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Rok 2019 – Rokiem Unii Lubelskiej, Rokiem Marii Szymanowskiej,
Rokiem Stanisława Moniuszki, Rokiem Matematyki,
Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Rokiem Powstań Śląskich,
Rokiem Anny Walentynowicz
40. rocznica encykliki Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II – 4 marca 1979 r.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca
3-8 marca – 52. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu
24 III – II Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
24 III – XV Narodowy Dzień Życia, 25 III – XXI Dzień Świętości Życia

Wywiad z Krzysztofem Łęczyckim,
uczestnikiem ŚDM w Panamie s. 7
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1 % na rzecz KIK
dla wsparcia
chrześcijańskiej kultury
s. 4
Grupa z Mysłowic w Panamie.

30 lat Sekcji KIK
w Katowicach-Janowie s. 9

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
s. 5

Piłat skazuje Jezusa na śmierć s. 2
Katowicki KIK sprzeciwia się
promocji praw lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transgenderycznych (LGBT) s. 6
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych s. 13
Marzec − 1968 s.17
Okładka jubileuszowej książki.

żowi ostrzeżenie: <nie miej nic w sprawie Tego
Sprawiedliwego, bo przeżyłam duchowe cierpienia we śnie z Jego powodu>” (Mt 27,19). „A kiedy Piłat mimo usilnych prób uratowania Jezusa,
widział, że niczego nie osiąga, a wzburzenie tłumu wzrasta, wziął wodę i umył wobec wszystkich
ręce, mówiąc: nie jestem winien krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. Tłum zaś zawołał:
<krew Jego na nas i na dzieci nasze>” (Mt 27,2425).
Wina Piłata polega na niezdecydowaniu i braku
oporu wobec nienawiści i niesprawiedliwości
świata, w którym żyje i sprawuje urząd. Tym, który wydał Jezusa Piłatowi jest naród żydowski i jego przywódcy. Piłat dowiedział się, że jego rola w
procesie Jezusa jest bardzo dwuznaczna i mógł się
przekonać, że Żydom chodzi tylko o uzyskanie
niezbędnej dla nich aprobaty wyroku śmierci na
Jezusa. Stwierdzili, że „według Prawa Mojżeszowego Jezus powinien umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym” (J 19,7). A takie stwierdzenie
jest bluźnierstwem (por. Mt 26,63-66). Będąc jednak pod rządami Rzymian Żydzi tłumaczą Piłatowi, że „nam nie wolno nikogo zabić” (J 18,31).
Wobec Piłata Żydzi oskarżają Jezusa, że ogłosił się <Królem Żydów> (por. J 19,21 i 18,33n).
Dlatego Żydzi szantażują Piłata i mówią: „Jeśli
uwolnisz Jezusa, to nie jesteś przyjacielem cezara. A każdy [samozwaniec] czyniący się królem,
sprzeciwia się cezarowi” (J 19,12). Jezus potwierdził bowiem przed Piłatem, że jest królem
(por. J 18,37).
Jezus wyjaśnia też Piłatowi, skąd jest Jego
Królestwo i mówi: „Królestwo Moje nie jest
z tego świata” (J 18,36).
To wyjaśnienie jest również aktualne dla nas.
Chociaż Królestwo Jezusa nie jest z tego świata,
to jednak jest już na tym świecie i będzie trwało
w wymiarze ziemskim aż do skończenia świata.
Królestwo Jezusa, jako Królestwo Boże, jest duchowe i wieczne. Jest trwałe i pewne we wszystkich okolicznościach historycznych i przekracza
doczesność sięgając nieba.
Ks. Józef Kozyra

Piłat skazuje Jezusa na śmierć
Ewangeliści przedstawiają Piłata, jako sędziego
Jezusa. Mimo oskarżeń ze strony starszyzny żydowskiej wobec Jezusa, o nawoływanie do buntu
przeciw cezarowi, Piłat uznał Jezusa za niewinnego, i starał się Go uwolnić. Próbował nawet
uciec od konieczności podjęcia decyzji wobec Jezusa i skorzystał ze sposobności odesłania Jezusa
– Galilejczyka, do Heroda Antypasa, który był
zarządcą rzymskim w Galilei (tetrarcha), a w czasie procesu Jezusa przebywał w Jerozolimie (por.
Łk 23,6-12). Brak wyroku skazującego Jezusa
przez Heroda Antypasa oraz nie znalezienie winy
w Jezusie, która pozwoliłaby Piłatowi na wyrok
skazujący, doprowadza Piłata do stwierdzenia
niewinności Jezusa (por. Łk 23,13-16).
Mimo to Piłat wydał wyrok skazujący Jezusa na
śmierć przez ukrzyżowanie, ale dopiero pod wpływem ogromnego nacisku tłumu żydowskiego podburzonego przez przywódców religijnych, domagających się skazania Jezusa i uwolnienia Barabasza
oskarżonego o zabójstwo (por. Mk 15,6-15).
Ewangeliści jednoznacznie obciążają za wyrok
śmierci wydany na Jezusa nie Piłata, lecz władze
żydowskie i podburzony tłum domagający się
ukrzyżowania Jezusa (por. Mk 15,1-15; Mt 27,12.11-26; Łk 23,1-25; J 18,28-40; 19,12).
Również św. Piotr w swoich przemówieniach
do Żydów czyni im ostry zarzut, że to oni „rękami bezbożnych przybili Jezusa do krzyża i zabili
Go” (Dz 2,23) i mówi im gorzkie słowa: „To wyście wydali Jezusa i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy ten postanowił Go uwolnić. Zaparliście
się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście
ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Tego, który
wprowadza do życia... [archegos]” (Dz 3,13n).
Piotr chce jednak wyjaśnić niecne postępowanie
swoich żydowskich braci i mówi: „Wiem, że
działaliście w nieświadomości, jak też wasi
przywódcy” (Dz 3,17).
Podobnie surowo ocenia Żydów św. Paweł,
wcześniejszy wróg Jezusa i prześladowca Kościoła. W 1 Tes 2,15n pisze: „Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali; a teraz
zabraniają nam przemawiać do pogan w celu ich
zbawienia”. Paweł w 1 Kor 2,8 stara się też tłumaczyć Żydów za ich haniebny czyn, że „gdyby
pojęli ukrytą wcześniej tajemnicę Bożej Mądrości, to nie ukrzyżowaliby Pana Chwały”.
Mateusz podaje dwie sceny potwierdzające niewinność Jezusa. „Otóż żona Piłata przysłała mę-

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 13 II 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Rozważając
przesłanie dzisiejszej katechezy, odmawiajcie
często «Ojcze nasz», cieszcie się bliskością Bo2

ga. Prosząc o chleb powszedni, pamiętajcie nie
tylko o sobie i bliskich, ale także o ludziach nieznanych, zagubionych, zapomnianych, żyjących
gdzieś daleko, którzy może bardziej od was potrzebują dobra, pokoju ducha, sprawiedliwości
i zrozumienia. Niech Bóg wam błogosławi.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 13 II 2019

Rok 2018 – Rokiem
Stanisława Moniuszki
UCHWAŁA SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia roku 2019
Rokiem Stanisława Moniuszki
w 200. Rocznicę urodzin
Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819
roku w majątku Ubiel koło Mińska w polskiej
rodzinie szlacheckiej o patriotycznych tradycjach, jego ojciec Czesław uczestniczył w kampanii napoleońskiej.
Do historii Stanisław Moniuszko przeszedł jako ojciec polskiej opery narodowej. Tworzył ku
pokrzepieniu serc Polaków zniewolonych przez
zaborców. W latach poprzedzających wybuch
powstania styczniowego i bezpośrednio po nim,
wbrew trudnym warunkom społecznym i politycznym, stworzył swoje najsłynniejsze dzieła –
opery „Halka” i „Straszny dwór”.
Inspirację dla muzyki Moniuszki stanowiła
kultura ludowa. Geniusz kompozytora polegał na
umiejętności połączenia polskiego folkloru
z elementami opery europejskiej (włoskiej, francuskiej i niemieckiej). Istotną rolę w operach
Moniuszki odgrywają chóry, np. górali, oraz
elementy polskich tańców narodowych. Wprowadzenie libretta w języku polskim i rodzimej
tematyki pozwalało przybliżyć i lepiej zrozumieć
sztukę operową.
Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego
drobnych utworów jest cykl dwunastu „Śpiewników domowych”, zawierających pieśni do słów
poetów polskich (m.in. Teofila Lenartowicza,
Adama Mickiewicza, Wincentego Pola, Stefana
Witwickiego i innych), a także obcych (w tłumaczeniu polskim) oraz do słów twórców ludowych. Dzięki niemu polskie pieśni pisane na
różne okazje zaczęły rozbrzmiewać w polskich
salonach, a następnie trafiły pod strzechy. Utwory wpisywały się w kanon XIX-wiecznego wychowania patriotycznego.
Pisał też muzykę religijną, pieśni i opracowania pieśni na organy, chcąc by muzyka i śpiew
wykonywane w kościołach miały wyższy poziom, pogłębiając tym samym duchowe przeżycia wiernych.
Stanisław Moniuszko to wielki kompozytor,
bez Jego geniuszu nie byłoby polskiej opery narodowej. Stawiamy go na piedestale pośród innych polskich kompozytorów narodowych, ta-

Audiencja ogólna – środa 20 II 2019 r.
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, nie zapominajcie
nigdy, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i że
nie ma nic takiego, co mogłoby ugasić Jego namiętną miłość do nas. Modlitwa do naszego Ojca,
który jest w niebie, niech wypełni wszelkie poczucie braku miłości w życiu każdego i każdej
z was. Niech Bóg wam błogosławi!”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 20 II 2019
Audiencja ogólna – środa 27 II 2019 r.
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wytrwali
w modlitwie, aby świętość Boga, naszego Ojca,
przeniknęła wasze serca i uczyniła was świadkami Jego świętego imienia w waszych rodzinach,
wspólnotach i w świecie. Bądźcie ufni: każde zło
zostanie pokonane przez świętość Boga. Niech
Jego błogosławieństwo stale towarzyszy wam
i waszym najbliższym.”
Biuletyn Radia Watykańskiego,27II 2019
Audiencja ogólna – środa 6 III 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków.
Rozpoczynamy Wielki Post. Liturgia Środy Popielcowej, zwłaszcza obrzęd posypania głów popiołem, uświadamia nam naszą przemijalność,
potrzebę pokuty, postu i wyrzeczenia. Otwórzmy
nasze serca i umysły, by właściwie odczytać sens
naszego życia w świetle tajemnic męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. Z serca błogosławię wam i waszym bliskim.”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 6 III 2019
Audiencja ogólna – środa 20 III 2019 r.
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Wczoraj obchodziliśmy uroczystość św. Józefa. Jego troska o Świętą Rodzinę jest dla nas wymownym wzorem. Jak on, troszczmy się z miłością
o Pana Jezusa, gdy przyjmujemy Go w Eucharystii,
kiedy do nas mówi. Z taką samą miłością zwracajmy się do Maryi, prosząc o wsparcie i dobrą radę
w codziennym życiu. Uczmy się od świętego Józefa zawierzenia Bogu, pokory, odwagi i posłuszeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. ”
Biuletyn Radia Watykańskiego, 20 III 2019
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Rok 2019 – Rokiem Powstań Śląskich

kich jak Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski,
Ignacy Jan Paderewski oraz Karol Szymanowski.
Stanisław Moniuszko zmarł w Warszawie
4 czerwca 1872 roku na atak serca. Pochowany
został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego pogrzeb stał się manifestacją narodową.
Ogłoszenie roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki nie tylko pozwoli przybliżyć życie i bogatą twórczość wybitnego kompozytora, ale także
zwróci uwagę Polaków na postawy patriotyczne
wśród artystów oraz potrzebę tworzenia sztuki
czerpiącej inspiracje z polskiej kultury.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok
2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, by w 200.
rocznicę urodzin oddać hołd temu wybitnemu Artyście, który swoje życie i twórczość poświęcił
krzewieniu polskiej muzyki – stawiając go za
wzór patriotyzmu.
MARSZAŁEK SENATU
Stanisław KARCZEWSKI

W 100. rocznicę wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego − rozpoczęło się w nocy z 16 na 17
sierpnia 1919 r.
Kalendarz IPN na rok 2019
Marzec

Defilada Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, 1919 r.
(Fotografia ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego
w Cieszynie). Pułk został zaprzysiężony przez dowódcę
Okręgu Wojskowego w Cieszynie Franciszka Aleksandrowicza w dniu 5 listopada 1918 r. Przysięgę składano na wierność Radzie Regencyjnej Królestwa Polskiego. W latach 1919-1920 brał udział w walkach na
wschodzie z Ukraińcami i bolszewikami.

