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W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni 

zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On 

wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Pod-

niósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie 

ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to 

i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezu-

sowi. Łk 6,6-11 

 

Rok 2017 – Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej 

w 300. rocznicę tego wydarzenia, Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata 

Alberta, Rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Rokiem Tadeusza Kościuszki,  

Rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Rokiem 100-lecia objawień w Fatimie 
 

 

Objawienia w Gietrzwałdzie 

- 140 lat temu 

- jedyne w Polsce, jakie uznał Kościół 

- 11 IX 1977 r. dekret biskupa Józefa 

Drzazgi zatwierdzający kult objawień 

 
Obrazek Matki Bożej Gietrzwałdzkiej dołączony 

do Naszego Dziennika nr 146 (5899) z 27 VI 2017 r. 

MODLITWA JUBILEUSZOWA NA  

140-LECIE OBJAWIEŃ NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY W GIETRZWAŁDZIE  

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! 

Królowo Niebios i Pani Aniołów! 

Przed 140-tu laty ukazałaś się na warmińskiej 

ziemi dwóm dziewczynkom Justynie i Barbarze, 

aby przypomnieć wszystkim ewangeliczne orę-

dzie Twojego Syna. Wzywałaś do nawrócenia, 

pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwo-

ści. Twoja obecność wśród nas umocniła i nadal 

umacnia Kościół i naszą Ojczyznę. 

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! 

Poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu 

Sercu, aby pełnić wiernie wolę Boga Ojca. Orę-

downiczko i Pośredniczko łask, uproś u Twego 

Syna dla nas serca całkowicie odnowione, aby 

kochały Boga i bliźniego ze wszystkich swych 

sił. Nawiedzaj nas, pocieszaj i wspieraj. Przyjdź 

nam z pomocą i wyzwól nas od wszelkiego nie-

bezpieczeństwa. 

Niech za Twym wstawiennictwem grzesznicy 

dostąpią Bożego miłosierdzia i powrócą na drogę 

świętości.  Uwikłani w różne nałogi niech otrzy-

mają łaskę wyzwolenia i dar trzeźwości. Chorzy 

niech odzyskają zdrowie, samotni, smutni i znie-

chęceni niech odnajdą nadzieję. Niech modlitwa 

różańcowa jednoczy nasze rodziny z Chrystusem, 

uświęca nas i zapala do dawania świadectwa wia-

ry i podjęcia nowej ewangelizacji. 
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Matko Kościoła! 

Uproś nam nowe, liczne powołania kapłańskie, 

zakonne, misyjne i do katechizacji aby Kościół 

Warmiński mógł zostać odnowiony przez świę-

tych kapłanów, osoby konsekrowane oraz świec-

kie zaangażowane w dzieło rozkrzewiania wiary. 

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! 

Otocz nas swą macierzyńską miłością, aby 

Chrystus, Twój Syn, nieustannie rodził się także 

w nas. Pomóż nam, abyśmy nie ulegali egoizmo-

wi, pochlebstwom świata, ani podszeptom złego. 

Amen. 

http://www.kanonicy.pl/gietrzwald-modlitwa-

jubileuszowa/ 

 

DEKRET BISKUPA WARMIŃSKIEGO 

JÓZEFA DRZAZGI  

zatwierdzający kult Matki Boskiej  

w Gietrzwałdzie  

Faktem historycznym, źródłowo potwierdzo-

nym jest, iż dziewczęta warmińskie Barbara 

SAMULOWSKA i Justyna SZAFRYŃSKA 

w roku 1877 zeznały o swoich widzeniach Matki 

Boskiej i usłyszanych od Niej słowach: „Jestem 

Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczę-

ta”, „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali 

Różaniec”, (…)  

Dan w Gietrzwałdzie, w Uroczystość Matki 

Bożej Gietrzwałdzkiej, dnia 11 września Roku 

Pańskiego 1977.  
Ks. dr Cz. Kulikowski, Kanclerz Kurii 

Ks. bp Józef Drzazga, Biskup Warmiński 

Nasz Dziennik, nr 146 (5899), 27 VI 2017, str.2 

 

Co powiedziała Maryja 

„Wszyscy wyrzekają się tu wódki i przyrzekają 

zawsze modlić się na różańcu” – pisał proboszcz 

gietrzwałdzki. „Jakaś tajemnicza siła ciągnie 

pielgrzymów”. Jedyne uznane maryjne obja-

wienia w Polsce wciąż czekają na odkrycie. (…) 

Objawienia miały miejsce w 1877 r., od 27 

czerwca do 16 września. (…) 

Maryja: „Życzę sobie, abyście codziennie od-

mawiali Różaniec”; „Jestem Najświętsza Panna 

Maryja Niepokalanie Poczęta”. (…) 

17 lat temu św. Jan Paweł II w liście z okazji 

125. Rocznicy objawień odpowiadał tak: „W do-

bie otwarcia na świat, które tak wiele znaczy dla 

ludzkiej wolności, słowa Maryi nadal są wezwa-

niem do troski o zachowanie polskiego ducha 

w myśleniu i działaniu, polskiej kultury i polskiej 

tożsamości narodowej, budowanej przez wieki na 

fundamencie umiłowania Boga i Ojczyzny. 

W obliczu przemian społecznych i gospodar-

czych, które choć mają na celu budowanie po-

myślności Kraju, wielokrotnie przynoszą do-

świadczenie ubóstwa, osamotnienia, cierpienia 

i smutku, słowa Maryi nie przestają podnosić na 

duchu: »Nie smućcie się…«. Nie przestają rów-

nież przyzywać do wiary. Tylko ten bowiem, kto 

zawierzy Maryi i Jej Synowi, kto powierzy sie-

bie i swoje sprawy Jej matczynej miłości, kto 

codziennie będzie uciekał się pod Jej obronę, do-

zna pocieszenia”. 

Ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny, nr 36, 

rok XCIV, 10 IX 2017, str.26-27 

 

Tutaj Matka Boża mówiła po polsku 

Był rok 1877. Warmia od ponad 100 lat znaj-

dowała się w granicach Królestwa Prus. (…) 

Wieść o cudownych objawieniach rozchodziła 

się szybko po polskich ziemiach. Do Gietrzwałdu 

zaczęli przybywać pielgrzymi ze wszystkich za-

borów. W okresie objawień do „polskiego Lour-

des”, bo tak nazywano od tego czasu to miejsce, 

przybyło 300 tys. pielgrzymów. W następnym ro-

ku liczba pielgrzymów dochodziła do 70 tys. (…) 

Bł. o. Honorat był przekonany, że to, co się 

stało w Gietrzwałdzie, to szczególny znak dla 

Polaków. Potwierdzać to miały słowa samego 

papieża Piusa IX, który porównując to wydarze-

nie do biblijnego nawiedzenia, miał powiedzieć: 

„A więc teraz Polska powinna wykrzykiwać 

z Elżbietą świętą: «Skądże mi to, że Matka Pana 

mojego przyszła do mnie»”. O. Koźmiński roz-

winął ten wątek, mówiąc: „Skąd nam to, iż Mat-

ka Pana naszego nawiedza nas. Skąd to nam, 

najmłodszemu z ludów chrześcijańskich w Eu-

ropie, że tak wielka i niesłychana łaska udzielona 

nam zostaje, iż Królowa Nieba i Ziemi przycho-

dzi do nas, i to do ostatniego zakątka tej ziemi, 

o którym już nieledwie zapomnieliśmy sami, 

i ojczystą naszą mową przemawia do nas, gdzie 

ta mowa już prawie ustaje?”. (…) 

Bogdan Kędziora, Niedziela, nr 37, 

10 IX 2017, str. 18-19 

 

Orędzie dla Polski – dodatek specjalny 

Maryja jest tu – Monika M. Zając rozmawia 

z ks. Stefanem Porossą CRL, str. I, Świadkowie 

objawień – ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, str. 

II-III, Gietrzwałd pełen cudów – Monika Rogiń-

ska, str. IV 

Nasz Dziennik, nr 2019 (5962), 9-10 IX 2017 
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Rok 2017 – Rokiem 100-lecia 

objawień w Fatimie 
 

Nabożeństwa Fatimskie z Raciborza do Czech 

Raciborski Klub Inteligencji Katolickiej 

w latach dziewięćdziesiątych, gdy po zmianach 

społeczno-politycznych w Czechach zaczął 

odradzać się Kościół katolicki, odpowiedział na 

apel ordynariusza opolskiego ks. bp. Alfonsa 

Nossola i nawiązał współpracę na terenach 

przygranicznych z parafią w Opawie - 

Katarzynkach. Warunki były sprzyjające, gdyż 

proboszczem został tam Polak ks. Kazimierz 

Płachta, wywodzący się z diecezji krakowskiej. 

Współpracę rozpoczęliśmy polsko-czeskim 

spotkaniem opłatkowym w kaplicy i auli 

klasztoru Annuntiata w Raciborzu Zgromadzenia 

Misyjnego Sióstr Służebniczek Ducha Świętego. 

Opłatek pod przewodnictwem ks. Biskupa 

organizujemy co roku, także z udziałem 

Czechów, miejscowych księży proboszczów, 

przedstawicieli grup parafialnych, kół Radia 

Maryja i władz lokalnych. Formy naszej 

działalności były różne, od zwiedzania zabytków 

sakralnych, koncertów zespołów muzycznych po 

spotkania modlitewne zakończone agapą. 

Przyjaciele czescy przejęli także od nas zwyczaj 

dzielenia się opłatkiem na Boże Narodzenie. 

Przed kilkunastu laty dwukrotnie parafianie 

z Republiki Czeskiej przybyli autokarami na 

nabożeństwa fatimskie w Sanktuarium Matki 

Bożej Raciborskiej. Bardzo im się spodobały te 

spotkania modlitewne połączone z Eucharystią, 

Różańcem Świętym - odmawianym w kilku 

językach przez siostry misyjne oraz procesją 

z figurą i świecami wokół świątyni przy 

akompaniamencie orkiestry dętej. 

