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Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli 

do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na 

Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jero-

zolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Me-

sjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie 

jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pa-

sterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas 

ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, 

a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, 

ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się 

nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 

Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 

Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą 

udali się do swojej ojczyzny.           Mt 2, 1-12 

 
 

Rok Wiary 
      11 października 2012 r. – 24 listopada 2013 r. 
 

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda  
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 

 

Anioł Pański – niedziela 6 I 2013 r. 

 

„Serdecznie pozdrawiam – zgromadzonych na 

modlitwie Anioł Pański – Polaków. Szczególnie 

pozdrawiam uczestników Orszaków Trzech Kró-

li, którzy wzorem ewangelicznych Mędrców ze 

Wschodu, wędrują ulicami wielu miast do du-

chowego Betlejem, by spotkać narodzonego 

Zbawiciela. Niech ta inscenizacja umocni wierzą-

cych, zbliży do Kościoła tych, którzy się od niego 

oddalili, pomoże znaleźć Boga tym, którzy Go 

szukają. Uczestnikom Orszaków i wam wszyst-

kim z serca błogosławię”. 

 

                      http://www.radiovaticana.org/pol 

 

 

 

Częstochowa;  11 grudnia 2012 r. 

 

Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Częstochowie w sprawie zbezczeszczenia 

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

    Klub Inteligencji Katolickiej wyraża głębokie 

ubolewanie i oburzenie bezprecedensowym 

zbezczeszczeniem ikony Matki Bożej Często-

chowskiej, obrazu będącego dla Polaków od 

wieków narodową świętością. Obraz ten jedno-

czył nas w okresie zaborów, w czasie ciemnej 

nocy stalinizmu, jednoczy nas i dziś, przypomi-

nając o sprawach najważniejszych takich jak: 

wolność, rodzina, ochrona życia, które w dzisiej-

szej zlaicyzowanej Europie są zagrożone. 

    Przed tym obrazem klękali z nadzieją Polacy, 

także królowie, biskupi, papieże, w tym wielki 

czciciel Matki Bożej Częstochowskiej, bł. Jan 

Paweł II. Nigdy żaden Polak nie odważył się 

podnieść ręki na święty, jasnogórski wizerunek. 

http://www.radiovaticana.org/pol
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    W ostatnich latach mamy do czynienia z licz-

nymi aktami nienawiści do Kościoła: podpalaniem 

świątyń, kwestionowaniem roli krzyża, licznymi 

kłamstwami mającymi zdyskredytować Kościół, w 

których celują mające monopol na kształtowanie 

opinii publicznej liberalno-lewicowe środki prze-

kazu. Akt wandalizmu wymierzony w święty dla 

Polaków Obraz Jasnogórski jest kolejnym z tych 

godnych ubolewania wydarzeń. 

    Apelujemy do wszystkich członków Klubów 

Inteligencji Katolickiej w całej Polsce, ale także 

do wszystkich Polaków o modlitwę ekspiacyjną 

za ten akt profanacji oraz o modlitwę za jego 

sprawcę i wszystkich, którzy atakami na wiarę 

i Kościół osłabiają podstawy polskiej tożsamości. 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Częstochowie 

Kazimierz Świtalski 

 

Katowice, 13 grudnia 2012 r. 

    Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach solidaryzuje się ze stanowiskiem KIK w Czę-

stochowie i włącza się w modlitwę ekspiacyjną. 

Prezes KIK w Katowicach 

Andrzej Dawidowski 

 

OŚWIADCZENIE 

PRZEORA JASNEJ GÓRY 

    W dniu dzisiejszym, tj. 9 grud-

nia br., miała miejsce próba znisz-

czenia Cudownego Obrazu Kró-

lowej Polski na Jasnej Górze po-

przez oblanie go czarną substan-

cją. Obraz, dzięki specjalnemu zabezpieczeniu, 

nie został w żaden sposób uszkodzony. 

    Wraz z biskupami częstochowskimi ojcowie 

i bracia paulini odprawili modlitwy ekspiacyjne. 

Prosimy wszystkich o włączenie się do tej modlitwy. 

    Kaplica Matki Bożej zostanie otwarta dla wier-

nych o godz. 11.45. Pierwszym nabożeństwem bę-

dą Suplikacje i modlitwy wynagradzające. 

O. Roman Majewski OSPPE 

Przeor Jasnej Góry 

Jasna Góra, 9 grudnia 2012 r. 

Niedziela, 9 XII 2012, wkładka 

 

Oświadczenie Prezydium Konferencji 

Episkopatu Polski w sprawie niedzielnej 

profanacji Cudownego Obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej 

    Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z nie-

pokojem dostrzega pojawiające się w ostatnim cza-

sie oznaki wrogości skierowanej przeciwko reli-

gii. Ich niedawnym, jakże bolesnym przejawem 

była próba profanacji jasnogórskiego Obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej. Niepokój budzi 

brak szacunku dla tego świętego i czczonego nie 

tylko w Polsce, ale i na całym świecie wizerunku. 

    Takie postawy ukazują głębokie rozdarcie 

współczesnego człowieka i uprzedzenia wobec 

wartości chrześcijańskich. W jakiejś mierze na-

stawienia te są skutkiem niechęci wobec Kościo-

ła katolickiego, duchowieństwa i w ogóle chrze-

ścijaństwa. Właściwą odpowiedzią na te zjawi-

ska są modlitwa i duchowe wynagrodzenie. 

W związku z tym w duchu solidarności z jasno-

górską wspólnotą zakonną wyrażamy wdzięcz-

ność wszystkim tym, którzy z poczucia chrześci-

jańskiej miłości podejmują zadośćuczynienie za 

ten i inne akty braku szacunku wobec świętości.  

Mamy nadzieję, że przeżywane dziś przez nas 

tak boleśnie sytuacje wpłyną na zmianę postaw 

tych, którzy zatracili poczucie szacunku wobec 

tego, co dla wielu jest święte. 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski 

Przewodniczący KEP 

ks. abp Stanisław Gądecki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 

ks. bp Wojciech Polak Sekretarz Generalny KEP 

http://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-

polsce/17867,oznaki-wrogosci-przeciwko-

religii.html 

 

Gdyby ktoś napluł na zdjęcie twojej mamy 

    W niedzielę 16 XII 2012 r. podczas Mszy św. 

o godz. 18.00 w kościele Matki Boskiej Kocha-

wińskiej w Gliwicach ojciec Robert Więcek SJ 

nawiązując do profanacji obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej powiedział między innymi: „je-

śliby ktoś wziął zdjęcie twojej mamy i napluł na 

nie, jak by to było …”.  

    W poniedziałek 17 XII 2012 r. podczas rorat 

o 6.30 w kaplicy duszpasterstwa akademickiego 

każdy uczestnik dostał kartkę z cytatami z Pisma 

św. na każdy dzień, zadaniem domowym (Z ra-

dością podejmę wszystko w tym „ostatnim” ty-

godniu przygotowań do Bożego Narodzenia: go-

towanie, pranie, sprzątanie; pracę i odpoczynek; 

odrabianie lekcji; modlitwę; rozmowy, spotka-

nia…) i następującą modlitwą: 

Wynagrodzenie Maryi 

    Święta Maryjo, błogosławiona matko Zbawi-

ciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy 

http://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/17867,oznaki-wrogosci-przeciwko-religii.html
http://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/17867,oznaki-wrogosci-przeciwko-religii.html
http://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/17867,oznaki-wrogosci-przeciwko-religii.html
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Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spo-

śród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę 

Jego syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez ska-

zy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją 

godność Matki i Dziewicy. Wysławiamy Cię jako 

pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. Wysła-

wiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas 

miłością macierzyńską. 

    Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że 

wybrał Ciebie, abyś przez Syna swego starła 

głowę szatana. Dzięki składamy Synowi Bożemu, 

ze w dziewiczym łonie Twoim stał się człowie-

kiem, a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za 

Matkę. Dzięki składamy Duchowi Świętemu, że 

przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnia łaski 

i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi. 

Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie po-

kolenia śpiewają pieśń chwały, bo Pan jest z To-

bą, boś łaski pełna, bo owocem Twego żywota 

jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi. 

    Wraz z hołdem miłości i czci pragniemy Twe-

mu Sercu wynagrodzić za wszelkie zniewagi wy-

rządzone Twojej godności Rodzicielki Bożej, za 

wszystkie uwłaczania Twojemu imieniu; za obo-

jętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za 

Twoją miłość macierzyńską. Razem z wynagro-

dzeniem ofiarujemy Ci nasze serca, które pragną 

Ciebie na wieki wysławiać. Amen. 

 

Rok Wiary 

Abp Józef Michalik: 

„Wokół Roku Wiary”, 

 3. Nowe perspektywy 

„Tak” dla Kościoła 

    Wielu znanych i cenionych 

analityków życia społecznego 

zgodnie uważa, że zerwanie 

z sacrum zubaża człowieka 

i uśmierca prawdziwą sztukę. Dojrzewamy do 

człowieczeństwa, kiedy żyjąc w świetle ideałów, 

próbujemy w oparciu o nie przezywać nasze nie-

doskonałości. Wiara ożywiona przez modlitwę 

pozwala nam przekraczać siebie dzięki osobistej 

relacji z Bogiem.  (…) 

    Dziś trudno już walczyć z samym Bogiem. 

