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Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa 

Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście 

bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy 

razem z Nim ukażecie się w chwale. (Kol 3,1-4) 

 
 

Rok Miłosierdzia - 8 XII 2015 - 20 XI 2016 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 
Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, Rok Feliksa Nowowiejskiego, Rok Cichociemnych 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca  

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

 
 

 
Grób Boży w kościele garnizonowym w Gliwicach 

- zdjęcie 28 IV 2011 r. 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 
 

Audiencja ogólna – środa 2 III 2016 r. 

 „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów pol-

skich. Trwający Jubileusz Miłosierdzia uświada-

mia nam, że do Boga trzeba zbliżać się z czystym 

sercem, wyrzekając się zła i grzechu, kierując się 

sprawiedliwością, dzieląc się z innymi dobrem 

i miłością. Niech nasze życie będzie ufnym piel-

grzymowaniem do domu Miłosiernego Ojca, któ-

ry z radością dostrzega nasz żal, chęć przemiany, 

nawrócenie, postanowienie poprawy. Polecając 

Bogu w modlitwie wasze pragnienie wytrwania 

w dobrym, z serca wam błogosławię”.    

 

 

Jeszcze raz możemy pójść śladami męki na-

szego Pana Jezusa Chrystusa - przez krzyż 

i śmierć do chwały zmartwychwstania. W ten wy-

jątkowy czas zwycięstwa wiary nad zwątpieniem, 

życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, ży-

czymy, aby radosne wielkanocne Alleluja doda-

wało Czytelnikom „Dlatego” sił w pokonywaniu 

codziennych trudności i pozwoliło z ufnością pa-

trzeć w przyszłość w nadziei na dobre zmiany 

w naszych rodzinach, w naszym Kościele i w na-

szej Ojczyźnie. 

Redakcja „Dlatego” 

 

 

 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 
Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego wo-

luntariacie podaje aż 34 cele, która można 

wspomóc jednym procentem, a wśród nich kul-

turę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrze-

ścijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

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

ścijańscy twórcy są prawie niezauważani przez 

media oraz władze dysponujące publicznymi 
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pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji fi-

nansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrze-

ścijańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Dar-

czyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie 

chrześcijańskiej kultury. 

Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz 

KIK, w zeznaniach podatkowych należy 

w odpowiednich rubrykach wpisać pełną nazwę 

KIK i numer KRS:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

KRS 0000068764 

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
 

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy 

wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych 

PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – 

skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

malgorzta@holdimex.pl 

 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach          

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT. 

(Wpłaty darowizn dokonywane w ciągu roku 

2015 mogą zostać odliczone od dochodu w ze-

znaniu bieżącym, tj. za rok 2015. Natomiast da-

rowizny przekazane w ciągu roku 2016 mogą zo-

stać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 

kwietnia 2017 roku.) 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. 

Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przeka-

zanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku 

publicznego dla organizacji prowadzących dzia-

łalność pożytku publicznego (np. KIK) oraz na 

cele krwiodawstwa. 

Organy podatkowe za darowizny na cel kultu 

religijnego uznały nie tylko darowizny przezna-

czone dla kościołów, związków religijnych i ko-

ścielnych osób prawnych, ale także przekazywa-

ne na rzecz innego podmiotu realizującego toż-

same cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Kato-

lickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzy-

stwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwsze-

go Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 li-

stopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05). 

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy 

obdarowanego. 

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odlicze-

nia skorzystają tylko osoby rozliczające się we-

dług zasad ogólnych oraz ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą 

natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opo-

datkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) 

lub kartą podatkową. 

SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN 

W ZEZNANIU PIT 

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga  

wypełnienia PIT/O.                                                                                                                            

W punkcie B. ODLICZENIA OD 

DOCHODU (PRZYCHODU) wpisujemy 

w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wier-

szu pierwszym – organizacjom na prowadzoną 

przez nie działalność pożytku publicznego … - 

dla podatnika jest to kratka 11, dla małżonka 12 

– kwotę darowizny.  

W punkcie D.1.1 wpisujemy: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,  

40-014 Katowice 

W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przeka-

zanej darowizny. 
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD 

DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje 

kwotę w kratce 151, a małżonek w kratce 152. 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU 

Dokonując przelewu darowizny, w rubryce 

nazwa odbiorcy wpisujemy:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,  
nr rachunku odbiorcy:  

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  

 



 3 

Rok Miłosierdzia 

8 XII 2015 - 20 XI 2016 
Misericordiae vultus 

Bulla ustanawiająca nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia 

Franciszek, 

Biskup Rzymu,  

Sługa Sług Bożych 

do wszystkich, którzy będą czytać 

ten list 

Łaska, miłosierdzie i pokój 

Jezus kończy tę przypowieść słowami: «Po-

dobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli 

każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu» 

(Mt 18, 35). 

Ta przypowieść zawiera głęboką naukę dla 

każdego z nas. Jezus stwierdza, że miłosierdzie to 

nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje się kryte-

rium potrzebnym do zrozumienia, kim są Jego 

prawdziwi synowie. Jesteśmy więc wezwani do 

życia miłosierdziem, ponieważ to nam zostało 

najpierw udzielone miłosierdzie. Przebaczenie 

zniewag staje się najbardziej ewidentnym wyra-

zem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest 

nakazem, którego nie możemy pominąć. Jakże 

wydaje się nieraz trudne to przebaczenie! A jed-

nak jest ono narzędziem złożonym w nasze ręce, 

abyśmy byli w stanie osiągnąć spokój serca. Po-

rzucić żal, złość, przemoc i zemstę – to warunki 

konieczne do tego, by żyć szczęśliwie. Przyjmu-

jemy zatem zachętę Apostoła: «Niech słońce nie 

zachodzi nad waszym gniewem» (Ef 4, 26). Słu-

chamy przede wszystkim słowa Chrystusa, który 

przedstawił miłosierdzie jako ideał życia i jako 

kryterium wiarygodności dla naszej wiary: «Bło-

gosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią» (Mt 5, 7). To jest błogosławieństwo, 

które powinno się stać dla nas inspiracją w tym 

Roku Świętym.  

Szczególny czas łaski 

Przechodzącym przez Bramę 

Miłosierdzia zostaną darowane 

kary za grzechy. Aby jednak 

uzyskać odpust, należy spełnić 

pewne warunki: 

 przejść przez Bramę Mi-

łosierdzia na znak, że pragnie 

się prawdziwego nawrócenia, 

 przystąpić do spowiedzi i Komunii św., by 

być w stanie łaski uświęcającej, 

 odmówić Wyznanie wiary i dowolna modli-

twę w intencjach papieża, 

 rozważać problemy związane z miłosier-

dziem, szczególnie dotyczące uczynków mi-

łosierdzia względem duszy i ciała. 

Uzyskany odpust można ofiarować za siebie 

albo za dusze zmarłej osoby. Zaleca się wier-

nym, aby takie przejście przez Bramę Miłosier-

dzia połączyć z uczestnictwem we Mszy św. 

Niedziela, nr 10, 6 III 2016, str. 31 

Miłosierdzie w praktyce 

Wychodząc 7 marca 2016 r. z baru po zjedze-

niu zupy pomidorowej spotkałem idącego z na-

przeciwka raczej młodego mężczyznę, który po-

prosił mnie o pieniądze na jedzenie. Zapropono-

wałem mu kupno czegoś w barze. Poprosił o ta-

nie drugie danie. W barze poprosił o fileta, ale 

nie było, więc powiedziałem mu, że może wy-

brać, co chce – ja zapłacę. Wybrał schabowy 

z dodatkami. Zapytałem go, co chce do picia. 

Odpowiedział: barszcz.  

Po zapłaceniu poszedłem do księgarni św. 

Jacka aby kupić jakieś książki o Miłosierdziu 

Bożym. Przed księgarnią stała starsza pani i gdy 

wychodziłem poprosiła o parę groszy na jedze-

nie. Powiedziałem jej, że nie daję pieniędzy, ale 

mogę coś w sklepie kupić. 

Poszliśmy do „Społem” 

i pani wybrała 3 bułki oraz 

serek domowy. Zapłaciłem, 

pani dziękując życzyła mi 

dużo zdrowia. Podziękowa-

łem i powiedziałem jej: 

niech Pan Bóg błogosławi.  

Stanisław Waluś      

 

 

Rok 2016 - Rok Jubileuszu 1050-lecia 

Chrztu Polski 
 

Krzysztof Ożóg 

966. Chrzest Polski 

Wydawnictwo Biały Kruk 

Kraków 2015 

V. Plemiona słowiańskie na 

ziemiach polskich 

Plemiona żyjące na zie-

miach polskich przed po-

wstaniem państwa Piastów 

są  bardzo skromnie oświe-

tlone w źródłach pisanych. Najstarsze informacje 

pochodzą z pierwszej połowy IX w. ze wschod-

niej części Cesarstwa Karolingów. (…) str. 52-

55 
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Gdzie chrzest, tam nadzieja 

Hymn na Jubileusz 1050–lecia Chrztu Polski 

sł. Helena Abbe i Leopold Twardowski 

muz. Leopold Twardowski 

w rytm poloneza 

1.Wszczepiłeś nas, Panie 

w krzew winny, w Twe Życie 

i Słowo nam dałeś, 

by wiodło nas w świecie. 

Refr. Gdzie chrzest, tam nadzieja, tam droga 

zbawienia 

przez wiarę, w miłości, ku pełni radości. 

2.Wszczepiłeś nas, Panie 

w Twe Życie, krzew winny 

i w Duchu wprowadzasz 

w dom Ojca szczęśliwy. 

3. Przez chrzest nas odziałeś 

w czystości Twej szatę 

w niej chcemy żyć wiarą 

w miłości Twej. Amen! 

Niedziela, nr 9, 28 II 2016, str. 8 

Krzyż i Orzeł” 

na 1050-lecie Chrztu Polski 

Propozycja dla dyrygentów orkiestr, chórów, 

animatorów zespołów, organistów 

Słowa: bp Józef Zawitkowski,  

Muzyka: ks. Wiesław Kądziela 

Refren: Krzyż święty i Orzeł,  

I biało-czerwona,  

To Polska, to Ona,  

Święta Matka moja.  

To Polska, to moja  

Ojczyzna rodzona.  

1. Od Mieszka, Dąbrówki szło nowe, niezmienne,  

Bez ognia i miecza, a z Dobrą Nowiną.  

Szli święci, uczeni, królowie i prości,  

Siejąc ziarno wiary, pokoju, mądrości.  

2. To dziedzictwo wiary – naszą tożsamością,  

A Bogurodzica – Zwycięską Królową.  

Bóg, Honor, Ojczyzna – nasze zawołanie,  

Polskę zawsze wierną pobłogosław, Panie! 

Niedziela, nr 6, 7 II 2016, str. 13 

ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny, 

 nr 11, rok XCIII, 13 III 2016, str. 6 

Nuty pieśni można znaleźć na www.gosc.pl  

„Ufni w Bogu" - hymn Obchodów 

1050. rocznicy chrztu Polski 

tekst: ks. Dariusz Dąbrowski, muzyka: ks. Ma-

riusz Białkowski 

1. Przed wiekami powołani, 

w pełni mocy znów wezwani, 

my Polanie i Wiślanie, 

Trójcy chwałę oddajemy. 