Za naszą namową już na drugi rok nasi czescy 

przyjaciele z ks. proboszczem Kazimierzem 

Płachtą sprowadzili do swojej parafii w Opawie – 

Katarzynkach i Velkich Hosticach figurę Matki 

Boskiej Fatimskiej i na wzór raciborski 

organizowali również u siebie takie nabożeństwa. 

Kiedy przed dziesięciu laty ks. Kazimierz 

Płachta został przeniesiony do parafii 

Zwiastowania Pańskiego w Ropicach koło 

Cieszyna na Zaolziu, również tam wprowadził 

nabożeństwa fatimskie. Nadal w ramach 

współpracy grupa  z Raciborza uczestniczy 

w tych modlitewnych spotkaniach. 

Nabożeństwa odprawiane są na przemian 

w języku czeskim i polskim. Uczestniczyło 

w nich wielu kapłanów z Raciborza. 

Ostatnio, w ramach obchodów 100-lecia 

objawień fatimskich, uroczystości przewodniczył 

ks. abp. Stanisław Nowak - senior archidiecezji 

częstochowskiej. 
 

 
Mszy św. przewodniczy ks. abp Stanisław Nowak 

(zdjęcie KN). 
 

 
Msza św. – wierni (zdjęcie KN). 
 

 
Procesja fatimska (zdjęcie KN). 
 

 
Ks. abp Stanisław Nowak i Krystian Niewrzoł 

(zdjęcie NN). 

Krystian Niewrzoł 

Zdjęcia Krystian Niewrzoł i NN 
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„Powroty do dziedzictwa 

księdza Herberta Hlubka” 

– opracowanie Aniela Dylus, 
 

Wydawnictwo i Drukarnia 

św. Krzyża, Opole 2017. 

Spis treści 

WPROWADZENIE 

(Aniela Dylus) 

BIOGRAM (opracowała: 

Aniela Dylus) 

I. MŁODOŚĆ, STUDIA, 

PRACA Wywiady z księ-

dzem Herbertem Hlubkiem 

z lat 1987, 2000, 2002, 

2005, 2008 

II. FILOZOFICZNE PASJE, DUSZPA-

STERSKIE BYCIE I DZIAŁANIE O księdzu 

Herbercie Hlubku: próby podsumowań 

III. DO ZOBACZENIA W DOMU OJCA Wspo-

mnienia, teksty okolicznościowe po śmierci 

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA: Codzienna modli-

twa ks. Hlubka 

W książce są zamieszczone teksty i zdjęcia kil-

ku członków KIK w Katowicach. Autorzy tek-

stów to Guzek Cecylia (str. 38), Olszewski Cze-

sław (str. 40), Pająk Jan (str. 40), Smolik Marek 

(str. 41), Stanek Krystian (str. 42-44), Waluś Sta-

nisław (str. 45-51), Zięblińska Barbara (str. 152-

183), Muskała Piotr (str. 184-195). Autorzy 

zdjęć: Barbara Zięblińska (str. 148), Antoni Wi-

niarski (str. 294 i 368).  

Książkę można nabyć w księgarni „Na Szlaku” 

w Rudach Raciborskich (tel. 506 350 577).  

Stanisław Waluś 

 

Drogowskazy Szefa 

„Powroty” – wychowankowie i przyjaciele ks. 

Herberta Hlubka przygotowali o nim książkę. 

To nie pierwsze takie przedsięwzięcie po śmierci 

Szefa, jak go nazywali. Ks. Herbert Hlubek, wielo-

letni duszpasterz środowiska akademickiego dzia-

łał głównie w Gliwicach i Zabrzu. Pochodził 

z diecezji opolskiej, zmarł 23 grudnia 2013 r. 

w wieku 84 lat. Jego grób znajduje się w rodzin-

nym Borucinie za Raciborzem. (…) 

Całość jest bogato ilustrowana, można też zna-

leźć także biogram ks. Hlubka i – zamiast zakoń-

czenia – piękną modlitwę do Najświętszej Maryi 

Panny, która miał zwyczaj codziennie odmawiać. 

Klaudia Cwołek, Gość Niedzielny, nr 35, rok 

XCIV, 3 IX 2017, Gość Gliwicki, str. VIII 

Festiwal Organizacji Pozarządowych  

9 września 2017 r. 
 

W tym roku Festiwal Organizacji Pozarządo-

wych został zorganizowany na Rynku w Kato-

wicach, gdzie w miasteczku festiwalowym orga-

nizacje pozarządowe miały możliwość prezenta-

cji. Jedną z tych organizacji był Klub Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach. Zainteresowanym 

w godz. 11 – 17 oferowaliśmy krótki informator 

o KIK-u, program pielgrzymek, informacje 

o najbliższych spotkaniach, biuletyny „Dlatego” 

oraz po raz drugi książki i czasopisma w ramach 

akcji „Książka za darmo”. Książki przekazała 

Pani Ewa Raj z Katowic, która przeglądnęła bi-

bliotekę po śp. pani Jadwidze Albercie Rezler 

z Sosnowca. Wybrała ponad 500 książek i kilka-

dziesiąt egzemplarzy miesięcznika „W Drodze”, 

miesięcznika „Powiernik Rodzin” i dwumie-

sięcznika „Oaza” – pisma Ruchu Światło-Życie. 

Pani Jadwiga Alberta Rezler często przyjeżdżała 

do Gliwic, do ks. Herberta Hlubka i wiele ksią-

żek na pewno kupiła za jego radą. Kilka miesię-

cy temu książki z Sosnowca do siedziby naszego 

KIK przewiózł Lesław Zakrzewski przy pomocy 

Roberta Proroka i Stanisława Walusia. W sobotę 

rano 9 września Antoni Winiarski przewiózł 

książki i inne materiały na teren miasteczka fe-

stiwalowego. Książki były chętnie brane, a Ro-

bert Prorok doradzał niezdecydowanym. 

 
 Stoisko KIK w Katowicach. Zachętą do brania ksią-

żek jest napis: „Weź Przeczytaj Podaj dalej” i facho-

we rady Roberta Proroka – 11.56. 

Naprzeciw naszego stoiska było stoisko Pol-

skiego Towarzystwa Kulturalnego. Zaintereso-

wała mnie praca z dziećmi, poprosiłem o folder. 

PTK między innymi prowadzi placówkę wspar-

cia dziennego w Katowicach Nikiszowcu, która 

dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 6 – 

13 lat. Dzieci mogą rozwijać swoje zaintereso-

wania i aktywnie spędzać czas. Prowadzone są 

kółka, m.in. plastyczne, sportowe, kulinarne. Jest 
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to alternatywa dla komputerów, … - jak mi po-

wiedział pan majsterkujący z dziećmi na stoisku. 

 
Stoisko Polskiego Towarzystwa Kulturalnego – 13.55. 

Przez pewien czas był z nami prezes Andrzej 

Dawidowski. Odwiedzili nasze stoisko Prezydent 

Katowic Marcin Krupa, radna jednostki pomoc-

niczej Ilona Kanclerz, radny Miasta Katowice 

Michał Luty i Pełnomocnik Prezydenta ds. Orga-

nizacji Pozarządowych Agnieszka Lis.  

 
Zainteresowanie książkami nie maleje – 13.58 

Pod koniec dyżuru przyjechał Antoni Winiar-

ski, aby zabrać z Robertem Prorokiem to co po-

zostało (w tym 29 książek i 6 egzemplarzy czaso-

pism) do siedziby naszego Klubu. 

Stanisław Waluś 

 

 

4 września 2017 r. odeszła do Pana 

Ryszarda Skowron 
 

Urodziła się 3 kwietnia 1925 r. Członkiem KIK 

w Katowicach była od stycznia 1989 r. (deklara-

cja członkowska nr 1734). Ryszarda Skowron 

pracowała w Bibliotece Głównej Politechniki 

Śląskiej pełniąc dyżur w czytelni. Często spoty-

kałem Ją jako pracownik naukowy – zawsze sta-

rała się doradzić czytelnikowi. Regularnie brała 

udział w środowych spotkaniach gliwickiej sek-

cji KIK w Katowicach.  
 

 
Msza św. w parafialnym kościele św. Michała Ar-

chanioła w Gliwicach. 

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 

8 września 2017 r. o godz. 12.00 w kościele św. 

Michała Archanioła w Gliwicach przy ul. Bole-

sława Krzywoustego 1. Na początku homilii ce-

lebrans powiedział, że zalecaną praktyką na po-

grzebach jest, aby nie mówić o zmarłych. Nam 

pozostaje wypełnić uczynki miłosierdzia: na 

cmentarzu ciało pogrzebać i modlić się za zmar-

łych. Powiedział między innymi, że 8 września 

to urodziny Najświętszej Maryi Panny i jak każ-

dy z nas miał dzień swoich narodzin, to będzie 

miał też dzień swojej śmierci. Komunia św. była 

udzielana pod dwiema postaciami i prawie wszy-

scy obecni przyjęli Ciało i Krew Pana Jezusa.  

Po Mszy św. odwieźliśmy Zmarłą na cmentarz 

Lipowy przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 

w Gliwicach. 
 

 
Grób z urną z prochami śp. Ryszardy Skowron po-

kryły kwiaty, a wśród nich wiązanka z napisami: 

„Zmartwychwstaniemy”, „Klub Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach”. 

Stanisław Waluś 
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Ocalić od zapomnienia 
 

Lista osób wpisanych do zeszytu 

zbierania składek w gliwickiej sekcji  

KIK w Katowicach 

Składki zbierali: na początku Jan Pająk, od 

1988 roku Barbara Gosiewska a od 2003 roku 

Marek Smolik. Podano datę wpisania się do KIK 

w Katowicach, w nawiasie numer deklaracji 

członkowskiej i w drugim nawiasie informację o 

śmierci. Zaznaczono też członków honorowych.  

Pytajniki oznaczają niepewne dane – o nazwi-

sku lub dacie wstąpienia do KIK. Czytelnicy 

„Dlatego” proszeni są o korektę – uzupełnienie 

tej listy poprzez poinformowanie Stanisława Wa-

lusia (32 2381797, s.walus@data.pl).  
 

