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A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest 

Mesjasz». «Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie 

pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?» I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powo-

du. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażni-

cy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go nie pojmali?» 46 Strażnicy odpowie-

dzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia». Odpowiedzieli im faryzeusze: 

«Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, któ-

ry nie zna Prawa, jest przeklęty». Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przy-

szedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?» Od-

powiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».  

I rozeszli się - każdy do swego domu. J 7, 40-53 
 

Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014 – 2 II 2016 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Rok 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca  

24 III – Narodowy Dzień Życia, 25 III – Dzień Świętości Życia 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

Audiencja ogólna – środa 4 III 2015 r. 

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów 

z Polski. Św. Jan Paweł II zauważył, że «tak 

zwany trzeci lub czwarty wiek jest często lekce-

ważony, a sami ludzie starsi muszą zadawać so-

bie pytanie, czy ich życie jest jeszcze użyteczne», 

(…) podczas gdy «chrześcijańska wspólnota mo-

że wiele skorzystać dzięki obecności osób w po-

deszłym wieku. (…) Starsi umiejący dodać otu-

chy przez życzliwą radę, milczącą modlitwę, 

świadectwo cierpienia znoszonego z wytrwałą 

ufnością (…) stają się szczególnie cennymi na-

rzędziami tajemnych zamysłów Opatrzności» 

(por. List do osób w podeszłym wieku). Dzię-

kujmy Panu za naszych dziadków i prośmy 

o szczególne dla nich błogosławieństwo. Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus!”. 

http://pl.radiovaticana.va/biuletynu-polski 

Niedziela, nr 11, 15 III 2015, str. 4 

Audiencja ogólna – środa 11 III 2014 r. 

„Witam serdecznie pielgrzymów polskich, 

a szczególnie nauczycieli i uczniów II Liceum 

Ogólnokształcącego ze Starachowic. Przybyliście 

tutaj, by modlić się przy grobie świętego Jana 

Pawła II w dziesiątą rocznicę jego śmierci. Za-

chowujcie w pamięci jego nauczanie, bądźcie 

wierni Bogu i Ojczyźnie. W duchu dzisiejszej 

katechezy życzę wszystkim tu obecnym, byście 

dochowali wierności tradycji Ojców, znajdując 

radość w serdecznej relacji osób młodych i star-

szych. Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus.”. 

Źródło, nr 12 (1212), 22 III 2015, str. 3  

 

 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 

    Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego wo-

luntariacie podaje aż 34 cele, która można 

wspomóc jednym procentem, a wśród nich kul-

turę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrze-

ścijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

jańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrze-

ścijańscy twórcy są prawie niezauważani przez 

media oraz władze dysponujące publicznymi 

pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji fi-

nansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrze-

ścijańską podczas corocznych Dni Dziecka 



 2 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. 

    Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Dar-

czyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie 

chrześcijańskiej kultury. 

    Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz 

KIK, w zeznaniach podatkowych należy 

w odpowiednich rubrykach wpisać pełną nazwę 

KIK i numer KRS:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

KRS 0000068764 

    Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
 

    Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy 

wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych 

PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – 

skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

malgorzata@holdimex.pl 

 

 

Katowice, 5.02.2015 r. 

 

 

Szczęść Boże! 

 

Przesyłam serdeczne podzięko-

wania za pełne dobrych słów życzenia, dar modli-

twy  i wszelkie przejawy życzliwości w związku 

z powołaniem mojej osoby przez Ojca Świętego 

Franciszka  do posługi biskupa pomocniczego ar-

chidiecezji katowickiej. 

 Zapewniam o pamięci w modlitwie! 

 

Z wyrazami jedności w Chrystusie Panu 

 

+ Adam Wodarczyk 

Biskup pomocniczy 

archidiecezji katowickiej 

 

--------------------------- 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

pl. Ks. Emila Szramka 2/13; skr. Poczt. 376, 

40-954 Katowice 

 

Katowice, dnia 10 lutego 2015 r. 

 

    Szanowny Pan 

     ANDRZEJ DAWIDOWSKI 

    Prezes  

    Klubu Inteligencji Katolickiej  

        KATOWICE 

 

Szanowny Panie Prezesie! 

 Serdecznie dziękuję za gratulacje i ciepłe 

słowa życzeń, przesłane z okazji mojej nomina-

cji i przyjęcia święceń biskupich. Proszę przyjąć 

wyrazy wdzięczności za okazaną życzliwość 

i dar modlitwy, która – ufam – z pewnością wy-

datnie wspierać będzie moje pasterskie posługi-

wanie. 

 Z wyrazami serdecznych pozdrowień 

i życzeniem obfitości Bożych łask, z serca udzie-

lam swego błogosławieństwa. 

 

Szczęść Boże! 

† Marek SZKUDŁO 

Wikariusz Generalny 

Archidiecezji Katowickiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
STUDENCKI HOŁD OFIAROM 

KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM  

- gablotka Wydziału Automatyki, Elektroniki  

i Informatyki Politechniki Śląskiej, 14 IV 2015 r.  
-------------------------- 

Bartosz Franciszek Borowski 
    Wnuk Anny Borowskiej, przedstawiciel 

Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej. Urodził się 

w 1978 r. Ukończył Akademię Rolniczą 

w Szczecinie, gdzie otrzymał tytuł inżyniera.  
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Do Katynia pojechał jako opiekun babci. Za-

fascynowany opowieściami o swym dziadku, 

chciał po raz pierwszy odwiedzić miejsce je-

go spoczynku. Uroczystości pogrzebowe zor-

ganizowała gorzowska „Solidarność”. Tuż 

przed rozpoczęciem pogrzebu katedra go-

rzowska była wypełniona po brzegi. Przybyli 

także uczniowie gorzowskich szkół, harcerze 

i przedstawiciele władz państwowych i samo-

rządowych oraz wielu gorzowian. Liturgii ża-

łobnej przewodniczył bp Stefan Regmunt, bi-

skup diecezjalny diecezji zielonogórsko-

gorzowskiej. W oczekiwaniu na liturgię został 

odczytany wiersz Zbigniewa Herberta Guziki.    

We Mszy koncelebrowanej, obok licznie 

przybyłego duchowieństwa uczestniczył rów-

nież ks. prałat Witold Andrzejewski, kapelan 

gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, znany nie 

tylko w Gorzowie duszpasterz „Solidarności”. 

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 84-90. 
--------------------------- 

  Profesor Cieszewski  

oczyszczony z zarzutów 

    Sąd w Warszawie orzekł, że oświadczenie 

lustracyjne złożone przez prof. Chrisa Cie-

szewskiego – naukowca zajmującego się 

m.in. katastrofą smoleńską – było zgodne 

z prawdą i nigdy nie współpracował on ze 

służbami specjalnymi PRL. (…)  

    W grudniu 2013 r. Telewizja Polska wy-

emitowała program „Po prostu” autorstwa 

Tomasza Sekielskiego. (…) Sekielski oskar-

żył wręcz naukowca o tajną współpracę ze 

Służbą Bezpieczeństwa. Profesor Chris Cie-

szewski, który w latach 80. był w Polsce dzia-

łaczem niepodległościowym, natychmiast 

zdementował nieprawdziwe informacje. (…) 

Po programie Sekielskiego naukowiec złożył 

wniosek o autolustrację. 19 lutego 2015 r. za-

padł wyrok. Sąd nie miał wątpliwości, że 

Chris Cieszewski nie był współpracownikiem 

komunistycznych służb specjalnych. (…)  

    Dlaczego dziennikarz TVP zajął się wła-

śnie prof. Chrisem Cieszewskim? W progra-

mie „Po prosu” wyraźnie zaznaczono, że Se-

kielski zainteresował się naukowcem, gdyż 

ten zajmuje się katastrofą smoleńską i „stał 

się sławny w Polsce za sprawą zespołu Anto-

niego Macierewicza”. 

się sławny w Polsce za sprawą zespołu Anto-

niego Macierewicza”. Co więcej – prof. Cie-

szewski prezentuje hipotezy całkowicie od-

mienne od tych, które przedstawili Rosjanie 

i rządowa komisja Millera. Nie ulega wiec 

wątpliwości, że program Sekielskiego – opie-

rający się, jak uznał sąd, na kłamstwach – 

miał uderzyć zarówno w profesora, jak i ze-

spół Antoniego Macierewicza oraz w ludzi 

badających katastrofę smoleńską niezależnie 

od organów państwowych. 

    Należy podkreślić, że emisja programu 

Tomasza Sekielskiego odbyła się kilka tygo-

dni po II Konferencji Smoleńskiej, podczas 

której prof. Cieszewski stwierdził, że słynna 

„pancerna” brzoza została złamana przynajm-

niej pięć dni przed 10 kwietnia 2010 r. (…) 

Grzegorz Wierzchowski, Gazeta Polska, nr 8 

(1124), 25 II 2915, str. 11 
 

Strach przed śledztwem 

    Zablokowanie przez eurodeputowanych 

Platformy Obywatelskiej wpisu do rezolucji 

Parlamentu Europejskiego, który mówił 

o międzynarodowym śledztwie w sprawie ka-

tastrofy smoleńskiej, wskazuje, że PO się go 

obawia. (…) 

(wd), Niedziela, nr 12, 22 III 2015, str. 7 
 

Z lęku przed prawdą 

    Czym można w ogóle wytłumaczyć głoso-

wanie przeciw prawu Polski do poznania 

prawdy o katastrofie smoleńskiej? Czym poli-

tycy PO uzasadniali przeciwstawienie się 

w Parlamencie Europejskim międzynarodo-

wemu śledztwu w tej sprawie? Zaufaniem do 

Rosji? Obawą, że prawda otwiera drogę do 

nowej zimnej wojny – jak to uzasadniał pre-

mier Tusk przed pięciu laty? Dziś, gdy na 

Ukrainie toczy się wojna gorąca, a Rosja 

prowadzi agresywna kampanie propagandową 

przeciw Zachodowi – cały świat już widzi, co 

warte było tamto „zaufanie”. Posłowie PO 

tłumaczą wiec teraz, ze nie chcą międzynaro-

dowego śledztwa smoleńskiego ze względu 

na… suwerenność. (…)  

    Co mogło naprawdę kierować politykami 

PO? Najwyraźniej obawa przed czysto mi-

mowolnym ujawnieniem w śledztwie faktów 

niewygodnych dla obecnej władzy. (…) 

Marek Jurek, Idziemy 29 III 2015, str. 22 
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Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r.  

SEP – D/15.1-6 
 

Szanowny Panie Prezesie, 

    dziękuję za pismo z dnia 13 lutego br. wraz 

z załączonym „Apelem Zarządu Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach skierowanym do 

Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ra-

tyfikowania Konwencji o zapobieganiu i zwal-

czaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domo-

wej”. 

    Na ręce Szanownego Pana składam wyrazy 

wdzięczności dla Osób zaangażowanych w dzia-

łania Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach. W szczególny sposób dziękuję za troskę 

o rodzinę, o eksponowanie jej piękna i wartości. 

Na uznanie zasługują inicjatywy podejmowane 

przez Państwa w celu ochrony i wsparcia tej pod-

stawowej komórki społecznej w zmaganiach 

z  destabilizującymi ideologiami, przeciwnymi 

godności i wolności człowieka. 

    Łączę wyrazy szacunku i serdecznych pozdro-

wień w Panu 

  + Artur G. Miziński 

  Sekretarz Generalny 

  Konferencji Episkopatu Polski 

------------------------------- 

Szanowny Pan 

Andrzej DAWIDOWSKI 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Apel Zarządu KIK w Katowicach w prasie 

 
Nasza Polska, nr 8 (1006), 24 II 2015, str. 7 

 

Konwencja przeszła przez senat 

    Ustawę ratyfikującą Konwencję Rady Europy 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej poparło 49 senato-

rów, przeciwnych było 38, a jedna osoba 

wstrzymała się od głosu. (…)  

     Dzień przed głosowaniami z senatorami Plat-

formy Obywatelskiej spotkała się w tej sprawie 

premier Ewa Kopacz. Chciała mieć pewność, ze 

nie będzie żadnej niespodzianki i jej partia opo-

wie się za przyjęciem dokumentu. (…)  

    Inne zastrzeżenia to zarzut niezgodności kon-

wencji z Konstytucją RP. Chodzi o nieingerencję 

państwa w światopogląd, przekonania filozo-

ficzne i religijne obywateli oraz zapewniającymi 

swobodę w wyrażaniu ich publicznie (art. 25 ust. 

2). Ponadto dokument Rady Europy wprowadza 

genderową definicję płci społeczno-kulturowej, 

która prowadzi do uznania za małżeństwo pary 

jednopłciowe. A to koliduje z art. 18 konstytucji, 

który deklaruje, że małżeństwo to związek ko-

biety i mężczyzny. (…), 

Mariusz Majewski, Gość Niedzielny, 

nr 10 rok XCII, 15 III 2015, str. 8   

 

Jak ws. konwencji głosowali senatorowie 

    Zobacz, jak w tej sprawie zachował się twój 

wybraniec.  

    Senat przegłosował zgodę na ratyfikację gen-

derowej konwencji „antyprzemocowej”. Za gło-

sowało 49 senatorów, przeciw 38, wstrzymał się 

1, nie głosowało 12. Senacki sukces ideologów 

gender był możliwy głównie dzięki głosowaniu 

senatorów partii rządzącej. 

    Ze względu na szczególną wagę tego głoso-

wania, warto, aby każdy wiedział, jak zachował 

się jego wybraniec. Dlatego publikujemy nazwi-

ska wszystkich senatorów - tych, którzy głoso-

wali za, przeciw, którzy wstrzymali się od głosu, 

a także tych, którzy nie głosowali. 
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    Spośród 49 głosujących senatorów klubu Plat-

formy Obywatelskiej 45 opowiedziało się za raty-

fikacją konwencji. Są to: 

Łukasz Abgarowicz 

Anna Aksamit 

Mieczysław Augustyn 

Ryszard Bonisławski 

Bogdan Borusewicz 

Barbara Borys-Damięcka 

Alicja Chybicka 

Leszek Czarnobaj 

Robert Dowhan 

Jarosław Duda 

Witold Gintowt-Dziewałtowski 

Stanisław Gorczyca 

Ryszard Górecki 

Maciej Grubski 

Piotr Gruszczyński 

Stanisław Jurcewicz 

Bogdan Klich 

Ryszard Knosala 

Andrzej Kobiak 

Zbigniew Meres 

Jan Michalski 

Rafał Muchacki 

Ireneusz Niewiarowski 

Norbert Obrycki 

Andrzej Person 

Leszek Piechota 

Józef Pinior 

Aleksander Pociej 

Marian Poślednik 

Sławomir Preiss 

Marek Rocki 

Jadwiga Rotnicka 

Jan Rulewski 

Janusz Sepioł 

Witold Sitarz 

Andrzej Szewiński 

Grażyna Sztark 

Aleksander Świeykowski 

Piotr Wach 

Edmund Wittbrodt 

Michał Wojtczak 

Jan Wyrowiński 

Adam Zdziebło 

Piotr Zientarski 

    Przeciw zagłosowało tylko 4 senatorów klubu PO: 

Tadeusz Arłukowicz 

Stanisław Iwan 

Tadeusz Kopeć 

Jan Filip Libicki 

    Wstrzymał się 

Andrzej Misiołek 

    Nie głosowało 11 senatorów klubu PO: 

Andrzej Grzyb 

Helena Hatka 

Stanisław Hodorowicz 

Wiesław Kilian 

Kazimierz Kleina 

Marek Konopka 

Jarosław Lasecki 

Andrzej Owczarek 

Maria Pańczyk-Pozdziej 

Bogusław Śmigielski 

Roman Zaborowski 

    Senatorowie Klubu Parlamentarnego Prawo 

i Sprawiedliwość stawili się w komplecie, czyli 

w liczbie 32 i w komplecie też zagłosowali prze-

ciw ratyfikacji: 

Grzegorz Bierecki 

Przemysław Błaszczyk 

Jerzy Chróścikowski 

Henryk Cioch 

Grzegorz Czelej 

Dorota Czudowska 

Wiesław Dobkowski 

Mieczysław Gil 

Stanisław Gogacz 

Jan Maria Jackowski 

Stanisław Karczewski 

Maciej Klima 

Izabela Kloc 

Maria Koc 

Stanisław Kogut 

Waldemar Kraska 

Robert Mamątow 

Marek Martynowski 

Andrzej Matusiewicz 

Andrzej Pająk 

Bohdan Paszkowski 

Bogdan Pęk 

Zdzisław Pupa 

Jarosław Rusiecki 

Czesław Ryszka 

Janina Sagatowska 

Michał Seweryński 

Wojciech Skurkiewicz 

Krzysztof Słoń 

Kazimierz Wiatr 

Grzegorz Wojciechowski 

Alicja Zając 

    Z Koła Senatorów Niezależnych dwóch zagło-

sowało za ratyfikacją: 
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Marek Borowski 

Włodzimierz Cimoszewicz 

… i jeden przeciw: Jarosław Obremski 

    Nie głosował: Kazimierz Kutz 

    Jedyny senator Sprawiedliwej Polski zagłoso-

wał przeciw: Kazimierz Jaworski 

Senatorowie Klubu Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego zagłosowali za ratyfikacją konwencji: 

Andżelika Możdżanowska 

Józef Zając 

http://gosc.pl/doc/2380557.Jak-ws-konwencji-

glosowali-senatorowie 

 

Jestem katolikiem, ale… 

    Konwencja przemocowa Rady Europy podwa-

ża i rozmywa fundament zasad podstawowych. 