Ref. Zostaliśmy zanurzeni, 

uświęceni, namaszczeni, 

w imię Ojca Przedwiecznego 

Syna Jego i Ducha Świętego. 

2. W polski naród zjednoczeni, 

przez historię oczyszczeni, 

naznaczeni znakiem krzyża, 

walkę grzechom wydajemy. 

3. Ufni w Bogu dziś idziemy,  

ku obietnic wypełnieniu,  

z Matką naszą i Królową,  

zasłuchani w Boże słowo.  

4. Chrztu świętego przyrzeczenia,  

wiarą mocną odnawiamy,  

aby dać odpowiedź Tobie,  

Jezu Chryste, Królu Panie.  

http://chrzest966.pl/ufni-w-bogu-hymn-

obchodow-1050-rocznicy-chrztu-polski/ 

 

 

Rok 2016 - Rok Henryka Sienkiewicza, 

Rok Feliksa Nowowiejskiego,  

Rok Cichociemnych 
 

Sienkiewicz bez „Wirów” 

Wydawnictwo Literackie wydaje unikatową 

edycję dzieł Henryka Sienkiewicza. Autor jest re-

klamowany jako klasyk literatury, mistrz plastycz-

nych opisów, genialny twórca niezapomnianych 

bohaterów. Ma się ukazać 21 tomów. Niestety, nie 

znalazła się wśród nich powieść „Wiry”. Jak 

twierdzi o. Andrzej Bielat OP, wybitny znawca 

twórczości Sienkiewicza, to utwór politycznie nie-

poprawny, bo antysocjalistyczny. (…) W „Wi-

rach” Sienkiewicz najdosłowniej i zupełnie otwar-

cie ukazał nierozłączny związek polskości i całej 

cywilizacji łacińskiej z katolicyzmem. Nawet nie-

wierzący bohaterowie powieści rozumieją, że bez 

Ewangelii Polska i Europa nie ostoją się przed bu-

rzą nadciągającą ze Wschodu. (…) Warto przypo-

mnieć słowa, którymi w tragicznym finale autor 

przemawia ustami jednego z bohaterów: „Oświata 

bez religii wyhoduje tylko złodziei i bandytów. 

(…) Zginęliśmy bez ratunku. U nas są tylko wi-

ry… I to nie wiry na toni wodnej, gdzie poniżej 

jest głębia spokojna, ale wiry z piasku. Teraz wi-

cher dmie od Wschodu i jałowy piasek zasypuje 

naszą tradycję, naszą cywilizację, naszą kulturę – 

całą Polskę – i zmienia ją w pustynię…”.  (…)  

bgz, Gość Niedzielny, nr 5, 

 rok XCIII, 31 I 2016, str. 13  

http://chrzest966.pl/ufni-w-bogu-hymn-obchodow-1050-rocznicy-chrztu-polski/
http://chrzest966.pl/ufni-w-bogu-hymn-obchodow-1050-rocznicy-chrztu-polski/
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Relikwie św. Brata Alberta  

na spotkaniu gliwickiej sekcji KIK 
 

2 marca 2016 r. prelekcję na temat „Rok Mi-

łosierdzia” miał ks. dr Sebastian Marecki. Spo-

tkanie rozpoczęło się, jak zwykle, Nieszporami. 

Po Mszy św. podchodziliśmy do ucałowania 

Relikwii. 

 
Oddanie czci relikwiom św. Brata Alberta 

Potem Jan Sznajder, prezes Towarzystwa Po-

mocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie poin-

formował o początkach Towarzystwa, które mia-

ły miejsce w kaplicy św. Jadwigi przy kościele 

Wszystkich Świętych,  gdzie spotyka się co ty-

dzień w środę gliwicka sekcja KIK w Katowi-

cach. Powiedział też o placówkach Towarzystwa 

i o tym, że młodzież Diecezji Gliwickiej na cen-

tralnych obchodach Jubileuszu Chrztu Polski 16 

kwietnia 2016 r. w  Poznaniu w pochodzie z reli-

kwiami ma nieść relikwie św. Brata Alberta 

(przypisane Diecezji przez Konferencję Episko-

patu Polski). 

 
Prezes Koła Gliwickiego Jan Sznajder 

Prezes Jan Sznajder wręczył ks. dr. Sebastia-

nowi Mareckiemu kopię certyfikatu Relikwii, 

a dla społeczności kikowskiej przekazał kopię li-

stu abpa Stanisława Gądeckiego Przewodniczą-

cego Konferencji Episkopatu Polski do przewod-

niczącego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 

Alberta Wojciecha Bystrego (Zarząd Główny – 

Wrocław), który dotyczył ustanowienia Roku 

Świętego Brata Alberta. Fragment listu: „… do-

tyczącej prośby o ogłoszeniu Roku Świętego 

Brata Alberta od 25 grudnia 2016 do 25 grudnia 

2017 chciałbym z radością poinformować, że 

księża biskupi zebrani na 370. zebraniu plenar-

nym Konferencji Episkopatu Polski w Warsza-

wie w dniach 6-7 października 2015, jednogło-

śnie podjęli decyzję o pozytywnym ustosunko-

waniu się do przedłożonej prośby, ustanawiając 

w diecezjach polskich, w zakresie dat wskaza-

nych w liście, Rok Świętego Brata Alberta”.  

Podczas prelekcji ks. dr Sebastian Marecki 

powiedział, że mówiąc o Roku Miłosierdzia, któ-

ry trwa w Kościele od 8 XII 2015 do 20 XI 2016 

można się oprzeć na dwóch dokumentach: bulli 

Misericordiae vultus Ojca Świętego Franciszka 

i książce wydanej przez Wydawnictwo Znak: 

„Miłosierdzie to imię Boga”. Jest to wywiad pa-

pieża Franciszka z Andreą Torniellim.  

 
Ks. dr Sebastian Marecki  

 
Relikwie św. Brata Alberta na ołtarzu 

Dalej ks. Marecki omawiał treść tej książki, 

która jest podzielona na 8 rozdziałów. Ludzkość 

nosi głębokie rany i sądzi, że uleczenie tych ran 

nie jest możliwe. Relatywizm mocno rani ludzi 



 6 

i do tego dołącza się tragedia uznania grzechu za 

nieuleczalny. Często Ojciec Franciszek mówi 

o pokusie samozbawienia i podaje przykłady lu-

dzi szukających nawrócenia. Papież Franciszek 

rozróżnia pomiędzy człowiekiem grzesznym, 

a człowiekiem niemoralnym. Niemoralność jest 

stanem osobowym i społecznym. Grzesznik żału-

je, znowu wpada w grzech, ale doznaje przeba-

czenia, gdy żałuje. Papież odwołuje się do rzeczy 

fundamentalnej – do żalu za grzechy. Żal odróż-

nia człowieka grzesznego od niemoralnego, który 

grzeszy i nie żałuje. Ojciec Święty niesłychanie 

zachęca do spowiedzi. W Polsce jest praktyka 

częstej spowiedzi, ale np. we Francji odeszło się 

kiedyś od praktykowania częstej spowiedzi. Po-

trzebujemy pracy nad sobą i Bożego przebacze-

nia. Rok Miłosierdzia jest zdaniem Ojca Świętego 

Franciszka okazją, abyśmy odczuli, co Bóg dla 

nas robi. Dalej jest podkreślona rola uczynków 

miłosierdzia. Rok Miłosierdzia to propozycja 

skierowana głównie do katolików i Ojciec Święty 

Franciszek zwraca się do nas, abyśmy sobie cenili 

Sakrament Pojednania, jako spotkanie z przeba-

czającym Bogiem.  

Stanisław Waluś  

zdjęcia Jan Sznajder, Stanisław Waluś 

 

 

Koło Gliwickie Towarzystwa Pomocy 

im. św. Brata Alberta 
 

Koło swoje początki zawdzięcza konsekwent-

nemu działaniu śp. Pana Romana Hofmana (na 

zdjęciu), członka Klubu Inteligencji Katolickiej 

sekcji w Gliwicach (od 

marca 1981 r.), który dzię-

ki wsparciu ze strony śp. 

ks. Herberta Hlubka oraz 

zaangażowaniu wspólnoty 

gliwickiej sekcji KIK do-

prowadził do zorganizo-

wania spotkania informa-

cyjnego w dniu 13 lutego 

1988 r.  

Informację o tym spotkaniu odczytano rów-

nież w niedzielę poprzedzającą spotkanie w ko-

ściołach gliwickich. Spotkanie odbyło się w ka-

plicy św. Jadwigi przy kościele Wszystkich Świę-

tych w Gliwicach. Kaplica była pełna osób zain-

teresowanych powołaniem Koła.  

W spotkaniu uczestniczyła Pani Przewodni-

cząca Towarzystwa dr Wanda Kozaczyńska, któ-

ra przyjechała na spotkanie z Wrocławia gdzie 

mieściło się (i mieści do dzisiaj) biuro Zarządu 

Głównego Towarzystwa. Zainteresowanie powo-

łaniem Koła przerosło oczekiwania organizato-

rów. Wydano i wypełniono 175 deklaracji przy-

stąpienia do Towarzystwa. Dla ośmiu osób za-

brakło blankietów deklaracji. Ten fakt oddaje 

najlepiej atmosferę tamtego czasu i świadczy 

o ówczesnej potrzebie zorganizowania się społe-

czeństwa odmiennie od obowiązujących wów-

czas standardów. 

Po informacji o celach i zadaniach Towarzy-

stwa jakiej udzieliła Pani Przewodnicząca zebra-

ni postanowili spotkanie informacyjne prze-

kształcić w pierwsze zebranie wyborcze w celu 

powołania Koła Gliwickiego. 

Pierwszy skład władz, wybrany na tym spo-

tkaniu: 

Zarząd Koła: Prezes – Roman Hofman, Z-ca 

prezesa - Józef Waśniowski, Z-ca prezesa – Jan 

Sznajder, Sekretarz – Aleksandra Tęsny, Skarb-

nik – Teresa German 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Danu-

ta Korczyńska, Członek – Halina Wiśnicka, 

Członek – Józefa Cieślewicz 

Sąd Koleżeński: Przewodnicząca – Barbara 

Domańska, Członek – Zofia Wołowska, Członek 

– Halina Zielińska, Członek – Helena Kondrat. 

 
Pan Roman Hofman podczas Wieczerzy Wigilijnej 

w Schronisku w Bojkowie w roku 1997  
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Kilka lat później Pan Prezes Koła – Roman 

Hofman napisał: „Dopiero teraz z perspektywy 

czasu i na podstawie doświadczeń na własnym 

terenie, można docenić jak ważne były ostrzeże-

nia przed trudnościami jakie pojawią się przed 

działaczami Koła. Wystąpiły one pomimo chęci 

i dobrych intencji niesienia pomocy bezdom-

nym”. Potem aktywnie włączyli się w działalność 

Koła śp. Czesława Dudzicz (członek KIK od 

czerwca 1984 r.) i śp. Bolesław Jarocki (członek 

KIK od grudnia 1988 r.).  

Na szczęście, trudności udaje się pokonywać 

każdego dnia i Koło dzięki Ludziom Dobrej Woli 

i Opatrzności Bożej istnieje do dziś.  

Jan Sznajder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa zachowania 

O przyczynach i skutkach nietwórczej 

niezgody w polskim środowisku akademic-

kim z prof. Lucjanem Pielą rozmawia Wie-

sława Lewandowska 

WIESŁAWA LEWANDOWSKA: - Czy na-

uka i polityka to dwa różne i naprawdę odle-

głe światy, Panie Profesorze? 

