KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
w KATOWICACH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2019
1. Struktura i władze Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2018
roku wybrało władze Klubu na 3-letnią kadencję, które ukonstytuowały się w następujący sposób.
Zarząd:
Prezes:
Andrzej Dawidowski
Sekcja Katowice-Śródmieście
Wiceprezes: Danuta Sobczyk
Sekcja Michałkowice
Stanisław Waluś
Sekcja Gliwice
Sekretarz:
Robert Prorok
Sekcja Zabrze
Skarbnik:
Małgorzata Piechoczek
Sekcja Katowice-Śródmieście
Członkowie Zarządu:
Andrzej Lesiewicz
Sekcja Katowice-Śródmieście
Rajmund Rał
Sekcja Katowice-Śródmieście
Wojciech Sala
Sekcja Katowice-Śródmieście
Antoni Winiarski
Sekcja Katowice-Janów
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Karol Trzoński
Wiceprzewodniczący Stefan Kalisz
Członek
Wojciech Pillich

Sekcja Katowice-Śródmieście
Sekcja Łaziska Górne
Sekcja Zabrze

Asystentem Kościelnym Klubu jest ks. dr hab. Józef Kozyra.
Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Maciej Sablik.
Księgowość KIK prowadzi społecznie Helena Piechoczek.
W strukturze KIK w Katowicach działają następujące Sekcje Problemowe
1. Bytom
Przewodnicząca Maria Strzelczyk (zmarła 24 października 2019),
vacat.
2. Gliwice
Przewodniczący Bolesław Mokrski, kapelan ks. dr Sebastian Marecki.
3. Katowice-Janów
Przewodnicząca Anna Wowra, kapelan ks. Zygmunt Klim.
4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodniczący Jan Mikos, od listopada 2019 r. Andrzej Perkosz, kapelan ks. Leszek Flis, ks. Artur Grabiec.
5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodnicząca Krystyna Wełniak.
6. Katowice-Śródmieście Przewodniczący Rajmund Rał, kapelan ks. dr Andrzej Suchoń.
7. Łaziska Górne
Przewodniczący Stefan Kalisz, kapelan ks. dr Jacek Wojciech,
ks. dr Grzegorz Śmieciński.
8. Siemianowice Śląskie
Przewodnicząca Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas.
9. Zabrze
Przewodnicząca Krystyna Partuś, kapelan ks. prał. Grzegorz Skop.
oraz dwie Sekcje Tematyczne:
Sekcja Nauka-Wiara
Przewodnicząca prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
Sekcja Wiedzy Religijnej
Przewodniczący ks. dr hab. Józef Kozyra
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Cele działania (ze Statutu KIK) Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze
swoim światopoglądem w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, mają na celu:
ność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych
obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych,
2. działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą,
ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury
regionalnej Śląska,
3. podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
4. wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych,
kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych.
Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym zakresie wg
PKD 2007
A.
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
B.
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
C.
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
D.
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
E.
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
F.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
G.
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
H.
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
I.
94.91.Z Działalność organizacji religijnych
J.
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
K.
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
L.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
M.
91.01.A Działalność bibliotek

2. Członkowie Klubu
Stan członków na 31 grudnia 2019 roku
Sekcja problemowa w Bytomiu
Sekcja problemowa w Gliwicach
Sekcja problemowa w Katowicach-Janowie
Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Dolnym
Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Górnym
Sekcja problemowa w Katowicach-Śródmieściu
Sekcja problemowa w Łaziskach Górnych
Sekcja problemowa w Michałkowicach
Sekcja problemowa w Zabrzu
Razem

8 (6) osób
36 (10) osób
18 (3) osób
21 (3) osoby
10 (4) osób
109 (28) osób
13 (2) osób
8 (2) osób
54 (10) osób

277 osób
w tym 68 osób które ukończyły 80 rok życia

W roku 2019 przyjęto 3 nowych członków.
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W roku 2019 i na początku 2020 roku zmarli:
Maria Strzelczyk – Sekcja Bytom
Dorota Śmigiel – Sekcja Katowice Janów
Ks. Jan Klemens – Sekcja Katowice Janów
Klub do tej pory przyznał godność członka honorowego 42 osobom. 23 członków honorowych
zmarło.