Zgoda na ratyfikację konwencji przemocowej 

Rady Europy (tak, przemocowej, bo to jest prze-

moc na społeczeństwie w imię neomarksistow-

skiej ideologii gender) w Sejmie i Senacie nie by-

łaby możliwa, gdyby posłowie i senatorowie PO, 

którzy deklarują się jako wierzący, nie przyjmo-

wali postawy „jestem katolikiem, ale...”. Niektó-

rzy parlamentarzyści PO podczas prac w komi-

sjach oraz na forum obu izb z jednej strony pod-

kreślali swój katolicyzm, lecz z drugiej – kryty-

kowali Episkopat Polski za jasne stanowisko ws. 

konwencji oraz wybiórczo powoływali się na 

Magisterium Kościoła i tendencyjnie je interpre-

towali. (…)                         Jan Maria Jackowski, 

 Niedziela, nr 12, 22 III 2015, str. 38 

 

Apel radnych do prezydenta 

ws. konwencji antyprzemocowej 

    Katowiccy radni apelują do prezydenta Broni-

sława Komorowskiego, by nie podpisywał usta-

wy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapo-

bieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 

i przemocy domowej. Ustawa obecnie znajduje 

się Senacie.  

    Przyjęcie oświadczenia z apelem do prezydenta 

RP w tej sprawie zaproponował w środę współ-

rządzący w Katowicach klub PiS (6 radnych 

w 28-osobowej radzie), apelując o poparcie więk-

szego koalicjanta - klubu Forum Samorządowe 

i Piotr Uszok (12 radnych; z Forum wywodzi się 

też prezydent miasta Marcin Krupa). Sprzeciw 

wobec oświadczenia w zaproponowanym 

brzmieniu zgłosiła PO (jej klub liczy 8 radnych). 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Apel-

radnych-do-prezydenta-ws-konwencji-

antyprzemocowej,wid,17311611,wiadomosc.html 

Apel do Władz III Rzeczpospolitej, do Władz 

Unii Europejskiej, do Władz Narodów Świata 

    Kilkanaście dni po międzynarodowych uro-

czystościach 70-tej rocznicy wyzwolenia nie-

mieckiego obozu zagłady Auschwitz podpisuje-

my ten Apel w piwnicy bloku śmierci, obok celi 

śmierci Św. Maksymiliana M. Kolbego, w miej-

scu, gdzie zbrodniarze niemieccy po raz pierw-

szy użyli gazu – cyklonu B produkcji IG Farbe-

nindustrie, do zabicia we wrześniu 1941 r. około 

600 rosyjskich i około 250 polskich więźniów 

obozu. 

     Niemieccy ludobójcy, korzystając ze zbrodni-

czych, rasistowskich pseudouzasadnień hitlerow-

skiego ustawodawstwa odmawiającego człowie-

czeństwa Żydom, Polakom, Romom, Rosjanom, 

masowo wykorzystywali cyklon B produkcji IG 

Farbenindustrie do realizacji swych ludobój-

czych planów. 

    W wielu krajach świata wykorzystuje się pi-

gułkę RU-486 produkcji firmy Höchst do maso-

wego zabijania ludzi przed narodzeniem – po-

czętych dzieci. Przypominamy, że firma Höchst 

powstała w wyniku przekształceń zbrodniczej IG 

Farbenindustrie.  

    Podobnie jak w tragicznej przeszłości próbuje 

się usprawiedliwić zbrodnię zabijania niewin-

nych ludzi poprzez arbitralne, irracjonalne, 

w istocie swej rasistowskie, próby odmawiania 

człowieczeństwa dzieciom przed narodzeniem. 

    7 stycznia 2015 r., decyzją Komisji Europej-

skiej, dopuszczona została w krajach UE – bez 

recepty – tzw. pigułka „dzień po” – ellaOne fir-

my HRA Pharma powiązanej z firmą Höchst. 

    Pigułka ta, w zależności od fazy cyklu kobie-

cego, w którym zostanie zastosowana, działa an-

tykoncepcyjnie lub wczesnoporonnie czyli po-

wodując śmierć poczętej istoty ludzkiej w jej 

wczesnej fazie rozwoju, unicestwia życie poczę-

tego dziecka. 

    W ubiegłym wieku uczciwi lekarze, wykorzy-

stując nowoczesną aparaturę medyczną, wykaza-

li w sposób naukowy: życie człowieka zaczyna 

się w momencie poczęcia, a prawo do życia jest 

podstawowym prawem człowieka. 

    Z tego miejsca szczególnego ludobójstwa wo-

łamy: 

• każdy człowiek ma prawo do życia, każde po-

częte dziecko także, 

• nigdy więcej w Polsce, ani w jakimkolwiek in-

nym kraju, ludobójczych produktów firmy IG 

http://gosc.pl/doc/2380557.Jak-ws-konwencji-glosowali-senatorowie
http://gosc.pl/doc/2380557.Jak-ws-konwencji-glosowali-senatorowie
http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Apel-radnych-do-prezydenta-ws-konwencji-antyprzemocowej,wid,17311611,wiadomosc.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Apel-radnych-do-prezydenta-ws-konwencji-antyprzemocowej,wid,17311611,wiadomosc.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Apel-radnych-do-prezydenta-ws-konwencji-antyprzemocowej,wid,17311611,wiadomosc.html
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Farben-industrie i jej zbrodniczych kontynuato-

rów, 

• wyeliminujmy zamachy na życie ludzkie za-

równo te realizowane poprzez aborcję chirur-

giczną jak i środki farmakologiczne typu RU 486 

czy ellaOne. 

    Apel podpisali: 

Halina i Czesław Chytrowie, animatorzy Dzieła 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Archidie-

cezji Krakowskiej 

Ewa Ekiert, członek Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Oświęcimiu 

Henryk Ekiert, prezes Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Oświęcimiu 

lek. med. Krystyna Gebauer 

Alfred Goraj, współpracownik Tygodnika Rodzin 

Katolickich „Źródło” 

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, prezes Pol-

skiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wycho-

wawców 

dr inż. Adam Kisiel, redaktor naczelny Tygodni-

ka Rodzin Katolickich „Źródło” 

lek. med. Grażyna Szczelina 

dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzy-

szenia Obrońców Życia Człowieka 

Konzentrationslager Auschwitz, 7 lutego 2015 r. 

Źródło, nr 12, 22 III 2015, str. 12 

Czytaj więcej: http://www.pro-life.pl/tak-

dzialamy/nasze-inicjatywy/apel-do-wladz-iii-

rzeczpospolitej-do-wladz-unii-europejskiej-do-

wladz-narodow-swiata 
 

    Ulotkę informacyjną o skutkach używania tej 

pigułki można pobrać ze strony: 

http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10111 

 

 

Kto powinien być prezydentem Polski? 

    W poprzednim numerze „Dlatego” przedstawi-

łem czytelnikom pewne materiały i zakończyłem 

ogólnymi wskazówkami, nie nawiązując do 

ewentualnych kandydatów. Niżej przedstawię 

kilka konkretów, które mogą ułatwić wybór. 

Stanisław Waluś 

    

Duda – to się uda? 

    Andrzej Duda dynamicznie zaczął swoją kam-

panię prezydencką, wnosząc do niej świeżość, 

witalność oraz energię. Jeśli utrzyma ten styl, 

może – mimo wielkiej przewagi obecnego prezy-

denta – doprowadzić do drugiej tury wyborów. 

A wówczas każde rozstrzygniecie będzie możli-

we. (…)  

    W świetnie wygłoszonym przemówieniu Duda 

nakreślił wizję prezydentury aktywnej, w której 

centrum będzie troska o każdego obywatela. 

Ważnym elementem jego wizerunku nakreślone-

go na konwencji było przedstawienie siebie jako 

dziedzica myśli politycznej i programu prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego. – Lech Kaczyński 

szedł po prezydenturę, mając wizję państwa 

sprawiedliwego dla wszystkich, państwa, które 

równo traktuje swoich obywateli. Chciał Polski 

silnej, która będzie umiała obronić najsłabszych 

i nie będzie musiała bać się silnych. Chciał, by 

w życiu codziennym zwyciężała w naszym kraju 

uczciwość, a nie cynizm i draństwo – mówił. 

Zapowiedział kontynuację tego programu. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny nr 7, rok 

XCII, 15 II 2014, str. 40-41 

 

Dwie czarne legendy 

     Żeby spłacić dług żołnierzom wyklętym, mu-

simy wydobyć spod ziemi nie tylko ich kości, ale 

i sny o wolnej Polsce. (…) Punktem kulminacyj-

nym tegorocznych obchodów okazała się wia-

domość o zidentyfikowaniu szczątków Danuty 

Siedzikówny „Inki”. (…) 

    Szkoda tylko, że Instytut Pamięci Narodowej 

podał przełomową informację podczas spotkania 

z Bronisławem Komorowskim, który już wielo-

krotnie dowiódł, że ma kłopoty z ortografią, nie 

wspominając o wiedzy historycznej. 

    Tym razem prezydent w krótkim przemówie-

niu podkreślił potrzebę pamięci „o ofiarach, któ-

re były ofiarami właśnie tych żołnierzy wyklę-

tych”. Fakt, iż głowa państwa nawołuje Polaków 

do uczczenia funkcjonariuszy NKWD, UB, partii 

komunistycznej oraz cywilnych donosicieli, 

wywołał pewną konsternację w środowiskach 

niepodległościowych. Na szczęście rzecznicy 

prezydenckiego majestatu szybko wyjaśnili, że 

eto była prosta oszybka. (…) 

Wojciech Wencel, Gość Niedzielny, nr 10 rok 

XCII, str. 74 

 

Kolejny kwiatek dotyczący Prezydenta RP 

    W publikacji "Dziesięciolecie Polski Niepod-

ległej" Bronisław Komorowski przedstawiony 

jest jako "doktor nauk humanistycznych". Ta no-

ta biograficzna wprowadza czytelników w błąd, 

bowiem prezydent może się pochwalić nie obro-

ną doktoratu, a jedynie tytułem Doktora Honoris 

Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy. 

http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/apel-do-wladz-iii-rzeczpospolitej-do-wladz-unii-europejskiej-do-wladz-narodow-swiata
http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/apel-do-wladz-iii-rzeczpospolitej-do-wladz-unii-europejskiej-do-wladz-narodow-swiata
http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/apel-do-wladz-iii-rzeczpospolitej-do-wladz-unii-europejskiej-do-wladz-narodow-swiata
http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/apel-do-wladz-iii-rzeczpospolitej-do-wladz-unii-europejskiej-do-wladz-narodow-swiata
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    Jak w publikacji przedstawiony jest Bronisław 

Komorowski, obecnie urzędujący Prezydent RP? 

     "Bronisław Komorowski, dr nauk humani-

stycznych, minister obrony narodowej; poseł na 

sejm w latach:1990-1993 - podsekretarz stanu 

w MON, członek Unii Demokratycznej, 1994-97 

- członek prezydium Rady Krajowej Unii Wolno-

ści, 1997-1998 sekretarz generalny Stronnictwa 

Konserwatywno-Ludowego, od 1998 r. członek 

Zarządu Krajowego SKL." 

Czesław Duda 

 

Andrzej Duda i Bronisław Komorowski 

w bazie danych „Nauka Polska” 

Andrzej Duda: 

dr Andrzej Sebastian Duda  

Dyscypliny KBN:  nauki prawne  

Specjalności:  postępowanie administracyjne, po-

stępowanie sądowo-administracyjne, prawo ad-

ministracyjne, prawo samorządu terytorialnego 

Bronisław Komorowski: 

Ludzie nauki   

Liczba znalezionych rekordów: 0 

Pobrano 11 III 2015 r. Stanisław Waluś 

 

„Prezydent wspiera in vitro, bo uważa, 

że małżeństwo i rodzicielstwo jest tak wielkim 

szczęściem, że nie można ludziom tego 

odmawiać” – powiedział Tomasz Nałęcz szef 

kancelarii prezydenta 

Bronisława Komorowskiego 

    Tymczasem on sam ruszył w Polskę dzieląc się 

z wyborcami swymi przemyśleniami. W Nowym 

Targu mówił: „W rodzinie jak w rodzinie. Bywa, 

że taki przyjdzie napity na święta, bywa, że 

przyjdzie z nieumytymi nogami albo rękami, 

w kaloszach wejdzie w cudze święto”; w Alek-

sandrowie Kujawskim odwoływał się do bajki, 

której bohaterami są Smerfy, wspominając 

o Smerfie Marudzie. Z kolei w czasie wizyty 

u rolnika w Szlachcinie zwiedził oborę, zagadując 

do krów: „O, widzę jakaś wyraźnie zainteresowa-

na. O tobie rozmawiamy”.  (…) 

 

Andrzej Duda zapowiedział, że gdy zostanie 

wybrany na urząd Prezydenta RP, 

nie podpisze ustawy in vitro 

    Jego słowa spotkały się z histerycznym ata-

kiem środowisk lewacko-liberalnych. „Nie jest to 

ustawa, która w sposób rozsądny regulowałaby te 

kwestie. Ja jestem przeciwnikiem in vitro, cho-

ciaż rozumiem ludzi, którzy chcieliby mieć dzieci 

za wszelką cenę. Dziwię się, że polski rząd w tak 

mocny sposób i partia rządząca wspierają usta-

wę, która nie niesie za sobą metody leczenia. Ja-

ko prezydent RP, który ma takie poglądy, a nie 

inne, który jest człowiekiem wierzącym, nie wa-

ham się tego powiedzieć, jestem przeciw tego 

typu rozwiązaniom” -  powiedział europoseł An-

drzej Duda.  

Źródło. Tygodnik Rodzin katolickich, 

 nr 12 (1212),  22 III  2015, str. 27. 

 

Jeżeli Andrzej Duda zostanie prezydentem... 

Z dr. Andrzejem Dudą, kandydatem PiS na pre-

zydenta RP, rozmawia ks. Ireneusz Skubiś 

    Ks. Ireneusz Skubiś: – Czy jako kandydat na 

prezydenta RP widzi Pan możliwość większego 

wsparcia polskiej rodziny?  