Dlatego szatan wymyślił szczególnie oszukańczy 

sposób zmagania się z Najwyższym. Postanawia 

uderzyć w dzieło zbawcze zrodzone na krzyżu: 

„Bóg – tak, Kościół – nie”. Odwracając się od 

Kościoła jako rzeczywistości, w której przebywa 

i działa pośród ludzi i poprzez ludzi sam Bóg, ro-

dzi się z podobnych powodów, co gardzenie do-

mem rodzinnym. Tym źródłem, i powodem jed-

nocześnie, jest niekiedy niewiedza, brak wiary, 

a najczęściej grzech. (…) 

 

Logo Roku Wiary 

    Logo Roku Wiary, zaproponowane przez Papie-

ską Radę ds. Nowej Ewangelizacji, zawiera kilka 

ważnych przekazów. Kontynuując wczesnochrze-

ścijańską symbolikę, przedstawia Kościół – matkę 

naszej wiary – jako zwyczajną rybacką łódź. Ko-

ściół bowiem nie chce być nowoczesnym, ofiaru-

jącym wygody statkiem pasażerskim, lecz nadal 

prostą łodzią, przypominającą: 

1) że jest zbudowany na wierze Apostołów ryba-

ków; 

2) że Chrystus chroni ją swymi boskimi mocami 

przed zatonięciem i dlatego płynie przez wieki po-

konując wszelkie przeszkody; 

3) że źródło tych mocy stanowi Eucharystia, dlate-

go żagiel tej łodzi ma kształt hostii, naznaczonej 

monogramem Jezusa Zbawcy (IHS); 

4) że ten żagiel zawieszony na maszcie, którym 

jest krzyż, mówi, iż Kościół został zrodzony z ofia-

ry krzyża Chrystusa, z miłości Syna Bożego do lu-

dzi. 

    Przesłanie więc logo Roku Wiary uświadamia 

nam, że nie da się ani wzrastać w wierze chrześci-

jańskiej, ani też świadczyć o Chrystusie w dzisiej-

szym świecie bez czerpania sił z Eucharystii oraz 

z krzyża, osadzonych w barce Kościoła. 

Ks. Florian 

Niedziela, 16 XII 2012 r., str. 25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

Gablotka NSZZ „Solidarność” na Wydziale Au-

tomatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki 

Śląskiej, 20 IV 2010 r.  
-------------------------- 
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Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. 

Poz. 588 

UCHWAŁA SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 3 sierpnia 2012 r. 

ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania 

Styczniowego 
    Dnia 22 stycznia 1863 roku wybuchło po-

wstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu za-

borcy, a jego celem była restytucja Rzeczypo-

spolitej Obojga Narodów. Impulsem do podjęcia 

działań zbrojnych był manifest Tymczasowego 

Gen. Bronisław Kwiatkowski 

    Dowódca Operacyjnych Sił Zbrojnych 

    Służył na stanowiskach dowódczych 

w jednostkach w Żaganiu, Krakowie, War-

szawie, Bydgoszczy. W 1995 roku został 

dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojsko-

wego Sił Pokojowych ONZ w Syrii. W la-

tach 2003-2004 był zastępcą dowódczy Wie-

lonarodowej Dywizji Centrum-Południe w 

Iraku, a w latach 2006 i 2007 jej dowódcą. 

W 2005 roku był szefem szkolenia Nowej 

Armii Irackiej, w ramach Misji Szkoleniowej 

NATO w Bagdadzie. W 2007 r. powołano 

go na dowódcę Operacyjnych Sił Zbrojnych. 

Miał 60 lat.   

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 22 
 

    W sobotę 10 IX 2011 r. imieniem gen. 

Bronisława Kwiatkowskiego została nazwa-

na szkoła podstawowa w miejscowości Ma-

zury w powiecie kolbuszowskim. Na pod-

stawie:   Nasz Dziennik z 8 IX 2011, str. 7. 
-------------------------- 

Nie dla komisji obywatelskiej 

do wyjaśnienia przebiegu 

katastrofy smoleńskiej 

    Sejm w głosowaniu w piątek 5 I 2013 r. nie 

zgodził się na powołanie złożonej z eksper-

tów wysokiej komisji obywatelskiej do wyja-

śnienia przebiegu katastrofy smoleńskiej. 

    Wniosek o odrzucenie projektu przygo-

towanego przez klub Solidarnej Polski po-

parło 281 posłów, przeciw było 149, a czte-

rech wstrzymało się od głosu. Za odrzuce-

niem projektu opowiedzieli się posłowie: 

PO, RP, SLD, większość PSL i jeden nie-

zrzeszony. Przeciw były kluby PiS i SP oraz 

Eugeniusz Kłopotek (PSL) i dwóch posłów 

niezrzeszonych. Wstrzymało się czterech 

posłów PSL. 

    Zgodnie z projektem uchwały komisja 

miałaby dysponować wszystkimi uprawnie-

niami komisji śledczej, a także uprawnie-

niem do zwracania się do państw trzecich, 

organizacji i instytucji międzynarodowych 

o współpracę w zakresie swojego działania 

oraz powoływania biegłych, w tym obywa-

teli państw trzecich. 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,119674,title,Sejm

-nie-dla-wysokiej-komisji-obywatelskiej-ws-

Smolenska,wid,15223324,wiadomosc.html 

 
Leszek Misiak 

i Grzegorz Wierzchołowski 
autorzy publikacji książkowej „Musieli zgi-

nąć” „Gazeta Polska” wydanie specjalne, 

4 kwietnia 2012 r. otrzymali (ex aequo)  

Nagrodę Watergate za dziennikarstwo 

śledcze - ufundowaną przez Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich: 

- za bezkompromisową mozolną, wielomie-

sięczną pracę śledczą przybliżającą nas do 

prawdy o katastrofie rządowego Tupolewa, 

pracy, której nagrodzona książka jest tylko 

jedynym, choć istotnym elementem. 

http://www.sdp.pl/Nagrody-SDP-2012 

       Stanisław Waluś 

 

 

http://www.sdp.pl/Nagrody-SDP-2012
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Rządu Narodowego reprezentującego wszystkie 

warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie 

leżące w historycznych granicach dawnej I Rze-

czypospolitej. Powstanie było wyrazem sprzeci-

wu wobec carskiego ucisku i intensywnej polityki 

rusyfikacji. Pomimo poświęcenia i poniesionych 

ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie 

władze carskie nasiliły represje przeciwko ludno-

ści cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały resztki 

odrębności państwowej Królestwa Polskiego. 

    Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne po-

święcenie powstańców styczniowych, spłacamy 

dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie 

wahali się stanąć do walki w obronie wolności. 

Marian Langiewicz, dyktator i generał wojsk po-

wstańczych, napisał: „Kraj, który ma takich żoł-

nierzy, musi być wolnym i potężnym. Towarzysze 

broni! Ojczyzna i historia Was nie zapomni”.  

    Trudna historia i bolesne doświadczenia były 

źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodle-

głość całych pokoleń Polaków. Legenda i etos 

Powstania Styczniowego legły u podstaw odro-

dzonej Polski, a poświęcenia powstańców do-

prowadziły do odrodzenia naszej państwowości 

po 123 latach niewoli w 1918 roku.  

    Uchwała Senatu stanowi wyraz najwyższego 

hołdu poświęceniu i ofierze uczestników tamtych 

wydarzeń oraz wyraża pielęgnowany do dziś kult 

odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczy-

zny i Narodu. 

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 

2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Zwraca 

się do instytucji państwowych i samorządowych 

wszystkich szczebli o godne uczczenie tej donio-

słej rocznicy. 

    Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”.          

    Marszałek Senatu: B. Borusewicz 

 

Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich 

Numer specjalny, 30 

XII 2012 r. 

Poświęcony Powstaniu 

Styczniowemu i takim 

osobom jak: 

      Romuald Traugutt, 

ks. Stanisław Brzóska, 

św. Rafał Kalinowski, 

św. Brat Albert Chmie-

lowski, św. abp Zygmunt 

Szczęsny Feliński. 

Niechciany jubileusz 

WARSZAWA. Sejmowa Komisja Kultury, głosami 

PO i Ruchu Palikota, odrzuciła projekt uchwały 

ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Stycz-

niowego. W przyszłym roku przypada okrągła, 

150. Rocznica tego wydarzenia. 

    Tę trudną do zrozumienia decyzję posłowie Plat-

formy argumentowali faktem, ze podobna uchwałę 

podjął już Senat. To dziwne tłumaczenie, zważyw-

szy, że uchwała obu izb zapewniłaby obchodom 

o wiele godniejsza oprawę. Martwi poprawność 

polityczna posłów, którzy rocznicę patriotycznego 

zrywu, uważanego przez Józefa Piłsudzkiego za 

kamień węgielny polskiej niepodległości, traktują 

jako masochistyczne „katowanie się porażkami”. 

Tę logikę prezentował już w sierpniu Kazimierz 

Kutz, sprzeciwiający się wówczas uchwale Senatu. 

Kutz docenił za to „eksplozje pozytywnego patrio-

tyzmu”, którą, jego zdaniem, mieliśmy dzięki Eu-

ro, gdzie ponoć odnieśliśmy jakieś sukcesy. 

    Były minister kultury Kazimierz Ujazdowski 

twierdzi wprost, że źródłem decyzji Sejmu jest po-

lityka „poprawiania stosunków z Rosją Putina”. Co 

ciekawe, rok 2013 został za to uchwalony Rokiem 

Powstania Styczniowego przez… Sejm litewski, 

który uznał ogromny wpływ powstania na „historię 

i dalsze losy trzech narodów: Litwinów, Polaków 

i Białorusinów”. Szkoda, że u nas nie docenia się 

tego wpływu.                     Szymon Babuchowski 

              Gość Niedzielny, 11 XI 2012r., str. 8 

 

Szlaban na uchwały 

(…) Szczególnym rodzajem uchwał są te 

w sprawie ustanowienia danego roku rokiem 

osoby albo wydarzenia. Regulamin Sejmu ogra-

nicza ich liczbę, komisja kultury może wnio-

skować o przyjecie najwyżej trzech projektów 

uchwał ustanawiających patronów roku. (…) 

    Ostatecznie jednak Sejm ogłosił 2013 Rokiem 

Jana Czochralskiego, Witolda Lutosławskiego 

i Juliana Tuwima, a Powstanie Styczniowe na 

posiedzeniu 4 stycznia posłowie upamiętnili 

zwykła uchwałą okolicznościową. (…) 

    W sprawie upamiętnienia Powstania Stycz-

niowego cała odpowiedzialność spoczywa na 

pani Śledzińskiej-Katarasińskiej. Projekt uchwa-

ły dotyczący Powstania Styczniowego został 

wniesiony jako pierwszy z końcem czerwca 

2012 r., ale był przez panią poseł ukrywany 

i niepoddawany procedowaniu. (…) 

Anna Ambroziak 

Nasz Dziennik, 14 I 2013, str. 3 
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Rok 2013 

Rokiem Kardynała Augusta Hlonda  

    Sejmik Województwa Śląskiego 15 paździer-

nika 2012 r. podjął uchwałę przyjmującą rezolu-

cję w sprawie ogłoszenia roku 2013 Rokiem Kar-

dynała Augusta Hlonda. 

Rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2013 

Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 

     W 2013 roku obchodzić będziemy 65. roczni-

cę śmierci kardynała Augusta Hlonda, Prymasa 

Polski, organizatora i pierwszego biskupa diecezji 

katowickiej.  

    Sejmik Województwa Śląskiego dla upamięt-

nienia tej wybitnej postaci postanawia ogłosić rok 

2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda. 

    W ten sposób pragniemy uczcić pamięć Syna 

Śląskiej Ziemi, urodzonego na Górnym Śląsku, 

w Brzęczkowicach koło Mysłowic. 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Andrzej Gościniak 

 

VIII Ogólnopolski Konkurs 

Prymas Polski Kard. August Hlond 

Bogu i Ojczyźnie 
Informacja na stronie Akcji Katolickiej w Polsce 

http://www.ak.org.pl/index1.php 

 

 

15-ta rocznica święceń biskupich 

ks. abp. Wiktora Skworca 

    6 stycznia 1998 r. w Watykanie nasz metropo-

lita otrzymał sakrę biskupią, a uroczysty ingres 

do tarnowskiej katedry odbył się 19 dni później. 

    Podczas uroczystej Mszy św. w katowickiej 

katedrze w święto Objawienia Pańskiego homilię 

wygłosił biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej 

Wiesław Lechowicz.  

 
Ks. bp Wiesław Lechowicz 

 

    Życzenia z okazji rocznicy święceń złożyli 

przedstawiciele archidiecezji katowickiej: ks. bp 

Józef Kupny i prof. Maciej Sablik. Metropolita 

katowicki udzielił licznie zebranym wiernych 

błogosławieństwa z odpustem zupełnym. 

  

 
Ks. abp Wiktor Skworc 

 

 
Podczas Mszy św. 

 

 
Prof. Maciej Sablik i ks. bp Józef Kupny składają ży-

czenia metropolicie katowickiemu 
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Błogosławieństwo 

 

    Po Mszy św. procesyjnie udano się do kaplicy 

św. Barbary, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową 

poświęconą Górnoślązakom, którzy zostali wy-

wiezieni w 1945 roku do ZSRR. 

 

 
Tablica ofiar Tragedii Górnośląskiej 

 

    Przed katedrą ks. abp Wiktor Skworc pobłogo-

sławił wyruszający Orszak Trzech Króli. 

 

 
Przed katedrą 

 

 
Trzej królowie 

 
Przemarsz Orszaku 

Antoni Winiarski  

 

15 lat sakry 

    W „Śląskiej Gazecie Społeczno-Politycznej” 

z 11-17 I 2013 r. (str. 11) ukazał się artykuł „15 

lat sakry”, którego autorem jest Jan Jaśmi.  

 

Orszak Trzech Króli w Gliwicach 

    W Gliwicach Orszak Trzech Króli składał się 

z trzech grup (żółtej, czerwonej i niebieskiej).  

 
Zbiórka przed kościołem Podwyższenia Krzyża 

Świętego – Ojców Redemptorystów. 
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    Uczestnicy Orszaku otrzymali okolicznościo-

wy śpiewnik z kolędami i papierowe korony. 

    Grupy o godz. 15 wychodziły z miejsc: spod 

kościoła Podwyższenia Krzyża Św. (kolor żółty), 

spod Kościoła Św. Michała (kolor czerwony) 

oraz spod Dworca PKP (kolor niebieski). 

 

 
Król prowadzący orszak żółty  

 

    Trzy gliwickie grupy spotkały się na gliwickim 

rynku. Tam śpiewaliśmy kolędy, oglądaliśmy ja-

sełkowe przedstawienie, a dzieci losowały nagro-

dy.  
 

 
 

    Podobne orszaki w Diecezji gliwickiej przeszły 

ulicami Bytomia i Zabrza. Były one zorganizo-

wane przez Sekcję ds. Nowej Ewangelizacji, któ-

rej przewodniczy ks. Artur Sepioło. 

    Więcej w „Gościu Gliwickim” na str. I („Gość 

Niedzielny”, 13 I 2013) oraz na stronach: 

http://gliwice.gosc.pl/doc/1414691.Przeszly-

krolewskie-orszaki 

http://fronda.gliwice.pl/news.php5?id=486 

 

Stanisław Waluś 

 

Trzej Intelektualiści 

    Mędrcy, którzy złożyli dary Dzieciątku musie-

li należeć do elity intelektualnej swojej ojczyzny. 

Musieli być dobrze wykształceni, znać się na 

astronomii, geografii, … Byli więc uczonymi 

a ich główną dziedziną była zapewne astrologia. 

Czy znali proroctwo ludowego proroka Michea-

sza sprzed siedmiu wieków o narodzeniu wład-

cy? Wprawdzie niewola babilońska Żydów 

skończyła się pięć wieków przed ich przybyciem 

do Betlejem, ale w tamtym czasie do Ziemi 

Obiecanej wróciły tylko dwa z dwunastu ple-

mion Izraela. Teksty biblijne nie mogły być więc 

obce uczonym na Wschodzie. 

    Może, podejmując decyzję o podróży, korzy-

stali z tekstów lub przekazów, które nie dotrwały 

do naszych czasów? Tak, czy inaczej przebyli 

szmat drogi, aby pokłonić się Dzieciątku. Świad-

czy to o ich wielkiej pokorze.  

    Ilu uczonych dzisiaj zdobyłoby się na taki 

gest?  

Antoni Winiarski 

 

 

Spotkanie regionalne Klubów 

Inteligencji Katowickiej 

24 listopada 2012 r. 

    Spotkanie odbyło się w siedzibie KIK w Ka-

towicach. Pierwszym punktem było rozważanie 

ks. prałata Józefa Kusche związane z Rokiem 

Wiary (kilka myśli poniżej). Następnie zostały 

przedstawione relacje z XXV–lecia KIK w Płoc-

ku (Wojciech Pillich) i w Lubaczowie (Antoni 

Winiarski) oraz sprawy Rady Porozumienia (An-

toni Winiarski). W ostatniej części spotkania 

rozmawialiśmy o formach i celach działalności 

KIK-ów w zmieniającej się rzeczywistości.      

Ks. prał. Józef Kusche 

Zamyślenie: wierzę w Kościół 

    W 2010 r. w Polsce wystąpiło z Kościoła 459 

osób, w tym w diecezji katowickiej 42 osoby.  

We Mszy św. uczestniczy i przystępuje do Ko-

munii św.: 43% (18%) w Diecezji katowickiej, 

41% (17%) w Diecezji gliwickiej i 68% (23%) w 

Diecezji tarnowskiej. W Kościele jest dobro 

i zło, bo my tacy jesteśmy; jest w nim podobnie 

jak z rodziną, szkołą, gdzie nie wszystkie dzieci 

są dobrze wychowane, czy nauczone; jak w szpi-

talu, z którego nie wszyscy wychodzą zdrowi.   

    Pius XII określił Kościół jako ciało mistyczne 

Jezusa Chrystusa opierając się na nauczaniu św. 

Pawła. Sobór Watykański II wydał Konstytucję 

http://gliwice.gosc.pl/doc/1414691.Przeszly-krolewskie-orszaki
http://gliwice.gosc.pl/doc/1414691.Przeszly-krolewskie-orszaki
http://fronda.gliwice.pl/news.php5?id=486
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dogmatyczną o Kościele Lumen gentium, gdzie 

wyliczono kto należy do Kościoła. W wydanym 

30 lat temu Katechizmie Kościoła katolickiego 

zawarto określenie, że Kościół jest jednocześnie 

ludzki i boski, … obecny w świecie a równocze-

śnie pielgrzymujący.  Św. Cyprian powiedział, że 

nikt nie może mieć Boga za Ojca, który nie ma 

Kościoła za Matkę.  

    Chrystus identyfikuje się z Kościołem, z ludź-

mi, z nami, i przez to nas odmienia. Kościół nie 

boi się, że będzie nazywany ciemnogrodem, gdy 

walczy w obronie życia czy przeciw związkom 

homoseksualnym. Jan Paweł II mówił często: nie 

lękajcie się świętości; wyniósł na ołtarze więcej 

błogosławionych i świętych niż inni papieże. 

Chrystus zawsze potępiał zło, fałsz, ale nigdy nie 

potępiał człowieka. Kościół jest dla grzeszników, 

bo my w nim jesteśmy. Kościół  powinien być nie 

klerykalny, ale rodzinny, nie może się dzielić na 

obsługę i klientów. Za przekaz wiary muszą być 

odpowiedzialni nie tylko księża i katecheci, ale 

i rodzina. Odpowiedzialność za Kościół, za para-

fię też do nas należy. 

Ks. prał. Józef Kusche z uwagą wsłuchuje się w wy-

powiedzi uczestników spotkania. 

Stanisław Waluś 

 

 

Stanisław Krzyżaniak odszedł do Pana Boga 

12 listopada 2012 r. zmarł Stanisław Krzyżaniak. 

Był członkiem KIK-u marca 1984 r. i długolet-

nim przewodniczącym sekcji ogólnospołecznej 

w Tychach. Jego syn na moją prośbę o przysłanie 

materiałów o zmarłym Ojcu przysłał mi informa-

cję personalną. Postanowiłem jej nie streszczać – 

przekazać Czytelnikom „Dlatego” w oryginale – 

wprowadzając tylko niezbędne drobne poprawki. 

Będzie to jakby list żyjącego wśród nas Pana Sta-

nisława. Warto zajrzeć na stronę internetową  

http://tychy.naszemiasto.pl/artykul/1617335,zmar

l-stanislaw-krzyzaniak-tyski-poeta,id,t.html, 

gdzie jest wspomnienie o Zmarłym zatytułowane 

„Zmarł Stanisław Krzyżaniak, tyski poeta”. 

