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    Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych 

uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdo-

mówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludz-

ką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał 

ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatko-

wą!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». 

Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Bo-

ga». Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli.         Mt 22, 15-22 

 

Rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli 

Rok Rodziny w Metropolii Katowickiej – 1 XII 2013 – 28 XII 2014  
 

XX rocznica męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego 

przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL 19 października 1984 r. 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 17 IX 2014 r. 

„Jutro w Polsce obchodzi się liturgiczne wspo-

mnienie świętego Stanisława Kostki – jezuity, 

Patrona Młodzieży. Jego zdecydowane pójście 

w młodym wieku za głosem powołania, pragnie-

nie świętości i wierność ideałom są wymownym 

znakiem także dla młodych naszego czasu. Niech 

będzie on dla was wszystkich, a zwłaszcza dla 

młodzieży, szczególnym wzorem, byście w swo-

im życiu z odwagą bronili najwyższych wartości. 

Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca bło-

gosławię.”  

Audiencja ogólna – środa 24 IX 2014 r. 

„Bracia i siostry, bardzo dziękuję wam za du-

chowe wsparcie podczas mojej pielgrzymki do 

Albanii. Po latach ateistycznego reżimu, prześla-

dowań, ten kraj cieszy się dzisiaj pokojowym 

współistnieniem wiernych różnych religii. Niech 

będzie on wyzwaniem dla innych narodów żyją-

cych w stanie wojny, by wyrzekły się nienawiści 

i we wzajemnym dialogu znalazły drogi pojedna-

nia. Niech Bóg pozwoli wszystkim cieszyć się 

pełnym pokojem, który nam dał nasz Pan Jezus 

Chrystus. Z serca wam błogosławię.”  

Audiencja ogólna – środa 1 X 2014 r. 

„Na początku tego miesiąca, poświęconego roz-

ważaniu życia Maryi i Jej Syna w tajemnicach 

różańca, zapraszam was wszystkich do modlitwy 

w intencjach Kościoła, zwłaszcza w intencjach 

Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Mó-

dlcie się także za mnie! Matka Najświętsza niech 

was strzeże i wyprasza łaski Pana. Niech Bóg 

wam błogosławi!”  

http://pl.radiovaticana.va/news/ 

 

 

Stanowisko 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji 

Konwencji Rady Europy 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 

wobec kobiet i przemocy domowej 
 

Katowice, 21 września 2014 roku 
 

    Wzywamy Parlamentarzystów, pragnących 

zachować zaufanie katolickich wyborców, do 

nieratyfikowania "Konwencji Rady Europy o za-

pobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 

i przemocy domowej", szkodliwej dla wychowa-

nia młodego pokolenia oraz przyszłości Polski. 

    Uważamy, że w najbliższych wyborach par-

lamentarnych katoliccy wyborcy nie powinni 

wybierać posłów i senatorów, którzy będą gło-

sować za ratyfikacją Konwencji. 

    Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach w pełni zgadza się ze stanowiskiem 

polskich biskupów z lipca 2012 r., że Konwencja 

http://pl.radiovaticana.va/news/
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"zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych 

z prawdą założeniach, których w żaden sposób 

nie można zaakceptować". Zarząd Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach stwierdza, że 

"Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwal-

czaniu przemocy wobec kobiet i przemocy do-

mowej" budzi zastrzeżenia natury konstytucyjnej, 

nie wprowadza nowych narzędzi prawnych służą-

cych przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy 

oraz nie rozpoznaje i nie umożliwia eliminowanie 

rzeczywistych przyczyn przemocy wobec kobiet. 

Natomiast narzuca zmianę cywilizacyjną, wpro-

wadzając założenia niepotwierdzonej naukowo 

ideologii gender. 

 

UZASADNIENIE 

    Konwencja neguje podstawę prawa rodzinnego 

i osobowego, jaką jest biologiczna odmienność  

kobiety i mężczyzny, wprowadzając określenie 

"płci społeczno-kulturowej" ("gender" w języku 

angielskim), którą definiuje "jako społecznie 

skonstruowane role, zachowania, działania i atry-

buty, które dane społeczeństwo uznaje za właści-

we dla kobiet i mężczyzn". 

    Konwencja (w art. 12.1) zobowiązuje do walki 

z tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym: "Strony 

podejmują działania niezbędne by promować 

zmianę społecznych i kulturowych wzorów za-

chowań kobiet i mężczyzn, w celu wykorzenienia 

zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk 

opartych na pojęciu niższości kobiet lub na ste-

reotypowych rolach kobiet i mężczyzn". Uzależ-

nia od organów ponadnarodowych stosujących 

niesprecyzowane kryteria. 

    Konwencja (w art. 14.1) nakłada na państwa 

obowiązek specyficznej edukacji: "Strony podej-

mują, gdy to właściwe, niezbędne działania by 

wprowadzić do programów nauczania na wszyst-

kich etapach edukacji, dostosowane do etapu 

rozwoju uczniów treści, dotyczące równości ko-

biet i mężczyzn, niestereotypowych ról społecz-

no-kulturowych...". Wpłynie to na charakter 

obecnego przedmiotu dotyczącego wychowania 

prorodzinnego w szkołach, z pozytywnym odnie-

sieniem do tradycyjnego małżeństwa i rodziny, 

przez promocję niestereotypowych ról kulturo-

wych. 

    Ratyfikacja Konwencji pozbawia Polskę przy-

jętej Deklaracji o suwerenności w sprawach mo-

ralności i kultury, którą gwarantuje uchwała Sej-

mu z 11 kwietnia 2003 roku: "Sejm Rzeczypo-

spolitej Polskiej stwierdza, że polskie prawodaw-

stwo w zakresie moralnego ładu życia społecz-

nego, godności rodziny, małżeństwa i wychowa-

nia oraz ochrony życia nie podlega żadnym 

ograniczeniom w drodze regulacji międzynaro-

dowych". 

    Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Kon-

wencji nieprawidłowo używa się wymiennie 

słowa "płeć społeczno-kulturowa" (ang. "gen-

der") i płeć (ang. "sex"), podczas gdy w tekście 

angielskim jednoznacznie we wszystkich przy-

padkach używa się tylko pojęcia "gender" ("płeć 

społeczno-kulturowa"). 

    Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Kon-

wencji przygotowanym na zlecenie Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów w art. 4.3 użyto niezde-

finiowanego pojęcia "płeć kulturowo-społeczna". 

(http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja

_przemoc_wobec_kobiet.pdf) 
 

Prezes 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Andrzej Dawidowski 

Tel.: 502581839, E-mail: 

a.dawidowski@gmail.com 

 

 

    Kilku posłów odpowiedziało na nasze stano-

wisko. Stanowisko to zostało wysłane również 

do mediów. W tygodniku „Nasza Polska” nr 40 

(987) z 30 IX 2014 r. na stronie 4 zamieszczono 

Stanowisko KIK w Katowicach dodając tytuł: 

„Szkodliwa konwencja”.  

 
 

    Proszę Czytelników „Dlatego” o przysłanie na 

mój adres (s.walus@data.pl) lub telefon (32 

2381797) informacji o miejscach zamieszczenia 

treści całości lub fragmentu naszego stanowiska 

w prasie, radiu i telewizji. 

                              Stanisław Waluś  

mailto:s.walus@data.pl
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Oświadczenie 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Mielcu 

 

20-07-2012 

 

    Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu wyra-

ża stanowczy sprzeciw wobec planów przyjęcia 

przez władze Rzeczypospolitej Polskiej Kon-

wencji Rady Europy w sprawie zapobiegania 

i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej. Konwencja ta stanowi wyraz skrajnie 

lewackiej ideologii, uderzającej w same moral-

no-cywilizacyjne fundamenty społeczeństwa 

oraz w, tworzące podstawy tkanki społecznej, 

rodziny.  

    Dokument ten, będący przejawem skrajnej de-

generacji intelektualno-moralnej współczesnej 

antycywilizacji, jako źródła zła społecznego 

uznaje religię i kulturę. W celu podjęcia walki 

z etycznym i kulturowym dziedzictwem europej-

skiej cywilizacji Konwencja zobowiązuje pań-

stwa do rozwinięcia szerokiej  propagandy 

i szkolnej indoktrynacji w duchu walki z trady-

cyjnymi wartościami. Lewackie szaleństwo osią-

ga w Konwencji ekstremistyczną postać 

w stwierdzeniach, w których neguje się istnienie 

płci w wymiarze biologicznym, nazywając płeć 

człowieka „społecznie skonstruowaną rolą”. Le-

wacka indoktrynacja w szkołach objąć ma zaś, 

według autorów dokumentu, promocję homosek-

sualizmu i transseksualizmu. 

    Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Mielcu uważają, iż żaden katolik nie może 

pozostać obojętnym wobec prób narzucenia 

Polsce kolejnych wynaturzonych lewackich 

ideologii, których celem jest niszczenie osią-

gnięć europejskiej cywilizacji oraz destrukcja 

wszelkich norm moralnych. Milczenie w tej 

kwestii byłoby sprzeczne z podstawowymi na-

kazami sumienia. Dlatego też Klub uznaje za 

konieczne podjęcie wszelkich możliwych dzia-

łań, w celu przeciwstawienia się obłędnym i an-

tyspołecznym doktrynom. 

 

 Za Zarząd Klubu: 

 Andrzej Skowron 

 Władysław Bieniek 

 Tadeusz Matuszkiewicz  

 

http://www.hej.mielec.pl/opinie/listy-komentarze-

oswiadczenia/go::3:kpage/art67.html 

 

Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko 

patronem NZZZ Solidarność 

    Metropolita gdański abp Sławoj Leszek 

Głódź, podczas uroczystej Mszy św. w bazylice 

św. Brygidy w Gdańsku 31 sierpnia 2014 r. od-

czytał wiernym dekret Kongregacji Kultu Boże-

go i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostol-

skiej, ustanawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę 

patronem członków Niezależnego Samorządne-

go Związku Zawodowego "Solidarność".  

 

Kongregacja Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów 

Prot. 354/14 

D E K R E T 

    Członkowie Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego "Solidarność", w sposób 

szczególny czczą Błogosławionego Jerzego Po-

piełuszkę, kapłana i męczennika, który czyniąc 

prawdę w miłości (cf. Ef 4,15) i broniąc tych, 

którzy cierpią prześladowanie, nauczał, aby zło 

dobrem zwyciężać (cf. Rz 12,21). 

    Jego Ekscelencja Stanisław Gądecki, Arcybi-

skup Poznański i Przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski, podejmując prośby członków 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-

wego Solidarność, słusznie zaakceptował wybór 

Błogosławionego Jerzego Popiełuszki - kapłana 

i męczennika na ich Patrona przed Bogiem. 

    Następnie Arcybiskup Stanisław Gądecki, 

zwrócił się pismem z dnia 22 kwietnia 2014 roku 

do Stolicy Apostolskiej, w którym usilnie prosił, 

aby wybór ten zostały potwierdzony zgodnie 

z normami dotyczącymi ustanawiania Patronów. 

    Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów, na mocy uprawnień udzielonych jej 

przez Ojca Świętego FRANCISZKA, biorąc pod 

uwagę, że wybór i zgoda jest dokonana zgodnie 

z prawem, przychyla się do próśb i uznaje – 

BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO 

POPIEŁUSZKĘ, KAPŁANA I MĘCZENNIKA, 

PATRONEM PRZED BOGIEM CZŁONKÓW 

NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SOLIDAR-

NOŚĆ". 

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów, dnia 25 sierpnia 2014 r. 

+ Arturus Roche, Arcybiskup Sekretarz 

Conradus Maggioni, Prepozyt 

http://www.idziemy.com.pl/kosciol/bl-ks-jerzy-

popieluszko-patronem-solidarnosci- 

 

http://www.idziemy.com.pl/kosciol/bl-ks-jerzy-popieluszko-patronem-solidarnosci-
http://www.idziemy.com.pl/kosciol/bl-ks-jerzy-popieluszko-patronem-solidarnosci-
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30 LAT TEMU KS. JERZY POPIEŁUSZKO 

BYŁ W BYTOMIU 

Przesłanie zostało to samo 

(fragmenty) 

    Tu wygłosił jedno z ostatnich swoich kazań. 

Jedenaście dni przed uprowadzeniem i śmiercią, 

8 października 1984 roku.  

    Wieczorem, 8 października, dokładnie w 30. 

Rocznicę tamtego spotkania, w parafii Podwyż-

szenia Krzyża Świętego w Bytomiu Mszy św. 

w intencji Ojczyzny przewodniczył bp Jan Ko-

piec. Przez naszą bytomską ziemię przeszedł bło-

gosławiony męczennik. Przy tym ołtarzu spra-

wował Najświętszą Ofiarę, głosił Słowo Boże ks. 

Jerzy Popiełuszko. Była to jego ostatnia Msza św. 

za Ojczyznę. I dziś, tak jak przed 30 laty groma-

dzimy się na Mszy św. za Ojczyznę – powiedział 

na rozpoczęcie proboszcz o. Krzysztof Andrysz-

kiewicz OFMCap. Obok portretu ks. Jerzego Po-

piełuszki wystawionego w kościele zawieszony 

został ornat, w którym sprawował tę Eucharystię 

i umieszczone pamiątkowe fotografie. A na ołta-

rzu wystawione relikwie błogosławionego. 

    Z niezwykłą mocą zabrzmiały słowa Ewangelii 

według św. Mateusza: „Brat wyda brata na 

śmierć (…) Będziecie w nienawiści u wszystkich 

z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do koń-

ca, ten będzie zbawiony”. 

    Mszy św. za Ojczyznę przewodniczył bp Jan 

Kopiec. – Wspominamy to, co było udziałem wa-

szej wspólnoty parafialnej i tego kościoła. Ks. Je-

rzy miał odwagę nauczać, by mieć siłę i determi-

nację do rozwijania w sobie dobra, aby mogło 

kruszyć wszelkie zło na naszej drodze – powie-

dział do zebranych bp Jak Kopiec.  

    Przypomniał przemiany w naszym kraju, któ-

rym towarzyszył ks. Popiełuszko, a które wyrosły 

z pragnienia sprawiedliwej i wolnej ojczyzny. – 

Tylko we współpracy, poczuciu sprawiedliwości 

i odpowiedzialności możemy iść dalej – nawiązał 

do dzisiejszej sytuacji. – Ksiądz Jerzy pokazał 

nam wyraźnie: idźcie, ale najpierw spójrzcie na 

siebie, policzcie w sobie wszystkie ciernie, któ-

rych trzeba się pozbyć i zło dobrem zwyciężajcie. 

Myślę, że dziś powiedziałby to samo. Jeśli nie 

powrócimy do pierwotnej gorliwości, uczciwości 

wobec siebie nawzajem, nie uznamy określonego 

porządku, to do niczego nie dojdziemy. (…) 

Mira Fiutak, Gość Niedzielny nr 42, 19 X 2014, 

Gość Gliwicki, str. III 

http://gliwice.gosc.pl/doc/2201043.Przeslanie-

zostalo-to-samo 

Proces kanonizacyjny 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczęty 

20 września 2014 r. w Créteil pod Paryżem 

    Artykuły w tygodniku „Nie-

dziela” nr 38 z 21 IX 2014 r.: 

Lidia Dutkiewicz: Dlaczego zno-

wu Francja… str. 3, Milena Kin-

dziuk: Zdarzył się cud!, str. 10-12 

Ks. prof. Józef Naumowicz: Osta-

tecznie zdecyduje Watykan, str. 12, Milena Kin-

dziuk: Dlaczego właśnie ja?, str. 13 

    W tygodniku „wSieci” nr 38 

(94) z 15-21 IX 2014 r. jako temat 

tygodnia ukazał się artykuł, roz-

mowa i trzy wypowiedzi (na str. 

19): Milena Kindziuk: Cud do ka-

nonizacji ks. Jerzego, str. 16-18, 

1) Ks. prof. Tomasz Kaczmarek, postulator pro-

cesu kanonizacyjnego bł. ks. Jerzego Popiełusz-

ki, 2) Siostra Rozalia, michalitka ze szpitala w 

Créteil, 3) Ks. Bernard Brien, który prosił bł. ks. 

Popiełuszkę o pomoc dla umierającego François. 

    W tygodniku „Gość Niedziel-

ny” nr 38 z 21 IX 2014 r. na str. 4 

jest artykuł Andrzeja Macury pt. 

„Ksiądz Popiełuszko pomaga 

Francuzowi”.    

 

„Źródło. Tygodnik Rodzin kato-

lickich” nr 42, 19 X 2014,  

30 Numer specjalny 

Rocznica męczeństwa bł. ks. J. 

Popiełuszki 

Numer ten zawiera 18 artykułów, 

modlitwę i litanię. 

Modlitwa za wstawiennictwem 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

    Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, 

że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego 

ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. 

Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, 

szafował świętymi sakramentami, mężnie działał 

w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego czło-

wieka wzywając do przebaczenia, jedności i po-

koju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez 

co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzy-

żowej.  

     Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten 

wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że 

uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie 

łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz 

zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego 

http://gliwice.gosc.pl/doc/2201043.Przeslanie-zostalo-to-samo
http://gliwice.gosc.pl/doc/2201043.Przeslanie-zostalo-to-samo
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wstawiennictwem udziel łaski ......., o którą z uf-

nością Ciebie proszę.  

     Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz… 

Zdrowaś Mario… 

Chwała Ojcu… 

Błogosławiony Księże Jerzy módl się za nami. 

 

Litania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad 

nami. 

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, 

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku, 

Odważny wyznawco Chrystusa,  

Wierny świadku Ewangelii, 

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, 

Czcicielu Maryi Niepokalanej, 

Oddany od dzieciństwa Bogu, 

Wychowany w pobożnej rodzinie, 

Gorliwy w służbie ołtarza, 

Pragnący naśladować świętych, 

Wierny głosowi powołania, 

Apostole godności człowieka, 

Obrońco nienarodzonych, 

Miłosierny dla cierpiących, 

Wrażliwy na los pokrzywdzonych, 

Dobry pasterzu ludzi pracy, 

Uczący zło dobrem zwyciężać, 

Wzywający do męstwa i solidarności, 

Broniący wartości ewangelicznych, 

Przestrzegający przed chęcią odwetu, 

Wzywający do trwania w nadziei, 

Niesprawiedliwie oskarżany, 

Okrutnie umęczony, 

Kapłanie wierny aż do końca, 

Męczenniku prawdy i wolności, 

Orędowniku spraw Kościoła i narodu, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami. 

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim 

zgromadzeniu. 

W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty 

wiesz, Panie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Pomnik Ducha św. obok katedry św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Gliwicach  - 12 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Wiesław Woda 

    Jeden z najbardziej doświadczonych parla-

mentarzystów. Poseł sejmu kontraktowego 

z ramienia ZSL, od 1997 roku nieprzerwanie 

w ławach sejmowych jako reprezentant Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego. W 2008 roku 

„Gazeta Krakowska” uznała go za najbardziej 

aktywnego posła z Małopolski. Z wykształce-

nia inżynier rolnik. Od 1976 r. przez 12 lat za-

siadał w Radzie Narodowej Miasta Krakowa. 

W latach 1987-1990 pełnił funkcje wicepre-

zydenta Krakowa, a następnie wicewojewody 

krakowskiego. W 1991-1993 był członkiem 

Trybunału Stanu, a od 1994 do 1997 r. zaj-

mował stanowisko wojewody tarnowskiego. 

Był także szefem małopolskiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jego 

klubowa koleżanka Ewa Kierzkowska opo-

wiada, że przed świętami został brutalnie po-

bity: - Prosiłam go, by nie leciał, ale mówił: 

„Nie, musimy tam być”. Był żonaty, miał 

dwie córki. Zginął w wielu 64 lat.  

 Gość Niedzielny, 18 IV  2010, str. 18 
-------------------------- 

SONDA 

Czy wierzysz w samobójstwo pilota jaka-40, 

który wylądował w Smoleńsku krótko przed 

katastrofą tupolewa? 

tak 6,93 %, nie 83,61 %, 

trudno powiedzieć 9,44 %, głosujących: 995 

http://gosc.pl/sonda/wyniki/1342927.Czy-

wierzysz-w-samobojstwo-pilota-jaka40-ktory-

wyladowal-w            pobrane: 12 IX 2014 

Fałszerze z komisji MAK  

w końcu zdemaskowani 

    Janusz Wojciechowski, poseł do  
na rechot durniów, i to z wysokiej góry, nie 
trzeba było długo czekać. Chłe, chłe… jaka 
wizyta, taki zamach… chłe, całe… ślepy 
snajper trafiłby lepiej… chłe, chłe… 

http://gosc.pl/sonda/wyniki/1342927.Czy-wierzysz-w-samobojstwo-pilota-jaka40-ktory-wyladowal-w
http://gosc.pl/sonda/wyniki/1342927.Czy-wierzysz-w-samobojstwo-pilota-jaka40-ktory-wyladowal-w
http://gosc.pl/sonda/wyniki/1342927.Czy-wierzysz-w-samobojstwo-pilota-jaka40-ktory-wyladowal-w
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Otrzymałem list – może jest też skierowany 

do Ciebie? 

    Kilka miesięcy temu otrzymałem pocztą elek-

troniczną list. Zawiera wartościowe treści – po-

słałem go dalej. Ponieważ nie wszyscy czytelni-

cy „Dlatego” mają dostęp do Internetu, więc su-

geruję redakcji jego opublikowanie. 

Marek Smolik  

 

„Jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego!?” 

    Po wypadku 11 września 2001 córka Billy 

Grahama w wywiadzie TV na pytanie: - „Jak 

Bóg mógł pozwolić na coś takiego”? - odpowie-

działa: - „Jestem przekonana, że Bóg jest do głę-

bi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my, 

ale od wielu już lat mówimy Bogu, żeby wyniósł 

się z naszych szkół, z naszych rządów oraz z na-

szego życia, a ponieważ jest dżentelmenem, je-

stem przekonana, że w milczeniu wycofał się. 

Jak możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam 

Swojego błogosławieństwa i ochroni nas, skoro 

my żądamy, aby On zostawił nas w spokoju? 

    Zobaczmy - myślę, że stało się to wówczas, 

kiedy Madeline Murray O'Hare (została zamor-

dowana) narzekała, że nie chce żadnych modlitw 

w naszych szkołach, a my powiedzieliśmy OK. 

Potem ktoś powiedział, żeby lepiej nie czytali 

Biblii w szkole, Biblii, która mówi: „Nie zabijaj, 

nie kradnij, kochaj swego bliźniego jak siebie 

samego”, a my powiedzieliśmy OK. 

    Następnie dr Benjamin Spock powiedział, że 

nie powinniśmy dawać klapsa dzieciom, kiedy 

się źle zachowują, ponieważ ich małe osobowo-

ści się zniekształcają i możemy zniszczyć u nich 

szacunek do siebie samych (syn dr Spock'a po-

pełnił samobójstwo). A my powiedzieliśmy, że 

ekspert powinien wiedzieć, o czym mówi, dlate-

go powiedzieliśmy OK. 

    Po czym ktoś powiedział, że lepiej by było, 

aby nauczyciele i wychowawcy nie karali na-

szych dzieci, kiedy źle się zachowują. Dyrekto-

rzy szkół powiedzieli, że lepiej by było, aby ża-

den pracownik tej szkoły nie dotykał uczniów, 

kiedy się źle zachowują, ponieważ nie chcemy 

złej opinii i z pewnością nie chcemy być zaskar-

żeni do sądu (istnieje ogromna różnica między 

karaniem i dotykaniem, biciem, upokarzaniem, 

kopaniem itd.), a my powiedzieliśmy OK. 

     Następnie ktoś powiedział: - „Pozwólmy na-

szym córkom na aborcję, jeśli chcą. Nawet nie 

muszą o tym mówić swoim rodzicom”, a my 

powiedzieliśmy OK. Po czym ktoś mądry z rady 

We The People – My Naród 

(…) Zwracamy się do Was, Amerykanie, 

o pomoc z wyraźnym żądaniem. Ujawnijcie 

wszystko to, co wiecie o zbrodni smoleńskiej, 

odkładając na bok swoje partykularne intere-

sy. Europa gnije, zdeprawowana przez lewac-

two i ubezwłasnowolniona przez rosyjską 

agenturę oraz wielką machinę do korumpo-

wania polityków o nazwie GAZPROM. Po-

wiedzcie nam i światu prawdę o Smoleńsku. 

Nikt nie ma wątpliwości, że skoro śledzicie 

dokładnie jeden z tysięcy zwykłych lotów pa-

sażerskich, czyli tragiczny rejs malezyjskiego 

samolotu, to tym bardziej dokładnie rejestro-

waliście tragiczny lot TU-154M o numerze 

101 z polskim prezydentem na pokładzie. (…)  

Ktoś powie, że jestem człowiekiem dziecinnie 

naiwnym albo w najlepszym wypadku niepo-

prawnym idealistą, a taki apel to tylko bez-

sensowne walenie głową w mur. Są jednak 

pierwsze optymistyczne sygnały płynące zza 

oceanu, które warto zauważyć i postarać się je 

wzmocnić. 

Washington Times: „Inna katastrofa lotni-

cza, ten sam wynik. Fałsz, brak prawnych 

standardów. Tak, jak w Smoleńsku, Rosjanie 

robią wszystko, by ukryć dowody na swoją 

winę”. 

Dr Lada Roslycky, kanadyjska analityk ds. 

bezpieczeństwa i wywiadu dla telewizji 

CBC: „Jest bardzo smutne podobieństwo 

między tym, co się stało z malezyjskim samo-

lotem na Ukrainie a maszyną ze Smoleńska, 

kiedy to polskie demokratyczne władze zostały 

zestrzelone”. 

Mirosław Kokoszkiewicz, Warszawska Gaze-

ta, nr 31 (372), 1-7 VIII 2014, str. 11 

 

SONDA 

Katastrofa smoleńska to był: 

nieszczęśliwy wypadek 

24,64 % 

celowy zamach 

54,81 % 

trudno powiedzieć 

20,53 % 

głosujących: 1193 

http://gosc.pl/sonda/wyniki/1516312.Katastro

fa-smolenska-to-byl 

pobrane 12 IX 2014 
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szkoły powiedział: - „Ponieważ chłopcy i tak bę-

dą chłopcami, więc i tak będą to robić, dajmy na-

szym synom tyle kondomów, ile chcą, aby mogli 

zażywać tyle radości ile chcą, a my nie będziemy 

musieli mówić ich rodzicom, że otrzymują je 

w szkole”, a my powiedzieliśmy OK. 

    Po czym niektórzy z wyższych wybranych 

urzędników powiedzieli, że to nieważne, co robi-

my prywatnie, dopóki wykonujemy naszą pracę. 

Zgadzając się z nimi, powiedzieliśmy, że nie ob-

chodzi mnie to, co ktoś, łącznie z prezydentem, 

robi prywatnie, dopóki ja mam pracę, a ekonomia 

jest dobra. Po czym ktoś powiedział: - „Drukujmy 

czasopisma ze zdjęciami nagich kobiet i nazwijmy 

to zdrowym, trzeźwym podziwem dla piękna ko-

biecego ciała”, a my powiedzieliśmy OK. 

    Po czym ktoś inny poszedł o krok dalej z tym 

podziwem i opublikował zdjęcia nagich dzieci, 

a następnie jeszcze jeden krok dalej i udostępnił 

je w internecie, a my powiedzieliśmy OK., są 

upoważnieni do swobodnego wyrażania. 

    Po czym przemysł rozrywkowy rozpoczął pro-

dukcję widowisk TV i filmów promujących 

przemoc, profanację, seks. Rozpoczął nagrania 

muzyki zachęcającej do gwałtu, narkotyków, za-

bójstwa, samobójstwa oraz satanistycznej. 

    My powiedzieliśmy, że to tylko rozrywka, to 

nie ma żadnych szkodliwych skutków, w każdym 

bądź razie nikt nie traktował tego poważnie, więc 

idziemy do przodu. Teraz pytamy siebie, dlacze-

go nasze dzieci nie mają sumienia, dlaczego nie 

wiedzą, co jest dobre, a co złe i dlaczego nie mar-

twi ich zabijanie obcych, kolegów z klasy oraz 

samych siebie. 

    Prawdopodobnie, gdybyśmy o tym długo i wy-

starczająco mocno myśleli, moglibyśmy zgadnąć. 

Ja myślę, że ma to wiele wspólnego z tym, że 

„ZBIERAMY TO, CO ZASIALIŚMY”. 

*** 

 - „Drogi Boże, dlaczego nie ocaliłeś tej małej 

dziewczynki, która została zabita w swojej kla-

sie”? - Szczerze zatroskany uczeń. 

 Odpowiedź: - „Drogi zatroskany uczniu, nie 

mam pozwolenia do działania w szkołach”. 

- Szczerze ci oddany Bóg. 

*** 

To śmieszne, jak prostym jest dla ludzi wyrzucić 

Boga, a potem dziwić się, dlaczego świat zmierza 

do piekła. 

To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co jest 

napisane w gazetach, a poddajemy w wątpliwość 

to, co mówi Biblia. 

To śmieszne, jak bardzo każdy chce iść do nieba, 

pod warunkiem, że nie będzie musiał wierzyć, 

myśleć, mówić ani też czynić czegokolwiek, 

o czym mówi Biblia. 

To śmieszne, jak ktoś może powiedzieć: „Wierzę 

w Boga” - i nadal iść za szatanem, który tak 

a`propos również „wierzy” w Boga. 

To śmieszne, jak łatwo osądzamy, ale nie chce-

my być osądzeni. 

To śmieszne, jak możesz wysyłać tyle „dowci-

pów” przez e-mail, które rozprzestrzeniają się 

jak nieokiełznany ogień, ale kiedy wysyłasz 

przesłania dotyczące Pana, dwa razy zastana-

wiasz się, czy podzielić się nimi. 

To śmieszne, jak wiadomości sprośne, bez-

wstydne, pikantne i wulgarne swobodnie przeno-

szą się w cyberprzestrzeni, lecz publiczna dysku-

sja o Bogu w szkole i w miejscu pracy jest tłu-

miona. 

To śmieszne, jak ktoś może być zapalony dla 

Chrystusa w niedzielę, a przez resztę tygodnia 

jest niewidzialnym chrześcijaninem. 

Śmiejesz się? 

To śmieszne, że kiedy przeczytasz ten tekst, nie 

wyślesz go do zbyt wielu osób z Twojej listy ad-

resowej, ponieważ nie jesteś pewny, w co wierzą 

lub co pomyślą o Tobie, kiedy im to wyślesz. 

To śmieszne, jak bardzo mogę być przejęty tym, 

co inni ludzie pomyślą o mnie, zamiast tym, co 

Bóg pomyśli o mnie. 

Czy myślisz? 

Przekaż to dalej, jeśli uważasz, że warto. Jeśli 

nie, to wyrzuć... Nikt się o tym nie dowie. Lecz 

jeśli to wyrzucisz, nie stój z boku i nie narzekaj 

na fatalny stan tego świata!” 

 

 

Homilia ks. bp. Kazimierza Ryczana, 

ordynariusza kieleckiego, wygłoszona 

w bazylice św. Krzyża w Warszawie w czasie 

Mszy św. radiowej w uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja 2014 r. 

    Czy Niebo pozostało głuche na cierpienia 

uwięzionych z kardynałem Wyszyńskim bisku-

pów i kapłanów, na zmęczone nogi pielgrzy-

mów, wyrzeczenia, składane śluby, przebłagania 

i płacz wierzącego Narodu? Nie! 

   Na ratunek zniewolonej od pół wieku Ojczyź-

nie posłał Bóg Świętego Jana Pawła II. Przyszedł 

do braci Polaków z Ewangelią i modlitwą, bez 

wojska, jak święty Wojciech. Wskrzesił ducha 

wiary i solidarności. Pan wysłuchał modlitwy 
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Arcykapłana oddanego całkowicie Maryi i wrócił 

wolność narodom środkowej Europy. Runęła po-

tęga militarna stojąca na straży kłamliwej ideolo-

gii. Pozostały głębokie rany. 

    Królowo Polski! Tobie składamy dziękczynie-

nie, że wysłuchałaś modlitwy milionów Polaków, 

spojrzałaś na cierpienia, na tortury w esbeckich 

kazamatach, na patriotów, których grobów po-

szukujemy do dziś na polskiej ziemi. O nieludz-

kiej ziemi nie wspominam. W święto Królowej 

Polski przyjmij nasze przeproszenie, że nie stanę-

liśmy zgodnym frontem, by leczyć niezagojone 

rany. 

    W dniu Twego święta prosimy, Królowo Pol-

ski, natchnij Polaków, by wyruszyli bronić Oj-

czyzny. Dlaczego tak mówisz? Nic nam przecież 

nie zagraża. A jednak… 

    Wzywam braci Polaków, stańmy do obrony 

pamięci przeszłości Ojczyzny. W granice nasze 

wtargnął wróg pamięci narodowej. Nie możemy 

tkwić w przeszłości, mówią jego zwolennicy 

zgrupowani w resortach ministerialnych, w re-

dakcjach prasy polskojęzycznej. Należy zabić pa-

triotyczne wzloty przeszłości. To nacjonalizm. To 

polskofobia. To pomachiwanie szabelką. Nie 

trzymajmy się starych symboli. Po co symbole? 

Łzy w oczach mieli rok temu kombatanci, gdy 

zobaczyli, że prezydenckie, czekoladowe godło 

Polski można zjeść. Ważna jest teraźniejszość 

i przyszłość. Przed nami Europa. Maryjo, nie do-

puść, byśmy stracili pamięć przeszłości. Narody 

bez korzeni giną. A prezydent Putin przywrócił 

radziecki hymn narodowy i order bohatera pracy. 

    W dniu święta Królowej Polski wzywam braci 

Polaków, stańmy do obrony wartości. Tysiąc lat 

wyrastaliśmy na wartościach chrześcijańskich. 