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia
chrześcijańskiej kultury
Ustawa o działalności pożytku publicznego
i woluntariacie podaje 34 cele, które można
wspomóc jednym procentem, wśród nich kulturę. Nasza cywilizacja oparta na korzeniach
chrześcijańskich powinna promować i dbać również o kulturę chrześcijańską.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
wspiera te działania zapraszając twórców promujących wartości chrześcijańskie m. in. na doroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, dzieciom
przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka, wydajemy biuletyny w
wersji papierowej i elektronicznej, prowadzimy
stronę internetową Klubu, dbamy też o działalność wydawniczą. Dziękujemy dotychczasowym
Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie
chrześcijańskiej kultury.
Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach,

To będzie Mój rok! Moniuszko 200.
Niedziela, nr 7, 17 II 2019, s. 1
Moniuszko wirtuoz, kompozytor, pedagog
Konrad Ludwicki, Niedziela, nr 7,
17 II 2019, s. 40-41
Nie tylko wieszcz
Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny, nr 3,
Rok XCVI, 20 I 2019, s. 62-63
Moniuszko – wielkość wciąż odkrywana
Adam Ciesielski, Sieci, nr 2 (320),
14-20 I 2019, s. 57
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w zeznaniach podatkowych należy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS:
KRS 0000068764
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam
danych osobowych, to z wdzięcznością prześlemy podziękowanie.
Prezes KIK w Katowicach

Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Darowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2019.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają
wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach
i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu
rocznym PIT
Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej
kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn
przekazanych na cele kultu religijnego, na cele
pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz
na cele krwiodawstwa.
Organy podatkowe za darowizny na cel kultu
religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy
obdarowanego.
Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą
natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%)
lub kartą podatkową.
SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN
W ZEZNANIU PIT
Odliczenie przekazanych darowizn wymaga
wypełnienia PIT/O.
W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU
(PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1.
Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym –
organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego … - dla podatnika jest
to kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę darowizny.
W punkcie D.1.1 wpisujemy:

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy
wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych
PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek –
skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Telefon 605 150 654.
malgorzata.piechoczek@tvs.pl
malgorzata@holdimex.pl

Do członków i sympatyków KIK
w Katowicach
Emeryci i renciści mogą w bardzo prosty sposób przekazać 1 proc. podatku na rzecz KIK
w Katowicach: wypełniając tylko druk PIT-OP.
W rubryce C. należy wpisać numer KRS:
0000068764. W rubryce D. należy wpisać: CELE
STATUTOWE KIK.
Dotyczy to emerytów i rencistów posiadających
jedno źródło dochodu (tylko emerytura lub renta
z ZUS), którzy nie korzystają z odliczeń podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie
z małżonkiem.
Druk PIT-OP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego. Wówczas Urząd Skarbowy sam dokona
obliczenia wysokości przekazywanego 1 proc. na
podstawie otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych rocznego rozliczenia podatku z PIT40A.
Częściowo wypełniony PIT-OP jest na stronie
internetowej KIK w Katowicach.
Robert Prorok

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2018 roku.
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2018 do 30
kwietnia 2019 r. Sposób odliczania darowizn
podany jest poniżej.
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marca w parafii Imienia Najświętszej Marii
Panny na temat śp. ks. Józefa Dancha i wydanej przez KIK w Katowicach książki o
nim: „Ksiądz Józef Danch 1945-1982 we
wspomnieniach i fotografiach”.
7. Wysłuchano informacji o postępach prac
związanych z powstawaniem książki o śp.
Andrzeju Szyi.
8. Omówiono przygotowania do Spotkania Regionalnego − planowany termin to 11 maja
br.
9. Przedstawiono tematy wykładów, jakie mogą
wygłosić w katowickich parafiach członkowie KIK w Katowicach.
10. Przyjęto Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyrażające sprzeciw
wobec promocji praw lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transgenderycznych (LGBT).
11. Ustalono osoby pełniące dyżury piątkowe w
dniu 15.03, 22.03, 29.03, 5.04 w siedzibie
KIK w Katowicach.
Robert Prorok

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,
40-014 Katowice
W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD
DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje
kwotę w kratce 159, a małżonek w kratce 160.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce nazwa odbiorcy wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
nr rachunku odbiorcy:
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622
Zwracamy uwagę, że został zmieniony numer
konta bankowego i prosimy o wpłacanie składek,
dotacji, darowizn na wyżej podany numer rachunku (poprzednie konto w PKO BP było aktualne do końca 2018 roku).
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach w dniu 14 III 2019 r.

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
z 14 marca 2019 r.
wyrażające sprzeciw wobec promocji
praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transgenderycznych (LGBT)

1. Omówiono sprawy finansowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
2. Przyjęto Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na dzień 6 kwietnia
2019 r., I-szy termin godz. 11.00, II-gi termin
godz. 11.15.
3. Omówiono sprawy organizacyjne WZD.
Przyjęto Uchwałę o przeznaczeniu 150 zł na
organizację WZD.
4. Podjęto Uchwałę o przedstawieniu wniosku
do Walnego Zebrania Delegatów o nadanie
godności Członka Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dla następujących osób: Józef Buszman, Jerzy Dolinkiewicz, Stefan Kalisz, Stanisław Kruszyński,
Wojciech Sala, Antoni Winiarski.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu
Klubu.
5. Podjęto Uchwałę upoważniającą Prezesa do
przedstawienia Walnemu Zebraniu Delegatów
sprawozdania z działalności Klubu za rok
2018.
6. Przypomniano o podanym już w „Kalendarium …” odczycie w Cieszynie-Bobrku 17

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.
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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.
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

w uzbieraniu pieniędzy. Projekt Panama – tak
opisaliśmy naszą grupę. Utworzyliśmy stronę na
Facebooku o tej nazwie, gdzie potem – w trakcie
ŚDM w Panamie – na bieżąco publikowaliśmy
zdjęcia i relacje filmowe. Opiekunem projektu
był ks. Sebastian Lewandowski.
AW: Panama, to odległy kraj. Jak tam się dostaliście?
KŁ: Lecieliśmy samolotem do Panama City,
z przesiadką we Frankfurcie. Potem autobusami
dostaliśmy się do Rio Hato – pierwszej parafii
która nas gościła.
AW: Gdzie nocowaliście?
KŁ: W trakcie pierwszej części ŚDM – dniach
w diecezjach – mieszkaliśmy w diecezji
Penonomé, parafii Rio Hato. Panamczycy przyjęli nas bardzo głośno i radośnie, powitali nas tak
już na lotnisku. Byliśmy zakwaterowani u rodzin, mieszkaliśmy razem z nimi, jedliśmy przygotowane przez nich posiłki. Ten pierwszy etap
ŚDM był czasem luźnym, spontanicznym, praktycznie bez planu. Poza codzienną poranną mszą
świętą, pozostały czas spędzaliśmy z rodzinami,
które zabierały nas np. do dżungli, na plażę, pokazywały lokalną okolicę, itd. Drugi tydzień – to
wydarzenia centralne, w Panama City. Początkowo mieliśmy nocować w szkole lub salkach
katechetycznych, jednak w ostatniej chwili okazało się, że tu też przyjmą nas rodziny. Tutaj
mieliśmy konkretny plan, każdego dnia rano były katechezy z polskimi biskupami i msza święta.
Natomiast popołudniami odbywały się wydarzenia organizowane w ramach Festiwalu Młodych.
W tym okresie mniej czasu spędzaliśmy z rodzinami, wracaliśmy tak naprawdę tylko na nocleg.

34. Światowe Dni Młodzieży.
22-27.01.2019
Uczestnikiem ŚDM w Panamie był Krzysztof
Łęczycki, którego poprosiłem o wywiad. Krzysztof Łęczycki jest uczniem klasy maturalnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Jego hobby – to kręcenie filmów, za które otrzymał liczne nagrody.
Krzysztof był wolontariuszem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Nakręcił film „ŚDM oczami wolontariusza”. Premiera filmu była 8 września 2017 r. w mysłowickim kinie OH z okazji nadania rondu w Mysłowicach nazwy „Rondo Światowych Dni Młodzieży”.
Antoni Winiarski: Jak przygotowywaliście się
do wyjazdu do Panamy?
Krzysztof Łęczycki: Przygotowania rozpoczęły
się po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie. Utworzyliśmy grupę 33 osób z Mysłowic i okolic. Wspólnie organizowaliśmy akcje,
takie jak sprzedaż przygotowanych przez nas
stroików świątecznych, pierników, płyt z filmem
o ŚDM w Krakowie, które pomogły nam

Msza św. w Antón (miejscowość niedaleko Rio Hato).

AW: Czy spotkaliście się z miejscową młodzieżą i młodzieżą z innych krajów?
KŁ: Tak, ciężko było nie spotkać :) Wystarczyło
wyjść na ulicę i od razu można było porozma7

wiać z młodzieżą z całego świata. Poznawaliśmy
tych ludzi wszędzie: na ulicy, w metrze, w którym
młodzi ludzie ze wszystkich krajów śpiewali swoje lokalne piosenki, w trakcie wydarzeń organizowanych w ramach festiwalu młodych, w sklepach,
w budach, dosłownie wszędzie. Lokalna młodzież
– to byli głównie wolontariusze. Panamczycy najczęściej mówią po hiszpańsku, rzadziej po angielsku. Wiele osób z naszej grupy, w tym ja, nie znało tego pierwszego. Musieliśmy się jakoś dogadać,
więc często nasza komunikacja opierała się na gestach, ale także na wykorzystaniu nowoczesnej
technologii. Używaliśmy tłumacza Google, który
ma funkcję rozmowy: przechwytuje wypowiedziany tekst, tłumaczy go i czyta to tłumaczenie.
Były też sytuacje takie jak ta, kiedy kolega chciał
porozmawiać z dziewczynami z Boliwii. Niestety
nie znał zbytnio języków obcych, ale po chwili nie
stanowiło to dla niego problemu. Dziewczyny
mówiły po hiszpańsku, ktoś to tłumaczył to na angielski, następna osoba na polski. On odpowiadał
i kolejka szła w drugą stronę.

pierwsze spotkania odbyły się na Cinta Costera.
Tam byliśmy w sektorze, z którego nie widzieliśmy ołtarza, więc całość oglądaliśmy na telebimach. Natomiast czuwanie miało miejsce na Polu św. Jana Pawła II (Campo San Juan II) w Metro Parku. W trakcie czuwania nastąpiła ta niesamowita chwila, kiedy ok. 700 tysięcy zgromadzonych tam osób zamilkło i w ogromnym skupieniu słuchało słów papieża Franciszka. A potem w tym samym skupieniu uczestniczyło
w czuwania modlitewnym. Słuchaliśmy świadectw młodych ludzi i modliliśmy się przed figurą Matki Bożej Fatimskiej. W trakcie tych spotkań papież mówił o tym, że młodzież nie jest
przyszłością Kościoła, ale jego teraźniejszością.
Zwracał też uwagę na rolę Maryi.

Cinta Costera – tu odbyła się pierwsza część wydarzeń centralnych.

AW: Gdzie pojechaliście z Panamy?
KŁ: Do Meksyku. Nasza podróż wyglądała tak:
pojechaliśmy busami do Kostaryki, skąd polecieliśmy samolotem do Meksyku. Dołączyła do nas
wtedy grupa z Gliwic, wraz z biskupem Iwaneckim. Mieszkaliśmy w hostelu w centrum Meksyku, przy placu Konstytucji Zócalo. Obok znajduje się Katedra Metropolitalna i Pałac Prezydencki, które zwiedziliśmy. Następnego dnia pojechaliśmy do Guadalupe. Na chórze sanktuarium
nasi księża odprawili mszę świętą, po której
zwiedziliśmy okolice. Poza tym, niektórym osobom z naszej grupy udało się pojechać na piramidy.
AW: Co zrobiło na Tobie największe wrażenie?
KŁ: Myślę, że to jak ci ludzie żyją. Nie mieli
wiele, a jednak chcieli się z nami podzielić
wszystkim co mieli. Ich radość ducha, bezinteresowność była naprawdę niesamowita. Są też
bardzo religijni. Kościół nie jest dla nich tylko
miejscem modlitwy, ale także miejscem spotka-

Zdjęcie z grupą Panamczyków, którzy nas gościli.

Dziewczyny z naszej grupy jako ministrantki.

AW: W których spotkaniach z papieżem
Franciszkiem uczestniczyłeś?
KŁ: Uczestniczyliśmy w powitaniu papieża
Franciszka, Drodze Krzyżowej i czuwaniu. Dwa
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nia z innymi ludźmi, ze znajomymi. Życie wśród
Panamczyków przez te niecałe 2 tygodnie, to dla
mnie bez wątpienia niezapomniane przeżycie.
AW: Dziękuję za podzielenie się wrażeniami ze
Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
Zdjęcia Krzysztof Łęczycki

Jacek Chmieliński – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej KIK (2003-2010).
Utworzyliśmy w 1992 r. zespół synodalny
KIK z okazji II Polskiego Synodu Plenarnego.
W pierwszej Sesji w Katowicach 22.11.1992 r.
udział wzięli członkowie sekcji: Jan Adamski,
Zofia Adamska, Erwin Kasparek, Edward Krenzel, Helena Matuszek, Krystyna Szyja, Barbara
Walecka, Anna Winiarska i Antoni Winiarski.
Anna Winiarska reprezentowała KIK w Radzie Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej (1998-2010) będąc jej sekretarzem, a
Antoni Winiarski w latach 2010-2019 był przewodniczącym Rady. Anna Winiarska i Antoni
Winiarski reprezentowali Radę na spotkaniach i
Kongresach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickiej.
Antoni Winiarski reprezentował KIK w Radzie Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce i był jej przewodniczącym/współprzewodniczącym w latach 19961998 i 2014-nadal.
Głównym statutowym celem członków janowskiej sekcji jest działalność w oparciu o naukę społeczną Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania
człowieka.

30 lat Sekcji KIK
w Katowicach-Janowie
Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane
przez KIK w Katowicach były iskrą, która wyzwoliła w ks. Proboszczu Janie Klemensie pragnienie, aby takie dni trwały przez cały rok w janowskiej parafii. Rozmowa Księdza Proboszcza z
członkiem zwyczajnym KIK Antonim Winiarskim w 1988 roku zaowocowała rozpoczęciem
działań w celu powołania sekcji katowickiego
KIK. 3 marca 1989 r. wniosek o utworzenie sekcji podpisało 29 osób zaproszonych przez Proboszcza. Ustalono, że dniem spotkań sekcji będzie pierwszy piątek miesiąca. Wniosek, wraz z
deklaracjami przystąpienia do KIK, przekazano
Zarządowi Klubu.
Sekcja religijno-społeczna przy parafii św.
Anny w Janowie z tymczasowym przewodniczącym Antonim Winiarskim została utworzona
9.03.1989 r. uchwałą 4.2 Prezydium Zarządu
KIK. Kapelanem sekcji został ks. Proboszcz Jan
Klemens. 5 kwietnia 1989 r. Prezydium KIK
przyjęło do Klubu nowych członków. W 1993
roku sekcja w Janowie liczyła 46 osób, w tym 22
członków zwyczajnych. W całym okresie działalności sekcji członkami KIK było 55 osób, a 13
osób zmarło. Śp. Matylda Szyja, śp. Antoni
Szyszka, ks. prał. Jan Klemens i ks. Zygmunt
Klim zostali uhonorowani Członkostwem Honorowym KIK w Katowicach.
W ciągu 30 lat istnienia sekcji przewodniczącymi byli: Antoni Winiarski (1989-1990), Edmund Wojnarski (1990-1991), Anna Winiarska
(1991-2003), Wiesława Knapik (2003-2013)
i Anna Wowra (od 2013).
Członkowie sekcji pełnili różne funkcje we
władzach katowickiego KIK:
Antoni Winiarski – prezes (1993-2012) oraz
członek Zarządu od 2012 r.
Zofia Adamska – członek Zarządu KIK (19931995).
Jerzy Król – członek Zarządu KIK (1997-2000).
Krystyna Szyja – członek Komisji Rewizyjnej
KIK (1993-1995).

