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Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie
tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. J 12,24-26

XXXV lat Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
WPROWADZENIE
Z okazji XXV-lecia i XXX-lecia KIK w Katowicach zostały wydane biuletyny jubileuszowe.
Obecny w pewnym sensie jest ich uzupełnieniem,
gdyż w nim staraliśmy się przedstawić działalność
KIK-u w Katowicach w ostatnich pięciu latach.
Działalność zarówno Zarządu, jak i sekcji jest tak
obszerna, że w niniejszym biuletynie przedstawiono tylko pewne dziedziny aktywności naszego
Klubu za ostatnie pięć lat.
Początki powstania KIK-u w Katowicach zostały przedstawione w „Dlatego” nr 9 (177) z 9 września 2006 r. Od tego czasu udało się uściślić pewne informacje. W zebraniu założycielskim, które
odbyło się 23. października 1980 r. na probostwie
parafii Chrystusa Króla w Katowicach wzięło
udział około 50 osób. Nie zachowała się lista
obecności.
Aby mogło dojść do tego zebrania wiele osób się
spotykało, przygotowywało statut, informowało
znajomych. Były to osoby nie tylko z Katowic, ale
i z innych miast. Poniższa lista została zestawiona
na podstawie list członków KIK z 2004 r. – biorąc
pod uwagę osoby, które miały najwcześniejszą datę wstąpienia do Klubu, to znaczy listopad 1980
i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, którzy zostali wybrani na zebraniu 23 X 1980 r. Pismem pogrubionym zaznaczono założycieli według listy dołączonej do wniosku o zarejestrowanie
KIK w Katowicach z 27 października 1980 r.
Oprócz niżej wymienionych osób w Katowicach

aktywni byli ks. Stanisław Bista, ks. Józef Danch
i ks. Oskar Thomas, a w Gliwicach Krystian Stanek i Bogumił Wiśniewski.
1. Baron Karol
2. Burzyński Marek
3. Buszman Barbara
4. Buszman Józef
5. Chwalibogowska Alina
6. Czerner Katarzyna
7. Czermiński Janusz
8. Dietrych Janusz
9. Dolinkiewicz Jerzy
10. Dutkiewicz Henryk
11. Florek Franciszek
12. Glenszczyk Jolanta
13. Górecki Henryk Mikołaj
14. Hapeta Jan
15. Karpeta Jan
16. Klatka Zenon
17. Kogut Jerzy (Katowice)
18. Kogut Jerzy (Bytom)
19. Konieczny Jerzy
20. Konopczyna Anna
21. Kozak Andrzej (Gliwice)
22. Kruszyński Stanisław
23. Liskowacka Anna
24. Miazgowicz Janina
25. Miazgowicz Władysław
26. Mierzwa Irena
27. Muża Marianna
28. Mysłek Elżbieta

29. Olszewski Czesław (Gliwice)
30. Podleska Jadwiga (Gliwice)
31. Ryszka Czesław
32. Sablik Maciej
33. Sablik Michał
34. Sala Wojciech
35. Smajdor Andrzej
36. Sławik Marian
37. Sobczyk Michał
38. Świtkowski Jan
39. Świtkowski Leon
40. Trzeciak Teresa
41. Waluś Irena (Gliwice)
42. Waluś Stanisław (Gliwice)
43. Winiarski Antoni
44. Zatoński Jan
45. Zieleźny Jadwiga
46. Zielonka Jerzy (Gliwice).
Stanisław Waluś, Antoni Winiarski

dowy „Solidarność”. Wielu z nas tworzyło ZwiąZwiązek i służyło w jego strukturach.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
został zarejestrowany 26 lutego 1981 r., KIK
w Chrzanowie w dniu 18 listopada 1981 r. Ta fala powstawania Klubów objęła całą Polskę. Mądrością i odwagą członkowie założyciele tę partię z komuną wygrali. Wykorzystali czas stosowny.
Nie wszędzie to się udało. Do rejestracji
KIK-u w Trzebini nie doszło. Członkowie założyciele mieli się spotkać 13 grudnia 1981 r.
A tego dnia ogłoszono stan wojenny. W stanie
wojennym zawieszono działalność niemal
wszystkich Klubów. Nie oznacza to, że ustały
kontakty między członkami Klubu. Trwała pomoc internowanym. Gdy tylko pojawiła się taka
możliwość, wystąpiono o uchylenie decyzji
o zawieszeniu działalności Klubu.
W roku 1989 pojawiły się nowe możliwości
i nowe zadania. Jak wywalczyć możliwie największą przestrzeń wolności? Klub uczestniczył
w kampanii wyborczej. Pamiętam jak w czasie
nocy po wyborach składałem meldunki prezesowi KIK w Katowicach Józefowi Buszmanowi,
o wynikach głosowania w Chrzanowie. Ta akcja
zakrojona na całą Polskę miała zapobiec fałszerstwom wyborczym.
Czas wolności
Bardzo ważne pytanie, które zadał nam, pielgrzymom z Polski, Święty Jan Paweł II w sali
klementyńskiej na Watykanie, w dniu 2 maja
1993 r., nie traci swej aktualności. „Co zrobiliście z darem wolności, który został wam dany?”
Z perspektywy tego pytania należy spojrzeć na
historię Klubu.
Doświadczenie powszechności Kościoła
Klub doświadcza powszechności Kościoła
przez organizowanie pielgrzymek do sanktuariów na całym świecie, uczestniczenie w spotkaniach Klubów z całej Polski, w różnych miejscach Kraju, uczestniczenie w kongresach ogólnopolskich ruchów i stowarzyszeń katolickich
i kongresach
diecezjalnych,
uczestniczenie
w zjazdach gnieźnieńskich.
Znakiem szczególnym więzi z Kościołem Hierarchicznym, jest fakt, że arcybiskup Senior ks.
Damian Zimoń i arcybiskup metropolita katowicki ks. Wiktor Skworc są członkami honorowymi Klubu. Klub ma też kapelana, którego wyznaczył ks. Arcybiskup. Jest nim ks. prof. Józef
Kozyra, który służy nam swoją wiedzą biblijną

35 LAT KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W KATOWICACH
SPOJRZENIE ŚWIADKA WYDARZEŃ
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Klub Inteligencji Katolickiej służy społeczeństwu polskiemu na ziemi śląskiej trzydzieści pięć
lat. Jest ucieleśnieniem nadziei na utworzenie organizacji, której głównym zadaniem byłaby realizacja wartości chrześcijańskich w świecie. Te wartości zostały wpisane w statut Klubu. Klub będzie
trwał tak długo, jak długo będzie im wierny.
35 lat w wymiarze osobistym, to prawie pół
mojego życia. W roku 1980, kiedy Klub powstawał, miałem 32 lata i wziąłem udział w jego tworzeniu. Nie traktuję tego jako powodu do chwały
osobistej, ale wdzięczny jestem Bogu, że dał mi
szansę uczestniczenia w wielkich dziełach.
Cudowny czas przełomu lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych. Czas wyboru Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową. Modlitwa Świętego Jana
Pawła II z narodem do Boga, by zesłał Ducha
Świętego, który odnowi oblicze tej Ziemi. Byliśmy z Ojcem Świętym, czerpaliśmy z Jego siły.
Doświadczaliśmy poczucia siły bycia razem. Powstaje Niezależny Samorządny Związek Zawo2

i teologiczną. Księża Arcybiskupi byli gośćmi na
spotkaniach opłatkowych. Jest to okazja do osobistego poznania się, ale również do usłyszenia
"z pierwszych ust" czym żyje Kościół współczesny. Z drugiej strony, Klub uczestniczy w drugim
synodzie Archidiecezji katowickiej.
Klub wydaje Biuletyn "Dlatego", który prowadzi dr hab. inż. Stanisław Waluś, wiceprezes
Klubu. Jest to bardzo cenna inicjatywa. Klub posiada również stronę internetową, webmasterem
jest dr Antoni Winiarski, wieloletni prezes Klubu,
obecnie członek Zarządu.
Ostatnie pięć lat było bardzo pracowite. Naszym zadaniem jest nadal siać, "wypełniać stągwie wodą".
Wojciech Sala

MISJA KIK-U

Misją chrześcijan jest zgodne z nauką Jezusa
Chrystusa przemienianie otaczającego świata na
możliwie bliski ideałom Ewangelii. Pamiętamy
wszelako, że nie da się na tej ziemi stworzyć raju
i z pokorą przyjmujemy porażki.
Misją Klubu Inteligencji Katolickiej jest
uczestnictwo we wspólnotowym rozpoznawaniu
Mądrości Bożej oraz konsekwentne realizowanie
woli Bożej dzięki wzmocnieniu Bożym Miłosierdziem.
Pojęcie inteligencji traktujemy bardziej jako
kategorię etyczną niż intelektualną – dar, który
powinniśmy rozwijać, by lepiej służyć dobru
wspólnemu, a przez to zapobiegać złu.
W określeniu tym dostrzegamy wyzwanie, aby
otrzymane talenty rozwijać, posiadane umiejętności doskonalić, zdobywaną wiedzę poszerzać,
a wszystkim dzielić się z innymi.
Jako inteligencja katolicka, czyli powszechna,
czerpiemy z dorobku tych, którzy wyprzedzili
nas w drodze do wieczności, w ciągu swego życia twórczo przybliżali Mądrość Bożą rozwijając
katolicką naukę społeczną i personalizm chrześcijański. Szczególne znaczenie dla nas ma społeczna nauka Kościoła, nauczanie Jana Pawła II
podczas pielgrzymek do Polski oraz Ewangelia
Pracy głoszona przed wizerunkiem Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach w 1983 roku.
Zgodnie z tą tradycją inspirujemy i uczestniczymy w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, szanującego prawo do rozwoju duchowego i materialnego każdego człowieka jako
Osoby oraz wspólnot: od rodzinnej, poprzez samorządowe, państwowe do międzynarodowych.
Nasza wspólnota jest otwarta na współpracę
z wszystkimi w pełnym poszanowaniu naszej
różnorodności, jednoczy nas i pozwala na kory-

POCZĄTKI KIK

18 września 2015 spotkaliśmy się w siedzibie
KIK ze Stanisławem Kruszyńskim, jednym
z członków założycieli katowickiego KIK. Stanisław Kruszyński jest obecnie stałym diakonem
w Holandii. Opowiedział o początkach powstania
KIK w Katowicach.
W 1980 roku dotarła do niego informacja, że
działacze
Polskiego
Związku
KatolickoSpołecznego
zamierzają
założyć
KIK
w Katowicach. PZKS miał liczne powiązania
z ówczesną władzą, dlatego Stanisław Kruszyński
skontaktował się z Józefem Buszmanem, który
miał dobre stosunki z ks. bp. Herbertem Bednorzem, w sprawie niezależnej inicjatywy założenia
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Powstanie Klubu zgodził się firmować znany
kompozytor prof. Henryk Mikołaj Górecki. Stanisław Kruszyński poinformował o tej inicjatywie
Jerzego Koniecznego, którego poprosił o dobór
kandydatów na członków do mającego powstać
Klubu.
Delegacja grupy inicjatywnej w składzie prof.
Henryk Mikołaj Górecki, Józef Buszman, Jerzy
Konieczny i Stanisław Kruszyński poprosiła
o spotkanie z ks. bp. ordynariuszem diecezji katowickiej Herbertem Bednorzem.
W umówionym terminie ks. bp Herbert Bednorz zaprosił do gabinetu prof. Henryka Mikołaja
Góreckiego, a pozostałych poprosił o poczekanie
w poczekalni. Po godzinie wyszedł do nich i powiedział – macie KIK.
Antoni Winiarski
3

gowanie popełnianych błędów w duchu franciszkańskiego PAX ET BONUM (pokój i dobro).
Zapraszamy wszystkich, którym nieobcy jest
trud nieustannych przemian, ale i radość Dobrej
Nowiny.
Tekst przyjęty przez Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 12 września 2013 r.

ki wynikające z zasad sprawiedliwości
i miłości społecznej,
- prawo obywateli do swobodnego działania na
rzecz rozwoju społecznego i wspólnego dobra.
Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom mającym na celu dyskredytowanie wiary chrześcijańskiej, niszczenie Kościoła katolickiego i eliminowanie z życia społecznego wartości chrześcijańskich.
Sprzeciwiamy się ideologiom sprzecznym
z Dekalogiem i Ewangelią: ateistycznej, hedonistycznej, gender, liberalnej oraz materialistycznej.
Budujemy i wzmacniamy postawy patriotyczne z zachowaniem należytego szacunku dla odrębności narodowych, odrzucając Kosmopolityzm i nacjonalizm. Sprzeciwiamy się
wszelkim próbom wynaradawiania.
Tekst przyjęty przez Zarząd Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach 8 maja 2014 r.

DEKLARACJA IDEOWA
KLUBU INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ
W KATOWICACH
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
jest społeczną organizacją katolików, którzy
zgodnie ze swoją wiarą kierują się nauką Kościoła katolickiego.
Dla przetrwania naszej cywilizacji, kultury
oraz świadomości narodowej korzenie naszych
wartości muszą tkwić w Chrystusie i Jego nauce.
Z ducha nauki Chrystusowej i dziedzictwa Polski płyną nasze zasady i działania.
Działanie nasze w łączności z Kościołem hierarchicznym służy przenikaniu do polskiego życia
Ducha Chrystusowego.
Stawiamy czoło współczesnym wyzwaniom,
upowszechniamy wiedzę o różnych dziedzinach
nauki.
Siłę czerpiemy z nadprzyrodzonego życia religijnego, z Chrystusa żyjącego w Kościele.
Odradzamy społeczeństwo przez odradzanie
siebie. Dążeniu do doskonałości towarzyszy poczucie obowiązków społecznych i pracy dla ogółu.
Przyjmując naukę Kościoła katolickiego, za
naturalne i konieczne potrzeby oraz prawa życia
społecznego uznajemy:
- rodzinę opartą na sakramentalnym związku
małżeńskim,
- prawo rodziców do wychowania młodego pokolenia w duchu ewangelicznej wolności, nie do
pogodzenia ze swobodą obyczajów, odpowiedzialności oraz sprawiedliwości społecznej,
zgodnie z ich przekonaniami oraz tożsamością
kulturową,
- pracę, jej wartość gospodarczą i moralną oraz
godną zapłatę za pracę, uwzględniając podmiotowość pracownika i pracodawcy,
- prawo obywateli do własności prywatnej jako
podstawę rozwoju społecznego, które daje nie
tylko uprawnienia, lecz także nakłada obowiąz-

WŁADZE KLUBU

W „Dlatego” nr 9 (177) z 9 września 2006 r.
podano władze Klubu od początku jego istnienia
do XI kadencji. Członkiem pierwszej Komisji
Rewizyjnej był Leon Świtkowski, a nie Jan
Świtkowski, jak mylnie podano. Poniższe zestawienie jest jego uzupełnieniem.
XII kadencja: 28 III 2009 – 17 III 2012
Zarząd Klubu: prezes: dr Antoni Winiarski, wiceprezesi: Wojciech Sala i dr hab. inż. Stanisław
Waluś, sekretarz: Andrzej Dawidowski, skarbnik: Jan Mikos, członkowie: Kazimierz Krzyżanowski, Marianna Nęckarska, Małgorzata Piechoczek, Robert Prorok, Danuta Sobczyk i Piotr
Urbanowicz.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Józef
Dziemba, wiceprzewodniczący: vacat (śp. Jacek
Chmieliński), członkowie: Czesław Olszewski,
dr inż. Jerzy Smołka i Rena Ustrzycka.
Kapelan: ks. prof. dr hab. Józef Kozyra.
Przewodniczący Rady Programowej Klubu: prof.
dr hab. Maciej Sablik.
XIII kadencja: 17 III 2012 – 21 III 2015
Zarząd Klubu: prezes: Andrzej Dawidowski, wiceprezesi: Danuta Sobczyk i dr hab. inż. Stanisław Waluś, sekretarz: Robert Prorok, skarbnik:
Małgorzata Piechoczek, członkowie: dr inż. Tomasz Łukasik, Jan Mikos, Marianna Nęckarska,
Piotr Urbanowicz, Wojciech Sala i dr Antoni
Winiarski.
4

śp. rtm. Aleksander Czacki, śp. Janina Czmiel,
śp. Jadwiga Podleska, śp. Helena z Durkalców
Zielińska, śp. prof. zw. dr inż. Janusz Dietrych,
śp. dr Henryk Dutkiewicz, śp. prof. Maria Zajączkowska, śp. Henryk Knop, śp. Marta Łabno,
śp. Matylda Szyja, Władysław Kudełko, śp. Ludwik Konopka, śp. Halina Skowron, śp. Antoni
Szyszka, śp. prof. dr hab. Jan Rychły, śp. prof.
Henryk Mikołaj Górecki, śp. Anna NowinaKonopka, śp. Stanisław Krzyżaniak i śp. ks. prałat Herbert Hlubek.

Komisja Rewizyjna: Adam Koczyk, Andrzej Lesiewicz, dr inż. Wojciech Pillich, Tomasz Rychły
i dr inż. Jerzy Smołka
Kapelan: ks. prof. dr hab. Józef Kozyra.
Przewodniczący Rady Programowej Klubu: prof.
dr hab. Maciej Sablik.
XIV kadencja: 21 III 2015 - 2018
Zarząd Klubu: prezes: Andrzej Dawidowski, wiceprezesi: Danuta Sobczyk i dr hab. inż. Stanisław Waluś, sekretarz: Robert Prorok, skarbnik:
Małgorzata Piechoczek, członkowie: Rajmund
Rał, Wojciech Sala, dr Antoni Winiarski i Lesław
Zakrzewski.
Komisja Rewizyjna: Stefan Kalisz, dr inż. Wojciech Pillich i Rena Ustrzycka.
Kapelan Klubu: ks. prof. dr hab. Józef Kozyra.
Przewodniczący Rady Programowej Klubu: prof.
dr hab. Maciej Sablik.

CZŁONKOWIE
KIK W KATOWICACH,
KTÓRZY W LATACH 2010 –
2015 WYPRZEDZILI NAS
W DRODZE DO DOMU PANA

CZŁONKOWIE HONOROWI
KLUBU INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ
W KATOWICACH

3 maja 2010 r. odeszła do Pana
Krystyna Rożnowska
Była członkiem KIK od października 1995 r.
(sekcja w Gliwicach). Urodziła się 10 lipca 1922
r. Najpierw mieszkała w Krakowie, a w 1930 roku przeniosła się do Lwowa. Po repatriacji
jej rodzina osiedliła się w Gliwicach. Była poetką. Ukazały
się jej cztery tomiki poezji: „Porozmawiajmy” (1999), „Podsłuchy” (2003), „Trwanie” (2006),
„Barwy słowa” (2007).

