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Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł 
szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I 
co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, 
a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? CzyŜ nie Ŝyją tu u nas takŜe Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A 
Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu moŜe być prorok tak 
lekcewaŜony».  I nie mógł tam zdziałać Ŝadnego cudu, jedynie na kilku chorych połoŜył ręce i uzdrowił ich.  
Dziwił się teŜ ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.   Mt 6, 1-6 
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
90. rocznica przyłączenia Górnego Śląska do Polski – 20 VI 1922 r.  

 
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 

 
Anioł Pański – niedziela 8 VII 2012 r. 

„Witam przybyłych do Castel Gandolfo Pola-
ków. Pozdrawiam uczestników pielgrzymki Ro-
dziny Radia Maryja zebranych na Jasnej Górze, 
którzy modlą się za Ojczyznę, za rodziny, o wol-
ność słowa. Pozdrawiam teŜ młodych stypendy-
stów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
zgromadzonych w Lublinie. Wraz z wyznawca-
mi róŜnych religii, na terenie byłego Obozu 
Koncentracyjnego na Majdanku, będą się modlić 
dzisiaj wieczorem o pokój. Włączam się ducho-
wo w te wydarzenia, upraszam dobro i pokój dla 
świata, Polski i kaŜdego z was. Z serca wszyst-
kim błogosławię.”  

 
Anioł Pański – niedziela 15 VII 2012 r. 

 „Jutro będziemy obchodzili wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki 
BoŜej Szkaplerznej. Znak szczególnego oddania 
się Jej – szkaplerz – nosił i bardzo sobie cenił 
błogosławiony Jan Paweł II. Wszystkim jego ro-
dakom – w Polsce, w świecie, wam obecnym tu 
dzisiaj w Castel Gandolfo – Ŝyczę, by Maryja, 
najlepsza z matek, osłaniała was swoim płasz-
czem w walce ze złem, wypraszała potrzebne ła-
ski, wskazywała drogi wiodące do Boga. Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 
 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 
 

Stanowisko Prezydium Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach 

w sprawie naduŜyć ideologicznych w tekście  
„Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 

i zwalczaniu przemocy domowej i przemocy 
wobec kobiet” 

    "Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i 
zwalczaniu przemocy domowej i przemocy wo-
bec kobiet" w definicji płci (Art. 3), gdzie słowo 
„sex” (płeć) zastąpiono słowem „gender”, pomi-
ja naturalne róŜnice biologiczne pomiędzy ko-
bietą i męŜczyzną i zakłada, Ŝe płeć moŜna wy-
bierać. Niepokój wzbudza wprowadzenie pojęcia 
„toŜsamości płciowej” („gender identity”, Art. 4) 
a takŜe obowiązek edukacji i promowania m.in. 
"niestereotypowych ról płci" (Art. 14), a więc 
homoseksualizmu i transseksualizmu. Ponadto 
deprecjacja rodziny jako związku męŜczyzny i 
kobiety jest sprzeczna z Konstytucją.  

UwaŜamy, Ŝe niedopuszczalne jest łącze-
nie słusznej zasady przeciwdziałania przemocy  
z narzucaniem ideologicznych rozwiązań stoją-
cych w sprzeczności z antropologią oraz próbami 
niebezpiecznej ingerencji w system wychowaw-
czy i wyznawane przez miliony rodziców w Pol-
sce wartości.  

W przeciwieństwie do sformułowania 
Art. 48 Konwencji Rady Europy, „mediacje i 
rozstrzygnięcia polubowne, w odniesieniu do 
wszelkich form przemocy objętych zakresem 
Konwencji” uwaŜamy za ze wszech miar wska-
zane.  
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Biorąc pod uwagę powyŜsze argumenty, 

uwaŜamy, Ŝe ta Konwencja Rady Europy nie 
powinna być podpisana. 

UwaŜamy takŜe, Ŝe Premier RP nie po-
winien ulegać marginalnym organizacjom rosz-
czących sobie prawo wypowiadania się w imie-
niu wszystkich polskich kobiet. 

Za Prezydium  
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

/Robert Prorok/                 /Andrzej Dawidowski/ 
Sekretarz                                        Prezes 
Katowice 16 lipca 2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Dom w Bielsku-Białej  – 23 IV  2010 
 

Przemysław Gosiewski 
Ur. 12 maja 1964 w Słupsku. Poseł na sejm 
IV, V i VI kadencji z listy Prawa i Sprawie-
dliwości, minister-członek Rady Ministrów 
oraz wiceprezes Rady Ministrów w rządzie 
Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący 
klubu parlamentarnego PiS. W latach 1983-
1989 studiował na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Gdańskiego. W cza-
sie studiów rozpoczął działalność opozycyj-
ną, w 1984 związał się z NiezaleŜnym Zrze-
szeniem Studentów Uniwersytetu Gdań-
skiego, brał udział w strajku studenckim w 
1988. (…) W 1989 został zatrudniony na 
stanowisku kierownika biura ds. kontaktów 
z regionami Komisji Krajowej „Solidarno-
ści”, które zajmował do 1991. (…) W Sej-
mie IV kadencji (2001-2005) po raz pierw-
szy sprawował mandat poselski. (…) 

Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność” 
nr 15 (169) 14 IV 2010, s. 2 

Warto przeczytać 

 
Str. 18-19 Wanda Nowodworska: W Smo-
leńsku doszło do zemsty (To, co się zdarzyło 
w Smoleńsku, było zemstą i rozwiązaniem 
sporu. Tu nie ma co poszukiwać śladów 
zbrodni. Czarne skrzynki są poza zasięgiem 
polskiej opozycji oraz rosyjskich demokra-
tów. Bezczelne kłamstwa rosyjskich środ-
ków przekazu o błędach pilotów i pijanym 
generale zmuszającym ich lecieć na brzozę 
świadczą, Ŝe rosyjskie władze mają coś do 
ukrycia. …) 
Str. 20 Wiktor Suworow: Katyń i Smoleńsk 
– dwie bolesne rany 
Str. 21 Władimir Bukowski: Wraca kwestia 
zbrodni katyńskiej 
Str. 22-23 Ryszard Czarnecki: A jeśli to był 
zamach? 

Apel 
Zakładowego Zebrania Delegatów 

NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej 
z dnia 27.06.2012 roku 

    Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ 
„Solidarność” zwraca się do środowiska na-
ukowego Politechniki Śląskiej z apelem o 
czynne włączenie się w wyjaśnianie tech-
nicznych aspektów przebiegu katastrofy 
smoleńskiej. 
    Brak w oficjalnych Raportach analizy 
zjawisk fizycznych zachodzących podczas 
katastrofy, podwaŜa ich wiarygodność. Na-
tomiast brak reakcji środowiska akademic-
kiego na niewiarygodne raporty, świadczy-
łoby o jego alienacji. 

Przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej 
Dr inŜ. Tadeusz Giza 

 

Stanisław Waluś  



 3 

Kongres katolickich Ruchów,  
Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych 

1-2.10.2011 – Katowice 
    Kongres został zorganizowany przez Radę 
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiece-
zji Katowickiej. Hasło Kongresu było następują-
ce: „Kościół domem i szkołą komunii”. Oprócz 
wykładów, były równieŜ kilkuminutowe wpro-
wadzenia do paneli. Będą one zamieszczane w 
kolejnych numerach "Dlatego".  

A1. Komunia z Bogiem 
Wychowanie do modlitwy 

     Wychowanie do modlitwy obejmuje zarówno 
wprowadzenie do modlitwy osobistej przeŜywa-
nej jako osobista więź z Bogiem, jak teŜ do mo-
dlitwy wspólnotowej, w tym liturgicznej i spon-
tanicznej. Bezcenne jest, jeśli wychowanie do 
modlitwy dokonuje się w rodzinach (dbają o to 
m.in. Domowy Kościół Ruch Światło-śycie, 
Ruch Szensztacki, Wspólnota Chrystusa Zmar-
twychwstałego „GALILEA”). Jednak zadaniem 
wspólnot, stowarzyszeń i grup modlitewnych jest 
zapewnienie wychowania do modlitwy nie tylko 
dzieciom, takŜe młodzieŜy i dorosłym. Dokonuje 
się to przez prowadzenie róŜnego typu rekolekcji 
wyjazdowych i „domowych” (m.in. Odnowa w 
Duchu Świętym, Ruch Światło-Ŝycie), szkół 
modlitwy, zapraszanie na spotkania modlitewne, 
a przede wszystkim przez osobiste świadectwo 
modlitwy i o modlitwie (od noszenia widocz-
nych znaków „człowieka modlitwy”, np. róŜań-
ca, po indywidualne rozmowy na ten temat). 