    Dr Andrzej Duda: – Polska rodzina – rodzina 

w ogóle, nie tylko w naszym kraju – wymaga 

wręcz obrony, nie tylko wsparcia. Możemy tu 

mówić o kilku elementach pomocy rodzinie. 

Przede wszystkim o wsparciu przez obronę ro-

dziny oraz przez blokowanie wszelkich działań, 

które oznaczają podcinanie korzeni, na których 

zbudowane jest polskie społeczeństwo – myślę 

o korzeniach naszej wiary. Chodzi o wprowa-

dzanie obcych prądów ideologicznych i obcych 

pojęć, które w rozumieniu ideologii lewackiej 

mają zbudować nowego człowieka, z czym jako 

katolik i jako człowiek, ojciec rodziny, absolut-

nie się nie zgadzam. Druga sprawa to kwestia 

ekonomiczna. Jestem przekonany, że kraj po-

trzebuje dzisiaj wielkiego planu odbudowy pol-

skiej gospodarki, odbudowy przemysłu, bo po-

trzebne są miejsca pracy, żeby młodzi ludzie nie 

bali się zakładać rodziny, by mieli pracę, wyna-

grodzenie, żeby nie wyjeżdżali z Polski, ale tu 

zawierali związki małżeńskie, tutaj mieli dzieci. 

Odbudowa polskiej gospodarki w ogromnym 

stopniu będzie sprzyjać polskim rodzinom. Bo 

z tego będą miejsca pracy. A dzisiaj brak pracy 

lub strach przed jej utratą jest bolączką milionów 

polskich rodzin. (…) 

    Ks. Ireneusz Skubiś: - Jak, jako prezydent, 

uzasadniłby Pan odmowę ratyfikacji Konwencji 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej? 

    Dr Andrzej Duda: (…) Konwencja ta wprost 

zakłada niszczenie tradycji i wiary, choć mówi 

tylko o walce ze stereotypami. (…) Polacy mogą 

być pewni, że jeżeli zdecydują, iż zostanę prezy-

dentem RP, to nie ratyfikuję tej konwencji. 
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    Ks. Ireneusz Skubiś: – W jaki sposób mógłby 

Pan, będąc prezydentem kraju, pomóc polskiej 

wsi, by w rękach Polaków pozostały polskie zie-

mie i lasy oraz inne zasoby naturalne? 

    Dr Andrzej Duda: – Jeżeli Polacy wybiorą 

mnie na urząd prezydenta RP, z całą pewnością 

będę bronił polskich lasów w tym znaczeniu, że 

nie dopuszczę do wejścia w życie ustaw, które 

miałyby prowadzić do ich prywatyzacji, i nie 

zgodzę się na żadne działania natury legislacyj-

nej, które miałoby prowadzić do osłabienia 

przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe. Lasy 

powinny pozostać własnością państwa polskiego, 

czyli nas wszystkich. (…) Jeżeli chodzi o ochronę 

polskiej ziemi – rzeczywiście, sytuacja jest bar-

dzo niebezpieczna. 1 maja 2016 r. wygasają 

ostatnie ograniczenia w obrocie polską ziemią 

i będą ją mogły swobodnie nabywać zagraniczne 

podmioty. I tutaj konieczna jest specjalna ustawa, 

która chroniłaby interes Polski i polskich rolni-

ków. Sytuacja polskich rolników jest coraz trud-

niejsza. (…) 

    Ks. Ireneusz Skubiś: – Jakie możliwości zabez-

pieczenia polskiej tożsamości daje, według Pana, 

urząd prezydenta RP? 

    Dr Andrzej Duda: – Prezydent RP ma wiele 

możliwości, chociażby poprzez swoją – także 

symboliczną – rangę najwyższego przedstawicie-

la RP. Samą swoją obecnością może podkreślać 

ważność pewnych wydarzeń kulturalnych, a omi-

jać te, które są sprzeczne z naszą tradycją. Prezy-

dent ma również prawo wypowiedzieć się kry-

tycznie i ja, jeśli nim zostanę, z pewnością z tego 

skorzystam, by wspierać to, co jest dobre z punk-

tu widzenia polskiej kultury, budowania naszej 

tożsamości narodowej, postaw patriotycznych. 

Bo, niestety, w ostatnich latach często mamy do 

czynienia z wydarzeniami pseudokulturalnymi, 

antypolskimi, z działaniami obrażającymi ludzi 

wierzących. (…) 

    Ks. Ireneusz Skubiś: – Czy widzi Pan – jako 

ewentualny przyszły prezydent RP – jakieś możli-

wości obrony chrześcijan w Iraku, Syrii, Egipcie, 

Pakistanie?... 

    Dr Andrzej Duda: – Trzeba przede wszystkim 

– i to jest minimum tego, co można zrobić – na 

arenie międzynarodowej bardzo piętnować tego 

typu działania. Czynimy to, będąc w Parlamencie 

Europejskim, domagając się chociażby na Komi-

sji Spraw Zagranicznych, aby zwracać uwagę na 

prześladowanie chrześcijan. (…) 

    Ks. Ireneusz Skubiś: – Co powiedziałby Pan, 

jako prezydent RP, papieżowi Franciszkowi pod-

czas składania mu wizyty? 

    Dr Andrzej Duda: – Poprosiłbym go o stałą 

modlitwę za naszą ojczyznę. Prosiłbym także 

o modlitwę za mnie do Ducha Świętego, żebym 

był mądrym i dobrym prezydentem. Jestem głę-

boko przekonany, że bez modlitwy nie da się re-

alizować wielkich zadań. (…) 

    Ks. Ireneusz Skubiś:– Nie mogę nie poruszyć 

jeszcze jednego ważnego tematu: kwestii ochro-

ny życia... 

    Dr Andrzej Duda: – Zwłaszcza wobec ostat-

nich działań, takich jak wprowadzenie swobod-

nej sprzedaży prawie dzieciom pigułki wczesno-

poronnej, trzeba jasno i zdecydowanie powie-

dzieć: w Polsce musi być wprowadzona absolut-

na ochrona życia, przede wszystkim tego bez-

bronnego – poczętego. (…)  

    Ks. Ireneusz Skubiś: – Dziękuję za cenne sło-

wa, które świadczą o Pana odpowiedzialności 

i trosce o dzień dzisiejszy i przyszłość rodaków. 

Życzymy powodzenia! 

Niedziela, nr 10, 8 III 2015, str. 22-23 

http://www.niedziela.pl/artykul/117182/nd/Jezeli

-Andrzej-Duda-zostanie-prezydentem 

 

Akademicki Komitet Honorowy 

Andrzeja Dudy 

Poznań-Kraków-Łódź-Warszawa, 27 lutego 

2015 r. 
 

Daj nam poczucie siły 

i Polskę daj nam żywą, 

by słowa się spełniły 

nad ziemią tą szczęśliwą. 
 

Jest tyle sił w narodzie, 

jest tyle mnogo ludzi; 

niechże w nie duch twój wstąpi 

i śpiące niech pobudzi. 
 

Nie ścierpię już niedoli 

ani niewolnej nędzy. 

Sam sięgnę lepszej doli 

i łeb przygniotę jędzy. 
 

Zwyciężę na tej ziemi, 

z tej ziemi PAŃSTWO wskrzeszę. 

Synami my twojemi, 

błogosław czyn i rzeszę! 

 

Stanisław Wyspiański Wyzwolenie 

 

http://www.niedziela.pl/artykul/117182/nd/Jezeli-Andrzej-Duda-zostanie-prezydentem
http://www.niedziela.pl/artykul/117182/nd/Jezeli-Andrzej-Duda-zostanie-prezydentem
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    My, niżej podpisani członkowie i sympatycy 

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezy-

denta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, 

Łodzi i Warszawie, powołujemy Akademicki Ko-

mitet Honorowy doktora Andrzeja Dudy. 

     Jesteśmy przekonani, że Polska umiejętnie, 

sprawnie i uczciwie rządzona może wyrwać się 

z impasu rozwojowego, odrodzić się i dołączyć 

do najbardziej rozwiniętych państw Zachodu, sta-

jąc się szczęśliwą Ojczyzną dla swych obywateli: 

dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń. 

     Głęboko wierzymy, że wybór pana doktora 

Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej zapoczątkuje proces odrodzenia 

narodowego i państwowego. 

    Polska ma znaczący potencjał naukowy: uczo-

nych, którzy w zagranicznych instytucjach na-

ukowych osiągają spektakularne sukcesy; ma też 

rozbudowaną, choć głęboko niedoinwestowaną in-

frastrukturę naukową. Ten potencjał trzeba uru-

chomić i odpowiednio umotywować, by stał się 

motorem dynamicznego rozwoju naszego pań-

stwa. Jesteśmy gotowi podjąć się takiego wysiłku. 

    Nasz Komitet ma charakter otwarty. Zapra-

szamy do niego pracowników nauki ze wszyst-

kich ośrodków i środowisk naukowych, którzy – 

jak my – widzą konieczność gruntownej przebu-

dowy Polski. Można do nas dołączać, zapisując 

się do Komitetu na stronie internetowej AKO Po-

znań:   http://ako.org.pl 

 

 Współprzewodniczący Komitetu Honorowego: 

1.prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – AKO Po-

znań 

2.prof. dr hab. Ryszard Kantor – AKO Kraków 

3.prof. dr hab. Michał Seweryński – AKO Łódź 

4.prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – AKO 

Warszawa 

 

Członkami są między innymi: 

mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK, Poznań 

dr inż. Andrzej Cholewa, Gliwice   

prof. dr hab. inż. Marian Błachuta – Politechnika 

Śląska, Gliwice 

dr hab. inż. Piotr Gawor – Politechnika Śląska – 

prof., Gliwice 

prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Mu-

zyczna, Katowice 

prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing – Politechnika 

Śląska, Gliwice 

inż. informatyk Antoni Hallek, Zabrze  

mgr inż. mechanik Tadeusz Hanak, Zabrze 

Danuta Jarosz – pracownik administracyjny 

SUM w Katowicach – przewodnicząca NSZZ 

,,S" SUM, Sosnowiec 

dr inż. Halina Kamionka-Mikuła, Gliwice 

dr inż. Eugeniusz Kosek, Gliwice  

prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Politechnika 

Śląska, Gliwice 

dr inż. Jerzy Kuźnik, Luboń  

dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska, 

Zabrze 

dr hab. inż. Adam Michczyński – Politechnika 

Śląska, Gliwice  

mgr Krystyna Partuś – KIK w Katowicach Sek-

cja Zabrze, Zabrze  

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

technika Śląska, Gliwice 

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

inż. Robert Prorok, Zabrze  

dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska, 

Gliwice 

dr Krystyna Rożek-Lesiak – lekarz Stow. Mise-

ricordia, Zabrze 

mgr inż. Jadwiga Julia Rudnicka – poseł I i sena-

tor VI kadencji, Gliwice 

mgr Małgorzata Sołtysiak – KIK i Ruch Społ. 

im. Prez. Lecha Kaczyńskiego, Kielce 

dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze  

dr hab. inż. Marek Smolik – prof. Politechniki 

Śląskiej, Gliwice 

mgr inż. Janina Szymanowicz – Katolickie Stow. 

Wychowawców, Gliwice 

dr inż. Piotr Urbanowicz – Uniwersytet Śląski, 

Mysłowice  

dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN i KIK, Ka-

towice 

prof. Włodzimierz Wawszczak – Politechnika 

Łódzka, Łódź 

dr inż. Krystyna Wojciechowska – Politechnika 

Śląska / st. wykładowca na emeryturze, Gliwice  

mgr filolog Witold Zajączkowski, Gliwice  

dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska, 

Gliwice 

 

Akt założycielski Ruchu Kontroli Wyborów 

    W dniu 21 lutego 2015 roku, u tronu Matki 

Boskiej Jasnogórskiej powołujemy obywatelski 

Ruch Kontroli Wyborów, oparty na idei dobro-

wolności i wolontariatu. Wywodzimy się z róż-

nych organizacji stowarzyszeń i grup społecz-

nych. Łączy nas wola obrony demokracji w Pol-

sce i suwerenności Narodu wobec zagrożeń, ja-

kie stwarzają nierzetelnie przeprowadzane wybo-



 11 

ry. (…) Apelujemy do Polaków o udział w gło-

sowaniu, o aktywność i ofiarna pomoc Ruchowi 

Kontroli Wyborów! (…)  

Sygnatariusze 

Ruchu Kontroli Wyborów 

(pod aktem założycielskim podpisali się reprezen-

tanci 76 organizacji) 

    Chcesz przystąpić do RKW – zarejestruj się tu: 

Rejestracja: www.ruchkontroliwyborow.pl 

Kontakt: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl 

Informacje: 

www.stopfalszowaniuwyborow.pl 

Nasza Polska, nr 9 (1007), 3 III 2015, str. 4  

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/234688-

powstan-polsko-ruch-kontroli-wyborow-

powolany-to-wazny-krok-w-kierunku-

zapewnienia-uczciwosci-demokratycznym-

wyborom-zobacz-wideo 

 

Rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

Jan Paweł II 

144 zadania dla Polaków 

Redakcja: Tomasz Balon-Mroczka, 

Wydawnictwo św. Stanisława BM, 

Dom Wydawniczy „Rafael”, Kra-

ków 2010 

Apel Jasnogórski naszą modlitwą 

    Oby Apel Jasnogórski nie przestał być naszą 

modlitwa i naszym programem. Modlitwą i pro-

gramem wszystkich. W ten sposób niech będzie 

modlitwą i programem polskich rodzin. Wiemy, 

że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką 

wspólnotą. Str. 23 

Częstochowa, 5 czerwca 1979,  

Apel Jasnogórski 

 

Litania Narodu Polskiego 

    Ciąg dalszy z poprzednie-

go numeru „Dlatego”. 

 

Świeci Cyrylu i Metody, 

apostołowie Słowian 

módlcie się za nami 

Święty Kazimierzu, patronie 

Litwy módl się za nami 

Święty Jozafacie, patronie 

Rusi módl się za nami 

Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej 

módl się za nami 

Święty Florianie, patronie Krakowa 

módl się za nami 

Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi 

módl się za nami 

Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów 

módl się za nami 

Święta Kingo, patronko Polski i Litwy 

oraz górników módl się za nami 

Święta Jadwigo, patronko Śląska 

módl się za nami 

Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa pol-

skiego módl się za nami 

Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studen-

tów módl się za nami 

Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku 

z Koszyc módl się za nami 

Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy 

spowiedzi módl się za nami 

Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy 

módl się za nami 

Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu 

krakowski módl się za nami 

Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży 

módl się za nami 

Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków 

módl się za nami 

Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty kra-

kowskiej módl się za nami 

Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepoka-

lanej, męczenniku z Auschwitz 

módl się za nami 

Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Ste-

in), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocła-

wianko, męczennico nazizmu i współpatronko 

Europy módl się za nami 

 

In vitro 

„Medycyna, która chciałaby 

być podporządkowana inte-

gralnemu dobru osoby, powin-

na uszanować wartości wła-

ściwe płciowości ludzkiej. Le-

karz pozostaje w służbie osób 

i przekazywania życia ludzkie-

go. Nie jest upoważniony do 

dysponowania nimi ani do decydowania o nich. 