Członkostwo honorowe przyznawane jest
zgodnie z § 11. Statutu KIK w Katowicach; godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie
Delegatów na wniosek Zarządu Klubu. Godność
ta jest nadawana osobom szczególnie zasłużonym
dla KIK-u, przy czym zwyczajowo nie są brani
pod uwagę członkowie aktualnych władz (Zarządu, Komisji Rewizyjnej). Często prośby o nadanie godności członka honorowego są kierowane
do Zarządu z sekcji. Zarząd Klubu rozpatruje
każdą prośbę i przedstawia wniosek na najbliższe
Walne Zebranie Delegatów. Na Walnym Zebraniu Delegatów jest przedstawiana obszerna informacja o kandydacie, przygotowana wcześniej
przez członka Zarządu lub osobę z sekcji, która
występuje z prośbą o nadanie godności członka
honorowego.
Do tej pory członkami honorowymi zostali:
Ryszarda Chamułowa, Marian Cwołek, ks. Zbigniew Górecki, ks. kanonik Jan Klemens, ks. dr
hab. Józef Kozyra, ks. prałat Józef Kusche, dr
Irena Mierzwa, Marianna Muża, Krystyna Partuś,
Czesław Ryszka, ks. abp dr Wiktor Skworc, Maria Strzelczyk, ks. prałat dr Andrzej Suchoń, prof.
zw. dr hab. Andrzej Ślebarski, Ludwik Wardzichowski i ks. abp dr Damian Zimoń,

23 czerwca 2010 r. odszedł do Pana
Władysław Miazgowicz
Urodził się 9 XII 1944 r. pod okupacją sowiecką. Był członkiem KIK w Katowicach od listopada 1980 roku (sekcja Śródmieście). 26
czerwca, przed Mszą św. pogrzebową w kościele
na Zawodziu w Katowicach odmawialiśmy Różaniec.
Homilię ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
zaczął następująco: „Jezu ufam Tobie, Jezu ufam
Tobie, Jezu ufam Tobie – takie były ostatnie
słowa naszego brata Władysława”. Koronka do
Miłosierdzia Bożego była jego ulubioną modlitwą – odmawiana była podczas jazdy samochodem – kontynuował Ksiądz.
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12 listopada 2010 r. odszedł do Pana
prof. Henryk Mikołaj Górecki
Na zebraniu założy-cielskim 23 października
1980 r. został wybrany
Prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 12 maja 2004 r.
w naszej aktualnej siedzibie został wręczony prof.
Henrykowi
Mikołajowi
Góreckiemu
Dyplom
członka honorowego KIK.
Niżej
trzy
fragmenty
artykułów, jakie ukazały się w prasie po śmierci
Kompozytora.
Człowiek z wielką muzyką
W USA wymieniano go po Janie Pawle II i Wałęsie. (...) Był mocno wierzący – podkreśla abp
Damian. Kiedyś odwiedzając kompozytora w Zębie – najwyżej położonej w Polsce wiosce koło
Zakopanego – przywiózł mu w prezencie oprawione świadectwo chrztu. Ucieszył się i od razu
je powiesił, żeby nie zapominać o tym, co najważniejsze – wspomina ksiądz arcybiskup. (...)
Na zamówienie kard. Karola Wojtyły stworzył
kantatę „Beatus vir”, której wysłuchał już papież
Jan Paweł II. Wykonano ją podczas pierwszej
pielgrzymki papieża do Polski w kościele franciszkanów w Krakowie.
W 1975 r. został rektorem katowickiej Akademii Muzycznej. Prof. Julian Gembalski, wówczas adiunkt, kompozytor i mistrz gry na organach, podziwia jego bezkompromisowość. –
W 1977 r. byłem organistą w kościele akademickim. To się nie podobało esbekom i przyszli do
rektora, żeby mnie zwolnił. Zdecydowanie powiedział im „nie”. (...)
Barbara Gruszka-Zych
Gość Niedzielny, 21 XI 2010, str. 52-53
Henryk Mikołaj Górecki
6 XII 1933 – 12 XI 2010
Odszedł genialny kompozytor
Dnia 12 listopada 2010 r. odszedł jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów – Henryk Mikołaj Górecki. (...) Po 1979 r. Henryk M.
Górecki pełnił funkcje społeczne, m.in. w latach 1980-84 był prezesem Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach. (...) Międzynarodową sławę przyniosła mu III Symfonia „Symfonia
pieśni żałosnych” op. 36 na sopran solo i orkiestrę. Jej nagranie w 1992 r. przez Dawn Upshaw
i London Sinfonietta pod dyrekcją Davida Zin-

Po lewej stronie siedzi Władek – podczas uroczystości
80-lecia ks. Stanisława Sierli 8 września 2009 r.

Stanisław Waluś
26 czerwca 2010 r. odszedł do Pana
Jacek Chmieliński
W tegoroczne Święto Wszystkich Świętych, po
raz pierwszy, zapaliliśmy znicze także na grobie
Jacka, który zmarł 26. czerwca br. Wiedzieliśmy
o jego ciężkiej chorobie, ale mieliśmy nadzieję,
że uda mu się ją pokonać.
Jacek urodził się 03.07.1950 r. Był z nami od
początku istnienia KIK Sekcji Janów (kwiecień
1989 r.). Przez 8 lat był wiceprzewodniczącym
Komisji Rewizyjnej KIK w Katowicach. Śląsk
był jego małą ojczyzną. Tutaj chciał żyć i pracować.
Skończył studia inżynierskie na wydziale automatyki Politechniki Śląskiej. Razem z żoną
Barbarą wychował pięć córek. Aktywnie uczestniczył w życiu swojej parafii. Był lektorem
w kościele św. Anny w Katowicach - Janowie.
Co roku brał udział w przygotowywaniu Wigilii
dla osób samotnych i ubogich. Wraz ze swoim
przyjacielem, dr. matematyki, Erwinem Kasparkiem tradycyjnie obierali ziemniaki dla około 100
osób. Nasz ówczesny proboszcz, ks. J. Klemens,
żartował, że u nas, do tej czynności potrzebne jest
wyższe wykształcenie.
Z domu rodzinnego wyniósł wzorce wiary
i przywiązanie do tradycji. Od dzieciństwa chodził pieszo do Piekar na pielgrzymkę mężczyzn.
Przed śmiercią był na swojej ostatniej pielgrzymce do M. B. Piekarskiej, po raz pierwszy samochodem.
Będzie nam Go bardzo brakowało.
Wiesława Knapik
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mana osiągnęło milionowe nakłady. III Symfonia
znalazła się na pierwszych miejscach list przebojów w Anglii i Stanach Zjednoczonych, co było
zjawiskiem fenomenalnym. (...)
Wanda Malko
Niedziela, 28 XI 2010, str. 24
Górecki nie żyje
Henryk Mikołaj Górecki, jeden z najwybitniejszych współczesnych twórców muzycznych, nie
żyje. (...) Górecki został wyróżniony m.in. Orderem św. Grzegorza Wielkiego – najwyższym odznaczeniem papieskim, jakie może otrzymać osoba świecka. Jest to czwarte w hierarchii odznaczenie papieskie przyznawane za szczególne zasługi dla Kościoła.
Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, otrzymał natomiast w październiku tego
roku. Uroczystość odbyła się w klinice kardiologicznej w Katowicach Ochojcu, gdzie Górecki leżał na oddziale intensywnej opieki medycznej.
Kompozytor jest też laureatem nagrody ks. abp.
Damiana Zimonia, metropolity katowickiego,
„Lux ex Silesia”, którą otrzymał w 2003 r. (...)
JAC,PAP
Nasz Dziennik, 13-14 XI 2010, str. 1 i 6.

akademickim i z tej grupy wyrosło kilka osób,
które współzakładały KIK w Katowicach.

Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach - z okazji 80-tej rocznicy urodzin ks. Stanisława Sierli życzenia Jubilatowi składa Julian Gembalski.

Od 1971 r. był proboszczem parafii Św. Michała Archanioła w Siemianowicach ŚląskichMichałkowicach i kapelanem sekcji KIK w Siemianowicach.
Był współorganizatorem festiwali piosenki religijnej „Sacrosong”, wydał trzy śpiewniki piosenek religijnych: "Śpiewajcie Panu Pieśń Nową" (1971), "Błogosław Panie Nas" (1978) oraz
"Pan Moją Mocą i Pieśnią" (1989). W 1993 został laureatem nagrody im. Aleksandra Skowrońskiego za dorobek kulturowo twórczy na Śląsku i
w całej Polsce.
W 1996 r. został mianowany członkiem Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Podczas wizyty w Watykanie Ojciec Święty Jan
Paweł II powiedział do ks. Stanisława Sierli:
„Stasiu, będzie ciebie mnie tu brakowało!”
W niedzielę 30 X przed Mszą św. o 11.00
modliliśmy się modlitwą różańcową w Jego intencji w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Marek Spyra, a homilię wygłosił ks. dr
Stanisław Puchała - Proboszcz parafii katedralnej.
W homilii ks. Puchała przypomniał życiorys
ks. Stanisława Sierli, a w szczególności jego
związki z Kryptą i Duszpasterstwem Akademickim. Ks. Stanisław Sierla pochowany został
w Siemianowicach Śląskich-Michałkowicach 31
X 2011 r. Na pogrzebie był rozdawany folder
z Jego życiorysem i modlitwą.

17 grudnia 2010 r. odszedł do Pana
dr inż. Tadeusz Szweda
Był aktywnym członkiem gliwickiej sekcji
KIK od kwietnia 1992 r. Był też aktywnym
członkiem NSZZ „Solidarność”. Uzyskał doktorat na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej, potem pracował w Energopomiarze w Gliwicach i w wieku emerytalnym wrócił na pół etatu na Politechnikę.
28 października 2011 r. odszedł do Pana
ks. Stanisław Sierla
Urodził się 6 września 1929 w Chorzowie
(wtedy Królewska Huta), jako syn hutnika Mikołaja i Marii z d. Krajn. W 1949 wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie
i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 10 listopada 1950
został zatrzymany przez UB, a następnie skazany
na więzienie w związku z działalnością w Sodalicji Mariańskiej. Zwolniono go po siedmiu miesiącach.
W 1961 r. został kapelanem akademickim diecezji katowickiej i kierownikiem Poradni Życia
Rodzinnego przy Referacie Duszpasterskim.
Prowadził grupę absolwentów w duszpasterstwie
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21 lutego 2012 r. odszedł do Pana
Andrzej Łukasiewicz
Andrzej Łukasiewicz urodził się 7 listopada
1923 r. w Kazimierzu Górniczym w Zagłębiu,
zmarł 21 lutego 2012 r. w Katowicach.
Andrzej Łukaszewicz był członkiem KIK-u od
stycznia 1981 r. (deklaracja nr 259. Od 20 I 1991
r. do 17 III 1993 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej V kadencji.
W latach 1948-52 studiował na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
uzyskując tytuł inżyniera telekomunikacji. W latach 1952-1962 pracował w Biurze Studiów
i Projektów Łączności w Katowicach, a następnie w latach 1962-1999 w Biurze Projektów Kolejowych w Katowicach w pracowni teletechnicznej.
Przywiązywał ogromną wagę do wychowania
dzieci, poświęcając im dużo czasu i uwagi. Zabierał je na wycieczki krajoznawcze, pokazywał
zabytki, muzea, uczył mądrego patriotyzmu tj.
dumy ze swojej tożsamości, ale i świadomości
wad.
Wprowadzał również w świat rozumnej wiary,
którą żył bardzo głęboko, lecz bez ostentacji.
Wielokrotnie opowiadał o swojej ormiańskiej
rodzinie.
Z wielką radością doczekał z żoną Jubileuszu
60-lecia pożycia małżeńskiego. Jego wielką pasją były góry i turystyka piesza.

Mszy św. przewodniczył ks. abp Damian Zimoń.

Miłosierny Boże, spraw,
Aby Twój sługa,
kapłan Stanisław,
Którego w ziemskim
życiu zaszczyciłeś
Świętym posłannictwem,
radował się wiecznie
w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
6 lutego 2012 r. odeszła do Pana
Czesława Dudzicz
Urodziła się 19 VI 1936 r. Była członkiem KIK
w Katowicach (sekcja w Gliwicach) od czerwca
1984 r. (nr deklaracji 914). Pamiętam Ją, zawsze
siedzącą Na spotkaniach środowych zawsze siedziała w ostatniej ławce przy wejściu. Zajmowała
się przekazywaniem ogłoszeń o spotkaniu sekcji
do gliwickich parafii.

8 kwietnia 2012 r. odeszła do Pana
Anna Nowina Konopczyna
Anna z Kozubowskich Mikołajowa Nowina
Konopczyna urodziła się 21 marca 1923 r.
w Krakowie. Odeszła do Pana w Poranek Zmartwychwstania Pańskiego 8 kwietnia 2012 r.
w Zalesiu Dolnym.
Była żołnierzem AK w okręgu krakowskim
(porucznik AK – pseudonim Hanka). Była wieloletnim redaktorem Wydawnictwa św. Jacka
w Katowicach. Została odznaczona Krzyżem
Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
Była założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Była członkiem zarządu
KIK-u w Katowicach I kadencji (23 X 1980 – 2
XII 1984), wiceprezesem II kadencji (2 XII 1984
– 14 XII 1986) i wiceprezesem III kadencji (14
XII 1986 – 22 I 1989).

Pani Czesia (druga z lewej) – Kokoszyce 29 IX 2007 r.

Była jedną z kilku osób pełniących dyżury przy
chorym ks. Herbercie Hlubku i to było jej najpiękniejszym wkładem do działalności KIK. Została pochowana 10 lutego 2012 r. na cmentarzu
w Bojkowie, gdzie mieszkała zanim przeprowadziła się na teren parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.
Stanisław Waluś
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KIK w Katowicach od listopada 1980 r. (nr deklaracji 52). Jerzy Zielonka kupując książki
w antykwariacie w Opolu zapoznał się ze Stanisławem Kruszyńskim. Potem został przez niego
zachęcony do przyjazdów do Katowic, jak powstawał KIK. Pamiętał, jak pan Andrzej Wielowieyski zachęcał do organizowania się – bo nadszedł czas, że katolicy świeccy mogą działać. Jego syn Andrzej, autor książki „Dzieje Wiśnicza”
w zawiadomieniu o śmierci swojego ojca napisał: „w niedzielę odszedł do Pana Boga mój Kochany Tata”. Msza św. żałobna odbyła się w środę 8 sierpnia 2012 r. o godz. 9:00 w kościele św.
Krzyża w Gliwicach, natomiast pogrzeb na
cmentarzu lipowym w Gliwicach.
Stanisław Waluś

Nasz Dziennik 14-15 IV 2012 str. 10

12 listopada 2012 r. odszedł do Pana
Stanisław Krzyżaniak
Był członkiem KIK w Katowicach (sekcja
w Tychach) od marca 1984 r. (deklaracja nr 882)
i w latach 1990 – 1998 przewodniczącym sekcji
ogólnospołecznej w Tychach. Otrzymał godność
Członka Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, nadaną przez Walne Zebranie Delegatów.
Urodził się w Poznaniu 29 grudnia 1919 r. jako syn Seweryna i Zofii z Powelskich. Jako żołnierz Armii Poznań uczestniczył w kampanii
wrześniowej 1939 roku.
25 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej wraz z grupą polskich oficerów, podchorążych, podoficerów i szeregowych Wojska
Polskiego. Po 2-tygodniowym pobycie w więzieniu NKWD w Kobryniu przeniesiony został
do więzienia NKWD w Brześciu n/Bugiem, skąd
po kilku dniach zesłany do tzw. obozu jenieckiego w Starobielsku, w pobliżu Charkowa
w ZSRR.
Na podstawie sławnej umowy Ribbentrop –
Mołotow żołnierze W.P., którzy dostali się do
niewoli sowieckiej i nie posiadali stopnia oficerskiego, a zamieszkiwali na terenach okupowanych przez niemiecki Wehrmacht, zostali przez
Armię Czerwoną na rzece Bug przekazani do
niewoli niemieckiej.
Przez ponad 5 i pół roku przebywał w 10 różnych obozach jenieckich (Gefangnenlager). Po
udanej ucieczce z ostatniego obozu IV B w Múllbergu znalazł się na wolności, pod władzą Armii
Amerykańskiej, która dotarła do rzeki Łaby.

10 kwietnia 2012 r. odeszła do Pana
Małgorzata Łukasik
Urodziła się 6 maja 1947 r. Była członkiem
KIK w Katowicach (sekcja w Janowie) od stycznia 1989 r. (nr deklaracji 1741). Była inżynierem
konstruktorem i brała udział między innymi
w projektowaniu i remontowaniu kościołów. Była
matką trójki dzieci, które sama wychowywała
dzieląc czas na pracę zawodową i dom. Jej syn dr
inż. Tomasz Łukasik był członkiem Zarządu KIK
w Katowicach XIII kadencji, to znaczy od 17 III
2012 do 21 III 2015.
17 lipca 2012 r. odeszła do Pana
Maria Dolinkiewicz
Urodziła się 14 września 1946 r. w Mysłowicach. Była członkiem KIK w Katowicach (sekcja
Osiedle Tysiąclecia – Górne) od stycznia 1981 r.
(numer deklaracji 67). Ukończyła psychologię na
Uniwersytecie Jagiellońskim i pracowała
w poradni psychologicznej w Chorzowie. Na rekolekcjach akademickich w Kokoszycach w 1968
r. spotkała swojego przyszłego męża - Jerzego
Dolinkiewicza, członka KIK w Katowicach od listopada 1980 r. (Nr deklaracji 11). Ich syn Rafał
jest od 20 lat franciszkaninem (ojciec Rajmund)
w Starych Panewnikach (Katowice). Maria Dolinkiewicz współpracowała z sekcją rodzin KIK-u
i sekcją społeczną na Tysiącleciu, wpierw Dolnym, potem Górnym.
5 sierpnia 2012 r. odszedł do Pana
Jerzy Zielonka
Jerzy Zielonka urodził się 3 IX 1948 r. Zmarł
w niedzielę 5. sierpnia 2012 r. Był członkiem
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21 stycznia 2013 r. odeszła do Pana
Wiesława Knapik
Urodziła się 13 kwietnia 1952 r. Była członkiem KIK w Katowicach (sekcja w Janowie) od
kwietnia 1989 r. (nr deklaracji 1761). Do śmierci
była przewodniczącą sekcji w KatowicachJanowie. Była bardzo wrażliwa na potrzeby innych, zawsze gotowa do pomocy. Pracowała
w Rodzinnym
Ośrodku
DiagnostycznoKonsultacyjnym w Sosnowcu. Wiesława Knapik
była osobą wielkiego serca i zaangażowaną
w sprawy Kościoła oraz drugiego człowieka.

Opłatek KIK-u – Katowice, 5 I 2011 r.

Po powstaniu „Solidarności” przez kilka lat był
członkiem zarządu w Tychach. Był poetą, wydał
11 tomów wierszy, często uczestniczył w rekolekcjach KIK-u i nieraz wieczorem recytował swoje
wiersze. W piątek, 16 listopada, o godz. 11.30
w kościele św. Marii Magdaleny w Tychach odbył
się pogrzeb śp. Stanisława Krzyżaniaka.

Rekolekcje KIK w Katowicach w Brennej – 17 IX
2006 r.

4 września 2013 r. odszedł do Pana
Eugeniusz Leki
Urodził się 24 IV 1929 r. Był członkiem KIK
w Katowicach (sekcja w Tychach) od kwietnia
1992 r. (nr deklaracji członkowskiej 1994). Nabożeństwo żałobne odbyło się w parafii pw. św.
Marii Magdaleny w Tychach 7 września 2013 r.

Śp. Stanisław Krzyżaniak spoczął na cmentarzu komunalnym Wartogłowiec w Tychach.

5 grudnia 2012 r. odszedł do Pana
Hubert Rak
Urodził się 25 XI 1931r. w Łagiewnikach koło
Bytomia. Był członkiem KIK w Katowicach
(sekcja w Tychach) od kwietnia 1999 r. Ukończył
Wydział Geodezji Górniczej Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie w 59 r. Był Członkiem
Honorowym Stowarzyszenia Geodetów Polskich
i działał aktywnie w Międzynarodowej Federacji
Geodetów. W latach 1973-78 był członkiem Rady
Programowej „Przeglądu Geodezyjnego”. Został
odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Msza św. została odprawiona 8 XII 2012 r. w kościele św. Rodziny w Tychach, a uroczystość pogrzebowa odbyła się w Katowicach na cmentarzu
parafialnym kościoła św. Piotra i Pawła przy ulicy Sienkiewicza.

21 listopada 2013 r. odszedł do Pana
Franciszek Mańka
Urodził się 12 lipca 1935 r. w Rybniku. Do
KIK w Katowicach (sekcja w Gliwicach) należy
od lutego 1984 r. (nr deklaracji 858). Ukończył
Politechnikę Śląską i całe życie pracował w Polskich Odczynnikach Chemicznych w Gliwicach.
Przez wiele lat prowadził ślubowaną pielgrzymkę z Gliwic na Górę Świętej Anny. Dzięki niemu
w 2007 r. na Jasną Górę trafił ufundowany przez
gliwiczan sztandar, który zastąpił dwa poprzednie sztandary, nie ocalałe do czasów współczesnych. W parafii katedralnej św. Piotra i Pawła
w Gliwicach, na terenie której mieszkał, był szafarzem Komunii Świętej. Pogrzeb śp. Franciszka
Mańki odbył się 26 listopada 2013 r. o 10.30
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w gliwickiej katedrze i na cmentarzu Centralnym
w Gliwicach.

w powiecie raciborskim, w gminie Krzanowice,
jako syn Heleny z domu Czernik i Karola, który
był nauczycielem i organistą. Został ochrzczony
w Borucinie, a bierzmowany w Wałbrzychu
w 1941 roku. W 1949 roku wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Nysie, a święcenia
kapłańskie przyjął 20 czerwca 1954 r. w katedrze
w Opolu z rąk ks. bpa Zdzisława Golińskiego.
W latach 1957-1961 był wikarym i katechetą
w parafii św. Anny w Zabrzu. Od 1958 roku
prowadził duszpasterstwo studentów Śląskiej
Akademii Medycznej w Zabrzu – Rokitnicy,
a także studentów Politechniki Śląskiej i uczelni
katowickich - mieszkających w Zabrzu.
Od 1964 roku, z nominacji ks. bpa Franciszka
Jopa (23 czerwca), został duszpasterzem akademickim w Administracji Apostolskiej Śląska
Opolskiego (diecezja opolska została powołana
na mocy bulli Pawła VI "Episcoporum Poloniae
coetus" z 28 VI 1972 r.). Był duszpasterzem
akademickim w diecezji opolskiej do 1992 r.
Od 1981 r. ks. prałat Herbert Hlubek był kapelanem sekcji gliwickiej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, która ma swą siedzibę
przy parafii Wszystkich Świętych, gdzie już
wcześniej mieszkał.
W 1998 r. otrzymał godność Członka Honorowego KIK w Katowicach. Swoją wiedzą, doświadczeniem i zapałem ewangelizacyjnym służył członkom KIK poprzez cotygodniowe Msze
św., spotkania i wykłady w Gliwicach, wrześniowe rekolekcje w Kokoszycach i Brennej oraz
Rekolekcje Ciszy w Zabrzu.
Mszę św. pogrzebową w gliwickim kościele
Wszystkich Świętych 23 grudnia 2013 r. celebrowali biskupi gliwiccy Jan Kopiec, Jan Wieczorek i Gerard Kusz oraz biskup opolski Paweł
Stobrawa z udziałem księży z diecezji gliwickiej,
opolskiej i archidiecezji katowickiej (byli między innymi: kapelan KIK w Katowicach – ks.
prof. Józef Kozyra, były kapelan zabrzańskiej
sekcji KIK w Katowicach ks. prałat Józef Kusche, o. Włodzimierz Zatorski z Tyńca i były
proboszcz parafii Chrystusa Króla w Katowicach
ks. prałat Stanisław Puchała). Homilię wygłosił
ks. bp ordynariusz Jan Kopiec, a słowa pożegnania wygłosili ks. bp Paweł Stobrawa i Emilian
Kocot.
Uroczystościom pogrzebowym na cmentarzu
parafii św. Augustyna w Borucinie przewodniczył ks. infułat Paweł Pyrchała.

