Stanisław Dziwisz – 
metropolita krakowski ... 
„Niedziela”, 28 III 2010 r., str. 25. 

Stanisław Waluś 
 

Spotkanie Rady Porozumienia KIK 
    27 marca 2010 w warszawskim klasztorze sióstr 
Franciszkanek SłuŜebnic KrzyŜa zebranych powitał 
rektor kościoła św. Marcina ks. Andrzej Gałka, ka-
pelan warszawskiego KIK. Po wojnie władze chcia-
ły zrujnowany kościół św. Marcina zamienić na ki-
no lub muzeum ateizmu, ale dzięki Prymasowi Pol-
ski Stefanowi kard. Wyszyńskiemu kościół i klasz-
tor w 1956 r. przejęły siostry Franciszkanki. W ko-
ściele są szczątki Sługi BoŜego ks. Władysława 
Korniłowicza (1884-1946) związanego z Zakładem 
dla Niewidomych w Lakach. O jego Ŝyciu barwnie 
opowiedziała s. Radosława Przybylska redaktorka 

wydanej niedawno ksiąŜki S. Rut Wosiek FSK pod 
tytułem "Ksiądz Władysław Korniłowicz. Kapłan 
wśród ludzi".  
    Podczas dyskusji n.t. XXX Pielgrzymki Klu-
bów na Jasną Górę 5 czerwca 2010 postanowio-
no, Ŝe pielgrzymka zakończy się o godz. 14, aby 
umoŜliwi ć jej uczestnikom udział następnego 
dnia w uroczystości wyniesienia na ołtarze ks. Je-
rzego Popiełuszki. KIK warszawski zobowiązał 
się do udzielenia pomocy uczestnikom warszaw-
skich uroczystości z Klubów pozawarszawskich, 
m.in. o pomoc w znalezieniu tanich noclegów, 
uzyskaniu wejściówek itp.  
    Przekazanie 1% podatku na organizacje poŜytku 
publicznego, jaką są Kluby posiadające ten status, 
jest waŜnym działaniem wspomagającym Kluby. 
RównieŜ członkowie Klubów, które nie mają statu-
su OPP mogą przekazywać 1% podatku na Kluby, 
które ten status uzyskały.  
    Strona internetowa Porozumienia Klubów, reak-
cje Klubów na inicjatywy legislacyjne sprzeczne z 
nauką Kościoła katolickiego, interesujące inicjaty-
wy poszczególnych Klubów, przygotowania do X 
Dnia Papieskiego 10.X.2010 „Jestem z Wami – 
przesłania do Polaków” – to kolejne punkty omó-
wione podczas spotkania.          Antoni Winiarski 
 
„Cywilizacja Ŝycia kontra cywilizacja śmierci. 

Współczesne starcie kultur” 
Część druga – ciąg dalszy 

    Za drugą koncepcją [Ŝe homoseksualizm jest 
jednym z tysięcy zaburzeń] opowiada się Ko-
ściół, a przemawiają za nią dziesiątki racji biblij-
nych, teologicznych, medycznych, wychowaw-
czych i społecznych:  
racje biblijne  (mało jest rzeczy w Biblii, które 
są tak jednoznacznie potępione – i to od samego 
początku: w Starym Testamencie (Rdz 18,20),  
(Ks. Sędziów 19); w Nowym Testamencie (1 
Kor 6, 9n), (Rz 1, 18-32), (Tym 1, 3-11)); 
racje teologiczne – z Tradycji (dla Kościoła 
nieodwołalne znaczenie ma nauka głoszona zaw-
sze i powszechnie – taką nauką jest zawsze potę-
pienie czynnego homoseksualizmu); zawarte jest 
takŜe w Katechizmie Kościoła Katolickiego (sa-
me skłonności nie są grzechem, a jest nim ulega-
nie zaburzonym skłonnościom; Kościół nawołuje 
do pomagania homoseksualistom w walce z so-
bą, do otoczenia ich szacunkiem, współczuciem i 
delikatnością), nauka papieŜy Jana Pawła II i 
Benedykta XVI, świadectwo Matki Teresy z 
Kalkuty; 
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racje medyczne, wychowawcze i społeczne 
(zawarte są w setkach artykułów i ksiąŜek, m.in. 
MałŜeństwo gejowskie i homoseksualizm. Raport  
i komentarz medyczny J. Shea, J.K. Wilson i in-
ni). MoŜna się z nich dowiedzieć m.in., Ŝe:  
- aktywni homoseksualiści statystycznie 4 razy 
częściej popadają w depresję, 5 razy częściej w 
nikotynizm, 6 razy częściej próbują popełnić 
samobójstwo, Ŝyją (w zaleŜności od form i inten-
sywności swojej aktywności) średnio 6 – 20 lat 
krócej niŜ pozostali męŜczyźni; 
- geje stanowią 60% (RFN), 70% (Kanada), 86% 
(Indie) chorych na AIDS, co oznacza, Ŝe praw-
dopodobieństwo zachorowania wśród nich jest 
około 73 - 85 razy większe niŜ u innych; 
- podobnie jest z zachorowalnością na inne cho-
roby zakaźne (kiła i inne choroby weneryczne), 
co wynika z niesłychanego promiskuityzmu, któ-
rego się dopuszczają, zwłaszcza w swoich ko-
munach (w Kanadzie 43% chorych na AIDS ge-
jów dalej uprawia seks bez Ŝadnych skrupułów 
świadomie śmiertelnie zaraŜając swoich partne-
rów); 
- „związki” homoseksualistów trwają przeciętnie 
1,5 roku i to jeszcze w czasie ich trwania mają 
oni średnio 12 innych partnerów, w ich związ-
kach dochodzi 2-3 razy częściej do aktów prze-
mocy niŜ w normalnych małŜeństwach (często 
sami dla siebie są większym zagroŜeniem niŜ 
ktokolwiek z zewnątrz ich kręgu); 
- Ŝycie homoseksualistów pod względem zdro-
wotnym, psychicznym i fizycznym często jest 
katastrofą (świadczą o tym liczne świadectwa 
ludzi, którym udało się wyrwać z tego zaklętego 
kręgu).                                           Marek Smolik 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 