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
- Działalność Sekcji Problemowych i Tematycznych
Sekcja Nauka-Wiara
Spotkania prowadziła prof. dr hab. Grażyna Chełkowska. Spotkania odbywały się w trzecią środę
miesiąca. Wykłady głoszone są przez wybitnych specjalistów w zakresie nauk przyrodniczych, ścisłych, filologii, teologii i filozofii. Mają na celu przybliżać piękno stworzenia i rozumienie zjawisk
natury w szerokim ujęciu. W 2019 roku odbyły się spotkania, na których wygłoszono następujące
wykłady:
Styczeń
„Nie było miejsca dla Ciebie...”
słowo: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
śpiew: prof. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska,
muzyka: prof. Julian Gembalski
Luty
O. dr Teodor Jochem – „Kultura życia a kultura śmierci na podstawie encykliki
Evangelium Vitae Jana Pawła II”
Marzec
Prof. Julian Gembalski – „Piękno zintegrowane. Organy jako synteza sztuk"
Kwiecień
Ks. prof. Józef KOZYRA – „Jerozolimskie realia Drogi Krzyżowej Jezusa”
Maj
Dr Antoni Winiarski – „Święty Apostolski Kościół Ormiański”
Czerwiec
O. Daniel Biedniak OMI – „Święty Eugeniusz de Mazenod – Założyciel Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej, Człowiek o sercu wielkim jak Świat”
Listopad
Dr hab. Aleksander Bańka – „Św. Szarbel – droga doskonałości”
Grudzień
Ks. prof. Józef Kozyra – „Skąd się wzięło żydowskie Święto Chanuka?”
Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny.
Spotkania prowadził kapelan Klubu ks. dr hab. Józef Kozyra. Odbywały się w drugą środę miesiąca. W części pierwszej spotkania ks. prof. Józef Kozyra odpowiadał na pytania dotyczące wiary
i nauki Kościoła, a w części drugiej omawiane były fragmenty Pisma Świętego.
Poniżej przedstawiono omówienie otrzymanych sprawozdań pozostałych sekcji problemowych.
Sekcja KIK w Zabrzu.
W roku 2019 kontynuowaliśmy nasze głębsze zainteresowanie Osobą Ducha Świętego. Była to
spowodowane wykładem z końca listopada 2018 roku ks. prof. UO dr. hab. Dariusza Klejnowskiego, połączonego z promocją książki o święcie Pięćdziesiątnicy i jej starotestamentalnych korzeniach pt. "Szawuot w Ikonie".
Każde spotkanie sekcji jest poprzedzone Mszą św. o godz. 18.00 w kościele św. Anny, następnie
przechodzimy do Domu Parafialnego na spotkanie.
Spotkania:
 2.01.2019 r. – spotkanie opłatkowe sekcji z Ks. Proboszczem Grzegorzem Skopem i zaproszonymi gośćmi
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4.01.2019 r. – uczestnictwo w spotkaniu opłatkowym Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
16.01.2019 r. – wykład dr Krystyny Rotkiewicz – „Prof. Kazimierz Pelczar – światowej sławy
onkolog – ofiara zbrodni ponarskiej”
6.02.2019 r. – prof. Joachim Kozioł mówił o różnych aspektach ekologii
6.03.2019 r. – wykład Ks. Prał. Grzegorza Skopa – „Duch Święty prowadzi nas przez Wielki
Post”
27.02.2019 r. – koncert kolęd, na który zaprosiliśmy chętnych mieszkańców DPS
20.03.2019 r. – spotkanie poświęcone podsumowaniu działań sekcji przed Walnym Zebraniem
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
3.04.2019 r. – na zakończenie rekolekcji Parafialnych spotkanie z ks. rekolekcjonistą o misyjnym apostolacie Białych Sercanów
17.04.2019 r. – uczestnictwo w Koncercie Pasyjnym Filharmonii Zabrzańskiej, organizowanym w Kościele św. Anny
3.05.2019 r. – uczestnictwo w miejskiej uroczystej Mszy św. w czasie której członkowie sekcji
przedstawili Modlitwę Wiernych. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w ogrodach parafialnych:
poczęstunek i Koncert Orkiestry Dętej pod dyr. Henryka Mandrysza
10.05.2019 r. – uczestnictwo w Jubileuszowej Mszy św. pochodzącego z parafii św. Anny
ks. michality Gotfryda Niemczyka w dniu 50 rocznicy jego święceń kapłańskich
15.05.2019 r. – w ramach akcji „POLSKA POD KRZYŻEM” modlitwa na placu kościelnym,
pod Krzyżem Misyjnym
15.05.2019 r. – spotkanie organizacyjne z placówkami, wspólnie przygotowującymi się do Metropolitalnego Święta Rodziny
16.06.2019 r. – uczestnictwo w Marszu dla życia i rodziny. Po Mszy św. odprawionej przez
ks. Bpa Andrzeja Iwaneckiego, który przypomniał nauczanie Jana Pawła II, odbył się koncert
zespołu NiemaGoTu i zabawy dla dzieci
19.06.2019 r. – spotkanie poświęcone prof. Janowi Rychłemu w 10 rocznicę Jego śmierci. Pan
profesor był długoletnim prowadzącym sekcję Nauki i Wiary
27.09.2019 r. – uczestnictwo Wojciecha Pillicha w spotkaniu Rady Ruchów i Stowarzyszeń
Diecezji Gliwickiej
2.10.2019 r. – spotkanie dyskusyjne członków Sekcji w ramach XIX Dnia Papieskiego:
„WSTAŃCIE – CHODŹMY – Jan Paweł II dla nas, dla Polski dla Świata” z cytatami tekstów
Naszego Papieża do wykorzystania podczas spotkań w małych grupach
12.10.2019 r. – spotkanie z Stypendystami Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia
11.11.2019 r. – uczestnictwo w Mszy św. za Ojczyznę, Przygotowanie Modlitwy Wiernych,
składanie kwiatów. Koncert pieśni patriotycznych
14.11.2019 r. – uczestnictwo w sali PARNASSOS BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ w koncercie poświęconym I Powstaniu Śląskiemu
13.12.2019 r. – uczestnictwo w Mszy św. w Kościele św. Jadwigi: przygotowanie Modlitwy
Wiernych, składanie kwiatów, potem spotkanie i koncert
18.12.2019 r. – Adwentowe spotkanie członków i sympatyków KIK, życzenia świąteczne.