W 2013 r. odszedł do Pana
Witold Mrukwa
Urodził się 5 czerwca 1937 r. Do KIK w Katowicach (sekcja w Katowicach) należał od stycznia
1981 (nr deklaracji 101). Był członkiem Zarządu
KIK w Katowicach w czasie IV kadencji (22 I
1989 – 20 I 1991), prezesem KIK w Katowicach
w czasie V kadencji (20 I 1991 – 7 III 1993) i sekretarzem w czasie VI kadencji ( 7 III 1993 –
5 III 1995). Dr Witold Mrukwa uzyskał doktorat
w dyscyplinie KBN fizyka, specjalność wibroakustyka i był pracownikiem Głównego Instytutu
Górnictwa w Katowicach.
20 grudnia 2013 r. odszedł do Pana
ks. prałat Herbert Hlubek

Fot. Andrzej Krupa

Gość Niedzielny, nr 1, rok XCI, Gość Gliwicki, str. IV

Ksiądz Prałat Herbert Ludwik Karol Hlubek
urodził się 23 sierpnia 1929 roku w Borucinie
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jednym z bohaterów książki Bogdana Prejsa pt.
"Tyszanie nie z tej ziemi", a jego życie przedstawione jest w rozdziale pt. "Z łopatami do kościoła". Był absolwentem Wydziału Górniczego
Politechniki Śląskiej, dyrektorem stacji ratownictwa górniczego w Tychach, a następnie pracownikiem KWK Piast, skąd przeniósł się do
KWK Murcki i tam pozostał do emerytury. Od
1989 roku był bardzo zaangażowany w działalność Związku Górnośląskiego.
5 sierpnia 2015 r. odszedł do Pana
Józef Dziemba
Dnia 5 sierpnia 2015 r. po długiej chorobie
odszedł do Pana mgr Józef Dziemba. Urodził się
1.09.1936 r.
Był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach od początku powstania sekcji
w Zabrzu, to znaczy od stycznia 1987 r. Był
również aktywnym członkiem Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej – oddział w Zabrzu.

Słowa pożegnania wygłasza dr n. med. Emilian Kocot

14 stycznia 2014 r. odeszła do Pana
prof. Urszula Szałajko
Pani prof. dr hab. inż. Urszula Szałajko urodziła się 10 stycznia 1922 r. i była członkiem KIK
w Katowicach od lutego 1994 r. - nr deklaracji
2031. Do końca swego życia, jako emerytka była
członkiem NSZZ Solidarność.
Pani Profesor uczestniczyła regularnie w spotkaniach gliwickiej sekcji KIK-u w Katowicach.
Była przywożona na wózku inwalidzkim i zawsze
siedziała z przodu, po lewej stronie kaplicy św.
Jadwigi, w której odbywają się cotygodniowe
środowe spotkania sekcji. Na stronie internetowej
Politechniki Śląskiej została zamieszczona następująca informacja: „14 stycznia w wieku 92 lat
zmarła prof. dr hab. inż. Urszula Maria Szałajko,
emerytowana pracownica Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. (…) Przez
wiele lat prof. Szałajko pełniła funkcję dyrektora
ds. dydaktycznych Instytutu Technologii Chemicznej, Węgla i Ropy Naftowej Politechniki
Śląskiej. Ceniona jako specjalista w dziedzinie
technologii ropy naftowej”.

Józef Dziemba na Walnym Zebraniu Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 13 marca
2010 r. (w lewym rogu zdjęcia).

28 stycznia 2014 r. odszedł do Pana
Paweł Grychtolik
Urodził się 14 czerwca 1929 r. Był członkiem
KIK w Katowicach (sekcja w Tychach) od
czerwca 1984 r. (nr deklaracji 919). Jego pogrzeb
odbył się 31 I 2014 r. w kościele św. Marii Magdaleny w Tychach i został pochowany na cmentarzu przy ulicy Nowokościelnej. Paweł Grychtolik
był Złotym Darczyńcą i przyjacielem Muzeum
Miejskiego w Tychach oraz jednym z laureatów
konkursu na wspomnienia pt. „Tychy z lat mojego dzieciństwa i młodości". Jego praca znajduję
się w publikacji muzeum pt. „Dzieciństwo, młodość i wielka budowa. Wspomnienia tyszan". Jest

Był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej KIK w Katowicach (VII kadencja; 5 III 1995
– 13 IV 1997), członkiem Komisji Rewizyjnej
(VIII kadencja; 13 IV 1997 – 13 V 2000), przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (IX kadencja;
13 V 2000 – 10 V 2003, X kadencja; 10 V 2003
– 13 V 2006, XI kadencja; 13 V 2006 – 28 III
2009, XII kadencja; 28 III 2009 – 17 III 2012).
Msza św. w Kościele św. Anny w Zabrzu w intencji Zmarłego była sprawowana w sobotę
8 sierpnia o godzinie 9.00 i spoczął na cmentarzu
przy kościele św. Andrzeja w Zabrzu.
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Człowieka w Strasburgu swoim orzeczeniem
wyrządził poważną szkodę koncepcji praw i
wolności człowieka.
Katowice, 4 stycznia 2010 r.
Antoni Winiarski - Prezes

Katowice 6.03.2010 r.
Oświadczenie
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Ogłoszony 5 marca 2010 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach podważył zaufanie wielu obywateli do wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Kuriozalne uzasadnienia wyroków Sądu
Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, w wielu
miejscach mijające się ze stanem faktycznym,
świadczą o głębokim kryzysie sądownictwa
w naszym kraju.
Arbitralnym stwierdzeniem, co jest, a co nie
jest „językiem nienawiści” sędziowie przekroczyli swoje uprawnienia zważywszy, że pojęcie
takie nie funkcjonuje w polskim prawie. Dlatego
używanie wyrażenia „język nienawiści”, i to
przez Sąd, w stosunku do jednej ze stron procesu
jest obrażaniem tej strony procesu, a co za tym
idzie złamaniem zasady bezstronności zapisanej
w art. 6 konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.
i w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
O niezrozumieniu istoty chrześcijaństwa
świadczy wypowiedź pani sędzi Ewy Tkocz
w uzasadnieniu wyroku. Wypowiedź ta nie ma
żadnego umocowania w polskim systemie prawnym i z tego powodu nie powinna znaleźć się
w ustnym uzasadnieniu wyroku. Wypowiedziane
słowa świadczą o emocjonalnym podejściu do
rozpatrywanej sprawy, a co za tym idzie, zaprzeczeniu zasady bezstronności.
Poza tym, kwalifikowanie pani Alicji Tysiąc,
znanej w całej Polsce i uczestniczącej w konferencjach prasowych, jako osoby prywatnej jest
sprzeczne z logiką.
Nie można zapominać, że istotą procesu był
stosunek stron i sędziów do aborcji.
Od dwóch tysięcy lat chrześcijan niesłusznie
oskarżano w różnych sprawach i spotykały ich
niesprawiedliwe wyroki sądów. Tak więc, wyrok
Sądu Apelacyjnego w Katowicach nie stanowi
precedensu.

Msza św. w Kościele św. Anny w Zabrzu

UCHWAŁY
WALNEGO ZEBRANIA
DELEGATÓW, ZARZĄDU
I PREZYDIUM ZARZĄDU
KIK W KATOWICACH
Stanowisko Zarządu KIK w Katowicach
przyjęte 4 stycznia 2010 r.
w związku z Orzeczeniem Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie krzyża
w klasach szkolnych
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu obradujący pod przewodnictwem pani
Françoise Tulkens a rozpatrujący sprawę z powództwa pani Soile Lautsi (Albano Terme, Włochy) orzekł, że krzyże w salach szkolnych naruszają prawa rodziców do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami oraz wolność
religijną uczniów.
Orzeczenie Trybunału świadczy o nieposzanowaniu zasad demokracji oraz praw człowieka
w zakresie wyznawania swojej religii i jest zaprzeczeniem prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania zapisanego w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka z 10 grudnia 1948 roku (artykuł 18).
Uważamy, że stanowisko Trybunału jest przejawem nietolerancji wobec chrześcijan, a w
szczególności obywateli włoskich, którzy zgodnie
ze swoimi przekonaniami chcą dać im zewnętrzny wyraz. Tym samym Europejski Trybunał Praw

Antoni Winiarski - Prezes
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zmierzają do ograniczenia wolności rodziców
w wychowaniu ich dzieci zgodnie ze swoimi
przekonaniami. Przepisy ustawy nie mogą naruszać konstytucyjnie zagwarantowanej ochrony
życia prywatnego i rodzinnego.
Nieporozumieniem jest próba obejmowania
przez prawodawcę najdrobniejszych spraw, jako
przejawów przemocy.
W Polsce brakuje rozsądnej polityki prorodzinnej, a obecne prawo w zakresie ochrony
przed przemocą jest wystarczająco restrykcyjne.
Istotnym zagrożeniem dla rodzin staje się obecnie ubóstwo materialne.
Przypominamy punkt (3) artykułu 16. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Rodzina
jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa”.
Stanowisko w związku ze złożonymi w Sejmie
projektami ustaw dotyczących ustawy
bioetycznej, która ma uregulować m.in.
stosowanie metody in vitro w Polsce
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach udziela swego poparcia Projektowi Komitetu Contra in Vitro, dotyczącego całkowitego zakazu tworzenia ludzkich
zarodków poza organizmem matki.
Delegaci opowiadają się za całkowitym prawnym zakazem stosowania metody in vitro, co jest
zgodne ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego
i wpisuje się w całej rozciągłości w ochronę życia ludzkiego od samego początku jego istnienia.
Delegaci stanowczo stoją na stanowisku, że
w żadnym przypadku nie jest dopuszczalna zgoda na niszczenie istot ludzkich na jakimkolwiek
etapie ich rozwoju.
Projekt Komitetu Contra in vitro wyraźnie zakazuje zabijania i zamrażania istot ludzkich.
Tylko całkowity zakaz stosowania tej metody
chroni prawa człowieka do życia i godności oraz
jest zgodny z prawem natury. Prawo natury jest
uniwersalne i akceptują go wszyscy ludzie prawego sumienia, niezależnie od swoich przekonań
religijnych.
Zdaniem Delegatów jest nieetyczne narzucanie przez polityków zachowania dyscypliny partyjnej w głosowaniu nad złożonymi projektami
ustaw, które mają skutkować uregulowaniami
prawnymi dotyczącymi powoływaniu do istnienia życia ludzkiego.

Uchwała i stanowiska WZD KIK
w Katowicach z dnia 13 marca 2010 r.
Uchwała
w sprawie kryzysu sądownictwa w Polsce
Biorąc pod uwagę coraz więcej wydawanych
wyroków przez Sądy RP bulwersujących ogół
społeczeństwa, a w szczególności członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach (np.
wyroki Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego
w Katowicach w sprawie Alicji Tysiąc przeciwko
ks. Markowi Gancarczykowi i Archidiecezji Katowickiej, wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku
w sprawie instalacji „Pasji” Doroty Nieznalskiej)
oraz ogólną niewydolność większości sądów
w Polsce, co wskazuje na kryzys polskiego sądownictwa, Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach upoważnia
Zarząd do opracowania i wysłania do Parlamentarzystów apelu o niezwłoczne rozpoczęcie prac legislacyjnych mających na cel „uzdrowienie”
i udrożnienie polskiego sądownictwa.
Stanowisko w związku z zaproponowanymi
przez premiera Donalda Tuska polskimi
kandydaturami do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu
Walne Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach wyraża zdecydowaną
dezaprobatę w związku z zaproponowanymi
przez premiera Donalda Tuska polskimi kandydaturami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w osobach Leszka Garlickiego, Marka Antoniego Nowickiego i Romana Wieruszewskiego.
Uważamy, że osoby te nie będą należycie broniły
prawa
do
życia
gwarantowanego
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz
w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz podstawowego interesu Polski
i całej Unii Europejskiej, jakim jest przeciwdziałanie kryzysowi demograficznemu.
Stanowisko w związku z proponowaną
nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
Walne Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach wyraża dezaprobatę
w stosunku do wielu zapisów przesłanego do
Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego projektu zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
Godny cel, jakim jest ograniczanie wszelkiej
przemocy, nie usprawiedliwia przepisów, które

Stanisław Waluś – przewodniczący WZD
Antoni Winiarski – Prezes
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Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem, która miała miejsce
10 kwietnia 2010 roku.
Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach na Walnym Zebraniu Delegatów
w dniu 19 marca 2011 r. łącząc się w bólu z rodzinami osób, które zginęły 10 kwietnia 2010 r.
podczas katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
oczekują od Władz Rzeczypospolitej Polskiej
rzetelnego wyjaśnienia przyczyn tej narodowej
tragedii.

Katowice 5.09.2011 r.
Sz. Pan
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
Apel
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach z 5 września 2011 r.
w sprawie przyznania miejsca dla TV Trwam
na bezpłatnym multipleksie.
Zarząd KIK w Katowicach apeluje do Pana
Przewodniczącego o przyznanie miejsca dla Telewizji Trwam na bezpłatnym multipleksie cyfrowym zgodnie ze złożonym przez nadawcę
wnioskiem.
Domagamy się sprawiedliwego udziału
nadawców w przestrzeni medialnej, gdzie wszyscy powinni mieć równe prawa i szanse.
Prosimy o informowanie nas o biegu sprawy.
Z poważaniem

Antoni Winiarski - Prezes
Stanisław Waluś - przewodniczący WZD

Katowice 5.09.2011 r.
Sz. Pan
Rafał Rastawicki
Dyrektor Programu Drugiego TVP
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa

Antoni Winiarski - Prezes

Protest Zarządu
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z 5 września 2011 r.
w sprawie planowanego udziału pana Adama
Darskiego („Nergala”) w programie „The Voice
of Poland”.
Zarząd KIK w Katowicach zdecydowanie protestuje przeciw zamiarowi udziału Adama Darskiego („Nergala”) w programie „The Voice of
Poland”, który ma być emitowany w Programie
Drugim TVP jesienią 2011 r.
Adam Darski w publicznej działalności dokonał bezczeszczenia symboli Kościoła katolickiego i poniżył wielokrotnie godność katolików.
Zwracamy uwagę Panu Dyrektorowi na zapisy
uchwały Zarządu TVP z roku 1994 pt. „Misja
Telewizji Publicznej jako nadawcy publicznego”, które odwołują się do wartości chrześcijańskich i narodowych. Jako odbiorcy programów
telewizyjnych mamy zagwarantowane prawo poszanowania przez Nadawcę wartości chrześcijańskich. Zgodę na udział w programie „The Voice of Poland” Adama Darskiego będziemy odbierać jako przyzwolenie Władz TVP na profanowanie symboliki chrześcijańskiej.
Prosimy o poinformowanie o reakcji na nasz
protest. Z poważaniem

Apele Zarządu KIK w Katowicach
w sprawie sytuacji chrześcijan
w Unii Europejskiej i na świecie
z 17 listopada 2011 roku
Apelujemy do członków Parlamentu Europejskiego o przeciwdziałanie aktom dyskryminacji
chrześcijan w Unii Europejskiej.
Apelujemy do Parlamentu Europejskiego
o zintensyfikowanie działań mających na celu
obronę chrześcijan prześladowanych w wielu
krajach na świecie.
Antoni Winiarski - Prezes

Apel Zarządu KIK w Katowicach
o poszanowanie symboli religijnych
z 17 listopada 2011 roku
Apelujemy do wszystkich obywateli o poszanowanie symboli religijnych, a w szczególności
krzyża, w miejscach publicznych.
Antoni Winiarski - Prezes

Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie przyznania Telewizji Trwam
miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym
Apelujemy do Przewodniczącego Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka
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lowane na drodze nowych umów między układającymi się stronami albo uzgodnień między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją
Episkopatu upoważnioną do tego przez Stolicę
Apostolską”. Dotyczy to przede wszystkim działań związanych z zamierzeniami likwidacji lub
przekształcenia Funduszu Kościelnego, który
jest rekompensatą za przejęty w PRL majątek
Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych.

o przyznanie Telewizji Trwam (wniosek Fundacji
Lux Veritatis) miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym.
Zarząd KIK w Katowicach uważa, że eliminowanie Telewizji Trwam z grona nadawców naziemnej telewizji cyfrowej jest zaprzeczeniem
podstawowych zasad państwa demokratycznego wolności słowa, poszanowania praw człowieka,
tolerancji, pluralizmu poglądów i swobody ich
głoszenia. Stacja ta zapewnia między innymi
bezpośrednie transmisje z uroczystości z udziałem Ojca Świętego. Odmowa przyznania jej koncesji jest ograniczeniem pluralizmu środków społecznego przekazu w Polsce.
Zarząd KIK w Katowicach uważa, że odmowa
jest sprzeczna z artykułami 1, 2, 32 i 213 Konstytucji RP:
„Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem
wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Art. 32. Wszyscy są wobec
prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny. Art. 213. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa
do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.”
Prosimy o informowanie nas o biegu sprawy.
Z poważaniem

Andrzej Dawidowski - Prezes
Stanisław Waluś - przewodniczący WZD

Stanowisko Zarządu KIK w Katowicach
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie klauzuli sumienia
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach uważa, że w ustawie „Prawo farmaceutyczne” powinien znaleźć się zapis o klauzuli
sumienia. Klauzula sumienia została zawarta
w rezolucji Rady Europy z dnia 7 października
2010 „Prawo do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki medycznej.” Z tego prawa korzystają w Polsce lekarze, jednak odmawia się go
farmaceutom.
Andrzej Dawidowski - Prezes

Katowice 16 lipca 2012 r.
Stanowisko Prezydium KIK w Katowicach
w sprawie nadużyć ideologicznych w tekście
„Konwencji Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy domowej i przemocy
wobec kobiet”
"Konwencja Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy domowej i przemocy
wobec kobiet" w definicji płci (Art. 3), gdzie
słowo „sex” (płeć) zastąpiono słowem „gender”,
pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy
kobietą i mężczyzną i zakłada, że płeć można
wybierać. Niepokój wzbudza wprowadzenie pojęcia „tożsamości płciowej” („gender identity”,
Art. 4) a także obowiązek edukacji i promowania
m.in. "niestereotypowych ról płci" (Art. 14),
a więc homoseksualizmu i transseksualizmu. Ponadto deprecjacja rodziny jako związku mężczyzny i kobiety jest sprzeczna z Konstytucją.
Uważamy, że niedopuszczalne jest łączenie słusznej zasady przeciwdziałania przemocy
z narzucaniem ideologicznych rozwiązań stojących w sprzeczności z antropologią oraz próbami
niebezpiecznej ingerencji w system wychowaw-
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Uchwały Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego KIK w Katowicach
z 17 marca 2012 r.
Uchwała 1
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach dziękuje Telewizji
Trwam za bezpośrednie transmisje z pielgrzymek
Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Uchwała 2
Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach zaniepokojeni są działaniami Rządu RP polegającymi na niestosowaniu się
w swych działaniach do zapisów art. 27 konkordatu, w którym czytamy: „Sprawy wymagające
nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regu16

czy i wyznawane przez miliony rodziców w Polsce wartości.
W przeciwieństwie do sformułowania Art.
48 Konwencji Rady Europy, „mediacje i rozstrzygnięcia polubowne, w odniesieniu do wszelkich form przemocy objętych zakresem Konwencji” uważamy za ze wszech miar wskazane.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty,
uważamy, że ta Konwencja Rady Europy nie powinna być podpisana.
Uważamy także, że Premier RP nie powinien ulegać marginalnym organizacjom roszczących sobie prawo wypowiadania się w imieniu
wszystkich polskich kobiet.
Za Prezydium
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Stanowisko
w sprawie prób zalegalizowania
tzw. „związków partnerskich”
Uważamy, że obecne regulacje prawne są wystarczające i nie ma potrzeby wprowadzania do
polskiego prawa pojęcia tzw. „związków partnerskich”.
Nawiązując do orzeczenia Sądu Najwyższego
o niezgodności z Konstytucją RP projektów
ustawy o „związkach partnerskich”, negatywnie
oceniamy inicjatywę Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, aby zamiast nowej ustawy
o „związkach partnerskich”, dokonać zmian
w istniejących przepisach.
Odczytujemy tę inicjatywę, jako próbę pozakonstytucyjnego usankcjonowania „związków
partnerskich”, wbrew woli ogółu społeczeństwa.