Bachniak Jacek 4.1985 (1237)  

Bietkowska Olga 1.1981 (141) 

Binkowski Władysław 1981 

Borecka Stanisława 1981 

Borecki Lesław 1981 

Brańczyk Piotr 1985 ? 

Cichowska Regina 1987 

Cieślewicz Józefa 1984 

Cieślewicz Grzegorz 1984 ? 

Cyrus-Sobolewska Krystyna 4.1999 (zmarła 

2007) 

Czyż Gizela 1985 ? 

Darlewski Jan 1999 (zmarł 24.06.2009) 

Darlewska Krystyna 12.1988 (1725) 

Doros Zbigniew 2007 (zmarł 23.12.2016) 

Dudek Czesława 1983 

Dudzicz Czesława 6.1984 (914) (zmarła 

6.02.2012) 

Dyczak Andrzej 1985 ? 

Ferenc Anna 1981 

Ferenc Michał  1981 

Fojcik Henryk  1981 

Frączek Stanisław 1981 (zmarł 22.05.2011) 

Gabryś Danuta 1987 

Gadomska Ludwika 11.2004  

Gawor Piotr 1981 

Gerard-Sakałus Maria 2007 

German Teresa 1984 

Gładysz Zofia 1984 

Gosiewska Barbara 3.1981 (445) 

Guzek Cecylia 10.1989 (1852) 

Hallek Antoni 1981 (zamieszkały Zabrze) 

Hanz Anna 1984 

Hince Zofia 3.1998 (2106) 

ks. Hlubek Herbert 10.1988 (Czł. Hon. - zmarł 

20.12.2013) 

Hofman Roman 3.1981 (443) (zmarł 2001 ?) 

Ibrom Elżbieta 1984 

Jakubiec Henryk 1.1981 (242) 

Jarocki Bolesław 12.1988 (1726) (zmarł 

22.02.2003) 

Jarocka Krystyna 1984 ? (zmarła 26.01.2002) 

Jarzębowska Jadwiga 12.1995 (2061) 

Jarzębowska Joanna 12.1995 (2062) 

Jędrzejewski Dariusz 03.2017 

Jórasz Maria 11.1984 (1095) (zmarła) 

Kapinas Janina 6.1991 (1976) 

Kapryan Halina 3.1984 (878)  

Kępka Lucjan 1984 ? 

Kępka-Śliwa Barbara 1986 

Klatka Irena 1984 ? 

Klonowska Janina 1981 

Knosala Ryszard 1981 

Kolano Jadwiga 1981  

Korczowska Anna 3.1981 (348)  

Korczowski Jerzy 3.1981 (349) (zmarł 

8.04.2003) 

Kosek-Skrzywan Anna 6.1981 (548) (zmarła 

18.12.2003) 

Kosiak Wojciech 1981 

Kostecka Joanna 1984 

Kotowicz Rita 10.1984 

Kotowicz Stefania 5.1981 (542) 

Kowalska Zofia 1.1985 (1127)  

Kozak Andrzej 1981 

Kozak Elżbieta 1981 

Kręciszek Andrzej 1984 

Kręczyński Jacek 1981 

Król Jadwiga 1981 

Krupińska Elżbieta 3.1998 (2107) (zamieszkała 

Zabrze) 

Kuc Konrad 1984 ? 

Kuc Monika 1984 ? 

Kukurba Hanna 1981 

Kurtycz Marian 1987 

Liberus Zygfryd 1981  

Lipska Ludmiła 5.1981 (535) (zmarła 2017)  

Lipski Tadeusz 5.1981 (536) (zmarł 20.05.2016) 

Lutogniewski Adam 1981 

Lutogniewska Beata 1981 

Łach Kazimierz 1981  

Machcińska Marianna 2.2010 

Majewska Irena 1984 ? 

Machura Lucjan 5.1998 (2108) 

Mańka Franciszek 2.1984 (858) (zmarł 

21.11.2013) 

Mańka Gerard 3.1991  

Malina Anna 5.1983(689) 

mailto:s.walus@data.pl
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Malina Mieczysław 1983 

Marek Mirosław 1986 

Miazgowicz Marta 1987 

Miazgowicz Władysław 1987 

Mienkinia Barbara 1999 

Mikłaszewska Barbara 12.1984 (1117) 

Mocekowski Franciszek 1986 

Moczkowski Franciszek 1981 

Mokrski Bolesław 5.1981 (537) (zamieszkały 

Przyszowice) 

Morski Ferdynard 1981 

Muskała Piotr 1981 

Nalewowa Jolanta 1981 

Niementowska Anna 10.1984 (1084) 

Niźninkiewicz Helena 1984 

Niźninkiewicz Ryszard 1984 

Okrzesik Jolanta 12.2001 

Olaś Małgorzata 1984 

Olender Joanna 5.1983 (691) 

Olszewski Czesław 11.1980 (30) 

Pająk Jan 1981 

Pałka Zenon 1985 

Paszkowski Marian 1986 

Pawliszyn Bronisław 1984 

Pich Juliusz 1.1990 (2013) 

Pietryga Irena  1983 

Piwowarczyk Irena 1985 ? 

Plewa Andrzej 1984 

Plewik Stefan 5.1983 (696) 

Pluskota Bożena 1.1990 (1870) 

Podleska Jadwiga 1981 (Czł. Hon. - zmarła) 

Poloczek Fryderyk 1984 ? 

Popławski Czesław 1981 (zmarł 20.07.2002) 

Popławski Janusz 1981 

Procel Krzysztof 1983 

Rabiasz Bogumiła 1985 

Rażniewska ? Maria 1985 

Rożek ? Elżbieta 1988 

Rożnowska Krystyna 10.1994 (2044) (zmarła 

3.05.2010) 

Rzymkowska Barbara 01.2003 

Sałata Teresa 12.01.2017 

Senkowski Janusz 1984 

Senkowska–Jarosz ? Helena 1984 

Sikora Jadwiga 1986 ? 

Siódmok Jan 1985 

Skowron Ryszarda 1.1989 (1734) (zmarła 

4.09.2017) 

Smolik Helena 1986 

Smolik Marek 3.1987 (1524) wcześniej KIK w 

Kędzierzynie-Koźlu 

Sobolewska Krystyna 1999 

Sosna Joanna 1984 

Stanek Krystian 1981 

Stankiewicz Janina 1984 ? 

Stankiewicz Maria 1983 

Stankiewicz Wiesław 1983(zmarł)  

Stroński Bolesław 10.1987 (1623) (zmarł 1998) 

Strzeszewska Irena 1.1988 (1638) (zmarła) 

Szałajko Urszula 2.1994 (2031) (zmarła 

14.01.2014) 

Szostek Maria 11.1985 (1288) 

Szweda Tadeusz 4.1992 (1988) (zmarł 

17.12.2010) 

Szweda Zdzisława 6.1981 (556) 

Szyrajew Maria 1981 

Świda Irena 1984 

Świderski Wiesław 1981 

Tettamandi Stefania 1983 

Trela Hubert 1981 

Turkiewicz Adam 1981 

Tytkowski Stanisław 11.1990 (2002) 

Waluś Irena 11.1980 (717) 

Waluś Stanisław 11.1980 (49) 

Warteresiewicz Maria 6.2003 (zamieszkała Za-

brze) 

Wawrzyczek Grzegorz 1983 

Wawrzyczek Zofia 1983 

Wawrzynek Andrzej 1981 

Wiendlocha Janusz 1987 

Widera Jadwiga 1983  

Winiarski Jacek 1985  

Wiśnicka Halina 1984 

Wiśniewski Bogumił 1981 (zmarł)  

Wojciechowski Jan 1985 ? 

Wojcieszek Barbara 3.1981 (344) (zamieszkała 

Zabrze) 

Wojdyło Izabela 2.1984 (869) 

Wojtom Tadeusz 1983 

Woźnica Jolanta 1985 ? 

Zagajewska Anna 3.1987 (1526) (zmarła) 

Zaremba Janina 1984  

Zator Czesław 1984 

Zielińska Helena 1981 (Czł. Hon., zmarła 

26.06.2001) 

Zielonka Jerzy 11.1980 (52) (zmarł 5.08.2012) 

Zięblińska Barbara 10.1984 (1091) 

Znaniecka Teresa 1981 

Zuziak Piotr 1984 ? 

Zuziak Ruta ? 1985 ? 

 

Barbara Gosiewska, Bolesław Mokrski,  

Marek Smolik, Stanisław Waluś 
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List do redakcji „Znaku” 
 

Piszę ten list ze smutkiem i z żalem. Lata spę-

dzone w Redakcji miesięcznika „Znak” (…) na-

leżą do najpiękniejszych w moim życiu. (…) De-

cyzja wykluczenia Pana Jarosława Gowina z Re-

dakcji podjęta przez jej członków jest dla mnie 

znakiem (…) zaprzeczenia wielkiej tradycji euro-

pejskiego i chrześcijańskiego pojmowania wolno-

ści człowieka, a także pierwotnej tradycji „Zna-

ku”. Decyzja ta ma charakter czysto polityczny. 

Nie należałem i nie należę do żadnej partii. (…) 

Nie zawsze zgadzałem się z poglądami Jarosława 

Gowina. Nigdy jednak nie zdecydowałbym się 

potraktować go tak, jak potraktowała go obecna 

redakcja „Znaku”. Wyrażając sprzeciw (…) pro-

szę o usunięcie mojego nazwiska z Kolegium Re-

dakcyjnego (…). 

Stanisław Grygiel 

List publikujemy na prośbę autora. Skróty redak-

cji GN. 