PROF. LUCJAN PIELA: - Pierwotne i wła-

ściwe znaczenie słowa „polityka” to troska 

o dobro wspólne. O dobro wspólne uczelnie 

wyższe powinny się troszczyć, nie powinny 

mieć nic wspólnego z partyjniactwem, które 

ma w pogardzie dobro wspólne. 

- Od pewnego czasu słyszymy zarzuty wobec 

polskich uczonych – a nawet wzajemne 

oskarżenia – że wykorzystują swą wiedzę do 

celów politycznych, uczestnicząc w badaniu 

przyczyn katastrofy smoleńskiej. 

- Dla średnio inteligentnego obywatela było 

oczywiste, już w 2010 r., że z niezrozumia-

łych powodów w sprawie tej nie było pro-

wadzone żadne poważne badanie. Później 

okazało się, że nie wolno tego tematu rozwa-

żać, a podana do wierzenia prawda zawiera 

się w jednym zdaniu o pilotach, i tyle. (…) 

- Ci nieliczni uczeni, którzy nie bali się 

wspierać badań nad przyczynami katastrofy, 

zostali uznani za gorszych, podważano ich 

kompetencje, poniżano. Było to trudne 

i przykre? 

- Nie odczuwam tego w ten sposób. Po pro-

stu chciałem być w porządku przede wszyst-

kim w stosunku do siebie, a także do Polski. 

Jeśli adwersarz zamiast argumentów nauko-

wych przedstawia wyłącznie rechot z paró-

wek czy puszek po red bullu, budzi to tylko 

politowanie i świadczy o tym, że kiepsko by-

ło u niego ze świadectwem ukończenia szko-

ły podstawowej. Gdyby zasłużył na to świa-

dectwo, wiedziałby, co to są modele zjawisk 

w fizyce. (…)  

- I faktem pozostanie, że w Polsce przez kilka 

lat wyśmiewano te jakoby zbyt daleko idące 

spekulacje badaczy teoretyków i przeciwsta-

wiano je tym jedynie słusznym, prowadzonym 

przez „wybitnych specjalistów od wypadków 

lotniczych”. 

- Cóż, warto by się w takim razie przyjrzeć 

ich fachowości.  

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Przed kościołem garnizonowym w Gliwicach po 

Mszy św. w kościele - 10 III 2011 r. 
-------------------------- 

Ewa Bąkowska 
Przedstawicielka Stowarzyszenia 
Rodzin Katyńskich w Krakowie 

Była wnuczką gen. bryg. Mieczysława 

Smorawińskiego, zamordowanego w Katy-

niu.  

9 listopada 2007 w Warszawie, w trakcie 

uroczystości „Katyń. Pamiętamy – Uczcijmy 

Pamięć Bohaterów”, prezydent Lech Ka-

czyński awansował Smorawińskiego na sto-

pień generała dywizji. Ewa Bąkowska była 

kustoszem, kierownikiem Oddziału Informa-

cji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiel-

lońskiej.  

Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 21 
--------------------------- 
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Warto przeczytać szczególnie 
Polsko, uwierz w swoją 

wielkość 

Głos biskupów w sprawie 

Ojczyzny 2010-15 

Biały Kruk, Kraków 2015  

www.bialykruk.pl  

Tel. do wydawnictwa: 12 

254 56 02, 12 260 32 90 

 

Rozdział 1 Niepodległość i suwerenność 

Abp Marek Jędraszewski 

Dwa symbole – biały orzeł i ksiądz 

z biało-czerwoną opaską 

Przypadające na dzisiejszy dzień czytania 

mówią o buncie. O buncie człowieka przeciwko 

Bogu. O buncie, który najpierw odnosi się do 

opisywanych przez Stary Testament dziejów 

Izraela, łamiącego prawo Boże, lekceważącego 

Najwyższego poprzez wznoszenie na wzgórzach 

swej ziemi ołtarzy poświęconych bożkom, 

sprzymierzającego się z pogańskimi mocar-

stwami ówczesnego świata. O buncie mówi tak-

że czytany dzisiaj fragment Ewangelii Mate-

uszowej. Zwątpienie mieszkańców Nazaretu, 

odnoszące się do mesjańskiego posłannictwa Je-

zusa, znalazło swój dramatyczny finał w tym, co 

przekazał nam św. Łukasz – mieszkańcy Jego 

rodzinnej miejscowości „porwali Go z miejsca, 

wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok 

góry, na której ich miasto było zbudowane, aby 

Go stracić” (Łk 4,29). (…) 

Nauka historii jest pod tym względem jedno-

znaczna: za każdym razem, gdy odrzuca się Bo-

ga, odrzuca się również człowieka i jego god-

ność, depcząc ją w sposób niekiedy prawdziwie 

przerażający! Jakże dobitna pod tym względem, 

i jakże jednocześnie tragiczna jest historia XX 

w., tak głęboko naznaczona działającymi w tym 

okresie systemami totalitarnymi: czerwonym – 

bolszewickim i brunatnym – nazistowskim, hitle-

rowskim. (…) 

W 70. Rocznicę wybuchu Powstania War-

szawskiego, wspominamy tych, którzy stali się 

szczególnymi świadkami wartości duchowych, 

pozwalającym innym marzyć o zwycięstwie. 

(…) W powstańczym piśmie „Walka” można by-

ło przeczytać: „Są dwa symbole Powstania: biały 

orzeł i ksiądz katolicki z biało-czerwoną opaską, 

który wśród bomb śpieszy na kapłański posteru-

nek”. Kapłani byli razem z powstańcami i ludno-

ścią cywilną. Byli, ponieważ inaczej nie można 

było wyrazić tej świętej jedności: wiary w Boga, 

przywiązania do honoru, czci i szacunku wobec 

każdej osoby ludzkiej, ukochania Ojczyzny. 

Wśród najbardziej znanych, wręcz legendarnych 

kapelanów Powstania, wspominamy dzisiaj ks. 

prof. Jana Salamuchę, ks. Jana Zieję, o. Tomasza 

Roztworowskiego SJ, o. Józefa Warszawskiego 

SJ, ks. Stefana Wyszyńskiego, bp. katowickiego 

Stanisława Adamskiego. (…) 

Bo na naszym kontynencie i w naszej Oj-

czyźnie zadekretowano, że nie ma być już więcej 

miejsca na autentyczny humanizm chrześcijań-

ski, że słowo „Bóg” należy jeśli nie ostatecznie 

wykreślić, to przynajmniej wyplenić z publicznej 

przestrzeni życia, że nie istnieje honor, gdyż li-

czy się tylko cynicznie zdobywany zysk, że 

Nie rozpowszechniano w mediach infor-

macji, że ci specjaliści nie zrobili na miejscu 

katastrofy nawet takiego szkicu, jaki jest wy-

magany przy zwykłej stłuczce samochodowej. 

Opinia publiczna nie wie także, że nie spo-

rządzili oni w Smoleńsku żadnego innego do-

kumentu.  

Pierwszym i jedynym dokumentem, który 

powstał w Smoleńsku był raport polskich ar-

cheologów – którzy natychmiast zgłosili się 

sami i czekali na możliwość przeprowadzenia 

badań aż pół roku! – niezwykle solidna, dro-

biazgowa praca która… w ogóle nie została 

wzięta pod uwagę w raporcie Komisji Mille-

ra. Godzono się na niszczenie dowodów przez 

stronę rosyjską, a ostatnio dowiadujemy się 

też o zniszczeniu w Polsce „nieważnych” do-

kumentów dotyczących 10 kwietnia 2010 r. 

(…) 

- Czy po sześciu latach na nowo podjęte ba-

dania mogą jeszcze doprowadzić do poznania 

prawdy, skoro tak wiele dowodów już znisz-

czono? 

- Wierzę w potęgę nauki i nie mam wątpliwo-

ści, że do prawdy dojdziemy. Dzisiejsza fał-

szywa hipoteza powinna przecież wytłuma-

czyć tysiące szczegółów powiązanych ze sobą 

w czasie i przestrzeni, a to jest dla takiej hipo-

tezy niemożliwe. Każda hipoteza fałszywa 

upadnie. (…)  

Niedziela, nr 10, 6 III 2016, str. 36-37 

Stanisław Waluś 
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święte słowo „Ojczyzna” trzeba zohydzić i szy-

derczo odrzucić. 

A tymczasem on, ksiądz Tadeusz Burzyński, 

sługa Boży, uczy nas dzisiaj, co znaczy Bóg, co 

znaczy ceniący swój honor człowiek, co znaczy 

Ojczyzna jako Matka. 

    Homilia w katedrze łódzkiej podczas uro-

czystości pochówku sługi Bożego ks. Tadeusza 

Burzyńskiego, 1 sierpnia 2014. Str. 57-64 

wybrał Stanisław Waluś  

 

 

In vitro 
 

Chęć posiadania dziecka za 

wszelką cenę eliminuje cnotę 

umiarkowania – to, co się liczy, 

to jedynie zaspokojenie wła-

snych pragnień (nawet moty-

wowanych najwyższymi po-

budkami). Zostaje także pod-

ważone wytrwanie w swoistej 

próbie miłości, jaką jest niepłodność. Druga 

osoba nie jest akceptowana taka, jaka jest, czyli 

wraz z jej przypadłością – jest to negacja cnoty 

mocy i sprawiedliwości. W końcu, mając na 

uwadze następstwa medyczne i społeczne, tech-

niki sztucznej reprodukcji pozostają w sprzecz-

ności  z roztropnością (dziecko za wszelką cenę; 

dziecko jako coś, co mi się należy bez względu 

na cenę, jaką należy zapłacić – np. wysoka 

śmiertelność dzieci nienarodzonych). 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 167-168 
 

Jacek Szulc, lekarz ginekolog:  

Bóg wyciągnął mnie z in vitro 

W 2014 roku w in vitro uczestniczyło 8685 

par. Powstały 43 tysiące zarodków. Z tego uzy-

skano 2599 ciąż, a urodziło się tylko 214 dzieci. 

Gość Niedzielny, nr 11, str. XCIII, 

13 III 2016, str. 1  

 

 

Ideologia gender 
 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

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

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można zna-

leźć na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

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

i Diecezji Legnickiej: 

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

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

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

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

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

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

List pasterski Episkopatu Polski  

na jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski 

1.Chrzest Polski 

Chrystus – jako Początek i Koniec całych 

ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na 

polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmu-

jący znak jego zwycięstwa nad grzechem 

i śmiercią. (…) 

4.Wyzwanie ekumeniczne 

Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się 

zamknąć tylko w kontekście Kocioła katolickie-

go. Św. Paweł pisze, że „[…] w jednym Duchu 

wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno Ciało” 

(por. 1Kor 12,13), tworząc jeden, święty, po-

wszechny i apostolski Kościół. 

Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezależnie 

od istniejących między nimi podziałów, człon-

kami jednego Ciała Chrystusowego. Tworzy 

jedność, która nie sprowadza się wyłącznie do 

obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, 

lecz spełnia się w wymianie duchowych darów. 

Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 

2000 r. przez Kościół Katolicki i Kościoły zrze-

szone w Polskiej Radzie Ekumenicznej „Deklara-

cję o wzajemnym uznaniu chrztu jako sakramentu 

jedności”. Jest ona bezprecedensowa w wymiarze 

Europy i świata, inspiruje do podejmowania na-

stępnych kroków zmierzających do zjednoczenia 

chrześcijan. Jedność Kościoła jest wolą Chrystu-

sa. Mnożenie podziałów czy choćby obojętność 

wobec nich, jest ciężkim grzechem i antyświadec-

twem, które pomnaża zgorszenie. Polska przyjęła 

chrzest w czasie, gdy Kościół w dużej mierze był 

jeszcze niepodzielony na prawosławie (1054 rok) 

i kościoły protestanckie (1517 rok). Czy Jezus 

Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy chcieli 

nie tylko przeżyć, ale – w takiej mierze, w jakiej 

to jest możliwe – również przygotować wspólny 

obchód 1050-lecia tamtego wydarzenia? Czy mo-

żemy śpiewać Bogu radosne Te Deum za wyda-

rzenie chrztu inaczej, niż w postawie głębokiego 

pojednania? 

(…) Na błogosławiony czas odnowy naszej 

tożsamości chrzcielnej w Roku Jubileuszowym 

wszystkim ochrzczonym i przygotowującym się 

do chrztu z serca błogosławimy. 

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

w Polsce obecni na 370. Zebraniu Plenarnym 

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 

w dniu 6 października 2015 r. 

http://chrzest966.pl/list-pasterski-episkopatu-

polski-na-jubileusz-1050-rocznicy-chrztu-polski/ 

http://chrzest966.pl/ 

Stanisław Waluś 
 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Część IV 

POLA, czyli czas na patriotyzm gospodarczy 

(…) Aby sprawdzić, czy wydane przez nas na 

zakup konkretnego produktu pieniądze tworzą 

dobrobyt naszego kraju, przychodzi z pomocą 

inicjatywa ludzi z Klubu Jagiellońskiego. Wielu 

z nas używa już smartfonów. Należy zainstalo-

wać na nim bezpłatną aplikację POLA. Będąc 

w sklepie, po zeskanowaniu kodu kreskowego 

umieszczonego na metce towaru, możemy w kil-

ka sekund dowiedzieć się: czy wyprodukowano 

go w Polsce, czy producent opiera się na polskim 

kapitale, a nawet czy wspiera innowacyjność 

i tworzy wykwalifikowane miejsca pracy. To sku-

teczna narzędzie wsparcia dla polskiego kapitału. 

(…)  

Podatek bankowy i zapowiedź opodatkowania 

wielkich sieci handlowych, to pierwsze próby 

przywrócenia symetrii w stosunkach ekonomicz-

nych, ale nasza postawa też ma znaczenie. (…) 

Jan Pospieszalski, Gazeta Polska, 

 nr 4 (1172), 27 I 2016, str. 48 

Stanisław Waluś 

 

Nasze rocznice 
Kwiecień 

1050 lat temu (14 kwietnia 966 r. w Wielką 

Sobotę) książę Mieszko I wraz z dworem przyjął 

chrzest. Tym samym rozpoczął się proces chry-

stianizacji Polski. 

935 lat temu (2 kwietnia 1081 r.) na wygnaniu 

na Węgrzech zmarł król Bolesław II Śmiały. 

775 lat temu (9 kwietnia 1241 r.) w bitwie 

pod Legnicą zginął w bitwie z Tatarami książę 

krakowski i śląski, Henryk Pobożny. 

360 lat temu (1 kwietnia 1656 r.) w obliczu 

potopu szwedzkiego Król Jan Kazimierz złożył 

w katedrze lwowskiej śluby, w których oddał 

Rzeczpospolitą w opiekę Matce Bożej. 

155 lat temu (8 kwietnia 1861 r.) na Placu 

Zamkowym w Warszawie kozacy dokonali ma-

sakry wśród uczestników patriotycznej manife-

stacji. 

145 lat temu (6 kwietnia 1871 r.) w Krakowie 

rozpoczęła swoją działalność Akademia Umie-

jętności. 

115 lat temu (6 kwietnia 1901 r.) w Turynie 

w Wielką Sobotę urodził się Pier Giorgio Frassa-

ti - beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II. 

90 lat temu (18 kwietnia 1926 r.) w Warsza-

wie została uruchomiona pierwsza polska radio-

stacja. 

90 lat temu (24 kwietnia 1926 r.) w Berlinie 

rządy Niemiec i Związku Sowieckiego podpisały 

traktat o przyjaźni. 

85 lat temu (12 kwietnia 1931 r.) Rząd polski 

podjął decyzję o 15-procentowej obniżce płac 

urzędników państwowych w celu zmniejszenia 

deficytu budżetowego. 

75 lat temu (5 kwietnia 1941 r.) z więzienia 

na Pawiaku Niemcy przetransportowali do obozu 

w Auschwitz 1021 więźniów, aresztowanych 

wcześniej w ulicznych łapankach. 

70 lat temu (30 kwietnia 1946 r.) amerykań-

ska delegacja przywiozła z Norymbergi do Kra-

kowa ołtarz Mariacki, dzieło Wita Stwosza, zra-

bowane przez Niemców na początku okupacji 

Polski. 

65 lat temu (26 kwietnia 1951 r.) mianowani 

przez papieża Piusa XII biskupi: Bolesław Ko-

minek (Wrocław), Franciszek Jop (Opole), Teo-

dor Bensch (Gorzów), Edmund Nowicki 

(Gdańsk), oraz Tomasz Wilczyński (Olsztyn) nie 

zostali przez władze dopuszczeni do objęcia 

swoich urzędów. 

60 lat temu (27 kwietnia 1956 r.) Sejm PRL 

przyjął haniebną ustawę o dopuszczalności prze-

rywania ciąży na podstawie m.in. wskazania le-

karskiego oraz z trudnych warunków życiowych 

kobiety. Przeciw uchwaleniu ustawy głosowali 

http://chrzest966.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-na-jubileusz-1050-rocznicy-chrztu-polski/
http://chrzest966.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-na-jubileusz-1050-rocznicy-chrztu-polski/
http://chrzest966.pl/
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dwaj posłowie PAX-u: Jan Dobraczyński i An-

drzej Wojtkowski. 

wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Dobry katolik miesza się do polityki 
 

Jako nadtytuł trzech fragmentów artykułów 

z tygodników katolickich wybrałem słowa Ojca 

Świętego Franciszka. Pamiętam, jak kilkanaście 

lat temu na stoku Czarnego Gronia w Korbielo-

wie zapytałem Andrzeja Grajewskiego, członka 

Kolegium IPN o „Bolka”. Andrzej usłyszawszy 

moje pytanie posmutniał i powiedział, że niestety 

to jest Lech Wałęsa. Mnie też nie było wesoło. 

Stanisław Waluś 

 

Dlaczego biskupi nie wspierają KOD? 

Tekst krytykujący polski episkopat za to, że 

nie potępia rządu, pojawił się na stronie czasopi-

sma „Europe Infos”. To oficjalny organ Komisji 

konferencji Biskupów Unii Europejskiej 

(COMECE). Autorem jest Henryk Woźniakow-

ski, prezes wydawnictwa „Znak”, prywatnie brat 

Róży Thun z PO. O usunięcie artykułu apelował 

bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP. (…) 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,  

nr 7, rok XCIII, 14 II 2016, str. 6 

 

Kościół milczy i mówi 

Po przejęciu władzy przez PiS środowiska nie-

chętne temu ugrupowaniu wzywają Kościół do 

zajęcia stanowiska w sprawie sytuacji w Polsce. 

To skrajna hipokryzja, gdyż te same środowiska 

ostro atakowały Kościół, gdy dotychczas zabierał 

głos w sprawach moralnych, oskarżając go o mie-

szanie się do polityki. (…) Czy Kościół ma bro-

nić Wałęsy? Episkopat go nie atakuje i trudno, 

aby zabierał głos w sprawie w gruncie rzeczy 

sprowadzającej się do postawy byłego prezyden-

ta, który do dziś nie chce powiedzieć prawdy 

o swojej współpracy z SB. Może powinien go do 

tego wezwać? Ale wtedy lewica miałaby powody 

do ataków podobnych do krytyki abp. Sławoja 

Leszka Głódzia za apel do przywódcy „Solidar-

ności”, aby przeprosił tych, których skrzywdził. 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że odzywają się 

duchowni broniący Wałęsy, np. abp Tadeusz Go-

cłowski, o. Stanisław Opiela SJ czy ks. Alfred 

Wierzbicki. (…)  

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 11, rok 

XCIII, 13 III 2016, str. 7 

 

Nie o Wałęsę tu chodzi, lecz o III RP 

Kiedy w 2008 roku IPN wydał solidnie udo-

kumentowaną pracę naukową Sławomira Cenc-

kiewicza i Piotra Gontarczyka „SB a Lech Wałę-

sa”. Przyczynek do biografii”, dowodząc niezbi-

cie, że Lech Wałęsa współpracował w latach 70. 

XX wieku ze Służbą Bezpieczeństwa pod pseu-

donimem „Bolek”, rozpętała się nagonka. Od 

czci i wiary odsądzono autorów, prezesa IPN Ja-

nusza Kurtykę i ludzi ze środowiska Wolnych 

Związków Zawodowych na Wybrzeżu, takich 

jak Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Krzysztof 

Wyszkowski czy Anna Walentynowicz, którzy 

od lat przed Wałęsą przestrzegali. (…) Groza 

unosi się nad ujawnionym ostatnio filmem 

z Magdalenki. Przecież gdy Kiszczak przyjmo-

wał hołdy od Michnika, jego resort planował już 

zabójstwa ks. Stanisława Suchowolca i ks. Syl-

westra Zycha. 

Anna Zachenter, Źródło, nr 11 (1263),  

13 III 2016, str. 16 

 

 

Martin Schulz 

– kariera jak z „Seksmisji” 
 

W jaki sposób Martin Schulz, który w młodo-

ści był alkoholikiem i nie ma nawet matury, zo-

stał przewodniczącym Parlamentu Europejskie-

go?  

Chodził do katolickiej szkoły, której nie 

ukończył. Mając 19 lat wstąpił do „Jusos” – 

młodzieżowej organizacji Socjaldemokratycznej 

Partii Niemiec. 10 lat później został radnym w 

Würseler, a 3 lata później, w 1984 r. został bur-

mistrzem tego miasta. Piął się coraz wyżej po 

szczeblach partyjnej kariery, co pozwoliło mu 

w 1994 r. wejść do Parlamentu Europejskiego 

i działać w Partii Europejskich Socjalistów. 

W 2009 roku został przewodniczącym frakcji 

Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokra-

tów, a od 2012 roku jest przewodniczącym Eu-

roparlamentu. 

Swoją karierę zawdzięcza agresywnej retory-

ce. W wypowiedziach atakował wszystkich, nie 

wyłączając papieża i głów państw. Szczególnie 

atakował Kościół, co jest o tyle zrozumiałe, że 

jako neofita musiał się wykazać, że jest bardziej 

lewicowy, niż jego partyjni koledzy.  

Jego ataki wywoływały reakcje obrażanych 

osób. Premier Włoch Silvio Berlusconi nie pozo-

stał mu dłużny mówiąc: „Pewien producent we 

Włoszech robi właśnie film o nazistowskich obo-
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zach koncentracyjnych. Zaproponuję pana do roli 

kapo, do której pan świetnie się nadajesz!” a po-

seł Gofrey Bloom powiedział, że Schulz to „fa-

szysta, a nie demokrata”.  