Pozostałe formy działalności:
 W okresie ferii członkowie, którzy nie wyjeżdżają włączają się w organizację świątecznych
spotkań w DPS-ach i w Stowarzyszeniu „Szansa” (rodzice i dzieci ze Szkoły dla niesłyszących
i słabo słyszących 20 lutego 2019 r.
 współpraca ze Stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz ze Związkiem Górnośląskim
 Systematycznie spotkania w Muzeum Górnictwa Węglowego na prelekcjach z cyklu
AKADEMIA PO SZYCHCIE. W tym roku było to 5 spotkań
 Spotkania w Domach Pomocy Społecznej
 Akcja zbiórki na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” czyli fundusz stypendialny dla ubogiej młodzieży z małych miasteczek i wsi w ramach Dni
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Czynne uczestnictwo w przygotowaniach do METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY.
W 2019 roku zorganizowano spotkania w Czytelni MBP: Konferencję „Zabrzanie razem dla
rodziny”, spotkania poetyckie autorów wierszy o rodzinie w filiach 14 i 16 MBP, spotkanie
w Ogrodzie Botanicznym.

Sekcja KIK w Gliwicach
Spotkania sekcji odbywają się w środy (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipiec – wrzesień oraz
okresu wizyt duszpasterskich – kolędy) w Kaplicy Św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych
w Gliwicach. Każde spotkanie rozpoczynamy nieszporami o godzinie 18.15, potem Msza św. oraz
prelekcja. Kapelanem jest ks. Sebastian Marecki.
Tematyka spotkań:
ks. Sebastian Marecki – Wypisy z „Czy Bóg potrzebuje Kościoła” Gerharda Lohfinka
ks. Wojciech Maciążek – Od wyznania do manifestu: Confessio Pawła VI i kardynała Gerharda Müllera
dr Barbara Zięblińska – „Z dorobku Profesor Anieli Dylus”
ks. Norbert Thiel – o „Historii ewolucji malarstwa sakralnego”
Gerard Dylus – „O pielgrzymowaniu”
Tadeusz Pustelny – „Problem z fizykalnym opisem wszechświata”
O. Włodzimierzem Zatorski – „Liturgia a modlitwa osobista”
Ks. Sebastian Marecki – „Lektura ostatniego tekstu Benedykta
Ks. Sebastian Marecki – „Kościół jako congregatio fidelium i communio sanctorum – święte
zwołanie
Ks. Rafał Dappa – „Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej”
Ks. Sebastian Marecki – Z „Pokory Boga” Franciszka Varillona
Ks. Sebastian Marecki – Wiara a cierpienie - z „Krótkiego zarysu wiary” Franciszka Varillona
O. Włodzimierz Zatorski OSB – „Być ojcem”
Grażyna Osika – „Nadzieja na nadzieję”
ks. Sebastian Marecki – „Dokument z Aparecidy”
ks. Norbert Thiel – „Sztuka gotyku – rzeźba i malarstwo.
Na środowych spotkaniach pojawia się kilkanaście osób, czasem (ale wyjątkowo) około trzydziestu.
Uczestnikami spotkań w większości nie są członkowie KIK-u (większość członków KIK-u jest
w podeszłym wieku), a tylko sympatycy.
Przed Dniem Papieskim prowadziliśmy zbiórkę pieniężną na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.
W styczniu odbył się tradycyjny opłatek w Reptach i spotkanie z O. Włodzimierzem Zatorskim.
Na wiosnę i w listopadzie rekolekcje w Ośrodku Spotkań i Formacji im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Brennej prowadzili: ks. dr Tomasz Wojtal – Msza św. oraz dr Danuta Piekarz – wykłady. Na rekolekcjach było ponad osiemdziesiąt osób. Organizatorami spotkań, już od wielu lat, są Lidia i Jacek Bachniakowie.
W czasie środowych spotkań pamiętamy w modlitwie o ks. Herbercie Hlubku, naszym długoletnim
kapelanie. W szóstą rocznicę śmierci, 20 grudnia, odbyło się spotkanie na Mszy św. w kościele
i okolicznościowej prelekcji w kaplicy przy kościele Wszystkich Świętych. Kaplica w tym dniu
zapełniła się osobami związanymi z ks. Hlubkiem.
Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.
Obowiązki przewodniczącego Sekcji do października 2019 roku pełnił Jan Mikos. Po nim funkcje
tę przejął Andrzej Perkosz, który został w styczniu 2020 zatwierdzony uchwałą Zarządu KIK
w Katowicach na Przewodniczącego Sekcji.
Sekcja liczy obecnie 22 członków. W okresie sprawozdawczym przybyło 2 nowych członków: Andrzej Perkosz i Halina Stasz. Nie wszyscy członkowie biorą jednak czynny udział w pracach sekcji.
Systematycznie działa jedynie połowa członków.
W pracy sekcji można wyodrębnić tematy:
5