    W piątek, 16 listopada, o godz. 11.30 w ko-

ściele św. Marii Magdaleny w Tychach rozpo-

czął się pogrzeb śp. Stanisława Krzyżaniaka.  

 
 

 
 

 
 

Zdjęcia z ostatniej drogi – Antoni Winiarski 

 

Imię i nazwisko: Stanisław Krzyżaniak 

Imiona Ojca i Matki: Seweryn i Zofia z Powel-

skich 

Miejsce i data urodzenia: Poznań – 29 grudnia 

1919 r. 
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Wykształcenie: wyższe, ze stopniem Magistra 

Ekonomii (Matura w Gimnazjum im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu) 
 

 
Opłatek KIK-u – Katowice, 5 I 2006 
 

Przebieg służby wojskowej: po maturze powo-

łany 30 września 1938 r. do służby wojskowej na 

Kursie Podchorążych Rezerwy 17 Dywizji Pie-

choty w Gnieźnie, który ukończył w czerwcu 

1939 r. z wynikiem bardzo dobrym w stopniu 

plutonowego podchorążego, następnie skierowa-

ny do służby w 68 pułku piechoty we Wrześni ja-

ko zastępca dowódcy plutonu działek przeciw-

pancernych. 

Jako żołnierz Armii Poznań uczestniczył w kam-

panii wrześniowej 1939 roku. Przebieg działań 

wojennych sprawił, że dnia 25 września 1939 r. 

dostał się do niewoli sowieckiej wraz z grupą 

polskich oficerów, podchorążych, podoficerów 

i szeregowych Wojska Polskiego. W niezwykłych 

okolicznościach wraz z całą grupą uniknął zbio-

rowej egzekucji we wsi w pobliżu Kobrynia na 

Polesiu. 

Po 2-tygodniowym pobycie w wiezieniu NKWD 

w Kobryniu przeniesiony do wiezienia NKWD w 

Brześciu n/Bugiem, skąd po kilku dniach zesłany 

do tzw. obozu jenieckiego w Starobielsku, w po-

bliżu Charkowa w ZSRR. 

 

Na podstawie sławnej umowy Ribbentrop – Mo-

łotow żołnierze W.P., którzy dostali się do niewo-

li sowieckiej i nie posiadali stopnia oficerskiego, 

a zamieszkiwali na terenach okupowanych przez 

niemiecki Wehrmacht, zostali przez Armię Czer-

woną na rzece Bug przekazani do niewoli nie-

mieckiej i odwrotnie, polscy żołnierze, którzy do-

stali się do niewoli niemieckiej, a zamieszkiwali 

na wschodnich rubieżach RP, zostali przez Niem-

ców przekazani Sowietom. W ten sposób przez 

ponad 5 i pół roku przebywałem w 10 różnych 

obozach jenieckich (Gefangnenlager) – między 

19 a 26 rokiem mego życia. Po udanej ucieczce 

z ostatniego obozu IV B w Múllbergu znalazłem 

się na wolności, pod władzą Armii Amerykań-

skiej, która dotarła do rzeki Łaby. 

Jeden rok, jako wolny już żołnierz armii alianc-

kiej przebywałem w koszarach w Northeim, 

a następnie w Getyndze, gdzie podjąłem roczne 

studia ekonomiczno-prawnicze na tamtejszym 

Uniwersytecie Georga Augusta. W Getyndze, 

w grudniu 1946 r. wziąłem ślub w tamtejszym 

kościele z młodą, polską dziewczyną, Teresą 

Winterówną, 18-letnim żołnierzem AK w Po-

wstaniu Warszawskim, również byłym jeńcem 

Wehrmachtu, z którą przeżyłem wspólnie szczę-

śliwie 52 lata (do Jej śmierci w 1998 r.). Mam 

dwóch synów – Macieja, prawnika i Wojciecha – 

pracownika naukowego w Instytucie Historii 

UAM w Poznaniu, czwórkę wnuków i (już 

wkrótce) - trójkę prawnuków. 
 

 
Rekolekcje KIK-u – Brenna, 16 IX 2006 
 

Praca zawodowa: po powrocie do ojczyzny, 

przez cały okres pracy zawodowej – od roku 

1946 do 1981 – pracowałem na różnych stano-

wiskach w państwowym budownictwie, kolejno 

w Szczecinie, Tychach, Chorzowie i Katowi-

cach, gdzie zakończyłem pracę w grudniu 1981 

roku na stanowisku Asystenta Generalnego Dy-

rektora Zjednoczenia Budownictwa Mieszka-

niowego i przeszedłem na emeryturę. 

Praca społeczna: 

1. jako uczeń Gimnazjum im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu byłem w latach 1937 

i 1938 prezesem Sodalicji Mariańskiej, 

2. po wojnie, już w Szczecinie byłem aktywnym 

działaczem Związku Osadników Wojskowych na 

Ziemiach Odzyskanych, 

3. w okresie blisko 30-letniej pracy na Śląsku 

byłem przez 2 lata prezesem Klubu Sportowego 

„Polonia” – Tychy, 
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4. po powstaniu „Solidarności” przez kilka lat – 

członek zarządu związku w Tychach, 

5. w latach 1990 – 1998 byłem przewodniczącym 

sekcji ogólnospołecznej Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach, która ma siedzibę w Ty-

chach. 
 

 
Rekolekcje KIK-u – Kokoszyce 29 IX 2007 
 

Odznaczenia wojskowe:  

1. Krzyż Kampanii Wrześniowej, przyznany 

przez Rząd RP na uchodźstwie w Londynie,  

2. Legitymacja b. jeńca wojennego, wydana przez 

Polskie Siły Zbrojne w Londynie, 

3. Odznaka Grunwaldzka, przyznana przez Na-

czelne Dowództwo Wojska Polskiego, 

4. Odznaka „Wzorowego Żołnierza”, przyznana 

przez Dowódcę Jednostki Wojskowej, 

5. Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 r.” – 

Rada Państwa. 

Odznaczenia z pracy zawodowej i społecznej: 

1. Srebrny Krzyż Zasługi, 

2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 

3. Medale 30-l3cia i 40-l3cia PRL, 

4. Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa i Prze-

mysłu Materiałów Budowlanych”, 

5. Odznaka „Zasłużonego Działacza Towarzy-

stwa Rozwoju Ziem Zachodnich”, 

6. srebrna i złota odznaka „Zasłużonemu w roz-

woju woj. Katowickiego”, 

7. godność Członka Honorowego Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach, nadaną przez 

Walne Zebranie Delegatów.  

Odznaczenie nadane przez Prezydenta Nie-

mieckiej Republiki Federalnej Romana He-

rzoga – Medal Zasługi Orderu Zasługi NRF za 

działalność na rzecz pojednania między Polską a 

Niemcami (w ratuszu poznańskim – w styczniu 

1998 r.).  
 

 
Opłatek KIK-u – Katowice, 9 I 2009 
 

Działalność literacka: 

Po przejściu na emeryturę w grudniu 1981 r. za-

jąłem się intensywną działalnością literacką. 

1. W roku 1982 wydałem swoje wspomnienia od 

pierwszego do ostatniego dnia II wojny świato-

wej w książce „A losem naszym Polski los…”. 

2. W latach następnych – od 1983 do 2008 – 

skoncentrowałem się na twórczości poetyckiej. 

Wydano w tym okresie 11 zbiorów moich wier-

szy – łącznie ponad 700 utworów. Wiele z nich 

opublikowano w almanachach poetyckich, w 

prasie, a także w audycjach radiowych i telewi-

zyjnych. Miałem zaszczyt przekazywać moją 

twórczość poetycką na spotkaniach organizowa-

nych w kościołach i ośrodkach kultury, min. W 

Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, 

Szczecinie, Lublinie, Opolu, a także – oczywi-

ście – w miastach Śląska, z którym jestem 

szczególnie związany od pół wieku. 

Kilkanaście utworów opublikowano również w 

wydawnictwach polonijnych w Anglii (londyń-

ski „Orzeł Biały”), w USA – w Międzynarodo-

wej Antologii poezji, dramatu i prozy „Katyń w 

literaturze”, w Niemczech (w tłumaczeniu na ję-

zyk niemiecki) w książce „Das Geheimnis der 

Versöhnung heisst Erinnerung”, a także w Ber-

nie w Szwajcarii. Wszystkie tomiki moich wier-

szy znajdują się również w bibliotece Unii Euro-
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pejskiej w Brukseli. Sam przekazałem swoją po-

ezję (wszystkie kolejne tomiki) Ojcu Świętemu, 

Janowi Pawłowi II do Watykanu. Mimo sędziwe-

go już wieku kontynuuję nadal moją twórczość 

poetycką. Z potrzeby serca … 

P.S. Proszę nie traktować – Broń Boże! – niniej-

szej relacji jako sui generis autoreklamy! Moim 

zamiarem była próba obiektywnego przedstawie-

nia mojego „curriculum vitae”. 

 
 

 

Opłatek KIK-u – Katowice, 5 I 2011 

Stanisław Waluś 

 

 

Dom Dziennego Pobytu dla ludzi starszych  

w  Katolickim  Domu  Opieki „Józefów”  

w  Bielsku-Białej, ul.  Grzybowa  8 

    Od ponad 10 lat Klub Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku-Białej prowadzi Dom Dziennego Po-

bytu dla ludzi starszych. Dom znajduje  się w ma-

lowniczo położonej u stóp Koziej Góry willi z ta-

rasem prowadzącym wprost do lasu – doskonałe 

miejsce na wczasy, jak twierdzą pensjonariusze 

Domu. W Domu jest 25 miejsc dla seniorów, ale 

zainteresowanie jest dużo większe, w związku 

z czym wydłuża się lista oczekujących. 