Jako zajadły wróg prawicy obrażał Jarosława 

Kaczyńskiego, gdy był premierem Polski, pre-

miera Węgier Viktora Orbana, a teraz występuje 

przeciw prawicowym rządom w Polsce i na Wę-

grzech i nawet groził użyciem siły, co wywołało 

konsternację wśród jego partyjnych kolegów. 

Poprzez swoje ostre wypowiedzi graniczące 

z mową nienawiści i chamstwem, a szczególnie 

te, obrażające innych polityków, Schulz stwarza 

wrażenie, że jest bardzo radykalny.  

Jego sposób bycia w polityce przypomina mi 

Jej Ekscelencję (Maksa) z filmu Machulskiego 

„Seksmisja”, który przebrany za kobietę został 

wybrany Ekscelencją i aby utrzymać swoją pozy-

cję, musiał „być bardziej bezwzględny niż one”. 

Antoni Winiarski 

 

 

Trybunał poza prawem 
 

Uwalniając się od obowiązujących przepisów, 

Trybunał Konstytucyjny złamał Ustawę Zasadni-

czą – twierdzi ośmioro prawników. Prawnicy 

w opinii dla resortu sprawiedliwości krytykują 

argumentację prawną, jaka przyjął Trybunał 

w swoim ostatnim wyroku unieważniającym 

przepisy wprowadzone w grudniu ubiegłego ro-

ku, dotyczące funkcjonowania TK. (…)  

Konstytucjonalista prof. Anna Łabno (Uniwer-

sytet Śląski) uznaje z kolei, że „brak jest możli-

wości wykonywania funkcji orzeczniczej bezpo-

średnio na podstawie Konstytucji i to zarówno 

w tzw. czystej postaci bezpośredniego stosowania 

(podstawę prawną stanowi tylko i wyłącznie 

norma konstytucyjna), jak też na zasadzie współ-

stosowania (podstawę prawną stanowią normy 

konstytucyjne i normy ustawowe)”. (…) 

– Sędziowie, orzekając na podstawie wygasłej 

ustawy, postawili się ponad Konstytucją Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Artykuł 197 Konstytucji jasno 

wskazuje, że tryb postępowania przed Trybuna-

łem Konstytucyjnym określa ustawa – dodaje mi-

nister. Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa 

wskazała wczoraj w Sejmie, że Trybunał Konsty-

tucyjny rozpatrywał sprawę z pominięciem trzech 

sędziów i w niepełnym składzie. (…) 

Zenon Baranowski, Nasz Dziennik, nr 59 (5507), 

11 III 2016, str. 1 i 5 

Prof. dr hab. Anna Łabno jest profesorem 

w dyscyplinie naukowej: nauki prawne, jej spe-

cjalności to: instytucje Unii Europejskiej, pra-

wo konstytucyjne, historia doktryn polityczno-

prawnych. Jest członkiem Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach od stycznia 1991 r. 

Stanisław Waluś 

 

 

 

Intronizacja Chrystusa Króla 

w planach Episkopatu 
 

W sobotę 10 października 2015 r. w Często-

chowie na Jasnej Górze odbyło się sympozjum 

sprawozdawczo-naukowe: „Królowanie Jezusa 

w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyj-

nych i głos Magisterium Kościoła”. Wykłady 

wygłosili członkowie Zespołu Konferencji Epi-

skopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych: bi-

skup opolski Andrzej Czaja (przewodniczący), 

biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel i biskup 

elbląski Jacek Jezierski. 

- Jesteśmy w trakcie procedowania sprawy 

i zmierzamy wyraźnie ku temu, żeby dokonać 

aktu intronizacyjnego Jezusa Chrystusa w Pol-

sce. Nie chcielibyśmy poprzestać na jednoznacz-

nym akcie. Potem ten akt ma służyć temu, aby 

uznać Jego panowanie i podporządkować swoje 

życie prawu Bożemu, a jednocześnie wiernie 

służyć temu Królowi na wzór Maryi – powie-

dział bp Andrzej Czaja.  

Bp Roman Pindel zaprezentował wykład na 

temat Bożego panowania w Biblii. – Tytuł kró-

lewski jest szczególnie często odnoszony do 

Boga w Księdze Psalmów. Bóg Izraela jest 

określany jako Król ponad całą Ziemię – mówił 

Biskup ordynariusz bielsko-żywiecki. – Dziś 

jest czas, aby uznać Jego panowanie aktem oso-

bistym – aktem, który sprawia, że człowiek sta-

je się zbawiony i przynależy do tego Królestwa 

– i aby oczekiwać objawienia się chwały i pa-

nowania na końcu tego czasu, ażeby także być 

dołączonym do tych, którzy będą współkrólo-

wać z Chrystusem – powiedział bp Roman Pin-

del. W diecezji bielsko-żywieckiej działa ruch 

Rycerstwo Chrystusa Króla. Akt intronizacji 

przewidziano na 2016 r. w uroczystość Chry-

stusa Króla. 

Monika Jaworska, Niedziela Bielsko-Żywiecka 

str. II, Niedziela, nr 43 (565), 25 X 2016 
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Oświadczenie 

Akademickich Klubów Obywatelskich 

w związku z listem otwartym do 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 

 Poznań, 11 lutego 2016 r. 

Z uwagą obserwujemy aktywizację liberalnie-

lewicowo nastawionej części środowiska akade-

mickiego wobec zasadniczych zmian społeczno-

politycznych inicjowanych przez obecną władzę 

i wspierającą ją większość społeczeństwa. Śro-

dowiska określające się jako liberalne utrudniały 

proces odradzania się demokratycznych zasad 

funkcjonowania życia publicznego w Polsce np.  

poprzez blokowanie reprywatyzacji, dekomuni-

zacji i lustracji, przez milczącą akceptację aferal-

no-korupcyjnego związania uczestników życia 

politycznego i gospodarczego, wyprzedaż mająt-

ku narodowego. We wszystkich tych procesach 

brali udział  członkowie PRL-owskich służb 

i „resortowe dzieci”.  

Nawiązując do niedawnego listu otwartego 

grupy naukowców do ministra nauki i szkolnic-

twa wyższego stwierdzamy, że do standardów 

cywilizacyjnych należy rozróżnienie między ro-

dzinną odpowiedzialnością zbiorową (prawną 

i sądową), a kształtowaniem idei, postaw, poglą-

dów, wzorców zachowań i realizacją wspólnych 

interesów w środowiskach rodzinnych. Nie było 

i nie ma w demokratycznej Polsce tradycji ani 

zwyczaju – nie mówiąc o systemie prawnym – 

stosowania zasady karania rodziny za czyny jej 

członków. Takie działania były stosowane w Pol-

sce za czasów komunistycznych, czego bogatą 

dokumentację przynoszą współczesne historyczne 

opracowania naukowe oraz liczne pamiętniki 

i wspomnienia osób szykanowanych w czasach 

PRL.  W rezultacie dziesiątki tysięcy dzieci pol-

skich patriotów pozbawiono możliwości uzyska-

nia wykształcenia i  normalnego, godnego życia. 

Żaden przedstawiciel obecnej władzy, również 

minister Jarosław Gowin, nie nawołuje  do za-

chowań i działań powszechnych w czasach PRL. 

Równie oczywistym elementem wiedzy socjo-

logicznej jest wpływ środowiska rodzinnego, or-

ganizacyjnego, zawodowego na kształtowanie 

ideowych postaw, poglądów, wzorców zachowań 

oraz na interesy grupowe członków rodzin. Do-

skonale dokumentują to opracowania socjolo-

giczne i historyczne, ale przede wszystkim po-

wszechna znajomość dróg życiowych licznych 

członków komunistycznej nomenklatury, ostatnio 

znakomicie przedstawionych w publikacjach po-

święconych „resortowym dzieciom”.  Wspólnota 

zagrożonych zmianami interesów środowisk, 

które wspierały poprzednią władzę, jest oczywi-

sta dla każdego uczciwego obserwatora życia 

publicznego. Ciągłość interesów grupowych „re-

sortowych dzieci” nie jest – jak piszą sygnatariu-

sze listu otwartego – koncepcją, lecz rzeczywi-

stością polskiego życia społecznego. Ponad 

dwadzieścia lat temu ta wspólnota interesów za-

blokowała dekomunizację i lustrację, niezwykle 

ważne procesy, które mogły oczyścić polskie ży-

cie publiczne (także naukowe) z dramatycznie 

szkodliwych elementów myślenia i działania 

systemu komunistycznego. 

My, członkowie środowisk akademickich 

skupieni w Akademickich Klubach Obywatel-

skich uważamy, że w swej publicystycznej wy-

powiedzi minister Gowin zawarł treści całkowi-

cie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, 

że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest 

walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co 

prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego 

życia publicznego. 

Treść oświadczenia i lista sygnatariuszy na 

stronie: 

http://ako.poznan.pl/6835/#more-6835 

Wśród sygnatariuszy, którzy nie są członkami 

AKO są znane mi osoby: 

Jacek Bachniak, dr inż. Andrzej Cholewa, Wan-

da Czerwińska, inż. Antoni Hallek, dr hab. inż 

Jerzy Kasprzyk, prof. dr hab. Henryk Krzystecz-

ko, dr Maria Kubis, dr inż. Jerzy Kuźnik, mgr 

Zofia Lachtara, mgr Maria Lasończyk, Jan Mi-

kos, mgr Krystyna Partuś, inż. Robert Prorok, dr 

hab. inż. Marek Smolik, mgr Danuta Sobczyk, 

mgr Jadwiga Stanek, dr inż. Piotr Urbanowicz, 

Stefan Wieczorek, dr Maria Wieloch, dr Antoni 

Winiarski, mgr inż. Lesław Zakrzewski, dr inż. 

Janusz Żelezik.   

Stanisław Waluś 

 

 

Nie wolno nam milczeć 
 

- Poprawność polityczna stoi u początku klę-

ski Europy i zdrowego rozsądku, co gorsza, za-

korzenia się ona w nas, staje się intelektualnym 

cenzorem utrudniającym nazywanie prawdy po 

imieniu – podkreśla ksiądz biskup WIESŁAW 

ALOJZY MERING, ordynariusz diecezji wło-

cławskiej, w rozmowie z Izą Kozłowską. 

http://ako.poznan.pl/6835/#more-6835
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- Wielki Post to czas szczególny dla wszyst-

kich katolików. Współczesny świat jest w stanie 

przygotować się i zrozumieć męczeńską śmierć 

Jezusa Chrystusa? 

- Najpierw bardzo dziękuję za propozycję wy-

powiedzi dla „Tygodnika Solidarność”; (…) 

A jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, sta-

wiam taką diagnozę: człowiek współczesny nie 

rozumie pojęć: „ofiara”, „poświęcenie”, „bezinte-

resowność”, „męczeństwo”. Kultura pomija te 

wartości, zapomina o nich! Nie mówią o nich 

media, literatura, filmy! Po co ofiara czy poświe-

cenie? Gdzie tego uczą, poza nielicznymi rodzi-

nami, domami?! Przekaz medialny uczy: korzy-

staj z życia, baw się, kupuj, zarabiaj, posiadaj, 

a nie dawaj! Św. Jan Paweł II – dla mnie i wielu 

czytelników „Tygodnika Solidarność” – niezastą-

piony autorytet, uczył nas, chrześcijan, że to nie 

podkreślanie siebie, nie eksponowanie ego sta-

nowi drogę do szczęścia. Dla świętego Papieża 

rozwój dojrzałego człowieka oznacza dar z siebie 

– moje „ja” czynię darem dla drugiego! 