Joanna Raś 
 

V Metropolitalne Święto Rodziny 
    W tym roku V Metropolitalne Święto Rodziny 
odbyło się od 19 maja do 7 czerwca 2012 r. 20 
maja były sprawowane Msze Święte w intencji 
Rodzin w katedrach Metropolii Katowickiej; w 
Katowicach, w Opolu i w Gliwicach. W Kate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach moŜna było 
pobrać biuletyn parafialny (z informacją o V 
Metropolitalnym Święcie Rodziny) i kolorowy 
folder. 

 
 
 

    W folderze na początku 
jest słowo abpa Wiktora 
Skworca, Metropolity Ka-
towickiego „Rodzina daje 
poczucie bezpieczeństwa”,  
cytat z wypowiedzi Ojca 
Świętego Benedykta XVI 

podczas audiencji ogólnej 8 czerwca 2011 r. 
(„Dzisiejsza Europa i kraje o chrześcijańskich 
korzeniach mają specjalny obowiązek obrony i 
krzewienia rodziny opartej na małŜeństwie, która 
odgrywa decydującą rolę zarówno w dziedzinie 
edukacji, jak i na polu społecznym”), wypowie-
dzi prezydentów miast (Małgorzata Mańka-
Szulik – Prezydent Zabrza, Adam Fudali – Pre-
zydent Rybnika, Dawid Kostempski – Prezydent 
Świętochłowic, Piotr Uszok – Prezydent Kato-
wic, GraŜyna Dziedzic – Prezydent Rudy Ślą-
skiej) i innych osób oraz modlitwy.  
    KIK w Katowicach był współorganizatorem 
trzech punktów programu: 
1) 19 maja w Siemianowicach Śląskich, w Za-
meczku w parku „Górnik”, przy ul. Oświęcim-
skiej 1 odbyło się „Śląskie muzykowanie” – pik-
nik rodzinny z udziałem siemianowickich, mu-
zykujących rodzin. 
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2) 20 maja odbyła się 
Pielgrzymka Rodzin do 
Matki Boskiej Boguckiej 
(opis dalej). 
 
3) 1 czerwca „Zabawy dla 
dzieci” w Ogrodach Kurii 
Metropolitalnej – Katowi-
ce, ul. Plebiscytowa. 
 

Stanisław Waluś 
 

 
Doroczna pielgrzymka 

do Matki BoŜej Boguckiej 
    Dn. 20.V br. członkowie KIK-u wraz z rodzi-
nami oraz Związku Górnośląskiego i Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Kato-
wickiej pielgrzymowali jak co roku do Matki 
Boskiej Boguckiej. Tegoroczna pielgrzymka od-
bywała się w ramach V Metropolitalnego Święta 
Rodziny a przewodził jej kapelan KIK-u, ks. 
prof. Józef Kozyra.  

 
    Tradycyjnie stacjami pielgrzymki były przy-
droŜne krzyŜe często o zabytkowej wartości 
(zdjęcie poniŜej).  

 

    W bogucickim kościele (Sanktuarium Matki 
BoŜej) odprawiono Mszę św. i naboŜeństwo ma-
ryjne a potem uczestnicy mieli okazję do poga-
wędki przy kawie i domowych wypiekach.  

 
Rajmund Rał 

 
 

Rodzina receptą na kryzys 
    3 czerwca 2012 r. po raz pierwszy ulicami Ka-
towic przeszedł Marsz dla śycia i Rodziny. Po 
Mszy św. w katowickiej archikatedrze pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Damiana 
Zimonia ok. 3.000 osób przeszło do Parku Ko-
ściuszki, gdzie po zakończeniu Marszu wzięli 
udział we wspólnej zabawie. 

 
Homilię wygłosił Ks. Abp Senior Damian Zimoń 
    Uczestnicy nieśli transparenty, a trzy orkiestry 
zapewniały odpowiednią atmosferę. Marsz zor-
ganizowała Rada Ruchów Katolickich Archidie-
cezji Katowickiej oraz Związek Górnośląski, a 
całością kierował Adam Wierzbicki. 
    Patronat honorowy nad Marszem objęli J.E. 
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc - Metropolita 
Katowicki oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok. 
Gość Niedzielny i Radio eM sprawowały patro-
nat medialny.  
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Słowa organizatorów na rozpoczęcie Marszu: Jacek 
Pytel (ZG) i Antoni Winiarski (ARRK) 

 
W Marszu uczestniczyły rodziny z dziećmi 

 
Idziemy ulicą Kościuszki 

 
Prezydent Katowic Piotr Uszok z małŜonką w Parku 
Kościuszki 

 
W Parku Kościuszki 

 
Zabawa animowana przez Ruch Światło-śycie 

 
Adam Wierzbicki asystuje przy napełnianiu baloników 
    
    Podobne Marsze przeszły ulicami 48 miast, a 
wzięło w nich udział około 75 000 osób. Po-
zdrowienia dla uczestników Marszów przekazał 
Ojciec Święty Benedykt XVI.  

Antoni Winiarski 
Fot. Antoni Winiarski 
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Marsz dla śycia i Rodziny w Gliwicach 
   Marsz odbył się 3 czerwca 2012 r. Rozpoczął 
się Mszą Świętą w intencji Rodzin, którą odpra-
wił ks. Infułat Konrad Kołodziej w Kaplicy 
Sióstr. Boromeuszek. Zbieraliśmy się przed Ka-
tedrą św. Apostołów Piotra i Pawła.  

    Jednym z or-
ganizatorów Mar-
szu była Gliwicka 
Fronda. Na jej 
stronie interneto-
wej moŜna było 
przeczytać, czego 
między innymi 
oczekujemy od 
władz: 1. Wpro-
wadzenia pełnej 
prawnej ochrony 
Ŝycia człowieka 
od poczęcia do 
naturalnej śmierci 

z wpisaniem tego prawa do Konstytucji RP.  
2. Wspierania rodziców pragnących potomstwa 
poprzez promocję i finansowanie metody lecze-
nia niepłodności zgodnej z prawem BoŜym oraz 
nauką Kościoła Katolickiego, jaką jest napro-
technologia. 3. Wprowadzenia całkowitego 
prawnego zakazu stosowania śmiercionośnego 
procederu in vitro. 4. Wprowadzenia całkowite-
go prawnego zakazu stosowania środków poron-
nych. 5. Wycofania się Państwa z finansowania 
antykoncepcji, a przekazanie tych środków fi-
nansowych na leczenie i ratowanie ludzkiego Ŝy-
cia. 6. Przyjęcia ustaw, które pozwolą rodzinom 
w jak największym zakresie korzystać ze środ-
ków finansowych, które wypracowują. 7. Stwo-
rzenia mechanizmów, które umoŜliwi ą rodzicom 
skuteczny wpływ na placówki oświatowe. 