Z nich zrodziła się nasza kultura, której się nie 

wstydzimy, i styl życia, który uszanował ojca, 

matkę, dziecko, starca i żebraka. Dziesięć przy-

kazań stało na straży porządku i ładu w rządzie, 

w gminie i w rodzinie. Swoje miejsce miał Bóg, 

Kościół, życie ludzkie, prawda, sprawiedliwość, 

wolność, Ojczyzna, rodzina. Księdza Piotra Skar-

gi słuchał król, senatorowie, szlachta i chłopi. 

Ważne, co głosił, a nie kto głosił. 

   Przeciwnik wartości mówi: nie ma wartości sta-

łych, nie ma wartości absolutnych. Człowiek jest 

twórcą wartości, norm. Demokracja koalicyjna 

kreuje prawdę, ustanawia normy moralne. Demo-

kracja krymska wyznacza międzynarodowy ład. 

Należy pokruszyć fundamenty starej Europy. 

    Zaparło Polakom dech w piersiach. Rada 

Ministrów zgodziła się na ratyfikację Konwencji 

Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu prze-

mocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ten 

prezent otrzymujemy w oktawie dziękczynienia 

za św. Jana Pawła II. 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych  

    W piątek i w sobotę 5-6 

września 2014 r. odbył się 

w Katowicach Festiwal 

Organizacji Pozarządo-

wych.  Organizatorem Fe-

stiwalu było Stowarzysze-

nie IKS (Inicjatywy Kultu-

ralno Sportowej). 

    W piątek w Parku Powstańców Śląskich zosta-

ło zorganizowane miasteczko festiwalowe, gdzie 

najważniejsze organizacje pozarządowe 

w Katowicach przedstawiły mieszkańcom swoje 

dotychczasowe osiągnięcia i programy pracy. 

Jedną z organizacji  był Klub Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach (nasze stoisko miało numer 

17). W tym roku zainteresowanym oferowaliśmy 

krótki informator o KIK-u, program pielgrzymek 

na rok 2014 i 2015 oraz biuletyn „Dlatego”. 

Otrzymaliśmy od organizatorów plakietki i grę 

planszową nawiązującą do Mistrzostw Świata w 

Piłce Siatkowej Mężczyzn.  

 
Plan miasteczka festiwalowego – strzałką zaznaczyli-

śmy miejsce naszego stoiska: 17 KLUB INTELI-

GENCJI KATOLICKIEJ W KATOWICACH  



 9 

 
Nasze stoisko: Jan Mikos i Robert Prorok 

 

 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 im. Brata 

Alberta 

 

    Bardziej zainteresowanych naszym stoiskiem 

było kilkanaście osób. Dwie rodziny z dziećmi 

skorzystały z rozłożonej gry planszowej o te-

matyce związanej z Katowicami, a młoda ko-

bieta dość długo (około 5 minut) rozmawiała 

z nami o Jej negatywnym stosunku do Kościoła 

i hierarchii kościelnej oraz o metodzie naucza-

nia Silvy. Moim zdaniem jest to metoda oparta 

na manipulacji i propagowana w kręgu kultury 

New Age.  

    W tym miejscu warto zacytować wypowiedź 

Mariusza Gajewskiego z Centrum Przeciwdziała-

nia Psychomanipulacji o autorze i tej metodzie 

nauczania: „Jej autor wyprowadza ludzi na bez-

droża parapsychologii i medycyny niekonwen-

cjonalnej, gdzie właściwie wszelkie wartości 

mieszają się, gdzie trudno oddzielić prawdę od 

kłamstwa, marzenia od rzeczywistości.”  

    Dyżur na stoisku zakończyliśmy o godz. 20. 

Robert Prorok 

Zdjęcia Stanisław Waluś   

 

25 lat obecności św. Brata Alberta 

w Parafii Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Bojkowie 

    W sobotę 13 września 2014 r. odbyły się uro-

czystości z okazji 25 lat istnienia Schroniska św. 

Br. Alberta dla bezdomnych 

mężczyzn w Gliwicach – 

Bojkowie. Otrzymałem, ja-

ko przedstawiciel KIK-u za-

proszenie na tę uroczystość. 

Idąc do kościoła wstąpiłem 

do małej kapliczki z obra-

zem Matki Boskiej Często-

chowskiej i bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. 

     
19.X.1984 r. zmarł śmiercią męczeńską 

Ks. JERZY POPIEŁUSZKO 

całkowicie oddany posłudze wiernych i Bogu. 

Panie spraw abyśmy otrzymali łaskę 

gorącej miłości Boga i Ojczyzny. 

    Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 mo-

dlitwą Anioł Pański i Mszą św. w kościele para-

fialnym. Ks. proboszcz Bogdan Benedik powie-

dział, że dziś dziękujemy za dzieło Brata Alber-

ta, które trwa już 25 lat. Chcemy objąć modlitwą 

tych, którzy pracują w Domu Brata Alberta, za 

tych którzy w tym Domu mieszkali i mieszkają 

i za tych, którzy to dzieło wspierają. Ks. Pro-

boszcz powitał m.in. ks. biskupa Jana Wieczor-

ka, Dyrektora Caritas ks. Rudolfa ks. Dziekana i 

proboszczów. Zakończył życzeniem, aby to dzie-

ło zainaugurowane przez św. Brata Alberta 

Chmielowskiego było dalej kontynuowane.  

    Wysłuchaliśmy czytania z Księgi Izajasza (58, 

6-11) i fragment z Ewangelii św. Marka (10, 17-

27). Homilię wygłosił ks. biskup Jan Wieczorek.  

Zwrócił uwagę słuchaczy na to, że bliska nam 

jest postać św. Brata Alberta. Dalej nawiązując 

do słów, jakie usłyszał św. Franciszek („Fran-

ciszku odbuduj kościół mój”) powiedział, że św. 

Franciszek odebrał te słowa jako wezwanie do 

wyjścia do człowieka, który jest w potrzebie. 
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    Podobne rysy można dostrzec u św. Brata Al-

berta, który wojował o wolność Ojczyzny, był 

wszechstronnie wykształcony, a jednak w bied-

nych i opuszczonych dostrzegł oblicze Chrystusa. 

Pozostawił po sobie piękne dzieło – obraz Jezusa 

Chrystusa cierpiącego – Ecce Homo. Na dzień 

wspomnienia św. Brata Alberta [17 czerwca] czy-

tany jest fragment z Księgi Izajasza Proroka – na-

zywamy go ewangelistą Starego Testamentu. Ks. 

Biskup przypomniał słowa Iz 58, 7-10. Błogo-

sławiona Matka Teresa z Kalkuty zapytana czym 

jest miłość miłosierna – odpowiedziała: widzieć 

człowieka w potrzebie. Jan Paweł II powiedział, 

że człowiek nie jest wielkim przez to co robi, ale 

przez to, czym dzieli się z innymi. Ks. Biskup 

powiedział, że w naszym kraju jest blisko pół mi-

liona bezdomnych, a Diecezja Gliwicka została 

ostatnio dotknięta, bo w przetargu na opiekę, jaka 

dotychczas sprawowała Caritas jakaś firma zaofe-

rowała pomoc o 2 zł taniej i Caritas nie otrzyma 

dofinansowania, jakie dotychczas otrzymywał.  

Ks. Biskup Wieczorek przypomniał, że Papież 

przybył na krótko do Gliwic – właśnie w dzień 

św. Brata Alberta [17 czerwca 1999 r.], a homilię 

zakończył słowami: Abyśmy potrafili być braćmi 

ze wszystkimi potrzebującymi. Amen. 

    Po Mszy św. udaliśmy się do Młodzieżowego 

Domu Kultury na spotkanie, w którym brali 

udział zarówno mieszkańcy schroniska, jak i za-

proszeni goście.  

 
Wystawa pokonkursowa „Pomniki II wojny światowej” 

 
Wystawa poświęcona 25-leciu Schroniska  

    Prezes Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomo-

cy im. św. Brata Alberta Jan Sznajder wprowa-

dził do świętowania. Odśpiewaliśmy pierwszą 

zwrotkę pieśni „Święty Albercie”. 

 
    Następnie były wręczane statuetki 

Brata Alberta z podziękowaniami per-

sonelu i pensjonariuszy schroniska. Na 

początek otrzymali je: ks. bp Jan Wie-

czorek, proboszcz parafii Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach 

Bojkowie ks. Bogdan Benedik, dyrektor 

Caritas Diecezji Gliwickiej ks. Rudolf 

Badura. 

Ks. Biskup Jan Wieczorek dziękuje za wyróżnienie 

     Statuetkę otrzymał proboszcz parafii Pod-

wyższenia Krzyża Św. w Gliwicach (redempto-

ryści) o. Piotr Świerczok. O. Piotr Świerczok 
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przekazał  dla Towarzystwa Pomocy im. św. Bra-

ta Alberta ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy, która podczas przygotowań do koronacji pe-

regrynowała po domach parafian.   
Wiceprezes 

Rajmund Russin 

(z ikoną),  

Anna Eberhardt – 

członek Zarządu Koła 

i Prezes 

Jan Sznajder 

 

    Statuetka została też przekazana dla ks. dra Se-

bastiana Mareckiego, kapelana gliwickiej sekcji 

KIK w Katowicach.  
 

25 lat obecności św. Brata Alberta 

w Parafii Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Gliwicach Bojkowie 

w dziele: Schronisko dla  

bezdomnych mężczyzn 

„Dzielmy się chlebem” 
Przekazując 

ks. Sebastianowi Mareckiemu 
statuetkę „Dzielmy się chlebem”  

pragniemy potwierdzić wdzięczność wszystkim tworzącym 

Klub Inteligencji Katolickiej w Gliwicach 

za inicjatywę powołania 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gliwicach 

Oraz za wieloletnie tworzenie wspólnoty osób głoszących 

Potrzebę solidarności z ubogimi, bezdomnymi. 

W imieniu wdzięcznych mieszkańców Schroniska, 

pracowników, wolontariuszy, członków Koła 

   SEKRETARZ        PREZES 

  Krzysztof Majeran Jan Sznajder 

Gliwice, wrzesień 2014 r. 
 

    Prezes Jan Sznajder wspomniał początki Towa-

rzystwa Brata Alberta w Gliwicach wymieniając 

kapelana sekcji gliwickiej KIK ks. Herberta Hlub-

ka i pana Romana Hofmana [członek KIK od mar-

ca 1981 r.]. Pod nieobecność ks. Mareckiego figu-

rę z adresem odebrał Stanisław Waluś – wicepre-

zes KIK w Katowicach. [Figura wraz z adresem 

została przekazana ks. dr. Sebastianowi Marec-

kiemu na pierwszym spotkaniu sekcji w środę 8 X 

2014 r.] Figury Brata Alberta otrzymali przedsta-

wiciele wielu instytucji, między innymi Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, Straży Miejskiej, firmy 

FLUOR, Wojskowej Komendy Uzupełnień 

w Gliwicach, Caritas parafialnej, Piekarni MDJ, 

Akcji Katolickiej – oraz osoby indywidualne. 

Wręczanie było przerywane dalszymi zwrotkami 

pieśni „Święty Albercie” i odczytywaniem frag-

mentów tekstów książek św. Jana Pawła II. 

    Prezes Jan Sznajder zachęcił do zwiedzania 

wystawy „Pomniki II wojny światowej” i wysta-

wy poświęconej obronie Westerplatte – na pię-

trze Domu Kultury. Pierwszą stanowiły prace 

pokonkursowe – konkurs został zorganizowany 

przez Szkołę Podstawowa nr 8. 

    Na drugiej wystawie przedstawiono ciekawe 

eksponaty i prezentowano film filmu dokumen-

talny „Westerplatczycy z Bojkowa”.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Na cmentarzu w Bojkowie są dwa groby 

obrońców Westerplatte [chorążego Edwarda 

Szewczuka, który służył na Westerplatte od 1930 

r. i zmarł w 1964 r. oraz kaprala rezerwy Micha-

ła Plewaka, który służył na Westerplatte od 1939 

r., a zmarł w 1982 r.]. 

 
    Do Gliwic zabrał mnie prezes Jan Sznajder i 

zatrzymaliśmy się krótko na dziedzińcu schroni-

ska dla bezdomnych mężczyzn. 

 
Stanisław Waluś    
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Odezwa Biskupa Gliwickiego w sprawie 

zagrożeń dla pracy Caritas Diecezji Gliwickiej 

(fragmenty) 

Drodzy Diecezjanie ! 

    W dzisiejszą niedzielę kierujemy nasze spoj-

rzenie w stronę krzyża i cierpiącego na nim Chry-

stusa; w stronę Tego, który „istniejąc w postaci 

Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na rów-

ni być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym 

do ludzi (...) który uniżył samego siebie, stawszy 

się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzy-

żowej" (Flp 2, 6-8). (…) 

   W diecezji gliwickiej od 22 lat Caritas pochyla 

się nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. 

Prowadzi dla nich szereg placówek i form dzia-

łalności, które niosą pomoc w sytuacjach zagro-

żenia zdrowia i życia. Należą do nich zespoły pie-

lęgniarek Stacji Opieki Caritas, które pielęgnują 

chorych w miejscu ich zamieszkania a także gru-

py fizjoterapeutów, którzy usprawniają osoby 

z różnymi dolegliwościami w gabinetach rehabili-

tacyjnych. Rocznie korzysta z ich pomocy 13 ty-

sięcy pacjentów. Ta imponująca, samarytańska 

posługa cieszy się dużym i stale rosnącym zapo-

trzebowaniem społecznym a także wdzięcznością 

osób, które z niej korzystają. 

    Z niepokojem obserwujemy, że to piękne i mą-

dre dzieło naszego lokalnego Kościoła zostało 

poważnie zranione przez fakt odrzucenia przez 

NFZ w Katowicach oferty wszystkich Stacji 

Opieki Caritas na długoterminową opiekę domo-

wą oraz ograniczenie dostępu do stanowisk 

usprawniania we wszystkich placówkach rehabi-

litacyjnych. Informował o tym dyrektor Caritas 

Diecezji Gliwickiej w komunikacie z dnia 26. 

czerwca br. Ta okoliczność zmusza nas do likwi-

dacji lub drastycznego ograniczenia działalności 

placówek oraz zwolnienia wielu zasłużonych 

i dobrze wyszkolonych pracowników medycz-

nych. Jako pasterz diecezji bardzo nad tym ubo-

lewam. 

(…) 

Wasz Biskup 

Jan Kopiec 

PS. Czcigodnych Duszpasterzy proszę o odczyta-

nie niniejszej odezwy w niedzielę 14 września br. 
 

http://www.kuria.gliwice.pl/index.php?option=co

m_content&view=article&id=1248:2014-09-14-

odezwa-biskupa-gliwickiego-w-sprawie-

zagrozen-dla-pracy-caritas-diecezji-

gliwickiej&catid=120&Itemid=665 

Wybory Samorządowe 

1) Milczenie owieczek 

2) Obywatelski projekt „Stop Pedofilii” odrzucony 

3) Na kogo nie głosować 

4) Na te osoby można głosować 

1) Milczenie owieczek 

    Dalsze milczenie i bierność katolickich owie-

czek byłyby zdradą tych, którzy często samotnie 

trwają w obronie najświętszych wartości, płacąc 

za to wielką cenę. Może wskazania abp. Józefa 

Michalika w sprawie głosowania w wyborach 

trzeba w końcu potraktować poważnie, chociaż 

od ich wypowiedzenia minęło wiele lat, a ich au-

torowi przez te lata nie szczędzono krytyki ze 

strony „postępowych” mediów i sił politycznych? 

Przed pierwszymi w pełni wolnymi wyborami do 

parlamentu we wrześniu 1993 roku abp Michalik 

mówił: „Katolik ma obowiązek głosować na kato-

lika, chrześcijanin na chrześcijanina, muzułmanin 

na muzułmanina, Żyd na Żyda, mason na masona, 

komunista na komunistę; każdy niech głosuje na 

własne sumienie”. Co w tym złego? W demokra-

cji każdy ma prawo wspierać tych kandydatów, 

którzy najpełniej reprezentują bliski mu świat 

wartości. Skąd zatem to rytualne oburzenie, gdy 

katolicki arcybiskup mówi, żeby każdy głosował 

na swoich? Najpewniej ze strachu, że gdyby kato-

licy pokazali swoją prawdziwą siłę, wtedy nie-

możliwe byłyby rządy mniejszości. 