Janina Miazgowicz oznaczona 
medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” 

     Janina Miazgowicz, członek KIK od listopada 
1980 roku jest jedną z pięciu osób w Archidiece-
zji Katowickiej, które w tym roku otrzymały 
medal „Pro Ecclesia et Pontifice” (za Kościół i 
PapieŜa). 
   Pozostałe osoby to Andrzej Grajewski - redak-
tor „Gościa Niedzielnego”, Gabriela Szulik - re-
daktor naczelna ”Małego Gościa”, Damian Ste-
fański – pracownik Ośrodka dla Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie BoŜe” w Borowej Wsi, Da-
riusz Sitko – dyrektor Ośrodka Caritas dla Nie-
pełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w 
Rudzie Śląskiej. 

 
    W „Gościu Katowickim” z 
14 marca 2010 r. na str. IV 
przedstawiono sylwetki Jani-
ny Miazgowicz, Dariusza 
Sitko i Damiana Stefańskie-
go. Janina Miazgowicz ode-
brała 8 grudnia 2009 r. na-
grodę im. błogosławionego 
ks. Emila Szramka, o czym 
napisaliśmy w nr 1-2 (z 6 I 
2010) naszego biuletynu 
„Dlatego” na str. 6 i 7. Tam 
teŜ jest przedstawiona cha-
rakterystyka Laureatki. 

Stanisław Waluś 
 

Dlaczego w Polsce nie ma pracy? 
(z internetu) 

    Wstaję rano, włączam moje japońskie radio, za-
kładam amerykańskie spodnie, wietnamski podko-
szulek i chińskie tenisówki, po czym z holenderskiej 
lodówki wyciągam niemieckie piwo. Siadam przed 
koreańskim komputerem i w amerykańskim banku 
zlecam internetowe zakupy w Anglii, po czym 
wsiadam do czeskiego samochodu i jadę do francu-
skiego hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu je-
dzenia w hiszpańskie owoce, belgijski ser i greckie 
wino wracam do domu, siadam na włoskiej kanapie 
i szukam pracy w polskiej gazecie. Znowu nic ... 
Zastanawiam się, dlaczego w Polsce nie ma pracy ... 

Wzór pozytywny 
    Kilka lat temu słyszałem, Ŝe ordynariusz Diecezji 
Sosnowieckiej ks. bp Adam Śmigielski zalecił ka-
płanom, aby kupowali samochody produkcji pol-
skiej. Piję herbaty owocowe (najczęściej Herbapolu) 
i kawę Inka. Zachęcam czytelników „Dlatego” do 
dzielenia się podobnymi przykładami, gdyŜ przy-
kład buduje.                       Stanisław Waluś  
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Marek Jurek w Gliwicach 
   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gli-
wickiej i Gliwicki Klub FRONDY zorganizowały 19 
marca 2010 r. spotkanie z Markiem Jurkiem w kapli-
cy św. Jadwigi w parafii Wszystkich Świętych w 
Gliwicach na temat: „Rodzina przyszłością Polski”. 

    Plakaty o spotkaniu były 
w kościołach i na Poli-
technice Śląskiej. Prele-
gent zwrócił uwagę na to, 
Ŝe problemem w Polsce 
jest kryzys demograficzny. 
We Francji rodzi się 2 razy 
więcej dzieci niŜ w Polsce. 
Na drugie dziecko przy-
sługują tam 3 lata urlopu 
macierzyńskiego, nato-

miast w Polsce 3 kwartały. Przyszłość naszego kraju 
nie zaleŜy od liczby imprez sportowych, czy od 
moŜliwości spędzenia wakacji nad Morzem Śród-
ziemnym, a warunkiem bezpiecznego systemu eme-
rytalnego są zdrowe rodziny. 

 
    WaŜne jest zachowanie własnej waluty oraz pro-
wadzenie samodzielnej polityki na polu międzyna-
rodowym. Prelegent powiedział, Ŝe nonkonformi-
zmu, wiary, bycia Polakiem i odwagi cywilnej na-
uczył się w rodzinie. Polska powinna być państwem 
cywilizacji chrześcijańskiej, zapewniającym prawa 
rodzinie – wtedy zostanie zbudowane państwo do-
bra wspólnego.                     Stanisław Waluś 
 

Warto czytać „Frond ę” 
    „Frodna” jest kwartalni-
kiem, którego redaktorem 
naczelnym jest Grzegorz 
Górny. W numerze 50 za-
warte są między innymi ar-
tykuły: 
Grzegorz Górny: Wojna 
Benedykta,  Tomasz P. Ter-
likowski: Papieska krucjata 

o duszę Europy, ks. Robert Skrzypczak: Bene-
dykt obudził bestię, Grzegorz Górny: Holandia: 
od narodu misjonarzy do kraju misyjnego, Sła-
womir Zatwardziński: Polityka pokusy – pokusa 
polityki, Jerzy Surma: Wielki Brat patrzy. 
www.wydawnictwo.fronda.pl  
http://www.fronda.pl   http://www.fronda.gliwice.pl  

Stanisław Waluś 
 

In vitro 
    Lekarz będący pionierem w stosowaniu zaawan-
sowanej formy zapłodnienia in vitro, polegającej 
na wprowadzeniu plemnika do cytoplazmy ko-
mórki jajowej, stwierdził, Ŝe technika ta jest nad-
uŜywana i moŜe powodować przekazywane bez-
płodności i innych defektów genetycznych następ-
nym pokoleniom. Podczas stosowania tej metody 
istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe wadliwy plemnik, 
który w normalnych warunkach nie dostałby się do 
komórki jajowej, zapłodni ją, a poczęte dziecko 
moŜe odziedziczyć nieprawidłowości genetyczne. 
                                  Źródło, 21 II 2010, str. 27 
 