 
Orkiestra Dęta Huty Łabędy  (SW) 

 
MłodzieŜ z parafii Chrystusa Króla niesie baner czo-
łowy marszu (SW) 
    Przed Katedrą  rozdawano dziennik „Gazeta 
Polska Codziennie” z 2-3 VI 2012 r. Na stronie 4 
jest krótka notatka o marszach, jakie mają się 
odbyć i o VII Światowym Spotkaniu Rodzin w 
Mediolanie. Ciekaw byłem, jakie informacje są 
w innych dziennikach. W poniedziałek posze-
dłem do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej 
i sprawdziłem co jest w „Gazecie Wyborczej”, 
„Naszym Dzienniku” i „Rzeczpospolitej” z 2-3 
VI 2012 r. W „Naszym Dzienniku” na str. 11 jest 
tylko relacja z Mediolanu pt. „Szkoła człowie-
czeństwa” i wywiad z kard. Ennio Antonellim, 
przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny. 
W „Rzeczpospolitej” na stronie A5 jest artykuł 
na 1/3 strony zatytułowany „Cała Polska masze-
ruje w obronie Ŝycia i rodziny”, z którego przy-
taczam początek: „Pod hasłem „Rodzina receptą 
na kryzys” w niedzielę ulicami 40 miast w całej 
Polsce przejdą marsze dla Ŝycia i rodziny. Ten 
rekord jest dowodem mobilizacji środowisk ka-
tolickich. Liczbą uczestników wielokrotnie 
przewyŜszają tęczowe marsze organizowane 
przez środowiska lewicowe. Mimo licznych 
ostatnio ataków na Kościół świeccy katolicy nie 
tylko nie rezygnują z działania, ale zwiększają 
aktywność.” W „Gazecie Wyborczej” nie znala-
złem nic związanego z marszami dla Ŝycia i ro-
dziny, natomiast na całej str. 4 jest rozmowa za-
tytułowana „Chrześcijanin na Paradzie Równo-
ści, czyli… LGBT w Kościele”. W związku tym 
mam pytanie do katolików czytających „Gazetę 
Wyborczą” (jak wynika z ankiety, której wyniki 
zostały opublikowane w majowym numerze 
„Dlatego” dziennik ten na 30 ankietowanych 
czytają 4 osoby regularnie i 7 sporadycznie): 
„czy godzi się chrześcijaninowi wspieranie tej 
gazety przez jej kupowanie?”    
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Ul. Jana Pawła II (PG) 

 
W marszu brały udział równieŜ dzieci (PG) 
    Zakończenie Marszu odbyło się przed stadio-
nem Gliwickiego Klubu Sportowego Piast.  

 
Członkowie KIK w Katowicach i Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej (PG) 
    Uczestnicy Marszu mogli obejrzeć mecz KsięŜa – 
Policjanci i potem uczestniczyć w Pikniku Rodzin-
nym zorganizowanym przez Radę Osiedla Zatorze i 
Parafię Chrystusa Króla. Organizatorem meczu i 
pikniku był ks. Artur Sepioło - proboszcz parafii 
Chrystusa Króla. Samochód z nagłośnieniem był 
obsługiwany przez bezdomnych z Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta. Ruchem kierowała 
pielgrzymkowa słuŜba porządkowa, której dowódcą 
był ks. Artur Pytel z parafii Wszystkich Świętych. 

Stanisław Waluś 
Zdjęcia: (PG – Piotr Gawor, SW – Stanisław Waluś) 
 

Jubileusz 50. Rocznicy 
święceń kapłańskich Biskupa Gerarda Kusza 
    Uroczysta, dziękczynna Msza św. była sprawowa-
na w kościele katedralnym p.w. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Gliwicach 29 VI 2012 r. Ksiądz Biskup 
Gerard Kusz przyjął święcenia  kapłańskie z rąk bi-
skupa opolskiego Franciszka Jopa w katedrze opol-
skiej 24 VI 1962 r. 
    ZbliŜając się do katedry zobaczyłem procesję, na 
czele której był krzyŜ i asysta liturgiczna, poczty 
sztandarowe i dalej delegacje z parafii św. Michała 
Archanioła w śernicy i św. Jacka w Bytomiu, … 

 
 

 
Procesję zamykali Złoci Jubilaci – kapłani ob-
chodzący 50. Rocznicę świeceń prezbiteriatu, bi-
skupi i arcybiskupi i Biskup Gerard Kusz. 

    W katedrze na ławkach były rozło-
Ŝone okolicznościowe modlitewniki. 
Na początku Mszy św. Biskup Gli-
wicki Jan Kopiec powitał wszystkich 
przybyłych i odczytał list gratulacyj-
ny Ojca Świętego Benedykta XVI. 

Homilię wygłosił ks. bp. Ordynariusz Jan Kopiec.      
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    Pod koniec Mszy św. Ks. inf. Konrad Koło-
dziej odczytał przesłanie Prymasa Polski abpa 
Józefa Kowalczyka, Abp Alfons Nossol w Ŝarto-
bliwy sposób powiedział, Ŝe bp Kusz pomagał 
Wieczorkowi, aby poranek zawsze trwał i Ŝeby 
dla drugiego biskupa Jana pozostał gwiazdą po-
ranną. Bp Merek Mendyk w imieniu Komisji 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episko-
patu Polski podziękował za przypominanie, Ŝe 
polska szkoła jest miejscem, które naleŜy zago-
spodarować. Na koniec głos zabrał Jubilat. Wy-

chodząc z Kate-
dry otrzymali-
śmy okoliczno-
ściowe obrazki. 
Więcej moŜna 
przeczytać w 
Gościu Nie-
dzielnym z 8 VII 
2012, Gość Gli-
wicki str. I (Mira 

Fiutak: Decyzja serca) i str. IV-V (Klaudia Cwo-
łek: Bądź gwiazdą poranną).  

Stanisław Waluś  
 
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi 
KAZANIE SZÓSTE 
Trzy wolności dobre, czwar-
ta diabelska. O trzech wol-
nościach dobrych wiemy: 
czwartej się jako szatańskiej 
zarzekamy.  
Grzechom nie słuŜyć i dia-
błu. Święta wolność jest: 
grzechom i czartu nie słuŜyć, 

a tyraństwa piekielnego uchodzić. Joan. 8 [34]. 
,,Kto czyni grzech - mówi Pan - niewolnikiem 
jest u grzechu". Oby się o tę wolność starali owi 
wolni, co pełni są męŜobójstwa, nieczystości, łu-
piestwa, lichwy, zdrady, a mówią: ja wolny! O 
niewolniku diabelski, czuj o niewolej swojej, a 
wychodź z mocy szatańskiej, w której szlachec-
ka wolność pomocy Ŝadnej nie da. 
Druga wolność obcym panom nie słuŜyć.  
Druga wolność jest dobra: obcym panom i po-
gańskim królom nie słuŜyć ani im podlegać, jed-
no swoim abo od nas obranym. Tę wolność ma-
cie z łaski BoŜej i na niej przestajcie, dziękując 
za nię Panu Bogu. 
Trzecia - od tyrana wolnym być.  
 

Marsz w Kędzierzynie-Koźlu 
    W sobotę 2 czerwca odbył się w Kędzierzy-
nie-Koźlu Marsz w obronie Telewizji Trwam. 
Został on poprzedzony Mszą Świętą w kościele 
Ojców Oblatów pw. bł. Eugeniusza de Mazenod, 
podczas której patriotyczne i głęboko religijne 
kazanie wygłosił ojciec Robert Wawrzyniecki. 
Po uformowaniu przed kościołem kolumny i od-
śpiewaniu „Roty” około 500 osób przeszło 
głównymi ulicami miasta, odmawiając RóŜaniec 
i śpiewając patriotyczne pieśni. Niesiony na cze-
le pochodu duŜy baner „W obronie wolnych me-
diów” obwieszczał cel manifestacji. 
    Przed gmachem starostwa w Kędzierzynie od-
czytano i przyjęto przez aklamację list protesta-
cyjny do prezydenta Komorowskiego w sprawie 
dostępu Telewizji Trwam do multipleksu cyfro-
wego, w którym stwierdzono, Ŝe KRRiT lekce-
waŜy głosy milionów obywateli domagających 
się równych praw dla Telewizji Trwam”, a obec-
ne jej działania przypominają praktyki z czasów 
panowania totalitarnego reŜimu komunistyczne-
go, mające na celu marginalizację, a następnie 
wykluczenie religii z Ŝycia publicznego. ”Nie 
rozumiemy pańskiej bierności,” apelowano w li-
ście do prezydenta.                          Marek Smolik 
 