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. W środku ks. proboszcz Jan Klemens.
1989 r.

W całym okresie działalności zorganizowaliśmy co najmniej 92 wykłady – kilka z nich było
związanych z promocją książek, cykl spotkań
poświęconych wybranym homiliom Jana Pawła
II wygłoszonym podczas apostolskich podróży
do Polski, 8 wieczorów poezji, 11 koncertów
(wspólnie z parafią, m.in. koncerty organowe
oraz gościliśmy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”,
„Camerata Silesia”, Chór św. Antoniego Klareta
z Wybrzeża Kości Słoniowej), 3 wieczory fil9

mowe, 7 spotkań ze znanymi ludźmi i władzami
miasta, dwie wystawy fotograficzne – w 1999 r. z
okazji 10-lecia sekcji i w 2019 r. z okazji 30-lecia
sekcji oraz 23 pielgrzymki w kraju i za granicą.
Ponadto uczestniczyliśmy w spotkaniach okolicznościowych – opłatek, święcone, w spotkaniach organizacyjnych, spotkaniach kończących
rok pracy – czasem przy ognisku w plenerze u p.
Kotów i p. Wowrów.

powstała w 1992 r. grupa liturgiczna lektorów
dorosłych. W ciągu całej naszej działalności była
bardzo dobra współpraca z proboszczami – ks.
prał. Janem Klemensem i ks. Zygmuntem Klimem.

Spotkanie z poetą ks. Andrzejem Gruszką. 28 X 2015.

Braliśmy udział w wydarzeniach organizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach: rekolekcjach i Dniach Skupienia w
Kościele Garnizonowym, u oo. Oblatów na Koszutce, w Czechowicach, Brennej, Czernej i Kokoszycach, wyjazdach na spotkania z papieżami
Janem Pawłem II w Krakowie i Gliwicach oraz
Benedyktem XVI w Krakowie, a także licznych
pielgrzymkach w kraju i za granicą.

Spotkanie opłatkowe. 29 XII 1994.

Jubileusz 50 lat kapłaństwa ks. prał. Jana Klemensa.
Ks. prał. Jan Klemens oraz Jan i Zofia Adamscy. 18 X
2008.

Zorganizowaliśmy jasełka, wyjazd dla dzieci
z ochronki do Planetarium i „Polmozbytu”, angażowaliśmy się w wybory do Parlamentu w 1989
r. i samorządowe w 1990 r., wspólne zwiedzanie
wystawy „Pod Patronatem Spółki Giesche. Gmina Janów na Górnym Śląsku”. Zainicjowaliśmy,
a potem współorganizowaliśmy wigilię i święcone dla samotnych i ubogich, dni wspólnoty w ramach czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego
(od 1992 r.) oraz współorganizowaliśmy festyn
parafialny Minifest. Uczestniczyliśmy w spotkaniach parafialnej rady duszpasterskiej, uporządkowaliśmy i prowadziliśmy bibliotekę parafialną
oraz włączaliśmy się w różne wydarzenia mające
miejsce w naszej parafii. Spośród członków KIK

Kościół św. Anny w Katowicach-Janowie. 7 II 2016.

2 marca 2019 r. Mszą św. rozpoczęliśmy obchody 30-lecia sekcji. Mszy św. przewodniczył
i homilię wygłosił Arcybiskup Senior dr Damian
Zimoń. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali ks.
prof. Józef Kozyra, ks. proboszcz Zygmunt Klim
i ks. dr Bartłomiej Kuźnik. W liturgii słowa dwa
teksty przeczytali dr Erwin Kasparek i dr Antoni
Winiarski, a modlitwę wiernych Anna Wowra.
Anna Wowra i dr Erwin Kasparek podziękowali
Arcybiskupowi za odprawienie Mszy św. i życz10

liwość, zabrał głos także ks. prof. Józef Kozyra.
Po Mszy św. zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przed głównym ołtarzem.
Następnie udaliśmy się do Domu Katechetycznego na poczęstunek. Anna Wowra i dr Anna
Winiarska opowiedziały o początkach sekcji i jej
działalności. Arcybiskup Senior, zaproszeni goście i członkowie sekcji wspominali wydarzenia z
minionych lat. Prezes KIK Andrzej Dawidowski
wręczył okolicznościowe dyplomy przewodniczącym sekcji Antoniemu Winiarskiemu, Annie
Winiarskiej i Annie Wowra. Dyplom dla śp. Wiesławy Knapik odebrał jej mąż Piotr.
Z okazji jubileuszu zastała przygotowana wystawa eksponowana w kościele. Nad przygotowaniem i wykonaniem wystawy pracowali Anna
Wowra, Antoni Winiarski, Erwin Kasparek, Jan
Adamski i Małgorzata Magdziarz.
Uczestnicy spotkania otrzymali bogato ilustrowaną książkę „Klub Inteligencji Katolickiej w
Katowicach Sekcja w Katowicach-Janowie 1989
2019”, wydaną specjalnie z okazji jubileuszu.
Wstęp napisał ks. proboszcz Zygmunt Klim, tekst
Anna Wowra i Antoni Winiarski, a autorami
zdjęć byli Antoni Winiarski i Jan Adamski.
Książka zawiera informacje o powstaniu katowickiego KIK, o parafii św. Anny w KatowicachJanowie oraz różne dane i historię sekcji. Wspomnienia napisali Antoni Winiarski, Anna Winiarska, Joanna Badura, Dorota Śmigiel i Mirosława
Pokwap. Szczegółowe Kalendarium i Zakończenie zamykają książkę. Książka, oprócz wersji papierowej, dostępna jest także w Internecie na
stronie KIK w postaci E-booka.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski

Następne filmy to: „Księga Rodzaju”, „Ostatni
szczyt”, „Tajemnice Bożego Ciała”, „Ufam Tobie”, „Klucze do Królestwa”. Będą one wyświetlane w każdą trzecią środę miesiąca po wieczornej Mszy św. o godz. 18.45 w salce nr 1.
Jan Mikos

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej – 10 IV 2015 (zdjęcie Stanisław Waluś)

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

Homilia ks. prał. Andrzeja Filabera
wygłoszona w dniu 10 stycznia 2019 r.
w archikatedrze św. Jana w Warszawie
podczas Mszy św. w intencji ofiar
katastrofy smoleńskiej
(ciąg dalszy z poprzedniego numeru)
Czy jest człowiekiem sumienia, czy liczy się
z prawem Bożym, czy w jego świetle układa
swoje życie i chce wnosić wkład w życie społeczne, czy też polega wyłącznie na prądach
aktualnej poprawności politycznej i siłą narzucanych dyrektywach ideologicznych.
Wiara rozjaśnia wszystko Bożym światłem
i kieruje umysł człowieka ku rozwiązaniom
w pełni ludzkim. Nasz wielki rodak, Jan Paweł
II uczył: duch człowieka zbliża się do kontemplacji prawdy na dwóch skrzydłach: rozumu
i wiary. Brak wiary, brak Bożego światła może
przyczyniać się do zaćmienia rozumu. Nie potrzeba przecież wielkiego wysiłku rozumu, by
poznać prawdę, jakie wydarzenie stoi u podstaw świętowania 25 grudnia, dlaczego rozpoczęliśmy rok 2019, a nie np. rok 2562. To
świętowanie, które w naszej kulturze chrześcijańskiej przybrało tak piękne różnorodne formy nie jest świętem zimy, bo w Brazylii czy
Australii odbywa się w pełni lata.

Film „Życie Jezusa”
Od kilku lat w siedzibie sekcji Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne) Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyświetlane są filmy o tematyce religijnej. Opiekunem sekcji jest obecnie
ks. Leszek Flis – wikary parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych.
20 lutego 2019 r. obejrzeliśmy film „ Życie Jezusa”, część III – „Droga do Jerozolimy”. Mogliśmy obejrzeć to, co jest opisane w Ewangeliach,
jako trzecią podróż do Jerozolimy. 20 marca mieliśmy okazję zobaczyć część IV „Życia Jezusa”,
w której przedstawiono zdradę Pana Jezusa, Jego
mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
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Warto przeczytać szczególnie

Pomimo tego w naszym ochrzczonym narodzie są tacy, którzy tego nie pojmują, a chcą
nami rządzić. Jakże nierozumnym okazuje się
człowiek, który chciałby świętować Boże Narodzenie bez Dzieciątka, a spotkanie opłatkowe bez opłatka.
A gdzie podziała się tolerancja dla ludzi wierzących. W Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka ONZ mamy określony wykaz uniwersalnych praw wynikających wprost z natury ludzkiej. Czytamy: „wszyscy ludzie obdarzeni są rozumem i sumieniem. Źródła prawa
stanowionego pochodzą od Boga. Są nimi natura i rozum”. Nie można mieszać praw
sztucznie tworzonych, przeciwnych naturze
ludzkiej i rozumowi z uznanymi powszechnie
prawami człowieka. Przez żadne prawo ludzkie godność osobista i wolność człowieka nie
da się tak stosownie zabezpieczyć, jak przez
Ewangelię Chrystusową powierzoną Kościołowi. Dzisiaj niektórzy myślą wprost przeciwnie. Prawa człowieka będą wówczas zabezpieczone, gdy złamiemy wszystkie normy prawa
Bożego, gdy wyeliminujemy Kościół z życia
społecznego, albo przynajmniej zamkniemy go
do kruchty. Z 10 przykazań, już chyba tylko
jedno, siódme, jest uznane w prawodawstwie
współczesnym jako zło. W imię fałszywie
pojmowanej wolności ustanawiane są prawa
uwłaczające wprost godności człowieka.
To właśnie w okresie Bożego Narodzenia
rozważamy w Ewangelii prolog św. Jana na
temat „Słowa, które było Bogiem”. Przyszło
do swojej własności, a swoi go nie przyjęli.
Jest to nie tylko stwierdzenie faktu, ale i stanu,
który trwa. Gorzka prawda. Wolny człowiek
może odrzucić Boga i Jego prawo.
Ludzkie istnienie zależy od Boga, ale człowiek chce być niezależny. Chce żyć bez Słowa, które stało się ciałem, czyli bez miary Boskiej, bez mądrości nadprzyrodzonej. Budowanie jakiejkolwiek wspólnoty osób musi opierać
się na wartościach duchowych. Małżeństwo,
czyli związek kobiety i mężczyzny jest głęboką wspólnotą życia i miłości.
Z nagrania dźwiękowego na stronie
http://tv-trwam.pl/film/msza-swieta-wintencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej-iojczyzny-10012019
spisał o. Stanisław Jopek SJ
Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”.

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 5 Kościół nie będzie milczeć
Kard. Stanisław Dziwisz
Nie ma Kościoła łagiewnickiego i toruńskiego
[…] To, co wydarzyło się podczas Zwiastowania w Nazarecie, stanowi zwieńczenie długich
i cierpliwych starań Boga, by naprawić to, co
przez grzech zostało podważone i zniekształcone
w Bożych zamiarach wobec człowieka. (…)
Zdaję sobie sprawę, że mój przyjazd i dzisiejsze wystąpienie w Radiu Maryja spotka się
z krytyką niektórych środowisk. Podjąłem jednak tę decyzję, kierując się poczuciem odpowiedzialności za jedność Kościoła w Polsce. Nie ma
bowiem Kościoła Pawła i Apollosa. Nie ma kościoła łagiewnickiego i toruńskiego. Jest jeden
Chrystusowy Kościół.
Pasterz nie powinien się cofać przed zabraniem
głosu, przed powiedzeniem prawdy, przed obrona owczarni. Już św. papież Grzegorz Wielki
w swej Księdze reguły pasterskiej podkreśla, ze
pasterz nie powinien milczeć, gdy wymaga tego
sytuacja; nie powinien milczeć z obawy przed
utratą przychylności ludzi (por. II, 4). Sprzeniewierzyłby się wtedy swej misji. Tak myślał, taka
postawę zajmował św. Jan Paweł II. (…)
W tym kontekście zabrzmiał niedawno dobitnie głos Ojca Świętego Franciszka, który podkreślił, że każde ludzkie życie jest nienaruszalne,
i dlatego powinno być otoczone miłością i troską. (…)
Ojciec Święty Franciszek powiedział do Parlamentu Europejskiego: „nadeszła pora, aby
wspólnie budować Europę, która nie obraca się
wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby
ludzkiej, wartości niezbywalnych”. Czy chcemy
budować taką Europę? Tak, chcemy Europy,
która nie traci zdolności odróżniania dobra od
zła. […]
Homilia z okazji 23. Rocznicy powstania Radia
Maryja, Toruń, 29 listopada 2014
Wybrał Stanisław Waluś
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ne organizacje młodzieżowe w stalinowskiej
Polsce”. W dodatku tym zawarto następujące artykuły: Młodsi od „Inki” – Jarosław Szarek; „Patrzyli na świeże kwiaty na grobach” – Tomasz
Balbus; Biały Orzeł z Moszczenicy (Patriotycznie usposobiona młodzież przeciwstawiała się
masowej sowietyzacji również w niewielkich
miejscowościach, czego przykładem może być
kilkuosobowa grupa rówieśnicza z Moszczenicy
w powiecie piotrkowskim.) – Paweł Wąs; Demokratyczna Armia Krajowa („Naszym celem
jest walka o sprawiedliwość” – głosili uczniowie
szkół strzyżowskich.) – Bogusław Wójcik; Contra! (Jak katoliccy harcerze walczyli z bolszewickim kłamstwem) – Ryszard Mozgol; „Zawisza” i inni („Atlas polskiego podziemia niepodległościowego” wymienia 32 młodzieżowe niepodległościowe organizacje konspiracyjne działające między lipcem 1944 r. a grudniem 1956 r.
na obszarze obecnego województwa podlaskiego, w tym 9 w samym Białymstoku.) – Paweł
Niziołek; Pięć lat w konspiracji (Tajne Harcerstwo Krajowe działało na Górnym Śląsku przez
pięć lat, odwołując się do harcerskiej dewizy
„Bóg, Honor, Ojczyzna”.) – Adam Gryman;
Grupa młodzieżowa (Wśród organizacji oporu
przeciwko władzy komunistycznej wyróżniała
się tzw. grupa młodzieżowa działająca przy
strukturach Okręgu Wileńskiego AK.) – Piotr
Nowiński.
W „Niedzieli” nr 9 z 3 marca 2019 r. na s. 3637 jest artykuł pt. „Wyklęci i upokorzeni” z podtytułem: „O niekończącej się niesprawiedliwości
wobec żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego z Leszkiem Żebrowskim rozmawia Wiesława Lawandowska”. Druga część
tego wywiadu ukazała się w „Niedzieli” nr 10
z 10 marca 2019 r. na s. 36-37 i została zatytułowana „Wydobywanie z niepamięci”. Gorąco
polecam Czytelnikom „Dlatego” zapoznanie się
z całą treścią tego wywiadu.
W „Naszym Dzienniku” nr 51 (6407) z 1 marca 2019 r. jest dodatek historyczny IPN „Zapomniane ogniwo 1944-1956”, obejmujący następujące artykuły: Młodzież wyklęta (W latach 19441956 działało około tysiąca konspiracyjnych organizacji młodzieżowych) – dr Jarosław Szarek
prezes IPN; Niezłomni w oporze (Młodzi konspiratorzy mieli od 14 do 26 lat) – dr Rafał Sierchuła
IPN Poznań; Młodzi partyzanci (Nie chcieli komunizmu. Konspiracja młodzieżowa w Wielkopolsce) – dr Przemysław Zwiernik IPN Poznań;