ZłoŜoność fenomenu Ŝycia 
    W ramach Wszechnicy Oddziału PAN w Katowi-
cach 23 marca 2010 r. wykład wygłosił prof. dr hab. 
n. med. Mieczysław ChorąŜy, członek rzeczywisty 
PAN. Wykład miał miejsce w siedzibie Oddziału 
PAN w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8 (gmach 
Politechniki Śląskiej) w ramach 91. sesji Zgroma-
dzenia Ogólnego. 
    W momencie odkrycia DNA naukowcy obiecywa-
li, Ŝe gdy poznamy wszystkie geny i ich sekwencje 
będziemy wiedzieli, co to jest Ŝycie. Jeden z odkryw-
ców powiedział nam, Ŝe DNA dane nam przez natu-
rę, Boga, ewolucję robi RNA i białka, a to jest Ŝycie. 
DNA to nie jest Ŝycie, jest to martwa cząsteczka – 
kontynuował Profesor. Trzeba nowych podejść, gdyŜ 
materia Ŝywa ma to do siebie, Ŝe mimo tego, Ŝe jest 
skonstruowana z atomów, to jednak nie mamy metod 
badawczych Ŝywych komórek. Gdy chcemy je ba-
dać, to musimy je zabić. Mamy zaledwie dwadzie-
ścia tysięcy genów, czyli nie wiele więcej niŜ mysz, a 
przecieŜ mysz by Pan Profesor nie zaprosił na wy-
kład – Ŝartobliwie powiedział Wykładowca. 
    Klasyczne podejście do badań w biologii było po-
dejściem redukcjonistycznym, uwaŜano, Ŝe jak roz-
łoŜymy coś na mniejsze części to poznamy, jak ta ca-
łość działa. Woda jest wilgotna, lepka, ale w czą-
steczce wody nie ma tej właściwości, np. mokrości – 
trzeba mieć pewną ilość cząsteczek, aby tą właści-
wość doświadczyć. W przypadku samolotu Ŝadna z 
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jego części nie moŜe unosić się w powietrzu – dopie-
ro jak się je złoŜy, całość ma własność latania.  
    Dalej Profesor przedstawił przyjęty przez naukę 
rozwój Ŝycia na Ziemi od momentu 14 miliardów lat 
– od Big Bangu do dziś. Zwrócił uwagę, Ŝe niektórzy 
mówią, Ŝe najpierw powstało DNA, inni, Ŝe RNA, 
inni, Ŝe białko, które wytworzyło jakiś mechanizm 
pamiętania. W dalszej części wykładu Profesor 
zwrócił uwagę na rolę zjawiska emergencji i potrze-
bę wprowadzenia pojęcia hierarchizacji. Na koniec 
wykładu przedstawił następującą tabelę. 

    Hierarchiczna złoŜoność człowieka 
Poziom 4 Kultura, religia 
lingwistyka, sztuka, tworzenie idei, uznanie Bo-
ga, moralność 
↑ Poziom 3 Zachowania 
samoświadomość, świadomość, rozumowanie, 
psychologia społeczna 
↑ Poziom 2 Biologiczny 
cytologia, biologia komórki, fizjologia, ekologia 
↑ Poziom 1 Fizyczny 
fizyka, chemia, biochemia 

  notował Stanisław Waluś 
 

Moim zdaniem absurd 
    W „Gościu Niedzielnym” z 6 września 2009 r. na 
str. 12 jest felieton Tomasza RoŜka „Oświecony 
pomysł”, z którego przytaczam fragment: 
„Bo tzw. Ŝarówki energooszczędne emitują promie-
niowanie takie jak lampy w solarium (choć oczywi-
ście w mniejszych ilościach) i zawierają rtęć. Kilka 
miesięcy temu w zgodzie z inną unijną dyrektywą 
wycofano ze sprzedaŜy termometry rtęciowe. Rtęć 
jest niebezpiecznym – szczególnie dla kobiet w cią-
Ŝy i małych dzieci - pierwiastkiem. Teraz wprowa-
dza się Ŝarówki z rtęcią. Trudno w tym oświeconym 
pomyśle znaleźć sens i logikę”.  
    Od kolegi dr. inŜ. elektronika otrzymałem e-mail, 
w którym autor zajął się tym problemem jako fa-
chowiec (skrót poniŜej). Stanisław Waluś 

Świetlówka kompaktowa, 
czyli my, ekofrajerzy... 

    śywotność współczesnych Ŝarówek i świetlówek 
w moim mieszkaniu jest porównywalna i wynosi 
około rok pracy. Bo po roku, nawet jak taka świe-
tlówka świeci w znaczeniu formalnym, to zaczyna 
trudniej się zapalać czy zaczyna  siać niewyobraŜal-
ne wręcz zakłócenia elektryczne. Więc i tak ją się 
wymienia, pomimo, Ŝe z formalnego punktu widze-
nia jeszcze „działa". Co zaś się tyczy Ŝarówek, to 
mamy w domu dwie rekordzistki, które są w saloni-
ku juŜ ponad 25 lat! Dziś po roku nawaliła trzecia 