    Dlaczego nasz Dom jest atrakcyjny? Przede 

wszystkim ze względu na atmosferę – seniorzy 

mówią o sobie, że są „rodzinką”. W Domu nie ma 

czasu na nudę; codziennie inne zajęcia: kompute-

rowe, rehabilitacyjno-ruchowe, plastyczne, dzie-

wiarsko-krawieckie, „Bliżej kultury”, edukacyj-

ne. Każdy coś dla siebie znajdzie, a niektórzy od-

kryli w sobie zdolności, o jakie się przez całe ży-

cie nie podejrzewali! Do tego mamy jeszcze 

w programie wspólne wyjścia do kina, teatru, 

wyjazdy na wycieczki oraz wspólne świętowanie 

imienin, przygotowywanie Wigilii, Śniadania 

Wielkanocnego, obchodzenie świąt narodowych. 

 
 

 

 

    W tym roku po raz kolejny przygotowaliśmy 

na Spotkanie Wigilijne oprócz tradycyjnych po-

traw… „jasełka”. Sami uszyliśmy stroje, każdy 

z nas miał do odegrania jakąś rolę. Wspólnymi 

siłami powstało – mamy nadzieję – piękne 

przedstawienie.  A  i  Św. Mikołaj  o  nas  nie  

zapomniał…                                 Bożena  Siuda 

 

 

Projekt pracy Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Kielcach na 2013 r. 

1) 16 styczeń 2013 r. - spotkanie z Panem prof. 

Janem Żarynem z IPN nt.: "Armia Krajowa i Na-

rodowe Siły Zbrojne w procesach sierpnio-

wych". Wykład z zakresu najnowszej historii 

Polski; Polskiego Państwa Podziemnego, które-

go celem jest kultywowanie pamięci o Żołnier-

zach Wyklętych. Miejsce: aula WSD w Kielcach 

ul. Jana Pawła II 7, godz. 17. 

2). Spektakl "Naszego Teatru" z Warszawy: 

"Lekcja historii według Słowackiego, Mickiewi-
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cza, Wyspiańskiego i Hemara". W spektaklu 

przywołane są utwory naszych Wieszczów (m.in. 

fragmenty "Wyzwolenia", "Wesela", "Grobu 

Agamemnona", "Dziadów"), a także fragmenty 

skeczy literackich, wierszy i piosenek Mariana 

Hemara, prezentowanych m.in. na falach Radia 

Wolna Europa, które ukazują dzieje Polski i Po-

laków w ostatnich stuleciach. Spektakl stawia py-

tania, o to kim jesteśmy, jakie są nasze wady i za-

lety, jakie jest, a jakie być powinno miejsce bole-

śnie doświadczonej przez dzieje Polski we 

współczesnym świecie. Spektakl nawiązuje w 

swej formie do najlepszych tradycji kabaretów li-

terackich ważnych dla polskiej kultury w latach II 

Rzeczypospolitej, a obecnie całkowicie nieobec-

nych na polskiej scenie. Jest widowiskiem ko-

stiumowych, bogato uzupełnianym muzyką kla-

syczną (Chopin, Moniuszko) oraz szlagierami 

muzycznymi okresu międzywojennego. Reżyse-

rem i autorem scenariusza spektaklu jest znana 

aktorka scen warszawskich Barbara Dobrzyńska. 

Udział biorą aktorzy scen warszawskich: Zuzanna 

Lipiec, Maciej Gąsiorek, Witold Bieliński, Jan 

Józef Kasprzyk, Tomasz Bieliński i Witold Wo-

łoszyński. Spektakl trwa dwie godziny (z przerwą 

10 minutową). 

3). Projekt KIK na Rok Wiary: wydanie książki 

pt. "Świętokrzyskie Credo". Projekt skierowany 

jest do młodzieży kieleckich liceów, którzy staną 

się dziennikarzami i reporterami przeprowadzają-

cymi wywiady z mieszkańcami Kielc nt. ich wia-

ry, światopoglądu, stosunku do wartości chrześci-

jańskich etc. Stawiane pytania pomogą młodym 

ludziom w odkrywaniu wartości w ich życiu, 

a jednocześnie pomogą przełamywać bariery po-

koleniowe, nawiązywać kontakty, otwierać się na 

innych ludzi. Realizacja projektu w terminie sty-

czeń- wrzesień 2013 r. Listopad 2013: promocja 

wydanej książki. Koordynuje Ks. dr Stefan Ra-

dziszewski kapelan KIK. 

4). 15 X 2013 r. od godz. 18. - uroczystości zwią-

zane z 50. rocznicą śmierci Ks. Bpa Czesława 

Kaczmarka. Msza św. w Bazylice Katedralnej 

w Kielcach pod przewodnictwem Ks. Bpa Kazi-

mierza Ryczana. Konferencja dotycząca życia, 

działalności i procesu Bpa Kaczmarka - męczen-

nika komunizmu, z udziałem Pana prof. Witolda 

Kuleszy i Ks. prof. Jana Śledzianowskiego. 

 Prezes KIK Małgorzata Sołtysiak, 

 tel. 504 237 096. 

 

 

Uroczyste otwarcie strony internetowej 

http://www.januszkurtyka.info/ 

poświęconej śp. prof. Januszowi Kurtyce 

    11 grudnia 2012 r. nastąpiło otwarcie strony 

internetowej poświęconej zmarłemu tragicznie 

prof. Januszowi Kurtyce w katastrofie samolotu 

wojskowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 

r.  Do udziału w uroczystości zaprosili: dr Zu-

zanna Kurtyka oraz dr Andrzej Drogoń, Dyrek-

tor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Ka-

towicach. 

   O godz. 10.30 odbył się koncert pieśni patrio-

tycznych w kościele p.w. Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (pl. 

E. Szramka) w wykonaniu Chóru Chłopięcego 

Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.  

 
    Proboszcz parafii ks. Andrzej Suchoń powitał 

zebranych, chór z Limanowej z panią dyrygent 

Haliną Dyczek i obecną żonę Janusza Kurtyki – 

Zuzannę. Chór zaczął występ śpiewem „Boguro-

dzicy” i obecni w kościele wstali. Po odśpiewa-

niu hymnu słuchacze usiedli i wysłuchaliśmy na-

stępujących pieśni: „Polak nie sługa” („Pieśń 

o wolności”), „Marsz Skautów” („Święta miło-

ści”), „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Ojczyzną 

moją jest Bóg”, „O Miłosierna z Ostrej Bramy”, 

„Bogarodzico, Dziewico”, „Marsz Sybiraków”. 
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    O godz. 11.00 była sprawowana Msza św. 

w intencji śp. prof. Janusza Kurtyki oraz wszyst-

kich ofiar stanu wojennego. We Mszy św. uczest-

niczyło 10 pocztów sztandarowych. 

 
Ks. dr Stanisław Puchałą głosi homilię – na tle am-

bonki w pierwszej ławce dr Zuzanna Kurtyka 

    Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Puchała 

kapelan „Solidarności”. Dzielę się kilkoma my-

ślami z homilii ks. Stanisława. IPN skłania nas do 

tego, abyśmy pielęgnowali pamięć narodową. 

Honor, patriotyzm i służba Ojczyźnie to były 

istotne wartości dla Janusza Kurtyki. Ks. Stani-

sław Puchała przytoczył słowa Janusza Kurtyki: 

„Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy 

się, jak ludzie wolni. Dalej przywołał słowa Ojca 

Świętego Jana Pawła II, dziś błogosławionego, 

który przypomniał nam, że zawsze z wolnością 

musi być związana odpowiedzialność. Odpowie-

dzialni jesteśmy za siebie, za naszą Ojczyznę, za 

pamięć, bo narody, które tracą pamięć, tracą swą 

tożsamość. Jestem świadomy, że dla współcze-

snych ludzi, nawykłych do ekonomicznego szu-

kania zysków i strat, szukanie jednej owcy nie 

jest uzasadnione. Gdyby wszyscy kierowali się 

rachunkiem ekonomicznym, to Jan Chrzciciel nie 

wzywałby do nawrócenia, Jezus nie powołałby 

pierwszych uczniów i nie dokonałby rozmnożenia 

chleba, a Paweł nie przemawiałby na Areopagu. 

Żyć Ewangelią to mieć nadzieję wbrew nadziei. 

Po przypomnieniu dzisiejszej Ewangelii, ks. Pu-

chała nawiązując do pierwszego czytania powie-

dział: prostujcie drogę dla Pana, proste niech bę-

dzie wasze myślenie, proste i gotowe na przyjęcie 

Bożego Słowa, prostymi czyńcie ścieżki dla Pa-

na. Trawa usycha i więdnie kwiat, lecz Słowo 

Boże trwa na wieki. Wszystko uschnie i zwięd-

nie, gdy nie będzie Słowa Bożego w nas. Ojciec 

Święty na Kaplicówce mocno wołał: Polsce po-

trzeba ludzi sumienia. A w Częstochowie Jan 

Paweł II wzywał nas, abyśmy byli ludźmi sumie-

nia rozróżniającymi dobro i zło, aby dobro roz-

wijać, a ze zła się poprawić.  

    Po modlitwie wiernych ze względu na obo-

wiązki służbowe nie mogłem uczestniczyć w 

dalszej części uroczystości.  

    Uroczyste otwarcie strony internetowej po-

świeconej śp. Prof. Januszowi Kurtyce odbyło 

się w Kinie Studyjnym „Światowid” w Katowi-

cach. 

http://www.januszkurtyka.info/    

Stanisław Waluś 

 

 

Niedziela jest Boża i nasza 

Święto świecić 

    Jestem przekonany, że najważniejszym darem 

w trudzie budowania tej wspólnoty jest niedziel-

na Eucharystia i poszanowanie dnia świętego. 

Różne niepokoje, które dotykają rodziny, a wy-

rażają się w zakłóceniu więzi, mają swój począ-

tek, jak sądzę, w zaniedbaniu niedzielnych Mszy 

św. i traktowaniu niedzieli jako czasu lenistwa. 

Nie neguję potrzeby odpoczynku. Przez lenistwo 

rozumiem unikanie wysiłku, aby ten dzień wy-

korzystać do budowania bliskości w naszych ro-

dzinach. Jest truizmem, ale chyba nie dość po-

wtarzać, że świadome, niekonieczne „piel-

grzymki” do marketów są z jednej strony tych 

więzi zagrożeniem, a z drugiej ujawniają już ja-

kiś ich brak. 