Interwencja lekarska szanuje godność osób, gdy 

ułatwia ten akt lub pozwala uzyskać jego cel, 

jeśli został dokonany w sposób normalny. Prze-

ciwnie, nieraz zdarza się, że interwencja lekar-

ska technicznie zastępuje akt małżeński dla 

uzyskania poczęcia, które nie jest ani jego wy-

nikiem, ani jego owocem. W tym przypadku in-

terwencja lekarzy nie jest, jak powinna być, 

w służbie jedności małżeńskiej, lecz przywłasz-

http://www.ruchkontroliwyborow.pl/
mailto:sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl
http://www.stopfalszowaniuwyborow.pl/
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/234688-powstan-polsko-ruch-kontroli-wyborow-powolany-to-wazny-krok-w-kierunku-zapewnienia-uczciwosci-demokratycznym-wyborom-zobacz-wideo
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/234688-powstan-polsko-ruch-kontroli-wyborow-powolany-to-wazny-krok-w-kierunku-zapewnienia-uczciwosci-demokratycznym-wyborom-zobacz-wideo
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/234688-powstan-polsko-ruch-kontroli-wyborow-powolany-to-wazny-krok-w-kierunku-zapewnienia-uczciwosci-demokratycznym-wyborom-zobacz-wideo
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/234688-powstan-polsko-ruch-kontroli-wyborow-powolany-to-wazny-krok-w-kierunku-zapewnienia-uczciwosci-demokratycznym-wyborom-zobacz-wideo
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/234688-powstan-polsko-ruch-kontroli-wyborow-powolany-to-wazny-krok-w-kierunku-zapewnienia-uczciwosci-demokratycznym-wyborom-zobacz-wideo
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cza sobie funkcję rodzicielską, a w taki sposób 

sprzeciwia się godności oraz niezbywalnym 

prawom małżonków i mającego narodzić się 

dziecka”*. * Kongregacja Nauki Wiary, Donum 

Vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się 

życia ludzkiego i o godności jego przekazywania 

(22.02.1987) nr II/B/7.  

Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, 

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 128 

 

Nieudane zabawy w Boga 

    Pacjentka zaszła w ciążę 

w wyniku in vitro. Gdy przeba-

dano jej ciężko chore dziecko, 

okazało się, że nie jest biolo-

giczną matką. (…) 

    Prof. Stanisław Cerbat, kie-

rownik Zakładu Genomiki Uni-

wersytetu Wrocławskiego, uważa, że prawda mo-

że być jeszcze bardziej bulwersująca. – Nie wy-

kluczam, że w tym wypadku wina leży po stronie 

samej procedury in vitro. Oceniam in vitro 

z punktu widzenia genetyka. Nie interesują mnie 

argumenty religijne, światopoglądowe. Patrzę na 

in vitro chłodnym okiem naukowca i uważam, że 

jest kolosalnym błędem – mówi. 

    Zwiększone ryzyko wad wrodzonych u dzieci 

poczętych metodą in vitro to w debacie publicz-

nej właściwie temat tabu. Kiedy taki argument 

podnoszą przeciwnicy in vitro, są wyszydzani. 

Łatwo ich ośmieszyć, bo czasem wypowiadają się 

nieprecyzyjnie. Ale naukowcy, którzy mogliby 

przedstawić precyzyjne argumenty i poprzeć je 

badaniami, do takiej debaty nie są dopuszczani. 

To już reguła: prof. Cebrat miał trzy razy wziąć 

udział w dyskusjach organizowanych w ośrod-

kach akademickich, lecz z niejasnych powodów 

zostały one odwołane. 

    - Podam jeden przykład. Wśród dzieci z in vi-

tro jest znacząco więcej przypadków tzw. siat-

kówczaka, czyli raka rogówki oka, niż wśród 

dzieci poczętych naturalnie. W dodatku pojawia 

się on u tych dzieci z in vitro, których rodzice 

wcale nie mieli genu odpowiedzialnego za ten ro-

dzaj nowotworu. Mutacja genetyczna powstała na 

etapie sztucznego zapłodnienia – twierdzi prof. 

Stanisław Cebran. 

    Jest też jeszcze inny powód, dla którego gene-

tycy mogą odrzucać procedurę in vitro. – Kiedy 

w gabinecie lekarza w klinice in vitro pojawia się 

para, lekarz od razu zadaje sobie pytanie: dlacze-

go właściwie ci ludzie są bezpłodni? Często bar-

dzo szybko zna odpowiedź. I jest ona brutalna. 

Nie przekaże jej pacjentom, byłoby to wbrew in-

teresom kliniki. Bo musiałby powiedzieć, że to 

natura postawiła im barierę. Nie powinni przeka-

zywać wadliwych genów – mówi prof. Cebrat.    

Maja Narbut, wSieci, nr 6 (115),  

9-15 II 2015, str. 16-19 

 

Kukułcze genderowe jajo 

    Senat głosami Platformy Obywatelskiej przy-

jął konwencję Rady Europy przeciw przemocy 

wobec kobiet i przemocy domowej. Pod pretek-

stem ochrony kobiet, Bruksela wprowadza 

w polskim prawodawstwie „uwzględnienie płci 

społeczno-kulturowej” oraz „promowanie i sku-

teczne wdrażanie polityki równouprawnienia 

między kobietami i mężczyznami”, a także 

„wzmocnienie pozycji kobiet”. Krótko mówiąc, 

Rada Europy podrzuciła nam kukułcze gendero-

we jajo, skoro mamy prawnie zaakceptować 

wymyśloną przez zachodnich lewaków i neo-

marksistow płeć społeczno-kulturową, w odróż-

nieniu od naturalnej płci biologicznej. Czyli od 

teraz człowiek już niekoniecznie rodzi się męż-

czyzną albo kobietą, ale może sobie po latach 

bycia np. mężczyzną, zmienić płeć na kobiecą. 

Najprostszy wniosek: z powodu choroby jednych 

utworzono normę dla wszystkich. 

Czesław Ryszka 

 

Nie przyjmujcie niechrześcijańskiego 

stylu życia 

    Podstawowym (…) powołaniem człowieka 

jest małżeństwo i rodzina. (…) Ze smutkiem, ale 

i ze stanowczym sprzeciwem przeżywamy upo-

wszechnienie pigułki, która zabija poczęte 

dziecko. Z bólem myślimy o decyzji Sejmu, któ-

ry przyjął Konwencję propagującą niechrześci-

jańską koncepcję „gender”. Zasiadają w nim 

przecież przedstawiciele wierzącego w większo-

ści narodu. (…)        ks. kard. Stanisław Dziwisz,  

Źródło nr 10, 8 III 2015, str. 5 

 

 

    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 

i Diecezji Legnickiej: 

http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237 

http://www.globalizacja.org/
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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Czesław Ryszka: 

100-lecie objawień fatimskich 1917 – 2017 

3. Zamach w godzinie Maryi 

    Jak przypomina Gabriel Turowski, 

świadek papieskiego cierpienia 

(Prawda o zamachu, „Różaniec” nr 

5/1997), zamach na Zycie Jana Pawła 

II miał miejsce 13 maja 1981 r. 

o godz. 17.17. O tej samej porze 13 maja 1917 r. 

Matka Boża objawiła się dzieciom w Fatimie. 

Także w tej samej godzinie urodził się Karol 

Wojtyła! Str. 6 

    Od zamachu zaczęto Jana Pawła II nazywać 

Papieżem Fatimy, co ni mniej ni więcej oznacza-

ło, że jego pontyfikat zapowiedziała Matka Boża 

w swoim orędziu. Str. 7 

    To dopiero od Jana Pawła II zaczęła się wła-

ściwa polityka wschodnia Watykanu, ponieważ 

ten Papież znał prawdziwą sytuację Kościoła za 

żelazną kurtyną, przez całe lata był na linii frontu 

prześladowanego Kościoła. Wiedział, że w pań-

stwach komunistycznych z zimną krwią planuje 

się morderstwa kapłanów, stosuje terror ze-

wnętrzny i wewnętrzny, a całe mówienie o de-

mokracji i swobodach obywatelskich jest czystą 

fikcją. Str. 17 

    Z całą pewnością należy napisać, że cierpienie 

Jana Pawła II było czymś „zaplanowanym” przez 

Opatrzność, dlatego nie obezwładniło go, ale 

jeszcze bardziej upodobniło do Męża Boleści, do 

Jezusa rzuconego w ręce oprawców. Str. 114 

Wydawca: Wydawnictwo IKONA Szydłówek 

15A 26-500 Szydłowiec Tel. +48 486 175 153, 

+48 605 565 152. 

 

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 

Wstyd mniemany 

    W szkole podstawowej w Golasowicach na 

Górnym Śląsku uczniowie zaczynali pierwszą 

lekcję od modlitwy do Ducha Świętego. Na ten 

zwyczaj poskarżył się ojciec jednego ucznia 

i wywołał spór, w który włączyli się – co zupeł-

nie naturalne – rodzice i nauczyciele, ale też ślą-

ski kurator oświaty, pani minister edukacji i wi-

ceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Krzysztof Baszczyński. Ten ostatni powiedział 

m.in.: „Jestem zawstydzony, że coś takiego ma 

miejsce w szkole publicznej”. Jak rozumiem, wi-

ceprezes zawstydzony jest faktem modlitwy, któ-

ra ma w tej szkole 25-letnią tradycję. Ja też je-

stem zawstydzony, ale komentarzem wicepreze-

sa, szczególnie użytym słowem, którego bym nie 

bagatelizował. Wstydzić się można czegoś złego.  

    Odkąd to modlitwa do Ducha Świętego od-

mawiana wspólnie przez dzieci katolickie 

i ewangelickie, bo jedne i drugie chodzą do 

szkoły w Golasowicach, jest czymś złym, a więc 

wstydliwym? Grzechu należy się wstydzić, nie 

modlitwy. (…) 

ks. Marek Gancarczyk, Gość Niedzielny, nr 11 

rok XCII, 15 III 2015, str. 3 

I po co ta awantura? 

    W Golasowicach wiedzą, że nie poszło o żad-

ną modlitwę przed lekcjami, a temat stanowił je-

dynie znakomity medialny zapalnik. Dzieci 

przed lekcjami nadal się modlą. Dlaczego? Bo 

tego chcą. O wiosce na granicy Górnego Śląska 

i Śląska Cieszyńskiego zrobiło się głośno, gdy 

Radio Zet, a później „Gazeta Wyborcza” uderzy-

ły w histeryczny ton: modlitwa przed lekcjami 

podzieliła gminę. Nieprawda. Nie ma żadnego 

pęknięcia. Na każdym kroku widać ogromną so-

lidarność. Przez 25 lat nikomu ta modlitwa nie 

przeszkadzała. Sam Piotrek – chłopak, którego 

ojciec wywołał burzę i zadzwonił zbulwersowa-

ny do Radia Zet ze skargą – nie miał nic prze-

ciwko modlitwie w szkole. Jest od dwóch lat mi-

nistrantem. Nie został też, jak donoszą media 

„usunięty” ze szkoły. Zabrał go tata. Jak wiele 

kłamstw o Golasowicach usłyszymy jeszcze 

w najbliższym czasie? (…) 

    Coś, co było przez 25 lat absolutnie normalne 

dla kilkuset dzieci, okazało się dla mediów skan-

dalem. Co jest skandalem? To, że katolicy i pro-

testanci wspólnie wzywają Ducha Świętego? 

Przecież to forma modlitwy spełniająca rolę in-

tegrującą, jednoczącą te społeczności! (…) 

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 12 rok 

XCII, 22 III 2015, str. 48-49 

Chcę być dobrym katolikiem 

    Informacja, że szwedzki pastor Ulf Ekman zo-

stanie katolikiem, była niczym trzęsienie ziemi, 

które wywołało medialne tsunami. Co zrobili 

wierni założonego przez niego Kościoła? Wy-

ciągnęli ręce i pobłogosławili. Gdy w marcu 

2013 r. przyszli na nabożeństwo, nie spodziewali 

się, że założyciel ich Kościoła poinformuje, że 

przechodzi na emeryturę i wkrótce przekaże kie-

rownictwo pastorowi Joakimowi Lundqvistovi.  
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    Ulf Ekman przez 30 lat stał na czele charyzma-

tycznego wolnego Kościoła Livets Ord (Słowo 

Życia) i był ojcem ruchu, do którego należało ok. 

1000 Kościołów na całym świecie. Gdy 9 marca 

2014 r. poinformował, że ma do przekazania 

ważną informację, w kościele zapadła cisza jak 

makiem zasiał.  

    Pastor Ulf opowiada, jak w ciągu ostatnich 10 

lat zaczął dostrzegać, że ważna jest jedność 

chrześcijan. Mówi o własnych, wynikających 

z braku wiedzy i podszytych strachem uprzedze-

niach, które rozpadały się niczym domek z kart, 

gdy poznawał mocno wierzących katolików. (…) 

Weronika Pomierna, Gość Niedzielny, nr 10 

XCII, str. 34-35 

 

Narodowy Dzień Pamięci  

„Żołnierzy Wyklętych” – „Niezłomnych” 

    W tym roku nie mogłem uczestniczyć w uro-

czystościach poświęconych pamięci Żołnierzy 

Wyklętych – Niezłomnych. Udostępniam czytel-

nikom „Dlatego” informacje z wartościowej pra-

sy, którą czytam regularnie lub sporadycznie, 

i jaka ukazała się przed 1 marca 2015 r.  

Do Rzeczy 

Nr 9/108, 23 II – 1 III 2015 r. 

Temat tygodnia 

Wyklęte dzieci żołnierzy wyklętych 

- Kajetan Rajski, str. 14-18; Wysta-

wy IPN na Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, str. 19; Głazy pozostały – 

Z Januszem Niemcem, synem mjr. Antoniego 

Żubryda, najmłodszym więźniem politycznym 

PRL rozmawia Jakub Kowalski, str. 20-22 

Gazeta Polska Codziennie 

Nr 49 (1052), 28 II – 1 III 2015 r. 

Polacy pamiętają o Żołnierzach Wy-

klętych – Jacek Liziniewicz, str. 4; 

Tysiące inicjatyw dla Niezłomnych – 

(jal), str. 4; Odbiorą mi tylko życie – 

Tadeusz Płużański, str. 10 

Gazeta Polska 

Dodatek specjalny: Żołnierze 

Wyklęci. Cześć i chwała 

bohaterom! 

Nr 8 (1124), 25 II 2015 r. 

Ostatnia taka Polska – Bohdan 

Urbankowski, str. II-IV; Z zaba-

wy na UB – Urszula M. Radziszewska, str. V-VI; 

„Księżniczka” na UB – Urszula M. Radziszew-

ska, str. VII; Wrócili z honorami – Dorota Kania, 

Magdalena Piejko, str. VIII 

Gość Niedzielny 

Nr 9 rok XCII, 1 III 2015 r. 

Temat Gościa 

Kto odkrył żołnierzy wyklę-

tych? – Piotr Legutko, str. 22-

25; Zachowały się jak trzeba – 

Agata Puciłowska, str. 26 

Idziemy 

Nr 9 (492), 1 III 2015 r. 

Dlaczego wciąż Wyklęci? – 

Zuzanna Smoleńska, str. 14-

15; Pułkownik niezłomny – 

Iwona Żurek, str. 16-17 

Nasza Polska 

Nr 8 (1006), 24 II 2015 r. 

Walka o Niezłomnych Bohate-

rów dla Niepodległej – Magda-

lena Kowalewska, str. 6; Orygi-

nalne zaproszenie na wystawę – 

(JB), str. 6; Pierwszy pogrzeb 

Niezłomnych – Robert Wit Wy-

rostkiewicz, str. 9; Skazywał go Stefan Michnik 

– z dr. Mariuszem Bechtą, historykiem z Oddzia-

łu IPN w Warszawie, rozmawia Tomasz Plasko-

ta, str. 18 

Nasz Dziennik 

Nr 49 (5193), 28 II – 1 III 

2015 r. 

Nasz magazyn 

Chcemy takich bohaterów 

Wyklęty w wolnej Polsce – Ze-

non Baranowski, str. 3; Hołd 

Niezłomnym – str. 5; Bohaterowie w szponach 

UB – Maciej Walaszczyk, str. 6; Powstanie An-

tykomunistyczne – Leszek Żebrowski, str. M1, 

Niezłomny do końca – Anna Kołakowska, str. 

M2-M3; Sierow – tytan zbrodni – Anna Zechen-

ter, str. M4-M5 

Niedziela 

Nr 9, 1 III 2015 r. 