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
W telewizji TVP oglądałem z Żoną rozmowę
o święcie „Żołnierzy Wyklętych”, którą prowadził redaktor z przedstawicielami różnych partii
politycznych. W czasie rozmowy został pokazany
na ekranie wpis Joanny Senyszyn następującej
treści: „Wyklęci to nie żołnierze, a bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów czekających na III WŚ. Zamordowali 5 tys. cywilów,
w tym 187 dzieci, grabili, gwałcili, torturowali,
zastraszali Polaków odbudowujących kraj. Ich
święto to jawna kpina z obywateli RP. Będzie
zniesione.” Redaktor prowadzący zapytał przedstawiciela SLD, czy się zgadza z treścią tego wpisu. Starszy pan odpowiedział, że święto to powinno być zlikwidowane, bo jest przyczyną niezgody wśród ludzi.
O popularności tego święta może świadczyć
fakt, że biegi „Tropem wilczym” odbyły się
w 365 miejscach na świecie, a liczba uczestników
w tym roku była większa niż w zeszłym roku.
Wielu biegło na krótszym dystansie – 1963 metry. Liczba 1963 nawiązuje do roku 1963, w którym poległ z bronią w ręku ostatni Żołnierz Niezłomny Józef Franczak „Laluś”.
W tym miejscu chciałbym podzielić się uwagą,
że tego typu myślenie, jak tego pana reprezentującego SLD jest bardzo niebezpieczne, gdyż może doprowadzić do likwidacji każdego święta, czy
dnia pamięci. Wystarczy, że niewielka grupka
osób, np. byłych funkcjonariuszy UB, ateistów,
masonów wyrazi swoją dezaprobatę i w imię
usunięcia niezgody zostanie „wylane dziecko
z kąpielą”. Niżej chciałbym podzielić się informacjami o tym, jak w czytanej przeze mnie prasie
oddano hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Na koniec przedstawię dwie spośród wielu
wartościowych książek, jakie się niedawno ukazały.
Do „Gościa Niedzielnego” nr 9, z 3
marca 2019 r. został
dołączony bezpłatny
dodatek przygotowany
przez redakcję „Gościa
Niedzielnego”
oraz Instytut Pamięci
Narodowej. Został on
zatytułowany: „Młodzi, niezłomni, wyklęci. Antykomunistycz13

Na straży wiary i wolności (Młodzieżowe organizacje „Krucjata” i „Utrzymanie Polskości”
w Paczkowie) – dr Ksawery Jasiak IPN Opole.
Do egzemplarza dołączona jest też wkładka
z siedmioma portretami Żołnierzy Niezłomnych,
krótkimi
życiorysami i słowami
wypowiedzianymi
przez sześciu z nich: płk Łukasz Ciepliński
„Pług” 1913-1951 (List przemycony z więzienia
do czteroletniego syna Andrzejka: Wierzę dziś
bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa
zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona.); gen. August Emil Fieldorf „Nil” 1895-1953
(Do żony Janiny Fieldorf po skazaniu na śmierć:
Czy wiesz dlaczego mnie skazali? Bo odmówiłem
współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosiła
ich o łaskę! Zabraniam tego.); Józef Franczak
„Laluś” 1918-1963 (Ostatni Żołnierz Niezłomny
poległy z bronią w ręku); rtm. Witold Pilecki
1901-1948 (Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.); Feliks
Selmanowicz „Zagończyk” 1904-1946 (Fragment
listu do 18-letnego syna Feliksa, napisanego tuż
przed egzekucją: Bądź dobrym Polakiem Kochaj
Polskę. Bądź posłuszny starszym. Słuchaj swych
opiekunów i bądź posłuszny matce.); Danuta Siedzikówna „Inka” 1928-1946 (Tuż przed śmiercią
napisała: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam
się jak trzeba.); płk Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” (Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków).
W „Gazecie Polskiej Codziennie” nr 52
(2269) z 2-3 marca 2019 r. w felietonie „My
wszyscy z nich…” Ryszarda Czarneckiego na str.
2 spodobał mi się jego początek: „O Żołnierzach
Wyklętych, których należy nazywać Żołnierzami
Niezłomnymi, powinniśmy pamiętać nie tylko
1 marca, ale przez cały rok”. Warto przeczytać
artykuł Jana Przemyłskiego „Cześć i chwała bohaterom” na s. 3, w którym pisze o wielu miejscach w Polsce, gdzie zorganizowano uroczystości. Anna Krajkowska artykuł „Bez pamięci nie
ma Polski” na s. 13 zaczyna zdaniem: 1 marca,
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier
i minister kultury Piotr Gliński oraz kombatanci

wzięli udział w oddaniu do użytku budynków
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce”. Na
s. 15 został zamieszczony felieton ks. Jarosława
Wąsowicza SDB pt. „Ataki na Wyklętych”,
w którym napisał, że święto upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia zadomowiło się na dobre
w społecznej świadomości, ale nie brakuje mu
też przeciwników. Przytaczam dwa ostatnie zdania z tego felietonu: „W imię miłości bliźniego,
zgodnie z życiowym mottem bł. ks. Jerzego Popiełuszki «Zło dobrem zwyciężaj», wybaczamy
naszym adwersarzom akty nienawiści skierowane przeciw środowiskom patriotycznym, a także
pomówienia o nacjonalizm i faszyzm na naszych
uroczystościach. Pomodlimy się także w ich intencji.”. W „Dodatku Śląskim” na s. 2-3 jest
zamieszczony wywiad „Wspomnienie o Żołnierzu Niepodległej”. Wywiad zaczyna się następująco: Lubię rozmawiać z młodymi ludźmi o Żołnierzach Niezłomnych, są wspaniałymi odbiorcami. Także mój pięcioletni wnuk interesuje się
historią swojego pradziadka. Pyta, jak wyglądał,
jaki miał głos. Swoim kolegom z przedszkola
tłumaczy, że jego pradziadek walczył o wolną
Polskę i źli ludzie go zabili – z Markiem Franczakiem, synem sierż. Józefa Franczaka „Lalusia”, ostatniego Żołnierza Wyklętego, zamordowanego 21 października 1963 r., rozmawia
Agnieszka Kołodziejczyk. W „Gazecie Polskiej
Codziennie” nr 57 (2274) z 8 marca 2019 r.
w „Dodatku Śląskim” na s. 2-3 jest artykuł
Marcina Kubiczka pt. „Harcerze też walczyli
z nowym zniewoleniem”. Podaję jego początek:
„W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki w Mysłowicach odbyło się uroczyste
odsłonięcie tablicy poświęconej członkom organizacji Tajne Harcerstwo Krajowe – Szeregi
Wolności, działającej w latach 1948-1953. To
kolejny przyczynek do odkłamywania historii
Śląska.”.
100 Żołnierzy Wyklętych
Praca zbiorowa pod red.
Ireneusza Korpysia i Józefiny Kępy
Wydawnictwo Świętego
Filipa Apostoła
Częstochowa 2018
W książce przedstawiono
sylwetki 100 polskich bohaterów, którzy za cenę
strasznych represji, a nawet
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życia, konsekwentnie odmawiali współpracy z komunistycznym terrorem.
W książce są podane życiorysy zarówno tych
Żołnierzy Wyklętych, o których pamięć przebiła
się do świadomości opinii publicznej, m.in. Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna czy Hieronim
Dekutowski, jak i tych, o których dziś wspomina
się rzadziej, jak choćby Marian Bernaciak, Władysław Łukasiuk czy Tadeusz Narkiewicz.
Żołnierze Wyklęci.
Niezłomni bohaterowie
Joanna
WieliczkaSzarkowa
Wydawnictwo AA s.c.,
Kraków 2013
Na początku przytoczone
są słowa kilku spośród trzydziestu trzech bohaterów opisanych w książce. Przytoczę
słowa jednego z nich (s. 8).
Siedzę z oficerem Gestapo. Oni otrzymują listy,
a ja nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką napisanych […]. Ten
ból składam u stóp Boga i Polski […]. Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za jego wiarę świętą,
za moją Ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę.
Ppłk. Łukasz Ciepliński „Pług” – z grypsu do
żony – Mokotów, 1951 r.
Potem jest podany wykaz skrótów, Ustawa
z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, tekst
Piotra Szubarczyka – „Wyklęci” bohaterowie
Powstania Antykomunistycznego, Wstęp autorki
i opis 33 postaci.
Piotr Szubarczyk (s. 17) pisze: „Budujące były
wyniki głosowania w Sejmie. Na sali sejmowej
podczas głosowania obecnych było 417 posłów.
Za uchwałą głosowało 406, przeciw 8, wstrzymało się 3. Z tych 8 przeciwnych większość podbiegła natychmiast do mikrofonu, by przeprosić za
pomyłkę podczas głosowania. Na placu boju pozostali tylko dwaj „niezłomni” przeciwnicy „Wyklętych”: posłowie Kazimierz Kutz i Andrzej
Celiński. Senat przyjął ustawę bez poprawek i 1
marca 2011 r. w całej Polsce odbyły się po raz
pierwszy uroczystości, konferencje i spotkania
związane z nowym świętem państwowym.”.
Podaję fragment ze wstępu (s. 37-38): „Instalowanie w Polsce sowieckiego sytemu, nazywane
później walką o „utrwalanie władzy ludowej”,
było krwawą operacją przeprowadzoną przy pomocy terroru sowieckiego wojska i podporząd-

kowanego Sowietom komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa, którego podstawę stanowili oficerowie NKWD (jako sowietnicy, czyli „doradcy”) i przeszkoleni na sowieckich kursach komuniści (Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini).
Do „Polski lubelskiej” przerzucone zostały trzy
dywizje wojsk NKWD, które pomagały „ludowemu” Wojsku Polskiemu w zwalczaniu niepodległościowego podziemia.”. Książkę kończy spis
wybranej literatury (wspomnienia, opracowania,
strony internetowe) i na stronach 435-460 indeks
osób. Z IV strony okładki:
To jest książka o trzydziestu trzech dowódcach
i ich żołnierzach, wybranych spośród wielu tysięcy uczestników ostatniego niepodległościowego powstania. (…)
Prof. dr hab. Ryszard Terlecki
Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, historyk, autorka książek: III Rzesza. Narodziny i zmierzch
szaleństwa (Kraków 2006), (…) oraz serii książek historycznych dla dzieci Kocham Polskę.
Stanisław Waluś

„UB i SB” przeprowadziło nową
antypolską akcję w Milówce
Brak rzetelnej lustracji po 1989 roku i bezkarność byłych funkcjonariuszy UB i SB prowadzi
do odrodzenia się bolszewizmu! Dawni kaci Narodu Polskiego znowu podnoszą głowy i plują
wszystkim prawdziwym patriotom w twarz. Tęsknota za komuną i nienawiść do Żołnierzy Niezłomnych przeradza się już w akty wandalizmu.
W kulturze polskiej istniał od zawsze szacunek
do poległych za Ojczyznę i dbałość o miejsca
pamięci. Ludzi, którzy niszczyli groby określano
pogardliwym mianem hien cmentarnych, a pomniki poległych za Ojczyznę otaczano czcią
i szacunkiem.
Jakże wielką nienawiścią do Niepodległej Polski musieli się kierować wyzuci z ludzkich uczuć
zwolennicy UB i SB, którzy na początku marca
bestialsko sprofanowali pomnik postawiony
w Milówce na Żywiecczyźnie w 2015 roku
w hołdzie żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału ppor. Antoniego Bieguna ps.
„Sztubak” ze zgrupowania kapitana Henryka
Flame ps. „Bartek”.
Bohaterowie NSZ walczyli o Wolną Polskę
i godność człowieka, natomiast „nieznani sprawcy” tchórzliwie sprofanowali pomnik ku czci
Żołnierzy Niezłomnych postawiony w Milówce.
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Datę na nikczemną zbrodnię wybrano z perfidią, bo zaraz po obchodzonym w dniu 1 marca
2019 roku Dniu Żołnierzy Wyklętych. Sprawcy,
którzy dopuścili się tego przestępstwa, nie uszanowali nawet ryngrafu Matki Boskiej i zbezcześcili również nasze godło narodowe − orła w koronie.