Zatraciliśmy tę świadomość, dlatego z takim 

trudem rozumiemy dar Chrystusowej Męki 

i Śmierci. (…) 

- Wokół Księdza Biskupa zrobiło się ostatnio 

głośno m.in. za sprawą listu do szefa Parlamentu 

Europejskiego Martina Schulza i później do 

dziennikarki „Gazety Wyborczej” Katarzyny Wi-

śniewskiej, która napisała artykuł pt. „Przemiany 

biskupa Meringa. Klucz do zagadki leży w tecz-

kach IPN”. 

- Przeżyłem już tyle oskarżeń i to z najróżniej-

szych stron, że nie mam ani czasu, ani ochoty 

zajmować się wymysłami p. Wiśniewskiej. (…) 

„Strach to największy wróg wolności” – napisał 

ks. Janusz Stanisław Pasierb, mój Mistrz semina-

ryjny. A bł. ks. Jerzy Popiełuszko dodawał, że 

bać się należy tylko „zdrady Chrystusa za parę 

srebrników jałowego spokoju” (19.10.1984 r. 

w Bydgoszczy). (…)   

- Środowiska głównie lewicowe propagują 

stwierdzenia, że katolik, a tym bardziej kapłan, 

nie ma prawa do wyrażania swojej opinii. Dla-

czego nie powinniśmy siedzieć cicho? 

- Katolikowi w ogóle nie wolno „wtrącać się” 

do polityki – uważają rozmaitej maści liberało-

wie. Wszystko jednak zależy od tego, co znaczy 

„polityka” – jeżeli pracę na rzecz dobra wspólne-

go, to chyba dobrze, kiedy ktoś się wtrąca; każda 

para rąk, każde serce gotowe do takich działań 

jest na wagę złota. Dlatego Ojciec Święty Franci-

szek mówił, że „dobry katolik miesza się do po-

lityki”. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 9 (1421), 

26 II 2016, str. 8-10 

 

 

Nagrody, tytuły, … 
 

W numerze „Dlatego” nr 1 (289) z 31 stycz-

nia 2016 r. przedstawiłem na str. 15-17 szereg 

nagrodzonych osób. Do tego zestawu dołączam 

następne. 

Medal „Bene Merenti” 

Biskup Kazimierz Górny, senior Diecezji 

Rzeszowskiej odebrał medal „Bene Merenti” 

Polskiego Towarzystwa Teologicznego, a uro-

czystość odbyła się w auli Wyższego Semina-

rium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej 

przy Podzamczu 8 w Krakowie. 

Bożena Weber, Źródło, nr 10 (1262), 6 III 

2016, str. 31 

Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego 

W tym roku laureatem Nagrody im. bp. Ro-

mana Andrzejewskiego ustanowionej przez Fun-

dację „Solidarna Wieś” został franciszkanin 

o. Stanisław Jaromi OFMConv, który jest prze-

wodniczącym Ruchu Ekologicznego św. Fran-

ciszka z Asyżu, który zrzesza chrześcijan z całej 

Europy angażujących się w trudne wyzwania 

współczesności w sytuacji kryzysu ekologiczne-

go. Wcześniej otrzymali ją: prof. Andrzej Stel-

machowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef 

Glemp, ks. prał. Bogusław Bijak, dr Maria Stol-

zman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, bp 

Alojzy Orszulik, Roman Kluska, Josef Rottena-

icher (Niemcy), abp Józef Michalik i prof. Aloj-

zy Szymański. 

Andrzej Tarwid, Niedziela, nr 10, 

 6 III 2016, str. 47 

Nagroda Ruchu Społecznego 

im. Lecha Kaczyńskiego 

Prezydent Andrzej Duda został jej tegorocz-

nym laureatem. Nagroda im. Lecha Kaczyńskie-

go przyznawana jest wybitnym osobom, które 

dobrze służą narodowi polskiemu. Wśród laure-

atów w poprzednich latach znaleźli się: Krzysz-

tof Wyszkowski, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, 

Zofia Romaszewska, Władysław Stasiak. 

http://lechkaczynski.pl/ 

Nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

Nagroda im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

Fundacji Armii Krajowej w Londynie ustano-
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wiona została dla osób lub podmiotów, które 

w sposób szczególny, wykraczający poza pod-

stawowe obowiązki zawodowe, lub nie będąc 

zawodowo czy statutowo związanych z przywo-

ływaną tematyką, przyczyniają się do przywraca-

nia pamięci o uczestnikach drugiej konspiracji 

niepodległościowej zakorzenionej w ideałach 

Polskiego Państwa Podziemnego. W 2016 r. lau-

reatem został Arkadiusz Gołębiewski za Festiwal 

Filmowy „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”.  

Źródło, nr 11 (1263), 13 III 2016, str. 25 

Stanisław Waluś 

 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

21 stycznia 2016 r. zmarł 

Bogusław Kaczyński 

Bogusław Kaczyński nie żyje 

PAP, Nasz Dziennik, nr 17 (5465),  

22 I 2016, str.6 

Pożegnanie legendy 

W wyniku kolejnego udaru 21 stycznia zmarł 

Bogusław Kaczyński, wybitny krytyk i populary-

zator muzyki klasycznej. (…) 

Jolanta Gajda-Zadworna, wSieci, nr 4 (165), 

 25-31 I 2016, str. 57 

Był arystokratą ducha 

Bogusław Kaczyński należał do najpopular-

niejszych osobowości polskiej telewizji, był 

znawcą i popularyzatorem muzyki klasycznej 

i opery, konferansjerem, muzykologiem, pisa-

rzem i dziennikarzem – w polskiej kulturze, nie 

tylko muzycznej, człowiekiem instytucją. (…) 

Jego niespełnionym marzeniem było objęcie Te-

atru Wielkiego w Warszawie. Na początku lat 90. 

pragnienie to utrącił lewicowo-liberalny esta-

blishment III RP. Swoje zmagania o narodową 

scenę Bogusław Kaczyński opisał w kronikarskiej 

książce pt. „Kretowisko”. Nietrudno zgadnąć, 

dlaczego artysta był zwalczany przez środowiska 

„postępu”. W jednej z audycji radiowych Bogu-

sław Kaczyński odczytał ze wzruszeniem list 

otrzymany od młodego człowieka na temat po-

trzeby kultywowania pamięci wielkich zmarłych 

artystów, czemu sam poświęcał większość życia. 

„Pamięć o nich żyje w sercach wielu Polaków, ta 

pamięć jest święta, trwa w naszym Narodzie mi-

mo licznych dziejowych burz, mimo rodzenia się 

pseudokultury, cechującej się żerowaniem na 

najniższych instynktach, brutalnością, wulgarno-

ścią, ośmieszaniem religii, zwłaszcza chrześcijań-

skiej, wykpiwaniem tradycyjnych, trwałych, 

ogólnopolskich wartości, takich jak wiara, honor, 

patriotyzm, dziedzictwo światowej i narodowej 

kultury, uczciwość i dobroć” – pisał młody 

człowiek. Bogusław Kaczyński podsumował to 

wyznanie w piękny sposób, nie wstydząc się dać 

świadectwa swojej wiary: - Pod tymi słowami ja 

się oczywiście podpisuję. 

Adam Kruczek, Nasz Dziennik, nr 24 (5472), 

 30-31 I 2015, str. M5 

Zmarł Bogusław Kaczyński 

wPolityce.pl, Niedziela, nr 5, 31 I 2015, str. 9 

Z Internetu (wybrane): 

Bogusław Kaczyński będzie miał uroczysty, 

państwowy pogrzeb. Spocznie w Alei Zasłużo-

nych na warszawskich Powązkach 

Bogusław Kaczyński nie żyje. Ludzie polityki 

żegnają krytyka muzycznego 

Nie żyje Bogusław Kaczyński. Wybitny popula-

ryzator muzyki poważnej 

Nikt tak jak Bogusław Kaczyński nie opowiadał 

o muzyce... 

Zmarł krytyk muzyczny Bogusław Kaczyński. 

"Miał nieocenione zasługi w popularyzacji mu-

zyki poważnej" 

24 stycznia 2016 r. zmarł 

Tomasz Surowiec 

Nie żyje legenda wrocławskiej „Solidarności” 

To on 26 sierpnia 1980 r. rozpoczął strajk 

w łączności ze stoczniowcami z Gdańska. (…) 

Surowiec był też uczestnikiem ratowania związ-

kowych funduszy na 10 dni przed wprowadze-

niem stanu wojennego. (…) Współtwórca dolno-

śląskiej „Solidarności” do końca życia pozostał 

aktywnym członkiem związku. 

Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 5, 

rok XCIII, 31 I 2016, str. 11 

Zatrzymał autobus – poruszył Wrocław 

Marcin Raczkowski, Tygodnik Solidarność, nr 6 

(1418), 5 II 2016, str. 6-7  

Z Internetu (wybrane): 

Był wśród uczestników sławnej akcji ratowania 

związkowych milionów. Nie żyje legenda "S"  

Nie żyje legenda dolnośląskiej Solidarności - 

zmarł Tomasz Surowiec 

Nie żyje legenda "Solidarności". Żegnamy To-

masza Surowca 

Pogrzeb legendy "S" Tomasza Surowca. "Boha-

ter naszych czasów" 

Zmarł Tomasz Surowiec, legenda wrocławskiej 

Solidarności 
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26 stycznia 2016 r. zmarł 

Jerzy Tomaszewski „Jur” 

Fotograf z barykad 

Odszedł wybitny dokumentalista powstania 

warszawskiego. Jerzy Tomaszewski „Jur” miał 

92 lata i pozostawił po sobie niezwykłe archiwum 

ponad dwóch tysięcy zdjęć pokazujących po-

wstańczą codzienność. (…) W walkę z niemiec-

kim okupantem Tomaszewski zaangażował się od 

samego początku. We wrześniu 1039 r., mając 

zaledwie 14 lat, został łącznikiem obrony prze-

ciwlotniczej miasta, a po kapitulacji Warszawy 

z miejsca trafił do konspiracji. (…)  

wSieci, nr 5 (166), 1-7 II 2016, str. 71 

Z Internetu (wybrane): 

Nie żyje bohater Powstania. Jur był legendą 

Nie żyje fotograf Jerzy Tomaszewski 

Nie żyje Jerzy Tomaszewski, autor 2 tys. zdjęć 

z powstania warszawskiego 

Zmarł Jerzy Tomaszewski ps. "Jur". Robił zdjęcia 

w czasie Powstania Warszawskiego 

Zmarł fotograf Powstania Warszawskiego. Zosta-

ło po nim 2 tysiące zdjęć walczącej Warszawy 

5 lutego 2016 r. zmarła 

Maria Stypułkowska-Chojecka „Kama” 

Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim 

„Kama” urodziła się 24 IX 1926 r. Przed wybu-

chem wojny była aktywną harcerką. Będąc 

w Szarych Szeregach ukończyła kurs tajnej podcho-

rążówki „Agrikola” i trafiła do oddziału „Agat”, 

dowodzonego przez cichociemnego, kapitana 

Adama Borysa „Pługa”. Jednostka ta miała odpo-

wiadać atakami na terror niemiecki. Po kapitulacji 

Powstania Warszawskiego uciekła z transportu. 