Temat numeru: 

„Żołnierze wykleci” 

Warto było tak żyć! – Anna 

Skopińska, str. 9; Żołnierze 

wyklęci, niezłomni – Wojciech 

Dutkiewicz, str. 10-11; Hańba 

domowa – (wd), str. 11; Armia kapitana „War-

szyca” – Wojciech Dudkiewicz, str. 12-13; Mo-

ralny nakaz – Mateusz Wyrwich, str. 14-15; 

Rotmistrz Pilecki – Sławomir Błaut, str. 16-17; 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – str. 17 
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Posłaniec Serca Jezusowego 

Marzec 2015 r. 

Generał „Niedźwiadek” – Filip Mu-

siał, str. 57-59 

Przewodnik Katolicki 

Nr 8, 1 III 2015 r. 

„Lalek”, ostatni Żołnierz Niezłomny 

II Rzeczypospolitej – Tadeusz Płu-

żański, str. 19-21; Matki, żony, party-

zantki – Z Szymonem Nowakiem 

rozmawia Łukasz Kaźmierczak, str. 22-23 

Tygodnik Solidarność 

Nr 9 (1370), 27 II 2015 r. 

Nie chciał wpaść w ręce ubowców – 

Piotr Świątecki, str. 30-31  

wSieci 

Nr 8 (117), 23 II – 1 III 2015 r. 

Dziewczyny Wyklęte – Szymon No-

wak, str. 23 

 

Źródło. Tygodnik Rodzin 

katolickich 

Nr 8, 1 III 2015 r. 

7 marca 1949 roku – Jarosław Szarek, 

str. 23 

 

Warto przeczytać 

Szymon Nowak: 

Dziewczyny wyklęte, 

Wydawnictwo Fronda 

Pierwsza taka książka o 

dziewczynach z antykomuni-

stycznego podziemia – o tych 

bardzo znanych i niemal zu-

pełnie zapomnianych, o tych, 

które nie zawahały się, by od-

dać krajowi swą młodość, a 

niejednokrotnie i życie. 

    Książkę można kupić w Księgarni Ludzi My-

ślących: tel. 22 836-54-45 

ul. Łopuszańska 32, Warszawa  

 

Warto posłuchać 

Panny Wyklęte/ 

Wygnane 

 

Płytka dołączona do ty-

godnika „wSieci”  

nr 42 (98),  

13-19 X 2014 r.  

 

 

Przywrócić pamięć o wyklętych 

    Żołnierze Wyklęci to członkowie ruchu party-

zanckiego określani również jako żołnierze dru-

giej konspiracji lub żołnierze niezłomni. Bronili 

oni przed inwazją komunizmu sowieckiego war-

tości, jakimi były: Bóg, Honor i Ojczyzna.  

    Pojęcie „Żołnierze Wykleci” pochodzi od wy-

klęcia ich od wrogów, zaś pojęcie to pojawiło się 

w 1993 roku, jako odwołanie do pewnego listu, 

który został wysłany do wdowy po zamordowa-

nym partyzancie. Jego komunistyczny oprawca 

napisał w nim: „Wieczna hańba i nienawiść na-

szych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza 

grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew 

przeklina go. Niech więc wyrzeknie się własna 

jego żona i dziecko”. Chciano, aby nawet naj-

bliżsi wyklinali tych, którzy walczyli o praw-

dziwie wolną Polskę. (…) 

ks. bp Tadeusz Pikus, Fragment homilii wygło-

szonej podczas Eucharystii w konkatedrze pw. 

Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podla-

skim, Źródło, nr 11 (1211), 15 III 2015, str. 5 

 

 

Laury, medale, nagrody, tytuły, wyróżnienia 

    Początek roku jest okazją do zauważenia i do-

cenienia zasług. Przeglądając prasę zwróciłem 

uwagę, że wiele osób zostało uhonorowanych. 

Dla mnie jedną z najważniejszych jest nagroda 

dla prof. dra hab. Bogdana Chazana, który nie 

chciał przyczynić się do zabicia niewinnego, 

chorego człowieka.  

Nagroda im. Grzegorza I Wielkiego 

    Decyzją grona redakcyjnego miesięcznika 

„Nowe Państwo” statuetkę Nagrody im. Grzego-

rza I Wielkiego za rok 2014 otrzymał prof. dr 

hab. Bogdan Chazan. 

Nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego 

    Nagrodę Towarzystwa Naukowego Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego za wybitne 

osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu 

chrześcijańskiego za 2014 r. otrzymał prof. dr 

hab. Bogdan Chazan. 

Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesiel-

skiego – ojca rodziny 

    Już po raz dziewiętnasty Kapituła Nagrody 

„Źródła” wyróżniła osobę, która w szczególny 

sposób zasłużyła się w działalności na rzecz 

umacniania rodzin. Dotychczasowymi laureata-

mi nagrody byli: (…), red. Czesław Ryszka 

[członek założyciel KIK w Katowicach – przyp. 
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redakcji „Dlatego”], (…). W 2015 r. nagrodę 

otrzymał dr inż. Jacek Pulikowski.  

Człowiek Roku 2014 „Tygodnika Solidarność” 

   Został nim dr Jan Szrzedziński, który zabezpie-

czył i przechował relikwie bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki. 

Nagroda Człowieka Roku 2014 

„Gazety Polskiej” 

    Tytułem tym uhonorowano działaczy Majdanu 

– Ukraińców i Polaków, którym przyszło walczyć 

najpierw z reżimem Wiktora Janukowycza, 

a później z prorosyjskimi terrorystami oraz regu-

larną rosyjską armią. 

Człowiek Wolności tygodnika „wSieci” 

    Tytuł Człowieka Wolności tygodnika „wSieci” 

otrzymał Jarosław Rymkiewicz. Decyzją kapituły 

konkursu wyróżnienia otrzymali również Arka-

diusz Gołębiewski – za wiele filmów i produkcji 

poświęconych Żołnierzom Niezłomnym i historii 

Polski – oraz Dariusz Malejonek za promocję 

wartości patriotycznych i tradycyjnych na scenie 

muzycznej.  

Medal "Zło Dobrem Zwyciężaj" 

    W Parafii św. Stanisława Kostki na warszaw-

skim Żoliborzu dnia 24 stycznia 2015 r., wyróż-

niono tym medalem redakcję „Naszego Dzienni-

ka” i działaczy niepodległościowych Joannę 

i Andrzeja Gwiazdę. 

Medal „Bene Merenti” 

    Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz odebrał 

medal „Bene Merenti” w 90. rocznicę powstania 

Polskiego Towarzystwa Teologicznego, a uroczy-

stość odbyła się w Wyższym Seminarium Du-

chownym w Krakowie. 

„Animus et Semper Fidelis” 

    Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 95. Rocznicę 

Zaślubin Polski z Morzem przyznało nagrody 

A.D. 2014 „Animus et Semper Fidelis”: Preze-

sowi Federacji Polonii Francuskiej Stanisławowi 

Aloszko, J.E. Arcybiskupowi Metropolicie 

Lwowskiemu obrządku łacińskiego Mieczysła-

wowi Mokrzyckiemu i Przewodniczącemu Klubu 

Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, po-

słowi na Sejm RP Mariuszowi Błaszczakowi. 

Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego 

    W tym roku laureatem Nagrody im. bp. Roma-

na Andrzejewskiego ustanowionej przez fundację 

Nowoczesna Wieś został prof. dr hab. Alojzy 

Szymański, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego. 

 

Człowiek Roku Klubów „Gazety Polskiej” 

    Człowiekiem Roku Klubów „GP” został Jan 

Pietrzak, satyryk, aktor, felietonista, autor i wy-

konawca piosenek, monologów, felietonów, 

twórca „Kabaretu Hybrydy” oraz „Kabaretu Pod 

Egidą”, wnikliwy komentator wydarzeń poli-

tycznych i społecznych, wielki patriota. 

Nagroda Ruchu Społecznego 

im. Lecha Kaczyńskiego 

    Zofia Romaszewska - działaczka opozycji 

demokratycznej w PRL i współtwórczyni Biura 

Interwencyjnego KSS „KOR” i Radia Solidar-

ność - została laureatką tegorocznej nagrody Ru-

chu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego. 

Nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

    Nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki” usta-

nowiona została dla osób lub podmiotów, które 

w sposób szczególny, wykraczający poza pod-

stawowe obowiązki zawodowe, lub nie będąc 

zawodowo czy statutowo związanych z przywo-

ływaną tematyką, przyczyniają się do przywra-

cania pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji 

niepodległościowej zakorzenionej w ideałach 

Polskiego Państwa Podziemnego. Laureatami za 

rok 2015 zostali ex aequo: podlaski katecheta 

Bogusław Łabędzki oraz wiceburmistrz Cieszy-

na Bogdan Ścibut. 

Nagrody SDP 2014 

    Pierwsza, Główna Nagroda Wolności Słowa 

trafiła, po raz drugi w historii, w ręce reżyserki 

Marii Dłużewskiej za film "Polacy", który opo-

wiada o naukowcach polskiego pochodzenia, 

którzy starają się własnymi siłami i na własną 

rękę wyjaśnić przyczyny tragedii smoleńskiej.  

    Pozostałe nagrody i wyróżnienia zostały przy-

znane dziennikarzom gazet: „Gazeta Polska”, 

"Gazeta Wyborcza". „Idziemy”, „Kurier Wnet”, 

„Tygodnik Solidarność”, „wSieci”, „Riviera”, 

„DEBATA” oraz dziennikarzom radiowym, te-

lewizyjnym, Wydawnictwa Demart i Wydawnic-

twa Fronda.  

    Więcej na stronie: 

http://www.sdp.pl/informacje/10817,konkurs-o-

nagrody-sdp-2014-rozstrzygniety,1422641397 

Ikona Świętego Jerzego 
    Dziennikarz Cezary Gmyz został laureatem 

wyróżnienia Ikona Świętego Jerzego „Święty Je-

rzy zabija smoka” przyznawanego przez Stowa-

rzyszenie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

w Krakowie.  

 

 

http://www.sdp.pl/informacje/10817,konkurs-o-nagrody-sdp-2014-rozstrzygniety,1422641397
http://www.sdp.pl/informacje/10817,konkurs-o-nagrody-sdp-2014-rozstrzygniety,1422641397
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Medal Świętego Brata Alberta 

    Wyróżnienie otrzymali: Justyna Kowalczyk – 

za działalność na rzecz osób chorych na mukowi-

scydozę, ks. Henryk Zątek – za działalność spo-

łeczną i charytatywną na rzecz osób niepełno-

sprawnych intelektualnie na terenie powiatu 

oświęcimskiego, Alain Michel – za 30-letnią 

działalność charytatywną na rzecz osób niepełno-

sprawnych i potrzebujących pomocy w Polsce. 

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” 

    W kategorii „postawa życiowa stanowiąca 

wzór do naśladowania dla młodych pokoleń” na-

grodę otrzymał Kazimierz Busma, który wybu-

dował dom dla Polaków z Kazachstanu i sprowa-

dził do niego 10 rodzin. Wszystko to uczynił za 

własne pieniądze i własnymi rękoma. W kategorii 

„wyjątkowy czyn” laureatem został Zbigniew 

Danielak, który będąc misji pokojowej ONZ 

w Kambodży uratował trzech Rosjan i dwóch 

Ukraińców z  płonącego helikoptera na płycie 

lotniska. 

Europejska Nagroda Obywatelska 

    Parlament Europejski przyznał Europejską Na-

grodę Obywatelską za rok 2014 Zakonowi szpi-

talnemu św. Jana Bożego (bonifratrom). 25 II 

2015 wyróżnienie odebrał przełożony generalny 

zakonu, o. Jesus Etayo Arrondo. W Polsce boni-

fratrzy prowadzą szpitale w Krakowie, Katowi-

cach, Piaskach-Marysinie i Łodzi.  

Stanisław Waluś 

 

Halny w Beskidach 
 

 
w ten wielkopostny czas 

halny rozhulał się w Beskidach 

wieje z całą mocą 

hula wśród zboczy i szczytów 

zniewala swą potęgą 

wyrywa sosny 

do ziemi gnie świerki 

wymiata nieprawości 

zagląda w oczy 

trąca sumienie 

sercem zatrzęsie 

rozkołysana tęsknota 

aby nie zostać  

„bez serc i bez ducha” 

do konfesjonału zachęca 

jęczy niechlubne człowieczeństwo 

lamentują złogi w zakamarkach 

nie pomoże chowanie się  

za drugiego 

czas wzywa do pokuty  

uciekają z wichrem lęki 

niebo obłoki zdejmuje 

wnętrza oczyszczone 

wiatr ucichł 

spokój nastał 

Urszula Omylińska 

 

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris 

Causa Politechniki Świętokrzyskiej 

profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu 

    W dniu 11 lutego 2015 roku odbyła się w Po-

litechnice Świętokrzyskiej w Kielcach uroczy-

stość nadania najwyższej godności akademickiej 

Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. 

Krzysztofowi Kluszczyńskiemu, której prze-

wodniczył J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Stani-

sław Adamczak. 

    Profesor Krzysztof Kluszczyński urodził się 

w 1950 r. i prawie od urodzenia mieszka w ka-

towickiej dzielnicy Koszutka i jest członkiem 

oblackiej wspólnoty Parafii Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. W tejże Parafii przystąpił do I Ko-

munii Św., przyjął Sakrament Bierzmowania, 

a w 1976 r. zawarł Sakrament Małżeństwa z żo-

ną Teresą. Jest blisko związany z Diecezjalnym 

Duszpasterstwem Akademickim przy Archikate-

drze Chrystusa Króla w Katowicach. W latach 

1994-1999 był członkiem Kapituły Nagrody Ar-

cybiskupa Metropolity Katowickiego – LUX EX 

SILESIA. Na Wydziale Elektrycznym Politech-

niki Śląskiej Profesor kieruje Katedrą Mechatro-

niki, jest dyrektorem Centrum Edukacji w Me-

chatronice i przewodniczy jego Radzie Nauko-

wej. 

    Uroczystość nadania zaszczytnej godności 

zgromadziła szerokie grono znakomitości ze 

świata nauki, polityki i przemysłu. Przybyło 

prawie 30 rektorów, prorektorów i byłych rekto-

rów ze wszystkich uczelni technicznych w Pol-

sce, ale w uroczystości uczestniczyli również 
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przedstawiciele Akademii Muzycznej im. K. 

Szymanowskiego w Katowicach, Śląskiego Uni-

wersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie. W ceremonii udział wziął 

również Ordynariusz Diecezji Kieleckiej Biskup 

Jan Piotrowski, a także ks. prałat dr Stanisław 

Puchała, były Diecezjalny Duszpasterz Akade-

micki z Katowic.  

    Rozpoczynając uroczystość, J.M. Rektor Poli-

techniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adam-

czak podkreślił zasługi prof. Krzysztofa Klusz-

czyńskiego jako osoby aktywnie działającej na 

rzecz integracji pracowników nauki o różnych 

kierunkach i specjalnościach w kraju i za granicą, 

jak też na rzecz humanizacji studiów technicz-

nych. Położył również nacisk na Jego szerokie 

zaangażowanie w działalność na arenie między-

narodowej oraz w organizację międzynarodo-

wych i ogólnopolskich konferencji, sympozjów, 

seminariów i warsztatów.  