juŜ w tym tygodniu  eko – świetlówka, za którą da-
łem 26 PLN czyli tyle ile bym dał za 12 Ŝarówek! 
    Do tej pory wymieniałem nieszkodliwą Ŝarówkę, 
na nową nieszkodliwą ekologicznie,  która składa się 
z delikatnej jak puszek bańki, delikatnego metalowe-
go gwintu, dwóch cienkich drucików i cienkiej nie-
szkodliwej środowiskowo nitki wolframu. MoŜna by 
taką Ŝarówkę potłuc w wodzie, wymieszać, odcedzić 
ze szkła na sączku do kawy i dawać taką wodę nie-
mowlakowi do picia, i nic by się nie stało. Po zdepta-
niu zostawał z niej pyłek szklany i mały metalowy 
kapselek.   
    Postanowiłem zastanowić się dzisiaj, co ja właści-
wie wrzucam na śmietnik pod postacią świetlówki 
energooszczędnej. Solidny metalowy gwint, trwa-
łą jak czołg obudowę z trwałego plastiku i zwiniętą 
grubą szklaną rurkę. Rurka pokryta jest wewnątrz 
toksycznym luminoforem Luminofory to związki z 
grupy halofosforanów wapnia. Taki luminofor ma 
dobrą wydajność świetlną, jeśli jest aktywowany 
szkodliwym manganem. Ponadto rurka jest wypeł-
niona parami toksycznej rtęci, która sama w sobie 
jest silną trucizną. 
    Przetwornica jest zrobiona w starej technologii, na 
płytce z laminatu epoksydowo - szklanego, za pomo-
cą montaŜu tzw. przetykanego. Do trawienia płytek 
uŜywa się szkodliwego chlorku Ŝelaza, a do lutowa-
nia, stopu cyny i 30% bardzo szkodliwego ołowiu. 
    A na tej idącej na śmietnik płytce znalazłem praw-
dziwą galerię: 2 tranzystory impulsowe duŜej mocy – 
sprawne!, 6 diod 1N400, 1 diak (taka dioda), 6 kon-
densatorów styrofleksowych, 1 transformator toro-
idalny, 1 dławik (gęste uzwojenie miedziane na rdze-
niu), 2 kondensatory elektrolityczne, 6 oporników. 
Łącznie 25 elementów elektronicznych doskonałej 
jakości! I to wszystko - SPRAWNE!! - wyrzucamy 
na śmietnik. Skąd wiem, Ŝe sprawne? A bo podłączy-
łem przetwornicę do zwykłej starej świetlówki i 
wszystko pięknie działa! 
    Czyli moglibyśmy robić trwałe przetwornice a 
wymieniać same rurki? Pewnie Ŝe tak, ale kto by 
wtedy zarobił na przetwornicach? Nikt!! A to trzeba 
zarobić i się jeszcze podziałkować z kim trzeba. A z 
czego moŜna się podziałkować na Ŝarówce za marne 
1,50? Nie ma z czego, a na świetlówce za 26 PLN 
spokojnie jest z czego, i jeszcze zostanie na godne 
Ŝycie. 
    Mało tego. Taka "zwykła"  Ŝarówka pobiera moc z 
sieci bardzo harmonijnie i w zasadzie nie generuje 
Ŝadnych zakłóceń, podczas gdy świetlówka kompak-
towa pobiera prąd impulsowo i generuje ogromne 
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zakłócenia słyszalne chociaŜby w radiu AM na fa-
lach długich i średnich w promieniu wielu metrów. 
    Bardzo często szafuje się stwierdzeniem, Ŝe Ŝa-
rówka 90% energii zamienia na ciepło. To prawda. 
Ale włączmy świetlówkę kompaktową 20 wat na 15 
minut i nagle się okaŜe, Ŝe nie moŜna jej dotknąć rę-
ką, gdyŜ zwinięta rurka ma temperaturę 75 st. C! Je-
Ŝeli dodać do tego emisję elektromagnetyczną (za-
kłócenia) to nagle okazuje się, Ŝe ta idealna Ŝarówka 
przyszłości jest grzejącą się, siejącą zakłócenia tech-
nologiczną zmotą, niewyobraŜalnie obciąŜającą śro-
dowisko w momencie wytwarzania, obciąŜającą kie-
szeń nabywcy w momencie zakupu, nieoptymalną z 
punktu widzenia energetyki i poziomu emitowanych 
zakłóceń jak i szkodliwą (efekt stroboskopowy) dla 
oka. A na samym końcu powraca do środowiska jako 
toksyczny granat z opóźnionym zapłonem. 
                                                 Jarosław M. Nowak 
PS. Warto przeczytać artykuł Witolda Iwańczaka pt. 
„Genialny wynalazca” o zmarłym 21 lutego 2010 r. 
polskim konstruktorze, który na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich w 1971 r. przedstawił 16-
bitowy minikomputer K-202 („Niedziela” 21 III 
2010, str. 30) oraz artykuł Anny Wyszyńskiej „Na-
przeciw światu” o profesorze Jacku Walczewskim 
(„Niedziela”  16 V 2010, str. 16-17), w którym moŜ-
na przeczytać zdanie: „Kiedy na przykład na pew-
nym etapie nasz zespół znalazł się na drodze do kon-
strukcji polskiego sztucznego satelity (nasze rakiety 
osiągnęły wysokości rzędu 100 km), program szybko 
został „odgórnie” zakończony, bo to mogło się nie 
spodobać naszemu wschodniemu sąsiadowi”. 

                          Stanisław Waluś 
 

Janusz Szpotański: Caryca i zwierciadło 
Bo nic nie wzrusza tak Zachodu, 
jak szum frazesów o wolności. 
MoŜesz pół świata zakuć w dyby, 
strzelać w tył głowy, łamać kości, 
ale bredź przy tym o ludzkości, 
o Lepszym Jutrze, Wielkim Świcie, 
a wyjdziesz na tym znakomicie! 
Wot Gitler, kakoj to durak! 
On się przechwalał zbrodnią swoją! 
A mudriec to by zdiełał tak: 
Nu czto, Ŝe gdzieś koncłagry stoją? 
Nu czto, Ŝe dymią krematoria? 
TaŜ w nich przetapia się historia, 
niewoli topią się okowy, 
powstaje sprawiedliwszy świat, 
rodzi się typ człowieka nowy! 
http://monika.univ.gda.pl/~literat/szpot/index.htm 