Gość Niedzielny, nr 31, rok XCIV,  

6 VIII 2017, str. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Sariusz-Skąpski 
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich 

Jego zamordowany w Katyniu ojciec był 

przed wojną prokuratorem w Ministerstwie 

Sprawiedliwości w Warszawie, a matka zmarła 

w 1942 roku. Miał wyższe wykształcenie poli-

techniczne. W latach 1996-2003 był wice-

przewodniczącym Rady Federacji Rodzin Ka-

tyńskich, a od grudnia 2006 roku pełnił funk-

cję prezesa Federacji. Miał 73 lata. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010 r., str. 23 

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

Smoleńska rocznica w Gliwicach 

Jak w każdym miesiącu w Rzymskokatolic-

kiej Parafii Wojskowej pw. św. Barbary 

w Gliwicach 10 kwietnia 2017 r. sprawowana 

była Msza św. o godz. 18.00 w związku z Na-

rodowym Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-

tyńskiej. Mszy św. przewodniczył ks. pro-

boszcz ppłk Krzysztof Smoleń, który powie-

dział, że będziemy się modlić za tych, którzy 

zginęli w 1940 r. w Katyniu i za ofiary woj-

skowej katastrofy 10 IV 2010 r. pod Smoleń-

skiem. Ks. proboszcz wspomniał prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego, prezydenta na uchodźc-

twie, ks. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego, 

parlamentarzystów, … Powiedział, że bę-

dziemy modlić się za całą delegację prosząc 

o zbawienie wieczne. 

 
Poczty sztandarowe. 

Powitał zebranych wymieniając dowódcę 

Garnizonu Gliwice, dowódcę AGAT-u i do-

wódcę VI Batalionu Powietrzno-Desan-

towego i na końcu przedstawicieli Gliwickie-

go Klubu Gazety Polskiej, organizatorów 

uroczystości. Homilię wygłosił wikary parafii 

św. Barbary ks. por. Sławomir Bylina. Do ze-

branych powiedział, że jesteśmy po to, aby 

modlić się za tych, którzy spotkali się już 

w Królestwie Niebieskim. 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Ogłoszenie o Mszy św. – zdjęcie 9.06.2013. 

W Parafii Wojskowej p.w. św. Barbary 

w Gliwicach 10 czerwca 2013 r. o godzinie 

18:00 zostanie odprawiona MSZA ŚWIĘTA 

w intencji Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Po 

mszy św. odbędzie się wspólna modlitwa oraz 

wspomnienie śp. gen. Kazimierza Gilarskiego 

– przy kaplicy Golgota Polska. Serdecznie za-

praszamy! GLIWICKI KLUB GAZETY 

POLSKIEJ. 
-------------------------- 
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Wydarzenia w kościele 
 

 

Wydarz w naszych środowiskach 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy opisywane 

Waluś – kartka do Timm 

Europ parafia w Lipniku 

 

Omylińscy – order dla  

 

 

 

 

 

Wiersz Zajaczkowskiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z nas jest przed Bogiem kimś wyjąt-

kowym. O tych, którzy zginęli w Katyniu 

powiedział, że mieli swój honor i walczyli 

w obronie Ojczyzny. Dalej kontynuował, że 

takimi bohaterami byli też ci, którzy zmierzali 

na rocznicę tego haniebnego wydarzenia 

i zginęli w locie nad Smoleńskiem. Potem 

nawiązał do wydarzeń Wielkiego Tygodnia, 

gdy zdrajca Judasz pouczał Jezusa, że Maria 

Magdalena niepotrzebnie wydała pieniądze. 

Jezus doświadczył zdrady i zaparcia, ale i mi-

łości. Homilię zakończył słowami: warto, 

abyśmy takie wartości jak Bóg, Honor, Oj-

czyzna pielęgnowali w naszym życiu. Amen. 

Po błogosławieństwie odśpiewaliśmy Boże 

coś Polskę i wyszli przed kościół, gdzie pan 

Jan Święcicki wspomniał gen. Stanisława 

Komornickiego - jedną z ofiar 10 kwietnia 

2010 roku (co miesiąc jest wspominana syl-

wetka kolejnej osoby). Potem odmówiono 

dziesiątkę Różańca Świętego, a poczet Służby 

Więziennej złożył kwiaty w Golgocie Pol-

skiej. 

 

 
Po lewej: poczet Służby Więziennej. 

 

 
Modlitwa w intencji Ofiar. 

 

 
Kwiaty i znicze w Golgocie Polskiej. 

Nowa przestrzeń pamięci 

W Łodzi powstał pomnik upamiętniający 

ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 

2010 r. (…) Uroczystość pod przewodnic-

twem abp. Jędraszewskiego, z wojskowym 

ceremoniałem, z udziałem przedstawicieli 

władz państwowych – m.in. wicepremiera 

Piotra Glińskiego i szefa MON Antoniego 

Macierewicza – oraz samorządowych, rozpo-

częła się Mszą św. w łódzkiej archikatedrze 

w intencji śp. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz 

pozostałych ofiar katastrofy, a także w inten-

cji ojczyzny. (…) Odsłonięcia pomnika 

w imieniu przedstawicieli rodzin ofiar kata-

strofy dokonał prezes PiS Jarosław Kaczyń-

ski. 

Anna Jóźwik, Niedziela, nr 22, 28 V 2017, str. 9  

Krzyk wdowy 

Pełne bólu słowa wdowy po admirale An-

drzeju Karwecie, który zginął w katastrofie 

smoleńskiej, są krzykiem o prawdę i wielkim 

aktem oskarżenia wobec ludzi badających 

okoliczności tej tragedii. 

Mariola Karweta przez 7 lat milczała. Miara 

się jednak przebrała, gdy w końcu czerwca 

doszło do ekshumacji ciała jej męża. Przeżyła 

szok. Zobaczyła mundur męża, a pod nim ob-

cą bieliznę. (…) W trumnie znajdowały się 

obce szczątki, m.in. dodatkowa prawa ręka, 

żuchwa… - W workach na śmieci w trumnie 

mojego męża były szczątki ośmiu osób, 

w tym mojego męża oraz dwa nierozpoznane, 

których nie udało się zidentyfikować – tłuma-

czyła. Z kolei szczątki jej męża znaleziono 

jeszcze w czterech innych trumnach. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,  

nr 33, rok XCIV, 20 VIII 2017, str. 10 

Tekst, zdjęcia i wybór Stanisław Waluś 
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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 4 Świat nieludzki 
 

Bp Krzysztof Zadarko 

Dlaczego nie ma protestu przeciw bezbożności? 

To jest niepojęty cud, wydarzenie nieporówny-

walne z żadnym innym wydarzeniem na świecie 

– wokół malutkiego Dziecięcia, wokół stajni, 

żłobu i zwierząt, wokół bardzo prostych ludzi 

gromadzą się bogaci i biedni, wysoko stojący i ci 

z nizin. (…) 

Nastała dziwna moda na kpinę, szyderstwo, 

ironię, bluźnierstwo i pogardę dla spraw Bożych, 

dla świętych spraw, dla świętych osób i dla świę-

tego Kościoła. (…)  

Św. Paweł zachęca nas do rozumności, sprawie-

dliwości, pobożności. Do rozumności! Religia 

chrześcijańska jest najbardziej logiczna ze wszyst-

kich religii, tu wszystko jest uporządkowane, 

wszystko wiadomo – czego oczekuje od nas Bóg 

i co może człowiek. Tu nie ma miejsca na magię, 

na czarowanie irracjonalnymi przeżyciami i uczu-

ciami.  To nie jest New Age, które fascynuje ludzi 

nieokreślonymi klimatami emocji i wrażeń. Reli-

gia chrześcijańska to nie „klimaty”, to wielka 

i konkretna prawda o Bogu, człowieku i wieczno-

ści. Sprawiedliwość w jej świetle to nie tylko od-

danie tego, co się komuś należy, ale zgoda i przy-

jecie do swojego życia Boga samego. (…) 

Homilia podczas pasterki w Koszalinie,  

24 grudnia 2011 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Warto przeczytać 
 

Andrzej Wielowieyski 

Losowi na przekór 

Biblioteka Gazety Wyborczej 

Warszawa 2015 

Spis treści 

Wstęp 

Rozdział 1 Cielęce lata i wojna 

 

Rozdział 2 Złote studenckie lata 

Rozdział 3 Budowanie zrębów 

Rozdział 4 Jak nam się udało? 

Rozdział 5 Lata doświadczeń i dojrzewania 

Rozdział 6 Wielki zryw wolności 

Rozdział 7 Przełom ku niepodległości 

Rozdział 8 Ze wspomnień parlamentarnych 

i późniejszych 

Lista skrótów 

Aneksy 

Indeks osób 

W książce tej jest obszerny indeks nazwisk li-

czący ponad 1500 pozycji, a wśród nich są 

wspomniani członkowie KIK w Katowicach, 

wobec tego czytelnikom „Dlatego” udostępniam 

odpowiednie fragmenty. Imiona i nazwiska 

członków KIK w Katowicach zaznaczyłem pi-

smem pogrubionym i do tekstu wprowadziłem 

drobne uzupełnienia i poprawki pismem pochy-

łym. 

Str. 163: 

Mój szczególny podziw wzbudziło środowisko 

duszpasterstwa akademickiego prowadzone przez 

ks. Thomasa [Oskar Thomas – w indeksie] przy 

katedrze w Katowicach. Tam studenci [powinno 

być absolwenci – uwaga moja SW] sami organi-

zowali seminaria i sympozja. Pomagała im sku-

tecznie Halina Bortnowska z Krakowa. Niezapo-

mniane są dla mnie krótkie epizody teatralne 

opracowane i wykonane przez studentów, już 

w latach 70., pokazujące szczególną dolę Śląska 

w różnych okresach historycznych. Jak się zdaje, 

duży wkład w te przedstawienia wniósł mój przy-

jaciel Andrzej Szyja, późniejszy inżynier i niezły 

poeta. Spotkaliśmy się chyba ostatni raz na zjeź-

dzie „Solidarności” w gdańskiej hali „Oliwia” 

w 1981 r., był członkiem władz regionu. Zginął 

na początku stanu wojennego [29 sierpnia 1983 r. 

– uwaga moja SW] w wypadku samochodowym, 

jak sądzę zaaranżowanym przez SB (uszkodzenie 

hamulców w samochodzie). Rozpacz jego żony 

Krystyny, która została sama, chora, z małymi 

dziećmi, była dla mnie czymś przejmującym. 