    Warto zaznaczyć, że w tych konferencjach od-

bywających się w Beskidzie Śląskim wielokrotnie 

uczestniczył Metropolita Katowicki Arcybiskup 

dr Damian Zimoń. Owe Beskidzkie Seminaria 

Naukowe, dzięki wysokiemu poziomowi prac na-

ukowych, ale również debatom poświęconym fi-

lozofii i etyce, zyskały w środowisku międzyna-

rodowym miano „University of Pietraszonka” 

(Pietraszonka to przysiółek Istebnej, w którym 

wielokrotnie spotykali się naukowcy). Trwałą 

tradycją innej konferencji organizowanej przez 

profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego stały się 

uroczyste Wigilie Naukowców, gromadzące nie-

raz ponad 100 profesorów i naukowców z kraju 

i zagranicy. Najczęściej przewodniczył im dusz-

pasterz akademicki ks. dr Stanisław Puchała, któ-

rego medytacjom, wprowadzającym uczestników 

ze świata inżynierii i techniki w bożonarodze-

niowy nastrój, towarzyszyli profesorowie-artyści 

z Akademii Muzycznej w Katowicach. Podczas 

XV Międzynarodowych Warsztatów Doktoranc-

kich w Wiśle (organizowanych systematycznie 

przez Profesora od 1999 roku), które zgromadziły 

w roku jubileuszowym prawie 200 młodych na-

ukowców i profesorów-ekspertów z 18 krajów 

świata, Mszę św. na sali konferencyjnych obrad 

odprawił, powracający po ośmiu latach pobytu w 

Zambii, misjonarz ks. Michał Pabiańczyk, 

a wzbogacającym przedłużeniem modlitewnego 

spotkania była prelekcja i debata pt.: „Afryka 

dziś”. W pamięci uczestników z Polski i z zagra-

nicy pozostały też, zainicjowane przez prof. 

Krzysztofa Kluszczyńskiego i kpt. żeglugi wiel-

kiej prof. Henryka Śniegockiego z Akademii 

Morskiej w Gdyni niezwykłe „Seminaria Na-

ukowe na pokładzie żaglowca Dar Młodzieży”, 

podczas których profesorowie prowadzili wykła-

dy dla liczącej ponad 100 osób załogi złożonej 

ze studentów z wielu uczelni polskich 

i zagranicznych. Seminarium zyskało przydomek 

„Pływającego Uniwersytetu”. Poranne Msze 

Święte pod żaglami Daru Młodzieży odprawiał 

duszpasterz akademicki, a słuchacze Radia eM 

na Śląsku mieli sposobność wysłuchania relacji 

z tego rejsu po Morzu Północnym i Bałtyku, któ-

re z mostka kapitańskiego nadawali na przemian 

ks. dr Stanisław Puchała i prof. Krzysztof Klusz-

czyński.  

    Profesor przez wiele lat był zaangażowany 

w rozwój szkolnictwa wyższego w Egipcie 

i Jordanii, wielokrotnie goszcząc i szkoląc na 

swojej Uczelni kadrę profesorów i asystentów 

z Kairu i Ammanu. Wizyty te wykorzystywał do 

budowania mostów porozumienia i zrozumienia 

pomiędzy światem chrześcijan i muzułmanów. 

Goszczący w Polsce profesorowie z Afryki Pół-

nocnej i Półwyspu Arabskiego kilkakrotnie mieli 

możność zwiedzania katowickiej Archikatedry 

Chrystusa Króla, i wysłuchania koncertów orga-

nowo-wokalnych, przygotowywanych przez 

prof. Juliana Gembalskiego oraz prof. Elżbietę 

Grodzką-Łopuszyńską z Akademii Muzycznej 

w Katowicach. 

 
    Powróćmy do ceremonii nadania tytułu Dok-

tora Honoris Causa w Politechnice Świętokrzy-

skiej. Bogato ilustrowany wykład prof. Krzysz-

tofa Kluszczyńskiego nosił tytuł „Modelowanie 

w technice i sztuce”. Zawierał liczne przykłady, 

zaczerpnięte nie tylko z inżynierii i fizyki, ale 

również ze świata malarstwa, grafiki i muzyki. 

Integralną częścią wykładu była też kompozycja 

profesora Juliana Gembalskiego (wybitnego wir-

tuoza i wieloletniego rektora Akademii Muzycz-
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nej w Katowicach) zatytułowana „Wariacje na 

temat harmonicznych w maszynie indukcyjnej”, 

oparta na motywie zaczerpniętym w sposób 

mnemotechniczny z modelu matematycznego po-

liharmonicznej maszyny indukcyjnej przedsta-

wionej w postaci rozkładu maszyny wielofazowej 

na maszyny elementarne. Wykład przyjęto rzęsi-

stymi oklaskami na stojąco. Wspaniałą oprawę 

artystyczną uroczystości zapewnił znakomity 

chór Politechniki Świętokrzyskiej, który prezen-

tował w trakcie ceremonii tradycyjne pieśni aka-

demickie i patriotyczne. W kulminacyjnym mo-

mencie wręczania dyplomu Doktora Honoris 

Causa odezwał się też głos rogu pasterskiego. 

Sygnał na oryginalnym staropolskim instrumen-

cie odegrał słynny góralski muzyk Zbigniew Wa-

łach z Istebnej.  

    Po wykładzie przyszedł czas na podziękowa-

nia, którymi nowo mianowany Doktor Honoris 

Causa, objął wszystkich zgromadzonych, a które 

zostały niezwykle ciepło i ze wzruszeniem, przy-

jęte przez osoby uczestniczące w ceremonii. 

W swoim wystąpieniu prof. Krzysztof Klusz-

czyński nawiązał do bogatej historii Politechniki 

Świętokrzyskiej i do początków jej tradycji, się-

gającej Szkoły Akademiczno-Górniczej, założo-

nej w Pałacu Biskupów Krakowskich w 1816 ro-

ku przez wybitnego geologa, księdza Stanisława 

Staszica.  

    Na ręce rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

wpłynęła olbrzymia liczba listów gratulacyjnych 

z różnych uczelni, od instytucji państwowych 

oraz od profesorów z całej Polski. Wśród listów 

znalazły się również liczne życzenia z zagranicz-

nych ośrodków akademickich w Niemczech, 

Francji, Holandii, Wlk. Brytanii, Finlandii, 

Czech, Słowacji, Słowenii, Macedonii, Ukrainy, 

Białorusi, Egiptu, Jordanii, USA, Japonii i Au-

stralii. List z gratulacjami nadesłał również Ka-

towicki Arcybiskup Senior Damian Zimoń, który 

napisał:  

„… W tej szczególnej chwili w życiu Pana Profe-

sora Krzysztofa pragnę Mu podziękować za 

wszelką życzliwość okazaną Kościołowi na Gór-

nym Śląsku, za Jego niespotykaną zdolność do 

jednoczenia ludzi, do mobilizowania ich, by 

współpracowali dla wspólnego dobra. 

    Pamiętam, z jakim zapałem gromadził Pan 

Profesor wokół siebie naukowców rozpoczynają-

cych dopiero swoje naukowe drogi. Te poprowa-

dziły ich do wynalazków, odkryć, zakładów i ka-

tedr na całym świecie. 

    Dzięki ludziom takiego formatu jak Pan Profe-

sor Krzysztof Kluszczyński, Fides et ratio jak 

dwa skrzydła wciąż mogą nas wznosić ku pozna-

niu prawdy, dobra i piękna…” 

    W liście J.M. Rektora Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. 

Antoniego Dębińskiego znalazły się słowa: 

„… Życie pełne pasji i twórcze zaangażowanie 

Dostojnego Jubilata, to owocny wkład w rozwój 

polskiej i światowej nauki. Uznanie, którym cie-

szy się pan Profesor na arenie międzynarodowej, 

stawia Pana wśród wybitnych w tym gronie. …” 

    List gratulacyjny nadesłał również J. M. Rek-

tor Akademii Ignatianum w Krakowie              

ks. dr hab. Józef Bremer SJ, pisząc: 

„… Zaproszenie na tak zaszczytną uroczystość 

nadania Panu Profesorowi przez Politechnikę 

Świętokrzyską tytułu Doktora Honoris Causa, 

traktuję jako wyróżnienie, które sprawiło mi 

przyjemność, gdyż był Pan Profesor i pozostaje 

w gronie osób dla mnie bliskich…” 

    W trakcie uroczystości przez myśl wielokrot-

nie przechodziły słowa, wygłoszone niegdyś 

podczas uroczystej międzyuczelnianej inaugura-

cji roku akademickiego w Archikatedrze Chry-

stusa Króla w Katowicach przez wybitnego me-

chanika i matematyka ś.p. Profesora Bogdana 

Skalmierskiego: „Bóg jest potrzebą nie tylko na-

szego serca, ale również i rozumu”. 

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień 

 

Zarząd Oddziału Dekanalnego Gliwice 

Stowarzyszenie Rodzin   

Katolickich Diecezji Gliwickiej 

Gliwice, ul. Łużycka 1 

 

Gliwice, 23 marca 2015 r. 

Pani Wicemarszałek Senatu RP 

Maria Pańczyk-Poździej  

ul. Opolska 1 

42-600 Tarnowskie Góry 

Wielce Szanowna Pani  Marszałek, 

wynik głosowania w Senacie RP nad Ustawą  

o ratyfikacji Konwencji Rady Europy 

o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej, sporządzonej 

w Stambule dnia 11 maja 2011 r. i fakt, że Pani 

nie wzięła w tym głosowaniu udziału członkowie 

naszego Stowarzyszenia odebrali z wielkim 

smutkiem – jak większość Polaków zatroska-

nych o dobro Ojczyzny. Wszak za konwencją 

było tylko 49 senatorów w Senacie 100 osobo-
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wym. Pani znalazła się w gronie 12 osób, które 

nie głosowały, a które taką postawą przyczyniły 

się do zaaprobowania tej ustawy przez Senat RP. 

Ufamy, że to istotne powody nie pozwoliły Pani 

Marszałek głosować. Ubolewamy jednocześnie 

nad tym, że Senatorowie Platformy Obywatel-

skiej, która Panią poparła w wyborach, w zdecy-

dowanej większości głosowali za ratyfikowaniem 

konwencji. Stało się to w uchwalonym przez 

Sejm RP Roku Św. Jana Pawła II. Uważamy, że 

między decyzją o oddaniu „głębokiego szacunku 

postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na lo-

sy nie tylko naszego narodu, ale i całego współ-

czesnego świata” a decyzją o ratyfikowaniu 

wspomnianej konwencji jest wyraźna sprzecz-

ność. 

    Przed wspomnianą konwencją, niewnoszącą 

w zakresie ograniczenia przemocy nic nowego do 

polskiego prawodawstwa, natomiast wprowadza-

jącą istotne zagrożenia dla rodzin, przestrzegał 

Episkopat Polski w swoim dokumencie z dnia 

4 lutego 2015 r. pt.: Stanowisko Rady Konferen-

cji Episkopatu Polski ds. Rodziny w sprawie 

Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu 

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej (CAHVIO). Wskazano tam, że jest to 

konwencja zła dla Polski i jej ratyfikacja może 

wyrządzić rodzinom różnorakie krzywdy, nie 

wynikające bezpośrednio z samego tytułu kon-

wencji. Uważamy, że nie należy być na to obo-

jętnym. 

    Ośmielamy się skierować do Pani Marszałek 

tych kilka zdań, powodowani m.in. wskazaniami 

Ojca Świętego Franciszka, który przestrzegał 

przed obojętnością na sprawy moralne 

i społeczne (Orędzie Ojca Świętego Franciszka 

na Wielki Post 2015 r.). Również biskup naszej 

diecezji ks. Jan Kopiec poświęcił temu proble-

mowi swój List pasterski na Wielki Post 2015 ro-

ku zatytułowany „Uwolnić się od obojętności”. 

Korzystając z okazji składamy Pani najlepsze ży-

czenia błogosławionych i radosnych Świąt Wiel-

kanocnych. Niech Chrystus Zmartwychwstały 

dodaje Pani Marszałek oraz Paniom i Panom Se-

natorom odwagi w podejmowaniu dobrych dla 

Polski decyzji. 

    W imieniu Zarządu Oddziału Dekanalnego, 

Prezes Wiesław Goc 

 

Jak zachować pogodę ducha? 

    Jeżeli człowiek nie skupia się tylko na sobie, 

ale jest otwarty, gotowy do służenia innym lu-

dziom, czy to w rodzinie, czy w innej wspólno-

cie, ma pogodę ducha. Radość ta wynika więc 

z troski o drugiego człowieka. Jednak łatwiej jest 

tę misję wypełnić, gdy ma się w sercu Jezusa 

i jego moc. 

    Pogoda ducha to radość w sercu, że komuś 

pomogłam, wsparłam słowem, modlitwą czy fi-

nansowo. Myślę, że taką radość na pewno od-

czuło wielu naszych parafian wtedy, gdy prze-

czytali list od mamy Amelki, że operacja się 

udała i jest szczęśliwa. Chwała Panu.  

Zofia Lachtara 

 

Bezinteresowność w służbie bliźnim 

    Mnie się wydaje, że pogoda ducha jest wtedy, 

gdy jesteśmy w dobrych stosunkach z naszymi 

bliźnimi, staramy się służyć im pomocą i radą, 

całkowicie bezinteresownie, a w naszym życiu 

znajdujemy czas na wyciszenie i modlitwę. Wte-

dy odnajdujemy wewnętrzny spokój i zadowole-

nie mimo ogólnych problemów, których do-

świadczamy w swoim codziennym życiu - od-

czuwamy radość i wewnętrzny spokój.  

    Sam niejednokrotnie doświadczałem w życiu 

takich stanów ducha. Jest to możliwe, gdy doło-

żymy trochę starań z naszej strony, wtedy to się 

uda, ale musimy się pozbyć wielu uprzedzeń, 

które często mogą nam przeszkadzać, żeby ten 

stan osiągnąć. Oczywiście nie możemy tolero-

wać zła ani nic podobnego, bo to mijałoby się 

z celem, który chcemy osiągnąć. 

Józef Uniowski 

 

Ślub w stanie nieważkości 

    Myślę, że dla wszystkich, którzy byli zako-

chani, te dni intensywnego uczucia kojarzą się 

z radością i lekkością na sercu. Dlatego można 

zaryzykować twierdzenie, że kiedy zakochani 

stajemy na ślubnym kobiercu jesteśmy jakby 

w stanie nieważkości. Wszystko jest piękne, 

wspaniałe, wszystko wydaje się takie proste. Je-

steśmy razem i już zawsze będziemy szczęśliwi. 

    Być może takim właśnie skojarzeniem lekko-

ści na sercu ze stanem nieważkości kierowała się 

pewna amerykańska firma, która proponuje ślu-

by w prawdziwym stanie nieważkości. Rzecz ja-

sna nie tylko śluby – za odpowiednią opłatą 

można doświadczyć stanu nieważkości niezależ-

nie od tego, czy chce się brać ślub, czy nie. „We-

ightless weddings” to tylko specjalistyczna część 

oferty tej firmy. Firma ta jednak nie zajmuje się 

wysyłaniem ludzi na orbitę okołoziemską. Stanu 
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nieważkości doświadcza się w trakcie specjalne-

go lotu samolotem. 

    Aby umożliwić pasażerom doświadczanie bra-

ku ciężaru samolot wzbija się na wysokość około 

7500 m, a następnie zaczyna lot po torach parabo-

licznych, na przemian wznosząc się do około 

10000 m i opadając ponownie do 7 i pół tysiąca. 

Takie wznoszenie i opadanie powtarza się około 

15 razy. Za każdym razem, gdy samolot leci po 

paraboli będącej górnym fragmentem tego „falu-

jącego” toru lotu siła odśrodkowa równoważy się 

grawitacji i pasażerowie przez mniej więcej 30 

sekund mogą cieszyć się stanem nieważkości. 

Jest jednak dodatkowa cena tej przyjemności 

(oprócz tej, którą zapłaciło się za bilet). Otóż 

w czasie gdy samolot pokonuje dolny fragment 

swojego toru siła odśrodkowa również występuje, 

ale tym razem dodaje się ona do siły ciężkości 

powodując przeciążenie wynoszące niemal 2g. 

To oznacza, że w tym czasie ciężar pasażera jest 

niemal 2 razy większy, niż normalnie! 