NASZE ROCZNICE 
Kwiecień  

555 lat temu (1 kwietnia 1455 r.) w Sandomierzu 
zmarł biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, pierw-
szy polski kardynał. 
95 lat temu (24 kwietnia 1915 r.) miał miejsce po-
czątek ludobójstwa Ormian (obywateli tureckich) na 
rozkaz władz tureckich - zginęło wówczas około 
półtora miliona ludzi. 
85 lat temu (14 kwietnia 1925 r.) rząd Władysława 
Grabskiego dokonał reformy walutowej, wprowa-
dzając w miejsce marki polskiej nowy środek płat-
niczy - złoty polski. 
70 lat temu (3 kwietnia 1940 r.) NKWD rozstrzelało 
w Lesie katyńskim pierwszą grupę oficerów pol-
skich z obozu jenieckiego w Kozielsku. 
70 lat temu (13 kwietnia 1940 r.) NKWD przepro-
wadziło koleją masową deportację ludności polskiej 
ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej, zagarniętych 
przez Sowietów we wrześniu 1939 r. 
70 lat temu (20 kwietnia 1940 r.) ksiąŜę Adam Sa-
pieha, metropolita krakowski odmówił przybycia na 
Wawel na zaproszenie generalnego gubernatora 
Hansa Franka. 
70 lat temu (23 kwietnia 1940 r.) generalny guber-
nator Hans Frank juŜ na początku niemieckiej oku-
pacji wyraził swój stosunek do ludności Ŝydowskiej 
i Polaków: śydzi, czy mają coś do jedzenia czy nie, 
jest dla mnie ostatnią sprawą. Drugą kategorię sta-
nowią Polacy, o ile mogę ich potrzebować. 
70 lat temu (27 kwietnia 1940 r.) Reichsführer SS 
Heinrich Himmler podjął decyzję o utworzeniu 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (Konzentra-
tions Lager Auschwitz). Był przeznaczony dla Po-
laków. W czerwcu 1940 r. przywieziono tu pierw-
szych więźniów z Tarnowa. Z czasem Auschwitz 
stał się głównym obozem eksterminacji ludności 
Ŝydowskiej. 
70 lat temu (30 kwietnia 1940 r.) niemieckie władze 
okupacyjne ogłosiły listę ksiąŜek polskich zakaza-
nych do rozpowszechniania.  
50 lat temu (18 kwietnia 1960 r.) w Warszawie 
zmarł Jerzy Zawieyski, pisarz katolicki, dramaturg i 
eseista. 
30 lat temu (4 kwietnia 1980 r.) pojawił się pierwszy 
numer „L’Osservatore Romano” polskiej edycji. 
30 lat temu (4 kwietnia 1980 r.) w wieku 94 lat 
zmarł profesor Władysław Tatarkiewicz. 
5 lat temu (19 kwietnia 2005 r.) kardynał Joseph 
Ratzinger został wybrany następcą Jana Pawła II na 
Stolicą Piotrową i przyjął imię Benedykt XVI. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 
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   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2010 
Kwiecień 2010: Ogólna: Aby odpowiedzią na za-
kusy fundamentalizmu i ekstremizmu były szacu-
nek, tolerancja i dialog między wierzącymi. Misyj-
na: Aby chrześcijanie, którzy są prześladowani z 
powodu Ewangelii, dzięki mocy Ducha Świętego 
wytrwali w dawaniu świadectwa o miłości Boga do 
całej ludzkości. 
 

Zamawiając Mszę św. 
pomagasz Kościołowi na Wschodzie 

    Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - JuŜnoukrainsku buduje kościół w 
JuŜnoukrainsku (Ukraina). MoŜna zamówić Mszę 
św., którą Ks. Proboszcz Władysław Pietrzyk od-
prawi w kościele w Pierwomajsku. Msza św. moŜe 
być ofiarowana w dowolnej intencji, równieŜ za 
zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia teŜ Msze św. 
gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych. Stosowną 
ofiarę moŜna wpłacić na konto: Ks. Władysław Pie-
trzyk - KONTO LOKACYJNE - BUDOWA KO-
ŚCIOŁA, Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Kra-
kowie, ul. Zwierzyniecka 30 
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626. 
E-mail:  wladyslaw.pietrzyk@neostrada.pl 
    Zachęcam do tej formy pomocy katolikom na 
Wschodzie.                                      Antoni Winiarski 

Na południowej półkuli 
    Na szlaku pielgrzymkowym katowickiego KIK 
znalazły się kraje leŜące po drugiej stronie równika: 
Peru i Boliwia (lipiec 2009) oraz RPA, Suazi, Za-
mbia i Zimbabwe (luty 2010).  
    Najsłynniejszym celem pielgrzymek w Boliwii  jest 
Sanktuarium Matki BoŜej Gromnicznej, patronki Bo-
liwii, w Copacabana (3800 m n.p.m.). Copacabana 
jest takŜe dzielnicą Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie 
znajduje się słynna plaŜa. Wcześniej dzielnica nazy-
wała się Sacopenapa, ale po wybudowaniu w XIX w. 
kaplicy z kopią figury Matki BoŜej z Copacabany, 
zmieniono nazwę dzielnicy na Copacabana.  
    W 1576 r. pewnemu rybakowi podczas sztormu na 
jeziorze Titicaca objawiła się Matka BoŜa i go ocali-
ła. Widzenie Matki BoŜej miał we śnie takŜe Tito 
Yupanqui o inkaskim pochodzeniu, który postanowił 
wyrzeźbić figurę Matki BoŜej. PoniewaŜ nie był 
rzeźbiarzem, figura była niezbyt udana. Ambitny Ti-
to Yupanqui wyruszył do Potosi, aby nauczyć się 
rzeźbić. Wyrzeźbił figurę Matki BoŜej, która została 
umieszczona w kaplicy w 1583 r. Wkrótce, zbiory 
tych, którzy nie wierzyli w moc Matki BoŜej obja-