Wraz z Szyjami działało w Katowicach w latach 

70. liczne grono przyjaciół: Miazgowiczowie, [nie 

są wymienieni w indeksie – Janina i Władysław] 

Waloszkowie [nie są wymienieni w indeksie – Ni-

na i Kazimierz], Olszewscy [nie są wymieni w in-

deksie – Dorota i Czesław], Staszek Waluś [Wa-

luś Stanisław w indeksie], Wojtek Sala [Sala 

Wojciech w indeksie], Jacek Kogut [powinno być 

Jerzy Kogut – uwaga moja SW] i wielu innych. 
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Str. 363: 

Zostali mi w pamięci starzy koledzy z duszpa-

sterstw: Andrzej Szyja z Katowic, Przemek Fen-

rych ze Szczecina, Jerzy Kropiwnicki z Łodzi, 

Marian Jurczak z Tarnowa, Hilbrycht z Żywca, 

Kęcik i Janowski od rolników… 

Str. 378: 

Był to także czas dobrej, przyjacielskiej 

współpracy z zespołem „Gościa” [chodzi o tygo-

dnik „Gość Niedzielny” wydawany w Katowi-

cach – uwaga moja SW], ze wspaniałym, fanta-

zyjnym redaktorem naczelnym ks. Stanisławem 

Tkoczem. Który dał mi sporo swobody, i z ca-

łym zespołem, z redaktorem Franciszkiem Szpo-

rem i jego rodziną, czy z Renatą Zwoźniakową, 

starą koleżanką z „Więzi”. Boczył się chyba tro-

chę na mnie Czesław Ryszka, na którego miej-

sce wszedłem ze swoim felietonem. Był później 

parlamentarzystą o orientacji prawicowo-

konserwatywnej, ale stosunki między nami po-

zostały koleżeńskie.  

Str. 456: 

Spotkania w Tychach, Bytomiu, Gliwicach, 

a także w Rybniku czy Piekarach były okazją do 

odnawiania starych znajomości. W Bytomiu od-

wiedzałem starego kolegę z pielgrzymek ks. 

Hlubka [Hlubek Herbert – w indeksie], w Ja-

strzębiu z miejscową kandydatką Stanisławą 

Krauz byliśmy w kościele „na Górce” u ks. Czer-

neckiego, naszego gospodarza z czasów strajko-

wych; byliśmy z Polmańskimi u Gintera Kupki, 

szefa domu kultury w Piekarach. (…) 

Znaczna część wyborczych spotkań odbywała 

się na terenie kościelnym. Mój pierwszy wiec wy-

borczy w Katowicach odbył się na dziedzińcu pa-

rafii na Osiedlu Tysiąclecia. Biskup katowicki 

Damian Zimoń, zresztą dawny redaktor „Gościa”, 

był nam przyjazny i pomagał, ile mógł (udzielając 

pomieszczeń, pomagając w kweście wyborczej 

i informując wiernych o spotkaniach). Po wybo-

rach witał mnie ceremonialnie w katedrze. 

Str. 497: 

Szczególnie dobrze wspominam z lat 1989-

1991 pracę i spotkania na Śląsku. Piękne powita-

nie przez bp. Damiana Zimonia w katedrze no-

wo wybranych senatorów, radykalne zmiany 

w administracji województwa (premier zmienił 

nie tylko wojewodów, zmieniła się też większość 

kierowników wydziałów), przyjaźń z nowym sze-

fem Katowickiego Holdingu Węglowego Tade-

uszem Demelem i dobre stosunki z Alojzym Pie-

trzykiem i władzami „Solidarności”. Bardzo mi 

pomagał szef mojego biura Józio Buszman 

[Buszman Józef – w indeksie], dawny przyjaciel 

z katowickiego KIK-u, późniejszy marszałek 

sejmiku górnośląskiego.  

Stanisław Waluś 

 

 

Warto przeczytać 
 

Andrzej Jarczewski 

Prawda po epoce post-truth 

„Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnic-

two Naukowe 

Katowice 2017 

Spis treści 

1. Wstęp do decyzji: prawda 

2. Bifurkacja ‘prawdy’ 

3. Źródło pojęcia prawdy 

4. Rozkład na nazwy czynności relewantnie 

pierwsze 

5. Algorytm Atrybucji Aletycznej (AAA) 

6. Prawda limezyjna 

7. Aletyka Czwartego 

8. Transformacje i transformaty 

9. Dopełnienie obrazu 

10. Aletyka algolemów 

11. AAAbilność informacji 

12. Leksykaty i błąd Heidegera 

13. Prawda. Warunki normalne 

14. Prawda w nauce i sztuce 

15. Restart logiki 

16. Logika w sądzie i casus Lorenza 

17. Sposób istnienia idei prawdy 

18. Gdy prawda jest nierelewantna 

19. Zwodnicze analogie 

20. Narracje spiskowe 

21. Negazyjność, negatywność i negowalność 

22. Negacja pozytywna. Podsumowanie 

23. Tezy o prawdzie 

24. Logika wyboru. Wprowadzenie 

Indeks autorów 

Streszczenie 

Summary 

Le résumé 

Zusammenfassung 

AAA wyklucza paradoks kłamcy 

Pierwsza definicja informacji 

Recenzenci: 

prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki 

prof. zw. dr hab. Józef Bańka 

Stanisław Waluś 
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Posłałem kartkę  

do Fransa Timmermansa 
 

W Naszym Dzienniku nr 182 (5935) z 8 VIII 

2017 r. była dołączona kartka do wiceprzewodni-

czącego Komisji Europejskiej Fransa Timmer-

mansa z żądaniem poszanowania podstawowych 

praw człowieka i narodów. Kartkę podpisałem, 

nakleiłem znaczek (zdjęcia niżej z 9 VIII 2017 r.) 

i wrzuciłem do skrzynki pocztowej. 

 

 
 

Treść po polsku: 

 

W Unii Europejskiej nie są przestrzegane fun-

damentalne prawa. Niektóre z nich są nagminnie 

łamane. Oczekujemy od Wiceprzewodniczącego 

Fransa Timmmermansa zaangażowania w celu 

przywrócenia praworządności w poszczególnych 

krajach oraz całej Unii Europejskiej. 

Europa oparta jest na trwałych zasadach i jako 

obywatel Polski domagam się ich przestrzegania. 

To także obowiązek Komisji Europejskiej, aby 

zdecydowanie przeciwstawiać się bezprawiu. 

Apeluje, żeby wypełnił Pan swój obowiązek ja-

ko Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

i zatroszczył się o elementarne prawa, na których 

osadzone są Europa i Unia Europejska: 

 nienaruszalność i suwerenność poszczegól-

nych państw Unii, 

 ochronę życia człowieka bez żadnych wyjąt-

ków – czyli od poczęcia do naturalnej śmier-

ci, 

 ochronę małżeństwa, które jest związkiem 

kobiety i mężczyzny, 

 wychowanie dzieci w wierze, 

 realne respektowanie wolności sumienia, 

w tym lekarzy i farmaceutów, którzy nie zga-

dzają się na zabijanie nienarodzonych, 

 równouprawnienie w sferze gospodarczej 

i niefaworyzowanie jednych krajów kosztem 

innych, 

 ochronę granic poszczególnych państw i całej 

Unii. 

 

Stanisław Waluś 

 

Pomruki Brukseli 

i polski interes narodowy 
 

Pomruki elit unijnych wobec Polski nie słabną. 

Z urlopu wrócił Frans Timmermans i już za-

ostrza działania wobec Polski. (…) 

Im bardziej przywódcy europejscy ostro wy-

powiadają się o Polsce, tym nasi obywatele 

trzeźwiej mogą ocenić, o co naprawdę toczy się 

gra. Coraz mniej jest w naszej Ojczyźnie osób, 

które przyznają rację Macronowi, Merkel czy 

Timmermansowi w toczących się sporach, a co-

raz więcej popiera nasz rząd, a więc widzi, na 

czym polega polski interes narodowy. W tak ja-

sno zarysowanym konflikcie można też realniej 

ocenić działania na salonach europejskich poli-

tyków pokroju Borysa Budki czy Donalda Tu-

ska. I jest to ocena dla nich coraz bardziej dru-

zgocąca. 

 Prof. Mieczysław Ryba, Nasz Dziennik,  

nr 203 (5956), 2-3 IX 2017, str. 31 

Prof. nadzwyczajny KUL dr hab. Mieczysław 

Ryba jest prezesem KIK w Lublinie. 

 

 

Uhonorowany przez Prezydenta RP 
 

W parafii pw. NKPJCh w Bystrej Krakowskiej 

w ostatnią niedzielę sierpnia br. podczas uroczy-

stej Mszy św. miało miejsce przekazanie nada-

nego pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja 

Dudę odznaczenia śp. ks. mjr. Rudolfowi Mar-

szałkowi ps. Opoka, oficerowi WP, kapłanowi 

Towarzystwa Chrystusowego, uczestnikowi 

kampanii wrześniowej 1939 r. i obrony Warsza-

wy. Był więźniem obozu koncentracyjnego, ka-

pelanem AK i NSZ, pierwszym rektorem kościo-

ła w Bystrej Krakowskiej. Mszy św. przewodni-

czył ks. Bogusław Burgat - Wikariusz Generalny 

Towarzystwa Chrystusowego. 

Podczas Liturgii przekazano bratankom śp. ks. 

Rudolfa, Janowi i Piotrowi Marszałkom, Krzyż 

Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Z kolei oni, 

ofiarowali go ks. proboszczowi Tadeuszowi 

Krzyżakowi. Medal będzie umieszczony w ko-

ściele, w gablocie z wotami pod obrazem MB 

Częstochowskiej. 

Ksiądz Rudolf pochodził z Komorowic (obec-

na dzielnica Bielska-Białej), był pierwszym rek-

torem w Bystrej Krakowskiej, kiedy jeszcze nie 

istniała parafia tylko kaplica, należąca do parafii 

w Wilkowicach. Ks. Rudolf Marszałek przeby-

wał tutaj w okresie wojennym, pełniąc posługę 
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duszpasterską dla mieszkańców w Bystrej, był 

kapelanem żołnierzy AK i żołnierzy NSZ. Był 

członkiem Sztabu VII Okręgu Śląskiego NSZ 

i próbował zorganizować przerzut żołnierzy ze 

zgrupowania kpt. Henryka Flamego „Bartka” na 

Zachód. Chciał im pomóc wydostać się stąd, bo 

ich sytuacja stawała się coraz trudniejsza, byli 

mordowani, prześladowani a ksiądz wszelkimi si-

łami próbował ich uratować. Niestety to działanie 

się nie udało. Jak wiadomo UB-ecy i członkowie 

NKWD podszyli się pod tę inicjatywę i w opera-

cji „Lawina” wywieźli z Beskidów ponad 100 

żołnierzy, których w bestialski sposób zamordo-

wali na terenie Opolszczyzny. 