    W interesującej książce ks. Bartłomieja Króla 

Dekalog za kulisami, będącej zapisem rozmów 

z aktorami na temat Dekalogu, aktor Dariusz 

Kowalski (Jan Tracz z serialu Plebania), mówiąc 

na temat trzeciego przykazania, zauważył: „Kie-

dyś, kiedy córka była mała, często w niedzielę 

po Mszy św. chodziliśmy do centrum handlowe-

go. To było po prostu beznadziejne i zawsze 

kończyło się kłótnią! Wychodziliśmy z dziwne-

go założenia, że w tygodniu nie ma czasu na za-

kupy, więc trzeba wykorzystać niedzielę. Za-

chowywaliśmy się tak, jakbyśmy nie mieli co 

robić w tym dniu z czasem, jakbyśmy chcieli 

uciec od bycia z sobą! W tym chaosie ginęła 

gdzieś wspólnota stołu, rozmowa o minionym 

tygodniu, o naszych sprawach, o wspólnych pla-

nach, radość bycia razem (…). Teraz na szczę-

ście jest inaczej. Staramy się, żeby niedziela była 

dniem szczególnym, innym od wszystkich. Do-

świadczamy radości świętowania Dnia Pańskie-

go, radości wyciszenia, wyhamowania, uwolnie-

nia od codziennego pędu, budowania rodzinnej 
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wspólnoty”. Pozostawiam tę „nieklerykalną” wy-

powiedź refleksji P.T. Czytelników. 

Abp Józef Michalik: Wokół Roku Wiary, Bibliote-

ka „Niedzieli” tom 296, Częstochowa 2012, str. 

44-45. 

 

Stanowisko Oddziału Częstochowskiego 

Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 

w sprawie przyznania koncesji na multipleksie 

cyfrowym dla Telewizji Trwam 

    My, dziennikarze skupieni w Oddziale Często-

chowskim Katolickiego Stowarzyszenia Dzienni-

karzy, doceniający zarówno wartości chrześcijań-

skie, jak i wolność w życiu społecznym i zawo-

dowym, bez których nie można godnie wypełniać 

misji dziennikarskiej, w momencie ogłoszenia 

przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do-

datkowego konkursu o miejsce na multipleksie 

cyfrowym dla nadawcy o profilu społeczno-

religijnym stanowczo apelujemy o przydzielenie 

koncesji na nadawanie w tym systemie dla Tele-

wizji Trwam. (…) 

    W ostatnim czasie spotykamy się z ciągłymi 

atakami na przestrzeń religijną katolików w Pol-

sce. Jako dziennikarze pracujący w Częstochowie 

szczególnie boleśnie przeżyliśmy świętokradztwo 

dokonane wobec Matki Bożej Częstochowskiej. 

Obok tego aktu świętokradztwa doszły też inne: 

podpalenie i zniszczenie drzwi dwóch kościołów 

w Częstochowie, profanacja w kaplicy szpitalnej 

w Czeladzi, gdzie po włamaniu się do kaplicy 

zbezczeszczono Najświętszy Sakrament i ukra-

dziono naczynia liturgiczne; profanacja cmenta-

rza Sióstr Urszulanek Szarych w Pniewach koło 

Poznania; kradzież i zniszczenie figur z szopki 

miejskiej w Zgierzu, spalenie szopki na Rynku 

Wielkim w Szydłowcu… Główny powód tych 

czynów to brak szacunku dla sacrum, dla Boga, 

dla tego, co najświętsze. Czy te wartości można 

dostrzec lub uczyć się ich w dotąd prezentowa-

nych programach telewizyjnych? Wydaje się, że 

najskuteczniejszą drogą do formacji społeczeń-

stwa dla tych przecież ogólnoludzkich wartości 

jest osadzenie ich w zdrowym ideowo przekazie 

medialnym. Takie wartości na pewno przekazuje 

Telewizja Trwam. 

    W informacji KRRiT o warunkach otrzymania 

koncesji czytamy, że nadawca ma przygotowy-

wać programy w duchu nauczania Stolicy Apo-

stolskiej i w jedności z Episkopatem Polski. Sto-

lica Apostolska, zarówno w osobie bł. Jana Pawła 

II, jak i Benedykta XVI, wyraziła głęboką apro-

batę dla działań Radia Maryja i Telewizji 

Trwam. Jakiż inny nadawca starający się o moż-

liwość nadawania programów o charakterze spo-

łeczno-religijnym może mieć podobne referen-

cje? 

    W obliczu tak napastliwego traktowania wie-

rzących w naszym kraju należałoby wziąć pod 

uwagę możliwość przyznania w przyszłości na 

drugim multipleksie miejsca dla nadawcy kato-

lickiego, który będzie mógł przekazywać pro-

gramy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, kształ-

cące postawy humanistyczne, przyjazne dla dru-

giego człowieka, oraz wiedzę historyczną, będą-

cą uzupełnieniem niedostatków programów 

szkolnych. (…) 

    Solidarność zawodowa nakazuje nam stanąć w 

obronie tak ważnej dla Polski Telewizji Trwam.  

    Zarząd Oddziału Częstochowskiego Katolic-

kiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Mariusz Książek – przewodniczący 

ks. dr Marek Łuczak - wiceprzewodniczący 

Katarzyna Kalinin - skarbnik 

Anna Ludwig - sekretarz 

Ks. inf. Ireneusz Skubiś - członek Zarządu 

Lidia Dutkiewicz - członek Zarządu 

  

 

Niektóre wyróżnienia i nagrody w 2012 r. 

Jan Pietrzak 

Jan Pietrzak został Człowiekiem 

Roku „Tygodnika Solidarność” – 

obszerna  rozmowa w tygodniku 

„W Sieci” z 31 grudnia 2012 – 6 

stycznia 2013 na str. 33 – 35 zaty-

tułowana: „Parabank, para prokura-

tura, parasąd, parapremier, para rząd… i cała ta 

para idzie w gwizdek!”.  

Barbara Gruszka-Zych 

Barbara Gruszka-Zych otrzymała nagrodę im. 

Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat 

współczesnej cywilizacji i kultury ufundowaną 

przez Narodowe Centrum Kultury. Barbara 

Gruszka-Zych jest autorką wywiadu z Woj-

ciechem Kilarem „Harmonia ducha”, opubliko-

wanego w „Gościu Niedzielnym” 17 czerwca 

2012 roku. Nagrodę otrzymała - za piękne i głę-

bokie spotkanie z wybitnym artystą, w którym 

uczestniczy czytelnik. Nie jest łatwo przekazać, 

czym jest sztuka, jak się kocha i jak się wierzy, 

a to udało się Autorce wywiadu w sposób wyjąt-

kowy. 

http://www.sdp.pl/Nagrody-SDP-2012 

http://www.sdp.pl/Nagrody-SDP-2012
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Gość Niedzielny, 6 I 2013, str. 9  

Na stronie  

http://www.sdp.pl/rozmowa-dnia-barbara-

gruszka-zych-28-grudnia-2012-roku 

jest zamieszczona rozmowa z laureatką.  

Krzysztof Wyszkowski 

Krzysztof Wyszkowski został lau-

reatem Nagrody im. Grzegorza 

I Wielkiego za rok 2012. W „Nie-

zależnej Gazety Polskiej Nowe 

Państwo”, 12/2012, str. 3 Katarzy-

na Gójska-Hejke napisała: „Nagro-

da im. Grzegorza I Wielkiego to laur dla obrońcy 

prawdy w życiu publicznym. W postkomuni-

stycznej rzeczywistości prawda jest jedyną prze-

pustką do wolności. (…) Krzysztof Wyszkowski, 

legendarny działacz Solidarności, współzałoży-

ciel Wolnych Związków Zawodowych, jeden z 

najwybitniejszych polskich patriotów został uho-

norowany nagrodą Ruchu im. Lecha Kaczyńskie-

go. Nagrodę w postaci statuetki wręczyła Wy-

szkowskiemu uczestnicząca w uroczystości córka 

tragicznie zmarłego prezydenta, Marta Kaczyń-

ska. Krzysztof Wyszkowski powiedział, że na-

groda "to jest najważniejsze, co mu się w życiu 

przydarza". 

http://niezalezna.pl/36370-krzysztof-wyszkowski-

laureatem-nagrody-im-lecha-kaczynskiego 

Joanna Lichocka i Maria Dłużewska 

Joanna Lichocka i Maria Dłużewska otrzymały 

Pierwszą Główną Nagrodę Wolności Słowa za 

publikacje w obronie demokracji i praworządno-

ści, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, na-

ruszanie praw obywatelskich, praw człowieka 

ufundowaną przez Zarząd Główny Stowarzysze-

nia Dziennikarzy Polskich za film „Pogarda”, do-

datek specjalny do „Gazety Polskiej”, 28 wrze-

śnia 2011 r. - za odważne, pełne dramatycznego 

wyrazu zmierzenie się z wewnątrzpolskim kon-

fliktem po katastrofie smoleńskiej - zdokumenta-

lizowanie go i postawienie szeregu ważnych py-

tań dotyczących współczesnej kondycji Narodu 

Polskiego.  