Andrzej Dawidowski - Prezes
Robert Prorok – Sekretarz

Andrzej Dawidowski - Prezes
Stanisław Waluś - przewodniczący WZD

Stanowisko Członków KIK w Katowicach
w sprawie nierespektowania chrześcijańskiej
tradycji, dyskryminacji chrześcijan
i fałszowania historii Europy
Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zebrani na spotkaniu w dniu 24 listopada
2012 roku, wyrażają swoje oburzenie wobec zakresu ingerencji Komisji Europejskiej w projekt monety, która ma być wydana przez Narodowy Bank
Słowacki w roku 2013.
Zalecenie przez Komisję Europejską usunięcia
z projektu monety krzyży na ornatach i aureol nad
głowami wizerunków świętych Cyryla i Metodego
- apostołów Słowian, współpatronów Europy i patronów Słowacji - uważamy za brak respektowania
chrześcijańskich tradycji Europy, dyskryminację
chrześcijan oraz fałszowanie historii.

Apel Zarządu KIK w Katowicach
z 10 października 2013 r.
Szanowny Pan
Andrzej Gościniak
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego
Szanowny Panie Przewodniczący,
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się z apelem o uchwalenie
przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2014
Rokiem Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945.
Jesteśmy przekonani, że taka uchwała i jej
upublicznienie w ogólnopolskich mediach przyczyni się do upamiętnienia wydarzeń, które swój
początek miały po wkroczeniu Armii Czerwonej
na Górny Śląsk w pierwszych miesiącach 1945
roku.
Wydarzenia te były aktem terroru wobec Ślązaków - dokonywano aresztowań, egzekucji oraz
wywózek na Sybir i do kopalń Donbasu. Wywieziono – według różnych opracowań - od 20
do 90 tys. osób. Wielu z nich nigdy nie wróciło
do rodzinnych domów umierając z powodu tragicznych warunków sanitarnych, chorób, niewolniczej pracy i nieludzkiego traktowania.
Z wyrazami szacunku

Andrzej Dawidowski - Prezes
Robert Prorok – Sekretarz

Apele i stanowisko Walnego Zebrania Delegatów KIK w Katowicach z 16 marca 2013 r.
Apel 1
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach apeluje do Biur Podróży o umożliwianie uczestnikom wycieczek wzięcia udziału w niedzielnej Mszy św.
Apel 2
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach apeluje do katolików,
aby w Biurach Podróży domagali się informacji
o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy
św. podczas wczasów i wycieczek.

Andrzej Dawidowski - Prezes
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Katowice, 21 września 2014 r.
Stanowisko
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji
Konwencji Rady Europy
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej
Wzywamy Parlamentarzystów, pragnących zachować zaufanie katolickich wyborców, do nieratyfikowania "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej", szkodliwej dla wychowania młodego pokolenia oraz przyszłości Polski.
Uważamy, że w najbliższych wyborach parlamentarnych katoliccy wyborcy nie powinni
wybierać posłów i senatorów, którzy będą głosować za ratyfikacją Konwencji.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni zgadza się ze stanowiskiem polskich biskupów z lipca 2012 r., że Konwencja
"zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych
z prawdą założeniach, których w żaden sposób
nie można zaakceptować". Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stwierdza, że
"Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" budzi zastrzeżenia natury konstytucyjnej,
nie wprowadza nowych narzędzi prawnych służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy
oraz nie rozpoznaje i nie umożliwia eliminowania
rzeczywistych przyczyn przemocy wobec kobiet.
Natomiast narzuca zmianę cywilizacyjną, wprowadzając założenia niepotwierdzonej naukowo
ideologii gender.
UZASADNIENIE
Konwencja neguje podstawę prawa rodzinnego
i osobowego, jaką jest biologiczna odmienność
kobiety i mężczyzny, wprowadzając określenie
"płci społeczno-kulturowej" ("gender" w języku
angielskim), którą definiuje "jako społecznie
skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn".
Konwencja (w art. 12.1) zobowiązuje do walki z
tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym: "Strony podejmują działania niezbędne by promować zmianę
społecznych i kulturowych wzorów zachowań kobiet i mężczyzn, w celu wykorzenienia zwyczajów,
tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na stereotypowych rolach
kobiet i mężczyzn". Uzależnia od organów ponadnarodowych stosujących niesprecyzowane kryteria.

Konwencja (w art. 14.1) nakłada na państwa
obowiązek specyficznej edukacji: "Strony podejmują, gdy to właściwe, niezbędne działania
by wprowadzić do programów nauczania na
wszystkich etapach edukacji, dostosowane do
etapu rozwoju uczniów treści, dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról
społeczno-kulturowych...". Wpłynie to na charakter obecnego przedmiotu dotyczącego wychowania prorodzinnego w szkołach, z pozytywnym odniesieniem do tradycyjnego małżeństwa
i rodziny, przez promocję niestereotypowych ról
kulturowych.
Ratyfikacja Konwencji pozbawia Polskę przyjętej Deklaracji o suwerenności w sprawach moralności i kultury, którą gwarantuje uchwała
Sejmu z 11 kwietnia 2003 roku: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych".
Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji nieprawidłowo używa się wymiennie
słowa "płeć społeczno-kulturowa" (ang. "gender") i płeć (ang. "sex"), podczas gdy w tekście
angielskim jednoznacznie we wszystkich przypadkach używa się tylko pojęcia "gender" ("płeć
społeczno-kulturowa").
Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji przygotowanym na zlecenie Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w art. 4.3 użyto niezdefiniowanego pojęcia "płeć kulturowo-społeczna".
(http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja
_przemoc_wobec_kobiet.pdf)
Andrzej Dawidowski - Prezes

Katowice, 12 lutego 2015 r.
Apel do Senatorów RP
Zarząd KIK w Katowicach apeluje do Senatorów RP o głosowanie przeciwko ratyfikowaniu
Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ponieważ
Konwencja nawiązuje do ideologii gender
sprzecznej z nauką Kościoła Katolickiego, a źródła przemocy upatruje w tradycyjnie pojętej rodzinie.
Naszym zdaniem katolik nie powinien głosować za ratyfikowaniem tej Konwencji.
Andrzej Dawidowski - Prezes
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ką. Niestety stan zdrowia ks. Herberta Hlubka
nie pozwolił na wyjazd z Gliwic.
Temat rekolekcji był następujący: „Powszechne braterstwo jako droga do komunii w niebie”.
We wprowadzeniu ks. Jakub Płonka przytoczył
słowa Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Wobec tego powinienem być otwarty na
Chrystusa, na Jego naukę, Pismo św., na to, co
przekazali apostołowie i potem Kościół.
W sobotę po adoracji Najświętszego Sakramentu ks. Jakub Płonka zaproponował nam medytację Pisma Świętego.
Podzieliliśmy się na trzy grupy i po wspólnej
lekturze fragmentów Biblii (Flp 3,13-14; Ap
14,1-3; Ap 21,1-8; Ap 21,2327; Ap 22,1-7.1017; Mt 22,8-14) oraz rozmowach przedstawiciele
grup podzieli się na forum wynikami wspólnych
medytacji. Zostanie tu przytoczonych po kilka
myśli.

Stanowisko
Walnego Zebrania Delegatów Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z 21 marca 2015 r. w sprawie procesu przeciw
abp. Józefowi Michalikowi w związku
z homilią wygłoszoną we Wrocławiu
16 października 2013 r.
Delegaci zebrani na WZD Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach w dniu 21 marca 2015
r. dziękują abp. Józefowi Michalikowi za homilię
wygłoszoną 16 października 2013 r. we Wrocławiu, w której zawarł krytyczne uwagi odnośnie
niemoralnych i szkodliwych trendów cywilizacyjnych.
Delegaci na WZD KIK w Katowicach solidaryzują się z abp. Józefem Michalikiem, który wystąpił w obronie wartości i godności człowieka
i zapewniają o modlitwie w intencji Księdza Arcybiskupa w tym trudnym dla Niego czasie.
Delegaci na WZD KIK w Katowicach stanowczo sprzeciwiają się wykorzystywaniu sądów do
walki z Kościołem katolickim.
Andrzej Dawidowski - Prezes
Stanisław Waluś – przewodniczący WZD

REKOLEKCJE
I DNI SKUPIENIA
Praca w grupie pierwszej nad tekstami biblijnymi

Rekolekcje Wielkopostne Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
14 - 16 marca 2010 r.
Temat rekolekcji był następujący: „Kościół –
pielgrzymująca wspólnota wiary”. Rekolekcje
odbyły się w Kościele Garnizonowym w Katowicach i głosił je ks. dr Damian Bednarski, duszpasterz akademicki w Katowicach, który zastanawiał się z uczestnikami nad rolą bractw, stowarzyszeń, grup apostolskich i ruchów kościelnych w życiu chrześcijanina. Rozpoczął od refleksji nad potrzebą zaangażowania się w budowanie „communio” – wspólnoty, a następnie podjął refleksję nad
znaczeniem jej dla osobistego rozwoju duchowego,
intelektualnego oraz ludzkiego katolika.

Praca w grupie drugiej nad tekstami biblijnymi

Bóg daje człowiekowi wolną wolę i do końca
życia mamy czas, możemy się doskonalić i nawet w trudnym środowisku dążyć do świętości.
Na ucztę przyszli dobrzy i źli – Pan Bóg daje
nam możliwość nawrócenia się. Odrzucamy zaproszenie na ucztę, bo nasze sprawy są ważniejsze.

Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Kokoszycach
17 – 19 września 2010 r.
Rekolekcje miał prowadzić ks. Herbert Hlubek,
kapelan sekcji w Gliwicach z ks. Jakubem Płon19

Tomasz Rychły, syn
prof. Jana Rychłego opowiadał nam o swoim ojcu i
przedstawił jego książkę
wydaną pod pseudonimem
Leon Jar. Śp. prof. Jan Rychły urodził się 12.06.1924
r. i był członkiem KIK od
maja 1987 r. – sekcja w Zabrzu.
Praca w grupie trzeciej nad tekstami biblijnymi

Krystyna Partuś zaprezentowała album wydany
z okazji 110 lat istnienia
parafii św. Anny w Zabrzu, w którym został
zamieszczony rozdział Jej
autorstwa poświęcony zabrzańskiej sekcji Klubu
Inteligencji
Katolickiej
w Katowicach.

Według św. Pawła każdy moment w życiu
człowieka jest odpowiedni do tego, aby się nawrócić i żyć Słowem Bożym. W katechezie należy podkreślić dwie rzeczy ostateczne: niebo lub
piekło. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie,
ale człowiek nie może nadużywać miłosierdzia
Bożego.
Podczas kolejnej konferencji Rekolekcjonista
zwrócił uwagę na to, że do życia w komunii
w niebie musimy wykształcić w sobie zdolność
do braterstwa tu na ziemi i podał przykład ks.
Franciszka Blachnickiego, który spierał się ze
Zbigniewem Brzezińskim. Ostatni uważał, że
trzeba wziąć pod uwagę realia istnienia ZSRR,
bloków, natomiast ks. Blachnicki dawał przykład
Indii i postawę Gandhiego. W czasach Solidarności duchowa siła narodu była w stanie uzyskać
zwycięstwo. Ks. Franciszek Blachnicki mówił, że
brakiem realizmu jest nieuwzględnianie sił duchowych.
Mieliśmy okazję zapoznania się z czterema książkami.
Panie z Kręgu Biblijnego
przy Bazylice św. Wojciecha
w Mikołowie uczestniczyły
w rekolekcjach i przekazały
nam książkę o swoim kościele parafialnym: „Kościół i parafia świętego Wojciecha
w Mikołowie”.
Pani Edyta Gryt przedstawiła nam tomik swojej poezji
„Ślady” wydany przez Drukarnię Archidiecezjalną w Katowicach. Autorka urodziła się
15.04.1936 r. i od 1.10.1958 r.
do czerwca 2003 r. była katechetką w parafii św. Wojciecha
w Mikołowie.

Ks. Jakub Płonka sprawuje Mszę św. na zakończenie
naszych rekolekcji.

Adwentowy dzień skupienia
7 grudnia 2010 r.
We wtorek o godz. 17:00 w Kościele Garnizonowym św. Kazimierza Królewicza w Katowicach (róg ulic Skłodowskiej i Kopernika) odbył
się adwentowy dzień skupienia. Program był następujący:
godz. 17:00 - ks. prałat Stanisław Noga: „Chrześcijanin w świecie – Chrystus naszą drogą”,
godz. 17:30 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, Sakrament Pojednania,
godz. 18:00 - Msza św. z nauką.
20

Adwentowy Dzień Skupienia
15 grudnia 2011 r.
W czwartkowy wieczór 15 grudnia 2011 r.
spotkaliśmy się w kościele Garnizonowym
w Katowicach na corocznym Adwentowym
Dniu Skupienia przed zbliżającymi się Świętami
Narodzenia Pańskiego. Rozważania połączone
z Mszą św. prowadził ks. Andrzej Cuber - proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Chorzowie Batorym.
Pierwszym tematem rozważań była radość
człowieka współczesnego obciążonego troskami
dnia codziennego, kryzysami, melancholią,
ogólną niechęcią, brakiem nadziei... Pod warunkiem, że cierpi się dla Chrystusa na wzór św.
Franciszka z Asyżu można doznawać radości
nawet przez cierpienie.
Temat drugi to miłość bliźniego, jako jedyny
skarb, który człowiek zabiera ze sobą po śmierci
- na życie wieczne. Trzy lekcje Chrystusa, którymi należy się kierować w tym temacie, to:
1 - będziesz mnie miłował z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego,
2 - wszystko co uczyniliście komukolwiek mnieście uczynili,
3 - to jest moje nowe przykazanie: abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Rekolekcje Wielkopostne KIK
u OO Jezuitów w Czechowicach
11 – 13 marca 2011 r.
O. Kazimierz Trojan SJ wygłosił cykl konferencji "Jak wzrastać w trudnościach".
Wzrastanie jest przybliżaniem się do Boga.
W życiu trzeba uwzględniać różne potrzeby psychofizjologiczne, ale przyznawać im właściwe
miejsce nie zapominając o sferze duchowej.
Egocentryzm, filantropia i teocentryzm – te trzy
postawy wynikające z wolności wyboru powinny
być w równowadze. Skupienie się tylko na jednej
z nich, np. filantropii, nie jest właściwe, bo nie
można tylko dawać, ale trzeba i wymagać.

Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Kokoszycach
16 – 18 września 2011 r.
Rekolekcje prowadził ks.
prof. dr hab. Józef Kozyra,
kapelan Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach.
Temat rekolekcji był następujący: „Droga doskonałości chrześcijańskiej według
wskazań św. Jakuba”.
NOWY KOMENTARZ
BIBLIJNY.
LIST ŚWIĘTEGO JAKUBA.
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz Ks. Józef Kozyra, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.

Rekolekcje Wielkopostne KIK
w Kościele Garnizonowym w Katowicach
11 - 13 marca 2012 r.
Rekolekcje głosił ks. dr Andrzej Suchoń, a ich
tematem było "Kościół naszym domem. Sakramenty święte znakiem zakotwiczenia w Bogu
i Kościele." Rekolekcje były także wprowadzeniem do przygotowania się do Roku Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r., w 50.
rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Pogłębiona refleksja na temat sakramentów świętych, wsparta licznymi przykładami z bogatej
praktyki duszpasterskiej Rekolekcjonisty, pozwoliła nam na nowo odczytać sens i znaczenie
świętych sakramentów.
Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów
w Czechowicach 9 - 11 marca 2012 r.
Rekolekcje prowadził o. Jack Paluchniak SJ.
Rekolekcjonista swoje nauki, mające charakter
wprowadzenia do medytacji, oparł o dzieje św.
Pawła. Po poznaniu i uznaniu Chrystusa, Paweł
został przez wspólnotę odesłany z Jerozolimy do
Tarsu, gdzie przebywał 14 lat. Czy Apostołowie

Rekolekcjonista wprowadził nas w czytanie
i rozumienie Pisma Świętego, a homilię w niedzielę zakończył słowami: „Sprawujmy się tak,
abyśmy byli godni Ewangelii Chrystusowej.
Amen”.
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bali się o niego, czy też tego, że jego aktywność
może im zaszkodzić? Czy Pawłowi przychodziły
myśli – po co tracić życie dla wspólnoty, której
nie jest potrzebny, dla Kościoła, który nie chce
jego aktywności? A my, czy służymy Bogu, czy
swojej sprawie? Czy niepowodzenie prowadzi do
zniechęcenia i depresji? Nie bójmy się bolesnych
prób.

wej spotkaliśmy się z Edytą Gryf – katechetką
z Mikołowa, która recytowała swoje wiersze.

Po drugiej konferencji w kaplicy udaliśmy się
do parku, aby rozważać stacje Drogi Krzyżowej.

W życiu Pawła pojawił się Barnaba. Imię to
oznacza „syn pocieszenia”. Barnaba – lewita
z Cypru, sprzedał wszystko, co miał i złożył
u stóp apostołów. On to przygarnął Pawła, który
przybył z Damaszku do Jerozolimy i był bardzo
nieufnie traktowany przez chrześcijan, którzy
pamiętali niedawne prześladowania z jego strony.
Czy nasze przyjaźnie nie były zagrożeniem dla
służby Chrystusowi? Czy nie krępowały nas
w rozwoju? Czy mogę określić Jezusa, jako swojego przyjaciela?
Uczestnikami rekolekcji byli członkowie Klubów z Katowic, Bielska-Białej i Żywca.

Po kolacji w sali kominkowej omawialiśmy
nasze sprawy. Potem w kaplicy uczestniczyliśmy w Lectio Divina przed Najświętszym Sakramentem (I. Lectio – Jk 1,21b-22.27, II. Meditatio – staraliśmy się dogłębnie zrozumieć tekst
pytając siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”, III.
Oratio – mówiliśmy do Boga otwierając przed
nim serce, IV. Contemplatio – trwanie przed Bogiem całym sobą). Dzień zakończyliśmy w parku
– przed kapliczką Matki Bożej Apelem Jasnogórskim.

Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Kokoszycach
28 – 30 września 2012 r.
Rekolekcje prowadził ks. dr Krzysztof Szymański z parafii św. Barbary w Nowym Bieruniu.
Temat rekolekcji był następujący: „Wiara to
skarb noszony w glinianych naczyniach”.
W piątek po kolacji uczestniczyliśmy w Mszy
św. i wysłuchaliśmy homilii.
W sobotę rano nasze rekolekcje rozpoczęliśmy
modlitwą poranną - w kaplicy. Po śniadaniu wysłuchaliśmy w kaplicy pierwszej konferencji i potem uczestniczyliśmy we Mszy św. Po obiedzie
był czas na Sakrament pojednania i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Następnie w sali kominko-

W niedzielę dzień rozpoczęliśmy modlitwą
poranną w kaplicy. Odwiedził nas Ks. Abp. Da22

mian Zimoń. Po śniadaniu wysłuchaliśmy trzeciej
konferencji w kaplicy.

kończył przesłaniem tych rekolekcji, aby niedziela była Boża.
Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów
w Czechowicach 8 – 10 marca 2013 r.
Rekolekcje prowadził o. dr Andrzej Niczypor SJ,
a tematyka konferencji była następująca:
Konferencja I – Współczesna społeczna kondycja moralna.
Konferencja II – Zagadnienie grzechu strukturalnego w nauczaniu Kościoła.
Konferencja III – Odpowiedź katolika. Charakter
i kierunek proponowanych rozwiązań.
Konferencja I
Współczesna społeczna kondycja moralna.