Polska nie zginęła póki my żyjemy, a pamięci
o Żołnierzach Niezłomnych nie zniszczy żadna
czerwona farba ani nowa bolszewia!
Rajmund Pollak, zdjęcia Piotr Motyka

Za naszą i waszą niewolę
Marzec 1968 roku jest zapamiętany jako czas
studenckich protestów tłumionych przez ówczesne władze. Podejrzanych studentów wzywano na
komisje wojskowe. Ja byłem wśród nich,
a badanie lekarskie miało zadecydować, czy skierować mnie do jednostki wojskowej. Najważniejszą częścią badania było stwierdzenie, czy na ciele są ślady milicyjnej pały. Moje ciało nie doświadczyło tego wątpliwego zaszczytu, więc mogłem dalej studiować. Kolega miał mniej szczęścia i został powołany do karnej kompanii, gdzie
kierowano niepokornych studentów. Kompania
została skierowana do „pomocy bratniej Czechosłowacji”. Późniejsza jego opowieść pokazuje
grozę tamtych dni, gdzie wyjście poza teren zakwaterowania groziło utratą życia.
W sierpniu 1968 r. prowadziłem w górach
obóz studencki. Namioty rozbiliśmy w pobliżu
wąwozu Homole w Małych Pieninach. W nocy
obudził mnie warkot jakby wielu traktorów. Zastanawiałem się, po co tak wcześnie wyjeżdżają
i gdzie, bo przecież w górach nie używa się masowo traktorów, tym bardziej, że tam były łąki.
Rano zobaczyliśmy ślady gąsienic i wszystko
było jasne.

Sprawcy powinni zostać ujęci i osądzeni zarówno za zbezczeszczenie miejsca pamięci narodowej
jak i godła, a także za znieważenie uczuć religijnych! Mam nadzieję, że Prokuratura nie umorzy
śledztwa przed znalezieniem sprawców tej zbrodni. Jako dowód w sprawie mogą posłużyć również
niżej przedstawione zdjęcia sprofanowanego pomnika wykonane przez Pana Piotra Motykę.
To nie był przypadkowy chuligański wybryk
lecz ohydna zbrodnia naruszająca godność Narodu Polskiego i nasze uczucia religijne. Jeszcze

Film Adama Turuli „Za waszą i naszą niewolę” pokazuje inwazję wojsk Układu Warszawskiego widzianą oczami świadków tamtych dni.
W filmie wykorzystano też zdjęcia i materiały
filmowe. Po premierze filmu w Muzeum Śląskim 28 lutego 2019 r. była dyskusja panelowa
z udziałem 4 zaproszonych osób oraz wypowiedzi uczestników pokazu.
Tekst i zdjęcie Antoni Winiarski
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i skandaliczne ekscesy garstki „ekstremistycznych elementów”, wśród których znaleźli się
nieliczni studenci. Było tam jeszcze parę innych
bzdur, ale najważniejsze było to, że oświadczenie podpisali, Rektor, Senat, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Komitet Uczelniany PZPR,
Zarząd Uczelniany ZMS oraz Rada Uczelniana
ZSP. Czytając to oświadczenie byliśmy wstrząśnięci i oburzeni postawą Władz naszej uczelni.
We wtorek od godz. 10 do 13:00 miał być wykład z elektroniki z Dziekanem Zagajewskim.
Profesor przyszedł punktualnie i przeprosił, że
będzie musiał wcześniej przerwać wykład, bowiem został poproszony na nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej w sprawie
wczorajszych zajść ulicznych. Równocześnie
zwrócił się z zapytaniem, co zaszło w poniedziałek po południu. Nikt z moich Koleżanek i Kolegów nie kwapił się do udzielenia wyjaśnień.
Wówczas ja wstałem i zrelacjonowałem przebieg
wydarzeń, w których uczestniczyłem, po czym
zwróciłem się do Sali i zapytałem, czy uważacie,
że mówię prawdę. Prosiłem również, aby uzupełnić moją relację jeśli coś opuściłem lub zniekształciłem. Na sali zaległa cisza, wobec czego
Profesor mi podziękował i przystąpił do wykładu. Po godzinie przerwał rozważania, jeszcze raz
przeprosił i wyszedł.
Po przedłużającej się przerwie poproszono cały
nasz Rok oraz wyższe lata z naszego Wydziału do
amfiteatralnej sali 700 w łączniku między Wydziałem Górniczym i Elektrycznym na spotkanie
z władzami Wydziału Automatyki. Sala była nabita, tak że część ludzi siedziała na schodach,
a atmosfera gorąca. Spotkanie zagaił dziekan Tadeusz Zagajewski, który oddał głos pierwszemu
sekretarzowi POP na Wydziale Automatyki dr.
Kopce. W czasach komunistycznych pierwszy
sekretarz POP na wydziale był osobą bardziej
wpływową niż Dziekan w sensie możliwości
działania, wpływów i nieformalnej hierarchii
władzy. Dr Kopka zaczął od przeczytania materiałów propagandowych rozesłanych przez władze PZPR, a dotyczących relacji z przebiegu zajść
w Warszawie, zarówno z wystawień Dziadów jak
i demonstracji studenckich oraz interwencji aktywu robotniczego, a później milicji. Informacje na
temat działania aktywu robotniczego, który usiłował studentów przekonać, aby się rozeszli, wywołały salwy śmiechu w sali 700. Oburzony dr
Kopka czytał dalej, a gdy skończył oficjalne pismo, to wtedy zaczął od siebie wyjaśniać, że

„Marzec – 1968”
Do największych „przygód” w czasie naszych
studiów należy niewątpliwie „Marzec 1968 roku”. Postaram się go opisać oczyma uczestnika
tych wydarzeń. W Gliwicach wszystko zaczęło
się w poniedziałek 11 marca. Z radia i telewizji
dowiedzieliśmy się, że w Warszawie była jakaś
przepychanka w teatrze, gdzie wystawiano Dziady Mickiewicza. Potem były studenckie demonstracje i aresztowano kilku studentów. Po Politechnice Śląskiej rozeszła się wieść, że do akademika przyjechali jacyś ludzie z Warszawy i zachęcają do demonstracji przeciw zdjęciu Dziadów
oraz domagania się uwolnienia studentów warszawskich. Wieść niosła również, że w Gliwicach
demonstracja miała się rozpocząć o godz. 16:00
od złożenia kwiatów pod pomnikiem Mickiewicza, a następnie demonstranci mieli iść spod pomnika do Rynku i dalej ulicą Zwycięstwa.
Moje zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia laboratoryjne z miernictwa) kończyły się planowo o godz.
17:00 i bardzo śpieszyłem się by zdążyć przynajmniej na koniec tej demonstracji. Niestety gdy
dotarłem do Rynku, pierwsze szeregi dochodziły
do Ratusza na Rynku. Jednym z tych, którzy szli
na czele pochodu był Zbyszek Czech z naszego
Roku. Kiedy wydawało się, że demonstracja się
skończy, ktoś rzucił hasło „idziemy pod dom
Rektora” (Profesora Szuby). Pochód ruszył ulicą
Zwycięstwa i skręcił w ulicę Strzody. Na skrzyżowaniu stał gruby milicjant z drogówki (pseudonim Garsija) i spokojnie regulował ruch, tzn.
zatrzymywał samochody, tak, aby kolumna pochodu przeszła bezpiecznie przez skrzyżowanie.
Liczba demonstrantów wyraźnie wzrastała, pod
domem Rektora na ulicy Konarskiego sięgała
chyba ponad tysiąc osób. W tamtych czasach było to przeżycie niesamowite. Ogromna masa ludzi
wznosząca okrzyki – „uwolnić studentów Warszawy”, „precz z czerwoną burżuazją”, „prasa
kłamie”, „Rektor z nami”. Nie słyszałem natomiast okrzyków antypaństwowych, w stylu
„precz z komuną”, „precz z bolszewikami”. Ludzie skandowali okrzyki i zapalali pochodnie
zrobione z gazet, co w półmroku około godz.
17:00 – 18:00 robiło to niesamowite wrażenie –
taki chwilowy oddech wolności. Demonstracja
skończyła się około 18:30 i ja wtedy wróciłem
autobusem do domu.
Następnego dnia w organie Komitetu Wojewódzkiego PZPR Trybunie Robotniczej znalazło
się oświadczenie potępiające nieodpowiedzialne
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część studentów została wprowadzona w błąd
i demonstrowała w Gliwicach. Gdy dr Kopka
skończył swoje wystąpienie, Dziekan zapytał czy
są jakieś pytania. Wtedy ktoś z sali zapytał – dlaczego w oświadczeniu, które ukazało się w Trybunie Robotniczej są kłamstwa o antypaństwowym charakterze demonstracji w Gliwicach,
o wznoszeniu okrzyków szkalujących Władzę
Ludową, antypartyjnych, itp. W oświadczeniu
zawarte były informacje o chuligańskich elementach i garstce studentów. Pytanie tego studenta
poparło kilku innych studentów oburzonych tymi
insynuacjami. Sala domagała się wyjaśnienia dlaczego Rada Uczelniana ZSP podpisała to oświadczenie. Na pytania te jednoznacznie odpowiedział
student piątego roku przewodniczący Rady Wydziałowej ZSP Leszek Marażewski, który stwierdził, że Rada Uczelniana tego oświadczenia nie
podpisywała. Potwierdził to jej wiceprzewodniczący student piątego roku Wydziału Automatyki
Krzysztof Tannenberg. Po tej wypowiedzi sala
zamarła i po chwili wstał student piątego roku
Romek Plaza i stwierdził – ja czegoś nie rozumiem, jeśli Rada Uczelniana tego oświadczenia
nie podpisywała, to zapytajmy, czy Zarząd
Uczelniany ZMS podpisał je? Wywołany niejako
do tablicy przewodniczący Zarządu Wydziałowego ZMS i członek Zarządu Uczelnianego ZMS
student czwartego roku Andrzej Kanik stwierdził
jednoznacznie, że Zarząd Uczelniany ZMS również nie podpisywał tego oświadczenia. Wobec
tej deklaracji Romek Plaza zadał swoje słynne
pytanie: „Zakładając, że również Rada Zakładowa ZNP też nie podpisywała, to pozostaje Rektor,
Komitet Uczelniany PZPR oraz Senat Politechniki Śląskiej. Czy Oni również nie podpisywali?”
Kolejny raz zamarła cisza i wtedy wstał Dziekan
Zagajewski, który powiedział, że właśnie wraca
z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu i informuje, że Senat tego komunikatu w Trybunie Robotniczej nie podpisywał. O tym fakcie członkowie
Senatu dowiedzieli się oficjalnie dopiero pół godziny temu, a w dyskusji, która się wywiązała
między uczestnikami posiedzenia Senatu niektórzy z nich byli przeciwni tej formie oświadczenia.
Po tej wypowiedzi Dziekana ponownie wstał
Romek Plaza i powiedział z uśmiechem „no to
zostaje nam Rektor i Komitet Uczelniany PZPR”.
Słowa te poderwały Pierwszego sekretarza POP
dr Kopkę, który zapytał wprost Salę „to czego
chcecie, wojny ze Związkiem Radzieckim”. Sala
gruchnęła śmiechem i zapanował pewien rozgar-

diasz – jakby pewne rozluźnienie. Posypały się
krótkie wypowiedzi typu „chcemy prawdy, prasa
kłamie, kto spreparował to oświadczenie?”
W tym zamieszaniu zaczęła się spontanicznie
krystalizować myśl, że należy wystosować ostry
protest do Trybuny Robotniczej z żądaniem zamieszczenia sprostowania i przeproszenia. Zabrał
głos również Profesor Węgrzyn, który zaapelował
do studentów, by nie postępować zbyt pochopnie,
by wziąć pod uwagę fakt, że władze nie użyły siły
wobec studentów i ograniczyły się jedynie do
oświadczenia. Głos Profesora Węgrzyna utonął
jednak w powodzi wystąpień oburzonych studentów domagających się sprostowania i napiętnowania autorów oświadczenia z Trybuny Robotniczej. Z uwagi na przedłużające się zebranie i konieczność udania się na zajęcia dydaktyczne postanowiono, że zebranie zostanie przeniesione na
godz. 17:00 następnego dnia i wtedy zostanie dokładnie sformułowany list protestacyjny do Trybuny. W międzyczasie miał odbyć się zebrania
Rady Uczelnianej ZSP oraz Zarządu Uczelnianego ZMS i relacje oraz wyniki z tych zebrań miały
być nam przedstawione.
Niestety nasze oburzenie i zapał zostały na tym
następnym zebraniu ostudzone. Dowiedzieliśmy
się, że milicja we wtorek wieczorem urządziła
sobie łapanki na terenie Gliwic i przykładowe
pałowania studentów. Kolejną smutną wiadomością była informacja, że aktywni inspiratorzy
i uczestnicy demonstracji poniedziałkowej będą
relegowani z uczelni. Wystraszyli nas zdrowo.
Zrozumieliśmy, że w tej sytuacji występowanie
z protestem do Trybuny Robotniczej jest położeniem głowy pod topór. Ze spuszczonymi głowami rozeszliśmy się do domu. W ten sposób
zakończyła się pierwsza część Marca − 68 na Politechnice Śląskiej.
Z tego co wiem, na innych wydziałach za wyjątkiem Wydziału Chemii nie było żadnych poważniejszych dyskusji. Wydział Automatyki pokazał, że grupuje najbardziej zapalny i niebezpieczny „element antysocjalistyczny”. Przyszłość miała potwierdzić ten fakt. Tymczasem
władze polityczne kraju, a w ślad za tym i Władze Politechniki Śląskiej przystąpiły do rozliczania „winnych” i budowania nowej nomenklatury
uczelnianej. Jako pierwsi mieli byś rozliczeni
„syjoniści”. Na Politechnice Śląskiej ten syjonizm przypisano Profesorowi Hopfingerowi
z Wydziału Chemii oraz Docentowi Rozewiczowi z Wydziału Mechaniczno-Energe18