Spotkania Kręgu Biblijnego.
Ruch pielgrzymkowy.
Filmy.
Praca na rzecz innych grup.
Spotkania Kręgu Biblijnego odbywały się jeden raz w miesiącu, obecnie w trzecią środę miesiąca.
Spotkania prowadzili: ks. Leszek Flis do czerwca 2019 roku, a od września powadzi ks. Artur Grabiec jako opiekun Sekcji. Tematy spotkań:
Ks. Leszek Flis: „Wieczernik Ostatnia Wieczerza i Zesłanie Ducha Świętego”, „Symbolika i różnice zwyczajów wiary chrześcijańskiej w jej odłamach”, „Apostolstwo świeckich w Kościele Chrystusowym”
Ks. Artur Grabiec: Początki wiary w Boga, symbolika, znaczenie i wpływ na wiarę Chrześcijańską”, „Krucjaty i czarne karty Kościoła”, „Schizmy w kościele katolickim – powody i skutki”.
Wszystkie spotkania są wyprzedzająco anonsowane, a zaproszenia kierowane są do wszystkich Parafian. Ciekawe tematy gromadzą często większą liczbę słuchaczy. Każda prelekcja prowadzi do
ożywionej dyskusji.
Ruch pielgrzymkowy. W 2019 roku odbyło się 5 pielgrzymek: 4 w Polsce i jedna za granicą.
W Polsce odbyły się pielgrzymki na trasach:
Kraków Tyniec, Kraków Łagiewniki
do Matki Bożej Boguckiej w Katowicach
do Częstochowy
do Kokoszyc na Rekolekcje.
Pielgrzymka poza granice Polski, to pielgrzymka do Gruzji i Armenii.
Pielgrzymki mają charakter rekolekcji w drodze, pod opieką duchową kapłana. Codziennie odprawiana jest Msza św.
Filmy. Wyświetlane są filmy o tematyce religijnej. Seans filmowy odbywa się w każdą czwartą
środę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej o godz.18:45. Tytuły filmów wyświetlone w okresie
sprawozdawczym: „Życie Jezusa” cztery części, „Księga Rodzaju”, „Ostatni szczyt”, „Tajemnice
Bożego Ciała”.
Raz w roku Sekcja KIK przygotowuje obsługę liturgii do Mszy świętej. Bierze udział w publikowaniu informacji do gazetki parafialnej. Członkowie Sekcji włączają się czynnie w życie parafii
biorąc udział w różnych grupach parafialnych i ich programach ewangelizacyjnych. W listopadzie
organizowane są „Dni Kultury Chrześcijańskiej”, w których Sekcja bierze udział.

1.
2.
3.
4.