Przez cały czas aktywnie uczestniczyła w ruchu 

kombatanckim. 31 VII 2010 r. otrzymała honorowe 

obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy.   

„Kama” – pożegnanie legendy podziemia 

Leszek Masierak, Tygodnik Solidarność, 

 nr 6 (1420), 19 II 2016, str. 16-17 

Pożegnanie „Kamy” z „Parasola” 

Źródło, nr 9 (1261), 28 II 2016, str. 25  

Z Internetu (wybrane): 

Bohaterska łączniczka AK "Kama" spoczęła na 

Powązkach. Miała wojskowy pogrzeb 

"Kama" z batalionu "Parasol" nie żyje. Maria 

Stypułkowska-Chojecka miała 89 lat 

Maria Stypułkowska-Chojecka „Kama” (1926–

2016) 

Nie żyje Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudo-

nim "Kama" 

Zmarła Maria Stypułkowska-Chojecka ps. "Kama" 

16 lutego 2016 r. zmarł 

o. prof. Leon Dyczewski OFMConv 

10 przykazań właściwego stosunku do mediów 

Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, a nie telewizja 

lub jakiekolwiek inne medium. 

1. Nie zapominaj nastawić anteny na świat 

nadprzyrodzony, na to, co w górze jest. Bóg do-

trzymuje tego, co mówi i obiecuje, media nie. 

2. Nie twórz fałszywych wyobrażeń o sobie, 

świecie i Bogu. Rzeczywistość jest często inna, 

aniżeli przedstawiają ją media. 

3. Miej czas na Dobrą Nowinę. Tak wielu 

złych wiadomości dostarczanych przez media – 

przez dłuższy czas – nie zniesie żadem człowiek. 

4. Nie zgub swoich bliźnich z oczu i nie strać 

wiary w ich dobrą wolę. Są oni lepsi, niż ukazują 

ich media. 

5. Nie miej upodobania w przemocy i gwałcie. 

Media nie mogą się bez nich obyć. A życie bez 

nich jest szczęśliwsze. 

6. Trzymaj się mocno wyobrażenia świata 

i systemu wartości przekazywanych przez trady-

cję i do jakich sam dochodzisz. Media często je 

niszczą, niszczą też sacrum i wszelkie tabu. 

7. Miej własną opinię na temat ważnych zagad-

nień życia i nie wierz wszystkiemu, co czytasz w pra-

sie, słyszysz w radiu, oglądasz w telewizji i Interne-

cie. Media, ubierając się w słowa i obrazy obiektywi-

zmu, często są stronnicze, wiele w nich sensacji, jed-

nostronności i półprawd, uprawiają propagandę. 

8. Nie pozwól się uzależnić. Broń swojej wol-

ności, zachowaj dystans i postawę krytyczna wo-

bec tego, co czytasz, słyszysz, oglądasz. Właści-

ciele koncernów medialnych, partie polityczne, 

potężni producenci i handlowcy przy pomocy 

mediów chcą pozyskać ciebie jako swego zwo-

lennika, nabywcę swoich towarów i usług. 

9. Nie patrz na innych, bądź panem samego 

siebie. Świat pełen ludzi potrzebuje niezależnych 

i w pełni rozwiniętych osobowości. 

10. Nie uchylaj się od odpowiedzialności. Bo-

haterzy telewizyjni i filmowi mają życie wymy-

ślone i za ciebie żyć nie będą. 

O. prof. Leon Dyczewski OFMConv 

Z prasy: 

Odszedł o. prof. Leon Dyczewski OFMConv 

przyjaciel „Niedzieli” 

Ks. Ireneusz Skubiś, Niedziela, 

 nr 9, 28 II 2016, str. 28-29 

Odszedł mistrz dziennikarzy 

BP KUL, aw/Łódź/KAI, Niedziela, 

 nr 9, 28 II 2016, str. 29 
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Z Internetu (wybrane): 

Leon Dyczewski nie żyje. Franciszkanin miał 79 

lat 

Zmarł ojciec profesor Leon Dyczewski 

Odszedł ks. prof. Leon Dyczewski. Nauczyciel 

i przyjaciel 

Zmarł socjolog, ojciec profesor Leon Dyczewski 

OFMConv 

Zmarł o. prof. dr hab. Leon Dyczewski 

26 lutego 2016 r. zmarł 

prof. Ryszard Bender 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Bender przez wiele 

lat był prezesem KIK w Lublinie. Jego dyscypli-

nami naukowymi były: nauki historyczne i nauki 

filologiczne, a specjalnościami: dzieje najnowsze 

myśli społecznej i politycznej w Polsce i na świe-

cie, historia nowożytna i najnowsza, historia Pol-

ski i powszechna XIX-XX w. Nie będę pisał o je-

go zasługach – tylko niżej podam początek i ko-

niec hasła „KLUBY INTELIGENCJI KATO-

LICKIEJ” w Encyklopedii katolickiej autorstwa 

Ryszarda Bendera. Niech to będzie zachętą dla 

wszystkich KIK-ów w Polsce (istniejących i tych, 

które już nie istnieją) do napisania własnej histo-

rii.  

Stanisław Waluś 

„KLUBY INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

(KIK), stowarzyszenia laikatu kat. Powstające 

zwł. po tzw. polskim październiku 1956, rozwija-

jące (ograniczaną przez władze państw.) elitarną 

działalność w życiu społ., polit., kulturalnym 

i rel., podejmujące także → dialog (V) z marksi-

zmem. 

Zmiany polit. i ustrojowe w kraju po II wojnie 

świat. uniemożliwiły reaktywowanie ruchu chrze-

śc.-społ. (podobnie jak in. nurtów polit.) przez 

działaczy uwalnianych z komunistycznych wię-

zień;  tzw. maksymalizm społ. i polityczny dzia-

łaczy wywodzących się ze środowisk chrześc. 

(zwł. Stronnictwa Pracy [SP], „Tygodnika War-

szawskiego”, Stow. Katolickiej Młodzieży Aka-

demickiej Odrodzenie [SKMA], Iuventus Chri-

stiana, Sodalicji Mariańskich), wyrażający się 

w dążeniu do pełnej aktywności katolików w ży-

ciu publ., był nieakceptowany przez władze 

państw., a przez część świeckich środowisk kat. 

(czynnych już w koncesjonowanym życiu polit.) 

uważany za mało realistyczny; stąd przeważył, 

także ze względów taktycznych, tzw. minima-

lizm, promujący kat. działalność formacyjną, 

symboliczny udział w instytucjach publ. oraz po-

lemikę z marksizmem, reprezentowany głównie 

przez środowisko „Tygodnika Powszechnego” 

i tzw. frondystów (działaczy, którzy 1956 opu-

ścili PAX, m.in. T. Mazowiecki, T. Myślik, 

W. Wieczorek, J. Zabłocki); (…) 

Członkowie KIK, zwł. klubu warsz., uczest-

niczyli w powstaniu Niezależnego Samorządne-

go Związku Zawodowego Solidarność (1980; gł. 

jako doradcy związku i L. Wałęsy, np. Mazo-

wiecki, Stelmachowski, A. Wielowieyski), obra-

dach Okrągłego Stołu, byli posłami na sejm tzw. 

kontraktowy (1989), a Mazowiecki został pre-

mierem (1990); w 90 latach XX w. utworzono 

wiele nowych klubów (1997 było ich 101); KIK, 

zachowując organizacyjną samodzielność, 

współtworzą Porozumienie KIK, powołane 

1989.” 

Dołączona do hasła bibliografia liczy 26 po-

zycji. 

Encyklopedia katolicka, Tom IX, Towarzystwo 

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu  

Lubelskiego, Lublin 2002, str. 165-166 

Z prasy: 

Do końca służył Polsce  

Anna Ambroziak, Nasz Dziennik,  

nr 46 (5494), 25 II 2016, str. 1 i 4 

Pogrzeb prof. Bendera 

KL, Nasz Dziennik, nr 50 (5498),  

1 III 2016, str. 4 

Pożegnanie Profesora  

Marta Ziarnik, Nasz Dziennik,  

nr 51 (5498), 2 III 2016, str. 6 

Zmarł prof. Ryszard Bender  

Tygodnik Solidarność, nr 10 (1422),  

4 III 20116, str. 5 

Zmarł prof. Ryszard Janusz Bender 

BP KUL, Niedziela, nr 10, 6 III 2016, str. 7  

Z Internetu (wybrane): 

Nie żyje historyk i polityk prof. Ryszard Bender  

Zmarł prof. Ryszard Bender 

Zmarł Ryszard Bender - prawicowy polityk 

i wykładowca KUL 

Zmarł prof. Ryszard Bender. Miał 84 lata 

Zmarł Ryszard Bender, senator II, VI i VII ka-

dencji 

27 lutego 2016 r. zmarła 

Maria Przybylska-Więckowska 

Rozmodlona aktorka, poetka, mistrzyni recytacji 

(…) Wspólnie z Elżbietą Wojciechowską 

z Teatru Rapsodycznego recytowała „nieprawo-

myślne” teksty na długo przed Sierpniem ’80. 

W grudniu 1981 r. została zaproszona ze swoim 

programem norwidowskim na sesję szkoleniową 
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związkowców Świętokrzyskiego Regionu Soli-

darności. W nocy z 12 na 13 grudnia aresztowano 

ją w Bocheńcu wraz ze wszystkimi uczestnikami 

szkolenia i osadzono w więzieniu w kieleckich 

Piaskach. Po dziesięciu dniach odzyskała wol-

ność dzięki interwencji Krakowskiej Kurii Me-

tropolitarnej. (…)  

Od czasu stanu wojennego występowała sama 

lub z kolegami aktorami w kościołach, salach pa-

rafialnych, domach zakonnych, w szkołach, bi-

bliotekach, podczas pielgrzymek ruchów katolic-

kich na Jasnej Górze, na spotkaniach w redakcji 

„Niedzieli”, w środowiskach Sybiraków i AK-

owców – od Podlasia i Przemyśla po Wrocław 

i Poznań. Recytowała poezję religijną, modlitew-

ną oraz patriotyczną. (…) 

Maria Żmigrodzka, Niedziela, nr 11,  

13 III 2016, str. 27  

Z Internetu (wybrane): 

Kraków. Zmarła Maria Przybylska-Więckowska 

Najmłodsza rapsodyczka 

Zmarła aktorka i poetka Maria Przybylska-

Więckowska 

Zmarła Maria Przybylska-Więckowska. Była ak-

torką i poetką  

Zmarła Maria Przybylska 

29 lutego 2016 r. zmarł 

Marian Zagórny 

Zależało mu na Polsce 

Marian Zagórny – działacz NSZZ Solidarność, 

kolporter niezależnych wydawnictw, współtwór-

ca NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność 

i organizator głośnych protestów zmarł 29 lutego 

w Warszawie. Miał 56 lat. (…) Za swą działal-

ność opozycyjną Zagórny wielokrotnie był za-

trzymywany i przetrzymywany w areszcie na 48 

godzin, był także dwukrotnie pobity przez „nie-

znanych sprawców”. (…)  

Iza kozłowska, Tygodnik Solidarność, nr 11 

(1423), 11 III 2016, str. 11 

Z Internetu (wybrane): 

Nie żyje Marian Zagórny, lider rolniczej "Soli-

darności" 

Nie żyje Marian Zagórny, jeden z twórców i lide-

rów NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidar-

ność" 

Nie żyje Marian Zagórny  

Marian Zagórny nie żyje. Lider rolniczego 

związku zawodowego zmarł w podwarszawskim 

hotelu 

Zmarł Marian Zagórny. Cześć Jego Pamięci! 