wiem odbiegało zdecydowanie swą ostrością od
wszystkich innych, które do tej pory były zadawane. Trzeba również dodać, że na sali siedzieli
Rektorzy, Dziekani, sekretarze PZPR, przedstawiciele władz wojewódzkich, itp. Już w trakcie
zadawania pytania wszyscy „wielcy” siedzący
w pierwszych rzędach obrócili się w moją stronę
– ja siedziałem w jednym z ostatnich rzędów
u góry sali – i miny mieli nietęgie. Wroński po
tym pytaniu zaniemówił na chwilę i zaraz zapytał „a jak się nazywacie towarzyszu” (przypuszczał pewnie, że to jakaś prowokacja). Ja mu odpowiedziałem „moje nazwisko jest nieistotne –
powiedzmy student”. Dalej dialog przebiegał następująco.
Wroński: a jak towarzysz by odpowiedział na
to pytanie?
Ja: Ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć,
bo nie mam dostatecznych informacji. Pan jest
Członkiem Komitetu Centralnego i Pan dysponuje szerszą wiedzą od każdego z ludzi tu siedzących na sali. Dlatego do Pana kieruję to pytanie.
Wroński: To ja towarzyszowi odpowiem. Partia nie tylko nie utraciła zaufania wśród inteligencji, ale je zyskała. Świadczą o tym nowe
liczne przyjęcia do partii, a ci co tak myślą, to
wyjechali na zachód, albo w najbliższym czasie
wyjadą.
W tym momencie zapadła cisza, a ja podziękowałem za odpowiedź. Nie chciałem replikować bo wyczuwałem tę atmosferę sali pełną dezaprobaty dla mojego zachowania. Pragmatyzm
lub konformizm lub jak kto woli realizm tworzył
w umysłach tych ludzi przerażenie, że przez moje nieodpowiedzialne zachowanie polityczne
„Oni” mogą ponieść jakieś straty. Ta postawa
Sali miała mi towarzyszyć przy wszystkich moich publicznych wystąpieniach. W skrytości ducha wiele osób mnie popierało, ale uważali, że
zabieranie głosu na takich publicznych zebraniach nie ma sensu, a w sytuacji, gdy można dużo stracić, a niewiele zyskać, to lepiej cicho siedzieć i powolutku awansować. Takie moje wystąpienie mogło uczelni, czy wydziałowi zaszkodzić w tym sensie, że w środowisku nie prowadzi się właściwej polityki informacyjnej, pracy
wychowawczej z młodzieżą akademicką, że jest
nienależyty stopień upartyjnienia.
Największą i najgorszą konsekwencją Marca –
68 była obok nagonki antysemickiej, kreacja nowej
nomenklatury na uczelniach całego kraju. Zanim

tycznego. Na wydziale Automatyki na naszym
roku trzech studentów było zmuszonych do wyjazdu za granicę. Byli to Jurek Moroń, Jurek Hirschberg oraz Józek Botkier. Wtedy również wyjechała młoda asystentka z Katedry Profesora Siwińskiego mgr Irena Cynkier.
Za swoje wystąpienie najbardziej został ukarany Profesor Zagajewski, który został pozbawiony
stanowiska Dziekana oraz Kierownika Katedry
Elektroniki Przemysłowej. Studentów biorących
udział w demonstracjach bezpośrednio nie sankcjonowano, ale niektórych wciągnięto do współpracy z SB. Również rodzice niektórych z nich
mieli kłopoty w swojej pracy. Równolegle
z sankcjami rozwinięto akcję propagandową. Na
zajęciach z nauk politycznych pojawił się u nas dr
Przybylski. Był on wprawiony w dysputach studenckich, doktorat podobno robił u samego Ministra Szkolnictwa Wyższego, a później Przewodniczącego Rady Państwa Profesora Henryka Jabłońskiego. Na zajęciach wielokrotnie ostro z nim
dyskutowałem prezentując w dużym uproszczeniu poglądy Radia Wolna Europa, a On z kolei
bronił linii najważniejszego dziennika Władz
Komitetu Centralnego PZPR czyli Trybuny Ludu.
Uczciwie jednak muszę przyznać, że nigdy nie
szykanował mnie z tego powodu, a jedynie czasem nie dopuszczał do głosu. Kiedyś, gdy moje
argumenty wyjątkowo wybiły go z „pewniackiego” dowcipu, kazał mi przeczytać książkę Milsa
„Elita władzy” i zreferować na ćwiczeniach. Była
to taka dodatkowa praca, której nikt z moich kolegów nie otrzymał. Potraktowałem to jako
ostrzeżenie, ale nie zmieniło to mojej aktywności
na ćwiczeniach.
W ramach akcji propagandowych urządzano
również spędy (spotkania z przedstawicielami
władzy centralnej). Pamiętam, że na jednym
z tych spotkań z Członkiem Komitetu Centralnego PZPR towarzyszem Stanisławem Wrońskim
(tak się oficjalnie zwracano do wysokiego przedstawiciela Władz PZPR – per towarzyszu) zadałem mu pytanie. „Po marcu – 68 roku wielu rodziców moich kolegów było represjonowanych,
wielu ludzi pomawiano niesprawiedliwie o antypaństwowe i antysocjalistyczne postawy i to
w moim przekonaniu zachwiało zaufanie inteligencji do partii (PZPR). Dlatego chciałem pana
zapytać, w jaki sposób partia zamierza odzyskać
autorytet wśród inteligencji. Po tym pytaniu duża
amfiteatralna sala 200 na Wydziale Górniczym
wypełniona po brzegi zamilkła. Pytanie to bo19

przedstawię jak wyglądała ta sytuacja na Politechnice Śląskiej przypomnę w jaki sposób została zbudowana kadra profesorska przed 1968 rokiem. Po
drugiej wojnie światowej polska inteligencja była
zdziesiątkowana przez Niemców i bolszewików. Jej
niedobitki, głównie z terenów wschodnich, a w
szczególności z Politechniki Lwowskiej przyjechały do Gliwic. Wśród nich tacy naukowcy jak Profesorowie Fryze, Ochęduszko, Malarski, Sztaub,
Plamitzer, Bodaszewski oraz z młodszego pokolenia np. Zagajewski, Malzacher, Węgrzyn, Miller.
Wśród pracowników naukowych było wielu bardzo
dobrych inżynierów, którzy mieli jedynie stopnie
inżynierów lub magistrów. Po pewnym czasie
chcąc podnieść prestiż uczelni przyznano im stanowiska zastępców profesorów, budując tym samym zręby pierwszej nomenklatury – koniecznej
skądinąd − do prawidłowej pracy uczelni. Na początku lat sześćdziesiątych zniesiono te stanowiska
i większość zastępców profesora zostało profesorami. Część zastępców profesorów została przeniesiona na stanowiska starszych wykładowców. Dla
przykładu tak zdegradowano mgr. J. Piwkę. Kryteria tych przeszeregowań były zapewne merytoryczne i polityczne. W ten sposób kadra profesorska w
większości składała się z prof. inż. lub prof. mgr
inż. oraz nowo wypromowanych doc. dr. hab. inż.
Z uwagi na to, że formalnie do dorobku naukowego
potrzebni byli wypromowani doktorzy, wielu profesorów awansowanych było promotorami i recenzentami prac doktorskich. Wiele z tych prac było
słabych i nie mających odniesienia do wyników
ukazujących się w literaturze światowej. Ci właśnie
doktoranci w przeważającej większości mierni naukowcy zostali awansowani nieomal z dnia na
dzień na stanowiska docentów. Stali się słynnymi
docentami marcowymi. Na Wydziale Automatyki
byli nimi J. Kopka, J. Kwieciński, F. Wagner
z Elektroniki, J. Piotrowski z Miernictwa, A. Niederliński, R. Krzyżanowski, O. Palusiński, W. Tarnowski z Automatyki. Jeżeli do tego dodamy dwu
docentów doktorów bez habilitacji S. Malzachera
i H. Kowalowskiego, którzy uzyskali te stanowiska
przed marcem 1968 roku, to liczba docentów bez
habilitacji była większa od liczby profesorów na
Wydziale Automatyki. W uzupełnieniu trzeba dodać, że obaj członkowie PAN profesorowie Zagajewski i Węgrzyn też nie mieli habilitacji, tylko
doktoraty. Szybka nominacja na stanowiska docentów była częścią głębokiej reformy struktur na Politechnice Śląskiej, która polegała na likwidacji katedr, a ściślej na łączeniu ich w większe struktury

nazwane instytutami, w skład których wchodziły
zakłady (odpowiedniki dawnych katedr).
Proces ten trwał przez kilka lat i przypadał na
końcowe lata naszych studiów. Nowo mianowani
docenci razem z pozostałymi profesorami i docentami stali się kierownikami zakładów i zespołów
dydaktycznych na dwadzieścia kilka lat. To oznaczało, że praktycznie jedynie przejście na emeryturę lub śmierć otwierały możliwość zmiany kierownictwa. Profesor Węgrzyn był na przykład kierownikiem katedr, a potem dyrektorem instytutów (bo
one zmieniały nazwę) przez ponad 50 lat bez przerwy. Niewiele mniejsze staże na stanowiskach kierowniczych mieli pozostali docenci i profesorowie.
Wydział Automatyki, podobnie jak inne wydziały
Politechniki Śląskiej został zablokowany w sensie
nomenklaturowym na 20 lat. Jedynym naukowcem
z pokolenia docentów marcowych, który zrobił po
kolei doktorat, habilitację, a następnie został profesorem był Ryszard Gessing. Aby oddać sprawiedliwość, należy powiedzieć, że niektórzy z marcowych docentów zrobili habilitacje i zostali później profesorami. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu Antoni Niederliński, który najwcześniej
z nich uzyskał stopień doktora habilitowanego. Nie
miał On łatwej drogi, bo pierwszej pracy habilitacyjnej Mu nie uznano i musiał pisać drugą na inny
temat i przewód habilitacyjny przeprowadzał
w Krakowie na AGH. Było jednak wielu docentów
marcowych, którzy nie zrobili habilitacji.
Prof. dr hab. inż. Lesław Socha

ORDO IURIS − PRZECIW
BEZPRAWIU
W listopadzie 2018 roku Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris obchodził swoje piąte
urodziny. Z tej okazji wydana została publikacja:
„Przeciw bezprawiu. Pięć wywiadów na pięć lat
Instytutu Ordo Iuris”. Jako pierwszy wypowiada
się Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, który
niezwykle przenikliwie opowiada o misji Instytutu mówiąc między innymi: „Znaleźliście państwo metodę, jako Instytut Ordo Iuris, aby zaistnieć w przestrzeniach dyskusji, wcześniej zarezerwowanej praktycznie dla prawniczego świata
akademickiego oraz dla debat sądowych. Dlatego możecie też skutecznie podejmować najbardziej newralgiczne tematy, których przedstawiciele tamtych środowisk nie mieli odwagi albo
nie potrafili odpowiednio podjąć. Jesteście już
słyszani i słuchani. Nie ustawajcie.”
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Z kolei z perspektywy własnych – bardzo dramatycznych doświadczeń rolę Instytutu opisuje
pani Edyta Antonik, która z pomocą prawników
Ordo Iuris toczyła walkę o zachowanie władzy
rodzicielskiej nad swoim synem. Pan Piotr Bednarski, darczyńca na rzecz Ordo Iuris dzieli się
swoimi refleksjami na temat funkcjonowania Instytutu i wyjaśnia, co motywuje go do finansowego wspierania Ordo Iuris, a prof. Bogdan Chazan, uznany autorytet w dziedzinie ginekologii
i położnictwa przybliża kulisy nierównej walki
o wolność sumienia, którą z pomocą prawników
Ordo Iuris toczy od 2014 r. Ostatni wywiad na
temat współpracy najstarszej organizacji pro-life
na świecie z instytutem został przeprowadzony
z Marią Madise z Society for the Protection of
Unborn Children.
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
powstał, by bronić osób i środowisk zagrożonych
społeczną marginalizacją bądź wykluczonych ze
względu na przywiązanie do naturalnego ładu
społecznego i tradycyjnych wartości, poświadczonych w Konstytucji RP. Instytut działa na
rzecz prawnej ochrony człowieka na każdym etapie życia, tożsamości małżeństwa jako związku
kobiety i mężczyzny, autonomii rodziny, wolności religijnej oraz prawa działalności gospodarczej w zgodzie z własnym sumieniem.
Eksperci z Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris: analizują i opiniują projekty ustaw, docierają
z prawną argumentacją do polityków w kraju
i w instytucjach europejskich, biorą udział w pracach komisji parlamentarnych, przedstawiają opinie w sądach (tzw. amicus curie), monitorują
działania administracji publicznej.
Natomiast prawnicy z Centrum Interwencji
Procesowej Ordo Iuris: występują w obronie rodzin zagrożonych rozbiciem z powodu nieuzasadnionej ingerencji państwa, reprezentują przedstawicieli zawodów medycznych i innych grup
zawodowych doświadczających trudności w profesjonalnym wykonywaniu zawodu zgodnie
z osądem własnego sumienia, występują jako
rzecznicy słowa i zgromadzeń szczególnie w interesie obrońców życia, biorą udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym na
rzecz spójności obowiązującego prawa z porządkiem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.
Instytut Ordo Iuris jest fundacją i zakres jego
aktywności jest ściśle uzależniony od funduszy
które pozyska na działalność statutową. Ceniąc
sobie niezależność, nie korzysta ze środków pu-

blicznych i grantów, których pozyskanie mogło
by ją ograniczać. Swoją działalność prowadzi
tylko dzięki hojności Darczyńców, zwłaszcza
tych którzy wspierają fundację regularnie w ramach Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris. Instytut Ordo
Iuris może pochwalić się bardzo dużą skutecznością swoich działań. Dotyczy to wielu wygranych spraw sądowych, oraz interwencji w przypadkach niesprawiedliwości i krzywd ludzkich,
dlatego wspieram działalność Instytutu.
Leszek Zakrzewski
Krąg Przyjaciół Ordo Iuris
www.ordoiuris.pl www.przyjaciele.ordoiuris.pl

Nowa siedziba Instytutu Ordo Iuris
Instytut Ordo Iuris przeprowadza się do nowej
siedziby. Jest to budynek PAST-y przy ul. Zielnej
39 w Warszawie. Budynek ten jest jednym
z symboli Powstania Warszawskiego. Został zdobyty w krwawych walkach i utrzymany w rękach
powstańców aż do końca powstania. Odpowiedziałem na prośbę o wsparcie remontu. Niżej podaję treść e-maila, jaki otrzymałem 1 marca 2019
r.
Stanisław Waluś
Szanowny Panie,
bardzo dziękuję za wsparcie Instytutu Ordo Iuris kwotą 130 zł!
Obrona rodzin przed nieuprawnioną ingerencją
instytucji publicznych, ochrona dzieci przed deprawacją w ramach zajęć szkolnych czy prawo
każdego człowieka do kierowania się nakazami
sumienia, to ważne zadania, które angażują nasze siły i środki. Tylko dzięki naszym Darczyńcom możemy skutecznie je realizować.
Razem – Pan i ja – obronimy konstytucyjne
wartości!
Łączę wyrazy szacunku
adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris, wraz z całym Zespołem