Sekcja KIK w Łaziskach Górnych.
Kapelan – Ks. dr Grzegorz Śmieciński. Poprzedni ks. dr Jacek Wojciech odszedł na emeryturę.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domu katechetycznym przy kościele MB Królowej Różańca Świętego. Spotkania mają charakter tematyczno-dyskusyjny, w których uczestniczy zawsze
ksiądz proboszcz. W ostatnim okresie omawiane były takie tematy:
- Co to jest prawda
- Kult Maryjny
- Bóg sprawiedliwy, Bóg miłosierny
- Eucharystia szczytem życia chrześcijańskiego
- Nauka społeczna ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Krąg Biblijny.
Tradycyjnie spotykamy się na opłatku, uczestniczymy czynnie w drodze krzyżowej ulicami miasta
oraz modlitwie różańcowej. Członkowie należą również do innych grup działających w parafii.
Sekcja KIK w Janowie
Spotkania członków Sekcji KIK Janów odbywają się w każdą czwartą środę miesiąca. Spotkania
odbywają się dzięki przychylności Ks. Proboszcza Zygmunta Klima w salkach Domu Katechetycznego przy Parafii św. Anny.
W ubiegłym roku odbyły się następujące spotkania:
05.01.2020 r. Adoracja przy żłóbku, Msza św. w intencji grup parafialnych oraz spotkanie opłatkowe.
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30.01.2019 r. i 27.02.2019 r. Spotkania poświęcone przygotowaniem obchodów 30-lecia istnienia
KIK w Janowie.
02.03.2019 r. Obchody 30-lecia istnienia Sekcji Janów KIK Katowice. O godz. 18 tej Msza św.
w intencji członków Sekcji i sympatyków. Po mszy św. spotkanie Domu Katechetycznym
wraz z zaproszonymi gośćmi.
Z tej okazji została wydana książka pt. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach – „Sekcja w Katowicach-Janowie 1989-2019”. Tekst przygotowali Anna Wowra i Antoni Winiarski, zdjęcia Antoni Winiarski i Jan Adamski, korekta Antoni Winiarski. W książce zamieszczono m.in. wspomnienia członków sekcji oraz kalendarium. Wydanie książki i organizacja
spotkania jubileuszowego była możliwa dzięki finansowej pomocy ks. Proboszcza Zygmunta Klima.
Okolicznościową wystawę przygotowali Anna Wowra, Antoni Winiarski i Erwin Kasparek,
a wykonali Jan Adamski i Małgorzata Magdziarz.
13.03.2019 r. Wykład ks. prof. Arkadiusza Wuwera – „Co to jest katolicka nauka społeczna”.
20.03.2019 r. Wykład ks. prof. Arkadiusza Wuwera – „Rodzina, wspólnota, uczestnictwo”.
22.03.2019 r. Członkowie sekcji uczestniczyli w parafialnej drodze krzyżowej ulicami Nikiszowca.
27.03.2019 r. Wykład ks. prof. Arkadiusza Wuwera – „Prawo i obowiązki obywatela Solidarność,
uczestnictwo”.
3.04.2019 r. Członkowie sekcji uczestniczyli w Janowie w pogrzebie śp. prałata Jana Klemensa,
proboszcza parafii św. Anny w Katowicach-Janowie w latach 1974-2003, członka Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył
abp Wiktor Skworc Metropolita katowicki, a zmarłego wspominał abp Senior Damian Zimoń.
17.04 2019 r. Wykład ks. prof. Arkadiusza Wuwera – „Odpowiedzialność za wspólny dom”.
25.04.2019 r. Święcone.
29.05.2019 r. Temat spotkania – „Benedykt XVI o przyczynach kryzysu w Kościele”.
19.06.2019 r. Msza św. na zakończenie roku formacyjnego. Po mszy spotkanie.
20-22.09.2019 r. Udział w rekolekcjach KIK w Kokoszycach.
26.09.2018 r. Msza św na rozpoczęcie roku formacyjnego. Po mszy św. wykład ks. dr. Stanisława
Puchały – „Duszpasterstwo wśród Polonii Australijskiej”.
13.10 2019 r. XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie chodźmy”. Sekcja włączyła się w zbiórkę
pieniędzy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
23.10.2019 r. Spotkanie autorskie z Łukaszem Kobielą promujące Album „August Hlond 18811948”
23.11.2019 r. Współuczestnictwo w Kongresie Ruchów.
27.11.2019 r. Temat spotkania „Znane Rody Śląskie”. Temat przygotowała w oparciu o materiały
z IV Śląskiego Forum Historycznego organizowanego przez Werbistów w Nysie Anna Wowra
30.03 2019 roku zmarł ks. Jan Klemens, wieloletni Proboszcz Parafii św. Anny i Opiekun naszej
Sekcji. Członkowie KIK-u wzięli czynny udział w pogrzebie, który odbył się 3.04.2019 r.
Ponadto członkowie uczestniczyli w organizowanych przez Zarząd:
- pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej w maju 2019 r.
- pielgrzymce na Jasną Górę 17.11.2019 r.
Członkowie Sekcji KIK uczestniczyli także w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych i ubogich.
Niektórzy członkowie Sekcji KIK Janów są członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz włączają się w przygotowania czuwań przed Najświętszym Sakramentem i innych nabożeństw.
Dr Antoni Winiarski wygłosił 11 wykładów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Katowicach,
Tychach i Zabrzu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi. Klubu Podróżnika Globtroter w Bytomiu, Śląskiego Klubu Zbieraczy Minerałów „Agat”, NSZZ „Solidarność” Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz Szkoły Podstawowej nr 7 i LO nr 1 w Czeladzi.
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- Wydawanie biuletynu
Biuletyn Klubowy „Dlatego” redagowany jest przez dr. hab. inż. Stanisława Walusia, Barbarę