 

2 marca 2016 r. zmarł 

Aleksander Przygodziński 

Nie dla Dyplomów 

Zmarły w ubiegłym tygodniu Aleksander 

Przygodziński jeszcze za życia stał się legendą 

częstochowskiej Solidarności. Lider podziemnej 

i legalnej „S” znany był z uczciwości i bezkom-

promisowości. (…)  

W 1981 roku został członkiem ZR „S” 

i członkiem Komisji Krajowej. Wprowadzenie 

stanu wojennego zastało go w Gdańsku, gdzie 

uczestniczył w posiedzeniu KK. Razem z ocala-

łymi przed zatrzymaniem Andrzejem Konar-

skim, Mirosławem Krupińskim, Eugeniuszem 

Szumiejką i Janem Waszkiewiczem organizował 

Krajowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdań-

skiej (działał do 16 grudnia). (…) 

Dutkiewicz Wojciech, Tygodnik Solidarność, 

 nr 11 (1423), 11 III 2016, str. 8-9 

Z Internetu (wybrane): 

Częstochowa: zmarł Aleksander Przygodziński, 

legenda częstochowskiej „Solidarności” 

Nie żyje Aleksander Przygodziński, Alek. Le-

genda Solidarności z Częstochowy 

Zmarł Aleksander Przygodziński, były przewod-

niczący ZR Częstochowskiego 

Zmarł Aleksander Przygodziński, legenda czę-

stochowskiej „Solidarności” 

Zmarł Aleksander Przygodziński. Pogrzeb 

7 marca 

Stanisław Waluś 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2015 i 2016 
Marzec: Powszechna: Aby rodziny przeżywa-

jące trudności otrzymywały konieczne wsparcie, 

a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i przyjaznym 

środowisku. Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie 

dyskryminowani lub prześladowani z powodu 

swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii 

dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.  

Kwiecień: Powszechna: Aby rolnicy indywi-

dualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za 

swoją cenną pracę. Ewangelizacyjna: Aby chrze-

ścijanie w Afryce dawali świadectwo miłości 

i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów 

polityczno-religijnych. 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Informacja z zebrania Zarządu KIK  

w Katowicach w dniu 10 marca 2016 r.  
1. Andrzej Dawidowski przedstawił stan finan-

sów KIK w Katowicach: 

- przypomniał o pozyskiwaniu dla KIK 1% 

podatku (przekazanie na rzecz OPP), 

- przedstawił informację o możliwości pozy-

skania ewentualnych darowizn od firm dla 

naszego KIK. Wykładnia prawna została za-

mieszczona na stronie internetowej KIK 

w Katowicach. 

2. Na obchodach 60-lecia KIK w Warszawie, 

KIK w Katowicach będą reprezentować: An-

drzej Dawidowski, Antoni Winiarski, Andrzej 

Ślebarski, Wojciech Pillich, Krystyna Partuś. 

W programie przewidziana jest konferencja 

„Inteligencja katolicka: Skąd przychodzimy? 

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. Opłata 

konferencyjna wynosi 50 zł od osoby. Zarząd 

podjął uchwałę o pokryciu opłaty konferen-

cyjnej z funduszu KIK w Katowicach. Pozo-

stałe koszty wyjazdu i udziału w jubileuszu 

warszawskiego KIK poniosą uczestnicy. 

Omówiono udział (wystąpienia) przedstawi-

cieli naszego KIK w konferencji.  

3. Zarząd KIK w Katowicach podjął uchwałę 

w sprawie wystąpienia o odznaczenia państwo-

we dla zasłużonych członków naszego KIK.  

Robert Prorok  

 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowi-

ce, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących 

są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie 

KIK w Katowicach. 

 

Walne Zebrania Delegatów 

KIK w Katowicach 
WZD (sprawozdawcze) odbędzie się w sobotę 

23 kwietnia 2016 r. w siedzibie Klubu. 
 

Pielgrzymka do sanktuarium 

 Matki Bożej Boguckiej 
Piesza pielgrzymka KIK, ZG i SRK odbędzie 

się w niedzielę 22 maja 2016 r. 
 

Rekolekcje KIK w Kokoszycach 
Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu 

rekolekcyjnym w Kokoszycach odbędą się od 

piątku do niedzieli 23 – 25 września 2016 r. Re-

kolekcje będzie prowadził ks. dr Stanisław Pu-

chała. 

Pielgrzymka KIK na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteli-

gencji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 19 listopada 2016 r. 

 

 

Pielgrzymki w 2016 roku 
  

 

Pielgrzymki organizowane 

przez Jana Mikosa 

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiącleciu Dolnym 

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 

684666, e-mail - mikosjan@gmail.com. Dyżur: 

wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu 

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

miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy 

kościele Mariackim. 

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można 

telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat 

traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność 

siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych 

wpłat zaliczek lub całości.  

2.04. sobota. Kraków Centrum JP II 

i Łagiewniki. Święto Miłosierdzia Bożego. Wyj. 

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

zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie opłaty 

drogowe, parkingowe, przewodnik miejscowy.  

23.04.-8.05. 16 dni. Sanktuaria Europejskie: 
Altötting; La Salette - objawienia Maryjne; Awi-

nion - siedziba papieży i antypapieży; Barcelona 

- Sagrada Familia - świątynia Pokutna Świętej 

Rodziny; Montserrat: Sanktuarium Matki Bożej - 

cudowna figurka, którą według tradycji wyrzeź-

bił św. Łukasz; Saragossa; Madryt; Fatima - na-

wiedzenie sanktuarium maryjnego wybudowa-

nego w miejscu objawień Matki Bożej;  Santiago 

de Compostela - sanktuarium św. Jakuba Apo-

stoła, Msza Święta,  zwiedzanie romańskiej ka-

tedry, Lourdes – udział w procesji ze świecami; 

Bordeaux – główne miasto Akwitanii; Paryż - 

gotycka Katedra Notre Dame, dzielnica Łaciń-

skiej, kościół Saint Etienne Du Mont; Saarb-

rücken - most kamienny z 1546 r., kościół św. 

Arnuala w stylu gotyckim. Koszt przy 40 oso-

bach 3890 zł, przy 45 osobach 3790 zł + ok. 120 

Euro na wstępy. Szczegółowy plan pielgrzymki: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/francja-

mikos.doc 

20-22.05. Licheń, Kalisz. Wyj. g. 6:30 Licheń - 

Arka. Koszt 290 zł w pok. 3-4 osobowych 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/francja-mikos.doc
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/francja-mikos.doc
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z łazienkami. dopłata do pok. 2-osob. 40 zł od 

osoby. Świadczenia: przejazd, noclegi w Domu 

Pielgrzyma Arka, posiłki; śniadania i ciepłe 

kolacje, ubezpieczenie.  

18-26.06. 9 dni Medjugorie, Kravica - 

wodospady, Mostar. Fakultatywnie Sarajewo 

i Dubrownik - 24 czerwca 35 lat objawień - 7 

noclegów, 7 śniadań, 6 obiadokolacji. Wyjazd g. 

5:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu 5:15 

z Placu Andrzeja. Koszt 480 zł + 195 Euro. Dla 

chętnych do Dubrownika i do Sarajewa dopłata 

po 25 Euro. Świadczenia: przejazd autokarem 

klimatyzowanym i przejazdy lokalne. 7 noclegów 

w pok. 2 i 3 osobowych, 7 śniadań, 6 ciepłych 

kolacji, Ubezpieczenie NW i KL, opieka 

przewodnika, kapłana, opłaty drogowe, auto-

karowe, parkingowe, wjazdy do miast. Przy 

zapisie wpłata zaliczki 300 zł, całość do 15 maja 

2016.  

12-16.09. 5 dni Włochy: trasa: Padwa - Bazylika 

św. Antoniego - 1 nocleg; Asyż - Bazylika św. 

Franciszka; św. Klary, Bazylika Matki Bożej 

Anielskiej z Domkiem Matki Bożej; Rzym - 

Watykan - 2 noclegi i wyżywienie: 3 śniadania i 2 

ciepłe kolacje. W drodze powrotnej Siena - 

Katedra św. Katarzyny, nocny przejazd; Papieska 

audiencja, zwiedzanie Rzymu - Bazyliki: św. 

Piotra - grób św. Jana Pawła II; na Lateranie - 

Święte Schody; Matki Bożej Śnieżnej. Wyj. g. 

6:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 6:15 z pl. 

Andrzeja, Msza święta - Lechowice Czechy. 

Przyjazd dnia 16 ok. g. 14:00. Koszt: 560 zł + 

160 Euro. Świadczenia: 3 noclegi, 3 śniadania, 

2 obiadokolacje. Ubezpieczenie, przejazdy auto-

karem w tym metrem w Rzymie, przewodnik. Na 

zwiedzanie 30 Euro.  

1.10. Przeprośna Górka - Sanktuarium Ojca 

Pio 8 Błogosławieństw i Częstochowa. Wyj. 

g. 7:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 7:15 

z placu Andrzeja w Katowicach. Koszt 35 zł., 

przyj. ok. godz. 18:00. Świadczenia: przejazd, 

ubezpieczenie, opłaty drogowe i parkingowe, 

przewodnik w Sanktuarium. Wpłata przy zapisie.  

19.11. Pielgrzymka KIK do Częstochowy. 
Wyjazd z parafii na Dolnym Tysiącleciu godz. 

7:30, z pl. Andrzeja g. 7:45. Koszt 30 zł.  

Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, e-

mail - mikosjan@gmail.com. Tel. 32/2544060. 

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na 

Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia 

telefonicznie.  

 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące 

spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. 

dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na 

różne pytania związane z wiarą, religią i Kościo-

łem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem 

Świętym. 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę mie-

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

- Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 

(wejście od podwórza, parter). 
 

Msze św. pierwszopiątkowe 

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 

katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 

z Duszpasterstwem Akademickim.  

Dyżury w siedzibie KIK 

W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 

pierwszy piątek miesiąca.  

Składki: Składki: Od osoby pracującej 5 zł 

miesięcznie, co daje 60 zł na rok, od osoby nie-

pracującej - 3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 

10 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy 

wpłacać przewodniczącemu sekcji. Można też 

wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Pie-

choczek (na posiedzeniach Zarządu w czwartki 

o 17.00 - 11.02, 10.03, 14.04, 12.05, 9.06, 8.09, 

13.10, 10.11 i 15.12 lub na konto KIK 

w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-

014 Katowice konto  

PKO BP SA XI O/Katowice 29 1020 2313 0000 

3302 0124 7709 

Biblioteka KIK 

Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy. 

Informacja o Radzie Porozumienia KIK 

w Internecie: 

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

Informacja o KIK w Internecie: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 

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

Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski, 

Stanisław Waluś (32-

2381797, s.walus@data.pl). 

Nakład: 350 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inte-

ligencji Katolickiej w Ka-

towicach, 40-954 Katowice 

2, skr. poczt. 376. 

mailto:mikosjan@gmail.com
mailto:s.walus@data.pl