Jolanta Hajdasz 

Jolanta Hajdasz otrzymała Drugą Główną Nagro-

dę Wolności Słowa za publikacje w obronie de-

mokracji i praworządności, demaskujące naduży-

cia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatel-

skich, praw człowieka ufundowaną przez Zarząd 

Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 

za film „Zapomniane męczeństwo”, premiera 

w Kinie Rialto 23 maja 2012 r. - za upomnienie 

się o sprawiedliwość wobec arcybiskupa Anto-

niego Baraniaka, odwagę i bezkompromisowość 

w docieraniu do prawdy, za ostrzeżenie przed 

tworzeniem kłamstwa historycznego.  

http://www.sdp.pl/Nagrody-SDP-2012 

Jolanta Hajdasz otrzymała też wyróżnienie Jury 

I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależne-

go „OKNO” w Ełku 14-16 września 2012. 

http://www.ksd.media.pl/aktualnoci/814-

festiwal-okno-w-elku-werdykt-jury 

Artur Pilarczyk 
Reżyser Artur Pilarczyk otrzymał Grand Prix I 

Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależne-

go „OKNO” za film „Pani Weronika i jej chłop-

cy” - za pokazanie środkami filmowymi ludzi, 

których Polska opuściła, mimo że oni przy niej 

trwają. Bohaterka filmu podtrzymuje więź bar-

dzo już starych żołnierzy II RP zamieszkałych na 

dzisiejszej Białorusi z Macierzą, przeciwdziała-

jąc zacieraniu pamięci o prawdziwej Polsce, 

o którą walczyli. Film ukazuje wzruszającą sym-

bolikę polskości, podtrzymywanej przez odcho-

dzących już żołnierzy podwójnie wyklętych. 

http://www.ksd.media.pl/aktualnoci/814-

festiwal-okno-w-elku-werdykt-jury 

Krzysztof Siuciak i Piotr Bugajewski 

Reżyserzy Krzysztof Siuciak 

i Piotr Bugajewski na I Ogólno-

polskim Festiwalu Filmu Nieza-

leżnego „OKNO” otrzymali Na-

grodę specjalną Obywatelskiej 

Komisji Etyki Mediów za film 

„Już niedługo”, - za pokazanie wyprawy 5 tys. 

Polaków na Węgry, aby wesprzeć je w sporze 

z Unią Europejską, całkowicie przemilczanej 

w mediach głównego nurtu, dzięki czemu film 

wzbogacił naszą wiedzę o świecie o ważne wyda-

rzenia, które stały się przedmiotem manipulacji. 

    Na I Ogólnopolski Festiwal Filmu Niezależ-

nego „OKNO”, zgłoszono 18 filmów, zakwalifi-

kowano do konkursu 8. Nadesłane na Festiwal 

filmy pokazały, jak ogromne są obszary ukrywa-

nej, nieopisanej rzeczywistości poza polem wi-

dzenia dyskursu publicznego. Niezależnie od 

różnic jakościowych, technicznych i warsztato-

wych w nadesłanych filmach, każdy z nich po-

kazuje nieznane fakty historyczne, zapomnia-

nych ludzi i tematy współczesne, nieobecne 

w mediach głównego nurtu. Twórcy działali 

w interesie społecznym, najczęściej kręcąc filmy 

za własne lub zdobywane z trudem środki finan-

sowe. (…) 

http://www.sdp.pl/rozmowa-dnia-barbara-gruszka-zych-28-grudnia-2012-roku
http://www.sdp.pl/rozmowa-dnia-barbara-gruszka-zych-28-grudnia-2012-roku
http://www.ksd.media.pl/aktualnoci/814-festiwal-okno-w-elku-werdykt-jury
http://www.ksd.media.pl/aktualnoci/814-festiwal-okno-w-elku-werdykt-jury
http://www.ksd.media.pl/aktualnoci/814-festiwal-okno-w-elku-werdykt-jury
http://www.ksd.media.pl/aktualnoci/814-festiwal-okno-w-elku-werdykt-jury
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Festiwal zorganizowany został przez Kongres 

Mediów Niezależnych we współpracy z Prezy-

dentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem i pod 

honorowym patronatem biskupa ełckiego Jerzego 

Mazura. (…) 

Ełk, 16 września 2012 

http://www.ksd.media.pl/aktualnoci/814-festiwal-

okno-w-elku-werdykt-jury 

Zbigniew Jan Cichoń 

Zbigniew Jan Cichoń otrzymał Nagrodę im. Sługi 

Bożego Jerzego Ciesielskiego – ojca rodziny 

przyznawaną co roku przez Kapitułę Nagrody 

„Źródła”. Jest wiceprzewodniczącym Komisji 

Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwo-

kackiej, od 2003 roku prezesem Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, 

wiceprzewodniczącym Katolickiego Stowarzy-

szenia Prawników, wolontariuszem na rzecz ubo-

gich i potrzebujących. W 1976 r. inwigilowany 

przez UB i usunięty ze stanowiska asystenta 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z zaan-

gażowaniem w działalność duszpasterstwa aka-

demickiego Dominikanów „Beczka” w Krako-

wie. (…)                      Źródło, 20 I 2013, str. 7-8  

Ks. Henryk Bolczyk 

Ks. Henryk Bolczyk otrzymał tytuł Zasłużony dla 

NSZZ „Solidarność” nadany Uchwałą nr 4 XXVI 

Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-

ność”, który odbył się w Kielcach w dniach 22-23 

listopada 2012 r. Tytuły zostały też nadane Ma-

riannie Popiełuszko, Lechowi Kaczyńskiemu, 

abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi,  ks. Prała-

towi Zbigniewowi Dołhaniowi i Stanisławowi 

Płatkowi. 

http://www.solidarnosc.org.pl/pl/dokumenty-

kzd/uchwaly-1.html                  Stanisław Waluś 

 

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 

Różaniec w intencji Polski 

Z pokorą przed Tobą, Królowo Wniebowzięta, 

stajemy. I z nadzieją. Tyle razy w minionych po-

koleniach przyjmowałaś błagania naszych ojców, 

usłysz i przedstaw Bogu prośby nasze także 

w tym pokoleniu. Dziesięciu sprawiedliwych 

mogło uratować Sodomę i Gomorę. Jeśli modli-

twę podejmie przynajmniej jeden z każdych dzie-

sięciu, razem możemy uratować i duchowo 

umocnić cały Naród i tak wprowadzić w kolejne 

pokolenie. Wiemy, Maryjo, że nie jesteśmy ani 

pierwsi, ani jedyni w tej modlitwie. Że tą drogą 

usilnej narodowej modlitwy poszli też inni. 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 

In vitro 

    Jednoznacznie ujmuje to 

Kongregacja Nauki Wiary 

w instrukcji Donum Vitae: 

„Macierzyństwo zastępcze po-

siada obiektywne braki w sto-

sunku do obowiązków miłości 

macierzyńskiej, wierności mał-

żeńskiej i odpowiedzialnego 

macierzyństwa. Obraża ono godność i prawo 

dziecka do poczęcia, do okresu ciąży i wycho-

wania przez własnych rodziców oraz wprowa-

dza, ze szkodą dla rodzin, podział między czyn-

nikami fizycznymi, psychicznymi i moralnymi, 

które je konstytuują”.  

Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 54. 

Ankieta o in vitro 

Na stronie internetowej 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,11491

4,12717651.html?bo=1 

są pytania dotyczące programie rządu ws. in vi-

tro, zakładającym refundację przez państwo 3 

cykli dla 15 tys. par oraz dostęp dla osób, które 

udowodnią, że przez rok leczyły niepłodność.  

18 stycznia były następujące wyniki głosowania: 

1) Tak, ten program całkowicie rozwiązuje pro-

blem in vitro w Polsce. Nareszcie mamy cywili-

zowane regulacje, a nie wolną amerykankę jak 

do tej pory (6%). 

2) Program jest dobry, ale będzie trwał tylko 3 

lata. Lepsza byłaby ustawa, bo ta jest beztermi-

nowa (20%),  

3) Zabiegi in vitro są niedopuszczalne z punktu 

widzenia moralnego, dlatego nie akceptuję tego 

programu (61%), 

4) Refundacja in vitro to ważny problem. Jednak 

są poważniejsze kwestie w służbie zdrowia, któ-

re rozwiązałyby pieniądze przeznaczone na ten 

program (13%). 

Zachęcam do wzięcia w niej udziału. 

Ankieta o eutanazji 

    W związku ze słowami Jerzego Owsiaka "Eu-

tanazja to pomoc starszym w cierpieniach", które 

wywołały oburzenie u niektórych polityków, na 

stronie 

http://www.solidarnosc.org.pl/pl/dokumenty-kzd/uchwaly-1.html
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/dokumenty-kzd/uchwaly-1.html
http://www.globalizacja.org/
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http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,11491

4,13143530.html?bo=1&lokale=warszawa 

została zamieszczona ankieta. Niżej pytania i wy-

niki głosowania z 20 I 2013 r.: 

1) Popieram eutanazję, a Owsiak ma rację - to ro-

dzaj pomocy ludziom, którzy naprawdę cierpią. 

Powinna być w pełni dostępna, bo każdy ma pra-

wo decydować o swoim losie (23%), 

2) Eutanazja powinna być dozwolona w szcze-

gólnych przypadkach. Trzeba objąć ją ścisłą kon-

trolą, dostęp powinien być bardzo restrykcyjny 

(16%), 

3) Trudno mi odpowiedzieć. Wiele argumentów 

przemawia za wprowadzeniem eutanazji, ale jej 

przeciwnicy też mają sporo racji (3%), 

4) Eutanazja niesie ze sobą zagrożenie nadużyć. 

Przez nią starsi ludzie będą bali się korzystać 

z opieki medycznej (5%), 

5) Eutanazja jest nieludzka i niemoralna. Abso-

lutnie nie powinna być legalna (53%). 

Zachęcam do głosowania.       

   Stanisław Waluś 

 

NASZE ROCZNICE 

440 lat temu (28 stycznia 1573 r.) po śmierci kró-

la Zygmunta Augusta, ostatniego Jagiellona ze-

brani w Warszawie przedstawiciele stanów: du-

chowieństwa, szlachty i magnatów zawarli pokój 

religijny z innowiercami. Dzięki temu w Polsce 

nie doszło do wojen religijnych, które wówczas 

ogarnęły kraje zachodnie (Niemcy i Francję). 

150 lat temu (w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r.) 

rozpoczęło się Powstanie Styczniowe. 

100 lat temu (29 stycznia 1913 r.) we Lwowie 

zmarł Władysław Bełza poeta i pisarz. Jest auto-

rem licznych wierszy i opowiadań dla dzieci. Je-

go utwory przepojone są pierwiastkiem patrio-

tycznym. 

70 lat temu (26 stycznia 1943 r.) w obozie kon-

centracyjnym w Dachau zmarł biskup włocławski 

Michał Kozal. Ojciec Święty Jan Paweł II wy-

niósł go na ołtarze 14 czerwca 1987 r. w War-

szawie. 