    Skutków dyktatury mniejszości właśnie teraz 

boleśnie doświadczamy w Polsce. Zwolnienie 

prof. Chazana przez Hannę Gronkiewicz-Waltz 

(PO) z funkcji dyrektora Szpitala Św. Rodziny 

w Warszawie jest pozbawieniem tysięcy kobiet 

najlepszej opieki lekarskiej tylko po to, aby jed-

na pani, która chce dokonać aborcji mogła to 

zrobić w każdym warszawskim szpitalu! (…) 

    Dla dobra człowieka, Ojczyzny i Kościoła, każ-

dy kto wierzy, że katolicki system wartości wnosi 

coś pozytywnego w życie społeczne, powinien 

głosować na sprawdzonego katolika. Ostatnie wy-

bory do europarlamentu pokazały, że możemy być 

w tym skuteczni. Dzięki świadomemu poparciu 

katolików znany z naszych łamów Marek Jurek 

uzyskał mandat, wyprzedzając wielu kandydatów 

umieszczonych wyżej od niego na liście wybor-

czej. Takich „Marków Jurków” potrzebujemy dzi-

siaj dużo więcej wszędzie tam, gdzie tworzy się 

prawo. Trzeba ich tylko odnaleźć i wesprzeć. (…) 

    Ks. Henryk Zieliński 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/idziem

y201433_owieczki.html     pobrane 17 VIII 2014 

http://www.kuria.gliwice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1248:2014-09-14-odezwa-biskupa-gliwickiego-w-sprawie-zagrozen-dla-pracy-caritas-diecezji-gliwickiej&catid=120&Itemid=665
http://www.kuria.gliwice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1248:2014-09-14-odezwa-biskupa-gliwickiego-w-sprawie-zagrozen-dla-pracy-caritas-diecezji-gliwickiej&catid=120&Itemid=665
http://www.kuria.gliwice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1248:2014-09-14-odezwa-biskupa-gliwickiego-w-sprawie-zagrozen-dla-pracy-caritas-diecezji-gliwickiej&catid=120&Itemid=665
http://www.kuria.gliwice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1248:2014-09-14-odezwa-biskupa-gliwickiego-w-sprawie-zagrozen-dla-pracy-caritas-diecezji-gliwickiej&catid=120&Itemid=665
http://www.kuria.gliwice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1248:2014-09-14-odezwa-biskupa-gliwickiego-w-sprawie-zagrozen-dla-pracy-caritas-diecezji-gliwickiej&catid=120&Itemid=665
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/idziemy201433_owieczki.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/idziemy201433_owieczki.html
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2) Obywatelski projekt „Stop Pedofilii” 

odrzucony 

    Po raz kolejny w tej kadencji parlamentarzyści 

pokazali, że za nic mają Konstytucję, która za 

Suwerena podaje Naród a posłów mianuje jedy-

nie przedstawicielami Narodu. Po raz kolejny 

Wysoka Izba odrzuciła obywatelski projekt, tym 

razem sprzeciwiający się demoralizacji dzieci po-

przez tzw. „edukację seksualną”. 

   Projekt przygotowany przez Komitet Inicjatywy 

Obywatelskiej podpisany przez 250 000 osób za-

kładał karę do 2 lat pozbawienia wolności za pro-

pagowanie i pochwalanie podejmowania przez ma-

łoletnich czynności seksualnych. Do artykułu 200b 

kk., który obecnie mówi że „Kto publicznie propa-

guje lub pochwala zachowania o charakterze pedo-

filskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności do lat 2″ wnio-

skodawcy chcieli dodać: „tej samej karze podlega, 

kto publicznie propaguje lub pochwala podejmo-

wanie przez małoletnich poniżej lat 15 zachowań 

seksualnych lub dostarcza im środków ułatwiają-

cych podejmowanie takich zachowań”. (…) 

    Na osobny akapit zasługuje kolejny przykład 

walki z obywatelskimi projektami przez partie 

mającą w nazwie „obywatelska”. (…) 

Michał Górski  

http://parezja.pl/obywatelski-projekt-stop-

pedofilii-odrzucony/ 

Za odrzuceniem projektu obywatelskiego głosowali: 

 Liczba 

czł. 

Za Prz. Wstrz. Nie 

Głos. 

PO 202 193 2 1 6 

PiS 134 - 129 - 5 

PSL 32 9 16 5 2 

TR 30 29 - - 1 

SLD 29 28 - - 1 

niez. 16 5 7 7 4 

KPSP 15 - 15 - - 
PO - Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 

PiS - Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

PSL - Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe 

TR - Klub Poselski Twój Ruch 

SLD - Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej 

niez. - posłowie niezrzeszeni 

KPSP - Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?sym

bol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=7

4&nrglosowania=7 

3) Na kogo nie głosować 

    Moim zdaniem katolik nie może głosować na 

kandydatów związanych z TR, SLD, PO i PSL. 

Trudniej podjąć decyzję, gdy na listach wybor-

czych są nie tylko komitety partyjne. Tu każdy 

wyborca musi rozeznać we własnym zakresie. 

Moim zdaniem katolik i Polak nie może głoso-

wać na kandydatów związanych z Ruchem Au-

tonomii Śląska. Dlaczego? Warto przeczytać ca-

ły artykuł Jacka Dziedziny w „Gościu Niedziel-

nym” nr 42 z 19 X 2014, str. 44-46, którego po-

czątek przytaczam poniżej. 

Bajka o Śląsku 

    Ruch Autonomii Śląska opowiedział Śląza-

kom bajkę o ich tożsamości i historii. Niektórzy 

uwierzyli, że bajka to rzeczywistość.  Gdzieś na 

południu Polski podobno jest naród śląski. Sły-

szano także język – niepolski, bo tylko ślonski. 

Historia krainy prosta: za Niemca rozwój, za Po-

loka wioska. Wierzących w tę bajkę wiela... tyl-

ko krainy takiej nie ma. Ta rymowanka nie jest 

wymierzona w Ślązaków. Jest charakterystyką 

środowisk, które opowiedziały Ślązakom bajkę 

o ich tożsamości. Chwytliwą, wciągającą – jak to 

bajka – zawierającą elementy prawdy – jak to 

w bajce – ale w istocie mocno oderwaną od rze-

czywistości i faktów historycznych – jak na baj-

kę przystało. Z różnych powodów w tę bajkę 

uwierzyła pewna część śląskich elit. (…) 

Jacek Dziedzina 

    Warto przeczytać również artykuł Michała 

Soski w „Naszej Polsce” nr 42 (989) z 14 X 

2014, str. 6, z którego przytaczam ważne infor-

macje. 

Czy separatyści dopną swego? 

    (…) Ustawa z 6 stycznia 2005 r. o mniejszo-

ściach narodowych i etnicznych oraz języku re-

gionalnym wymienia aż 9 istniejących w Polsce 

mniejszości narodowych: białoruską, czeską, li-

tewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowac-

ką, ukraińską i żydowską. (…) Ustawa wymienia 

też 4 żyjące w Polsce mniejszości etniczne: kara-

imską, łemkowską, romską i tatarską. (…)  

Michał Soska 

4) Na te osoby można głosować 

    Uważam, że warto głosować na następujące 

osoby: 

1) Jerzy Chmielewski – kandydat na radnego 

w Katowicach, 

2) Jerzy Dolinkiewicz – kandydat na radnego 

w Katowicach, 

3) Helena Goc – kandydat na radnego w Gliwi-

cach, 

4) Kalisz Stefan – kandydat do Rady Powiatu 

Mikołowskiego,   

http://parezja.pl/obywatelski-projekt-stop-pedofilii-odrzucony/
http://parezja.pl/obywatelski-projekt-stop-pedofilii-odrzucony/
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5) Marcin Krupa – kandydat na prezydenta Ka-

towic, 

6) Maria Lasończyk – kandydat na radnego 

w Gliwicach, 

7) Adam Michczyński – kandydat na radnego 

w Gliwicach, 

8) Wiesław Mrowiec –  kandydat na radnego 

w Katowicach, 

9) Krzysztof Partuś – kandydat na radnego w Za-

brzu, 

10) Małgorzata Piechoczek – kandydat do Sejmi-

ku Województwa Śląskiego, 

11) Piotr Pietrasz – kandydat na radnego w Ka-

towicach, 

12) Andrzej Pułka – kandydat na radnego w Ka-

towicach, 

13) Rajmund Rał – kandydat na radnego w Ka-

towicach, 

14) Barbara Sensuła – kandydat na radnego 

w Katowicach, 

15) Mariusz Skiba – kandydat na radnego w Ka-

towicach, 

16) Danuta Sobczyk – kandydat na radnego 

w Siemianowicach Śląskich, 

17) Szymanowicz Janina – kandydat na radnego 

w Gliwicach 

18) Marek Waniewski – kandydat na radnego 

w Gliwicach 

19) Elżbieta Zacher – kandydat na radnego w Ka-

towicach, 

20) Krzysztof Zioło – kandydat na radnego 

w Gliwicach. 

 

1) Jerzy Chmielewski, kandyduje do Rady Mia-

sta w Katowicach z listy Komitet Wyborczy Pra-

wo i Sprawiedliwość - Okręg nr 4 (Osiedle Ty-

siąclecia - Dąb - Załęże - Osiedle Witosa - Załę-

ska Hałda-Brynów część zachodnia). Członek 

KIK w Katowicach. 

    Żonaty, 8 dzieci. Wykształcenie: pedagog re-

socjalizacji, studia podyplomowe z zakresu: so-

cjologii, prawa i administracji samorządu teryto-

rialnego oraz higieny i bezpieczeństwa pracy, 

mgr lic. teologii, studia doktoranckie. 

    Doświadczenia: Praktyka w administracji sa-

morządowej: - Radny Rady Miasta Katowice: 

druga kadencja (1994 - 1998), trzecia kadencja 

(1998 - 2002), - Przewodniczący Komisji Praw-

no-Organizacyjnej RM Katowice, - Radny Sej-

miku Samorządowego Województwa Katowic-

kiego (1994 - 1998), - Przewodniczący Komisji 

Kultury SSWK, - Naczelnik Wydziału Kultury 

i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu (1995 - 

1998), - Wiceprezydent Miasta Katowice (1998 - 

2000),  - I Zastępca Prezydenta Miasta Katowice 

(2000 - 2002), - Członek Komisji Kultury 

Związku Miast Polskich, - Przewodniczący Ko-

misji Kultury Fizycznej Związku Miast Polskich. 

    Praktyka w administracji rządowej: - Kierow-

nik Urzędu Rejonowego w Katowicach (1990 - 

1994), - Członek Zespołu d.s. Transformacji Za-

dań i Kompetencji Administracji Terenowej  

Pełnomocnika Rządu d.s. Reformy Administracji 

Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów w War-

szawie (1993 - 1994). 

    Praca: od 10 lat związany z samorządowym 

organizatorem komunikacji publicznej. 

2) Jerzy Dolinkiewicz, kandyduje do Rady 

w Katowicach z listy Komitet Wyborczy Wy-

borców Forum Samorządowe i Piotr Uszok - 

Okręg nr 4 (Osiedle Tysiąclecia - Dąb - Załęże - 

Osiedle Witosa - Załęska Hałda-Brynów część 

zachodnia). Był członkiem KIK w Katowicach 

od listopada 1980 do 2006 roku. Był członkiem 

założycielem KIK w Katowicach, od 13 V 2000 

do 10 V 2003 członkiem Zarządu, a od 10 V 

2003 do 13 V 2006 wiceprezesem. 

3) Helena Goc, kandyduje do Rady Miasta 

w Gliwicach z listy Komitet Wyborczy Prawo 

i Sprawiedliwość – Okręg nr 4 (Osiedle Bojków, 

Osiedle Brzezinka, Osiedle Ostropa, Osiedle Si-

kornik, Osiedle Trynek, Osiedle Wilcze Gardło, 

rejon Starych Gliwic, Wójtowej Wsi). 

    Przewodnicząca koła Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Diecezji Gliwickiej przy parafii św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.  

4) Kalisz Stefan – kandydat do Rady Powiatu 

Mikołowskiego z listy Komitet Wyborczy Wy-

borców Gminy Ziemi Mikołowskiej - Okreg nr 3 

– Orzesze. Członek KIK w Katowicach. 

    Lat 64. Od wielu lat służy mieszkańcom Orze-

sza jako lekarz. Radny Powiatu Mikołowskiego 

I, II, III i IV kadencji. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. Żonaty, czworo dzieci. Członek 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach od 

1990 roku - przewodniczący sekcji w Łaziskach 

Górnych.  

5) Marcin Krupa – kandydat na prezydenta Ka-

towic. Jest kandydatem Komitetu Wyborczego 

Wyborców Forum Samorządowe i Piotr Uszok. 

Członek KIK w Katowicach. 

   Jest absolwentem Wydziału Transportu Poli-

techniki Śląskiej. W 2005 roku ukończył studia 

doktoranckie i obronił pracę doktorską w spe-
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cjalności Budowa i Eksploatacja Maszyn, a na-

stępnie rozpoczął pracę na stanowisku adiunkt - 

nauczyciel akademicki. W roku 2005 ukończył 

studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Or-

ganizacjami. 

   Był radnym Rady Miasta Katowice w latach 

2006 - 2010, gdzie pełnił funkcje przewodniczą-

cego Komisji Skarbu, członka Komisji Rewizyj-

nej oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska. 

Był też wiceprzewodniczącym Klubu Radnych 

„Forum Samorządowe i Piotr Uszok”.  

   W obecnej kadencji 2010-2014 jest wiceprezy-

dentem Katowic. 

6) Maria Lasończyk, kandyduje do Rady Miasta 

w Gliwicach z listy Komitet Wyborczy Prawo i 

Sprawiedliwość - Okręg nr 1 (Osiedle Czechowi-

ce, Osiedle Kopernik, Osiedle Łabędy oraz rejon 

ulic: Chemicznej, Generała Andersa, Góry 

Chełmskiej, Jasnogórskiej, Orlickiego, Sowiń-

skiego, Śliwki). 

   Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim 

w 1978 r. - kierunek resocjalizacja). Praca zawo-

dowa: wychowawca w Domu Dziecka w Zabrzu-

Pawłowie, nauczyciel w szkole podstawowej w 

Rudzie Śl., kurator zawodowy dla nieletnich w 

Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej. 

    Praca społeczna: Koło PTTK w Rudzie Śl., 

społeczny kurator dla nieletnich w Rudzie Śl., 

opiekun ZHP, Stowarzyszenie Rodzin Katolic-

kich Diecezji Gliwickiej (przez jedną kadencję 

sekretarz Zarządu Głównego – 2002-2005), 

współorganizator parafialnej Świetlicy dla dzieci 

„Planeta Radości” przy parafii M. B. Kochawiń-

skiej w Gliwicach, członek Rady Osiedlowej 

osiedla Kopernik w latach 2003-2007. Angażuje 

się w różne akcje na rzecz obrony życia i rodziny 

(niezależnie od tego, kto jest inicjatorem), jest 

sympatykiem Szkoły Nowej Ewangelizacji przy 

parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Stara się 

żyć na co dzień według wartości społecznej nauki 

Kościoła. Była i jest bezpartyjna.   

7) Adam Michczyński, kandyduje w Gliwicach 

do Rady Miejskiej z listy Komitet Wyborczy 

Prawo i Sprawiedliwość. Okręg nr 1 (Osiedle 

Czechowice, Osiedle Kopernik, Osiedle Łabędy 

oraz rejon ulic: Chemicznej, 

Generała Andersa, Góry 

Chełmskiej, Jasnogórskiej, Or-

lickiego, Sowińskiego, Śliw-

ki). 

    Dr hab. inż. Adam Mich-

czyński – lat 50, żonaty, trójka 

dzieci. Nauczyciel akademicki i naukowiec 

związany z Politechniką Śląską. Od bieżącego 

roku w Radzie Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ 

Solidarność. Działacz społeczny angażujący się 

w pracę różnorakich organizacji pozarządowych 

i  społecznych m.in. Towarzystwa Wspierania 

Świetlicy Środowiskowej „Czesio” w Gliwicach 

(wieloletni skarbnik tego stowarzyszenia), Sto-

warzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gli-

wickiej (wiceprezes w latach 2001-2005), Pol-

skiego Towarzystwa Fizycznego oraz Rady Ro-

dziców. Od trzech lat jest członkiem Rady Para-

fialnej Parafii Matki Boskiej Kochawińskiej. Od 

2011 roku Przewodniczący Rady Osiedla Ko-

pernika w Gliwicach.  

    W swoim życiu staram się kierować chrześci-

jańskim systemem wartości, dlatego też swoją 

działalność społeczną traktuję jako służbę na 

rzecz dobra wspólnego. 

8) Wiesław Mrowiec -  kandyduje do Rady 

Miasta w Katowicach z listy Komitet Wyborczy 

Prawo i Sprawiedliwość - Okręg nr 4 (Osiedle 

Tysiąclecia, Dąb, Załęże, Osiedle Witosa, Załę-

ska Hałda, Brynów Zachód). Członek KIK 

w Katowicach. 

    Lat 52. Mieszka na osiedlu Witosa. Radny 

Rady Miasta Katowice. Pracuje w komisjach 

m.in. edukacji, bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego, rozwoju miasta i górniczej. Członek 

Zarządu Miejskiego PiS i Skarbnik Komitetu PiS 

„Katowice Zachód”. Wiceprezes Rodzinnych 

Ogródków Działkowych „Jedność”. Należy do 

Akcji Katolickiej i KIK. Członek stowarzyszenia 

„Henryk Sławik. Pamięć i Dzieło”. Inicjator pa-

trolu obywatelskiego. Współorganizator festynu 

parafialnego i licznych koncertów. 