Ksiądz Rudolf został aresztowany i jego roz-

prawa odbyła się 14 – 17 stycznia 1948 r. Oskar-

żono go o szereg „zbrodni” w mniemaniu komu-

nistycznych prześladowców. Został skazany na 

śmierć. 10 marca 1948 r. stanął przed plutonem 

egzekucyjnym, pochowany potajemnie w Dolinie 

Służewieckiej.  

 
W wygłoszonej podczas Mszy św. homilii ks. 

Bogusław Burgat nawiązując do pseudonimu ks. 

Rudolfa „Opoka” stwierdził: „A kiedy dziś mó-

wimy o śp. ks. Rudolfie i przypominamy sobie 

jego pseudonim „Opoka”, to należy wyraźnie 

powiedzieć, że właśnie na takich ludziach jak ks. 

Rudolf Marszałek, Jezus Chrystus buduje swój 

kościół, buduje swoją wiarę. Na tych ludziach, 

którzy okazali się niezłomni, wierni Bogu i dru-

giemu człowiekowi do samego końca, bez wzglę-

du na to, co ich spotkało”. Kończąc homilię ks. 

Bogusław wskazał: „Trzeba modlić się o to, aby 

rozpoczęły się procesy beatyfikacyjne tych osób, 

które zginęły z rąk ateistycznego, komunistycz-

nego reżimu w tym również ks. Rudolfa Marszał-

ka”. 

Delegacje Wojska Polskiego, kombatanckie AK 

i NSZ, Związku Podhalan Oddział Górali Ży-

wieckich, OSP z Bystrej, ze swoimi pocztami 

sztandarowymi oraz przedstawiciele Gminy Wil-

kowice wraz z bratankami śp. ks. Rudolfa Pio-

trem i Janem, oddali hołd i złożyli wiązanki 

kwiatów pod tablicą  upamiętniającą śp. ks. Ru-

dolfa Marszałka, znajdującą się przed kościołem. 

 
Dziękując obecnym za udział w uroczystości 

ks. Tadeusz, proboszcz parafii, stwierdził, że 

spełniło się gorące pragnienie parafian i jego 

osobiste, aby uhonorować wielkiego patriotę, tak 

ważnego dla społeczności Podbeskidzia. 

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy 

 

 

„Droga do Apokalipsy...?” 

(Wiersz publicystyczny) 

„O tempora, o mores” 
 

Wielu uczciwych ludzi pochyla czoło z troską. 

Gdy widzi nasz tradycyjny chrześcijański świat 

Jak upada i gnije oraz staje się dziką wioską, 

Zanim Chrystus podał ludzkości swój kwiat... 
 

Gdy szakale-samozwańcy stali się mędrcami 

I jako fałszywi prorocy pędzą narody batem 

Do Sodomy-Gomory, by degenerą zrobić pajacami 

I obrócić w perzynę naszą wolność,  

I aby lato nie było już latem. 
 

Rujnują, burzą i plugawią nasz wiekowy dom 

Jak Hunowie, azjatycka dzicz i zbiry ze swastyką,  

Bombardują wspólnoty niczym atomowy grom 

Od lat z perfidną odczłowieczającą praktyką. 
 

Zakłamują słowa i pojęcia, zaczadzają umysły, 

Zatruwają nasze życie, tępią tysiącletnie wartości, 

Wymazują Boga, otwierają drzwi na chore zmysły, 

By wywrócić nasz świat do nicości, do gołej kości. 
 

Szczególnie zmasowany atak kierują na Polskę- 

Ostatnią Redutę tradycji, wolności, pokoju i wiary, 

Na nasze rodzinne miasta-grody i sielską wioskę, 

By jak szarańcza, kornik spróchnić narodu konary. 
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Cel jest jeden tych zakłamanych geszefciarzy- 

Upodlić narody, ludzi zabalsamować w niewolni-

ków, 

Państwa uczynić rezerwatami! To im się marzy 

I nie próżnują, walczą, by stać się rządem świata 

Jako najwyższą kastą neobolszewików! 
 

Dawnymi czasy ludzie nie bali się głośno mówić, 

Gdzie jest zło, kto jest złem, w jakim czynie i 

słowie, 

Aż zapanowała CISZA, niewielu chce się trudzić 

I tym, co powinni ostrzegać - niejednej świętej 

głowie. 
 

Bo któż jest architektem nadchodzącej hekatomby? 

Powiedzmy to z hukiem: to stary znajomy - 

SZATAN! 

Znany z  bandyckich postaci Lenina, Stalina i Hitlera 

I ich zbrodnicze hordy. 

A obecnie z maską eleganta, pięknego jak platan. 
 

A ci dzicy, wyjący ulicami, cuchnący niczym 

śmieci, 

Z bluzgiem obrażający Ojczyznę, wiarę, ludzi 

i Boga, 

Wytatuowani, z czarcim uśmieszkiem, to jego 

dzieci! 

Niestety zbyt mamy mało Okopów Świętej Trój-

cy, zbyt 

Dużo zdrajców i tych, co oplotły strach i trwoga. 
 

Może wystarczy, że dla ludzi wiary będą kompasem 

Słowa odwagi i nadziei Papieża: "Nie lękajcie się!" 

A radą myśl Herberta: "Bądź wierny-idź! Polskim 

lasem!” 

I módlmy się... 
 

Walczmy, stawiajmy mury i niszczmy bezbożną 

butę, 

Bo ostrzegał wieszcz Adam, gdy wiara od ludzi 

uciecze, 

Bóg wysadzi ten świat jak Ordon swą polskości 

Redutę! 
 

PS 

Jak wiadomo, gdy płonie las, nie czas żałować róż, 

Potrzebne są mocne słowa, na alarm wołające 

Jak Zygmunta dzwon! 

Gdy potężny wróg obraca nasz dom w gruz, 

Zbyteczna jest piękna liryka i głosy płaczące. 
 

Powtórzmy głośno: to SZATAN rządzi naszą 

cywilizacją! 

Zamieniając ją w haniebną i pogańską świata de-

korację, 

Despotycznie, bandycko jak gangster z krwawej 

mafii. 

I niech te słowa dotrą do ludzi, Watykanu, kurii i 

parafii, 

Do każdego domu! 
 

Epilog 

Jedyna nadzieja dla świata, dla Polski i Polaków 

W Matce Bożej, która pomoże, ostrzeże, kto 

kłamie, 

W naszej Najświętszej Panience z Jasnej Góry 

I w Tej, wileńskiej, co w Ostrej Świeci Bramie, 

Więc z wiarą i ufnością poszukujmy rad i znaków, 

Co przepędzą znad Polski burzowe ciemne 

chmury. 
 

Gliwice. 31.07.2017            Witold Zajączkowski 

 

 

Europejska parafia w Bielsku-Białej 
 

28 sierpnia 2017 r. byłem na Mszy św. w ko-

ściele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

i św. Walentego w Bielsku-Białej – Lipniku. Na 

kilkanaście minut przed Mszą św. we wszystkich 

trzech konfesjonałach siedzieli księża czekając 

na penitentów.   

Bardzo krótką i wartościową homilię wygłosił 

ks. Adam Bieniek (rezydent, Kanclerz Kurii 

Bielsko – Żywieckiej). Nawiązując do Ewangelii 

(Mt 23,8-12) zwrócił uwagę na to, że Herodiada 

z nienawiści do prawdy była zdolna poświęcić 

nawet połowę królestwa. I zakończył zachętą do 

modlitwy, abyśmy nie mieli w sercu i w umyśle 

nienawiści wynikającej z odrzucenia prawdy. 

Idąc ze sklepu zauważyłem starszą panią, która 

rano była na Mszy św. Rozmowę z panią będącą 

na swojej posesji zakończyła słowami: no to 

z Bogiem. 

W parafii działa 15 wspólnot krótko opisanych 

w jednej z gablotek w przedsionku kościoła. 

Stanisław Waluś 

 

 

Przegląd prasy w Radiu eM 
 

W środę 13 września 2017 r. przed godz. 8.00 

wysłuchałem w Radiu eM przeglądu tygodni-

ków. Prowadzący zwrócili uwagę na to, że tak 

się składa, że dziś będą tygodniki będące w opo-

zycji do rządu, bo takie w tym dniu wychodzą. 

Obszernie omówili i skomentowali, polemizując 

z ich treścią, dwa artykuły z „Polityki” i jeden 

z „Tygodnika Powszechnego”.  
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Po tym przeglądzie, który obejmował zarówno 

treść, jak i celne komentarze utwierdziłem się 

w przekonaniu, że tych tygodników nie warto ku-

pować. 

Stanisław Waluś 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

 
 

TEMAT GOŚCIA 

Zatrzymaj aborcję chorych dzieci 

Po raz pierwszy od lat jest realna szansa na li-

kwidację prawa, które pozwala zabijać nienaro-

dzone dzieci, gdyż są chore. Wykreślenie prze-

słanki eugenicznej przewiduje obywatelski pro-

jekt „Zatrzymaj aborcję”, pod którym właśnie 

trwa zbiórka podpisów. Nie może zabraknąć two-

jego. 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, 

 nr 37, rok XCIV, 17 IX 2017, str. 16-17 

Apeluję jako matka! 

O szansach uchwalenia zakazu aborcji euge-

nicznej oraz wychowaniu niepełnosprawnego 

dziecka mówi Kaja Gondek, pełnomocnik oby-

watelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj 

aborcję”. 