Różaniec odmówiliśmy na dworze. Zakończyliśmy modlitwę przed kapliczką Matki Bożej
i następnie zrobiliśmy zdjęcia przed pałacem.

Uczestnicy rekolekcji.

Pod koniec Mszy św. na zakończenie głęboko
przeżywanych rekolekcji ks. Krzysztof Szymański powiedział, że Chrystus domaga się otwarcia
na prawdę, demaskuje nasze intencje i zachęcił
nas do korzystania z częstej spowiedzi świętej.

U nas jest zbyt indywidualne traktowanie
grzechu - nie ma aspektu społecznego, a mój
grzech szkodzi też innym. W Nowym Testamencie grzech ma aspekt społeczny. 140 wymienionych grzechów ma aspekt społeczny, 33 grzechy
dotyczą indywidualnego aspektu. Grzech człowieka jest chorobą całego Kościoła (św. Paweł).
Przejawy kryzysu sumienia:
- swobodna interpretacja Pisma św. Powstaje
prywatna moralność i religijność. Niektóre przykazania mnie dotyczą inne nie. Generalnie się
zgadzam, ale tylko z niektórymi,
- sumienie rozumie się jako twórcę zasad, a nie
jako podmiot odczytujący zasady. Żyję wg sumienia nie pytając czy jest dobrze uformowane...
Sumienie ma być wsłuchane w zamysł Pana Boga, ma je odczytać,
- odchodzenie od Boga. Statystycznie dużo ludzi
odchodzi od Boga. Ci którzy zostają przeżywają
głębiej swoją wiarę,
- usprawiedliwianie i reaktywowanie zła z powodu okoliczności zewnętrznych lub uwarunkowań psychicznych. Powstało pojęcie „czło-

Poprosił nas, abyśmy walczyli o możność
świętowania niedzieli dla wszystkich, aby biedne
panie nie siedziały w niedzielę w supermarketach,
aby nie siedziały do dwudziestej w Wigilię. I za23

wiek etycznie upośledzony”. Człowiek jest słaby
psychicznie i nie jest w stanie żyć bez nałogów,
- komunikowanie się tylko przez Internet powoduje poczucie samotności i zanik odpowiedzialności. Człowiek wchodzi w świat, który myśli za
człowieka,
- negatywna ocena kompetencji rozumu, przeakcentowanie uczuć, zanegowanie obiektywnej
prawdy. Brak racjonalnego myślenia, zanegowanie celowości i sensowności świata.
Siedem grzechów głównych na miarę naszych
czasów: niesprawiedliwość społeczna, handel
narkotykami, zanieczyszczenie środowiska, manipulacje genetyczne, nieprzyzwoite bogactwo,
aborcja, pedofilia.

nawracania własnego serca zaczynamy zmiany
świata i struktur.
Postulaty:
- akcentowanie społecznej świadomości grzechu
i odpowiedzialności społecznej – mój grzech rani
Kościół i społeczeństwo,
- unikanie postawy marazmu, narzekania, malkontenctwa, rezygnacji,
- człowiek do końca będzie się borykał z trudnościami i grzechem,
- wzmacnianie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności, nie zaś bezładu i bezsensu, poczucia
bezsilności i bezradności,
- oszustwem szatana jest podpowiadanie, że nic
nie możemy zrobić. Wtedy człowiek rezygnuje
z czynienia dobra,
- ważne jest osobiste świadectwo i zasadnicza
postawa wobec zła.
Rekolekcje Wielkopostne w Katowicach
17 – 20 marca 2013 r.
Rekolekcje wielkopostne KIK w Katowicach
odbyły się w ramach rekolekcji parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (Kościół
Mariacki), na terenie której KIK ma swoją siedzibę.
Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Kokoszycach
27 – 29 września 2013 r.
Rekolekcje prowadził ks. Stanisław Juraszek,
proboszcz parafii Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych w Rydułtowach–Orłowcu. Temat rekolekcji był następujący: „Kościół otwarty…? Ocalenie czy pułapka”.
Konferencja I
Nawiązując do pierwszego czytania (z Księgi
Ageusza 1, 15b-2,9) zwrócił się do nas z wezwaniem: „Nabierzcie ducha – wy tu zgromadzeni”.
Przytoczył powiedzenie prymasa Stefana Wyszyńskiego: „Intelektualista tym różni się od inteligenta, że intelektualista używa swojego rozumu, a inteligent cudzego”. Powiedział, że dosyć rozpieszczania katolików, ględzenia o miłości – w Piśmie św. nie ma o cukrze, a jest o soli
[Mt 5,13-15]. Wszystko, co się otworzy to wietrzeje. Katolik otwarty też wywietrzeje. Po Soborze Watykańskim II wszyscy dialogują, a co
z tego wyszło? W Niemczech 800 kościołów
idzie pod młotek. Pan Jezus nie powiedział do
uczniów: „idźcie i dialogujcie”, ale powołaniem

Rekolekcje głosi O. dr Andrzej Niczypor SJ.

Konferencja II
Zagadnienie grzechu strukturalnego w społecznym nauczaniu Kościoła.
Mechanizmy sprzyjające budowaniu struktur
zła społecznego: brak reakcji na grzech (nie stawianie granicy złu, nie przeszkadzanie złu);
aprobowanie, ukrywanie grzechu, nie reagowanie; naśladownictwo i sugestia; skłonność do
upodabniania się do grupy; pacyfikacja społeczna
(klasy i grupy przestępcze); konformizm.
Konferencja III
Odpowiedź katolika. Charakter i kierunek proponowanych rozwiązań.
Kościół proponuje konkretne wartości moralne.
Przegrywa on w debatach politycznych, gdyż inni
proponują łatwe i proste rozwiązania. Nawrócenie serca jest źródłem zmian strukturalnych.
Człowiek, który nie jest zgodny ze swoim sumieniem nie stworzy zdrowego systemu społecznego.
Zaczynamy od nawrócenia serca oraz czynienia dobra tu i teraz. Jesteśmy odpowiedzialni za
to co możemy zrobić. Od osobistego, ciągłego
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chrześcijanina jest ewangelizacja. A więc do roboty.
Katolik nie może się „otworzyć” na świat lecz na
Chrystusa. … Żydzi nie chcą słyszeć o Jezusie –
jedynym pośredniku zbawienia, a więc po co dialog? Dialog między religiami nie polega na
uzgadnianiu prawd teologicznych. Pojawiają się
głosy, że nie powinniśmy nawracać żydów,
a przecież Chrystus powiedział: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto
ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” [Mt 28,19-20]. Dla mnie największym autorytetem w sprawach dialogu jest ks.
prof. Waldemar Chrostowski, były przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Warto przeczytać jego książkę: „Kościół,
Żydzi, Polska”.
Wyrzucono siostry karmelitanki z terenu, który
nie należał do obozu. Kto stanął w obronie słabych sióstr karmelitanek? Jeden świecki i jeden
duchowny: Kazimierz Świtoń i Prymas Józef
Glemp. Przykład: Jednym z prominentnych
przedstawicieli tzw. katolików otwartych był ks.
prof. Michał Czajkowski. Okazało się, że katolik
otwarty – ks. prof. Michał Czajkowski współpracował z organami bezpieczeństwa – napisał ponad 900 stron donosów na biskupów, księży
i osoby świeckie. Nie dajmy się zwieźć. Solidarność środowiska lewicy laickiej jest duża. Nawet
z raportu „Więzi” – gdzie był asystentem kościelnym, dowiadujemy się o tych 900 stronach.
Ks. prof. Michał Czajkowski przyciśnięty do muru przyznał się do wszystkiego. Bogu dzięki, że
mieliśmy w Polsce Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który nie pozwolił się otworzyć Kościołowi – bo by nas wywiało, jak na Zachodzie. Wybitny Papież Benedykt XVI poznał się na otwartych katolikach i chciał Kościół uszczelnić.
Konferencję zakończył ks. Stanisław Juraszek
wezwaniem: „Używajcie swojego rozumu, nie
cudzego”.
Konferencja II
W sobotę po modlitwie porannej i śniadaniu
Rekolekcjonista wygłosił drugą naukę. Wezwał
nas do pracy, do wysiłku intelektualnego, do
otwarcia się na Ducha Świętego, by być solą tej
ziemi. Powołaniem chrześcijanina jest ewangelizacja przez słowo i świadectwo. Chrystus nie posłał nas do dialogowania. Musimy „nabrać ducha” i pokornie o to prosić.

Nawiązał do nauczania abp. Gerharda Müllera, prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki
Wiary. Polska tożsamość sprawdzała się w konfliktach i walkach w najnowszej historii Polski.
Całe narody ponoszą klęskę, gdy zapominają
o swoim powołaniu i misji.
Rekolekcjonista pokazał trzy książki warte
przeczytania. Trzecia dotyczy niedoszłego ingresu abpa Stanisława Wielgusa.
Kościół,
Żydzi,
Polska.
Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny
i Rafał Tichy, Fronda, Warszawa 2009, Wydawca FRONDA
PL Spółka z o. o. ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa tel. 22 8365444, 8773735
e-mail: fronda@fronda.pl www.fronda.pl
Roman Graczyk
"Cena przetrwania - SB wobec
Tygodnika Powszechnego"
Wydawnictwo czerwone
i czarne,
Warszawa 2011
Sebastian Karczewski: Zamach
na Arcybiskupa. Kulisy wielkiej
mistyfikacji.
Wydawnictwo VERITATIS
Splendor, Warszawa 2013
www.veritatissplendor.pl
www.ksiegarnia-vs.pl
Tel. 884 799 767 Tel. 533 111 939
W 1998 r. w Kościele Katolickim w Polsce
zapoczątkowano inicjatywę Dnia Judaizmu, ale
po kilku latach przekształcił się on bardziej w festiwal kultury żydowskiej, natomiast coraz mniej
było modlitwy i medytacji. Kręgi Kościoła
„otwartego” są też w to wprzęgnięte – prym
wiodą katolicy „otwarci” z Krakowa („Znak”,
„Tygodnik Powszechny”). Przypominając książkę Sebastiana Karczewskiego „Zamach na Arcybiskupa. Kulisy wielkiej mistyfikacji” ks. Stanisław Juraszek powiedział, że abp Stanisław
Wielgus był człowiekiem niesłychanie wykształconym, ale gdy „chcesz uderzyć psa, to kij się
znajdzie” i porównał jego sytuację do sytuacji
biskupa Czesława Kaczmarka.
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Dowodem na to, że można się nawrócić jest Julia Bystygierowa, słynna „Luna”, która miała na
rękach sporo krwi, ale nawet na najbardziej wrogich Kościołowi czeka Boże miłosierdzie. Zaprzyjaźniła się ze środowiskiem zakładu dla niewidomych w Laskach, jako żydówka przyjęła
chrzest i zmarła w 1995 r. jako głęboko wierząca
katoliczka. Kiedyś pisała, że chodzi o wyłuskanie
tych duchownych, którzy będą się przeciwstawiać
Watykanowi.
Trzeba prosić: Boże, ratuj Kościół w Polsce.

Dzięki Bogu mięliśmy ładną pogodę i nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbyło się w parku.
Rozważania do każdej stacji prowadził ksiądz
Rekolekcjonista.

Konferencja III
Być solą ziemi – jakie to trudne. Musimy być
kimś. Niedawno wyszła książka Jarosława Marka
Rymkiewicza „Reytan. Upadek Polski”, której
głównym tematem jest zdrada. Warto ją przeczytać. Wyszła też książka „Triumf człowieka pospolitego", w której Ryszard Legutko pisze, że
Polak skarlał, został pariasem Europy, która obawia się mieć dzieci. Co powiedzą o polskiej inteligencji przyszłe pokolenia? W 1987 r. w ankiecie
miesięcznika „Znak” na temat polskości wypowiedział się 30-letni historyk: „Polskość to nienormalność … Polskość wywołuje we mnie niezmiennie odruch buntu …”. Lewactwo obsesyjnie nienawidzi Kościoła. Ma być nas 15 milionów, bo gdzieś tam zapadły takie decyzje.
W USA było 64 księży pedofilów skazanych wyrokiem sądowym, a w tym samym czasie prawomocnym wyrokiem skazano 6000 nauczycieli
wychowania fizycznego. A gdzie lekarze, adwokaci, trenerzy itd. Księża to zaledwie 0,01
wszystkich przepadków, o tyle za dużo, ale media, które są w ręku tylko jednych nadają temu
taki rozgłos, jakby było odwrotnie. Z lewactwem
się nie dyskutuje, ale konfrontuje.
Bądźmy odważni, nie dajmy się zastraszyć. Zło
robi wielkie larmo, dobro jest ciche. Amen.

Spotkanie z Czesławem Ryszką
Po kolacji mieliśmy okazję gościć Czesława
Ryszkę, pisarza i polityka, posła na Sejm (19972001), senatora (2005-2011), autora ponad 60
książek, redaktora tygodnika „Niedziela” i członka
założyciela Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Przybliżył nam postać kardynała Augusta Hlonda i mogliśmy kupić Jego książkę „Prymas ze Śląska. Sługa Boży Kardynał August Hlond
(1881 – 1948)” i uzyskać dedykację.
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Autor podpisywał książki – na egzemplarzu do
biblioteki KIK napisał, że Klubowi Inteligencji
Katolickiej w Katowicach życzy świetlanej przyszłości.
Konferencja IV
W niedzielę po modlitwie porannej w kaplicy
i po śniadaniu wysłuchaliśmy czwartej konferencji. Rekolekcjonista powiedział, że bez Kościoła
nie damy sobie rady, gdyż w kategoriach socjologicznych jest jedyną siłą, która jest w stanie się
przeciwstawić złu.
Prymas Józef Glemp odmówił katolickiego
pogrzebu arcymasonowi Janowi Józefowi Lipskiemu. Ks. rekolekcjonista powiedział, że miał
okazję spotkać się z Janem Nowakiem Jeziorańskim. Byli tam między innymi abp. Damian Zimoń, redaktor Gościa Niedzielnego ks. Stanisław
Tkocz, Andrzej Grajewski. Jan Nowak Jeziorański powiedział, że tam [Zachód] są niektórzy nam
bardzo życzliwi, ale też są tacy, którzy nas bardzo
nienawidzą.
Trzeba mieć oczy i uszy otwarte i nie dać się
zachłysnąć blichtrem Zachodu. Tyle razy robili
nas w bambuko (na Śląsku godo się za cepa),
a my wierzymy tym z Zachodu. Nikt nas nie
obroni, gdy sami się nie obronimy. Dwóch Jankesów samolotem przecięło linę kolejki w Alpach
o średnicy 110 mm i samolot wylądował bezpiecznie w bazie NATO. Jak ty wierzysz w pancerną brzozę – to nie ma o czym godać. Najgorsze jest to, że wielu w to wierzy.
Prymas Glemp zabronił polskim biskupom pojechać do Jedwabnego. Te łuski – wiadomo od kogo były – bynajmniej nie od Polaków. Kościół
„otwarty” to nie ocalenie – to pułapka. Co się
musi wydarzyć, by polska inteligencja to zrozumiała? Trzeba się trzymać przy Kościele, nie dać
się zmyć przez poprawność polityczną.
Zakończenie rekolekcji
Jak zwykle rekolekcje zakończyły się Mszą św.
Na początku homilii ks. Stanisław Juraszek postawił zadanie: walczcie o wiarę, o przetrwanie.
Nawiązując do drugiego czytania [1 Tm 6,11-16]
powiedział, że nie ma tam „bądźcie mili”, ale jest
retoryka wojny; na postawę, na argumenty i że
tego wymaga się od Klubów Inteligencji Katolickiej.
Św. Maksymilian Maria Kolbe studiując
w Rzymie widział demonstracje masonów, satanistów, którzy na sztandarach mieli Lucefera.
Prosił o placet na Milicję Niepokalanej, aby z tym
walczyć.

Rekolekcjonista wspomniał ks. prof. Jerzego
Szymika, który powiedział: „diaboł ni mo kolan
– on nigdy nie klęko”. Dalej wspomniał kardynała Augusta Hlonda i biskupa polowego Józefa
Gawlinę, który miał być prymasem po A. Hlondzie, ale komuniści nie wpuścili go do kraju. Na
zakończenie Mszy św. ks. Stanisław Juraszek zaintonował pieśń „Matko Piekarska” i potem poszliśmy na obiad.
Adwentowy dzień skupienia
5 grudnia 2013 r.
Dzień skupienia odbył się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadzonej przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Katowicach – Koszutce. Tradycją zawsze było, że inteligencja katolicka zbierała się w kościele garnizonowym św. Kazimierza, już od jego konsekracji, gdyż budowano go w stylu funkcjonalizmu z cegiełek rozprowadzonych wśród nauczycieli i młodzieży. Zmiana miejsca podyktowana
została dużą ilością członków, którzy są z śródmieścia i lepszym dojazdem z Sekcji Siemianowice Śląskie i z Osiedla Tysiąclecia.
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Dzień skupienia prowadził ks. dr Stanisław
Puchała. Temat dnia skupienia był następujący:
„Jesteście solą ziemi”. Dzień skupienia rozpoczął
się adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy
Najświętszego Sakramentu, podczas której pod
przewodnictwem księdza Rekolekcjonisty odmówiliśmy Różaniec Święty.

Świętego prosiliśmy wczoraj, a rolę lustra spełnią dwaj bracia z przypowieści o miłosiernym
Ojcu. Rekolekcjonista miał ze sobą obraz Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego” i postawił go na stojaku na środku i powiedział, że posługując się tym obrazem postaramy się zobaczyć ile jest w nas z młodszego, a ile ze starszego syna.
Drugą konferencję poświęcił ks. Piotr Brząkalik starszemu synowi, który według Ewangelii
był pracowity, porządny i nie przekroczył ojcowskiego rozkazu, ale nie miał odwagi, aby zobaczyć co się dzieje w domu – tylko posłał sługę.
Czy my czasem nie uciekamy przed rzeczywistością, która nas zaskakuje? Czy nie budzi się
w nas uczucie gniewu, gdy szczęście jest udziałem innych? Może czasem wypominamy Panu
Bogu naszą wierność? Ręce starszego brata są
grzeczne, ale założone do siebie – nie ma zapowiedzi wyciągnięcia ręki. Czy jestem człowiekiem skorym do zgody? W czasie rozmowy po
konferencji Rekolekcjonista powiedział, że namawia wszystkich katolików, aby nie jeździli na
urlop do Egiptu, Tunezji, Turcji, … – aby nie
dokładać do kasy tych, którzy prześladują moich
braci w wierze – to znaczy chrześcijan.

Potem ks. Puchała wygłosił prelekcję w salce
parafialnej na temat „Jesteście solą ziemi”. Sól
daje smak i konserwuje, a jak zwietrzeje to nie
nadaje się już do niczego. Mamy być aktywni
w wierze, dawać przykład, ale też i ewangelizować.
Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu
Rekolekcyjnym w Kokoszycach
26 – 28 września 2014 r.
Coroczne rekolekcje KIK-u w Katowicach
w Kokoszycach prowadził ks. Piotr Brząkalik.

Msza św. w kaplicy.

Trzecią konferencję Rekolekcjonista zaczął
stwierdzeniem, że Pan Bóg i starość mają dwie
cechy: czekanie i wyrozumiałość. W starości
czeka się na wnuki, w kolejce do lekarza, na rentę, na śmierć. Ojciec z przypowieści nie próbował zatrzymać młodszego syna w domu, ale na
niego czekał. Czekał też na starszego syna, aż
wejdzie do domu. To czekanie może trwać latami. Pan Bóg też na nas czeka. W języku polskim
używamy jednego słowa: miłość, natomiast
w języku biblijnym jest rozróżnienie: eros, agape, fileo. Miłość Pana Boga jest dla nas czymś

Pierwsza konferencja ks. Piotra Brząkalika.

W sobotę rano odbyła się pierwsza konferencja. Ks. Piotr Brząkalik zwrócił się do nas, abyśmy popatrzyli na siebie, a do tego potrzebujemy
światła i lustra. Powiedział, że o światło Ducha
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więcej niż oczekujemy. Na twarzy ojca nie widać
szczęścia – bo jego rodzina nie jest kompletna –
bo starszy syn nie chce wejść. Największym dramatem starszego syna jest niezgoda na przebaczenie młodszemu bratu. Pan Bóg daje zawsze
więcej niż oczekujemy.

darem, który każdy z nas otrzymał. Drogi do
świętości nie przeżywa się samotnie – jednoczy
nas Jezus Chrystus, którego przyjmujemy
uczestnicząc w Eucharystii. Kardynał Stanisław
Dziwisz w homilii z okazji XXIII rocznicy powstania Radia Maryja akcentował mocno, że nie
ma podziału na kościół łagiewnicki i toruński.
Jesteśmy różni, jedni patrzą na Kościół bardziej
sercem, drudzy bardziej intelektem, i to nie ma
nas dzielić, ale jednoczyć w służeniu sobie wzajemnie. Na koniec ks. Stanisław Puchała powiedział, że trzeba wyznaczyć sobie pewien czas na
modlitwę.