9) Krzysztof Partuś, kandyduje do Rady Miasta 

w Zabrzu z listy Komitet Wyborczy Wyborców 

Małgorzaty Mańki-Szulik – Okręg nr 4 (Centrum 

Południe i Zandka). Członek KIK w Katowicach. 

    Lat 37, w Zabrzu mieszka od 

urodzenia. Praca zawodowa 

i działalność społeczna: mgr 

inż. informatyk, absolwent Po-

litechniki Śląskiej, główny spe-

cjalista w Miejskim Zarządzie 

Dróg i Infrastruktury Informa-

tycznej, od 2004 r. – radny rady 

Miasta Zabrze, 2006-2010 – 

wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze, 2010-

2014 – przewodniczący Komisji budżetu i Inwe-

stycji, od 2011 r. – przedstawiciel miasta Zabrze 
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w Górnośląskim Związku Metropolitalnym, wie-

loletni redaktor „Posłańca św. Anny”, od 2013 r. 

– koordynator Orszaku Trzech Króli w Zabrzu. 

Od 2000 r. wykładowca Wszechnicy Zabrzań-

skiej. Od 2004 r. członek Rady Społecznej 

w SPZOZ - Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepeł-

nosprawnych w Zabrzu. 

    O sobie: żona Sylwia; nauczycielka, syn Kuba 

(lat 6), zainteresowania; fotografia, narty, pływa-

nie, nurkowanie, żeglarstwo. Największy autory-

tet: Jan Paweł II.  

10) Małgorzata Piechoczek. Jestem Kandydatem 

na Radnego do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Moja kandydatura jest na pozycji nr 2 listy Komi-

tetu Wyborczego Wyborców Niezależnego Sa-

morządu Województwa Śląskiego. Okręg Wy-

borczy nr 5 obejmuje miasta: Chorzów, Piekary 

Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice, Zabrze. Członek KIK w Kato-

wicach. 

    Urodziłam się w Święto-

chłowicach w 1961 r. Wy-

wodzę się ze śląskiej rodziny. 

Od urodzenia mieszkam 

i pracuję na Śląsku. Szkołę 

Podstawową  i Liceum Eko-

nomiczne ukończyłam 

w Chorzowie. Broniąc pracę 

na temat „System zachęt ma-

terialnych do wdrażania postępu technicznego 

w przedsiębiorstwie” uzyskałam w 1985 r.  tytuł 

magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej 

im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 

    Zawsze interesowały mnie zagadnienia zwią-

zane z międzyludzkimi relacjami w grupach spo-

łecznych, reguły i procesy łączące lub dzielące 

ludzi, tworzenie więzi społecznych, funkcjono-

wanie społeczeństwa. Zainteresowania te były in-

spiracją do podjęcia studiów na Wydziale Nauk 

Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra socjologii. 

Ukończyłam również studia podyplomowe na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Spe-

cjalizację Rachunkowość i Finanse, uzyskując 

Certyfikat Księgowy  wydany przez Ministra Fi-

nansów RP. 

    Od 1989 r. pracuję w Przedsiębiorstwie Reali-

zacji Budownictwa HOLDIMEX Sp. z o.o. w Ka-

towicach na stanowisku Dyrektora Finansowego. 

Od 2012 r.  jestem  Dyrektorem naczelnym  

w Telewizji TVS Sp. z o.o. w Katowicach. 

    Swoje powołanie realizuję na różnych płasz-

czyznach życia zawodowego i społecznego. Na-

czelnym hasłem, które przyświeca mojemu dzia-

łaniu, jest praca na rzecz dobra człowieka. W ce-

lu jego realizacji podejmuję współpracę z róż-

nymi podmiotami społecznymi.  

    W czasie studiów  brałam  czynny udział 

w życiu wspólnoty Duszpasterstwa Akademic-

kiego. W 1997 roku zostałam przyjęta w poczet 

członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach, gdzie od 2003 roku jestem Członkiem 

Zarządu, a od 2012 r. pełnię funkcję Skarbnika. 

    Jestem członkiem Rady Parafialnej oraz Se-

kretarzem Parafialnego Zespołu Synodalnego. 

    Mam doświadczenie w działalności na rzecz 

następujących organizacji pozarządowych:                                                                                   

- w latach 2007 – 2010 byłam Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Rozwoju 

Regionalnego SILESIA w Katowicach, 

- od 2010 r. jestem Wiceprezesem Zarządu Fun-

dacji TVS w Katowicach, 

- od 2014 r. jestem Członkiem Zarządu Fundacji 

Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca” 

im. Jana Pawła II. 

    Zainteresowania: podróże, ciekawa książka 

(historyczna, kryminały), rozwiązywanie krzy-

żówek, zagadek. 

11) Piotr Pietrasz – kandyduje do Rady Miasta 

w Katowicach z listy Komitetu Wyborczego 

Prawo i Sprawiedliwość - Okręg nr 3 (Śródmie-

ście, Osiedle Paderewskiego, Muchowiec, Bry-

nów Wschód, Osiedle Zgrzebnioka). Członek 

KIK w Katowicach. 

    Lat 47. Magister ekonomii. Mieszkał w Śród-

mieściu a obecnie na Osiedlu Paderewskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta od 2006, 

członek Komisji Rozwoju oraz Komisji Kultury, 

Sportu i Rekreacji. Przewodniczący PiS w Ka-

towicach. Rzecznik prasowy śląskiego PiS. 

Przewodniczący Katowickiego Klubu „Gazety 

Polskiej” im. Sławomira Skrzypka. Organizator 

spotkań m.in. z Mariuszem Błaszczakiem, Pio-

trem Semką, Tadeuszem Płużańskim i Sławomi-

rem Cenckiewiczem. Był wiceprezesem Poro-

zumienia Centrum w Katowicach i przewodni-

czącym NZS Akademii Ekonomicznej. Inicjator 

usunięcia pomnika Armii Sowieckiej z Placu 

Wolności i umieszczenia tablicy upamiętniającej 

Sławomira Skrzypka na Liceum Kopernika. Żo-

naty. 

12) Andrzej Pułka kandyduje do Rady Miasta 

w Katowicach z listy Komitet Wyborczy Prawo 
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i Sprawiedliwość - Okręg nr 4 (Osiedle Tysiącle-

cia, Dąb, Załęże, Osiedle Witosa,  Załęska Hałda, 

Brynów część zachodnia). 

 Jestem Katowiczaninem od urodzenia, a z 

Osiedlem Tysiąclecia jestem związany od 1991 

roku. 

    Skończyłem Wydział Automatyki, Elektroniki 

i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jestem inży-

nierem, ale również nauczycielem akademickim – 

od 25 lat pracuję w Instytucie Elektroniki Poli-

techniki Śląskiej w Gliwicach, tam obroniłem 

doktorat i habilitację.  

    W latach dziewięćdziesiątych działałem 

w strukturach władz miejskich i wojewódzkich 

Porozumienia Centrum, a obecnie jestem człon-

kiem PiS. Jestem Przewodniczącym Koła NSZZ 

„Solidarność” Wydziału Automatyki, Elektroniki 

i Informatyki oraz członkiem Komisji Zakłado-

wej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Ślą-

skiej. 

    Mam w swoim dorobku doświadczenia organi-

zacyjne oraz pracę jako ekspert Komisji Europej-

skiej w Brukseli. Widziałem jak pracuje się 

w wielkich i renomowanych ośrodkach europej-

skich oraz amerykańskich. Wiem co warto stam-

tąd skopiować i zaadoptować, a czego należy się 

wystrzegać jako złych wzorców. 

    Wiara i moralność oparta na filozofii chrześci-

jańskiej są dla mnie źródłem i inspiracją w życiu 

codziennym i pracy, a rodzinę uważam za jedną 

z podstawowych wartości. 

9) Rajmund Rał  kandyduje do Rady Miasta w 

Katowicach z listy Komitet Wyborczy Prawo i 

Sprawiedliwość - Okręg nr 3 (Śródmieście, Osie-

dle Paderewskiego, Muchowiec, Brynów część 

wschodnia, Osiedle Zgrzebnioka). Członek KIK 

w Katowicach. 

    Lat 69, żonaty, emerytowany nauczyciel. Se-

kretarz Zarządu Miejskiego PiS w Katowicach. 

Działalność: przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, 

lektor w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła, Polski 

Związek Działkowców – członek zarządu Ogrodu 

Działkowego „Jedność”, członek zarządu Kato-

wickiego Klubu „Gazety Polskiej” im. Sławomira 

Skrzypka, były ławnik sądu rejonowego.  

    Jest członkiem KIK w Katowicach od paź-

dziernika 1983 r. W latach 2003 do 2009 był 

członkiem Zarządu KIK w Katowicach. 

10) Barbara Sensuła kandyduje do Rady Miasta  

w Katowicach z listy Komitet Wyborczy Wybor-

ców Forum Samorządowe i Piotr Uszok - Okręg 

nr 4 (Osiedle Tysiąclecia - Dąb - Załęże - Osie-

dle Witosa - Załęska Hałda-Brynów część za-

chodnia). Członek KIK w Katowicach. 

    Reprezentowanie Państwa 

w Radzie Miasta Katowice 

będzie dla mnie zaszczytem 

i zadaniem, przed którym sta-

nę jako młoda (35-letnia) ka-

towiczanka, prawnuczka 

ppor. Jana Gintrowicza za-

mordowanego w Charkowie 

w 1940 r., prawnuczka Po-

wstańców Śląskich. Każde zadanie, przed któ-

rym staję jest dla mnie darem od Boga, a każdy 

dar Boży zadaniem.  

    Katowice to miasto, w którym się urodziłam,  

wychowałam, gdzie uczyłam się mówić, cho-

dzić, śpiewać, odkrywać piękno ukryte w drugim 

człowieku. Będąc dzieckiem,   uczęszczałam do 

szkoły podstawowej na Osiedlu Tysiąclecia... 

a    dziś będąc pracownikiem naukowo-

dydaktycznym Politechniki Śląskiej próbuję 

wiedzę i mądrość życiową przekazać innym.  

    Jestem absolwentką Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im bł. ks. E. Szramka w Ka-

towicach (1998). Ukończyłam studia z fizyki 

(Politechnika Śląska), inżynierii finansowej 

i bankowości (SMSH). W 2009 roku uzyskałam 

stopień doktora Nauk Fizycznych (UŚ). Odby-

łam kilkanaście staży i uczestniczyłam w licz-

nych konferencjach naukowych w Europie, USA 

i Australii przedstawiając osiągnięcia polskiej 

nauki i śląskich uczelni.  

    Podczas studiów i pracy zawodowej działałam 

i działam w organizacjach promujących katolic-

kie i patriotyczne wartości, będących miejscem 

spotkania z różnymi ludźmi, dla których ważny 

jest rozwój, m.in. Klub Solidarnej Myśli, CKL 

Kuźnia, Europejskie Forum Studentów AEGEE, 

Ruch Światło-Życie, Duszpasterstwo Akademic-

kie, Adopcja Dziecka Poczętego, Duszpaster-

stwo Nauczycieli Akademickich, Klub Inteligen-

cji Katolickiej, NSZZ „Solidarność” - gdzie je-

stem wiceprzewodniczącą Regionalnej Sekcji 

Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz 

członkiem Rady Krajowej Sekcji Nauki, Euro-

pejski Komitet Normalizacyjny (fr. Comité Eu-

ropéen de Normalisation, CEN). Wiedzę i umie-

jętności zdobyte w Centrum Kreowania Liderów 

"Kuźnia" oraz Akademii Liderów Opinii Pu-

blicznej wykorzystuję zarówno w pracy zawo-

dowej, jak i włączając się w rozwój naszego 
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miasta i służbę ludziom. Przez wiele lat byłam 

wolontariuszem w jednym z katowickich szpitali,  

a obecnie pomagam dzieciom w świetlicy socjo-

terapeutycznej.  

    Jako Radna Miasta Katowic chciałabym służyć 

całej społeczności naszego miasta, w myśl zasa-

dy: Bóg - Honor- Ojczyzna.  

    Kandydat do Rady Miasta Katowice popierany 

przez: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach i Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” 

Politechniki Śląskiej.  

15) Mariusz Skiba, kandyduje do Rady Miasta 

w  Katowicach z listy Komitetu Wyborczego 

Prawo i Sprawiedliwość - Okręg nr 1 (Ligota, Pa-

newniki, Piotrowice, Ochojec, Kostuchna, Podle-

sie, Zarzecze, Murcki). Członek KIK w Katowi-

cach. 

    Lat 36. Mieszkaniec Piotrowic. Magister Poli-

tologii oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji. 

Radny Miasta Katowice. Przewodniczący Komi-

sji Infrastruktury i Środowiska, członek Komisji 

Budżetowej. Pracuje w Śląskim Urzędzie Mar-

szałkowskim. Służył jako ministrant w Kościele 

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Skarbnik 

Zarządu Miejskiego PiS. 2007-2011 Wiceprze-

wodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Piotrowice-

Ochojec. Żonaty, ma jednego syna.  

16) Danuta Sobczyk, kandyduje do Rady Miasta 

w Siemianowicach Śląskich z listy Komitet Wy-

borczy Prawo i Sprawiedliwość -  Okręg nr 1 

(Centrum). Członek KIK w Katowicach.  

    Absolwentka Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego – 

w zakresie nauk społecz-

nych. Od lat angażuje się 

w  sprawy społeczne. Dwu-

krotnie została wybrana 

radną Rady Miasta, a w 

kadencji 2006 – 2010 była 

wiceprzewodniczącą Rady 

Miasta. Polityka prorodzinna 

to główne zagadnienie, 

którym zajmuje się obecnie będąc Pełnomoc-

nikiem Prezydenta Miasta ds. Rodziny i Polityki 

Społecznej. Hasło wyborcze: SIEMIANOWICE 

BEZPIECZNY DOM. 

    Była członkiem zarządu Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach od 2009 r. i jest wicepre-

zesem od 2012 r.  

17) Szymanowicz Janina, kandyduje do Rady 

Miasta w Gliwicach z listy Komitetu Wyborcze-

go Prawo i Sprawiedliwość - Okręg nr 2 (Osiedle 

Obrońców Pokoju, Osiedle Żerniki, rejon Mille-

nium, Powstańców Śląskich, Rynku, Szobiszo-

wic, Zatorza). 

    Absolwentka Politechniki 

Śląskiej, Uniwersytetu Opol-

skiego oraz Wyższej Szkoły 

Języków Obcych i Ekonomii. 

Praca zawodowa: nauczyciel 

Zespołu Szkół Łączności, 

wizytator Kuratorium Oświa-

ty w Katowicach, dyrektor 

ds. Dydaktyki i Administracji Filii Akademii Po-

lonijnej w Częstochowie, kierownik Działu Na-

uczania Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsię-

biorczości. Działalność społeczna: współzałoży-

cielka „Solidarności” Pracowników Oświaty 

i   Wychowania, współorganizatorka Tygodni 

Kultury Chrześcijańskiej, członek założyciel Ka-

tolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Od-

dział Gliwice, obecnie wiceprezes Zarządu 

Głównego KSW. 

18) Marek Waniewski, kandyduje do Rady 

Miasta w Gliwicach z listy Komitet Wyborczy 

Prawo i Sprawiedliwość - 

Okręg nr 2 (Osiedle Obroń-

ców Pokoju, Osiedle Żerniki, 

rejon Millenium, Powstańców 

Śląskich, Rynku, Szobiszo-

wic, Zatorza). 

        Mieszkam od urodzenia 

(1956) w Gliwicach. Jestem 

rencistą. Prowadzę Gliwicki Klub Frondy, gdzie 

od 2010 r. organizuję dla mieszkańców wykłady 

otwarte, kursy edukacyjne, koncerty itp. Zorga-

nizowałem cykl wykładów Akademia Rodziny 

i kursy internetowe Akademia Liderów Opinii. 

Bronię dzieci przed aborcją, ideologią gender 

i   wychowaniem permisywnym. Organizuję: 

Gliwicki Marsz Dla Życia i Rodziny i inne akcje 

i wystawy Pro Life. Działam przy społecznych 

projektach ustaw prorodzinnych. Jestem człon-

kiem Prawicy Marka Jurka będącej w koalicji 

z PiS. Od 2011 jestem przewodniczącym zarzą-

du Rady Osiedla Zatorze. Prowadzę strony 

www: fronda.gliwice.pl, zatorze.gliwice.pl, try-

dencka.gliwice.pl, www.marekwaniewski.pl 

19) Elżbieta Zacher kandyduje do Rady Miasta 

w Katowicach z listy Komitet Wyborczy Wy-

borców Forum Samorządowe i Piotr Uszok -  

Okręg nr 2 (Dąbrówka Mała, Szopienice, Buro-

wiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec). Członek 

KIK w Katowicach. 

http://www.marekwaniewski.pl/
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    Psycholog, absolwentka UJ. Z urodzenia kra-

kowianka, z wyboru mieszkanka Katowic. Żona, 

mama córki i syna, babcia 4 wnuczek.  Od ponad 

40 lat związana  Janowem i Nikiszowcem. Eme-

rytowana pracownica kopalni Wieczorek. Autor-

ka licznych publikacji prasowych i dwóch ksią-

żek o Janowie. Członkini KIK, sekcja w Janowie.  