BOGUMIŁ ŁOZIŃSKI: Inicjatywa „Zatrzy-

maj aborcję” to od 2011 r. już piąty obywatelski 

projekt przeciwko prawu do zabijania nie-

narodzonych dzieci w Polsce. Dlaczego teraz ma 

się udać? 

KAJA GONDEK: Dotychczasowe inicjatywy 

były przygotowywaniem gruntu, bo zwolennicy 

zakazu aborcji mieli w parlamencie mniejszość. 

Teraz, gdy zmienił się jego skład, istnieje szansa, 

aby te ustawę uchwalić. (…) 

Gość Niedzielny, nr 37, rok XCIV,  

17 IX 2017, str. 18-19 

Jest nadzieja! 

Magdalena Korzekwa-Kaliszczuk zastępca 

pełnomocnika inicjatywy „Zatrzymaj aborcję”: -

Moje zaangażowanie w inicjatywę obywatelską 

„Zatrzymaj aborcje” traktuję jako wyraz sprze-

ciwu wobec okrutnego zabijania dzieci w pol-

skich szpitalach, często nawet w 5. i 6. miesiącu 

ciąży. (…)  

Bronienie najsłabszych to realizowanie Ewan-

gelii dosłownie. 

Gość Niedzielny, nr 37, rok XCIV,  

17 IX 2017, str. 19 

 

 

Ruszyła inicjatywa #ZatrzymajAborcje 

Zbieramy podpisy przeciwko zabijaniu dzieci 

1 września 2017 r. ruszyła zbiórka podpisów 

pod obywatelskim projektem zakazującym abor-

cji eugenicznej. 

Projekt nowelizacji Ustawy z 1993 r. o plano-

waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-

runkach dopuszczalności przerywania ciąży za-

kłada wykreślenie z ustawy zapisu o tzw. prze-

słance eugenicznej, czyli art. 4a ust. 1 pkt 2. Ar-

tykuł ten zezwala na aborcję w sytuacji, gdy 

„badania prenatalne lub inne przesłanki medycz-

ne wskazują na duże prawdopodobieństwo cięż-

kiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu al-

bo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego ży-

ciu”. 

Podpisy może zbierać każdy i wszędzie! Wy-

starczy wydrukować kartę, zebrać podpisy i ode-

słać pod adresem podanym na karcie. 

Szczegóły – na stronie: 

www.zatrzymajaborcje.pl. 

http://niedziela.pl/artykul/132789/nd/Z-Jasnej-

Gory 

Niedziela, nr 37, 10 IX 2017, str. 8 

 

 

http://www.zatrzymajaborcje.pl/
http://niedziela.pl/artykul/132789/nd/Z-Jasnej-Gory
http://niedziela.pl/artykul/132789/nd/Z-Jasnej-Gory


 16 

Ideologia gender 
 

Genderowa hucpa w katolickiej szkole 

Walka z „dyskryminacją płciową” wkroczyła 

do polskiej, katolickiej szkoły. Wszystko za 

sprawą dwóch uczennic, które uznały, że teraz 

wolą być „uczniami”. To wystarczyło gendery-

stom, by na dobre rozpętać walkę o „trans-

prawa”. Rzecz jasna, nie bacząc na obowiązujące 

- wszystkich i równo - zasady. 

Obraz bitwy, jaka toczy się w prowadzonym 

przez Jezuitów publicznym gimnazjum i liceum 

im. św. Stanisława Kostki w Krakowie, jest pora-

żający. A styl, w jakim o „trans-prawa” uczennic 

walczą zaczadzeni ideologią gender aktywiści, 

tylko potwierdza, że nie chodzi tu o dobro uczen-

nic, ale poczynienie w murach polskiej – więcej – 

katolickiej szkoły, wyłomu dla lewackiej ideolo-

gii. 

O co toczy się spór? Otóż w szkole znalazły się 

dwie „uwięzione” w swojej płci nastolatki. 

Dziewczyny uznały, że teraz chcą być chłopcami 

i zażądały, by tak do nich się zwracać. Trudno 

ocenić, czy dziewczyny przeżywają trudny okres, 

czy też postanowiły się „zabawić”, lub czy zosta-

ły do tej zabawy przez kogoś zachęcone, niemniej 

żadna z nich swojej płci dotąd nie zmieniła, 

a i wciąż w oficjalnych dokumentach obie pozo-

stają kobietami. 

Trudno więc, by nauczyciele nie potraktowali 

całej sprawy jako bezczelnej hucpy. Rzecz jasna, 

sprawa szybko została podszyta lewacką ideolo-

gią, a wszelkie próby normalnego – czyli zgod-

nego ze stanem faktycznym – traktowania uczen-

nic, zostały odebrane jako dyskryminacja, znęca-

nie, dręczenie… Spór oczywiście szybko wyszedł 

poza szkołę, a chętnie włączyli się w niego piew-

cy gederyzmu. (…)  

Przykład krakowskiej „Kostki” pokazuje, że 

trzeba stanowczo przeciwdziałać takim zapędom. 

I to bardzo szybko. 

Data publikacji: 2017-06-13 09:00 

http://www.pch24.pl/genderowa-hucpa-w-

katolickiej-szkole,52277,i.html 

 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można znaleźć 

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) 
 

Rok Reformacji 

w województwie śląskim 

Wydawca: Regionalny Ośrodek 

Kultury w Bielsku-Białej 

Zdjęcia: archiwum Wydawnictwa 

Augustana i Muzeum Górnośląski 

Park Etnograficzny 

Druk: OW Augustana, Bielsko-

Biała 

Kalendarium 

7.10.2017 Katowice 

Główne uroczystości w diecezji ka-

towickiej 

Org.: Diecezja Katowicka Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego 

7.10.2017 Zabrze-Mikulczyce – Sieroty – Zacha-

rzowice – Szałsza 

Wycieczka autokarowa do obecnych i byłych 

kościołów ewangelickich na Szlaku Architektury 

Drewnianej Województwa Śląskiego 

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie (uwaga: organizator zastrzega so-

bie prawo do dokonania korekt trasy) 

20.10.2017-29.04.2018 Katowice 

Muzeum Śląskie 

Wystawa „Dziedzictwo kulturowe Reformacji na 

Śląsku” (tytuł roboczy) 

Org.: Muzeum Śląskie w Katowicach 

31.10.2017 Katowice 

Nabożeństwo ogólnopolskie w rocznicę rozpo-

częcia Reformacji 

Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego 

Październik – grudzień 2017 Chorzów 

Wystawa „Wyroczki ewangelickie” 

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie 

Listopad 2017 Chorzów 

Konferencja „Religijność ludowa wśród wy-

znawców Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego” 

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie 

Ponadto 

Koncert „Solus Christus” w wykonaniu Zespołu 

Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny: 

http://www.pch24.pl/genderowa-hucpa-w-katolickiej-szkole,52277,i.html
http://www.pch24.pl/genderowa-hucpa-w-katolickiej-szkole,52277,i.html
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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7 października Katowice, 13 października Piła, 

14 października Toruń.  

Strona internetowa 

reformacja2017.slaskie.pl 

 

 

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. 

Stanisław Waluś 

Część XXII 

 
RYSUJĘ, CO MYŚLĘ WASIUKIEWICZ 

ZA KOMUNY, WNUSIU, WSZYSTKIE 

NIEDZIELE BYŁY WOLNE, A TWÓJ 

DZIADEK WALCZYŁ O WOLNE SOBOTY 

Tygodnik Solidarność, nr 26 (1488),  

30 VI 2017, str. 8 

 

Walka o niedziele 

W 1980 roku robotnicy z Gdańska, Szczecina 

czy Jastrzębia-Zdroju domagali się wolnych so-

bót. Nikomu wówczas nie przyszło do głowy, że 

37 lat później toczyć się będzie batalia o prawo 

do wolnych niedziel. (…) 

Izabela Kozłowska, Tygodnik Solidarność, nr 37 

(1499), 15 IX 2017, str. 30 

 

„Nie sprzedamy zakazu handlu w niedzielę 

za podwójne stawki za pracę w niedziele. 

Chcemy, by Polacy godnie zarabiali 

 i mieli czas dla rodziny”. 

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i poli-

tyki społecznej (sierpień 2017) 

Tygodnik Solidarność, nr 37 (1499),  

15 IX 2017, str. 30 

 

  

Sześć razy brawo 
 

1. Brawo dla doktora Paula Camerona 

2. Brawo dla prezydenta Donalda Trumpa 

3. Brawo dla kibiców Legii Warszawa 

4. Brawo dla pani Oli 

5. Brawo dla Mary Wagner 

6. Brawo dla Carie DeKlyn 

 

1. Brawo dla doktora Paula Camerona 

Brawo! Naukowiec wygrywa w sądzie z lobby 

LGBT! 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok 

na mocy którego aktywiści LGBT zobowiązani 

zostali do przeproszenia dr Paula Camerona za 

systematyczne naruszanie jego dóbr osobistych 

w postaci dobrego imienia i renomy naukowej. 

W postępowaniu naukowca reprezentowali 

prawnicy z Instytutu Ordo Iuris. 

Dr Paul Cameron, autor wielu publikacji z za-

kresu badań nad stylem życia homoseksualistów 

i jego konsekwencjami, stał się w ostatnich la-

tach celem bezprecedensowego ataku ze strony 

środowisk aktywistów LGBT. Toruńscy działa-

cze LGBT (m.in. Stowarzyszenie Na Rzecz Les-

bijek, Gejów, Osób Biseksulanych, Osób Trans-

płciowych oraz Osób Queer, „Pracownia Różno-

rodności”) przez kilka lat prowadzili systema-

tyczne działania mające na celu zniszczenie re-

nomy naukowej Camerona. (…) 

http://www.fronda.pl/a/brawo-naukowiec-

wygrywa-w-sadzie-z-lobby-lgbt,90255.html 

O spotkaniu dr. Paulem Cameronem na Wy-

dziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Po-

litechniki Śląskiej22 kwietnia 2010 r. napisałem 

w „Dlatego” nr 221 i 222. 