Radio Maryja w Gliwicach 
    Radio Maryja i Telewizja Trwam stają się co-
raz bardziej czytelnym znakiem nowej ewangeli-
zacji, tak bardzo potrzebnej dzisiaj, gdy człowiek 
zapomina o Chrystusowej Drodze, Prawdzie i 
śyciu. Doświadczyliśmy tego 7 maja 2012 r. w 
parafii p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w 
Gliwicach, gdzie odbyło się spotkanie Rodziny 
Radia Maryja. W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie Rodziny z Gliwic i okolicznych miast. 
Punktem centralnym spotkania była Eucharystia, 
której przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp 
Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej.  
    Wcześniej, w sali parafialnej odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Biur i Kół Radia Maryja, 
zaś sama transmisja z kościoła rozpoczęła się od 
wspólnej modlitwy o godz. 18:30. Z ramienia 
parafii prowadził ją o. Grzegorz Kozioł, a z Ra-
dia Maryja o. Marcin Krupa. O. Tadeusz Rydzyk 
włączył się w tę cześć spotkania telefonicznie, 
mówiąc o pręŜnej działalności ojców Redempto-
rystów w gliwickiej parafii i pozdrawiając 
uczestników spotkania. Głos zabrał równieŜ pro-
boszcz o. Piotr Świerczok, który przedstawił juŜ 
ponad 600-letnią historię naszego kościoła. O. 
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Proboszcz mówił teŜ dzisiejszym obrazie parafii, 
o wspólnotach i grupach, o działaniach charyta-
tywnych i wielu innych aspektach Ŝycia parafial-
nego, w których przejawia się pragnienie utoŜ-
samienia Kościoła z naszym domem. 
    O. Grzegorz Gut z naszej parafii przewodni-
czył naboŜeństwu majowemu. Miało ono szcze-
gólny wymiar w świątyni, która jest sanktuarium 
Matki BoŜej Nieustającej Pomocy. Wkrótce po 
tym, jak w 1921 r. kościół objęli Redemptoryści, 
w roku 1923 sprowadzono ikonę MBNP. W dniu 
23 stycznia 1951 r. w naszym kościele po raz 
pierwszy w Polsce została odprawiona nowenna. 
W ubiegłym roku, obchodząc 60 lecie tego wy-
darzenia, ikonę udekorowano złotą róŜą ufundo-
waną przez wiernych. Cotygodniowa nowenna 
wciąŜ gromadzi wielu czcicieli Matki BoŜej, 
równieŜ spoza naszej parafii. Odprawione pod-
czas spotkania naboŜeństwo majowe miało pięk-
ną muzyczną oprawę dzięki Chórowi Młodzie-
Ŝowemu Państwowej Szkoły Muzycznej w Gli-
wicach pod dyrekcją p. Joanny Pudlik i towarzy-
szącemu mu kwartetowi smyczkowemu pedago-
gów z tej szkoły.   

  
    Eucharystia była najwaŜniejszym punktem 
spotkania. Ks. bp Jan Kopiec w swojej homilii 
nawiązał do czytania z Dziejów Apostolskich 
mówiącego o uzdrowieniu chorego w Listrze, 
kiedy to Grecy chcieli potraktować św. Pawła i 
Barnabę jak bogów. Ks. biskup nazywał to dra-
matem człowieka wierzącego, który równieŜ dzi-
siaj szuka dla siebie wygodnej drogi Ŝycia za-
pominając, Ŝe to Chrystus jest Drogą. Przypo-
mniał, Ŝe trwając w czasie wielkanocnym musi-
my patrzeć na nasze Ŝycie z perspektywy Zmar-
twychwstania Jezusa, które wszystko zmieniło. 
Ks. biskup wezwał wszystkich do aktywnej pra-
cy nad sobą, bo, jak stwierdził, nie wrogowie 
Kościoła są największym zagroŜeniem, lecz sami 

wierzący, którzy tak często grzeszą ignorancją i 
małodusznością, jak owi Grecy opisani w Dzie-
jach Apostolskich. Potrzeba nam ducha jedności 
i wierności Słowu BoŜemu - podkreślił ks. bi-
skup.  

 
    Co moŜe jednoczyć bardziej niŜ wspólna mo-
dlitwa? Po zakończeniu Mszy św. o. Tomasz Ja-
kubczak poprowadził modlitwę róŜańcową. Od 
wielu lat Radio Maryja umoŜliwia bezpośrednie 
włączanie się w tę szczególną modlitwę wiernym 
z całej Polski i spoza jej granic. Uczestnicząc w 
niej moŜna rzeczywiście dotknąć ducha jedności. 
RozwaŜania Tajemnic Światła przygotował i 
przeczytał Piotr Gawor ze Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich Diecezji Gliwickiej. Tak pro-
wadzona i przeŜywana modlitwa róŜańcowa jest 
jednym z wielu jakŜe waŜnych elementów nowej 
ewangelizacji, którą prowadzi Radio Maryja i 
Telewizja Trwam.  
    Późnym wieczorem miały jeszcze miejsce 
"Rozmowy niedokończone" na temat "Medyczne 
i niemedyczne wsparcie godnego umierania". Na 
terenie naszej parafii znajduje się Hospicjum Mi-
łosierdzia BoŜego - dom ulgi w cierpieniu, któ-
rym duchowo opiekują się ojcowie Redemptory-
ści. Wszystkie gliwickie szpitale są równieŜ ob-
jęte opieką kapelanów z naszego klasztoru. Pod-
jęcie tak waŜnego tematu tu w Gliwicach, w pa-
rafii Świętego KrzyŜa wydaje się więc bardzo 
uzasadnione. Tym bardziej, Ŝe temat ten jest czę-
sto unikany, bo mówić o śmierci jest bardzo 
trudno. Radio Maryja i Telewizja Trwam wy-
chodzi naprzeciw potrzebom współczesnego 
chrześcijanina. Wykorzystując nowoczesne 
środki przekazu stara się pomagać ludziom wie-
rzącym stawać jeszcze bliŜej Chrystusa. Taka 
działalność stanowi jeden z fundamentalnych 
elementów nowej ewangelizacji.  

Zbigniew Ogonowski 



 10 

KRRiT – konsultacje 
    W ramach konsultacji prof. dr hab. inŜ. Ry-
szard Gessing wysłał z datą 4 VII 2012 r. pismo 
do Przewodniczącego KRRiT, w którym napisał: 
„Na podstawie Uchwały Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji nr 649/2005 z dnia 20 grudnia 
2005 r. w nawiązaniu do pisma Przewodniczące-
go KRRiT z dnia 30 marca 2012 r. dotyczącego 
konsultacji społecznych w sprawie moŜliwości 
umieszczenia 4 programów telewizyjnych w sy-
gnale multipleksu pierwszego (MUX-1) oraz 
zmian w ustawie radiofonii i telewizji dotyczą-
cych nadawcy społecznego, uprzejmie informu-
ję: ofertę programową w naziemnej telewizji cy-
frowej w sposób najpełniejszy moŜe uzupełnić 
program o tematyce społeczno-religijnej, jakim 
jest program TV TRWAM, którego nadawcą jest 
Fundacja LUX VERITATIS," 
 
    NiŜej przedstawiam Czytelnikom „Dlatego” 
korespondencję poprzez pocztę elektroniczną. 
 