Radna mijającej kadencji. 

    Dotychczasowa praca w Radzie Miast skiero-

wana była na poprawę jakości życia mieszkań-

ców dzielnic wschodnich miasta a nade wszystko 

Janowa Nikiszowca. 

    Ostanie 4 lata przyniosły otwarcie Nikiszowca 

na zewnątrz i wprowadzanie w osiedle funkcji tu-

rystycznych (przekształcanie osiedla w atrakcję 

turystyczną). Widoczne zmiany w mojej dzielni-

cy to między innymi: monitoring muzeum,  kon-

certy w przestrzeni osiedla, remont janowskiej 

biblioteki, zieleń w Nikiszowcu, nowo otwarty 

ośrodek tenisowy, wymiana kanalizacji, remont 

ulic, 2 nowe linie autobusowe, 2 place zabaw, 

uzupełnienie oświetlenia, monitoring historycz-

nego osiedla. 

    Za swój największy sukces uważam powołanie 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 16, co  wyzwoliło 

aktywność lokalnej społeczności. 

    Niektóre punkty mojego programu: 

• Dalsza rewitalizacja Nikiszowca i Janowa oraz 

przekształcanie w miejsce warte odwiedzenia,  

• Dbałość o środowisko naturalne, 

• Wprowadzenie programów dla dzieci, młodzie-

ży i seniorów, 

• Rozwiązanie problemów komunikacyjnych - 

rozbudowa układu drogowego dzielnicy. 

    Ubiegam się o reelekcję. 

19) Krzysztof Zioło, kandyduje do Rady Miasta 

w Gliwicach z listy Komitet Wyborczy Prawo i 

Sprawiedliwość - Okręg nr 4 (Osiedle Bojków, 

Osiedle Brzezinka, Osiedle Ostropa, Osiedle Si-

kornik, Osiedle Trynek, Osiedle Wilcze Gardło, 

rejon Starych Gliwic, Wójtowej Wsi). 

    Mam 62 lata, żonę Bar-

barę, dwóch żonatych sy-

nów i trójkę wnuków. 

Z zawodu jestem nauczy-

cielem akademickim, 

z wykształcenia inżynierem 

elektronikiem z doktoratem, 

a od paru lat dyrektorem 

Biblioteki Głównej Poli-

techniki Śląskiej, co wymagało dodatkowych stu-

diów z bibliotekoznawstwa, członkiem Rady Bi-

bliotecznej i Senatu Politechniki Śląskiej.  

    Od lat angażuję się w różnorodną działalność 

społeczną... I tak, okazuje się, że byłem: skarbni-

kiem Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatel-

skiego biorąc w latach 90-tych aktywny udział w 

organizowaniu wyborów do Sejmu, członkiem 

Komisji Zakładowej Politechniki Śląskiej i Rady 

Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, Ław-

nikiem Sądu Rejonowego w Gliwicach, kolejno: 

członkiem, sekretarzem i przewodniczącym Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Poli-

technice Śląskiej, członkiem Rady Parafialnej, pre-

zesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 

Gliwickiej. W chwili obecnej jestem przewodniczą-

cym Komisji Rewizyjnych Polskiego Towarzystwa 

Informacji Naukowej i Stowarzyszenia Rodzin Ka-

tolickich oraz współpracuję z Polskim Towarzy-

stwem Informatycznym. Oprócz pracy zawodowej i 

działalności społecznej mam też i inne zaintereso-

wania, takie jak turystyka, w tym wysokogórska, ar-

chitektura i sztuka, co znajduje swój wyraz w kilku-

nastu moich wystawach fotograficznych. W życiu 

kieruję się chrześcijańskim systemem wartości, co 

było i jest moją motywacją do aktywnego udziału w 

życiu społecznym. 

    Posiada dodatkowe uprawnienia, m.in. jest 

ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ra-

mach RPO Województwa Śląskiego, sędzią 

sportów samochodowych, oraz biegłym skarbo-

wym środków transportu samochodowego. 

Stanisław Waluś 

 

In vitro 

Drugi wniosek wskazuje na to, 

że człowiek stanowi wyjątkowe 

stworzenie Boże: jest stworzo-

ny „na obraz Boga”. I ta praw-

da odnosi się do każdego czło-

wieka bez różnicy (por. Ps 8). 

(…) Trzeci wniosek wynikają-

cy z przesłania biblijnego 

wskazuje na to, że życie ziemskie ma być drogą 

posłuszeństwa. (…) W takiej perspektywie przy-

kazanie „Nie będziesz zabijał” (Pwt 6,17) jawi 

się jako dobro dla samego człowieka; posłuszeń-

stwo temu przykazaniu jest gwarantem i zabez-

pieczeniem godności osoby ludzkiej.   

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

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 111-

112 

http://www.globalizacja.org/
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Fabryki in vitro zamiast ośrodków leczenia 

    OBRONA ŻYCIA Projekt ustawy o leczeniu 

niepłodności zakłada finansowanie z publicznych 

pieniędzy klinik in vitro. Nie ma w nim natomiast 

słowa o refundacji leczenia dużo tańszą, etyczną 

i skuteczniejszą metodą naprotechnologii. – Wy-

raźnie widać, że urzędnicy chodzą na smyczy 

lobbystów sztucznego rozrodu – mówi nam Kaja 

Godek z Fundacji Pro-Prawo do Życia. 

    Projekt ustawy o leczeniu niepłodności zakłada 

utworzenie na terenie Polski wielu centrów le-

czenia niepłodności. W rzeczywistości centra te 

to nic innego jak kliniki in vitro. Ośrodki te mia-

łyby otrzymywać koncesje od ministra zdrowia. 

„Opis działania przyszłych centrów leczenia jest 

w gruncie rzeczy opisem istniejących już prywat-

nych klinik in vitro, które działają poza prawem, 

korzystając z istniejącej luki legislacyjnej. Propo-

nowana ustawa oznacza więc legalizację tego 

przemysłu, objęcie go opieką i kontrolą ze strony 

państwa, a przede wszystkim finansowaniem 

z kieszeni podatnika” – pisze Marcin Przeciszew-

ski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. 

    Działania Ministerstwa Zdrowia dziwią szcze-

gólnie w kontekście tego, że w Polsce mamy wie-

le klinik leczenia niepłodności metodą naprotech-

nologii (m.in. w Białymstoku, Bielsku-Białej, 

Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie i Warszawie), 

która jest dużo tańsza, skuteczniejsza i przede 

wszystkim etyczna. (…) 

Gazeta Polska Codziennie, nr 211 (912), 11 IX 

2014, str. 3 

 

 

Rodzicu – przeczytaj i pomyśl 

Człowiek rodzi się kobietą lub mężczyzną. 

Staje się kobietą lub mężczyzną w momencie 

poczęcia i takim jest do końca życia. 

Nie pozwól, by tę prawdę wymazała 

z rzeczywistości ideologia gender 

Jakie są podstawowe cele ideologii gender? 

1. Seksualizacja młodego pokolenia. Genderowa 

edukacja seksualna to nauka od wczesnego dzie-

ciństwa masturbacji, antykoncepcji, praw seksu-

alnych. To przekonywanie dzieci, że rodzina zło-

żona z mamy, taty i dzieci to tylko jedna z moż-

liwych form, bo równie dobre dla dzieci są 

związki np. dwu osób homoseksualnych. 

Standardy edukacji seksualnej w Europie  to do-

kument przygotowany w roku 2010 przez WHO 

(Światową Organizacje Zdrowia) i BzgA (Fede-

ralne Biuro Edukacji Zdrowotnej w Niemczech).  

W kwietniu 2013 roku w obecności urzędników 

z Ministerstwa Edukacji Narodowej oficjalnie 

zaprezentowano polskie tłumaczenie tego doku-

mentu. Standardy WHO zawierają ,,zalecenia dla 

decydentów oraz specjalistów zajmujących się 

edukacją i zdrowiem”. Wśród tych zaleceń są 

następujące: 

    Grupa wiekowa 0 – 4 lat (s. 38-39): 

 - przekazać informacje na temat „radości i przy-

jemności z dotykania własnego ciała, masturba-

cji w okresie wczesnego dzieciństwa”; 

    Grupa wiekowa 4 – 6 lat (s. 40-41): 

 - przekazać informacje na temat „radości i przy-

jemności z dotykania własnego ciała, masturba-

cji we wczesnym dzieciństwie”;  

- pomóc rozwijać „szacunek dla różnych norm 

związanych z seksualnością”; 

    Grupa wiekowa 6 – 9 lat (s. 42-43):   

- przekazać informacje na temat „różnych metod 

antykoncepcji”; 

- pomóc dziecku rozwijać „zrozumienie pojęcia 

„akceptowalne współżycie/seks (odbywany za 

zgodą obu osób)”; 

- przekazać informacje na temat „praw seksual-

nych dzieci”; 

- pomóc dziecku rozwijać „szacunek wobec róż-

nych stylów życia, wartości i norm”; 

    Grupa wiekowa 9 – 12 lat (s. 44-45): 

-  nauczyć „skutecznego stosowania prezerwa-

tyw i środków antykoncepcyjnych”; 

- przekazać informacje na temat „różnic pomię-

dzy tożsamością płciową i płcią biologiczną" 

    Grupa wiekowa 12 - 15 lat (s. 46-48): 

-  nauczyć „uzyskiwania i skutecznego stosowa-

nia prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych”; 

-  nauczyć „umiejętności negocjowania i komu-

nikowania się w celu uprawiania bezpiecznego 

i przyjemnego seksu”;                               

    Grupa wiekowa 15 lat i więcej (s. 49-51): 

-  przekazać informacje na temat „seksu powią-

zanego z wymianą dóbr ekonomicznych (prosty-

tucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspól-

ne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy)”; 

- pomóc dziecku rozwijać „krytyczne podejście 

do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu 

do ciąży, rodzicielstwa itp.”. 

2. Zachwianie tożsamości płciowej (zachwianie 

pewnością dziecka, że jest chłopcem lub dziew-

czynką). Propagatorzy gender twierdzą, że płeć 

człowieka to wytwór kultury i ról społecznych. 

To właśnie oznacza pojęcie ,,gender” czyli płeć 

społeczno - kulturową. Różnice w płci oraz wy-
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nikające z tego role społeczne należy koniecznie 

zatrzeć, mają przestać istnieć. 

Genderowe idee są obecne w różnych progra-

mach edukacyjnych realizowanych obecnie 

w niektórych polskich szkołach (działalność edu-

katorów seksualnych np. z grupy Ponton) oraz 

w części przedszkoli (Równościowe przedszko-

le). W programach Równościowego przedszkola 

płeć dziecka jest przedstawiana jako coś, co 

ogranicza, co trzeba przezwyciężyć  (stąd prze-

bieranie chłopców w sukienki). Eksperci Polskiej 

Akademii Nauk w ocenie programu podkreślają, 

że program ten ,,wysadza dziecko z jego biolo-

gicznej płci i kształtuje niechętny stosunek do 

niej”. 

To dążenie do podważania pewności dziecka, co 

do swojej płci, mimo ostrzeżeń ekspertów, jest 

forsowane przez część polskich polityków. Wnie-

śli oni do Sejmu projekt ustawy „o uzgodnieniu 

płci” (druk sejmowy 1469). Media także lansują 

takie wzory osobowe dla dzieci i młodzieży, np. 

Conchita Wurst - Tom Neuwirth, która wygrała 

(który wygrał ?) konkurs Eurowizji w roku 2014. 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11 

https://www.niedlagender.pl/ i na stronie Diecezji 

Warszawsko-Praskiej: 

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

Plan dla polskiej oświaty 

Zwolennicy ideologii gender w Polsce podejmują 

różne starania, aby ich pomysł na edukację sek-

sualną stał się obowiązującym w Polsce prawem. 

Grupa 27 posłów przygotowała w lutym 2013 ro-

ku projekt ustawy o nowym, obowiązkowym 

przedmiocie szkolnym „Wiedza o seksualności 

człowieka” (druk sejmowy 1298), który realizo-

wałby edukację seksualną według standardów 

WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) „Stan-

dardy edukacji seksualnej w Europie”. Środowi-

ska LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów 

i transseksualistów) napisały w liście do Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej, że chcą się spotkać 

i rozmawiać o otwarciu szkół na współpracę 

z nimi. Grupy edukatorów seksualnych („Pon-

ton”, „Jaskółka”, „Nawigator”) proponują szko-

łom zajęcia z uczniami na temat seksu. Zajęcia te 

w praktyce realizują zalecenia znajdujące się w 

Standardach WHO. Edukacja wg „Standardów 

edukacji seksualnej w Europie” zmierza do de-

prawacji i demoralizacji dzieci i młodzieży. 

Wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej, któ-

ra zachęca do jak najwcześniejszego podejmowa-

nia współżycia seksualnego i stosowania anty-

koncepcji jest w interesie lobby farmaceutyczne-

go – producentów środków antykoncepcyjnych. 

Jest to także w interesie lobby aborcyjnego. 

„Konwencja Rady Europy o zapobieganiu 

i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet 

i przemocy domowej” to bardzo niebezpieczny 

dokument. Jedną z konsekwencji jego wprowa-

dzenia może być zmiana konstytucji i wprowa-

dzenie do naszych szkół liberalnej edukacji sek-

sualnej. W Konwencji w punkcie 14 jest taki za-

pis: „Strony podejmują działania konieczne do 

wprowadzenia do oficjalnych programów na-

uczania na wszystkich poziomach edukacji mate-

riałów szkoleniowych (…) dotyczących (…) nie-

stereotypowych ról przypisanych płciom”. Do-

kument ten spotkał się ze zdecydowaną dezapro-

batą polskich biskupów i katolików świeckich.  

Co możesz zrobić, aby to zatrzymać? 

Buduj więź z dziećmi - znajdź czas dla dzieci, 

rozmawiaj z nimi, okazuj im miłość i szacunek. 

Jeśli będą wiedziały i czuły, że są przez Ciebie 

akceptowane i kochane – będą silniejsze i bar-

dziej odporne na manipulacje. 

Ucz zasad – odpowiedzialności, szacunku dla 

innych, pomagania. Ucz, że rodzina jest warto-

ścią. Ucz krytycyzmu wobec treści, z jakimi się 

dziecko spotyka. 

Powiedz innym rodzicom o Standardach WHO. 

Przeczytaj Standardy WHO. Powiedz innym ro-

dzicom o zaleceniach tam zawartych. Zrób sobie 

wydruk kluczowych stron tego dokumentu (od 

s. 38), bo może innym rodzicom wydawać się, że 

to jest niemożliwe. 

http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/edukac

ja/WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksualnej.

pdf 

Weź udział w akcji „Stop seksualizacji naszych 

dzieci”. Jesienią 2013 roku we Wrocławiu ruszy-

ła rodzicielska i obywatelska inicjatywa „Stop 

seksualizacji naszych dzieci” – http://www.stop-

seksualizacji.pl. 

Zadaj Dyrekcji i Radzie Rodziców pytanie 

o Standardy WHO. Zapytaj Dyrekcję placówki, 

w której są Twoje dzieci o stanowisko ws. Stan-

dardów WHO. Zapytaj Radę Rodziców o sprawę 

kształtu edukacji seksualnej w szkole. Konstytu-

cja zapewnia prawo rodzicom do wychowania 

swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. 

Wejdź do Rady Rodziców. Zainteresuj się pra-

cami Rady Rodziców w placówce Twego dziec-

ka. Weź udział w wyborach do Rady Rodziców. 
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Jeśli masz taką możliwość – kandyduj, aby mieć 

wpływ na kształt edukacji Twojego dziecka. 

Popieraj petycje dotyczące kształtu edukacji sek-

sualnej organizowane przez CitizenGO. Citi-

zenGO jest międzynarodową organizacją chrze-

ścijańską, która broni wartości w przestrzeni pu-

blicznej i daje możliwości wyrażania swojego 

zdania wobec projektów ustaw czy działań poli-

tyków. Wejdź na tę stronę 

http://www.citizengo.org/ i zobacz, jakie znajdują 

się tam petycje. Poszukaj petycji, które chcesz 

poprzeć. 

Zaangażuj się w organizacje pozarządowe działa-

jące na rzecz rodziny. Wiele organizacji (stowa-

rzyszeń, fundacji) czy nieformalnych grup po-

dejmuje działania na rzecz rodziny i przeciwsta-

wia się temu, co jej zagraża. Informacje o wielu 

takich organizacjach znajdziesz na stronie Koali-

cji Obywatelskiej DLA RODZINY 

(www.dlarodziny.net), skupiającej kilkadziesiąt 

organizacji z Polski.                                                   

Publicznie wyraź poparcie dla rodziny. W Polsce 

od kilku lat w wielu miastach organizowane są 

marsze, które niosą przesłanie, że dla szerokich 

kręgów społeczeństwa rodzina jest wartością fun-

damentalną. Weź udział w takim marszu. 