Prawda w remoncie
Kiedy ginie z rąk zabójcy człowiek, który zapisał się niezbyt chlubną kartą dokonań na polu
politycznym, to co należy o nim mówić: prawdę,
półprawdę czy może zamilknąć? Nie znam dobrej odpowiedzi, dlatego wybieram ten trzeci
wariant.
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Wypowiedź „Króla Europy” na ten temat zabrzmiała co najmniej dwuznacznie, gdy obiecał
walkę z mową nienawiści, którą tak skutecznie
sam rozpętał i konsekwentnie kontynuuje.
Jest przysłowie mówiące o tym, że kto sieje
wiatr, ten zbiera burzę. Totalnej Targowicy udawało się burzy unikać, ale wszystko do czasu. Żywioł bywa nieprzewidywalny i zamiast uderzać
wyłącznie w PiS, uderzył w anty-PiS. Rozbudzanie nienawiści jest grą z ogniem, który chyba wymknął się spod kontroli. Miejmy nadzieję, że stanie się to przestrogą dla siewców nienawiści.
Zajmijmy się zatem czymś innym, na przykład
sprawą najwyraźniej zaniedbywaną przez tych,
którym powierzyliśmy nasze bezpieczeństwo,
między innymi ekonomiczne. Polonia w USA
walczy z antypolską ustawą 447, a Ambasador
Polski w Kanadzie przeciwnie, właśnie rozpoczął
negocjacje, co mamy oddać żydowskiemu przemysłowi holokaustu jako rekompensatę za nienależne mienie bezspadkowe. Rząd w Warszawie tajemniczo, a może bojaźliwie milczy w tej sprawie.
19 stycznia 2019 r.
Małgorzata Todd

Nagroda została przyznana już po raz dwudziesty trzeci. Trafiła w ręce lekarza, profesora
ginekologii i położnictwa, znanego obrońcy życia.
− Chwałą Bożą jest człowiek żyjący – przywołał słowa św. Ireneusza metropolita krakowski ks.
abp Marek Jędraszewski. Dziękując za wyróżnienie, Bogdan Chazan podkreślił, że jesteśmy w
czasie wielkiego ataku na sumienie lekarza, a to
wiąże się z zagrożeniem życia dzieci. (…)
Małgorzata Pabis, Nasz Dziennik, nr 40
(6396), 16-17 II 2019, s. 26

Z komuną miewałem pod górkę
W filmie „Kler” w trakcie jednej ze scen pojawia się zdjęcie boksera, który miał na zlecenie
SB „pałować księży”. Użyto fotografii autentycznego sportowca, który nigdy nie dopuścił się
takiego czynu. Jest nim Bogdan Gajda, Mistrz
Europy z 1977 r. – O tym, że zdjęcie zostało wykorzystane w filmie, dowiedziałem się od córki.
Zatkało mnie. Czułem się, jakbym sam dostał
pałką w głowę – zdradza Bogdan Gajda w rozmowie z Mateuszem Kosiński. (…)
− Podkreśla pan, że jest pan osobą wierzącą.
Modlił się pan przed najważniejszymi walkami?
− Zawsze. Nawet będąc za granicą staraliśmy
się znaleźć jakiś pobliski kościół i braliśmy
udział w Mszy Świętej. Przed każdą walką klękałem w narożniku i wykonywałem znak krzyża.
Do tej pory jestem praktykującym katolikiem.
Dlatego to, co się stało, tak mnie oburza. (…)
− Gdy to zdjęcie wykorzystano w filmie, to pojawiły się jakieś pytania ze strony rodziny, środowiska sportowego?
− Miałem masę telefonów, SMS-ów: „Co ty,
Bogdan, Księży pałowałeś? Z SB współpracowałeś?”. Kilka osób zrezygnowało z treningów ze
mną, dostałem takie SMS-y, że już nie chcą ze
mną pracować. Mój wieloletni przyjaciel, z którym znałem się od juniora, napisał mi, że kończy
ze mną znajomość. (…)
Tygodnik Solidarność, nr 7 (1572),
15 II 2019, s. 8-11

Gliwice promują bluźnierczy koncert
Ociekający satanizmem zespół Slayer ma zagrać
4 czerwca w miejskiej hali. Na stronie internetowej Areny Gliwice znajdujemy taki opis zespołu:
„Twórcy najbardziej brutalnej, kipiącej agresją
muzyki, pionierzy całego gatunku muzycznego,
będący wzorem i szczytem inspiracji dla innych”.
Na koncert zaprasza również miasto. (…)
Marek Jarzębowski przyznaje tylko, że „oczywiście, sytuacja może być niezręczna”. (…)
Wniosek? Kiedy pytasz o satanizm na scenie –
to ideologia. Kiedy uprawiasz satanizm na scenie
– to sztuka.
Szymon Zmarlicki, Gość Niedzielny,
nr 11, rok XCVI, 17 III 2019, Gość Gliwicki, s. IV

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Co to jest LGBT?

Stróż życia
Profesor Bogdan Chazan został laureatem nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego –
ojca rodziny.

W szóstym tomie Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN, wydanym w 1965 roku nie
znalazłem skrótowca LGBT. W Wikipedii jest
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podana następująca definicja: „LGBT (z ang.
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako
do całości. Do grupy osób transgenderycznych
wlicza się również osoby transseksualne.
W ogólnej definicji terminem tym określa się
ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej
od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz
osób o tożsamości płciowej niezgodnej z płcią
biologiczną (osoby transgenderyczne i transseksualne).” (https://pl.wikipedia.org/wiki/LGBT).
Dla czytelników „Dlatego” wybrałem niektóre
tytuły artykułów i niekiedy ich fragmenty związane z wprowadzaniem ideologii LGBT w Polsce. Tytuły gazet podaję alfabetycznie. Na koniec
fragmenty artykułów z internetu i cytat z Pisma
Świętego. Podaję link, pod którym można zapoznać się z Deklaracją LGBT+:
https://mnw.org.pl/app/uploads/2019/02/warszaw
ska-deklaracja-lgbt.pdf

„Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki
partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą
tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją […] jestem za etapowaniem: najpierw wprowadźmy związki partnerskie, potem
równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas
na adopcję dzieci. […] W wielu krajach adopcja
dzieci przez pary homoseksualne jest dozwolona i nie spowodowała trzęsienia ziemi”. (…)
Jak wynika z ustaleń Instytutu Ordo Iuris – właśnie do standardów WHO często odwołują się
samozwańczy seksedukatorzy, którzy prowadzą
swoją działalność w szkołach na terenie całej
Polski. (…)
Grzegorz Wierzchołowski,
RED. NACZELNY NIEZALEŻNA.PL, s. 6-9
HOMO-ADOPCJA
TO KRZYWDA DZIECI
Robert Tekieli, s. 89
Gazeta Polska Codziennie
Stop erotyzacji dzieci
W poniedziałek przywódcy Kościołów protestanckich wysłali drogą e-mailową otwarty list
do prezydentów, wójtów i burmistrzów miast.
„Deklaracja LGBT+ uderza w prawa rodziców
i dobro dzieci na wiele sposobów; to krzywdzenie dzieci i gwałt na rodzicach, totalitarna ingerencja Państwa w mir domowy” – czytamy. (…)
Inicjatorem listu otwartego jest przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
dr Mateusz Wichary. W liście podkreślono, że
niezależnie od osobistego stosunku przywódców
do Boga oczekuje on od nich troski wobec powierzonych im w opiekę bliźnich.
„Rodzina jest strukturą organiczną. Naturalnie
wypływa z zespolenia w miłości mężczyzny
i kobiety. Naturalnie owoc tej miłości pojawia
się we wspólnocie, która odpowiada za jego powstanie. Dlatego rodzina, jako z poświęceniem
biorąca na siebie ciężary wychowania, ma pełne
prawo czynić to w zgodzie z własnymi przekonaniami. Jest to prawo naturalne, przyrodzone” –
czytamy w liście. (…)
Marlena Nowakowska, Gazeta Polska
Codziennie, nr 60 (2277), 12 III 2019, s. 5
Powstrzymamy terror LGBT
W poniedziałek ok. godz. 16 przed warszawskim ratuszem odbył się protest rodziców i środowisk prorodzinnych zorganizowany przez
Centrum Życia i Rodziny. Demonstracja była

Do Rzeczy, nr 12/315, 18-24 III 2019
Nadciąga dyktatura LGBT.
JAK SIĘ PRZED NIĄ BRONIĆ? s. 1
Tęczowa równia pochyła
Paweł Licicki, s. 3
Homoterror
Wojciech Wybranowski, s. 18-20
Potrzebna katolicka kontrrewolucja
Krystian Kratiuk, autor jest redaktorem
naczelnym portalu PCh24.pl., s. 22-24
Opłakane skutki LGBT+
Olivier Bault, s. 26-27
Rozmowy przy kastrowaniu
Rafał A. Ziemkiewicz, s.32-33
Gazeta Polska, nr 12 (1336), 20 III 2019
LGBT BIERZE SIĘ ZA DZIECI s. 1
LEWICOWA SEKSEDUKACJA: GWAŁT
NA NIEWINNOŚCI
Spotkania przedszkolaków z transwestytami,
zalecanie maluchom w wieku od 1 do 3 lat „nieograniczonej masturbacji:, uczenie 7-latków
o seksie grupowym, sado-maso i sztucznych
członkach – tak wygląda edukacja seksualna
w większości krajów zachodnich. (…) Jednym
z najgorliwszych obrońców deklaracji LGBT był
Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, zdeklarowany homoseksualista. W niedawnym wywiadzie dla „Dziennika Gazeta Prawna” przyznał:
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odpowiedzią na podpisaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego Deklarację LGBT+. (…)
Marlena Nowakowska, Gazeta Polska
Codziennie, nr 66 (2283), 19 III 2019, s. 3
Polska mistrzyni w ogniu lewackiej krytyki
Mistrzyni świata w windsurfingu Zofia Klepacka jawnie sprzeciwiła się wprowadzeniu karty
LGBT+ w Warszawie. Od tego czasu trwa intensywna kampania nienawiści skierowana w polską
mistrzynię, jest ona oskarżana o homofobię i
dzielenia społeczeństwa. (…)
Adrian Siwek, Gazeta Polska Codziennie,
nr 67 (2284), 20 III 2019, s. 5

ternecie zawiązała się grupa „Strajk rodziców”,
której celem jest ochrona dzieci przed deprawującymi lekcjami. Niestety, jej profil na Facebooku został natychmiast zablokowany.
Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny, nr 10, rok
XCVI, 10 III 2019, s. 42-43
Oceniłem powyższy artykuł
25 marca 2019 r. rano oceniłem powyższy artykuł na 5 i zobaczyłem wynik (zagłosowało 37
ocena 1,1): zagłosowało: 37 / ocena 1,1
Policzyłem i wyszło mi, że wszystkie 36 osób,
które głosowały wcześniej głosowały na 1. Podzieliłem się tym wynikiem z kolegami.
Po jakimś czasie wynik był następujący (zagłosowało 47 ocena 1,9): zagłosowało: 47 / ocena 1,9.
25 marca 2019 r.
Stanisław Waluś

Gość Niedzielny
Pani Zofio, dziękujemy!
Fala hejtu, która wylała się na windsurferkę Zofię Klepacką po tym, jak śmiało zaprotestowała
przeciwko szerzącej się agresywnej ideologii
LGBT i tzw. karcie LGBT, wymaga komentarza.
(…)
Agata Puścikowska, Gość Niedzielny,
nr 10, rok XCVI, 10 III 2019, s. 10
Sposób na deprawację
Edukatorzy seksualni wchodzą do warszawskich szkół. Nie zawsze wspominają, że ich zajęcia mają cokolwiek wspólnego z seksem. Tzw.
karta LGBT+ to dla nich wsparcie. Jednak rodzice nie są bezbronni.
Zajęcia nosiły tytuł „To mnie tworzy...” i miały
przygotowywać uczniów podstawówek z warszawskich Włoch na przejście z III do IV klasy.
Rodzice dowiedzieli się o zamiarze na kilka dni
przed warsztatami. Aleksandra Przybysz postanowiła sprawdzić, kim są ludzie, którzy organizują kurs dla jej dziecka. Kierowniczka firmy, która
wygrała przetarg na prowadzenie spotkań, okazała się absolwentką studiów genderowych związaną ze znaną grupą edukatorów seksualnych.
Aleksandra Przybysz zaalarmowała pozostałych
rodziców, interweniowała też u dyrekcji szkoły
i w urzędzie dzielnicy. Ostatecznie zajęcia się
odbyły, ale wzięło w nich udział tylko kilkoro
uczniów. (…)
Rodzice muszą więc działać sami poprzez kontrolowanie osób przychodzących z zewnątrz z zajęciami do szkół oraz składanie deklaracji o braku
zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych związanych z edukacją seksualną (wzór
można znaleźć m.in. na stronie Fundacji Pro –
Prawo do życia). Wiele osób zdaje sobie z tego
sprawę, dlatego po ogłoszeniu karty LGBT w in-