wiającej się poprzez Jej wizerunek, zostały zniszczo-
ne w tajemniczy sposób. Figura Matki BoŜej została 
koronowana w 1925 r. W 1879 r. część wotów zosta-
ła sprzedana przez rząd boliwijski, aby sfinansować 
wojnę z Chile. Szczególnie uroczyście Boliwijczycy 
świętują w Copacabanie 2 lutego (Matki BoŜej 
Gromnicznej), a takŜe duŜy festyn jest w pierwszych 
dniach sierpnia (6 sierpnia to Dzień Niepodległości i 
święto patronki Boliwii). W Wielki Piątek odbywają 
pielgrzymki na wzgórze Kalwarii, gdzie my takŜe 
weszliśmy odprawiając Drogę KrzyŜową. W 1994 r. 
obchodzono 100-lecie obecności OO Franciszkanów 
w Copacabanie. 
    W stolicy Peru Limie byliśmy w domu rodzin-
nym św. RóŜy z Limy (1586-1617, beatyfikowana 
1668, kanonizowana w 1671 r.). Odwiedziliśmy teŜ 
miejscowość Santa Rosa de Quives (900 m n.p.m.), 
gdzie św. RóŜa mieszkała z rodzicami przez 7 lat i 
tam przyjęła sakrament Bierzmowania. 
    Na naszej trasie przebiegającej przez Andy wje-
chaliśmy autokarem aŜ na przełęcz Patapampa 
(4.890 m n.p.m.!). FotoreportaŜ z pielgrzymki jest na 
stronie: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piepebo1.html 

 
Koliber - jeden z wielu geoglifów na pustyni Nazca w Peru. 
    W RPA odwiedziliśmy Centocow - południowo-
afrykańską Częstochowę w diecezji Umzimkulu. Mi-
sja w Centocow została załoŜona w 1888 przez Opa-
ta Trapistów Francis Phanner. Opat Francis nazwał tę 
misję Częstochowa, ze względu na  Sanktuarium 
Maryjne na Jasnej Górze w Częstochowie. Nazwa 
„Częstochowa”  została przekształcona na łatwiejsze 
do wymówienia słowo „Centocow”. Z kronik do-
wiadujemy się, Ŝe polska księŜniczka dała fundusze 
na zakup ziemi i rozwój Misji. Była to prawdopo-
dobnie Maria Teresa Leduchowska, która w tym cza-
sie prowadziła juŜ akcję misyjną w Austrii, skąd po-
chodził opat Francis Phanner. Ceglany kościół wy-
budowano w 1892 r. W 1895 r. Ks. Gerard Wolpert 
załoŜył Sodalicję Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
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która rozprzestrzeniła się na całą Południową Afrykę, 
Botswanę, Suazi i liczy aktualnie ponad 30.000 
członków. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Centocow poświęcono w 1913 r. W latach 1920 - 
1936 proboszczem był O. Apolinary Schwamberger, 
który zbudował szpital oddany do uŜytku w 1938 r. - 
szpital św. Apolinarego. W 1991 r. bp. Gerard S. 
Ndlovu sprowadził dwóch Ojców i Brata - Paulinów 
z Polski. W Centocow działa takŜe Sodalicja Maryj-
na, Sodalicja św. Anny i Franciszkański Zakon 
Świeckich. Uczestniczyliśmy w trzygodzinnej nie-
dzielnej Mszy św. odprawionej w języku zulu, okra-
szonej pięknymi śpiewami, a w klasztorze spotkali-
śmy się z O. Ignacym Stankiewiczem oraz rodakami. 
    Na naszej trasie znalazło się wiele ciekawostek 
przyrodniczych - Park Krugera , krater meteoryto-
wy Tswaing, największy znany na świecie krater 
meteorytowy Vredefort o średnicy 300 km, drugi co 
do wysokości wodospad Tugela (948 m) w górach 
Smoczych, kopalnia złota, Wodospady Wiktorii , ... 
    FotoreportaŜ z pielgrzymki jest na stronie: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pierpa1.html 

 
Słoń w Parku Krugera 
    Obie pielgrzymki przygotował i pilotował dr An-
toni Winiarski, duchową posługę pełnił ks. prof. Jó-
zef Kozyra, a stroną organizacyjną zajęło się Biuro 
Pielgrzymkowe AVE z Katowic.   Antoni Winiarski  

 
Pielgrzymka do Bogucic 

    Piesza pielgrzymka KIK, Związku Górnośląskiego 
i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Katowickiej odbędzie się 24 maja 2010 r. Wyjście 
sprzed lokalu Klubu o godz. 15.30. Msza św. w sank-
tuarium Matki BoŜej Boguckiej o godz. 17.00. Po 
Mszy św. naboŜeństwo maryjne i spotkanie uczest-
ników pielgrzymki. 

 
Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę 

    W tym roku odbędzie się w sobotę 5 czerwca. 
Godz. 9.30 - Msza św. koncelebrowana przez Bpa 

Pawła Sochę z Zielonej Góry i kapelanów KIK w 
Kaplicy Matki BoŜej.  
Godz. 11.30 - Spotkanie uczestników pielgrzymki w 
Auli Jana Pawła II i wykład Bpa Pawła Sochy.  
Godz. 12.30 - Wymiana informacji z Ŝycia i działal-
ności Klubów.  
Godz. 13.00 - Droga KrzyŜowa na wałach jasnogór-
skich, którą poprowadzi WKK Olsztyn, a po niej 
złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Ja-
na Pawła II.  
Punkt informacyjny w sobotę od godz. 8.00 do 13.00 
w Auli Jana Pawła II.  
 

Pielgrzymka na beatyfikację czcigodnego 
Sługi BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki 
6 czerwca – jedziemy z naszych parafii. 

 
Ksiądz Jerzy w poezji i pieśni 

    Opracował: ks. Antoni 
Lewek, Warszawa 1986 
    W związku z zapowie-
dzianą na 6 czerwca 2010 
r. beatyfikacją czcigodne-
go Sługi BoŜego ks. Jerze-
go Popiełuszki będziemy 
tu udostępniać Czytelni-
kom wiersze z tej broszu-
ry.  
 