W kolejnych wyborach (samorządowych, parla-

mentarnych, prezydenckich) głosuj na wiarygod-

nych rzeczników rodziny i ochrony dzieci przed 

demoralizacją. 

Chcemy, aby dzieci uczyły się w szkole o warto-

ści rodziny (mama, tata, dzieci), aby sprawy sek-

su widziały w kontekście miłości, małżeństwa 

i rodziny. Chcemy, aby uczyły się odpowiedzial-

ności, panowania nad sobą i szacunku dla innych. 

 

  Koło Parafialne 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 

Gliwickiej przy parafii Matki Boskiej Kochawiń-

skiej      

Gliwice, wrzesień 2014 

 

 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11 

https://www.niedlagender.pl/ 

 

Dużo wartościowych materiałów można zna-

leźć na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

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

 

 

Moim zdaniem katolik nie powinien kupować 

„Gazety Wyborczej” 

Część druga 

    We wrześniowym numerze „Dlatego” przyto-

czyłem fragmenty artykułów z „Gościa Niedziel-

nego” i „Niedzieli” poświęconych stosunkowi re-

daktorów „Gazety Wyborczej” do Kościoła. Niżej 

przytaczam fragmenty z innej prasy i z Internetu 

oraz prezentuję wartościową książkę.  

Kolejny atak na Kościół 

Błędne informacje „Wyborczej”! 

    Skromne 300 mln zł. Jak kreować alternatywną 

rzeczywistość, wie doskonale „Gazeta Wybor-

cza”. Pomyłkę wytknęła „Gazecie” Katolicka 

Agencja Informacyjna, prostując dane zawarte 

w artykule „Droga sumienia” i reportażu „Boskie 

etaty”. Według „Gazety” na etaty dla księży i za-

konnic budżet państwa szacunkowo wydaje rocz-

nie ok. 700 mln zł. – Nie 700 mln zł, ale maksy-

malnie ok. 416 mln zł – prostuje KAI. Zwraca 

także uwagę, że kapłani i osoby konsekrowane 

mają takie samo, jak wszyscy inni obywatele, 

prawo do wynagrodzenia za pracę, oraz że jest to 

dochód konkretnych pracujących osób fizycz-

nych, a nie związków wyznaniowych. 

(tygodnik „Idziemy” 17.08.14) 

Źródło nr 35, 31 VIII 2014, str. 26 

 „Gazeta Wyborcza" chłosta  

"Gościa Niedzielnego" 

    "Gość Niedzielny" jest oskarżony o przesadny 

katolicyzm. Kara: biczowanie. Za bat chwyta 

Aleksandra Klich, która z miłością i braterskim 

upomnieniem spuszcza lanie redakcji, za to, że 

"Gość Niedzielny" odważył się być pismem 

o profilu nieakceptowanym przez "Wyborczą".  

(…) Akt oskarżenia: "Gościa Niedzielnego": Ul-

trakatolicki periodyk, skierowany do prostego 

katolika, kolportowany w kościołach z nakazu 

biskupów, którzy tygodnik nakazują sprzedawać 

w miejscach widocznych, tuż przy wyjściu z ko-

ścioła, co sprzyja wysokiemu nakładowi (…)   

http://kosciol.blox.pl/2009/04/Gazeta-Wyborcza-

chlosta-Goscia-Niedzielnego.html 

Porównywanie o. Bashobory do wróżbity 

jest obelżywe 

    „Porównywanie o. Bashobory do wróżbity jest 

nie tylko obraźliwe i obelżywe, ale świadczy 

o kompletnej ignorancji osoby, która komentuje 

to wydarzenie” – mówi dla Fronda.pl ks. prof. 

Paweł Bortkiewicz TChr.  

    Portal Fronda.pl: „Gazeta Wyborcza” 

w ostrych słowach skomentowała wczorajszy 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://kosciol.blox.pl/2009/04/Gazeta-Wyborcza-chlosta-Goscia-Niedzielnego.html
http://kosciol.blox.pl/2009/04/Gazeta-Wyborcza-chlosta-Goscia-Niedzielnego.html
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występ o. Bashobory w TVP. Zapraszanie do te-

lewizji publicznej katolickiego charyzmatyka ma 

rzekomo obniżać rangę tej instytucji. ”Kto będzie 

następny? Wróżbita Maciej?” – ironizuje autor 

artykułu. (…) 

http://www.fronda.pl/a/porownywanie-

obashobory-do-wrozbity-jest-

obelzywe,41005.html 

Warto przeczytać 

Artur Dmochowski:  

Kościół „Wyborczej” Najwięk-

sza operacja resortowych dzieci 

Wydawnictwo Słowa i Myśli, 

Lublin, Warszawa 2014. 

    Z czwartej strony okładki: 

    GW nie jest normalną gazetą. 

To instytucja, która realizuje 

misję. Dlatego np. dziwiłem się duchownym, że 

piszą do medium, które walczy z chrześcijań-

stwem. Moje opinie przyjmowane były jednak 

często jako wyraz nieuzasadnionych uprzedzeń. 

Książka Artura Dmochowskiego pokazuje, że to 

nie uprzedzenia. Jan Pospieszalski 

    „Ludzie z Czerskiej” nadal mentalnie tkwią 

w PRL-u, a ich trwający wiele lat atak na polski 

Kościół jest jednocześnie atakiem na fundamenty 

państwa. Tak odbieram główne przesłanie od-

ważnej i cennej książki Artura Dmochowskiego. 

Wojciech Reszczyński             Stanisław Waluś 

 

Jedenaście razy brawo 

1. Brawo dla Charkowa  

2. Brawo dla Dzierżoniowa 

3. Brawo dla Francji 

4. Brawo dla Kijowa 

5. Brawo dla Krakowa 

6. Brawo dla Litwy  

7. Brawo dla Marii Kołakowskiej 

8. Brawo dla Partyni 

9. Brawo dla Poznania 

10. Brawo dla Słowacji 

11. Brawo dla Wołomina 

1. Brawo dla Charkowa 

Triumf chrześcijaństwa! Na miejscu pomnika 

Lenina stanął krzyż 

    W Charkowie, w miejscu usuniętego niedawno 

pomnika Lenina, ustawiono krzyż. Wiadomość 

o tym szczególnym wydarzeniu natychmiast trafi-

ła na portale społecznościowe. Jak kilka dni temu 

informował portal niezalezna.pl, Ukraińcy obalili 

pomnik Lenina stojący w centrum Charkowa. 

(…) 

http://niezalezna.pl/60121-triumf-

chrzescijanstwa-na-miejscu-pomnika-lenina-

stanal-krzyz 

2. Brawo dla Dzierżoniowa 

Nie dla gender w Dzierżoniowie. Radni 

chronią dzieci przed zgubnym działaniem 

tej ideologii. 

     Radni Rady Miejskiej Dzierżoniowa na sesji 

29 września 2014 r. poparli inicjatywę miesz-

kańców miasta oraz Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej przy parafii p.w. Królowej Różańca 

Św. przyjmując oświadczenie w sprawie obrony 

dzieci i młodzieży przed ideologią gender. (…) 

Kazimierz M. Janeczko 

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/217722-nie-

dla-gender-w-dzierzoniowie-radni-chronia-

dzieci-przed-zgubnym-dzialaniem-tej-ideologii 

3. Brawo dla Francji 

Tysiąc nauczycieli przeciwko nauczaniu 

gender 

    Dokładnie 1048 przedstawicieli francuskiego 

szkolnictwa wzięło udział w proteście wymie-

rzonym przeciwko nauczaniu teorii płci gender 

we francuskich szkołach. Podpisy przeciwko 

wprowadzeniu gender do szkół zbierane były 

przez organizację Manif Pour Tous. W podpisy-

wanym tekście znalazł się apel do nauczycieli, 

by zwracali uwagę na zawartość wybieranych 

przez siebie podręczników. Nauczanie gender 

ukrywane jest pod hasłem „walki ze stereotypa-

mi płci”. (…) 

Warszawska Gazeta, nr 37 (378),  

12-18 IX 2014, str. 29 

4. Brawo dla Kijowa 

Brawa dla Ukrainy! Odwołano gejowską 

paradę 

    Gejowska parada w Kijowie została odwołana. 

Władze odmówiły przydzielenia jej ochrony po-

licyjnej, wobec czego organizatorzy nie chcieli 

ryzykować starć z przeciwnikami LGBT.  

    Na krótko przed planowanym rozpoczęciem 

gejowskiej parady władze Kijowa zadeklarowa-

ły, że nie przydzielają manifestantom ochrony 

policyjnej. W związku z tym organizatorzy zde-

cydowali o anulowaniu marszu. (…) 

http://www.fronda.pl/a/brawa-dla-ukrainy-

odwolano-gejowska-parade,39223.html 

5. Brawo dla Krakowa 

Kraków nie wytrzymał 

    Nie rozumiem i pewnie już nie zrozumiem, 

dlaczego teatrami rządzą teraz ludzie, którzy nie 

potrafią wnieść nic twórczego do współczesnych 

http://www.fronda.pl/a/porownywanie-obashobory-do-wrozbity-jest-obelzywe,41005.html
http://www.fronda.pl/a/porownywanie-obashobory-do-wrozbity-jest-obelzywe,41005.html
http://www.fronda.pl/a/porownywanie-obashobory-do-wrozbity-jest-obelzywe,41005.html
http://niezalezna.pl/60121-triumf-chrzescijanstwa-na-miejscu-pomnika-lenina-stanal-krzyz
http://niezalezna.pl/60121-triumf-chrzescijanstwa-na-miejscu-pomnika-lenina-stanal-krzyz
http://niezalezna.pl/60121-triumf-chrzescijanstwa-na-miejscu-pomnika-lenina-stanal-krzyz
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/217722-nie-dla-gender-w-dzierzoniowie-radni-chronia-dzieci-przed-zgubnym-dzialaniem-tej-ideologii
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/217722-nie-dla-gender-w-dzierzoniowie-radni-chronia-dzieci-przed-zgubnym-dzialaniem-tej-ideologii
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/217722-nie-dla-gender-w-dzierzoniowie-radni-chronia-dzieci-przed-zgubnym-dzialaniem-tej-ideologii
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inscenizacji światowych lub polskich dzieł kultu-

ry. Prezentują natomiast swoje, według mnie cho-

re i poronione, pomysły. Aktorzy nie grają w ko-

stiumach z epoki. Lepiej ich zupełnie rozebrać. 

Nagość ma przyciągać - najlepiej, gdy w tle goły 

aktor jeździ na rowerze, wymachując... Państwo 

już pewnie wiedzą czym - oburza się Katarzyna 

Łaniewska w tygodniku W sieci. 

    I brawa dla niego za to, a przede wszystkim dla 

pana Stanisława Markowskiego, bo to pod jego 

przewodem część publiczności na widowni Sta-

rego Teatru w Krakowie zamanifestowała sprze-

ciw wobec wulgarnej, obscenicznej i pseudono-

woczesnej inscenizacji sztuki "Do Damaszku", 

reżyserowanej przez dyrektora tegoż teatru - Jana 

Klatę. (…)                       Katarzyna Łaniewska 

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/175465.html 

6. Brawo dla Litwy 

Litewskie stacje telewizyjne odmówiły emisji 

gejowskiego spotu 

    Trzy główne stacje telewizyjne - LNK, TV3 i 

Lietuvos Ryto TV - odmówiły wyemitowania 

filmu wyprodukowanego przez Litewską Ligę 

Gejów. Argumentowały, że pokazanie tego mate-

riału w telewizji może naruszyć Ustawę o ochro-

nie małoletnich, która przewiduje ponad 20 przy-

padków ograniczania przekazu informacji ze 

względu na negatywny wpływ na dzieci i mło-

dzież. Dotyczy to m.in. ukazywania przemocy, 

erotyki, hazardu czy samookaleczenia. (…) [Li-

feSiteNews]  

Więcej czytaj: 

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/9629 

7. Brawo dla Marii Kołakowskiej 

Skazana bez obrony 

    17-letnia Maria Kołakowska skazana za sprze-

ciw wobec pseudospektaklu „Golgota Picnic”. 

W procesie nie dano jej żadnej możliwości obro-

ny. Sąd Rejonowy w Gdańsku w trybie zaocznym 

skazał 17-letnią Marię Kołakowską na 40 godzin 

prac społecznych. Nastolatka została skazana za 

to, że 28 czerwca br. podjęła próbę uniemożli-

wienia odczytania obrazoburczego scenariusza 

pseudospektaklu „Golgota Picnic”, który miał się 

odbyć w świetlicy Krytyki Politycznej w Gdań-

sku. Dziewczyna bez problemu weszła do świe-

tlicy i aby zapobiec bluźnierstwu, w obecności 

około pięćdziesięciu lewackich aktywistów roz-

pyliła dezodorant o nieprzyjemnym zapachu. 

Rzuciło się na nią kilku mężczyzn, została pobita, 

na głowę nałożono jej worek. Mężczyzna, który 

się tego dopuścił, został uniewinniony, a Marysię 

oskarżono o czyn chuligański i skazano. 

    – Wyrok w trybie zaocznym zapadł 2 paź-

dziernika, ale ani Marysia, ani jej adwokat nie 

zostali poinformowani przez sąd o zakończeniu 

śledztwa, dniu rozprawy i jej skazaniu. (…)  

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik nr 235 

(5077), 9 X 2014, str. 1 

http://www.naszdziennik.pl/wp/102313,skazana-

bez-obrony.html 

8. Brawo dla Partyni 

Kolejne przedszkola wolne od gender! 

    Cztery przedszkola prowadzone przez Stowa-

rzyszenie „Ku Przyszłości” z Partyni otrzymały 

certyfikat „Przedszkole Przyjazne Rodzinie”. 

Dzieci, które do nich uczęszczają, nie usłyszą 

o gender. (…) Certyfikat przyznawany przez 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Ro-

dziny gwarantuje, że zajęcia są prowadzone 

w oparciu o szacunek do życia, rodziny i chrze-

ścijańskiej tradycji, a w szczególności z ochroną 

dzieci przed deprawacją seksualną. (…) 

MaR/Gosc.pl 

4.09.2014, 13:39 

http://www.fronda.pl/a/kolejne-przedszkole-

wolne-od-gender,41308.html 

9. Brawo dla Poznania 

Poznańska tęcza trafiła na śmietnik 

    W Poznaniu miała wczoraj stanąć zapowiada-

na szumnie tęcza. Jednak po półgodzinnych 

przepychankach lewaków z protestującymi prze-

ciwko temu przedsięwzięciu, konstrukcję tęczy 

zabrały służby ZDM. (…) Tęcza wzorowana na 

tej warszawskiej miała wczoraj stanąć w bezpo-

średnim sąsiedztwie kościoła pod wezwaniem 

św. Krzyża. (…) Po około 30 minutach została 

ona zabrana, wrzucona na ciężarówkę i wywie-

ziona przez pracowników z Zarządu Dróg Miej-

skich, gdyż zaśmiecała miasto. 

http://www.fronda.pl/a/poznanska-tecza-trafila-

na-smietnisko,40797.html 

10. Brawo dla Słowacji 

Słowacy chronią małżeństwa 

    1 września 2014 r. weszła w życie poprawka do 

Konstytucji Republiki Słowackiej, mówiąca 

o ochronie małżeństwa w jego dotychczasowym 

klasycznym modelu. Przepis ma na celu chronić 

prawnie przed umniejszeniem społecznej roli 

związku kobiety i mężczyzny. Poprawka, którą 

przyjęto w słowackim parlamencie 4 czerwca br., 

to tylko dwa, ale jakże istotne zdania: „Małżeń-

stwo jest jedynym w swoim rodzaju związkiem 

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/175465.html
http://www.naszdziennik.pl/wp/102313,skazana-bez-obrony.html
http://www.naszdziennik.pl/wp/102313,skazana-bez-obrony.html
http://www.fronda.pl/a/kolejne-przedszkole-wolne-od-gender,41308.html
http://www.fronda.pl/a/kolejne-przedszkole-wolne-od-gender,41308.html
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mężczyzny i kobiety” oraz „Republika Słowacka 

małżeństwo wszechstronnie chroni i wspiera jego 

dobro”. (…)  

Na podstawie: 

http://www.naszdziennik.pl/swiat/94619,slowacy

-chronia-malzenstwa.html 

11. Brawo dla Wołomina 

Wołomin wolny od aborcji 

    Nie ulegając dyktatowi proaborcyjnej mniej-

szości Rada Powiatu Wołomińskiego postanowiła 

wyrwać szpital, który jej podlega, ze szponów 

cywilizacji śmierci. W Szpitalu Powiatowym 

w Wołominie bezwzględnie chroni się życie. Ra-

da Powiatu Wołomińskiego w czerwcu podjęła 

uchwałę wyrażającą poparcie dla prof. Bogdana 

Chazana i lekarzy, którzy podpisali Deklaracje 

Wiary, a w statut szpitala wpisała zasadę „bez-

względnej ochrony życia”. (…)  

Agata Bruchwald, Nasza Polska nr 29 (976),  

15 VII 2014 str. 4  

Zebrał Stanisław Waluś 

 

EKUMENIZM 

    Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 

w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.       J 17, 20-21 

   Międzynarodowa Komisja ds. Dialogu Teo-

logicznego między Kościołem katolickim 

i prawosławnym obradować będzie w dniach 15-

23 września w Ammanie. 