Adwentowy dzień skupienia
11 grudnia 2014 r.
Adwentowy dzień skupienia prowadził ks. dr
Stanisław Puchała – wieloletni duszpasterz akademicki, były proboszcz parafii Chrystusa Króla
w Katowicach i kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Dzień skupienia, którego tematem było „Kościół wspólnotą osób dążących do świętości” rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy, potem przeszliśmy do salki, aby
wysłuchać konferencji, był czas na Sakrament
Pojednania i potem uczestniczyliśmy we Mszy
św.
Na początku konferencji ks. Stanisław Puchała
nawiązał do nauczania Ojca Świętego Franciszka
z 19 listopada o Kościele, który jest wspólnotą
i przypomniał, że w tym roku otrzymaliśmy dar
świętości Jana Pawła II. Są tacy, co uważają, że
Kościół musi się do świata dostosować, natomiast
drudzy uważają, że świat ma się dostosować do
Jezusa i ta druga postawa jest bliższa ks. Puchale.
Musimy sobie uzmysłowić, że świętość to nie jest
coś, co sobie zapewniamy, ale świętość jest darem. Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła, nie jest przywilejem tylko niektórych
osób, ale jest darem dla każdego chrześcijanina.
Świętość to jest coś, co powinno cechować nas,
jako chrześcijan. Papież Franciszek mówi, że
wszyscy jesteśmy powołani, aby stać się świętymi. Jesteś żonaty, bądź święty kochając i troszcząc się o twoją żonę. Jeśli jesteś osobą niezamężną to bądź dla tych, z którymi pracujesz.
W każdym miejscu można zostać świętym. Jesteś
rodzicem lub dziadkiem – ucz z pasją dzieci lub
wnuki poznawania i naśladowania Jezusa. Gdy
syn prosi cię o rozmowę – siądź i słuchaj cierpliwie. Gdy żona ma ci coś do powiedzenia – posłuchaj, porozmawiaj. Cierpliwość w słuchaniu to
krok ku świętości. Propozycja wspólnej modlitwy
– to krok ku świętości. Każda spowiedź nieco nas
oczyszcza, modlitwa różańcowa to krok ku świętości. Gdy idę ulicą i widzę biednego – zatrzymuję się, pytam go, nawiązuję jakiś kontakt i coś mu
potem kupuję lub daję. To są małe rzeczy, a to
jest krok ku świętości. Mamy służyć sobie tym

BIULETYN „DLATEGO”

Pierwszy numer biuletynu „Dlatego” ukazał
się 29 września 1990 roku. Redaktorami biuletynu w latach 2010 – 2015 byli: Barbara Kwaśnik
i Stanisław Waluś i dodatkowo przez pewien
okres Lidia Kania. Obecnie „Dlatego” ukazuje
się co miesiąc w liczbie 350 egzemplarzy. Jest
wysyłany przede wszystkim do sekcji KIK-u
w Katowicach dla członków, do Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, środków społecznego przekazu, Kurii w Katowicach i w Gliwicach
(dla księży biskupów i dla księży dziekanów).
Biuletyn można przeczytać w wersji drukowanej
w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Śląskiej i Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, a w formie elektronicznej
na stronie internetowej KIK w Katowicach.
W biuletynie zawarte są stałe działy, jak i przedstawiane są sprawy bieżące (zarówno ogólnopolskie, jak i dotyczące działalności KIK w Katowicach: sprawozdania ze spotkań opłatkowych,
Walnych Zebrań Delegatów, rekolekcji, pielgrzymek i zebrań Zarządu). Teksty przygotowuje
redakcja oraz piszą czytelnicy. Od 2010 roku było 83 autorów tekstów i 23 autorów zdjęć. Na
prośbę ks. biskupa Gerarda Kusza są zamieszczane teksty wyjaśniające procedurę in vitro.
Podczas rekolekcji w Kokoszycach we wrześniu
2012 r. ks. dr Krzysztof Szymański poprosił nas,
abyśmy walczyli o możność świętowania niedzieli dla wszystkich. Przez szereg biuletynów
była przedstawiana tematyka wolnej od pracy
niedzieli. Czytelnicy nieraz prosili o zamieszczanie homilii naszych Biskupów. Na koniec
chciałbym przytoczyć początek listu z 1 sierpnia
2015 r., jaki otrzymałem od ks. biskupa Wiesława Meringa: „Szanowny Panie Stanisławie!
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Bardzo dziękuję za numery 5 – 8 Biuletynu. Jak
zawsze cieszę się Pańską jednoznaczną postawą,
umiejętnością gromadzenia ważnych dla nas, katolików, wiadomości oraz przemyślaną i logiczną
formacją, którą proponuje Pan swoim Czytelnikom! Zachęcam i podtrzymuję na duchu: to, co
Pan robi jest ważne, zasadnicze i bardzo potrzebne Kościołowi w Polsce!”
Stanisław Waluś

Sekcja 2. Gliwice
Przewodniczącym sekcji jest Bolesław Mokrski. Opiekunem duchowym KIK w Diecezji
Gliwickiej ks. dr Sebastian Marecki, który pełni
też funkcję kapelana sekcji w Gliwicach.
W 2014 r. sekcja liczyła 58 osób. Spotkania odbywają się w każdą środę w kaplicy św. Jadwigi
przy kościele pw. Wszystkich Świętych, ul. Kościelna 6 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipiec – wrzesień).
Każde spotkanie rozpoczyna się o godzinie
18.05 wspólną modlitwą brewiarzową (Nieszporami), następnie jest Msza Święta, po której jest
prelekcja lub wykład. Informacje o spotkaniach
pojawiały się w dodatku gliwickim „Gościa Niedzielnego” oraz są podawane w ogłoszeniach parafialnych gliwickich kościołów (dwie osoby
z sekcji roznoszą ogłoszenia o spotkaniach po
parafiach). Spotkania są otwarte, nie tylko dla
członków sekcji. W spotkaniach uczestniczy
obecnie kilkanaście osób. Na spadek frekwencji
ma również wpływ decyzja Redakcji „Gościa
Niedzielnego” o niezamieszczaniu informacji
o spotkaniach.
Prelegentami między innymi byli: ks. dr Robert Chudoba, ks. dr Sebastian Marecki, ks.
Waldemar Packner (Renesans Różańca - dlaczego odmawianie "zdrowasiek" ma sens?), mgr
inż. Teresa Plewa, ks. Paweł Pyrchała, prof. dr
hab. Aldona Skudrzyk (np. „Czy słowo może
zabić?”), o. Krystian Sowa SJ, ks. dr. Grzegorz
Strzelczyk, ks. dr. Norbert Thiel (Sacrum
w sztuce. Co mówią nam malarze?), ks. dr Robert Urbańczyk, mgr Alicja Wawrzynek (np. Jak
bronić się przed agresją słowa?), ks. prof. dr hab.
Kazimierz Wolsza, o. Włodzimierz Zatorski –
benedyktyn (Medytacja - czym jest, a czym nie
jest?), dr Barbara Zięblińska, dr hab. Leszek
Zwierzyński. Cykl prelekcji prowadził ks. dr Sebastian Marecki; przez pięć kolejnych spotkań
wspólnie były czytany i analizowany tekst „Relatio Synodi” III Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej
ewangelizacji”. Ta forma spotkań (praca z tekstem) cieszyła się dużym powodzeniem.
Na szczególną uwagę zasługuje kontynuowanie inicjatywy członka naszej sekcji Jacka Bachniaka, który wraz z żoną oraz gronem zaprzyjaźnionych osób organizuje dla absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego spotkania rekolekcyjne (w różnych miejscowościach, np. Brenna,

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI

Rozdział ten został opracowany na podstawie
corocznych sprawozdań otrzymywanych przez
Zarząd z sekcji. Nie zawsze te sprawozdania docierały do Zarządu, nieraz były bardzo krótkie
i nie oddawały rzeczywistej pracy w sekcji. Dlatego np. listy wykładowców nie zawierają
wszystkich wykładowców czy tematów. Nie są
tu wspominane udziały członków sekcji w spotkaniach opłatkowych, pielgrzymkach, rekolekcjach.
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie
różnorodności aktywności w sekcjach w latach
2010 - 2015.
Sekcja 1. Bytom
Przewodniczącą sekcji jest Maria Strzelczyk,
opiekunem duchowym KIK w Diecezji Gliwickiej ks. dr Sebastian Marecki, a kapelanem sekcji
o. Antoni Drąg SJ, tel. 32 3888860 kom.
797907668. Spotkania odbywają się w sali przy
kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Pułaskiego 9 w każdy czwartek o godz. 11.00.
W 2014 r. sekcja liczyła 9 członków.
W spotkaniach uczestniczy 5 – 6 osób, a średnia wieku uczestników jest powyżej 80 lat. Msza
św. z homilią jest sprawowana w każdy pierwszy
czwartek miesiąca o godzinie 11.00. Krąg Biblijny prowadzony jest przez ojca Jerzego Hansela
SJ w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 9.00.
Członkowie sekcji biorą udział w uroczystościach
3 Maja i 11 Listopada – pod tablicą pamiątkową
składane są kwiaty. Biorą udział w uroczystościach parafialnych takich jak: odpust parafialny,
rekolekcje wielkopostne i adwentowe oraz pielgrzymki. W listopadzie członkowie sekcji odwiedzają groby członków sekcji w Bytomiu.
W siedzibie sekcji odbywają się coroczne spotkania: opłatek i święcone. Sekcja w Bytomiu prowadzi bibliotekę (120 woluminów).
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Istebna, Kokoszyce, Tarnowskie Góry), na których jest możliwość przyjazdu całymi rodzinami.
Uczestniczy w nich 50 – 70 osób.
20 grudnia 2013 r. odszedł do Pana w wieku 84
lat ks. Herbert Hlubek, długoletni kapelan sekcji
w Gliwicach. Został pożegnany w gliwickim kościele Wszystkich Świętych i w rodzinnej parafii
w Borucinie.

Knapik] (Myśli przewrotne ks. Jana Twardowskiego o wierze, modlitwie i kapłaństwie; Ks.
Norbert Bończyk - Homer górnośląski; Śląscy
pisarze ludowi cz. I; Śląscy pisarze ludowi cz. II;
Wędrówki życia biskupa polowego Józefa Feliksa Gawliny).
Spotkania (wymienione osoby – goście, jak
i prowadzący spotkanie): Jan Adamski, Wojciech Bonowicz, dr Anna Gomóła, Krystyna
Gomóła, Krzysztof Pająk, Zenon Stogniew, Anna Wowra, Elżbieta Zacher,
Sekcja Janów wspólnie z Grupą Modlitwy Ojca Pio przygotowuje rozważania i prowadzi
Drogę Krzyżową ulicami Nikiszowca. Psycholodzy z Sekcji (Wiesława Knapik i Elżbieta Zacher) prowadziły spotkania z młodzieżą na temat
psychologii miłości i uzależnień w czasie Studium Przedmałżeńskiego. Członkowie sekcji zaangażowani są w przygotowanie wigilii i święconego dla osób samotnych i ubogich w Parafii
św. Anny. Sekcja organizuje dla siebie spotkania
opłatkowe i wielkanocne. Na jednym spotkaniu
opłatkowym odbyła się prezentacja albumu autorstwa Pani Joanny Tofilskiej z wystawy „Pod
Patronatem Spółki Giesche, Gmina Janów na
Górnym Śląsku”. Sekcja zorganizowała też spotkanie przy ognisku. Odbyło się wspólne zwiedzanie wystawy „Pod Patronatem Spółki Giesche. Gmina Janów na Górnym Śląsku” – oprowadzała Komisarz Wystawy Joanna Tofilska.
20.01.2013 r. zmarła Przewodnicząca Sekcji
Janów Wiesława Knapik. 27.02.2013 r. wybrano
nową Przewodniczącą. Została nią Anna Wowra,
a Zarząd KIK w Katowicach zatwierdził ten wybór.

Sekcja 3. Katowice - Janów.
Przewodnicząca Anna Wowra, kapelan ks.
Zygmunt Klim. Spotkania odbywają się w trzecią
środę miesiąca o godz. 18.45 w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Anny, pl. Wyzwolenia. Sekcja w 2014 r. liczyła 19 osób.
W ramach spotkań sekcji odbyły się wykłady:
ks. Mieczysław Augustynowicz (Postać Papieża
Piusa XII w kontekście wydarzeń w Europie
w czasie drugiej wojny światowej), Marian Badura (Spotkanie z ikoną), prof. dr hab. Ewa Chojecka (W poszukiwaniu korzeni naszej współczesności), ks. Piotr Brząkalik (Wokół Adhortacji Apostolskiej Ewangelii Gaudium Papieża Franciszka), ks. Stanisław Juraszek (Arcybiskup Józef Feliks Gawlina Biskup Polowy Wojska Polskiego niedoszły Prymas Polski; Arcybiskup Józef Feliks Gawlina biskup polowy Wojska Polskiego),
Ewa Jurczyk (Czy naprotechnologia może być alternatywą dla antykoncepcji i in vitro?), Wiesława Knapik [z Anną Wowra] (Myśli przewrotne
ks. Jana Twardowskiego o wierze, modlitwie
i kapłaństwie), Agnieszka Laskowska (Portugalska droga św. Jakuba), Janina Miazgowicz
(Dziecko wobec rozwodu swoich rodziców), Irena Mierzwa (Kardynał August Hlond syn ziemi
śląskiej, prymas Polski), ks. Henryk Olszar (To
nie prowincjonalny ksiądz - ks. Paweł Dudek
i jego dzieło), o. dr Alojzy Pańczak OFM (Księża
a polityka), Janina Psurek (Pismo Święte szkołą
modlitwy), ks. dr Stanisław Puchała (Wokół Tajemnicy Bożego Narodzenia), dr Barbara Pytlos
(Zofia Kossak Szczucka - życie i twórczość),
Czesław Ryszka (Zwycięstwo, gdy przyjdzie,
przyjdzie przez Maryję), ks. Stanisław Sierla
(Z kolędą przez wieki), ks. bp Tadeusz Szurman
(Ewangelicyzm na Górnym Śląsku) ks. Krzysztof
Szymański (Ks. Biskup Arkadiusz Lisiecki duszpasterz i społecznik), Antoni Winiarski (Przyroda
i ludzie południowej Afryki; Kościół katolicki w
świecie; Czy Polska jest jeszcze krajem chrześcijańskim; Kultura i krajobraz Południowych Indii;
Ekwador i Galapagos), Anna Wowra [z Wiesławą

Sekcja 4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia
(Dolne)
Kapelanem sekcji był ks. Henryk Pyrchała,
a od września 2015 r. jest ks. Joachim Konkol.
Po rezygnacji przewodniczącej Anny Śliwy pełniącym obowiązki przewodniczącego jest Jan
Mikos. W 2014 r. sekcja liczyła 17 osób. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w środy
o godz. 18.45 w sali przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych.
W ramach spotkań sekcji odbyły się wykłady:
Dr Irena Mierzwa (Syn Ziemi Śląskiej Pierwszy
Biskup Katowicki – Prymas Polski August
Hlond), prof. dr hab. Andrzej Noras (Jaką filozofią życiową kieruje się współczesny człowiek),
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Ks. Marek Noras (Zapomniany przyjaciel – Anioł
Stróż), Czesław Ryszka (Aktualność nauczania
Prymasa II Rzeczpospolitej Polskiej Kard. Augusta Hlonda).
W sekcji działa Krąg biblijny, prowadzony
przez ks. Marka Norasa. Na kręgu rozważane były listy św. Pawła do Rzymian oraz do Koryntian.
Spotkania te odbywają się regularnie raz w miesiącu i pozwalają uczestnikom pogłębić wiarę
w oparciu o Pismo Święte.
W sekcji prężnie działa ruch pielgrzymkowy.
Głównym organizatorem pielgrzymek jest Jan
Mikos. W 2010 r. odbyło się 7 pielgrzymek krajowych: do Krakowa, do Rud Raciborskich, Kamienia Śląskiego i na Górę św. Anny, do Kalisza,
Lichenia i Grąblina, do sanktuariów południowej
Polski, do sanktuariów wschodniej i północnej
Polski, do Świętej Anny i Częstochowy. Odbyły
się też 3 pielgrzymki zagraniczne: do Włoch, do
Ukrainy i do Grecji i Turcji. W 2011 r. odbyło się
11 pielgrzymek krajowych: do Krakowa i Łagiewnik, do Kalisza i Lichenia, do Komańczy,
Sanoka i Rzeszowa, do Gietrzwałdu, Stoczka
Warmińskiego i Świętej Lipki, do Wieliczki, do
Turzy Śl., Pszowa i Bujakowa, do Bielan, Kończyc i Szczyrku, do Nowego Targu, Zakopanego
i Rabki, do Warszawy i Niepokalanowa, do Opola i Strzelec Opolskich, do Gidli i Częstochowy.
Odbyły się też 3 pielgrzymki zagraniczne: do
Ukrainy, do USA i Meksyku oraz do Słowacji,
Czech, Węgier i Austrii. Łącznie w tym okresie
z wyjazdów skorzystało około 700 osób. W 2012
roku odbyło się 5 pielgrzymek (w tym 4 krajowe
i jedna do sanktuariów zagranicznych). Z wyjazdów skorzystało około 250 osób. W 2013 r. odbyły się 3 pielgrzymki krajowe: do Łagiewnik, do
Kalisza i Lichenia oraz do Leśniowa i Częstochowy. Wzięło w nich udział około 150 osób.
Odbyły się też pielgrzymki do Włoch i do Chin.
W 2014 r. odbyły się 4 pielgrzymki krajowe: do
Centrum Jana Pawła II i Łagiewnik, do Polski
i Czech, do Kalisza i Lichenia, do Polski i Słowacji, do Leśniowa i Częstochowy. Odbyła się też
pielgrzymka do Ziemi Świętej. W 2015 r. odbyło
się 5 pielgrzymek: do Krakowa, do Czernej, do
Warszawy, do Polski i Litwy, do Mrzygłodu
i Częstochowy.
Przygotowywane przez sekcję coroczne uroczyste spotkania opłatkowe oraz z okazji Świąt
Wielkiej Nocy cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem wszystkich członków sekcji oraz
uczestników kręgu biblijnego.

22 października 2013 r. był obchodzony jubileusz działalności 30-lecia Sekcji Katowice –
Tysiąclecie Dolne. W ramach obchodów zorganizowano wystawę, na której zostały umieszczone eksponaty obrazujące dorobek Sekcji. Z tej
okazji została również zaprezentowana wystawa
związana z rokiem wiary. Autorką wystawy była
Anna van der Coghen.
Sekcja 5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia
(Górne)
Przewodniczącą sekcji jest Krystyna Wełniak,
a kapelanem ks. Stanisław Noga. Spotkania odbywają się raz w miesiącu oraz krąg biblijny
w drugą środę miesiąca o godz. 19.30 (prowadzi
ks. dr hab. Artur Malina) w sali przy kościele
pw. Matki Bożej Piekarskiej. W 2014 r. sekcja
liczyła 17 osób.
Wykłady prowadziły następujące osoby: ks.
Henryk Białas (Rozmowy z duszpasterzem na
emeryturze), Izabela Kloc (Na czym polega samorządność), ks. prof. dr hab. Józef Kozyra
(Kapłaństwo na wzór Jezusa wg listu do Hebrajczyków), dr Irena Mierzwa (Syn ziemi śląskiej,
prymas Polski, kardynał August Hlond 18811948), ks. Stanisław Noga (Sposoby finansowania Kościoła; Rozmowy o Synodzie Archidiecezjalnym), ks. Krzysztof Nowrot (Parafia - nauczanie Kościoła, nasze wyobrażenia, oczekiwania i kościelna rzeczywistość), prof. zw. dr hab.
Franciszek Piontek (Człowiek wobec współczesnych wyzwań i utopii), ks. dr Stanisław Puchała
(Wierzę w Syna Bożego na podstawie adhortacji
Franciszka Ewangelii Gaudium), Czesław Ryszka (Przesłanie Fatimskie), Danuta Sobczyk (Rola
kobiety w powszechnej misji Kościoła, w nauczaniu Jana Pawła II), ks. dr Wojciech Surmiak
(O współczesnych modelach małżeństwa i rodziny), dr Antoni Winiarski (Przyroda i ludzie
Afryki Południowej; Chrześcijańskie kraje Gruzja i Armenia; Śladami św. Tomasza Apostoła
i św. Franciszka Ksawerego w Indiach; Ekwador
i Wyspy Galapagos). Odbyło się spotkanie z panią Marią Nowak - posłem do Sejmu RP, a Jolanta Markowska i Agnieszka Laskowska podzieliły się wspomnieniami i przeżyciami z pielgrzymowania portugalską Drogą św. Jakuba do
Santiago de Compostela. Po spotkaniu na temat
„Niewygodna prawda” odbyła się projekcja filmu "Soviet story".
Krąg biblijny prowadzi ks. dr hab. Artur Malina. Przykładowe tematy przewodnie to „Ko32

ściół naszym domem”, „Rok wiary”, „List do
Hebrajczyków”, „Aniołowie w Starym i Nowym
Testamencie oraz w życiu człowieka”, „Historia
króla Dawida”.
Członkowie sekcji prowadzili w kościele Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Nabożeństwo Różańcowe.
W lipcu 2012 r. zmarła Maria Dolinkiewicz.