Kwaśnik oraz Jana Świtkowskiego. Korekta Antoni Winiarski. Biuletyn wychodził w 2019 roku
jako miesięcznik, ukazało się 12 numerów biuletynu. Biuletyn posiada numer ISSN 2081-6367
i jest dostępny na stronie internetowej Klubu.
Klub posiada własną stronę internetową, którą redaguje dr Antoni Winiarski:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/
- Działalność organizatorów turystyki – pielgrzymki
Klub organizuje pielgrzymki do sanktuariów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pielgrzymki mają
charakter rekolekcji w drodze pod opieką duchową księdza. Codziennie odprawiana jest Msza św.
Koszty organizacji i uczestnictwa w pielgrzymkach w całości pokrywają uczestnicy pielgrzymek
z własnych środków.
Pielgrzymki KIK w 2019 roku:
27.04.2019. Organizator: Jan Mikos.
Tyniec – Opactwo Benedyktynów i Bazylika Miłosierdzia Bożego w KrakowieŁagiewnikach.
Wyjazd godz. 7:00 z parafii na Os. Tysiąclecie Dolne i godz. 7:15 z Pl. Andrzeja w Katowicach z przystanku w pobliżu Sądu. Przyjazd ok. godz. 18:00.
12.05.2019 Pielgrzymka do Matki Boskiej Boguckiej
KIK W KATOWICACH, ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI I STOW. RODZIN
KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
15-25.06.2019. Organizator Jan Mikos
Pielgrzymka Gruzja – Armenia
Gruzja: Kutaisi – Tbilisi – Bodbe – Signagi – Mccheta – Kazbegi / Gudauri – Tbilisi – Armenia: Sanahin – Diliżan – Sewan – Erywań – Eczmiadzyn – Zwartnoc – Gruzja: Wardzia –
Achalcyche – Bordżomi – Batumi – Kutaisi (11 dni, 10 nocy)
16.11.2019 r. XXXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę
8-15.09.2019 r. Pielgrzymka na Majorkę
Kapelan: ks. Stefan Czermiński. Organizator: Antoni Winiarski.
Majorka – pięknie położona na Morzu Śródziemnym, największa wyspa Archipelagu Balearów, należąca do Hiszpanii.
Zwiedzanie: Palma de Mallorca – stolica Majorki (katedra, kościoły, starówka), Valldemosa
(dawny klasztor kartuzów, gdzie przebywał Fryderyk Chopin, dom rodzinny św. Katarzyny
Thomas), Puerto de Soller (statek), przejazd zabytkowym tramwajem z Puerto de Soller do
Soller. Przejazd zabytkowym pociągiem z Soller do Palmy przez góry Sierra de Tramuntana, półwysep Formentor (plaża, punkt widokowy Es Colomar), jaskinie Coves del Drac
(Smocze jamy), Manacor, Alcudia, piękne plaże. Sanktuarium w LLuc (Klasztor fundowany
w XIII w, Czarna Madonna – patronka Majorki).
Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią niedzielę maja, Kobiet do Piekar Śląskich oraz pielgrzymkach parafialnych.
- Pozostała działalność.
Członkowie Klubu spotykają się na pierwszopiątkowej Mszy św. w Kościele Akademickim
w Katowicach (krypta katedry Chrystusa Króla).
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4.01.2019 r. SPOTKANIE OPŁATKOWE Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Biskupem Grzegorzem Olszowskim.
17.03.2019 r. Wojciech Sala – Prezentacja multimedialna książki „Ksiądz Józef Danch 1945-1982
we wspomnieniach i fotografiach”, Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Cieszynie-Bobrku.
19.03.2019 r. Andrzej Dawidowski i Antoni Winiarski odwiedzili dr Irenę Mierzwę w jej mieszkaniu.
6.04.2019 r. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach nadało godność Członka Honorowego pięciu założycielom KIK – Józefowi Buszmanowi, Jerzemu
Dolinkiewiczowi, Stanisławowi Kruszyńskiemu, Wojciechowi Sali i Antoniemu Winiarskiemu oraz wieloletniemu przewodniczącemu sekcji KIK w Łazikach Górnych –
Stefanowi Kaliszowi.
15.06.2019 r. „Rola katolika w życiu społeczno-politycznym w świetle nauczania papieża Franciszka” – Spotkanie Regionalne w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach –
wprowadzenie Stanisław Waluś.
20-22.09.2019 r. Rekolekcje w Kokoszycach prowadził ks. dr. Janusz Wilk. Temat – „Zmagania
(walka) w życiu duchowym”.
16.11.2019 r. XXXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę oraz spotkanie
prezesów i upoważnionych przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej w redakcji
Katolickiego Tygodnika „Niedziela”.
23.11.2019 r. Uczestniczyliśmy w VIII Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Katowickiej. Temat Kongresu brzmiał: Eucharystia jako tajemnica wyznawana, celebrowana
i świętowana. Obsługę fotograficzną Kongresu zapewnił dr Antoni Winiarski.
Dr Antoni Winiarski brał czynny udział jako współprzewodniczący w spotkaniach Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce oraz jako przedstawiciel naszego Klubu w spotkaniach prezesów Klubów. Brał również udział w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w Warszawie.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest członkiem Rady Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich w Archidiecezji Katowickiej. Klub w Radzie reprezentują: Andrzej Dawidowski, dr
Antoni Winiarski i ks. dr hab. Józef Kozyra. Dr Antoni Winiarski był przewodniczącym Rady od
18.11.2010 r. do 22.01.2019 r.
Członkowie KIK w Katowicach brali czynny udział w organizowanym Metropolitalnym
Święcie Rodziny oraz Marszu dla Życia i Rodziny w Katowicach.