Panie Profesorze, 
Przesyłam Panu informację o niedostarczonym 
e-mail'u, która ilustruje jak  
przeprowadzane są "konsultacje społeczne" 
przez Krajową Radę Radia i  
Telewizji. 
Pozdrawiam 
Ryszard Gessing 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
----- Original Message -----  
From: "System Administrator" 
<postmaster@polsl.pl> 
To: "Ryszard Gessing" 
<Ryszard.Gessing@polsl.pl> 
Sent: Wednesday, July 04, 2012 1:08 PM 
Subject: Undeliverable: telewizja TRWAM 
Your message 
To: konsultacje_uzup_mux-1@krrit.gov.pl 
Cc: warszawa@luxveritatis.pl 
Subject: telewizja TRWAM 
Sent: Wed, 4 Jul 2012 12:32:26 +0200 
did not reach the following recipient(s): 
konsultacje_uzup_mux-1@krrit.gov.pl on Wed, 
4 Jul 2012 12:34:55 +0200 
You do not have permission to send to this recip-
ient. For 
assistance, contact your system administrator. 
<krrit.gov.pl #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLV-
ER.RST.NotAuthorized; not 
authorized> 

Pan  
Jan Dworak 
Przew. KRRiT 
Przesyłam w załączeniu oświadczenie dotyczące 
konsultacji społecznych w sprawie TV TRWAM 
Pozdrawiam  
Ryszard Gessing 
Professor 
Department of Automatic Control 
> Silesian University of Technology 
> Akademicka 16 str. 
> 44-101 Gliwice 
> tel: +4832 237 2165, +4832 2371051 
> fax: +4832 237 1165 
> e-mail: rgessing@polsl.p 
> Website: 
http://www.zsir.ia.polsl.pl/index.php?id=139#Inne 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
-----Original Message----- 
From: Ryszard Gessing 
Posted At: Thursday, July 05, 2012 11:20 AM 
Posted To: CK postmaster 
Conversation: Undeliverable: telewizja TRWAM 
Subject: Re: Undeliverable: telewizja TRWAM 
Bardzo proszę o poinformowanie mnie dlaczego 
nie mogę wysłać e-mail'a na  
adres na którym przeprowadzane są przez Kra-
jową Radę Radia i Telewizji. tzw. 
"konsultacje społeczne" . 
Z góry dziękuję, 
Pozdrawiam 
Ryszard Gessing 
----- Original Message -----  
From: "Wojciech Nawara" 
<Wojciech.Nawara@polsl.pl> 
To: "Ryszard Gessing" 
<Ryszard.Gessing@polsl.pl> 
Cc: "CK postmaster" <postmaster@polsl.pl> 
Sent: Thursday, July 05, 2012 12:10 PM 
Subject: RE: Undeliverable: telewizja TRWAM 
Witam, 
Problem nie leŜy po naszej stronie. Taką odpo-
wiedź zwraca serwer pocztowy  
odbiorcy (KRRiT) i nie mamy moŜliwości dal-
szej diagnozy tego problemu. 
Pozdrawiam, 
Wojciech NAWARA 
Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej 
 

Stanisław Waluś 
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Druga rocznica beatyfikacji 
ks. Jerzego Popiełuszki 

    6 czerwca przypada druga rocznica beatyfika-
cji ks. Jerzego Popiełuszki. Jego opieka i wspar-
cie potrzebne są kaŜdemu z nas szczególnie dzi-
siaj, gdy ogałaca się naród z toŜsamości. Jego 
kazania pokrzepiały miliony Polaków, Jego sło-
wa nadawały sens naszemu Ŝyciu, uczyły wy-
trwałości, a Jego świadectwo było dowodem 
prawdziwości Jego przesłania. Zgłębienie Ŝycio-
rysu księdza męczennika dodaje otuchy, przy-
pomina, Ŝe wiara w Chrystusa pozwala wytrwać 
w najcięŜszej sytuacji. 
    Kultura narodu to równieŜ jego moralność. 
Naród chrześcijański musi kierować się spraw-
dzoną przez wieki moralnością chrześcijańską. 
Narodowi chrześcijańskiemu nie jest potrzebna 
tak zwana moralność laicka, bo jest ona bez ob-
licza i bez nadziei, jak mówił zmarły Prymas Ty-
siąclecia. Stwarza zagroŜenie dla wartości du-
chowych narodu i osłabia te siły, które stanowią 
o jego jedności. (…) 
    A czym poŜywi się naród w niedalekiej przy-
szłości z dzisiaj tworzonej historii i kultury? 
(Fragm. Kazania księdza Jerzego Popiełuszki 
podczas Mszy św. za Ojczyznę, 25 września 
1983 r.) 

Prawy i sprawiedliwy. śycie i 
męczeństwo błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki, Fotogra-
fie: Adam Bujak, tekst: Jolanta 
Sosnowska. 
    Niezwykła historia chłopca z 
podlaskiej wsi Okopy, który gor-

liwą wiarą i miłością bliźniego zdobył serca Po-
laków, jest wspaniałym podarunkiem takŜe dla 
tych, którzy są za młodzi, by pamiętać niezłom-
nego kapłana. Ukazuje kształtowanie się jego 
nieugiętej postawy, głębokiego przywiązania do 
wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Al-
bum wieńczy relacja z uroczystości beatyfika-
cyjnych. 

  Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
1947-1984, walka, męczeństwo, 
pamięć. 
    Unikatowe, archiwalne i pry-
watne zdjęcia błogosławionego 
księdza Jerzego układają się w 
opowieść o Ŝyciu, męczeńskiej 

śmierci i kulcie duchownego. Na kartach tej hi-
storii moŜemy jeszcze raz przeŜyć uniesienie 
„Solidarności”, wrócić do słynnych kazań księ-

dza Jerzego Popiełuszki, słów Prymasa Tysiącle-
cia i Jana Pawła II, wypowiedzianych jakby i do 
nas, którzy Ŝyjemy 30 lat po śmierci męczenni-
ka. 
Wydawnictwo Biały Kruk, ul. Szwedzka 38, 30-
324 Kraków, e-mail: handlowy@białykruk.pl, 
księgarnia internetowa: www.białykruk.pl 

Tygodnik Solidarność, 8 VI 2012, str. 51 
 

90. rocznica przyłączenia Górnego Śląska 
do Polski – 20 VI 1922 r. 

    Do „Gościa Niedzielnego” z 17 
VI 2012 r. został dołączony doda-
tek poświęcony powrotowi części 
Górnego Śląska do Polski i przy-
gotowany przez zespół GN. Treść: 
Andrzej Grajewski – Wstęp, Woj-
ciech Roszkowski – Razem, Piotr 

Sacha – Łańcuch pękł, Jan F. Lewandowski – 
Dylematy Korfantego, Ks. Jerzy Myszor - Naro-
dziny śląskiego Kościoła, Andrzej Drogoń – 
Miejsca dla autonomii, Piotr Greiner – Skutki 
podziału, Ryszard Kaczmarek – Próba bilansu. 
    Warto przeczytać artykuły w tygodniku 
„Śląska Gazeta Społeczno-Polityczna” autorstwa 
Jadwigi Chmielowskiej: 
„Autonomiści w słuŜbie Niemiec” – 15 – 21VI, 
str. 16-17 (artykuł zaczyna się słowami: „W la-
tach 1618-1620 jeszcze przed bitwą na Białej 
Górze …), 
„Bez Polski nie ma Śląska i Śląska bez Polski” – 
22-28 VI 2012 r., str. 10-11, 
„Samorząd Województwa Śląskiego” – 29 VI – 
5 VII 2012 r., str. 16-17, 
„Śląsk w Polsce – pierwsze lata” – 6 - 12 VII 
2012 r., str. 16-17, 
„Ślązacy u siebie – w Polsce” – 13 – 19 VII 
2012 r., str. 15-15, 
„Śląsk dał i daje Polsce to co miał najlepszego. 
Polsko obudź się!” – 20 - 26 VII 2012 r., str. 14-
15. Ten artykuł Autorka zaczyna zdaniami: 
„Śląsk dał Polsce postaci wybitne. Najznamienit-
szą był kardynał August Hlond – Prymas Pol-
ski.” W artykule jest jeszcze przedstawiony bi-
skup Teodor Filip Kubina i Biskup Polowy gene-
rał dywizji arcybiskup Józef Feliks Gawlina. 

 
Zachęcam Państwa do czytania tego tygodnika. 

Stanisław Waluś 
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Warto przeczytać 
Wojciech Korfanty: Naród Pań-
stwo Kościół, Wybór publicystyki 
katolicko – społecznej, Z wpro-
wadzeniem Andrzeja BroŜka i 
Edwarda Balawajdera, Księgarnia 
św. Jacka, Katowice 1992. 