35 lat temu (13 stycznia 1978 r.) w Paryżu został 

odsłonięty pomnik ku czci polskich żołnierzy, 

którzy w czasie II wojny światowej uczestniczyli 

w 1940 r. w obronie Francji, a później (w 1944 r.) 

w jej wyzwoleniu. 

15 lat temu (29 stycznia 1998 r.) ukazał się 

pierwszy numer „Naszego Dziennika”. 

                            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Rok 2013 

    Ze względu na to, że rok 2013 został ogłoszo-

ny Rokiem Powstania Styczniowego przez Sejm 

RP, Sejm Litwy i Komisję Krajową NSZZ „So-

lidarność”, a Rokiem Kardynała Hlonda przez 

Sejmik Województwa Śląskiego. Tu będą za-

mieszczane materiały z tym związane – jako na-

wiązanie do tych wydarzeń. 

   Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Powstanie styczniowe to nie wynik 

„kompleksu antyrosyjskiego”, to 

kolejna reakcja ludzi, którzy za-

chowali honor i osobistą godność. 

Reakcja na zniewolenie  

    (…) Ta sama nuta brzmiała także 

przy okazji 100. rocznicy powstania. W roku 1963 

państwo, nawet tamta gomułkowska PRL (zgoła 

inaczej niż III RP Donalda Tuska), nie miało żad-

nych wątpliwości, że pamiątkę zrywu z roku 1863 

należy uczcić. Byli jednak mędrcy, którzy – 

w „Tygodniku Powszechnym” – rozpisywali się 

o tym, jakim geopolitycznym szaleństwem był ów 

zryw: występować przeciw Rosji, o tyle od Polski 

silniejszej – to zbrodnia przeciw realizmowi.  (…) 

Wtedy właśnie kard. Stefan Wyszyński odpowie-

dział publicznie na programowy artykuł Stanisława 

Stommy, ogłoszony w „Tygodniku Powszech-

nym”, w którym na kanwie bezapelacyjnego potę-

pienia powstania styczniowego, rzecznik „reali-

zmu” podpowiadał po swojemu potrzebę „otwarcia 

na Wschód”, to jest uznania geopolitycznego 

„prawa” Rosji i ZSRR do panowania nad Polską. 

(…) 

Andrzej Nowak, W Sieci, 14-20 I 2013, str. 14 

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda  

Tygodnik Rodzin Katolickich 

„Źródło” nr 33(972) z 15 VIII 

2010 r. został wydany jako numer 

specjalny; poświęcony Słudze Bo-

żemu ks. kard. Augustowi Hlon-

dowi. 

Kalendarium życia Prymasa Polski 

ks. kard. Augusta Hlonda (wybór) 

5 lipca 1881 – August Hlond urodził się jako 

drugi syn Jana i Marii z d. Imiela, w Brzęczko-

wicach, dzielnicy Mysłowic na Górnym Śląsku. 

Cztery dni później został ochrzczony w kościele 

parafialnym NMP w Mysłowicach. Otrzymał 

imiona August Józef.  

1887 – Rozpoczął naukę w szkole podstawowej 

w Zawodziu, a kontynuował w Chorzowie 

i Brzezince. 
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1893 – Wstąpił do gimnazjum w Mysłowicach. 

13 października 1896 – Wstąpił do zakonu sale-

zjańskiego. 

3 października 1897 – złożył wieczyste śluby za-

konne, potem wyjechał na studia do Rzymu.   

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”.  

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012 

Styczeń: Ogólna: Aby w tym „Roku Wiary” 

chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę 

Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze 

wiary w Niego. Misyjna: Aby wspólnoty chrze-

ścijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskry-

minowane, były obdarzane przez Ducha Świętego 

mocą wierności i wytrwałości. 
 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka różań-

ca, więcej informacji na stronie:  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 

 

Rekolekcje Wielkopostne w Czechowicach 

8-10.03.2013. Rekolekcje Wielkopostne u OO 

Jezuitów w Czechowicach. Rekolekcje rozpoczy-

nają się kolacją w piątek a kończą obiadem 

w niedzielę. 3 posiłki dziennie. Koszt: Pokój 

dwuosobowy z łazienką: 160 zł od osoby, pokój 

jednoosobowy z łazienką - 200 zł. Wpłata na 

miejscu w Domu Rekolekcyjnym. Zapisy: Antoni 

Winiarski, E-mail awini55@yahoo.com Tel. 508 

290199. 
 

Pielgrzymki w 2013 roku 

Pielgrzymki organizowane przez 

Antoniego Winiarskiego 

    W przypadku pielgrzymek organizowanych 

przy pomocy Biura Podróży (np. AVE z Kato-

wic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady 

wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem 

Podróży.  

1-13.02.2013. Pielgrzymka KIK do Indii Połu-

dniowych. Szczegóły: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieindie.html 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

6.04.2013. Sanktuaria w Krakowie: Matki Bożej 

Piaskowej i Miłosierdzia Bożego.  

29.04.-9.05.2013. 11 dni, wyjazd w poniedziałek. 

Włochy: trasa: Padwa - św. Antoni, nocleg, Asyż 

- św. Franciszek, Rzym - Watykan - 3 noclegi,  

Katakumby, Bazyliki, zwiedzanie Rzymu, papie-

ska audiencja, Fuggi – nocleg, Monte Cassino - 

klasztor i polski cmentarz, Pietrelcina - miejsce 

urodzenia i młodości św. Ojca Pio, Fogia - ma-

lowniczy kościół w stylu barokowym, Monte 

Sant'Angelo - Objawienia i sanktuarium św. Mi-

chała Archanioła, San Giovani Rotondo - 2 noc-

legi, sanktuarium pobytu i śmierci św. Ojca Pio, 

Lanciano - cud Eucharystyczny, Manopello - 

chusta św. Weroniki, Loreto - domek Matki Bo-

żej, Rimini - nocleg, wypoczynek nad morzem, 

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: 2350 zł + 65 

Euro na zwiedzanie i przejazdy metrem w Rzy-

mie. Świadczenia: przejazd autokarem klimaty-

zowanym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 osobowych, 

10 śniadań, 9 ciepłych kolacji, Ubezpieczenie 

NW i KL, opieka przewodnika, kapłana, opłaty 

drogowe, autokarowe, parkingowe, wjazdy do 

miast. Przy zapisie włata zaliczki 300 zł, do koń-

ca lutego 2013 - 1000 zł, całość do końca marca 

2013 r.  

31.08 – 13.09.2013. Chiny 14 dni.  Szanghaj - 

Qufu - Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongy-

ue - Gongyi – Xi’an - Hua Shan - Terakotowa 

Armia - Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - 

Ganjia (Tybet) - 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  
19.05.2013. Niedziela. Tradycyjna pielgrzymka 

KIK w Katowicach do sanktuarium MB Boguc-

kiej (w Katowicach Bogucicach). 

27.09 - 29.09.2013. Rekolekcje KIK w Koko-

szycach, koszt 110 zł z własnym transportem 

i 160 z przywozem i odwiezieniem autokarem. 

Pełne wyżywienie 3 posiłki dziennie. Wpłata 

przy zapisie. 

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.  

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiąc-

leciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni 

piątek miesiąca w godz. 17 - 18 w siedzibie KIK 

w Katowicach przy kościele Mariackim.  

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można tele-

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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fonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowa-

ne będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w au-

tokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek 

lub całości. 

 

 

Przekaż 1 % podatku na rzecz KIK  

dla wspomożenia chrześcijańskiej kultury: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Numer KRS 0000068764 

 

 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach  

w dniu 13 grudnia 2012 roku.  

1. Omówiono spotkanie regionalne, które odbyło 

się w dniu 24 listopada.  

2. Omówiono stan przygotowań do spotkania 

opłatkowego KIK w Katowicach – odbędzie się 

ono w piątek 4 stycznia 2013 r.: 

– 17.00 - Msza Święta, 

– 18.00 - spotkanie opłatkowe.  

3. Ustalono termin Walnego Zebrania KIK w Ka-

towicach na sobotę 16 marca 2013 roku.  

Rekolekcje w Czechowicach odbędą się w dniach 

8-10 marca 2013 roku, zapisy przyjmuje Antoni 

Winiarski.  

4. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w kościele 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny w Katowicach (Kościół Mariacki, Plac Ks. 

Emila Szramka 1), wraz ze wspólnotą tej parafii. 

Termin i plan rekolekcji zostanie podany w póź-

niejszym terminie.  

5. Tradycyjna pielgrzymka KIK w Katowicach do 

sanktuarium MB Boguckiej (w Katowicach Bo-

gucicach) odbędzie się w niedzielę 19 V 2013 r.  

6. W poczet członków KIK w Katowicach przyję-

to 2 osoby.  

7. Odczytano e-mail przesłany przez KIK w Czę-

stochowie informujący o profanacji obrazu MB 

Częstochowskiej w Kaplicy Jasnogórskiej. Za-

rząd KIK w Częstochowie prosi w nim wszyst-

kich o włączenie się w modlitwy ekspiacyjne.  

8. Zarząd KIK w Katowicach podjął uchwałę so-

lidaryzującą się ze stanowiskiem KIK w Często-

chowie oraz przygotował informację o włączeniu 

się w modlitwy ekspiacyjne.  

9. Termin Marszu dla Życia i Rodziny w Katowi-

cach będzie wkrótce podany.  

10. Ustalono terminy comiesięcznych zebrań Za-

rządu do czerwca 2013 roku.                                  

     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 różne 

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.  

Dyżury 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.  

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 

Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-

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

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 możliwe, składki prosimy wpłacać 

skarbnikowi, który dyżuruje 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 dyżurów. Zapraszamy. 

Informacja o Radzie Porozumienia KIK 

w Internecie: 

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl 

Informacja o KIK w Internecie: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 

E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl 

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach 

(pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 

17.00 do 18.00.  

Redagują: Barbara Kwaśnik, Lidia Kania, Stani-

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

kład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Kato-

wice 2, skr. poczt. 376 
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