Klub współpracuje z Bractwem Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Stowarzyszeniem
Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu
Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Civitas Christiana. Wspieramy inicjatywy i działalność tych i innych organizacji regionalnych, jak również innych Klubów Inteligencji Katolickiej.
Klub wspólnie z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz parafią katedralną w Katowicach, przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice, organizuje od 1996 roku koncerty
organowe w katowickiej archikatedrze. Kierownictwo artystyczne Festiwalu sprawuje prof. zw. dr
hab. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Celem Festiwalu jest zaproponowanie szerokiemu gronu odbiorców muzyki organowej podczas
siedmiu koncertów w miesiącach maj – listopad. Wykonawcami byli czołowi organiści zarówno
z kraju jak i z zagranicy. Koncerty organowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku, w sześciu (6) koncertach (maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,
listopad) wzięło udział około pięciuset słuchaczy (średnio w każdym koncercie wzięło udział ok.
70 słuchaczy).
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W ramach Festiwalu w 2019 roku odbyły się koncerty, w następujących terminach:
26 maja – Bartłomiej Barwinek
7 lipca – Urszula Jasiecka-Bury
25 sierpnia – Tomasz Orlow
22 września – Michał Markuszewski
13 października – Waldemar Krawiec
17 listopada – Jaroslav Tuma
Wstęp na wszystkie koncerty – był wolny (niebiletowany)
Dzień Dziecka – 02.06.2018 r. – Spotkanie Dzieci na placu przed Wydziałem Teologicznym UŚ
w Katowicach, ul. Jordana pod hasłem „I przez nas ma świat lepszym być”.
Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej jest cykliczną imprezą organizowaną co roku.
TVS we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej zorganizowała w centrum Katowic zabawy
dla dzieci. Na wspólnej modlitwie w katedrze oraz zabawie w ogrodach zgromadziło się w sumie
około 500 osób.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 uroczystą Mszą Świętą w Krypcie Archikatedry
Chrystusa Króla, podczas której z dziećmi spotkał się biskup Adam Wodarczyk. Po mszy św.
wszystkie dzieci zostały zaproszone na poczęstunek, występy artystyczne zespołów dziecięcych,
gry i zabawy sportowe, konkursy, pokazy jednostek specjalistycznych (Straż Pożarna, Policja
i WOPR). Wstęp na imprezę był wolny.
XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach, Katowice 11 – 22.11.2019
Program
11 listopada 2019 roku (poniedziałek) - Uroczysta Msza św. z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Oprawa muzyczna – pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Katowice-Piotrowice, ul. Radockiego (Osiedle Odrodzenia)
12 listopada 2019 roku (wtorek) - Powstania Śląskie w muzyce i poezji – spektakl słownomuzyczny w wykonaniu pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach z udziałem Zespołu Tanecznego „Silesianie”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Katowice, ul. Teatralna
13 listopada 2019 roku (środa) - Dr Antoni Winiarski „Europa ojczyzn czy federacja europejska?” –
wykład z przeźroczami. Sekcja KIK Tysiąclecie Dolne, sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża
i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Katowice
14 listopada 2019 roku (czwartek), godzina 17.30
„ISKRY W POPIELE” – panel dyskusyjny z udziałem: dr hab. Macieja Fica, dr hab. Lecha
Krzyżanowskiego i dr hab. Zygmunta Woźniczki prof. UŚ. Prowadził dr Jacek Kurek.
Biblioteka Śląska, sala Parnassos, Katowice, plac Rady Europy
14 listopada 2019 roku (czwartek) - Dr Antoni Winiarski „Europa ojczyzn czy federacja europejska?” wykład z przeźroczami. Sekcja KIK Siemianowice Śl., sala parafii pw. Św. Michała
Archanioła, Michałkowice, ul. Kościelna 1
17 listopada 2019 roku (niedziela) - Spektakl „Witraże” – sceniczna adaptacja słuchowiska radiowego „Witraże” autorstwa Katarzyny Kuroczka w wykonaniu zespołu offowego „Teatru
Franciszka”. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach,
plac ks. Emila Szramka
20 listopada 2019 roku (wtorek) - Spotkanie wokół książki „Życie rodzinne Zanussich. Rozmowa
z Elżbietą i Krzysztofem”. Prowadziła Barbara Gruszka-Zych. Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Katowice, ul. Teatralna
22 listopada 2019 roku (piątek) – Uroczystość św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. Msza św. na
zakończenie XXVII Dni Kultury Chrześcijańskiej pod przewodnictwem ks. prałata dr. Andrzeja Suchonia. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, plac ks. Emila Szramka
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Patronat honorowy nad Dniami przyjęli: JE Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki
oraz Marcin Krupa, Prezydent Katowic
Na wszystkie spotkania, koncerty i odczyty był WSTĘP WOLNY
Głównym organizatorem ze strony Klubu koncertów organowych oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej był Andrzej Dawidowski.