Stanisław Waluś  
 
 

Tradycja kulturowa Górnego Śląska 
Rzut oka na dawne dzieje 

    Ten skrawek ziemi, na którym Ŝyjemy, ma za 
sobą długą i burzliwą jak wszystkie ziemie pol-
skie historię. Był on mocno wtopiony w dzie-
dzictwo piastowskie i tą drogą we wczesnym 
średniowieczu powiązany z polską tradycją kul-
turową. Warto przypomnieć, Ŝe w XI w. Bene-
dyktyni krakowscy mieli pewne posiadłości w 
Bytomiu, natomiast boŜogrobcy miechowscy w 
tym samym mniej więcej czasie prowadzili szpi-
tal w Chorzowie, a od XIII w. w Bytomiu. Pod 
rządami Piastów ziemia bytomska, która obej-
mowała równieŜ teren obecnych Katowic, prze-
Ŝywała okres rozkwitu. 
    Bytom był przez pewien czas stolicą jednego z 
księstw dzielnicowych, a jego władcy popierali 
rozwój istniejącego tam od XII w. górnictwa. 
Szczytowym momentem  tej pierwszej fazy roz-
woju było powstanie w XII w wolnego miasta 
górniczego Tarnowskich Gór, które swoje przy-
wileje i prawo otrzymało od księcia Jana Opol-
skiego, ostatniego piasta władającego księstwem 
bytomskim. Okres piastowski dla całego śląska 
był pomyślny. Rosły miasta, wielkie osady 
klasztorne, kultura i zamoŜność kraju. 
    Schyłek rządów piastowskich zaciemniają 
przetargi dynastyczne. O Śląsk rywalizują  rów-
nieŜ Habsburgowie i Hohenzollernowie, usada-
wiają się tu rody niemieckie. Kraj wyniszczają 
wojny religijne, zwłaszcza okrutna wojna trzy-
dziestoletnia. 
    Wprowadzenie porządku pruskiego racjonali-
zacji gospodarki i rozwój przemysłu idzie w pa-
rze ze stopniowym pogarszaniem się warunków 
bytowych szerokich warstw ludności. Zaczyna 
się coraz bardziej rysować podział  narodowo-
ściowy na uprzywilejowane warstwy  posiadają-
ce i urzędnicze niemieckie oraz zuboŜały, nie 
mający praktycznie moŜliwości bronienia swych 
praw lud polski. Równolegle przebiega podział 
wyznaniowy - uprzywilejowani są protestanci 

niemieccy, na których opierają się władcy pru-
scy, dyskryminowani są katolicy polscy. 
    Opracowano na podstawie ksiąŜki Jadwigi Ku-
cianki „Śląscy pisarze ludowi 1800-1914” oraz na 
podstawie wykładu dr Ireny Mierzwy wygłoszone-
go 12.01.1981 r. na zebraniu KIK w Katowicach. 

Anna Wowra 
Ciąg dalszy w następnym numerach „Dlatego” 

 
Kapłan spod znaku Maryi 

(ks. Stanisław Sierla) 
Więzienna „Cicha noc” 
    Po pewnym czasie z gmachu UB przewiezio-
no aresztantów do więzienia przy ul. Mikołow-
skiej w Katowicach. Stanisław Sierla został 
umieszczony na pierwszym piętrze w celi nr 30. 
– W celi było nas sześciu, wszyscy byli więź-
niami politycznymi. W kącie stał kubeł słuŜący 
jako ubikacja, obok stolik z miską i dzbankiem, 
dwa taborety i sześć sienników. Okno zaczynało 
się na wysokości 180 centymetrów. W tej celi 
przeŜyłem jesień, zimę i wiosnę, nie wychodząc 
na zewnątrz – opowiada i dodaje: - Najbardziej 
wzruszającym przeŜyciem była wigilia BoŜego 
Narodzenia. Przez kilka dni odkładaliśmy z zupy 
ziemniaki i marchew, dodaliśmy cebuli oraz 
czosnku z paczek i tak powstała sałatka wigilij-
na. Było przemówienie, Ŝyczenia i modlitwa. Po-
tem zanuciliśmy kolędę: „Cicha noc, święta 
noc”. Po chwili usłyszeliśmy śpiew kolęd w ca-
łym więzieniu. Nagle z placu Andrzeja usłyszeli-
śmy nawoływanie chłopca: „Tato! Tato! Sły-
szysz mnie?”. Wybuchnęliśmy płaczem. KaŜde-
mu przypomniał się dom rodzinny. Jedynym 
kontaktem ze światem były dzwony z kościoła 
garnizonowego. Jednak najbardziej odczuwali-
śmy brak wolności. 

Małgorzata Kulisiewicz, fd 
Źródło, 14/2008, str. 8-9. 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 
 

Homilia ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity 
szczecińsko-kamieńskiego, wygłoszona 

w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny na Jasnej Górze, 15 VIII 2011 r. 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru 
Zawierzamy naszą wolność 

    Przynosimy dzisiaj tutaj, na Jasną Górę, na-
dzieję trwających w Hiszpanii Światowych Dni 
MłodzieŜy, z których moŜe popłynąć nowa siła 
ku duchowemu umocnieniu naszej polskiej mło-



 13 

dzieŜy. TakŜe tutaj, w Częstochowie, jeszcze 
Ŝywotne jest echo spotkania Jana Pawła II z 
młodzieŜą całego świata. Sięgamy z nadzieją 
takŜe do tego źródła. Przynosimy świadectwo 
niezłomnego św. Ojca Maksymiliana, wyznawcy 
i męczennika, zawierzającego Niepokalanej 
wszystkie, w trudnych latach podejmowane 
przez siebie dzieła pastoralne i społeczne, aby 
cały świat zobaczył swoją nadzieję w Niepoka-
lanej. Pośrodku cierpienia obozu koncentracyj-
nego, pośrodku wielkiego grzechu deptania god-
ności człowieka to On z imieniem Niepokalanej 
na ustach przywracał BoŜy porządek spraw i 
przywrócił nadzieję. Ujął to w słowa błogosła-
wiony Jan Paweł II - lapidarnie, aczkolwiek 
mocno - przy okazji wizyty w innym obozie 
koncentracyjnym, na Majdanku, stwierdzając: 
Człowiek nie moŜe być dla człowieka katem. 
Człowiek ma być dla człowieka bratem. AŜ dziw 
bierze, jak te słowa pozostają aktualne, i to w jak 
wielu obszarach Ŝycia. 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 

KOMUNIKAT RUCHU 
EDUKACJI NARODOWEJ  

    Zebrani w Rajczy w dniach 1 - 3 czerwca 
2012 roku uczestnicy głodówek w obronie pol-
skiej szkoły, mając wsparcie uczestników prote-
stu z Warszawy, Wrocławia i Siedlec postanowi-
li kontynuować walkę o toŜsamość narodową i 
edukację w polskiej szkole poprzez Stowarzy-
szenie RUCH EDUKACJI NARODOWEJ – 
REN powołując Stowarzyszenie o takiej nazwie. 
14 czerwca br. statut został złoŜony w sądzie. Od 
tego momentu REN moŜe aktywnie działać i bu-
dować struktury terenowe. 
    Celem ruchu jest stymulowanie ogólnonaro-
dowej debaty o edukacji dla stworzenia nowego 
systemu oświaty. 
Ruch wspiera powołaną 19 maja 2012 roku w 
Krakowie Obywatelską Komisję Edukacji Naro-
dowej (OKEN) w celu przygotowania nowych 
podstaw programowych dla polskiego szkolnic-
twa. 
CZŁONKOWIE ZAŁOśYCIELE: (…) 
Zarząd Stowarzyszenia   
Janina Jadwiga Chmielowska TARNOWSKIE 
GÓRY - prezes 
Janusz Wolniak WROCŁAW – v-ce - prezes 
Bogusław Leonard  Dąbrowa-Kostka KRAKÓW 
– v-ce prezes 
Piotr Gryza  WARSZAWA -  v-ce prezes 

Ryszard Majdzik KRAKÓW – skarbnik 
Witold Paweł Korona CZĘSTOCHOWA – se-
kretarz 
Komisja Rewizyjna: 
Jan Karandziej  NYSA – przewodniczący 
Jerzy Maciej Kublikowski SIEDLCE– v-ce – 
przewodniczący 
Ola Walentyna  Lamorska NOWA RUDA  
    Ruch zaprasza do współpracy nie tylko orga-
nizacje ale i wszystkie te osoby, którym leŜy na 
sercu przyszłość kolejnych pokoleń Polaków.  
„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzie-
Ŝy chowanie” 
Kontakt: ruchedukacjinarodowej@gmail.com 
tel. 505  054 344 Jadwiga Chmielowska; 605-
432-666 Bogusław Dąbrowa – Kostka;  601 782 
551 Janusz Wolniak; 603 134 481 Piotr Gryza. 