 

Przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki 
Proszę Księdza, przychodzę nad ranem 
Kilka świateł zbłąkanych zostało 
Mgły na drzewach jak komŜe podarte 
Chcę zapytać, czy bardzo bolało? 

Bo jest prawda, która boli głęboko 
I nienawiść, co bije po oczach 
Płomień męstwa piekący jak ogień 
I kamienie rzucane po nocach 

Czy to boli Wisłą krwi płynąć 
I jak pieśnią zachłysnąć się mułem 
Być obmytym w szlochu, w łzach matczynych 
I na piersiach mieć czerwona stułę? 

Czy to boli – leŜeć w sercu Polski 
Jak pod łąką skoszoną na lato? 
Czy to boli – ostatnim skinieniem 
Błogosławić oprawcom i katom? 

Dziś na rękach tłumu kołysany 
W kaŜdej łzie odbity po kolei 
KsięŜe Jerzy, jeszcze mnie wyspowiadaj 
Z tej rozpaczy, buntu i nadziei 

Listopad 1984                           Anna Kamieńska 
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Pielgrzymki KIK w 2010 roku 
    Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapra-
szamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympa-
tyków KIK. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmian w programie. Zapisy: w godzinach dyŜurów 
oraz telefonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo 
mają członkowie Klubu i ich rodziny.  
    Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnują-
ce powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie 
ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnu-
jące z pielgrzymki mogą być obciąŜone kosztami 
powstałymi z powodu rezygnacji oraz wynikają-
cymi z umowy KIK z biurem podróŜy. 
 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

    Pielgrzymki z Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa 
Świętego i Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych w 
Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w 
Katowicach.  
ZAPISY i informacje: zapisać się i dokonać wpłaty 
moŜna w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki 
i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 
19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po 
godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancela-
rii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dol-
nym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie 
Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni 
piątek kaŜdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, 
plac Ks. Emila Szramka 2/13.  
    Na listę pielgrzymów moŜe być zapisana osoba, 
która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne oso-
by stanowią listę rezerwową do czasu dokonania 
wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie 
poniŜej miesiąca do wyjazdu, jeŜeli zostały juŜ do-
konane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezy-
gnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy 
nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym 
przypadku, będą odliczane poniesione juŜ koszta.  
Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na 
terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę 
duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - za-
graniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju.  
18.04 - 23.04. (6 dni) Włochy: Padwa, AsyŜ, 
Rzym, Watykan - Muzeum Watykańskie. Wyj. z 
parafii na Dolnym Tysiącleciu godz. 6:00 z pl. 
Andrzeja 6:15. Koszt: 190 Euro + 460 zł + 30 Euro 
na wstępy i przejazdy w Rzymie. Świadczenia: 
przejazd, ubezpieczenie NW i KL, 4 noclegi w ho-
telach - pok. 2, 3 osobowe z łazienkami, 4 ciepłe 
kolacje i 4 śniadania, przewodnik, opieka duchowa 
kapłana, opłaty drogowe, parkingowe, miejskie. 