    Gdy tak zestawiłem sobie fakt proponowania 

przeprowadzenia ceremonii ślubu w stanie nie-

ważkości z przebiegiem lotu, pomyślałem, że 

firma, pewnie w niezamierzony sposób, daje tym 

nowożeńcom ważną życiową lekcję. Teraz bie-

rzecie ślub, więc jesteście w stanie nieważkości, 

ale uważajcie, za chwilę czeka was przeciążenie 

2g – codzienne kłopoty życiowe, a może też pro-

blemy z wzajemnym zrozumieniem, konieczno-

ścią rezygnacji z własnego „ja” na rzecz wspól-

nego „my”. I w dodatku nie będą to jednorazowe 

problemy – po pierwszych przyjdą drugie, po 

drugich kolejne. Ale nie załamujcie się, jeżeli po-

radzicie sobie razem z tymi problemami, prze-

brniecie wspólnie przez kolejne kłopoty, czeka 

was też wiele wspólnie przeżytych „stanów nie-

ważkości”. Będzie tak, o ile rzecz jasna nie kata-

pultujecie się z pokładu samolotu jakim jest wa-

sze małżeństwo przy pierwszym przeciążeniu 2g. 

Ani przy następnych. 

Niewierny Tomasz 

 

Jestem stałym czytelnikiem  

„L’Osserwatore Romano” 

    Jestem stałym czytelnikiem 

„L’Osserwatore Romano”, który 

czytam od deski do deski. Nie 

czytam marksistowskich książek 

o teologii, ale „L’Osservatore 

Romano”, gazetę Papieża Fran-

ciszka z teologią z pierwszej ręki. 

Jest to światła gazeta, światłego Papieża, który 

potrafi podać Słowo Boże porównując go na 

Anioł Pański do smacznego obiadu: „Życzę 

smacznego obiadu” i dalej: „Spokojnego dnia”. 

Na koniec: „Módlcie się za mnie”. (…) O ileż 

uboższa byłaby nasza wiara, gdyby nie było Bi-

blii. O ileż uboższa byłaby nasza nadzieja, gdyby 

nie było Ewangelii. O ileż uboższa byłaby nasza 

miłość, gdyby nie było Pisma św. 

Andrzej Thomas   

 

 

Historia przełomów - rok 2015. Polska 
  

Płyną od prastarych wieków burzliwe rzeki prze-

łomów, 

Odmieniające pogodę i ducha obrazów wielu 

państw. 

Z sielanki pokoju do miazgi wojny, do losów na-

rodów, 

Od witraży miłości i przyjaźni, do hańby zdrady 

i draństw. 
  

Mija aura, także na naszej Piastowskiej ziemi 

wiślanej, 

Ponoć wolnej od ćwierćwiecza, od młodego po-

kolenia, 

Dla obcych niechcianej, dla Polaków zawsze-

kochanej, 

Choć przez rabusiów rujnowanej, aż do zatrace-

nia. 
  

Nadszedł długo oczekiwany szczęsny czas pa-

triotów, 

By niczym Herkules oczyścić ze zbirów kraj oj-

czysty - 

Wyborczą niezgodą na władzę bezbożnych 

kmiotów 

I zawłaszczone dobra zwrócić narodowi w pakt 

wieczysty. 
  

Niech Polakami i ich kolorowym krajem rządzą 

rodacy 

Dla obłoków dobra i wspólnoty, dla słońca przy-

szłości, 

Dla domowników i wygnanych, by wracali jak 

ptacy, 

Wolni i pewni budowy swej zagrody dobra i mi-

łości. 
  

Niech w końcu nasz targany kraj będzie przyja-

zną Itaką, 

Swojskim bocianim gniazdem rodzinnym, dla 

naszych dzieci! 
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Dlatego my, Lechici będziemy dla Ojczyzny 

wierną rzeką 

I wysoko trzymać sztandar polskości, by usunąć 

wrogie śmieci. 
  

A z kresem płynącego roku przyszłości wspólnie 

zawiwatujmy 

Z uratowanej z otchłani Polski z Bożą pomocą, 

bo odór trupi 

Już rozlatywał się nad krajem, ale zwyciężyło ha-

sło: ratujmy! 

I nie spełniły się słowa Czarnolaskie, że i po 

szkodzie Polak głupi! 

Witold Zajączkowski 

 

Widziałem dobry film 

    „Bóg nie umarł” zaskoczył mnie sposobem 

pokazania chrześcijanina w zateizowanym świe-

cie, a kojarzy mi się z biblijną walką Dawida 

z Goliatem. Josh, student pierwszego roku, który 

nie chce się podpisać pod słowami Bóg umarł, 

będzie musiał udowodnić ateiście, profesorowi 

Radissonowi, że Bóg istnieje. Scenariusz tego 

„kasowego” amerykańskiego filmu jest oparty na 

książce dr. Rice Brooksa pod tym samym tytu-

łem. W rolę Josha wspaniale wcielił się Shane 

Harper, który swoją przygodę z filmem zaczął 

w wieku 13 lat. Profesora Radissona zagrał Kevin 

Sorbo, najbardziej znany z serialu Herkules, 

w którym zagrał tytułową rolę. W postaci Chiń-

czyka Martina Yin’a (Paul Kwo) odnajdujemy 

wiele podobieństwa do dr. Wanga Minga, który 

urodził się w Chinach, a obecnie mieszka w USA. 

Dr Ming, tak mówi o sobie w wywiadzie dla 

„Niezależnej”: „Stałem się chrześcijaninem, po-

nieważ nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi na 

najbardziej fundamentalne pytania, bazując wy-

łącznie na nauce”. W filmie usłyszymy wiele ar-

gumentów stanowiących odpowiedź na ateistycz-

ne widzenie świata.  

Antoni Winiarski 

 
 

Warto przeczytać 
 

Wojciech Roszkowski: 

Świadkowie wiary. Mę-

czennicy na każdy dzień, 

Wydawnictwo Kurii Me-

tropolitarnej w Katowicach 

„Gość Niedzielny”, ul. Wi-

ta Stwosza 11, 40-042 Ka-

towice, www.gosc.pl 

    To moje wyznanie wiary – mówi o swojej 

książce Wojciech Roszkowski. 

    Męczeństwo kojarzy się głównie z czasami 

Imperium Rzymskiego oraz XX-wiecznymi tota-

litaryzmami: nazizmem i komunizmem. Prof. 

Roszkowski pokazuje, że praktycznie w każdej 

epoce, choć z różnym natężeniem, zabijano ludzi 

tylko dlatego, że byli wierni Chrystusowi. Boha-

terami są zarówno osoby znane, św. Piotr, bł. ks. 

Jerzy Popiełuszko czy św. Andrzej Bobola, jak i, 

znacznie częściej, nieznane, ale o niezwykłych 

biografiach. Występują także bohaterowie zbio-

rowi, np. Męczennicy z Seulu czy grupa katoli-

ków z Korei, którzy zginęli w maju 1839 roku. 

    Zasadniczą przesłanką, dla której dana postać 

lub grupa ludzi znalazła się w książce, jest mę-

czeństwo za wiarę. Nie zawsze są to postacie 

formalnie wyniesione przez Kościół na ołtarze. 

(…)                                      Andrzej Grajewski,  

http://gosc.pl/doc/2268027.Swiadkowie-wiary-

365-biografii-i-pytan 

 

 

Jerzy Kłosiński: Drogi do 

solidarności. Karty z historii 

NSZZ „Solidarność” 1989-

2014, 

PATRIA MEDIA Adam 

Chmielecki ul. Nieborowska 

31/15 80-034 Gdańsk, 

TYSOL Sp. z o. o. ul. Grójec-

ka 186 lok. 613 02-390 War-

szawa, Wydanie I, Gdańsk 2014 

Spis treści 

Słowo wstępne – Piotr Duda 

Od Autora 

Rozdział I. Wokół Okrągłego Stołu (1989-1995) 

Rozdział II. Na pierwszej linii (1996-2001) 

Rozdział III. Czas refleksji (2002-2004) 

Rozdział IV. O Polskę Solidarną (2005-2014) 

Indeks nazwisk 

 
Patronat medialny: Radio wnet.pl; Tygodnik So-

lidarność,; Polityce.pl; Współpraca: FUNDA-

CJA NOWY KIERUNEK; FUNDACJA 

STEWCZYKA 

http://www.gosc.pl/
http://gosc.pl/doc/2268027.Swiadkowie-wiary-365-biografii-i-pytan
http://gosc.pl/doc/2268027.Swiadkowie-wiary-365-biografii-i-pytan
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Sebastian Karczewski: Za-

mach na Arcybiskupa. Kulisy 

wielkiej mistyfikacji, Wydaw-

nictwo VERITATIS Splendor, 

Warszawa 2013 

[Książka Sebastiana Karczew-

skiego dotyczy Arcybiskupa 

Stanisława Wielgusa – przypis 

redakcji]  

Spis treści 

Mit 1: Dokumenty są autentyczne i wiarygodne 

(…) 

Mit 8: Współpracował z wywiadem PRL (…) 

Mit 11: Benedykt XVI nie znał przeszłości Arcy-

biskupa 

Mit 12: Papież odwołał Arcybiskupa 

Mit 13: Komunikat Nuncjatury Apostolskiej 

Mit 14: Prymas wystąpił przeciw Papieżowi 

Mit 15: Nowe dokumenty potwierdzające współ-

pracę 

Aneks       

 

Barbara Fedyszak-Radzie-

jowska: Przemyśleć Polskę, 

Wydawnictwo PROHIBITA 

Paweł Toboła-Pertkiewicz 

www.prohobita.pl  

wydawnictwo@prohibita.pl 

Tel: 22 424 37 36,  Warszawa 

2013 

Spis treści 

Część I Korzenie wolności i demokracji „Komu-

na”, dwa związki i jedna Solidarność 

Część II Spętani przeszłością, uwikłani w komu-

nizm 

Część III O tym, co najważniejsze: tożsamość na-

rodowa, powinności obywatelskie, odporność na 

manipulacje 

Część IV Smoleńsk 10 IV 2010 

Indeks nazwisk 

 
Gość Niedzielny; wSieci; PROHIBITA; Tygo-

dnik Solidarność; blogpress; Polityce.pl; Rebely-

a.PL; DWUMIESIĘCZNIK ARCANA 

 

Andrzej Nowak: Uległość czy niepodległość, 

Biały Kruk Sp. z o.o., 

www.bialykruk.pl, 

Kraków 2014 

Spis treści 

Rozdział I; Niebezpieczne są-

siedztwo 

Rozdział II; Przywilej pol-

skości 

Rozdział III; III RP – gorycz, 

opór i nadzieja   

    Str. 226: Dziedzictwo świętego. Jakie jest to 

dziedzictwo? Niektórzy piszą, że żadne. To czę-

sto ci sami, którzy kilka lat temu ekscytowali się 

medialną wydmuszką nazywaną „pokoleniem JP 

II”. Ludzie jak grzeszyli – tak grzeszą. W Polsce, 

ojczyźnie tego świętego naśladowcy Chrystusa, 

Krzyż jest dziś poniewierany może bardziej niż 

kiedykolwiek był za jego życia. Więc był Jan 

Paweł II – Karol Wojtyła – i minął? Bez śladu? 

Zostały tylko jego pomniki, rozsiane po Polsce 

i po świecie, tak często wyszydzane: że bez gu-

stu, że po co to, że lepiej, żeby ich nie było? Nie, 

to nie jest prawda. (…) 

 
Patronat: solidarni2010; miesięcznik Wiara, Pa-

triotyzm i Sztuka 

 

Gorąca prośba do Czytelników „Dlatego” 

    Proszę o przysyłanie informacji o książkach, 

które warto przeczytać – skan okładki nie jest 

potrzebny – tylko dane bibliograficzne i ewentu-

alnie spis treści, krótki opis, zachęta do przeczy-

tania. Mój adres pocztowy i poczty elektronicz-

nej są na ostatniej stronie w stopce.  

Stanisław Waluś 

 

NASZE ROCZNICE 

 560 lat temu (1 kwietnia 1455 r.) w Sandomie-

rzu zmarł biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, 

pierwszy polski kardynał. 

490 lat temu (10 kwietnia 1525 r.) na rynku 

w Krakowie książę Albrecht (przed sekularyza-

cją wielki mistrz krzyżacki) złożył królowi 

Zygmuntowi Staremu hołd jako lennik ziem pru-

skich. 

375 lat temu (2 kwietnia 1640 r.) w Warszawie 

zmarł wybitny poeta Maciej Kazimierz Sarbiew-

http://www.prohobita.pl/
mailto:wydawnictwo@prohibita.pl
http://www.bialykruk.pl/
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ski, jezuita, profesor Akademii Wileńskiej i kole-

gium w Braniewie.  

170 lat temu (18 kwietnia 1845 r.) w Warszawie 

zmarł Józef Elsner. Był pochodzenia niemieckie-

go, lecz uważał się za Polaka. Urodził się na Ślą-

sku. 

100 lat temu (22 kwietnia 1915 r.) w czasie 

I wojny światowej na froncie zachodnim pod 

Ypres Niemcy użyli po raz pierwszy w dziejach 

gazów trujących. 

100 lat temu (24 kwietnia 1915 r.) na rozkaz 

władz tureckich rozpoczęło się ludobójstwo Or-

mian (obywateli tureckich) - zginęło wówczas 

około półtora miliona ludzi. 

90 lat temu (14 kwietnia 1925 r.) rząd Władysła-

wa Grabskiego dokonał reformy walutowej, 

wprowadzając w miejsce marki polskiej nowy 

środek płatniczy - złoty polski. 

75 lat temu (3 kwietnia 1940 r.) NKWD rozstrze-

lało w Lesie Katyńskim pierwszą grupę oficerów 

polskich z obozu jenieckiego w Kozielsku. 

75 lat temu (13 kwietnia 1940 r.) NKWD prze-

prowadziło koleją masową deportację ludności 

polskiej ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej, 

zagarniętych przez Sowietów we wrześniu 1939 

r. W wagonach bydlęcych stłoczono i wywiezio-

no ponad 320 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci. 

75 lat temu (20 kwietnia 1940 r.) książę Adam 

Sapieha, metropolita krakowski odmówił przyby-

cia na Wawel na zaproszenie generalnego guber-

natora Hansa Franka. 

75 lat temu (23 kwietnia 1940 r.) generalny gu-

bernator Hans Frank już na początku niemieckiej 

okupacji wyraził swój stosunek do ludności ży-

dowskiej i Polaków: Żydzi, czy mają coś do je-

dzenia czy nie, jest dla mnie ostatnią sprawą. 

Drugą kategorię stanowią Polacy, o ile mogę ich 

potrzebować. 

75 lat temu (27 kwietnia 1940 r.) Reichsführer SS 

Heinrich Himmler podjął decyzję o utworzeniu 

obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (w języku 

niemieckim: Konzentrations Lager Auschwitz). 

Był przeznaczony dla Polaków. W czerwcu 1940 

r. przywieziono tu pierwszych więźniów z Tar-

nowa. W następnych latach przybywały tu trans-

porty z niemal wszystkich krajów europejskich. 

Z czasem Auschwitz stał się głównym obozem 

eksterminacji ludności żydowskiej. 

75 lat temu (30 kwietnia 1940 r.) niemieckie wła-

dze okupacyjne ogłosiły listę książek polskich 

zakazanych do rozpowszechniania.  

70 lat temu (12 kwietnia 1945 r.) grupa operacyj-

na Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-

blicznego w Siedlcach zamordowała 17 młodych 

ludzi, których podejrzewała o przynależność do 

AK i NSZ. Funkcjonariusze UB wyciągali ich z 

domów i zabijali z broni maszynowej na ulicach 

i podwórzach.  

60 lat temu (18 kwietnia 1955 r.) zmarł Albert 

Einstein. 

55 lat temu (18 kwietnia 1960 r.) w Warszawie 

zmarł Jerzy Zawieyski, pisarz katolicki, drama-

turg i eseista. 