 
In vitro 

    M. Arami twierdzi, Ŝe 
sztuczne zapłodnienie wyklu-
czyło ze świadomości ludzkiej 
kategorię daru (dziecko jako 
darmowy dar osobowy), a 
wprowadziło pojęcie „prawa do 
posiadania” za wszelką cenę139. 
Zaspokojenie oczekiwań i pra-

gnień zostaje podniesione do kategorii wartości 
bezwarunkowych. (…) PapieŜ Jan Paweł II 
stwierdza w tym kontekście, Ŝe „płciowość zo-
staje pozbawiona wymiaru osobowego i jest 
traktowana instrumentalnie: zamiast być zna-
kiem, miejscem i językiem miłości, to znaczy 
daru z siebie i przyjęcia drugiego człowieka 
wraz z całym bogactwem jego osoby, staje się w 
coraz większym stopniu okazją i narzędziem 
afirmacji własnego „ja” oraz samolubnego za-
spokajania własnych pragnień i popędów”141. 
(Encyklika Evangelium Vitae z 25.03.1995, nr 
23) 
Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-
cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 51. 

Stanisław Waluś 
 

NASZE ROCZNICE 
520 lat temu (11 lipca 1492 r.) w Kaplicy Świę-
tokrzyskiej katedry wawelskiej, w sarkofagu 
wykonanym przez mistrza Wita Stwosza spoczę-
ły szczątki która Kazimierza Jagiellończyka. 
85 lat temu (2 lipca 1927 r.) w Wilnie, na mocy 
dekretu papieŜa Piusa XI, odbyła się uroczysta 
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koronacja papieskimi koronami obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. 
75 lat temu (1 lipca 1937 r.)  Rząd Wielkiej Bry-
tanii, sprawujący mandat nad Palestyną, podzie-
lił ten kraj na część Ŝydowską i arabską. Był to 
początek tworzenia się państwa izraelskiego. 
70 lat temu (1 lipca 1942 r.) w Krakowie przy ul. 
Wielickiej Niemcy powiesili publicznie jedena-
stu Polaków w odwet za zabitego w tym rejonie 
niemieckiego policjanta. 
70 lat temu (21 lipca 1942 r.) w getcie warszaw-
skim został rozstrzelany przez Niemców – za 
udzielanie pomocy lekarskiej choremu śydowi – 
dr Franciszek Raszeja, profesor Uniwersytetu 
Poznańskiego. 
70 lat temu (22 lipca 1942 r.) w Warszawie wła-
dze okupacyjne rozpoczęły masowy wywóz lud-
ności Ŝydowskiej do obozu zagłady w Treblince. 
Propaganda niemiecka, pragnąc ukryć prawdę, 
mówiła o przesiedleniu śydów na tereny 
wschodnie. 
70 lat temu (29 lipca 1942 r.) w Krakowie zmarł 
w wieku 87 lat wybitny malarz Wojciech Kos-
sak. 
70 lat temu (31 lipca 1942 r.) w Krakowie roz-
począł działalność tajny Komitet Pomocy śy-
dom. Utworzyli go przedstawiciele Polskiej Par-
tii Socjalistycznej, Stronnictwa Demokratyczne-
go i Stronnictwa Ludowego. Następnie przystą-
pili do niego działacze Stronnictwa Narodowego 
i Stronnictwa Pracy. 
68 lat temu (22 lipca 1944 r.) utworzony wcze-
śniej w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego (PKWN) ogłosił w Chełmie Mani-
fest, zawierający wytyczne do tworzenia w Pol-
sce ustroju komunistycznego. 
60 lat temu (22 lipca 1952 r.)  Sejm PRL uchwa-
lił konstytucję zgodnie z wytycznymi Stalina, 
która pozorowała wprowadzenie w Polsce ustro-
ju rzekomo demokratycznego (takŜe w zakresie 
swobód religijnych). 

                Wybrała Barbara Kwaśnik 
    

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012 
Lipiec: Ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć sta-
łą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warun-
kach. Misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariu-
sze na terytoriach misyjnych potrafili dawać 
świadectwo miłości Chrystusa.  

 
 

Krucjata Ró Ŝańcowa za Ojczyznę 
Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka róŜań-
ca, więcej informacji na stronie:  
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 
 

Rekolekcje w Kokoszycach 
W tym roku rekolekcje KIK-u w Katowicach od-
będą się od piątku 28 IX (rozpoczęcie kolacją) do 
niedzieli 30 IX (zakończenie obiadem). Rekolek-
cje będzie prowadził ks. dr Krzysztof Szymański 
z parafii św. Barbary w Nowym Bieruniu. Zapisy 
i sprawy organizacyjne prowadzi Jan Mikos (032 
254 40 60, 697 684 666 (GSM)  
mikosjan@gmail.com). Przy dojeździe na własny 
koszt opłata wynosi 110 zł, w przypadku uczest-
nictwa wraz z przejazdem z Katowic - 160 zł). 
 

Pielgrzymki w 2012 roku 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji Kato-
lickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne  
28-30.09.2012. 3 dni. Rekolekcje KIK w Koko-
szycach. Koszt 110 zł z własnym transportem 
lub 160 zł z przywozem i odwiezieniem autobu-
sem. Pełne wyŜywienie - 3 posiłki dziennie. 
Wpłata przy zapisie. Zapisy: Jan Mikos.  
6.10.2012. Sobota, sanktuaria: Mstów i Często-
chowa. Wyj. godz. 7:00 z parafii na Dolnym Ty-
siącleciu i 7:15 z placu Andrzeja w Katowicach. 
Koszt 35 zł. przyj. ok. godz. 18:00. Świadczenia:  
przejazd, ubezpieczenie, opłaty drogowe i par-
kingowe, przewodnik w Mstowie. Wpłata przy 
zapisie.  
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-
mail - mikosjan@gmail.com. Tel. d. 
32/2544060. DyŜur: wtorki w salce nr 2 przy pa-
rafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i w 
kaŜdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK w 
Katowicach przy kościele Mariackim.  
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 
Zgłoszenia na dostarczonej karcie. MoŜna tele-
fonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat trakto-
wane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w 
autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zali-
czek lub całości.  
 

Pielgrzymki w 2013 roku 
Pielgrzymki organizowane przez 

Antoniego Winiarskiego 
    W przypadku pielgrzymek organizowanych 
przy pomocy Biura PodróŜy (np. AVE z Kato-
wic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasa-
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dy wynikające z umowy zawartej pomiędzy 
Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach a 
Biurem PodróŜy.  
 