Przy zapisie wpłata zaliczki 200 zł, do końca roku 
całość w złotówkach, do 15 marca całość w Euro. 
25.04. Sanktuaria: Rudy Raciborskie - cystersi, 
Góra Św. Anny - Anna Samotrzecia, Kamień Ślą-
ski - Św. Jacek OdrowąŜ. Wyj. 7:00 z parafii na 
Dolnym Tys. 7:15 z pl. Andrzeja w Katowicach. 
Koszt: 30 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpiecze-
nie, NW i KL, opieka duchowa kapłana, przewod-
nik a sanktuariach. Przyj. około 17:30. Wpłata 
przy zapisie. 
1-3.05. (3 dni) Sanktuaria: Kalisz. Licheń, Grąblin. 
Wyj. godz. 6:00 z parafii na Dolnym Tys. 6:15 z 
pl. Andrzeja. Koszt 295 zł. Świadczenia: przejazd, 
noclegi w sanktuarium, pok. 3, 4 osobowe z ła-
zienkami, do 2 osobowego dopłata 50 zł. Ubezpie-
czenie NW. 2 obiady w Kaliszu 1 ciepła kolacja w 
Licheniu i 2 śniadania, przewodnik w sanktuariach, 
opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 100 zł 
przy zapisie. Do 15 kwietnia całość. 
8.05. Kraków  sanktuaria: MB. Smętnej Dobro-
dziejki, M.B. Piaskowej, M.B. Wolności, Świętego 
Stanisława, Świętego Stanisława Męczennika, 
Wniebowzięcia NMP - Bazylika Mariacka. Wyj. 
godz. 7:00 z parafii na Dolnym Tys. i 7:15 na pl. 
Andrzeja. Koszt: 30 zł + 15 zł na bilety wstępu. 
Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, par-
kingi, opieka duchowa kapłana, przewodnicy w 
sanktuariach. Wpłata przy zapisie. Przyjazd około 
18:00. 
15.05 – 22.05. (8 dni) Ukraina: Lwów, Olesko, 
Podgorce, Brody, Poczajów, Krzemieniec, Dubno, 
Łuck, Olika, Klewań, Nowomalin, Ostróg, Kijów, 
śytomierz, Starokonstantynów, Kamieniec Podol-
ski, Chocim, Jazłowiec, Halicz, ŚwiŜ, Lwów, Ka-
towice. Noclegi; Lwów - 3, Krzemieniec, Nowo-
grodek Wołyński, śytomierz, Kamieniec. Wyj. 
godz. 6:00 z parafii na Dolnym Tys. 6:15 z pl. An-
drzeja. Koszt: 260 Euro + 350 zł + 30 hrywien na 
wstępy. Świadczenia: przejazd + opłaty drogowe - 
parkingowe, ubezpieczenie NW i KL, 7 noclegów, 
7 ciepłych kolacji, 7 śniadań, przewodnik miej-
scowy, opieka duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 
przy zapisie 200 zł, całość do 15 kwietnia.  
16.06 – 20.06. (5 dni) Sanktuaria południowej Pol-
ski: Lipnica Murowana, Nowy Sącz, Stary Sącz, 
Dukla - nocleg, Jaśliska, Polańczyk, Jasień, Kalwa-
ria Pacławska - nocleg, Jarosław, Przeworsk, Le-
Ŝajsk - nocleg, Łańcut, Zawada, Przeczyca, Tu-
chów - nocleg, Zabawa, Szczepanów, Dębno, Ka-
towice. Wyjazd godz. 6:00 z parafii na Dolnym 
Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt: 480 zł. Świadcze-
nia: przejazd, ubezpieczenie NW, 4 noclegi w 
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Domach Pielgrzyma, 4 ciepłe kolacje, 4 śniadania, 
opieka duchowa kapłana, przewodnik w sanktu-
ariach. Wpłata zaliczki przy zapisie 150 zł, całość 
do 15 maja.  
 12.08 – 22.08. (11 dni) Sanktuaria wschodniej i 
północnej Polski: Jędrzejów, Kielce, Św. KrzyŜ, 
Godów - nocleg. Kazimierz Dolny, Lublin - noc-
leg. Włodawa, Kodeń, Protulin, Leśna Podkowa - 
nocleg, OstroŜany, Topczewo, Juchnowiec, Święta 
Woda, RóŜanystok - nocleg. Krasnybór, Rajgród, 
Studzieniczna, Olecko - nocleg, GiŜycko, Kętrzyn, 
Święta Lipka - nocleg, Stoczek Klasztorny, Lidz-
bark Warmiński, Głotowo, Gietrzwałd - nocleg. 
Przasnysz, Rostkowo, Czerwińsk - nocleg, Niepo-
kalanów, Szymanów, Międniewice, Nowe Miasto 
nad Pilicą - nocleg, Studzienna, Piotrków Trybu-
nalski Częstochowa - nocleg, Katowice. Wyj. 
godz. 6: 00 z parafii na D. Tys. 6:15 z pl. Andrze-
ja. Koszt: 980 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpie-
czenie NW, przewodnicy w sanktuariach, opieka 
duchowa kapłana, 10 noclegów w Domach Piel-
grzyma, 10 - ciepłych kolacji, 10 śniadań. Wpłata 
zaliczki 300 zł przy zapisie, całość do 15 lipca.  
11.09 – 26.09. (16 dni) Grecja - Turcja  -  Ślada-
mi Św. Pawła. Novi Sad, Philippi, Kavala, Istam-
buł, Ayvalik, Pergamon, Efez, Meryem Ana - do-
mek M.B., Troja, Saloniki, Meteora, Delfy, Ateny, 
Korynt, Mykeny, Epidauros, Wyjazd 6:00 z parafii 
na D. Tys. 6:15 z pl. Andrzeja. Koszt; 620 Euro + 
750 zł + 80 Euro na wstępy. Świadczenia: prze-
jazd, Ubezpieczenie NW i KL, 15 noclegów w ho-
telach pok. 2,3 osobowe z łazienkami, 14 ciepłych 
kolacji 15 śniadań, opieka przewodnika, opieka 
duchowa kapłana. Wpłata zaliczki 400 zł przy za-
pisie, całość do 30 lipca.  
2.10. Sanktuarium: Święta Anna, Częstochowa. 
wyj, godz. 7:00 z parafii i 7:15 z pl. Andrzeja. 
Koszt. 30 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie 
NW, opieka kapłana, przewodnik w miejscach sa-
kralnych. Wpłata przy zapisie. 
 

Pielgrzymki organizowane przez 
Antoniego Winiarskiego 

17.07. -  31.07.2010. Rumunia i Bułgaria.  
Ramowa trasa: Katowice - Szeged - Alba Iulia - 
Cluj Napoka - Sapanta ("Wesoły cmentarz") - 
zabytkowe kościoły (niektóre malowane na ze-
wnątrz) i klasztory północnej Rumunii, kilka na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO - Wo-
dospad Koński (90 m) - Kaczyka (Polonia) - Su-
czawa - Jassy - Wulkany błotne k. Buzau - Buka-
reszt - Konstanca - Warna - Kamienny Las - 

Wielkie Tyrnowo - Sofia - Rylski Monastyr - 
Timiszoara - Ostrzyhom - Katowice.  
ZAPISY i informacje: tel. kom. 0508 290199, 
tel. słuŜb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112. 
E-mail: awini55@yahoo.com  
Wkrótce będzie podana cena.  
 19 - 22.08.2010. Sudety - Kotlina Kłodzka i 
Adrszpaskie Skały (Czechy). BliŜsze 
informacje wkrótce.  
 
Msze św. pierwszopiątkowe 
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 
z Duszpasterstwem Akademickim.  
 
DyŜury w siedzibie KIK 
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 
pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni pią-
tek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmie-
ście - trzeci piątek miesiąca.  
DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-098 Kato-
wice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyŜurujących 
jest Rajmund Rał – członek KIK w Katowicach 
(renekr@poczta.onet.pl). 
Składki:  
    Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od oso-
by niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O 
ile to jest moŜliwe, składki prosimy wpłacać 
skarbnikowi, który dyŜuruje w siedzibie KIK w 
ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 
2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Ka-
towicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Kato-
wicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Ka-
towice Rachunek Bankowy w 
PKO BP SA XI O/Katowice 
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 
Biblioteka KIK  
Czynna w godzinach dyŜurów. Zapraszamy. 
Informacja o Radzie Porozumienia KIK 
w Internecie: 
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl 
Informacja o KIK w Internecie:  
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 
E-mail:  kikkt@katowice.opoka.org.pl 
DyŜury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. 
Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 
18.00. Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław 
Waluś (032-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 
400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, 
skr. poczt. 376. 