55 lat temu (27 kwietnia 1960 r.) w Nowej Hucie 

doszło do wielogodzinnych walk z ZOMO. Po-

wodem była próba usunięcia krzyża z placu, na 

którym miał stanąć kościół. Sześć osób znalazło 

się w szpitalach z ranami postrzałowymi. 

Wszczęto 170 dochodzeń sądowych, 166 wnio-

sków skierowano do kolegium. 

40 lat temu (29 kwietnia 1975 r.) powstał Insty-

tut Studiów nad Rodziną Wydziału Teologiczne-

go Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego. 

35 lat temu (4 kwietnia 1980 r.) w wieku 94 lat 

zmarł profesor Władysław Tatarkiewicz, wybit-

ny uczony o ogromnej i wszechstronnej wiedzy. 

35 lat temu (4 kwietnia 1980 r.) pojawił się 

pierwszy numer „L’Osservatore Romano” w ję-

zyku polskim.  

35 lat temu (6 kwietnia 1980 r.) Ojciec Święty 

Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu pa-

tronem ekologów. 

10 lat temu (2 kwietnia 2015 r. o godz. 21.37) 

Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Domu 

Ojca.  

10 lat temu (19 kwietnia 2005 r.) kardynał Jose-

ph Ratzinger został wybrany następcą Jana Paw-

ła II na Stolicą Piotrową i przyjął imię Benedykt 

XVI. 

5 lat temu (10 kwietnia 2010 r.) polski samolot 

wojskowy z 96 osobami (w tym z prezydentem 

RP Lechem Kaczyńskim i byłym prezydentem 

Ryszardem Kaczorowskim) rozleciał się na kil-

kadziesiąt tysięcy kawałków nad lotniskiem 

w Smoleńsku w Rosji. 

            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 
Marzec: Powszechna: Aby wszyscy ludzie pro-

wadzący badania naukowe stawiali sobie za cel 

służenie integralnemu dobru człowieka. 
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Ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej uznawany 

był specyficzny wkład kobiety w życiu Kościoła. 

Kwiecień: Powszechna: Aby ludzie nauczyli się 

szanować świat stworzony i strzec go jako dar 

Boży. 

Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcija-

nie odczuwali pocieszającą obecność zmar-

twychwstałego Pana i solidarność całego Kościo-

ła. 
 

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny – 

Intencja na marzec: Niech okres Wielkiego Postu 

będzie czasem uzdrowienia wewnętrznego poprzez 

pogłębioną modlitwę i sakrament pokuty. 

Intencja na kwiecień: Za katolików, aby z od-

wagą dawali świadectwo uczciwości i bezintere-

sowności w życiu publicznym naszego kraju. 

 

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. 

I byłoby wszystko pięknie, 

tylko nie było wtedy Tomasza. 

Kiedy wrócił, 

Apostołowie powiedzieli mu: 

Widzieliśmy Pana, On tu był! (Łk 20,25) 
 

A Tomasz, 

jak przystało na inteligenta, 

i to cynika, powiedział: 

Panowie, nie wciskajcie mi 

takiej ciemnoty. 

Z taką mową to nie do mnie. 

Dokąd nie włożę palca 

w Jego przebite ręce  

i ręki w Jego przebity bok 

– nie uwierzę! (J 20,25) 
 

Uwierzysz, Tomaszu, uwierzysz. 

I za tydzień, gdy w Rzymie 

dwóch Papieży było na kanonizacji 

dwóch Świętych Papieży, tam był Tomasz, 

a Zmartwychwstały przyszedł do Niego 

i w Rzymie, i w każdym kościele, 

gdzie sprawowana jest Eucharystia, 

przyszedł wprost do Tomasza i powiedział: 

Tomaszu, chodź! 

I włóż palec w moje przebite ręce 

i rękę w mój przebity bok, 

i nie bądź, chłopie, niedowiarkiem, 

bo to dziś mówić, że nie wierzę w Boga, 

to albo rozum kołkiem stanął, 

albo sumienie zardzewiało. 

No chodź! 

Nie pójdę! 

Nie będę sprawdzał 

Twych przebitych rąk i boku, 

ale gdy będzie Podniesienie 

na Mszy Świętej na Jasnej Górze 

dla Różańcowych Pielgrzymów, 

to runę na kolana, 

aż kamienie drgną 

i wyznam światu: 
 

Ty jesteś mój Pan i mój Bóg! (Łk 20,28) 

I niech słyszą to w Warszawie, 

w Strasburgu i w Brukseli. 
 

No widzisz, Tomaszu, 

i po co tyle krzyku? 

Jakie to wszystko proste, 

gdy człowiek zacznie myśleć 

i uwierzy. 
 

Nadużywam Waszej cierpliwości, 

ale tego świadka pominąć nie mogę. 

To Piotr – Papież. 
 

Piotrze, i Ty płaczesz? 

Papieże nie płaczą! 

Ale jam się Go trzykrotnie zaparł, 

a On spojrzał na mnie z miłością (Łk 22,61). 

On mi przebaczył, rozgrzeszył i zapomniał. 

To dlatego, Piotrze, to kazanie 

po Zielonych Świątkach? 
 

Mężowie, Bracia! 

Tego Jezusa, którego wyście zabili 

rękami bezbożnych (por. Dz 2,23), 

Ja widziałem żywego. 

Ja z Nim jadłem chleb. 

On mnie pytał, czy Go 

kocham więcej aniżeli Wy. 

I nie mogę inaczej, 

ukrzyżujcie mnie głową na dół, 

bom się Go trzykrotnie zaparł (wg Tertuliana), 

ale nie mogę inaczej. 

Trzeba Boga słuchać, a nie ludzi! (Dz 4,19) 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Taka jest wiara męczenników 

trzech pierwszych wieków chrześcijaństwa, 

bo martyr to znaczy męczennik, 

A męczennik to znaczy – świadek. 
 

Piotrze, to co my mamy czynić? 

My, pielgrzymi różańcowi. 

Popsuliście ten świat. 

Boże, komu Ty dałeś rządy 

nad tym światem?… (H. Sienkiewicz) 
 

Macie mało czasu. 

Trzeba dać świadectwo. 

Czuwaj, kiedy światło na górach 

daje znak – wstań i idź! 

Dopóki krew obraca w piersi 

twoją ciemną gwiazdę, 

bądź wierny, idź! (Z. Herbert) 
 

Mamy Czcigodne, z różańcami, Panie Pobożne, 

Nauczyciele Szanowni, 

Siostry i Księża Kochani! 

Dajcie mi! 

Wychowajcie mi, 

takiego świadka, co stanie 

na współczesnych, bezbożnych areopagach 

i powie: Cisza! 

To mówi Pan! 
 

O, Wy głupi Galaci, 

co Was tak urzekło. 

Zaczynaliście od Ducha Świętego, 

a skończyliście na uczynkach ciała? (por. Ga 3,1-5) 
 

Szawle, Szawle! 

Dlaczego mnie prześladujesz? (Dz. 9,4) 
 

Głupcze, jeszcze tej nocy 

zażądają Twojej duszy (Łk 16,20). 

Zrobiliście sobie golema 

i składacie mu ofiary 

z własnego ciała. 

Coś ty zrobił z siebie, Conchita, 

nie poprawiaj Boga, 

który stworzył nas na swój obraz 

i na swoje podobieństwo (Rdz 1,26). 
 

Posłanki, nie straszcie dzieci! 

I Ty chcesz prawa stanowić? 

Kto Cię tak oszpecił? 

Chodź, wyspowiadam Cię. (o. Pio) 
 

Ludzie homo! 

Wy ani grzeszyć normalnie, 

ani kochać normalnie nie umiecie, 

dlatego cuchniesz grzechem nawet przez telewizor. 

Ani godności, ani wstydu już nie masz? 
 

Sprzątnijcie mi, warszawiacy, 

ten symbol sodomskich grzechów 

sprzed kościoła Zbawiciela. 
 

Już jedni zasłaniali ten kościół 

Placem bolszewickiej Konstytucji 

i diabli swoje wzięli. 

Nie zasłaniajcie grzeszną tęczą kościoła, 

który jest domem naszego Zbawiciela. 

Pani na religię nie chodziła 

i dlatego nie wie, co to jest tęcza po potopie 

i tęcza w obrazie Memlinga. 

O, głupoto, co udajesz mądrość. (R. Brandstaetter) 

Zasłoń sobie buzię krzyżem i nie kłam, 

że nie płacę podatków. 

Ja płacę podatki, 

i płacę za bezbożnych i za Ciebie też, 

a Ty miałeś być księdzem, mama tak chciała. 

A Ty KUL kończyłeś za pieniądze Różańcowych. 

Zostałeś tylko wiarołomcą, aferzystą, złodziejem. 

I Państwo do europarlamentu? 

Jaki wstyd! 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”. 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 18 lutego 2015 r.  

1. Omówiono przygotowania do Walnego Ze-

brania Delegatów, które odbędzie się w so-

botę 21 marca 2015 roku w siedzibie Klubu 

w Katowicach.  

2. Antoni Dawidowski i Piotr Urbanowicz 

przedstawili sprawy członkowskie sekcji  

Katowice-Centrum.  

3. Zarząd KIK postanowił wnieść do Walnego 

Zebrania Delegatów wnioski o nadanie 

członkostwa honorowego Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach członkom 

KIK: Panu senatorowi Czesławowi Ryszce 

oraz Panu profesorowi Andrzejowi Ślebar-

skiemu.  

4. Danuta Sobczyk przedstawiła propozycję 

uczczenia pamięci ks. Józefa Sierli w 5-tą 

rocznicę Jego śmierci. Zarząd podjął 

uchwałę upoważniającą Danutę Sobczyk do 

występowania w imieniu KIK w tej spra-

wie.  

5. Wojciech Sala omówił stan przygotowania 

książkowej publikacji poświęconej księdzu 

Józefowi Danchowi.  
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6. Antoni Winiarski przypomniał o rekolek-

cjach wielkopostnych u OO Jezuitów 

w Czechowicach, które odbędą się w dniach 

6-8 marca 2015.  

7. Andrzej Dawidowski przedstawił zaprosze-

nia, jakie wpłynęły na adres KIK.  

8. Antoni Winiarski przedstawił przebieg spo-

tkania Rady Porozumienia Klubów Inteli-

gencji Katolickiej. Rada w swej dotychcza-

sowej formie przestaje funkcjonować, teraz 

będzie to forma spotkań Prezesów i Przed-

stawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej.  

9. Antoni Winiarski przedstawił propozycję 

uchwały w sprawie wystosowania Apelu do 

Senatorów RP o głosowanie przeciwko raty-

fikowaniu Konwencji o zapobieganiu 

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 

i przemocy domowej. Uchwała została przy-

jęta jednogłośnie.  

10. Antoni Winiarski przedstawił informację 

z   rekolekcji członków dawnego Ruchu 

Znak. Tematem rekolekcji były zagadnienia 

ostatniego Synodu Biskupów.  

Robert Prorok  

 

25-27 września 2015. Rekolekcje KIK 

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 

w Kokoszycach 

Rekolekcjonista: Ks. Piotr Brząkalik. Koszt 120 

zł z własnym transportem lub 170 zł z przy-

wozem i odwiezieniem autobusem. Pełne wyży-

wienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy zapisie.  

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 i w każdy ostatni 

piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach 

przy kościele Mariackim.  

Pielgrzymki w 2015 roku 

24.05.2015. Piesza Pielgrzymka KIK, ZG i SRK do 

sanktuarium MB Boguckiej. Wyjście sprzed 

kościoła Mariackiego o godz. 15.30, 17.00 – Msza 

św. w kościele w Bogucicach.  

21.11.2015. Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.  

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

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego 

Winiarskiego 

1-7 maja 2015. Pielgrzymka KIK. Całun Turyń-

ski i 200 rocznica urodzin św. Jana Bosco.  

Katowice – Pasawa – Marktl (rodzinne miasto 

papieża Benedykta XVI) – Altoeting (Czarna 

Madonna) – Einsiedeln – Sachseln (św. Brat 

Klaus, patron Szwajcarii) – Locarno – Mediolan 

– Castelnuovo (św. Jan Bosco) – Turyn (Całun w 

Katedrze, grób bł. P.G. Frassatiego, Bazylika 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych) – Oropa 

(Czarna Madonna) – Padwa (św. Antoni, św. 

Leopold) – Tarvisio – Katowice.  

Pilot: Antoni Winiarski. Kapelan: ks. prof. Józef 

Kozyra. Organizacja: Biuro Pielgrzymkowe 

AVE z Katowic. Cena, warunki uczestnictwa, 

zapisy:  
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieturyn.html  

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, ubezpieczenie, opłaty drogowe, parkingo-

we, przewodnik miejscowy. 

9.05.2015 – Czerna – Sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej (możliwość przystąpienia do szkaple-

rza) wyj. G. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. Koszt 

30 zł., świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty 

parkingowe i drogowe, przewodnik miejscowy.  

19-21.06.2015 – Warszawa (Stare Miasto, Powąz-

ki, Wilanów, Sanktuarium i relikwie św. A. Bobo-

li, Bazylika Opatrzności Bożej). Wyjazd 6:30 z pa-

rafii 6:45 z pl. Andrzeja. Koszt 370 zł. Świadcze-

nia: przejazd, 2 noclegi. 2 obiadokolacje, 2 śniada-

nia, ubezpieczenie NW, opłaty drogowe i parkin-

gowe, przewodnik w Warszawie, wstępy do obiek-

tów, przyjazd ok. 19:00. Zaliczka 100 zł. 

12-20.09.2015 – Polska – Litwa: 8 noclegów 

w hotelach i Domach Pielgrzyma, 8 śniadań i 8 cie-

płych kolacji. Trasa: Kodeń, Św. Góra Grabarka, 

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 świę-

te 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 

mailto:mikosjan@gmail.com
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html
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MB. Cudowny obraz z XVI wieku – słynie cuda-

mi, Wilno – 3 noclegi. Troki – najbardziej ma-

lownicze miasteczko na Litwie, Sanktuarium MB 

Trockiej. Najbardziej czczona MB po Ostrobram-

skiej. Szawle – Święta Góra Krzyży, ok. 200 tys. 

krzyży. Miejsce historyczne, stolica Żmudzi. Szy-

dłów – Sanktuarium Narodowe Żmudzinów, miej-

sce pierwszych objawień MB w Europie. Kowno 

– druga stolica Litwy, zamki, kościoły, warownie, 

Pożajście – klasztor i kościół kamedulski z XVI 

wieku, dziś należący do sióstr Kazimierzatek. 

Wilno – Matka Boża Ostrobramska, stolica Litwy, 

spuścizna kultury polskiej, drugiej po Krakowie, 

Sejny – nocleg, Sanktuarium NNMP, Święta Lip-

ka – przepiękny barokowy kompleks klasztorny, 

ze słynnymi organami, Świętolipska bazylika 

z cudownym obrazem Matki Bożej. Gietrzwałd – 

nocleg, polskie Lourdes. Jedyne miejsce w Polsce 

gdzie objawienia MB zostały uznane i zatwierdzo-

ne – nocleg, Niepokalanów – nocleg, bazylika 

i Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego 

Szymanów – Sanktuarium Matki Bożej Jazło-

wieckiej. Cudowna figura z Jazłowca. Katowice. 

Koszt 890 zł (przejazdy, noclegi w kraju i wyży-

wienie w formie śniadań i ciepłych kolacji, ubez-

pieczenie NW, KL, posługa kapłańska, posługa 

przewodnika) + 195 Euro (pobyt na Litwie, noc-

legi śniadania i ciepłe kolacje, wstępy do miejsc 

zwiedzanych, przewodnicy miejscowi, opłaty dro-

gowe, 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 zali-

czek 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 

związane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 

18.00 pochylamy się nad Pismem Świętym. 
 

Sekcja Nauka-Wiara 

Zmiana terminu. Począwszy od października 

2014, spotkania odbywają się w trzecią środę 

miesiąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Kato-

wice - 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.  

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.  

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: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 
 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław 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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