1-13.02.2013. Pielgrzymka KIK do Indii Połu-
dniowych. Szczegóły: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieindie.html 
Chennai (Madras). Msza św. w katedrze św. 
Tomasza przy grobie Apostoła, Mahabalipuram 
(UNESCO), Pondicherry, Velankanni (sanktu-
arium, objawienie Matki BoŜej), Tanjavur (Tan-
jore) (sanktuarium), Trichy (Tiruchirappalli) 
(UNESCO), Madurai (Maduraj), Cochin (Ko-
czin) (sanktuarium), Panai (Goa) (UNESCO), 
Mumbai (Bombaj). 
Koszt poniŜej 8.000 zł. Zapisy: Antoni Winiar-
ski, tel. 32 2557112, 508 290199 (od 1 do 17.09.  
tylko SMSy). E-mail: awini55@yahoo.com  

 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

6.04.2013. Sanktuaria w Krakowie: Matki BoŜej 
Piaskowej i Miłosierdzia BoŜego.  
29.04.-9.05.2013. 11 dni, wyjazd w sobotę. Wło-
chy: trasa: Padwa - św. Antoni, nocleg, AsyŜ - 
św. Franciszek, Rzym - Watykan - 5 noclegów, 
Katakumby, Bazyliki, zwiedzanie Rzymu, papie-
ska audiencja, Monte Cassino - klasztor i polski 
cmentarz, Pietrelcina - miejsce urodzenia i mło-
dości św. Ojca Pio, Benevento - średniowieczna 
katedra Santa Sofia i łuk triumfalny Trajana, Fo-
gia - malowniczy kościół w stylu barokowym, 
Monte Sant'Angelo - Objawienia i sanktuarium 
św. Michała Archanioła, San Giovani Rotondo - 
2 noclegi, sanktuarium pobytu i śmierci św. Ojca 
Pio, Lanciano - cud Eucharystyczny, Manopello 
- chusta św. Weroniki, Loreto - domek Matki 
BoŜej, Rimini - nocleg, wypoczynek nad mo-
rzem, San Marino, Trevisio - średniowieczne 
miasto z katedrami i kościołami, nocleg.  Wyj. 
godz. 6:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 
6:15 z pl. Andrzeja, przyj. ok. 21:00. Koszt: 
2100 zł + 65 Euro na zwiedzanie i przejazdy me-
trem w Rzymie. Świadczenia: przejazd autoka-
rem klimatyzowanym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 
osobowych, 10 śniadań, 10 ciepłych kolacji, 
Ubezpieczenie NW i KL, opieka przewodnika, 
kapłana, opłaty drogowe, autokarowe, parkin-
gowe, wjazdy do miast. Przy zapisie włata za-
liczki 300 zł, do końca lutego 2013 - 1000 zł, ca-
łość do końca marca 2013 r.  
7-16.09.2013. 10 dni. Wyjazd w sobotę do 5-ciu 
stolic na Bałkanach: Serbia, Albania, Macedonia, 

Bułgaria, Rumunia: Belgrad, Tirana, Skopie, So-
fia, Bukareszt. Wyj. godz. 6:00 z parafii na Ty-
siącleciu Dolnym, 6:15 na pl. Andrzeja. Przyj. 
ok. 20:00 Koszt 1900 zł + 20 Euro na zwiedza-
nie. Świadczenia: 9 noclegów w pok. 2 i 3 oso-
bowych, 9 śniadań, 9 ciepłych kolacji, przejazd 
autobusem klimatyzowanym, opieka przewodni-
ka i kapłana, opłaty drogowe, autokarowe, gra-
niczne, parkingi, ubezpieczenie NW i Kl. Przy 
zapisie wpłata 300 zł, 1000 zł do końca maja 
2013 r. całość do końca czerwca 2013 roku.  
20-22.09.2013. 3 dni. Rekolekcje KIK w Koko-
szycach, koszt 110 zł z własnym transportem i 
160 z przywozem i odwiezieniem autokarem. 
Pełne wyŜywienie 3 posiłki dziennie. Wpłata 
przy zapisie.  
Wrzesień 2013. Chiny 17 dni.  Szanghaj - Qufu - 
Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongyue - 
Gongyi - Xi�an - Hua Shan - Terakotowa Armia 
- Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - Ganjia (Ty-
bet) - Lanzhou - Pekin - Badaling (Wielki Mur 
Chiński) - Pekin.  
Szczegółowy program pielgrzymki: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/chiny2013a.doc   
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/chiny2013b.pdf  
5.10.2013. Sobota. Wyjazd do sanktuariów: 
Święta Anna i Częstochowa. Wyj. godz. 7:00 z 
parafii na Tysiącleciu Dolnym i 7:15 z pl. An-
drzeja. Przyjazd ok. godz. 18:00. koszt 35 zł. 
Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, opła-
ty drogowe i parkingowe. Wpłata przy zapisie.  
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-
mail - mikosjan@gmail.com. Tel. p. 32/2544060.  
DyŜur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiąc-
leciu Dolnym w godz. 17-18 i w kaŜdy ostatni 
piątek miesiąca w godz. 17 - 18 w siedzibie KIK 
w Katowicach przy kościele Mariackim.  
    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 
Zgłoszenia na dostarczonej karcie. MoŜna tele-
fonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat trakto-
wane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w 
autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zali-
czek lub całości. 
 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 
w dniu 21 czerwca 2012 roku. 

1. Przyjęto protokół z Zebrania Zarządu w dniu 
10 maja.  
2. Podsumowano: 
- pielgrzymkę do Sanktuarium MB Boguckiej w 
Katowicach-Bogucicach – udział wzięło  
30 osób, w tym 15 osób z KIK Katowice  
- spotkanie dla dzieci 1 czerwca w ogrodach Ku-
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rii Archidiecezji Katowickiej – uczestniczyło  
około 400 dzieci, były gry i konkursy z nagro-
dami prowadzone przez harcerzy, pokazy  
straŜackie, zabawy z klaunem, występy zespo-
łów dziecięcych z Katowic i Siemianowic,  
Warsztaty Malarstwa Emocjonalnego (prowadził 
Pan Adam Plackowski z Mysłowic,  
Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Malarstwa 
Emocjonalnego w Sztuce i Terapii), całość  
prowadził Pan Mirosław Kańtor  
- pielgrzymkę KIK do Częstochowy 2 czerwca – 
uczestniczyło ponad 300 osób z całej  
Polski, w czasie Mszy Św. w Kaplicy Cudowne-
go Obrazu homilię wygłosił Arcybiskup  
Wacław Depo, później tradycyjnie odbyły się 
wykłady w Kaplicy RóŜańcowej oraz  
spotkanie Prezesów KIK w siedzibie Redakcji 
tygodnika Niedziela (pod koniec spotkania  
gościliśmy Redaktora Naczelnego tygodnika 
Niedziela księdza infułata Ireneusza Skubisia)  
- Marsz dla śycia i Rodziny w dniu 3 czerwca – 
marsz w Katowicach zreferował A. Winiarski  
(w czasie Mszy św. w katowickiej archikatedrze 
Chrystusa Króla homilię wygłosił ksiądz  
Arcybiskup Wiktor Skworc, później odbył się 
przemarsz do parku im. Kościuszki, gdzie  
odbył się piknik rodzinny). O marszu w Gliwi-
cach powiedział S. Waluś.  
3. Omówiono udział KIK Katowice w III Dniach 
Organizacji Pozarządowych w Katowicach  
w dniach 14-15 września br. – odpowiedzialni za 
realizację R. Prorok oraz P. Urbanowicz.  
4. Przedyskutowano plan pracy KIK na II-gie 
półrocze br. (Dzień Papieski, Dni Kultury  
Chrześcijańskiej, rekolekcje w Kokoszycach, 
Adwentowy Dzień Skupienia w Katowicach,  
propozycja spotkania regionalnego w paździer-
niku członek Komisji Rewizyjnej W. Pillich  
przypomniał Ŝe obchodzimy Rok ks. Piotra 
Skargi w związku z czym naleŜałoby postać  
i działalność tego wybitnego jezuity przypo-
mnieć w cyklu wykładów w naszych sekcjach.  
5. A. Winiarski przedstawił komunikat Zespołu 
Presynodalnego II Synodu Archdiecezji  
Katowickiej oraz wynikające z niego zadania dla 
członków KIK Katowice.             Robert Prorok  
 

Sekcja Wiedzy Religijnej 
– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-
cu w drugą środę odbywają się interesujące spo-
tkania. Od godz. 17 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na róŜne 
pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 
O godz. 18 pochylamy się nad Pismem Świętym.  

Antoni Winiarski 
 

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. 40-006 Kato-
wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyŜurują-
cych są: Rajmund Rał, Piotr Pietrasz, Wiesław 
Mrowiec i Mariusz Skiba – członkowie 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 
(32-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 350. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Ka-
tolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. 
poczt. 376 