Biblioteka klubowa.
Biblioteka Klubowa znajduje się w siedzibie Klubu (Nowy Dom Katechetyczny parafii mariackiej
w Katowicach, Katowice plac ks. Emila Szramka 2), liczy ponad 2.000 tomów i czynna jest
w godzinach dyżurów.

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

5. Najważniejsze uchwały i apele
14.03.2019.
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 14 marca 2019 r.
wyrażające sprzeciw wobec promocji praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderycznych (LGBT)
Zgodnie z Biblią Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, a różnica płci stanowi
podstawę małżeństwa i rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa. Proponowane alternatywne wizje człowieka są sprzeczne z prawdą o ludzkiej naturze.
W Konstytucji RP zapisana jest zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych
(art. 25 Konstytucji RP), zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym (art. 32 ust. 2), wolność sumienia, w tym także wolność do wyrażania sprzeciwu sumienia
(art. 53) oraz zasada dobra dziecka (art. 72).
Wprowadzenie postulatów środowisk LGBT spowoduje ograniczenie praw dzieci i rodziców,
ale także prawa wszystkich obywateli do wolności słowa, w tym wolności do wyrażania sprzeciwu
sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości może także prowadzić do ograniczenia wolności
nauczania religii.
Nie do zaakceptowania jest wprowadzenie zajęć edukacji seksualnej zgodnej ze standardami
i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Uważamy, że treści zawarte m.in. w warszawskiej deklaracji LGBT+ oraz propagowane
w innych miejscach w Polsce mają na celu wprowadzenie do szkół wychowania seksualnego w
duchu ideologii gender i to już adresowanego do małych dzieci. Wychowanie to ma też na celu
oswojenie dzieci z różnymi formami relacji płciowych, a więc nie tylko rodzicielskim związkiem
mężczyzny i kobiety, ale np. zachowaniami homoseksualnymi. W wymiarze społecznym erotyzacja
młodocianych prowadzi do rozwiązłości, nasilenia zachowań o charakterze przestępczym, zwiększenia liczby ciąż u młodocianych i częstotliwości zachorowań na choroby weneryczne.
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Przypominamy, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy
publicznej ochrony dziecka przed (...) demoralizacją” (art. 72 ust. 1) i wzywamy władze centralne
i samorządowe oraz rodziców do przeciwstawiania się tym działaniom.
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski
8.05.2019
Eskalacja nienawiści do Kościoła katolickiego oraz ataków na obiekty sakralne w Polsce była inspiracją do napisania „Listu otwartego” podpisanego przez 130 osób z całej Polski, reprezentujących różne środowiska i grupy zawodowe.
Art. 196 Kodeksu Karnego „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie
przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
List otwarty świeckich katolików w sprawie profanacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
Niżej podpisani wyrażamy ubolewanie, a zarazem protestujemy przeciw aktowi profanacji cudownego wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, poprzez domalowanie w aureolach świętych Wizerunków sześciu kolorowych pasków, symbolizujących środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów
i transgenderystów (LGBT).
Profanację wyraża fakt, że te 6 poziomych kolorowych pasów mylonych jest z tęczą, która jest
łukiem i charakteryzuje się widmem ciągłym. W tęczy tradycyjnie wyróżnia się 7 kolorów. Ten
podział przyjął się nie tylko w nauce, ale również w literaturze, czego przykładem jest wiersz Marii
Konopnickiej „Tęcza”:
A kto ciebie, śliczna tęczo, / Siedmiobarwny pasie, / Wymalował na tej chmurce / Jakby na atłasie?
W Biblii tęcza jest znakiem przymierza zawartego między Bogiem a wszystkimi istotami, jakie
są na ziemi (Rdz 9,17). Także symboliczne są liczby: 7 – wyraża pełnię, całość, doprowadzenie
czegoś do końca; 6 – oznacza niepełność, niedoskonałość. Wniosek: nazywanie tęczą symbolu
LGBT jest błędem.
Maryja, Królowa Polski, jest otaczana od wieków szczególną czcią przez Polaków, o czym
świadczy blisko 2 tysiące Jej sanktuariów na polskiej ziemi. Pokolenia naszych rodaków oddawały
cześć Maryi i Jezusowi, co głęboko wyraził św. Jan Paweł II, że tu, na Jasnej Górze bije serce polskiego narodu. Dlatego domalowanie na jasnogórskim obrazie symbolu LGBT zadało wielki ból
ludziom wierzącym, naruszyło nasze przyrodzone prawa i niezbywalną godność. Ich konstytucyjna
ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Stąd interwencja policji i prokuratury w sprawie tej
profanacji jest świadectwem właściwej służby obywatelom przez sprawujących władzę w Polsce.
Prawdą jest, że nieraz działalność artystyczna wychodzi daleko poza dopuszczalne granice
i przeradza się w bluźnierstwo, obraża uczucia religijne, dyskryminuje ludzi wierzących. W cywilizowanym i demokratycznym społeczeństwie taka „twórczość artystyczna” nie powinna się zdarzyć.
Nie wolno budować własnego ego na poniżaniu innych. Obrażanie w jakiejkolwiek formie uczuć
religijnych współobywateli nie ma nic wspólnego z wolnością wyrażania swoich przekonań. Takie
postępowanie powinno być karane. Tolerancja kończy się wtedy, gdy uderza w dobro drugiego
człowieka.
Dziękujemy Księżom Biskupom za słowa ku opamiętaniu naszych rodaków, za zabieranie głosu
w różnych sprawach społecznych. Z uwagi na coraz większy relatywizm postaw i czynów, na zacieranie różnicy między dobrem a złem, prosimy Księży Biskupów o jasne wskazywanie w postępowaniu Polaków działań złych i grzesznych. Pomoże to np. penitentom lepiej przygotować się do
sakramentu pokuty i pojednania.
Dziękujemy Ojcom Paulinom, stróżom Jasnogórskiego Sanktuarium, za troskę o nasze narodowe
dobro, jakim jest cudowny obraz Królowej Polski, danej nam ku opiece i obronie.
Katowice, 18 maja 2019 r.
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9.05.2019
Zero tolerancji dla ataków na obiekty sakralne w jakiejkolwiek formie oraz bluźnierczemu
wykorzystywaniu symboli religijnych
Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie aktualnej sytuacji społecznej
w Polsce
W Polsce, kraju wolnym i demokratycznym, jesteśmy zaniepokojeni nadużywaniem wolności i demokracji do prywatnych celów kosztem burzenia ładu społecznego.
Apelujemy do mediów i formacji politycznych o powstrzymanie się od oszczerczej, uogólniającej krytyki Kościoła katolickiego.
Apelujemy do mediów i formacji politycznych oraz władz państwowych i samorządowych
o zero tolerancji dla ataków na obiekty sakralne w jakiejkolwiek formie oraz bluźnierczemu wykorzystywaniu symboli religijnych.
Apelujemy do ludzi kultury i sztuki o nieuczestniczenie w wydarzeniach obrażających uczucia religijne.
Zapewnienie ładu społecznego jest możliwe przy kierowaniu się prawem miłości Boga
i bliźniego, wynikającym z Ewangelii.
Andrzej Dawidowski,
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie prześladowania i dyskryminacji chrześcijan
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o aktywne działanie na forum międzynarodowym przeciw prześladowaniom
i dyskryminacji chrześcijan w Europie i świecie.
Andrzej Dawidowski,
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach uważa, że osoby, którym zależy na dobru Ojczyzny i Europy, powinny głosować tylko na kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z tych komitetów wyborczych, których program nie jest sprzeczny z nauką Kościoła katolickiego, a oni sami potwierdzają to swoim dotychczasowym postępowaniem.
Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
2.10.2019
Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP w niedzielę 13 października 2019 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zachęca wszystkich ludzi dobrej woli,
którym zależy na dobru Ojczyzny, do udziału w wyborach oraz głosowania tylko na tych kandydatów na posłów i senatorów, których partie i koalicje opowiadają się za wartościami chrześcijańskimi, a ich działalność nie jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego.
Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Katowice, 20 marca 2020 r.
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