    Byli anglikanie w Anglii i Walii chcą zachę-

cić swych dawnych współwyznawców, by poszli 

w ich ślady i przystąpili do Kościoła katolickiego, 

a konkretnie do ustanowionego specjalnie dla 

nich ordynariatu. 6 września we wszystkich pla-

cówkach ordynariatu odbył się dzień otwartych 

drzwi. 

Idziemy, nr 37 (469), 14 IX 2014, str. 6 

    Tu moja refleksja, jako praktyka ekumenisty. 

Skoro jakiś chrześcijański Kościół dopuszcza 

niezgodne z Biblią kapłaństwo kobiet, to należy 

Bogu dziękować za to, że wierni go opuszczają 

i przechodzą do jednego z tych chrześcijańskich 

Kościołów, gdzie kapłaństwo kobiet jest niedo-

puszczalne. Jeśli taki exodus doprowadziłby do 

zniknięcia takiego Kościoła chrześcijańskiego, to 

należy się cieszyć, bo realizują się słowa Jezusa 

zapisane w Ewangelii św. Jana (J 17, 20-21) – 

będzie o jeden Kościół mniej.    

Stanisław Waluś  

NASZE ROCZNICE 

1660 lat temu (13 listopada 354 r.) urodził się 

św. Augustyn w mieście Tagasta, w Numidii 

(dzisiaj Algeria). 

570 lat temu (10 listopada 1444 r.) pod Warną 

zginął w bitwie z Turkami syn Jagiełły Włady-

sław zw. Warneńczykiem. Ciała nie odnaleziono. 

505 lat temu (22 listopada 1509 r.) ukazało się 

pierwsze wydanie Biblii w języku polskim, 

w tłumaczeniu Jakuba Wujka, jezuity. 

410 lat temu (23 listopada 1604 r.) w bitwie pod 

Białym Kamieniem wojska polskie dowodzone 

przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza poko-

nały armię szwedzką.  

220 lat temu (4 listopada 1794 r.) wojska rosyj-

skie pod wodzą gen. Suworowa dokonały rzezi 

mieszkańców Pragi. 

100 lat temu (23 listopada 1914 r.) I Brygada 

Legionów stoczyła walki z wojskami rosyjskimi 

w obronie Krakowa. Legioniści bronili linii kole-

jowej Sucha - Mszana Dolna. Podczas marszu na 

Nowy Sącz I Brygada wzięła do niewoli szwa-

dron kawalerii rosyjskiej. 

90 lat temu (13 listopada 1924 r.) Władysław 

Reymont, wybitny polski powieściopisarz otrzy-

mał literacka nagrodę Nobla za powieść Chłopi. 

75 lat temu (6 listopada 1939 r.) w Krakowie 

w Collegium Novum gestapo aresztowało 183 

pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego oraz innych wyższych uczelni kra-

kowskich, którzy przybyli tam, aby wysłuchać 

wykładu przedstawiciela niemieckich władz. 

75 lat temu (7 listopada 1939 r.) generał Włady-

sław Sikorski otrzymał z rąk prezydenta Włady-

sława Raczkiewicza nominację na naczelnego 

wodza polskiej armii na Zachodzie. 

75 lat temu (14 listopada 1939 r.) w forcie 

w Krzesławicach Niemcy rozstrzelali 12 męż-

czyzn i 3 kobiety. Była to pierwsza egzekucja 

więźniów przywożonych z Montelupich. W la-

tach okupacji stracono tutaj ok. 2 tys. Polaków 

i Polek. 

70 lat temu (16 listopada 1944 r.) w Żelaznej 

k. Skierniewic zmarła Maria Rodziewiczówna, 

popularna powieściopisarka, której książki cha-

rakteryzują się szlachetną treścią, przesyconą 

pierwiastkami patriotycznymi i religijnymi. 

30 lat temu (7 listopada 1984 r.) w Rzymie zmarł 

kard. Josef Slipij, arcybiskup większy grekokato-

lickiej archidiecezji lwowskiej. 
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25 lat temu (12 listopada 1989 r.) w Rzymie Oj-

ciec Święty Jan Paweł II ogłosił świętym bł. Bra-

ta Alberta Chmielowskiego. 

20 lat temu (27 listopada 1994 r.) Norwegowie w 

referendum opowiedzieli się przeciwko wejściu 

ich kraju do Unii Europejskiej. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2014 
Październik: Powszechna: Aby Pan dał pokój 

najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc 

regionom świata. 

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny 

rozbudził w każdym wierzącym pasje i gorliwość, 

by nieść Ewangelie całemu światu.  

Listopad: Powszechna: Aby osoby, które cierpią 

z powodu samotności, zaznały bliskości Boga 

i wsparcia ze strony braci. 

Ewangelizacyjna: Aby młodzi seminarzyści, za-

konnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze 

przygotowanych formatorów. 

II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny – 

intencja na październik: O większą troskę 

o małe ojczyzny i aktywny udział Polaków 

w wyborach samorządowych. 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny - in-

tencja na listopad: O podjęcie zdecydowanej 

walki z korupcją na wszystkich szczeblach wła-

dzy w naszym państwie. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Dlatego”:  

Dalej nie możemy! 

Homilia ks. bp. Józefa Zawitkowskiego 

wygłoszona podczas II Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Kół Żywego Różańca 

na Jasną Górę 8 czerwca 2014 r. 

Przyjedź do mnie szybko! 

Tak bym chciał Cię jeszcze 

przed śmiercią zobaczyć 

i ucieszyć się tą wiarą, 

której nauczyłeś się od babci Lois 

i matki Eunice (por. 2 Tm, 4-6). 
 

Boże, to ja myślałem, 

że ten Wielki Paweł 

będzie pytał swego biskupa: 

Co tam na Ukrainie, 

jak u nas wybory do europarlamentu, 

a konkurs w Eurowizji to naprawdę 

wygrał ten Conchita? 

Musiał wygrać! 
 

Nie, Paweł pytał o ważniejszą rzecz. 

Tymoteusz, czy Ty wierzysz tak jak babcia? 

Czy Ty wierzysz tak jak mama?  
 

Boże, wstydu oszczędź! (H. Sienkiewicz) 

Pawle, spuszczam głowę ciężką wstydem. 

Pawle, u nas tak się wszystko zmieniło. 
 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”. 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 11 września 2014 r.  

1. Antoni Winiarski przedstawił przebieg 

pielgrzymki KIK do Ekwadoru, Kolumbii 

i na Galapagos.  

2. Robert Prorok złożył sprawozdanie 

z udziału KIK w corocznym Festiwalu Or-

ganizacji Pozarządowych w Katowicach.  

3. Antoni Winiarski omówił wizytę w Katowi-

cach przedstawicieli Katolickiego Stowarzy-

szenia Emerytów z północnej Francji.  

4. Marianna Nęckarska przedstawiła przebieg 

Dnia Skupienia parafii Tysiąclecie Górne 

w Piekarach Śląskich - uczestniczyli w nim 

członkowie KIK Katowice należący do tej 

parafii.  

5. Jan Mikos omówił zbliżające się rekolekcje 

KIK w Kokoszycach. Planuje w nich uczest-

nictwo 55 osób - brak już wolnych miejsc.  

6. Adwentowy Dzień Skupienia dla członków 

i sympatyków KIK Katowice w tym roku 

odbędzie się w kościele Misjonarzy Obla-

tów w Katowicach na Koszutce.  

7. Omówiono zbliżający się Dzień Papieski:  

- z inicjatywy Przewodniczącej Sekcji Za-

brze Krystyny Partuś w Zabrzu członkowie 

tej sekcji wraz z zabrzańskimi stypendy-

stami i absolwentami Fundacji „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia” przeprowadzą zbiór-

ki do puszek - w Siemianowicach Śląskich 

z inicjatywy Danuty Sobczyk zbiórkom pa-

tronuje Urząd Miejski.  

8. Ustalono, że Spotkanie Regionalne odbę-

dzie się w I-szym kwartale 2015 roku.  

9. Przegłosowano propozycję KIK Często-

chowa dotyczącą zmiany terminu corocz-

nych pielgrzymek Klubów Inteligencji Ka-

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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tolickiej w Polsce na Jasną Górę. Przyjęto 

zaproponowany termin, to jest trzecią sobo-

tę listopada, od 2015 roku.  

10. Przyjęto propozycję aby Antoni Wi-

niarski oraz Wojciech Pillich przygotowali 

tekst stanowiska KIK Katowice do Posłów 

RP w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji 

Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 

i przemocy domowej. Przygotowany tekst 

zostanie rozesłany indywidualnie do każde-

go Posła i Posłanki na ich adresy e-mail.  

Robert Prorok  

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 9 października 2014 r. 

1. Zarząd KIK w Katowicach udzielił poparcia 

następującym swoim członkom startującym 

w najbliższych wyborach samorządowych:  

- Barbara Sensuła - kandydatka do Rady 

Miasta Katowice z listy „Forum Samorzą-

dowe i Piotr Uszok”, 

- Małgorzata Piechoczek - kandydatka na 

Radnego do Sejmiku Województwa Ślą-

skiego z listy  „Komitet Wyborczy Wybor-

ców Niezależny Samorząd Województwa 

Śląskiego”.  

2. Małgorzata Piechoczek zrelacjonowała re-

kolekcje KIK w Kokoszycach: Rekolekcjo-

nista ksiądz Piotr Brząkalik nie pozostawił 

nikogo obojętnym poruszaną tematykom 

tegorocznych  rekolekcji „Powrót synów 

marnotrawnych”. 

3. Andrzej Dawidowski poinformował o ustale-

niach dotyczących Adwentowego Dnia Sku-

pienia członków KIK w Katowicach: Odbędą 

się one 11 grudnia o godzinie 18.00 w No-

wym Domu Katechetycznym Parafii Mariac-

kiej w Katowicach (siedziba KIK), a popro-

wadzi je ksiądz prałat Stanisław Puchała.  

4. Spotkanie opłatkowe odbędzie się w piątek 

9 stycznia 2015 r. i rozpocznie się Mszą 

Świętą o godzinie 17.00.  

5. Przyszłoroczna Ogólnopolska Pielgrzymka 

KIK na Jasną Górę odbędzie się w trzecią 

sobotę listopada, tj. 21 listopada 2015 r.  

Robert Prorok  

 

Pielgrzymki w 2014 roku 

Aktualne informacje 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego 

Winiarskiego 

Planowane są pielgrzymki: wiosną do Turynu 

(specjalne wystawienie Całunu) i w II połowie 

lipca do Japonii.  

Informacje i szczegóły wkrótce:  

Antoni Winiarski, e-mail: awini55@yahoo.com, 

tel. 508 290199.  

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne 

11.04.2015 - Sanktuarium Ecce Homo św. Brata 

Alberta i Łagiewniki. Wyj. g. 7:00 z parafii, 7:15 

z Pl. Andrzeja. Koszt 30 zł. świadczenia: prze-

jazd, ubezp. opłaty drogowe, parkingowe, przew. 

miejscowy. 

9.05.2015 – Czerna – Sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej (możliwość przystąpienia do szka-

plerza) wyj. g. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrze-

ja. Koszt  30 zł. świadczenia: przejazd, ubezpie-

czenie, opłaty parkingowe i drogowe, przewod-

nik miejscowy.  

12-14.06.2015 - Warszawa (Stare Miasto, Po-

wązki, Wilanów, Sanktuarium i relikwie św. A. 

Boboli, Bazylika Opatrzności Bożej). wyjazd 

6:30 z par. 6:45 z pl. Andrzeja. Koszt 370 zł. 

Świadczenia: przejazd, 2 noclegi. 2 obiadokola-

cje, 2 śniadania, ubezpieczenie NW, opłaty dro-

gowe i parkingowe, przew. w Warszawie, wstę-

py do obiektów, przyjazd ok. 19:00. Zaliczka 

100 zł. 

12-20.09.2015 - Polska – Litwa: 8 noclegów 

w hotelach i Domach Pielgrzyma, 8 śniadań i 8 

ciepłych kolacji. Trasa: Kodeń, Św. Góra Gra-

barka, Sokółka, Suchowola, Różanystok, Troki, 

Szawle, Szydłów, Kowno, Pożajście, Wilno, 

Sejny, Święta Lipka, Gietrzwałd, Niepokalanów, 

Szymanów. 

Kodeń – nocleg Sanktuarium MB Zwycięskiej, 

obraz cudowny MB wykradziony przez księcia 

Sapiehę z Rzymu po uzdrowieniu go z paraliżu, 

Św. Góra Grabarka ze źródłem – miejsce 

święte dla prawosławnych wskazane przez Bożą 

Opatrzność dla uzdrowienia z pomoru bakterią 

cholery pobliskich mieszkańców. Uzdrowionych 

wg kroniki było ok. 10 tys. osób, Sokółka – Cud 

eucharystyczny Jezus przypomina, że jest żywy 

w Najświętszym Sakramencie, Suchowola – 

miejsce urodzenia, dzieciństwa, powołania, lat 

szkolnych i pobytu ks. Jerzego Popiełuszki, śro-

dek Europy, Różanystok – nocleg, Sanktuarium 

MB. Cudowny obraz z XVI wieku - słynie cu-

dami, Wilno – 3 noclegi. Troki – najbardziej 

malownicze miasteczko na Litwie, Sanktuarium 
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MB Trockiej. Najbardziej czczona MB po Ostro-

bramskiej. Szawle – Święta Góra Krzyży, ok. 200 

tys. krzyży. Miejsce historyczne, stolica Żmudzi. 

Szydłów – Sanktuarium Narodowe Żmudzinów, 

miejsce pierwszych objawień MB w Europie. 

Kowno – druga stolica Litwy, zamki, kościoły, 

warownie, Pożajście – klasztor i kościół kame-

dulski z XVI wieku, dziś należący do sióstr Ka-

zimierzatek. Wilno – Matka Boża Ostrobramska, 

stolica Litwy, spuścizna kultury polskiej, drugiej 

po Krakowie, Sejny - nocleg, Sanktuarium 

NNMP, Święta Lipka – przepiękny barokowy 

kompleks klasztorny, ze słynnymi organami, 

Świętolipska bazylika z cudownym obrazem 

Matki Bożej. Gietrzwałd – nocleg, polskie Lour-

des. Jedyne miejsce w Polsce gdzie objawienia 

MB zostały uznane i zatwierdzone - nocleg, Nie-

pokalanów – nocleg, bazylika i Sanktuarium św. 

Maksymiliana Marii Kolbego Szymanów – 

Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej. Cudow-

na figura z Jazłowca. Katowice. Koszt 890 zł 

(przejazdy, noclegi w kraju i wyżywienie w for-

mie śniadań i ciepłych kolacji, ubezpieczenie 

NW, KL, posługa kapłańska, posługa przewodni-

ka) + 195 Euro (pobyt na Litwie, noclegi śniada-

nia i ciepłe kolacje, wstępy do miejsc zwiedza-

nych, przewodnicy miejscowi, opłaty drogowe, 

wjazdy do miast, parkingi). Zal. 300 zł. 

25-27.09.2015 – rekolekcje w Kokoszycach 

3.10.2015 - Mrzygłód, Częstochowa. Wyj. 

g. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. koszt 30 zł. 

świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty dro-

gowe, parkingowe, przewodnik miejscowy. 

Zgłoszenia: KIK Katowice w siedzibie lub Tel. 

697684666 32/2544060 lub w każdy wtorek 

w salce nr 2 przy parafii na Dolnym Tysiącleciu. 

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefo-

nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 

będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń 

w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat za-

liczek lub całości. Zapisy: Jan Mikos tel. 

697 684666. E-mail: mikosjan@gmail.com 

Dyżur we wtorki w salce nr 2 przy parafii na Ty-

siącleciu Dolnym w godz. 17-18.  

 

Sekcja Wiedzy Religijnej 

– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, 

w drugą środę, odbywają się interesujące spotkania. 

Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr hab. Józef 

Kozyra, biblista, odpowiada na różne pytania zwią-

zane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 18.00 

pochylamy się nad Pismem Świętym. 

 

Sekcja Nauka-Wiara 

Zmiana terminu. Począwszy od października, 

spotkania będą się odbywać w trzecią środę mie-

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

- Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 

(wejście od podwórza, parter). 

 

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 5 zł miesięcznie, 

od osoby niepracującej - 3 zł, wpisowe - 10 zł. 

O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać 

skarbnikowi, Małgorzacie Piechoczek 

(605150654), która dyżuruje w siedzibie KIK 

w ostatni piątek miesiąca. Numer konta KIK 

w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-

014 Katowice 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). 

Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Ka-

towice 2, skr. poczt. 376. 
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