 

2. Brawo dla prezydenta Donalda Trumpa 

LGTB zaskarży Trumpa 

Decyzja prezydenta Donalda Trumpa, że osoby 

transpłciowe nie będą mogły służyć w armii sta-

nów Zjednoczonych, wywołała oburzenie orga-

nizacji LGBT. (…) 

http://www.fronda.pl/a/brawo-naukowiec-wygrywa-w-sadzie-z-lobby-lgbt,90255.html
http://www.fronda.pl/a/brawo-naukowiec-wygrywa-w-sadzie-z-lobby-lgbt,90255.html
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„Proszę o przyjecie do wiadomości, że rząd 

USA nie będzie pozwalał osobom transpłciowym 

na służbę w armii USA. Nasze wojsko nie może 

być obciążane ogromnymi kosztami medycznymi 

oraz przerwami w służbie, które spowodowałyby 

osoby decydujące się na zmianę płci” – napisał 

prezydent w swoim oświadczeniu. (…) 

Raport prognozuje, że corocznie na zmianę płci 

decyduje się 29-129 wojskowych. Koszty opera-

cji pokrywa wojsko. 

Edward Kabierz, Gość Niedzielny,  

nr 31, rok XCIV, 6 VIII 2017, str. 10  

 

3. Brawo dla kibiców Legii Warszawa 

Mecz z lekcją historii 

Po rewanżowym meczu piłkarzy Legii War-

szawa z FK Astana najdłużej w pamięci pozostała 

fantastyczna oprawa przygotowana przez kibiców 

stołecznego klubu. (…) 

 
DURING THE WARSAW UPRISING 

GERMANS KILLED 160 000 PEOPLE. 

THOUSANDS OF THEM WERE CHILDREN. 

W pewnym momencie na trybunach zajmowa-

nych przez najbardziej zagorzałych sympatyków 

stołecznego klubu pojawiła się biało-czerwona  

kartoniada z datą 1944 oraz ogromne płótno z ob-

razem przedstawiającym niemieckiego żołnierza 

przykładającego do głowy małego powstańca. Na 

dole znalazł się napis w języku angielskim: „Pod-

czas Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 

160 000 ludzi, tysiące z nich były dziećmi”. (…)  

Piotr Skrobisz, Nasz Dziennik,  

nr 179 (5932) 4 VIII 2017, str. 24 

Patrioci z Żylety 

Portal włoskiej gazety „La Gazetta dello Sport” 

doniósł: „Aby uczcić powstanie ’44 zakończone 

ciężkimi niemieckimi represjami, polscy kibice 

wywiesili wielki transparent”. (…) Tekst: 

„W czasie powstania warszawskiego Niemcy za-

bili 160 tys. osób. Tysiące z nich było dziećmi” 

przeczytali miłośnicy piłki z całego świata. (…) – 

UEFA jest chora. To woła o pomstę do nieba – 

tak postępowanie w sprawie powstańczego trans-

parentu komentuje mec. Krzysztof Wasowski, 

obrońca m.in. Maćka Dobrowolskiego i Piotra 

Staruchowicza. (…) 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,  

nr 33, rok XCIV, 20 VIII 2017, str. 42-43  

Polacy zachowali się jak trzeba – również 

na stadionie 

(…) Zanim rozpoczął się mecz, zawyły syreny, 

a kibice odśpiewali polski hymn narodowy. Za-

chowali się wiec jak trzeba w dniach obchodów 

73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-

go. 

Akcja warszawskich kibiców wywołała lawi-

nowe zainteresowanie internautów na całym 

świecie. Tym bardziej że UEFA chce wyciągnąć 

konsekwencje wobec Legii Warszawa za oprawę 

meczu, przede wszystkim za baner, którym kibi-

ce ukazali światu niemiecką hańbę. (…) 

Lidia Dutkiewicz  

Niedziela, nr 33, 13 VIII 2017, str. 3 

 

4. Brawo dla pani Oli 

Według mnie pani Ola postąpiła słusznie 

Kuzyn męża pani Oli zapytał ją, czy zgodzi się 

na kilkudniowy pobyt w ich domu jego oraz jego 

partnera homoseksualisty. Pani Ola nie wyraziła 

zgody. 

 

5. Brawo dla Mary Wagner 

Skazana za uratowanie życia 

Kanadyjska obrończyni życia Mary Wagner 

uratowała życie nienarodzonego chłopca, prze-

konując jego matkę, by nie zabijała maleństwa. 

Sąd uznał jednak, że popełniła przestępstwo 

i wydał wyrok skazujący. Chłopiec żyje, ma już 

około 2 miesięcy. (…) 

Jarosław Dudała, Gość Niedzielny, 

 nr 38, rok XCIV, 24 IX 2017, str. 4-5  

 

6. Brawo dla Carie DeKlyn 

Bohaterka 

Za to wiarą bez żadnych przymiotników wyka-

zała się Carlie DeKlyen z amerykańskiego stanu 

Michigan. Matka pięciorga dzieci poświęciła 

swoje życie, aby urodzić szóste dziecko. Gdy 

wykryto u niej złośliwego guza mózgu, była w 8. 

tygodniu ciąży. Mimo nalegań lekarzy nie zgo-

dziła się na aborcję, co więcej, ze względu na 

dziecko sprzeciwiła się też leczeniu chemią. (…) 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, 

 nr 38, rok XCIV, 24 IX 2017, str. 39 

Wybrał i opracował Stanisław Waluś 
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Nasze Rocznice 
 

Październik 

1020 lat temu (22 października 997 r.) ciało św. 

Wojciecha, męczennika wykupione przez księcia 

Bolesława Chrobrego zostało przewiezione do 

Gniezna. 

200 lat temu (15 października 1817 r.) w Solu-

rze w Szwajcarii zmarł Tadeusz Kościuszko. 

105 lat temu (2 października 1912 r.) w Amba-

tuwuri na Madagaskarze zmarł Jan Beyzym, jezu-

ita, który swoje życie poświecił trędowatym. 18 

sierpnia 2002 r. na krakowskich Błoniach Ojciec 

Święty Jan Paweł II ogłosił jego beatyfikację.  

85 lat temu (11 października 1962 r.) papież Jan 

XXIII dokonał otwarcia Soboru Watykańskiego 

II. 

75 lat temu (18 października 1942 r.) niemiecki 

okupant wyrzucił siostry felicjanki z ich klasztoru 

przy ul. Smoleńsk w Krakowie. 

65 lat temu (11 października 1952 r.) Episkopat 

Polski ogłosił List pasterski w obronie życia po-

czętych dzieci. 

35 lat temu (10 października 1982 r.) błogosła-

wiony Rajmund Maria Kolbe został kanonizowa-

ny przez Jana Pawła II. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2017 
Wrzesień: Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze 

parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miej-

scami, w których przekazuje się wiarę i daje 

świadectwo miłości.  

Październik: Intencja powszechna: Aby w świe-

cie pracy wszystkim były zagwarantowane po-

szanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym zosta-

ła dana możliwość przyczyniania się do tworze-

nia wspólnego dobra. 
 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

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

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących 

są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie 

KIK w Katowicach. 
 

Zaproszenie 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym zaprasza 

na filmy, które będą wyświetlane w środy 

o godz. 18.45 (po wieczornej Mszy św.) w sali 

przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych: 

27.09.2017 - Ojciec Pio, 

25.10.2017 - Klucze do Królestwa. Od Jana 

Pawła II do Benedykta XVI, 

22.11.2017 - Bóg nie Umarł, 

27.12.2017 - Ludzie Boga. 

 

 

XXII FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Terminy koncertów 

w drugiej połowie 2017 

roku: 

15.10, 19.11 

Godz. 19.00 

Kierownictwo arty-

styczne: prof. Julian 

Gembalski 

 
 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA 

SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH 
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

W KATOWICACH 
PARAFIA KATEDRALNA  

CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH 
 

 

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligen-

cji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 18 listopada 2017 r. Zapisy Jan Mikos 

tel. 32/2544060 lub kom. 697684666. Wyjazd 

godz. 7:00 z parkingu przy kościele na Dolnym 

Tysiącleciu w Katowicach i 7:15 z pl. Andrzeja 

w Katowicach – w pobliżu Sądu. Koszt 30 zł. 

 

 

 RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK 

KIK W KATOWICACH NA 2017 ROK  

(Organizator Jan Mikos) 

14 października - Jędrzejów - sanktuarium Bł. 

Wincentego Kadłubka. Wyjazd godz. 7:00, z pl. 

Andrzeja godz. 7:15. Koszt. 40 zł. Świadczenia: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkin-

gowe, przewodnik miejscowy.  

18 listopada – Częstochowa – pielgrzymka 

KIK-ów na Jasną Górę. Koszt 30 zł. 

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos, 697 684666, 

e-mail - mikosjan@gmail.com  

Tel. prywatny 32/2544060.  

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

siącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia te-

lefonicznie.  

PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018  

7 - kwietnia – sobota – Centrum Jana Pawła II i 

Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie Ła-

giewnikach.  

25, 26, 27 maja – piątek -sobota-niedziela – Ka-

lisz – Sanktuarium św. Rodziny. Licheń – sank-

tuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. 

Grąblin – miejsca objawień Matki Bożej – Droga 

krzyżowa.  

9-24 czerwca – Białoruś, Katyń, Smoleńsk, 

Moskwa. 

21-22-23 września – piątek-sobota- niedziela – 

Kokoszyce – rekolekcje. 

17 – listopada- Częstochowa 

 

 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące spo-

tkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne 

pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 

O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 

 

 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę miesią-

ca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Katowice-

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje podawane są w miesięcznym programie. 

 

 

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach 

dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 

W 2018 roku będzie można przekazywać dla 

KIK w Katowicach 1% należnego podatku za 

2017 rok na cele statutowe KIK w Katowicach. 
 

 

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach  
Dziękujemy osobom, które przekazały daro-

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2017 roku.  

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2017 do 30 kwietnia 2018 r.” 
 

 

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: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 10 zł. O ile 

to jest możliwe, składki prosimy wpłacać prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na 

posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 - 

9.02, 9.03, 20.04, 11.05, 22.06, 14.09, 12.10, 

9.11 i 14.12 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: 310 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 
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