Anna Mendakiewicz – członkini Sekcji Katowice – Śródmieście.
Sekcja 7. Łaziska Górne
Przewodniczącym sekcji jest Stefan Kalisz,
a kapelanem ks. dr Jacek Wojciech. Spotkania
odbywają się raz w miesiącu w trzeci piątek
o godz. 19.00 w domu parafialnym przy kościele
pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.
W 2014 r. sekcja liczyła 18 osób.
Na spotkaniach sekcji przedstawiony jest
wcześniej ustalony temat, po którym następuje
dyskusja. Tematycznie poruszano sprawę powołania spotykając się z misjonarzem, kapłanem,
siostrą zakonną. Zapoznano się z życiem i dziełem życia ks. Blachnickiego. Tematyka spotkań
jest oparta o Katechizm Kościoła Katolickiego
i publikacje książkowe - wtedy spotkania mają
charakter dyskusji. W ostatnim okresie spotkania
były na temat dekalogu, piekła, dogmatów wiary, Zmartwychwstania, objawień Maryjnych, rodziny, darów Ducha Świętego, Ośmiu Błogosławieństw, Adhortacji apostolskiej Ewangelii gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym
świecie Ojca Św. Franciszka.
Odbywają się spotkania Kręgu Biblijnego,
tradycyjne spotkania opłatkowe i z okazji Zmartwychwstania Pańskiego. Została zorganizowana
pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej. Członkowie sekcji czynnie uczestniczą w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, prowadzenie Apelu Jasnogórskiego i modlitwy różańcowej, w maju włączają się w organizację festynu parafialnego.
Podczas festynu mają własne stoisko, z którego
dochód przeznaczają na cele charytatywne.
Członkowie sekcji należą również do innych
grup parafialnych jak Żywy Różaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Margaretki.

Sekcja 6. Katowice - Śródmieście
Przewodniczącym sekcji jest Piotr Urbanowicz,
kapelanem ks. dr Andrzej Suchoń. Spotkania odbywają się w Nowym Domu Katechetycznym parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, pl. Ks. Emila Szramka 2/13.
W 2014 roku sekcja liczyła 157 osób.
Ponieważ siedziba sekcji i Zarządu KIK-u są
w tym samym miejscu i wielu członków Zarządu
należy do Sekcji Katowice Śródmieście, działalność tej sekcji przenika się z działalnością Zarządu i trudno jest opisać jej aktywność.
Spotkania sekcji odbywają się sporadycznie.
18 października 2012 r. odbyło się spotkanie
„Dzieci Ziuta” poświęcone pamięci ks. Józefa
Dancha. Spotkanie składało się z dwóch części:
Mszy św. koncelebrowanej w kościele Mariackim
i wieczoru wspomnień w domu parafialnym.
Mszę św. koncelebrowali ks. abp senior Damian
Zimoń, ks. Andrzej Suchoń - aktualny proboszcz
kościoła Mariackiego oraz ks. Bartłomiej Kuźnik.
Spotkanie prowadził Wojciech Sala. W 2013 roku
spotkanie z panią Wandą Wacław – siostrą ks.
Józefa Dancha, duszpasterza akademickiego w latach 80-tych XX wieku prowadził Wojciech Sala.
Członkowie sekcji spotykali się na pierwszopiątkowej Mszy św. w Kościele Akademickim
w Katowicach (krypta katedry Chrystusa Króla),
brali udział w organizacji i uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych, rekolekcjach wielkopostnych KIK w Kościele Garnizonowym w Katowicach, pieszych pielgrzymkach do Matki Bożej
Boguckiej organizowanych przez KIK w Katowicach, Związek Górnośląski oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Marszu w obronie Kościoła i Telewizji
Trwam, Spotkaniu dzieci w ogrodach Kurii Metropolitalnej z okazji Dnia Dziecka, Dniach Kultury Chrześcijańskiej, koncertach organowych
w katedrze Chrystusa Króla.
Biblioteka Klubowa liczy ponad 2.000 tomów
i czynna jest w godzinach dyżurów. Prowadzi ją

Sekcja 8. Siemianowice Śląskie
Przewodniczącą sekcji jest Danuta Sobczyk,
a kapelanen ks. Eugeniusz Kurpas. Spotkania
w domu parafialnym przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Michałkowicach, ul. Kościelna 1. W 2014 r. sekcja liczyła 9 osób.
Spotkania członków sekcji odbywają się raz
w miesiącu (poza okresem wakacyjnym). Były
to spotkania o charakterze formacyjnym, jak
kręgi biblijne prowadzone przez ks. proboszcza
Eugeniusza Kurpasa oraz spotkania okolicznościowe, z których na uwagę zasługują: wspólne
kolędowanie KIK i Towarzystwa Przyjaciół
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Siemianowic w Willi Fitznera, Dzień Dziecka dla
dzieci z rodzin ubogich - 4 spotkanie pod hasłem
„Baw się razem z nami”, spotkanie z posłem
Grzegorzem Tobiszowskim na temat mieszkań
zakładowych, udział w uroczystości pogrzebowej
wieloletniego duszpasterza sekcji w Siemianowicach i duszpasterza akademickiego prałata Stanisława Sierli 30 października 2011 r. (odszedł do
Pana 28 października 2011 r.). Odbyło się też
spotkanie z Danutą Skalską, redaktorem "Lwowskiej Fali" Polskiego Radia Katowice połączone
z prezentacja filmu „Polskie Kresy”. Dr Antoni
Winiarski miał dwa wykłady: „Indie potrafią zadziwić. Tamil Nadu, Kerala. Goa” i „Korsyka
i Sardynia - perły Morza Śródziemnego”. Drugi
wykład był połączony z otwarciem wystawy fotograficznej o Korsyce i Sardynii. Sekcja w Siemianowicach Śl. wraz z Siemianowickim Forum
Samorządowym była organizatorem „Śląskiego
muzykowania" - imprezy odbywającej się w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny. Sekcja
współorganizowała Dzień Dziecka w ogrodach
Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Sekcja 10. Zabrze
Przewodniczącą Sekcji jest Krystyna Partuś,
opiekunem duchowym KIK w Diecezji Gliwickiej ks. dr Sebastian Marecki, a kapelanem Sekcji ks. prał. Grzegorz Skop, tel. kontaktowy 32
2713674. W sierpniu 2012 r. na emeryturę przeszedł założyciel sekcji w Zabrzu, ks. proboszcz,
prałat Józef Kusche, który wytyczył i utrwalił
kierunki działania Sekcji. Spotkania odbywają
się w pierwszą i trzecią środę miesiąca o godz.
18.45 w domu parafialnym przy kościele pw. św.
Anny, pl. ks. F. Pieruszki. W 2014 r. Sekcja liczyła 62 osoby. Członków powyżej 80 roku życia jest 25. W 2012 r. przybyło 8 nowych członków.
Na spotkaniach sekcji wykładowcami byli: ks.
Kazimierz Bartosik (Być świadkiem miłości), ks.
dr hab. Antoni Bartoszek (Zadania rodziny wobec zagrożenia ideologią gender), ks. Eugeniusz
Bill (W Roku Wiary - o sakramencie pokuty), ks.
bp Andrzej Czaja (Wizja Kościoła w dzisiejszym
świecie), ks. Dariusz Dawid (Powołani do ekumenii?), ks. prof. dr hab. T. Dola (Odpowiedzialność za młode pokolenie), dr hab. inż. Piotr
Gawor, prof. Pol. Śl. (Zagrożenia dzisiejszej rodziny), ks. dr Piotr Górecki (Spuścizna literacka
ks. Jana Długosza; Ksiądz Piotr Skarga – człowiek modlitwy, pióra i czynu), ks. dr Dariusz
Klejnowski – Różycki (Kościół w Chinach.
Trudności inkulturacyjne), o. Leon Knabit (Być
czy mieć, prymat etyki), prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł (Nauka i wiara w myśli Pascala;
Tragedia Śląska 1945), ks. Józef Kusche (Wielkopostne zadania; Wyzwania dla rodziny; Pozostawić ślad – modlitwy za zmarłych; Wierzę
w Świętych obcowanie, w żywot wieczny...; Oddychaliśmy jego świętością), ks. bp. Gerard
Kusz (Spojrzenie na Kościół w świetle Adhortacji Ewangelii Gaudium papieża Franciszka), ks.
dr Sebastian Marecki (Kościół wobec mediów),
ks. prof. Piotr Morawiec (Nowe problemy etyczne z ciałem), ks. dr Zygmunt Nabzdyk (Jan
XXIII – papież dobroci), ks. Waldemar Packner
(Zacheusz - odrzucony przez ludzi, ocalony
przez Boga), ks. Robert Potempa (Gdzie Cię
szukać Panie?), Tomasz Rychły (Wspomnienie
śp. prof. dr. hab. Jana Rychłego), Czesław Ryszka (Sługa Boży Kardynał August Hlond; Orędzie
fatimskie przed finałem), ks. prałat Grzegorz
Skop („Świętymi bądźcie, świętymi bądźmy” –
w hołdzie św. Janowi Pawłowi II), ks. Manfred
Słaboń (Piękno gwary śląskiej), ks. Michał Wąs

Sekcja 9. Tychy
Przewodniczącym sekcji jest Jerzy Smołka, natomiast sekcja nie ma obecnie kapelana. vacat.
Spotkania odbywają się w drugą lub trzecią środę
miesiąca o godz. 16.00 w sali przy kościele pw.
św. Krzysztofa, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego.
Sekcja liczy 7 osób.
Sekcja w Tychach, obejmując formalnie
swym zasięgiem parafie należące do dwóch
tyskich dekanatów, posiada swoją główną bazę
działania przy kościele p.w. św. Krzysztofa, gdzie
w salce obok kancelarii odbywały się wszystkie,
organizowane przez sekcje spotkania. Powodem
małej frekwencji jest przede wszystkim podeszły
wiek i stan zdrowia członków sekcji. Średnia
wieku wynosi ponad 80 lat.
Tematyka spotkań dotyczyła różnych zagadnień bieżących i organizacyjnych, a zasadnicze
tematy dyskusyjne były poświęcone poznawaniu
historii i charakterystyce architektonicznej kościołów Archidiecezji katowickiej, zbudowanych
w okresie rozwoju przemysłowego Śląska na
przełomie XIX i XX-go wieku. Poznawanie sanktuariów Archidiecezji katowickiej było połączone
z wyjazdami na nabożeństwa do tych sanktuariów. Członkowie sekcji biorą udział w Wielkim
Poście w Drodze Krzyżowej ulicami Miasta Tychy.
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(Po Roku Wiary - jacy jesteśmy?), dr hab. Mariusz Wojewoda (Wyzwania etyki społecznej),
prof. dr hab. med. Marian Zembala (Transplantacja narządu jako wyzwanie nie tylko medyczne,
ale etyczne wobec leczonych, lekarzy i odpowiedzialnych za leczenie).
Inne formy spotkań: Chór Laetitia Cantus
(koncerty kolęd i pieśni - dyr. Małgorzata Mandat
– Kłos), Dagmara Drzazga ("Bez jednego drzewa
las lasem zostanie" - dyskusja z reżyserką), Jolanta Grabowska - Markowska i Agnieszka Laskowska (Portugalska droga św. Jakuba), Eugeniusz
Karasiński (O Stowarzyszeniu Represjonowanych
w Stanie Wojennym Regionu Śląsko – Dąbrowskiego), Ryszard Klein (autor książki „Cisza,
esencja naszego umysłu”), o. Leon Knabit (O Janie Pawle II na podstawie osobistej korespondencji między nimi), ks. dr hab. Józef Kozyra, prof.
UŚ (Spotkania z Biblią), dr Zbigniew Nawrat
(Polskie drogi do serca), ks. Waldemar Packner
(Rekolekcyjne zadumanie), Krystyna Partuś (Kto
zginął w ponarskich dołach? – na podstawie dostępnej literatury i materiałów Stowarzyszenia
Rodzina Ponarska), Iwona Schymalla i Maciej
Zdziarski (promocja książki „CzwartePrzykazanie.pl”), Zbigniew Stryj – wieczór autorski, dr
Bogumiła Szymczykowa (wystawa „Nasze spotkania z Janem Pawłem II”), Marek Wagner (spotkanie autorskie „Nasze potyczki z poezją”), Dariusz Walerjański (Piękno architektury i wnętrza
kościoła św. Anny w Zabrzu).
Corocznie odbywają się rekolekcje ciszy, a np.
w 2010 r. prowadził je diecezjalny egzorcysta, ks.
Janusz Czenczek. W marcu 2010 r. odbyły się
KIK-owskie trzydniowe rekolekcje wielkopostne,
prowadzone przez o. dr. Ludwika Mycielskiego.
W sekcji Zabrze odbywa się coroczne charytatywne spotkanie „Z gwiazdką serdeczniej podziel
się z potrzebującym” oraz inne akcje pomocowe.
Sekcja prowadzi coroczne zbiórki na Fundusz
stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w okresie Dnia Papieskiego.
Członkowie sekcji uczestniczyli w: Marszu dla
Życia i Rodziny, Manifestacji w Obronie Telewizji Trwam, Orszaku Trzech Króli, manifestacjach
w Katowicach i w Warszawie organizowanych
przez NSZZ „Solidarność”.
Sekcja włącza się we wszystkie ważne dla Polski i Śląska uroczystości, np. członkowie piszą
teksty modlitwy wiernych na Msze św. z okazji
Święta Niepodległości, Święta Trzeciego Maja,
czy na uroczystości Regionu Śląsko – Dąbrow-

skiego NSZZ „Solidarność”, upamiętniające
opór społeczny wobec stanu wojennego. Podczas
nocnych czuwań w Częstochowie członkowie
Sekcji prowadzą godzinę modlitw przed Cudownym Obrazem, polecając opiece Maryi Ojczyznę
oraz nasze osobiste i klubowe sprawy.
Na spotkaniach w Sekcji akcentuje się kulturę
śląską i jej religijne korzenie nawiązując ciekawe
kontakty (np. z Markiem Szołtyskiem) i korzystając z pomocy pani Małgorzaty Piechoczek
i TV Silesia. W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Sekcja spotyka się z parafią
Ewangelicko-Augsburską.
Od lat Sekcja utrzymuje kontakty przede
wszystkim z: Domami Pomocy Społecznej; Kinem "Roma"; Miejską Biblioteką Publiczną;
Miejskim Ośrodkiem Kultury Guido; Miejskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji;
Moto – Testem Zabrze; Muzeum Górnictwa
Węglowego; Muzeum Miejskim w Zabrzu;
Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 3; Stowarzyszeniem Civitas Christiana; Stowarzyszeniem
"Rodzina Ponarska", Teatrem Nowym w Zabrzu;
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami; Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich; Wszechnicą Zabrzańską;
Zakładami Metalowymi "Postęp"; Zarządem
Miejskim Prawa i Sprawiedliwości.
Na stronie internetowej parafii św. Anny
w Zabrzu jest zakładka Sekcji w Zabrzu.
Sekcja 11. Wiedzy religijnej
Spotkania prowadzi kapelan Klubu ks. prof.
Józef Kozyra. Spotkania odbywają się w drugą
środę miesiąca o godz. 17.00 w siedzibie KIK.
W części pierwszej ks. prof. Józef Kozyra odpowiada na pytania dotyczące wiary i nauki Kościoła, a w części drugiej omawiane były fragmenty ksiąg Starego Testamentu.
Sekcja 12. Sekcja Nauka –Wiara
Sekcję prowadzi prof. dr hab. Grażyna Chełkowska. Spotkania odbywają się w trzecią środę
miesiąca o godz.18.00 w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN
12 (wejście od podwórza, parter).
Spotkania prowadził do czerwca 2014 roku
prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski a od października 2014 r. prof. dr hab. Grażyna Chełkowska. Spotkania odbywały się w pierwszym
półroczu w każdy drugi wtorek miesiąca a od
października – w trzecią środę miesiąca. Wykła35

dy głoszone są przez wybitnych specjalistów
w zakresie nauk przyrodniczych, ścisłych, teologii i filozofii. Mają na celu przybliżać piękno
stworzenia i rozumienie zjawisk natury w szerokim ujęciu.
W latach 2010 – 2014 wygłoszono następujące
wykłady: prof. UŚ dr hab. Ilona Bednarek, Instytut Fizyki, UŚ (Anatomia huraganów; Fizyka
Białych Karłów; Wybrane fakty z historii kalendarza; O gwieździe betlejemskiej; Pierwsze
gwiazdy), dr Jadwiga Bębenek, Wydz. Biologii
i Ochrony Środowiska UŚ (Japonia - tradycja
i nowoczesność), prof. dr hab. Władysław Borgieł
(Czy puste może być całkiem puste, czyli
o współczesnych spojrzeniach na Próżnię), prof.
dr hab. Andrzej Burian, Instytut Fizyki UŚ (Od
grafitu do grafenu, czyli jak łatwo dostać nagrodę
Nobla), ks. dr hab. Ireneusz Cezary, prof. UŚ,
Wydział Teologiczny, UŚ (Sytuacja Polonii austriackiej po 1981 r.), dr Armand Cholewka, Instytut Fizyki, UŚ (Zdrowie a prawa fizyki), prof.
dr hab. Bogusław Fugiel (Tradycyjne quadrivium
a źródła inspiracji w nauce), prof. zw. dr hab. Julian Gembalski (Między ideą a dziełem. Proces
twórczy w sztuce muzycznej), prof. zw. dr hab.
Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Prawda o obronie
Katowic i Wieży spadochronowej Kazimierza
Gołby), prof. zw. dr hab. Jacek Jania (Dlaczego
badamy lody Arktyki?), dr Jerzy Jarosz, Instytut
Fizyki UŚ (Spotkanie z Fizyką; Śląskie Centrum
Nauki), dr Andrzej Kędziorski, Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska UŚ (Biologiczne uwarunkowania wolnej woli; Czas życia człowieka - perspektywa biblijna i biologiczno-medyczna), prof.
dr hab. Jan Kisiel (Czy bozon Higgsa jest odkryty?; Tajemnicze neutrina), prof. zw. dr hab. Antoni Kocot (Ciekłe kryształy - własności i zastosowanie), prof. UŚ. dr hab. Ryszard Koziołek (O
kłusownictwie literatury na polach teologii), ks.
dr hab. Józef Kozyra, prof. UŚ, Wydział Teologiczny UŚ (Biblia a archeologia), prof. zw. dr
hab. Jerzy Łuczka (Teleportacja: czy można
przenosić obiekty w przestrzeni na dowolne odległości?), prof. dr hab. Grzegorz Opala (Prognozy
demograficzne - konsekwencje medyczne, społeczne i ekonomiczne), Jacek Ożdżeński, Pracownia Gemmologiczna, Katowice (Substancje
organiczne stosowane w jubilerstwie - z pokazem
minerałów), ks. dr Grzegorz Polok, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach (Dlaczego współczesny człowiek boi się kochać), prof. zw. dr hab.
Alicja Ratuszna (Światłoterapia - nowe możliwo-

ści leczenia chorób nowotworowych), dr hab.
Kinga Rodak (Biologiczne inspirowane techniki), dr hab. Rafał Sitko, Instytut Chemii UŚ
(Ukryte obrazy Vincenta Van Gogha), dr Katarzyna Ślebarska, Instytut Psychologii UŚ (Znaczenie percepcji w poznaniu; Na progu świadomości – o percepcji podprogowej i peryferycznej), prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski, Instytut
Fizyki UŚ (Zjawiska krytyczne w cieczach
kwantowych, porównanie do ontologicznego bytu), prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek, Centrum
Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gliwicach (Fizyk medyczny - prawa ręka lekarza w radioterapii), prof. zw. dr hab. Marek
Szczepański (Ojczyzny prywatne i społeczności
lokalne. Perspektywa socjologiczna), dr Antoni
Winiarski (Wpływ wulkanów na klimat; Odkrywanie minerałów; Chrześcijanie w Wielkiej Brytanii - wczoraj i dzisiaj, Chrześcijanie w Indiach), ks. dr Grzegorz Wita, Wydz. Teologiczny
UŚ (Nowe ruchy religijne wyzwaniem Kościoła;
Towarzystwo Biblijne i Traktatowe "Strażnica";
historia i doktryna; Idea Żywego Różańca Pauliny Jaricot), dr Paweł Zajdel, Instytut Fizyki UŚ
(Gospodarka oparta na wodorze - wyzwania dla
nauki; samochód na wodę; 2014 Międzynarodowy Rok Krystalografii. Krystalografia w życiu
codziennym), prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper,
Instytut Fizyki UŚ (Dlaczego energetyka jądrowa).

POROZUMIENIE KLUBÓW
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej
w Polsce powstało w 1989 roku. W skład Porozumienia wchodzi ok. 40 Klubów.
Do 2014 r. Prezesi Klubów wybierali Radę Porozumienia na trzyletnią kadencję. Rada wybierała 3 osoby, które przewodniczyły Radzie, każda przez 1 rok. Rada Porozumienia wybierała
także sekretarza Rady. Katowicki KIK był
członkiem rady, a dr Antoni Winiarski współprzewodniczącym Rady.
Od 2014 r. Prezesi Klubów wybierają trzech
współprzewodniczących oraz sekretarza Porozumienia na 3-letnią kadencję. Każdy z trzech
współprzewodniczących przewodniczy Porozumieniu przez 1 rok. Obecnie dr Antoni Winiarski
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jest jednym ze współprzewodniczących, a 21 listopada 2015 obejmie przewodnictwo Porozumienia.

PIELGRZYMKI KIK

JE ks. bp. dr Stefan Regmunt, biskup ordynariusz
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, wśród prezesów
Klubów i uczestników spotkania z okazji 30-lecia
KIK w Zielonej Górze 8 X 2011 r.

Spotkania Rady lub Prezesów odbywały się
trzy razy w ciągu roku. W ostatnich pięciu latach
były w Warszawie, Częstochowie, Zielonej Górze, Rokitnie, Lubaczowie i Płocku.
Członkowie Klubów spotykali się na Jasnej Górze na pielgrzymce w pierwszą sobotę czerwca, a
od bieżącego roku będą spotykać się w trzecią
sobotę listopada. Pielgrzymki rozpoczynają się
Mszą św. przed Cudownym Obrazem, potem są 2
wykłady i droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach. Składane są kwiaty pod pomnikami św. Jana
Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Po zakończeniu pielgrzymki odbywają się
spotkania Prezesów Klubów.

Pielgrzymki są szczególnym rodzajem pobożności. Opuszczamy swój dom, odrywamy się od
codziennych obowiązków, zostawiamy swoje
problemy i znosząc trudy podróży odwiedzamy
święte miejsca w kraju lub za granicą.
Codziennie uczestniczymy we Mszy św.,
śpiewamy godzinki i inne pieśni, odmawiamy
Różaniec i Koronkę, czasem Drogę Krzyżową, a
także słuchamy katechez naszych przewodników
duchowych.
W ciągu 35 lat odwiedziliśmy 64 kraje na sześciu kontynentach, a także wiele miejsc pielgrzymkowych w Polsce.
Podczas zagranicznych pielgrzymek poznajemy dzieje, kulturę i przyrodę odległych krajów
ponieważ chrześcijaństwo kształtowało się tam
w określonych warunkach historycznych i geograficznych. Odwiedzamy miejsca ważne dla
chrześcijaństwa i spotykamy się z ludźmi tam
żyjącymi i Polonią.
Były też szczególne okazje do pielgrzymowania, jak beatyfikacja Jana Pawła II w 2011 r. czy
wystawienie Całunu Turyńskiego w 2015 r.

Złożenie kwiatów przed pomnikiem Sługi Bożego
kard. Stefana Wyszyńskiego podczas XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki KIKów na Jasną Górę
7.06.2014.

Informacje o działalności Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce są na stronie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

Antoni Winiarski
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Eczmiadzyn, Armenia. Udzielanie komunii św. w katedrze Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

Podczas pielgrzymek byliśmy świadkami przemian zachodzących w różnych krajach. W Gruzji
i Armenii widzieliśmy jak odradza się chrześcijaństwo po latach przymusowej ateizacji i prześladowania chrześcijan. Ta rechristianizacja nie
przebiega bezkonfliktowo. W Gruzji szereg dóbr
Kościoła katolickiego przejął kościół prawosławny i odmawia ich zwrotu. W Armenii, pierwszym
chrześcijańskim kraju w świecie (301 r.), niski
poziom wiedzy religijnej nadrabiany jest gorliwością i wszechobecnym kultem Matki Bożej. Apostolski Kościół Ormiański zachował wiele zwyczajów z pierwszych wieków chrześcijaństwa.
W Eczmiadzynie zostaliśmy zaproszeni na mszę
w katedrze z udziałem Jego Świątobliwości Najwyższego Patriarchy i Katolikosa Wszystkich
Ormian Karekina II. Cieniem na kontakty z sąsiadami kładzie się tragiczny los Ormian – Turcy
w 1915 r. zamordowali ok. 1,5 mln Ormian a historyczne miejsca Ormian znajdują się obecnie
poza granicami Armenii.

Pielgrzymka do grobu św. Tomasza Apostoła
i miejsca jego męczeńskiej śmierci w Chennai
(d. Madras) w Indiach odkryła przed nami inne
oblicze Indii niż to, które znamy z popularnych
filmów o Indiach. W stanie Tamil Nadu, którego
stolicą jest Chennai a zamieszkują Tamilowie
mający własny język i kulturę, odwiedziliśmy
w Velankanni Sanktuarium Maryjne zwane "Lourdes Wschodu". Tu w XVI w. były uznane
przez Kościół objawienia Matki Bożej, a potem
liczne uzdrowienia. 25 grudnia 2004 r. o godz.
8.45 fala tsunami rozdzieliła się przed Bazyliką
Matki Bożej Dobrego Zdrowia, gdzie ponad
1000 osób zgromadziło się przed Mszą św.
Sanktuarium odwiedza rocznie 7 mln pielgrzymów, a w czasie naszego pobytu miała miejsce
Msza św. z udziałem biskupów Indii (Konferencja Katolickich Biskupów Indii CCBI, 167 diecezji).

Chennai (Madras), Indie. Góra św. Tomasza Apostoła - miejsce Jego męczeńskiej śmierci.

Tbilisi, Gruzja. Spotkanie z bp. Giuseppe Pasotto CSS
w katedrze Wniebowzięcia NMP.
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z oceanu. Archipelag zamieszkuje ok. 21.000
mieszkańców z czego 16.000 stanowią katolicy.
Archipelag Galapagos jest w Kościele katolickim Wikariatem Apostolskim z katedrą Niepokalanego Poczęcia Maryi w stolicy archipelagu Puerto Baquerizo Moreno (5.600 mieszk.) na wyspie San Cristobal. Na terenie archipelagu jest 10
parafii. Msze św. odprawialiśmy w kościele św.
Franciszka w Puerto Ayora (12.000 mieszk.) na
wyspie Santa Cruz.

Velankanni (Vailankanni), Tamil Nadu, Indie. Bazylika Matki Bożej Dobrego Zdrowia.

W stanie Kerala odwiedziliśmy miejsca związane z działalnością apostolską św. Tomasza,
a w stanie Goa – grób jezuity św. Franciszka
Ksawrego. Południowe Indie, a szczególnie Goa,
zamieszkuje wielu katolików. Tam spotkaliśmy
się z żywą wiarą. W Goa byliśmy na Wyspie św.
Jacka, gdzie jest kościół pod wezwaniem patrona
archidiecezji katowickiej.
Galapagos. Wyspa Isabela. Kościół Chrystusa Zbawiciela.

W Ekwadorze, kraju położonym na równiku,
przeciętym południkowo Andami, nawiedziliśmy
4 sanktuaria maryjne oraz liczne miejsca kultu.
W Guayaquil byliśmy w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej wybudowanym jako wotum za
uratowanie życia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Mszę św., której przewodniczył biskup ordynariusz Anibal Nieto Guerra OCD, odprawiliśmy
w katedrze św. Jacka Odrowąża w San Jacinto
de Yaguachi (Sanktuarium św. Jacka, bazylika
mniejsza).

Goa, Indie. Wyspa św. Jacka (Ilha de Sao Jacinto).
Kościół św. Jacka.

Wulkaniczny archipelag Galapagos położony
na Pacyfiku 1000 km od stałego lądu był celem
naszej pielgrzymki w 2014 r. Galapagos, za
sprawą filmów National Geographic, kojarzy się
głównie z wielkimi żółwiami i iguanami (legwanami). Obserwacje, które poczynił Karol Darwin
na Galapagos w 1835 r., dały podstawę do napisania w 1859 r. książki O powstawaniu gatunków
drogą doboru naturalnego, w której Darwin
sformułował podstawy swojej teorii, a która później przerodziła się w teorię ewolucji. My poznaliśmy nie tylko przyrodnicze ciekawostki pięciu
wysp archipelagu składającego się z 18 dużych
wysp i ponad 100 wysepek i skał sterczących

Yaguachi, Ekwador. Katedra św. Jacka (Odrowąża).
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3-28.02.2015. Galapagos i Ekwador. Filia nr 2
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.
Najkrótszą naszą pielgrzymką jest coroczna
piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny. Wyruszamy sprzed naszej siedziby wspólnie z członkami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz Związku Górnośląskiego.

Guayaquil, Ekwador. Kościół Matki Bożej Częstochowskiej.

W Kolumbii w Las Lajas, miejscu Objawień
Matki Bożej w 1754 r., pięknie położonym 100 m
nad rzeką Guaita, uczestniczyliśmy we Mszy św.
w maryjnym sanktuarium.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.

Więcej informacji o pielgrzymkach katowickiego KIK można znaleźć na stronie
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel.html
i w Kronice.
Antoni Winiarski

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

Las Lajas. Kolumbia. Sanktuarium Maryjne. 2616 m
n.p.m.

Pielgrzymując jako grupa katolików, uczestnicząc we Mszach św. w miejscowych kościołach,
nawiedzając sanktuaria i modląc się w kościołach, dajemy świadectwo swej wiary.
Również osoby nie uczestniczące w pielgrzymkach mogą poznać odległe kraje dzięki prelekcjom, wystawom fotograficznym i audycjom
w Radio eM.
Wystawy fotografii Antoniego Winiarskiego
z pielgrzymek:
7-30.11.2013.Korsyka – Sardynia. Filia nr 2
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.
10-30.04.2014. Korsyka i Sardynia - perły Morza Śródziemnego. Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich i Siemianowickie Centrum Kultury.
Willa Fitznera, Siemianowice Śląskie.
28.10-28.11.2014. Chiny. Filia nr 2 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Czeladzi.

Nasz Klub jest współorganizatorem cyklicznych corocznych wydarzeń takich jak: Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej i Festiwal Organowy
w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Bierzemy też udział w organizacji Kongresu
Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot
Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej (lata
2011, 2013 i 2015).
Przygotowujemy rozważania do XIV Stacji
Drogi Krzyżowej ulicami Katowic.
Uczestniczymy w Marszach dla Życia i Rodziny w Katowicach, Gliwicach i Zabrzu.
Bierzemy udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Katowicach.
Więcej informacji w Kronice:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kroniki.html
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Dni Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Mariacki
w Katowicach - "W rocznicę śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego". Koncert Chóru Filharmonii Śląskiej
pod dyr. Jarosława Wolanina oraz Chóru Filharmonii
Śląskiej i Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą
Jana Wincentego Hawela i solistów - Bartłomieja Duś
(saksofon), Elżbiety Grodzkiej Łopuszyńskiej (sopran) i Joanny Iwaszkiewicz (mezzosopran).
13.11.2011.

Droga Krzyżowa ulicami Katowic od Pomnika Poległych Górników Kopalni „Wujek” do katedry Chrystusa Króla. Rozważania przy XIV Stacji w katedrze
czyta Danuta Sobczyk. 30.03.2012.

Festiwal Organizacji Pozarządowych w Katowicach.
Rozprowadzamy nasze materiały, informujemy
o KIK, zachęcamy do wstąpienia, zapraszamy na nasze spotkania i pielgrzymki. 5-6.09.2014.
XXIII Spotkanie Dzieci w ogrodach Kurii „I przez nas
ma świat lepszym być” 30.05.2014.

Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach. Marsz
kończy się piknikiem w Parku Kościuszki. Włączamy
się do organizacji Marszu w ramach Rady Ruchów
Katolickich Archidiecezji Katowickiej. 1.06.2014.

XXI Spotkanie Dzieci w ogrodach Kurii „I przez nas
ma świat lepszym być” 1.06.2012. Zespół Pieśni
i Tańca „Tysiąclatki”.

Antoni Winiarski
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NOWY PUNKT NA KULTURALNEJ
MAPIE EUROPY
ZAPRASZAMY DO STREFY KULTURY
W miejscu dawnej kopalni można dziś posłuchać koncertu
w jednej z najlepszych sal Europy. Można porozmawiać o przyszłości europejskiej gospodarki
w zbudowanym według oryginalnego pomysłu Międzynarodowym Centrum Kongresowym albo
oddawać się sztuce w surowych, lecz przyjaznych wnętrzach nowego Muzeum Śląskiego. Usytuowana na zrewitalizowanych terenach kopalni „Katowice” Strefa Kultury, którą tworzą trzy
wspomniane, potężnych rozmiarów, obiekty, wrosła już w pejzaż miasta, tworząc przestrzeń niebanalną i niezwykle bogatą. Stała się ważnym elementem tętniących życiem Katowic.
W XIX-wiecznych Katowicach miejsce to przyciągało spojrzenia konstrukcją wieży wyciągowej
i innymi charakterystycznymi zabudowaniami kopalni. Codziennie zmierzały tu potoki spieszących do
pracy górników. Również dziś spotyka się tu wielu nie tylko mieszkańców miasta; motyw ich obecności
jest jednak zupełnie inny. Przychodzą tu, by odpocząć w pięknym otoczeniu, by wspólnie z innymi „dotknąć” wielkiej kultury.
Dziś bowiem centrum tej przestrzeni zajmuje nowoczesna siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR), której bryła jest utrzymana w estetyce inspirowanej katowickim zabytkowym osiedlem Nikiszowiec. Wielka sala koncertowa, wykonana z brzozowego drewna, jest sercem
gmachu. To jedna z najlepszych pod względem akustyki sal na świecie; powstała dzięki zaangażowaniu
słynnej japońskiej firmy Nagata Acoustics, która współpracowała przy budowie najważniejszych sal koncertowych w Japonii, Walt Disney Concert Hall w Los Angeles czy Danish Radio Concert Hall w Kopenhadze. Na widowni może zasiąść 1800 osób rozmieszczonych na pięciu poziomach. Warto podkreślić,
że dla każdego miejsca z osobna przeprowadzane były wnikliwe studia słyszalności i widoczności.
Plac przed budynkiem NOSPR jest miejscem reprezentacyjnym, z kaskadami schodów, „tańczącą” fontanną oraz dwuhektarowym parkiem z drzewami i trawnikami zapraszającymi do spędzania tam
czasu. Nieopodal możemy podziwiać ogród sztuk zachęcający szerokim wachlarzem atrakcji – amfiteatrem, przestrzennymi instalacjami oraz labiryntem z żywopłotu w kształcie mapy Katowic z lat 20. ubiegłego wieku.
Nową siedzibę NOSPR zrealizowano kosztem ponad 260 mln zł przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania projektowe oparto na najlepszych wzorcach stosowanych obecnie na
świecie, dzięki czemu to miejsce zarówno dla najlepszej w Polsce orkiestry symfonicznej, jak i dla innych
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zespołów i gatunków muzycznych. Nie bez powodu więc gmach pretenduje do miana najbardziej nowoczesnego obiektu muzycznego nie tylko w Polsce, ale i Europie.
Wielką salę koncertową NOSPR z sąsiadującym obok Międzynarodowym Centrum Kongresowym łączy smukła kładka. Ogromnym atutem potężnego obiektu, którego powierzchnia użytkowa wynosi niemal 35 tys. m², jest sala główna mogąca pomieścić nawet 10 tys. osób. Jej możliwości zostały
sprawdzone, z doskonałym wynikiem, podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, kiedy to ta
przestrzeń pełniła rolę centralnego forum. Salę można podzielić na trzy mniejsze, równe części. W jednej
z nich odbyła się sesja inauguracyjna Kongresu. Do dyspozycji uczestników wydarzenia została również
oddana amfiteatralna sala konferencyjna dla 600 osób, sala zwana bankietową o powierzchni 1200 m²
i 18 sal konferencyjnych, w których odbywały się debaty panelowe.
Pierwszym poważnym, zaliczonym wzorowo, sprawdzianem dla nowo otwartego gmachu Centrum Kongresowego były jednak, jeszcze w marcu tego roku, finały Mistrzostw Świata Intel Extreme
Masters, które przyciągnęły do naszego miasta 100 tysięcy pasjonatów e-sportu i nowinek technologicznych z całego świata.
Tym, co szczególnie wyróżnia obiekt i wręcz zachęca do spaceru, jest przejście przez dach w formie zielonej alejki z tarasem widokowym oraz miejscem na kawiarniane stoliki. – Międzynarodowe Centrum Kongresowe ma wszystkie atuty, by stać się ważnym punktem na mapie tego typu obiektów w Polsce i Europie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Od kilku miesięcy katowiczanie i mieszkańcy regionu mogą odkrywać historię sztuki i kultury
w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego. Obiekt, zrealizowany kosztem ponad 273 mln zł, w części sfinansowanym przez Unię Europejską, powstał dzięki zaangażowaniu Marszałka Województwa Śląskiego.
Zajmuje 25 tys. m² powierzchni użytkowej, w tym 6 tys. m² powierzchni wystawienniczej. Jej znaczna
część umiejscowiona jest na trzech podziemnych kondygnacjach. Mimo iż najniższy poziom znajduje się
14 metrów pod ziemią, to dzięki zastosowaniu szklanych konstrukcji na dachu, tzw. glass boksów, wystawy można podziwiać w świetle dziennym. W podziemiach usytuowano także trzykondygnacyjny parking z 232 stanowiskami postojowymi. Natomiast na powierzchni znajdują się czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy oraz dwa odrestaurowane pokopalniane obiekty – były magazyn odzieży
i maszynownia. W 2016 roku dołączą do nich dwa kolejne budynki dawnej KWK „Katowice”, które są
obecnie remontowane w ramach drugiego etapu inwestycji. Najwyższym punktem nowej siedziby jest
wieża wyciągowa szybu „Warszawa”, na szczycie której umiejscowiono taras widokowy.
Muzeum Śląskie długo czekało na nową siedzibę. Przygotowanie inwestycji, wybudowanie gmachu i przeprowadzka do nowej lokalizacji zajęły dekadę. Jednakże przestrzeń wystawiennicza, która powstała, stanowi jeden z najambitniejszych i największych projektów muzealnych i kulturotwórczych
w powojennej historii Polski.

43

Strefa Kultury zachęca do udziału nie tylko w koncertach i innych wydarzeniach muzycznych,
podpowiada też, jak rekreację połączyć z edukacją i aktywnym wypoczynkiem. Oddając mieszkańcom
Strefę Kultury katowicki samorząd pokazał, z jakim rozmachem można nadawać dawnym przestrzeniom
kopalnianym nowe życie. To miejsce, z którego możemy być dumni, do którego śmiało możemy zapraszać gości nie tylko spoza regionu, ale i zza granic naszego kraju. Bo Strefa Kultury tworzy dziś barwny
świat, tętniącą energią oś wielkich wydarzeń i niezapomnianych przeżyć.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest od 2006 roku Organizacją Pożytku Publicznego.
Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068764.
Prosimy o podarowanie 1% podatku na rzecz KIK, bo wspieramy chrześcijańską kulturę.
Redaguje kolegium
Wydawca:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
pl. Ks. Emila Szramka 2/13, 40-014 KATOWICE
kikkt@katowice.opoka.org.pl
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
Adres do korespondencji:
40-954 Katowice, skr. poczt. 376
Druk: Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
Nakład 700 egzemplarzy
Wydano przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice
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