Episkopat przeciwko karcie LGBT Plus
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,
nr 12, rok XCVI, 24 III 2019, s. 6
Nasz Dziennik
Gender za drzwi
Zwycięstwem uczniów zakończył się protest
szkolny przeciwko homoseksualnej propagandzie w angielskim Birmingam. (…)
Piotr Falkowski, Nasz Dziennik,
nr 57 (6413), 8 III 2019, s. 1 i 7
Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw
Rodziców w sprawie
Warszawskiej Deklaracji LGBT+
Nasz Dziennik, nr 57 (6413), 8 III 2019, s. 6
Pułapka gender
Rozmowa z Barbarą Nowak, małopolskim kuratorem oświaty.
Pani Kurator, stanęła Pani odważnie w obronie
dzieci przed seksualizacją. Chyba nie można zacząć naszej rozmowy inaczej niż od podziękowania. Przypomniała nam Pani, czym jest odwaga cywilna.
− To nie odwaga, to po prostu wynika z moich
priorytetów jako pedagoga. (…)
Beata Falkowska, Nasz Dziennik,
nr 56 (6412), 7 III 2019, s.6-7
Szanowna Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Zwracam się o zajęcie oficjalnego stanowiska
w bulwersującej sprawie szkolnej edukacji seksualnej, w tym według standardów WHO. (…)
Prof. dr hab. Tadeusz Inglot, Wrocław
Nasz Dziennik, nr 56 (6412), 7 III 2019, s. 8
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Ruch przeciw deprawacji
Rozmowa z Markiem Grabowskim, prezesem
fundacji Mamy i Taty.
Czym jest Ruch 4 marca i co było głównym
powodem jego powołania?
− Pomysł powstania stowarzyszenia powstał
w związku z wydarzeniami w Gdańsku, a konkretnie z tzw. Tęczowym Gdańskiem i programem „ZdrovveLove”. (…)
Paulina Gajkowska, Nasz Dziennik,
nr 57 (6413), 8 III 2019, s. 5
Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich w sprawie deklaracji
LGBT+
Nasz Dziennik, nr 60 (6416), 12 III 2019, s. 7
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie tak zwanej Karty LGBT
Biskupi zgromadzeni na 322. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 13 marca 2019 r.
Nasz Dziennik, nr 62 (6418), 14 III 2019, s. 20
Oświadczenie Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Diecezji Płockiej w sprawie
edukacji seksualnej dzieci i młodzieży
Nasz Dziennik, nr 63 (6419), 15 III 2019, s. 5
Nie ma zgody na deprawację
Rozmowa z Mirosławą Chmielewicz z Centralnej Diakonii Społecznego ruchu Światło-Życie
w Bydgoszczy. (…)
Anna Ambroziak, Nasz Dziennik,
nr 64 (6420), 16-17 III 2019, s. 7
Oświadczenie Rady Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Świeckich
w sprawie narzucania na szczeblu samorządowym
wskazań WHO odnośnie do wychowania dzieci
Bp Ignacy Dec, przewodniczący Rady
Nasz Dziennik, nr 64 (6420), 16-17 III 2019, s. 8
Nasz Dziennik, nr 66 (6422), 19 III 2019, s. 6
https://naszdziennik.pl/polskakraj/206893,stanowisko-zarzadu-klubuinteligencji-katolickiej-w-katowicach.html

Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży w sprawie tzw. Karty LGBT+
Nasz Dziennik, nr 65 (6421), 18 III 2019, s. 9
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
z 14 marca 2019 r.
wyrażające sprzeciw wobec promocji praw
lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transgenderycznych (LGBT)

Niedziela
KOBIETY SĄ KOBIETAMI,
A MĘŻCZYŹNI – MĘŻCZYZNAMI
Wszystko wskazuje na to, że zbliża się koniec
naszej cywilizacji. Dramatyczny bilans naszych
czasów odsłania prof. Wojciech Roszkowski
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w swojej książce pt. „Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej”. Okazuje się, że cywilizacja Zachodu – zbudowana na chrześcijańskich korzeniach, na greckim umiłowaniu mądrości i rzymskim prawie, która przyczyniła się do
rozwoju całej ludzkości – przemienia się w dekadencką antycywilizację. (…)
Powróćmy jeszcze do prof. Roszkowskiego.
W jego „Roztrzaskanym lustrze” czytamy: „(…)
Rodzina stała się nie tylko ofiarą tyranii chwili,
ale także ulubionym celem ataków osób rozchwianych seksualnie, erotomanów, homoseksualistów płci obojga, feministek oraz wyznawców
ideologii gender”. I jeszcze jeden cytat: „Jeśli
w końcu elity cywilizacji zachodniej nie zauważą,
że dzień to dzień, a noc to noc, że kobiety są kobietami, a mężczyźni – mężczyznami, że się potrzebujemy nawzajem, bo możemy sobie ofiarować miłość, to cywilizacja ta ulegnie zagładzie”.
Lidia Dutkiewicz, Redaktor Naczelna
„Niedzieli”, Niedziela, nr 11, 17 III 2019, s. 3
GENDERYZMEM W POLSKIE DZIECI
Sięgnijmy od razu do sedna. Świat wyszedł z ręki
Boga i został tak stworzony, że mężczyzna i kobieta
to dwa „sposoby” bycia człowiekiem, które są sobie
nawzajem równe. (…) Wobec skandalicznego
wdzierania się genderyzmu już nawet w przestrzenie życia najmłodszych członków społeczeństwa,
co zostało ujawnione po podpisaniu przez warszawski magistrat Karty LGBT+, trzeba zdecydowanie
zaprotestować i powtórzyć za prezesem PiS: „Wara
od naszych dzieci!” (…)
Lidia Dutkiewicz, Redaktor Naczelna
„Niedzieli”, Niedziela, nr 12, 24 III 2019, s. 3
STANOWISKO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE
TAK ZWANEJ KARTY LGBT
Biskupi zgromadzeni na 322. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 13 marca 2019 r.
Niedziela, nr 12, 24 III 2019, s. 6-7
Z DZIEJÓW UTOPII
(…) Być może badacze natkną się kiedyś na list
duszpasterski Episkopatu Polski, w którym biskupi przestrzegają przed zagrożeniami związanymi z genderyzmem. Odkryją, że katoliccy hierarchowie za obronę rozumu i racjonalności zostali potępieni przez lewicowych i liberalnych polityków i publicystów oraz że zarzucono im, iż
wymyślili sobie urojonego wroga, podczas gender to nie żadna ideologia, tylko poważna nauka,

a kto twierdzi inaczej, przypomina osobnika
utrzymującego, że Ziemia jest płaska. (…)
Grzegorz Górny, Niedziela, nr 12,
24 III 2019, s. 35
Sieci
Chora ideologia staje się faktem
Spełniły się marzenia Nowej Lewicy! Polska
ma wreszcie rządzoną przez tęczowego prezydenta entuzjastę i jego homoseksualnego zastępcę. Obaj dysponują agresywnym zapleczem
i skrajnie lewicowym programem.(…)
Co tak naprawdę czeka dzieci i młodzież?
„Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej
i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej
kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”.
Przypomnijmy, że według standardów WHO
dzieci w wieku 0-4 lat mają doświadczyć „radości i przyjemności z masturbacji”, poznać „prawo do badania nagości ciała, do bycia ciekawym”. 4-, 6-latki należy zapoznać „z uczuciami
seksualnymi (bliskość, przyjemność, podniecenie)” i przekazać im informacje na temat „miłości w stosunku do osób tej samej płci”. Dzieci
w wieku 6-9 lat mają wiedzieć, co to „przyjemność masturbacji”, rozumieć czym jest współżycie, poznać „różne metody antykoncepcji”, dowiedzieć się o seksie w mediach”. 9-, 12-latki
powinny się nauczyć „rozpoznawania różnic
między tożsamością płciową a płcią biologiczną”. (…)
Ta chora ideologia, przed którą Polska broniła
się tyle lat, staje się faktem. Zepsuty Zachód,
który ma dość „zacofania obyczajowego” Polaków, chce zadać skuteczny gwałt naszej narodowej, katolickiej tożsamości. (…)
Lewica jasno pokazuje, gdzie jest i dokąd
zmierza. Co z prawicą? Nie można dłużej unikać
tożsamościowych deklaracji. Trzeba przyjąć
konserwatywne wartości i zdecydowanie ich
bronić. Tego oczekują wyborcy, którzy głosowali na PiS także ze strachu przed nadciągającym
widmem ideologii gender. (…)
Marzena Nykiel, Sieci, nr 8 (326),
25 II – 3 marca 2019, s. 42-44
Przeciw tęczowej rewolcie
Ogłaszamy powstanie Ruchu 4 Marca. Trzeba
monitorować działania podejmowane przez
urzędy miejskie w sferze edukacji. Bo każdemu
z rodziców grozi taka oto sytuacja, że po kilku26

nastu latach wychowawczego wysiłku pojawi się
w szkole ktoś, kto zrobi naszemu synowi czy córce wodę z mózgu, kto wywróci dziecku świat do
góry nogami. (…)
Jacek Karnowski rozmawia z Markiem Grabowskim, prezesem fundacji Mamy i Taty.
Sieci, nr 9 (327), 4-10 III 2019, s. 42-44

Stanowisko biskupów warszawskich
w sprawie tzw. „Deklaracji LGBT+”
https://episkopat.pl/stanowisko-biskupowwarszawskich-w-sprawie-tzw-deklaracji-lgbt/
Stanowisko Akcji Katolickiej w Polsce.
Zlekceważono społeczeństwo
i niewinność dzieci
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji
Prezydenta Warszawy, po podpisaniu Deklaracji
LGBT+, która wprowadza zamęt i atak na
ogromną liczbę niewinnych najmłodszych Warszawiaków, w imię źle pojętej tolerancji i rzekomej potrzeby ochrony praw skrajnej mniejszości.
To niebezpieczna i zbyt swawolna polityka.
Polityka, w której zagubiono poziom społecznomoralny. Próby wykorzystania władzy samorządowej, prowadzące w konsekwencji do jawnego
odrzucenia świętości życia, wyniszczenia człowieka i rodziny, nie mogą zostać przemilczane
i zlekceważone a społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co mu grozi.
Przeciwstawiamy się kolejnej próbie manipulacji i próbie ustanowienia nowego ładu społecznego. To następne działanie by zniszczyć więzi
tworzące naszą polską tożsamość: katolicką wiarę, silną rodzinę, umiłowanie Ojczyzny i tradycję
własnej kultury. Przeciwstawiamy się tzw.
„standardom edukacji seksualnej w Europie”,
które stanowią narzędzie agresywnej seksualizacji młodego pokolenia, prowadząc do demoralizacji, wynaturzeń i zaburzeń relacji społecznych.
Ciągle jeszcze trwamy w czasie przeżywania
radości z jubileuszu odzyskanej przez Polskę
wolności. Ona została nam dana, ale i zadana.
Czas pokazuje, że nie wszyscy żyją w wolności.
Realizacja tego Bożego daru nie działa bowiem
z automatu. Jako zjednoczeni w Akcji Katolickiej doskonale wiemy, że trzeba czuwać nad
własną wolnością, która stanowi dla każdego
człowieka dar i zadanie. Nie ma wolności bez
odpowiedzialności. To Chrystus „wyzwala nas
od zła i grzechu i wyswobadza ku wolności” (Ga
5,1). „Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć.
Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym” powtarzamy te słowa za Świętym Janem Pawłem II
– naszym Patronem. (…)
W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce
Urszula Furtak, prezes
http://ak.org.pl/2019/zlekcewazonospoleczenstwo-i-niewinnosc-dzieci/

Tygodnik Solidarność
„Progresywna” wizja świata
Jest jakaś schizofrenia wbudowana w „progresywną” wizję świata. (…) I wszyscy rodzice powinni sobie zadać pytanie, czy nie jest to najwyższy czas, by wobec powyższego uderzyć pięścią
w stół, czy wręcz wywrócić „progresywny” stolik.
Michał Ossowski, Redaktor naczelny, Tygodnik
Solidarność, nr 10 (1575), 8 III 2019, s. 3
Ofiara
Parę lat temu, kiedy chodziłem do podstawówki, miałem również koleżanki, które chodziły
z nami po drzewach, bawiły się w wojnę i nosiły
spodnie. Dzisiaj są statecznymi, aczkolwiek pełnymi kobiecości żonami i matkami. (…)
Mając powyższe wątpliwości, trudno nie odnieść
wrażenia, że mamy do czynienia nie z chęcią
obrony dzieci, ale raczej planem zburzenia więzi
społecznych, począwszy od tradycyjnej rodziny, a
skończywszy na systemach moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa. (…)
Michał Ossowski, Redaktor naczelny, Tygodnik
Solidarność, nr 12 (1577), 22 III 2019, s. 3

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie tak zwanej Karty LGBT
Publikujemy pełny tekst Stanowiska:
https://info.wiara.pl/doc/5392160.StanowiskoKonferencji-Episkopatu-Polski-w-sprawie-takzwanej/2
https://niezalezna.pl/262823-biskupi-mowiadosc-indoktrynacji-lgbt-zadaja-wycofaniadeklaracji-pelna-tresc-stanowiska
http://www.fronda.pl/a/uwaga-biskupi-ostro-okarcie-lgbt-oficjalne-stanowisko,123575.html
https://wpolityce.pl/kosciol/437810stanowisko-kep-ws-karty-lgbt
pobrane 13 marca 2019 r.
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Konferencja Jamesa Martina może być widziana jako kolejny element procesu zmiany nauczania Kościoła w kwestii homoseksualizmu i innych tzw. mniejszości seksualnych. Już na Synodzie na temat rodziny próbowano przepchać
zdania o pięknie związków homoseksualnych.
Nie brakuje duchownych, w tym biskupów, którzy uważają za dobre wprowadzanie przez kolejne kraje tzw. małżeństw homoseksualnych. (…)
https://ekai.pl/szacunek-dla-konkretnych-osob-anie-ideologii-lgbt/

Szacunek dla konkretnych osób,
a nie ideologii LGBT
29 sierpnia 2018 | 06:42 | Dariusz Kowalczyk
SJ / pz | Rzym Ⓒ Ⓟ
„Szacunek i zrozumienie należy się konkretnym
osobom, ale nie szkodliwej ideologii głoszonej
przez aktywistów LGBT. Ideologia ta nie staje się
dobra od polania jej pseudo-ewangelicznym sosem” – uważa ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ.
Dziekan Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie w wypowiedzi
dla KAI odniósł się do wystąpienia amerykańskiego jezuity, Jamesa Martina w Dublinie,
w ramach IX Światowego Spotkania Rodzin
w Dublinie, zatytułowanego: „Jak parafie mogą
przyjąć katolików LGBT”.
Do otwarcia parafii na osoby LGBT, czyli na
lesbijki, gejów, biseksualistów i transseksualistów, wzywał w Dublinie na Światowym Spotkaniu Rodzin ks. James Martin. Ów amerykański
jezuita ubolewa, że Kościół ranił i rani osoby
LGBT, które przecież nie wybierały sobie tendencji seksualnej. Tymczasem mogą one wnieść
do Kościoła szczególne dary. Ojciec Martin przypomina, że Bóg kocha lesbijki, gejów itd., a zatem i my powinniśmy ich kochać. Ponadto wzywa by być, jak Jezus, który stał po stronie prześladowanych, a ludzie LGBT są prześladowani.
Duchowny podkreśla, że jeśli Kościół będzie
wsłuchiwał się w głos wspólnoty LGBT, to 90
procent homofobii i uprzedzeń powinno zniknąć.
Ks. Martin przywołuje w tym miejscu spotkanie
Jezusa z Samarytanką. Stwierdza, że Jezus jej nie
karał, ale wysłuchał z szacunkiem. Nie wspomina
jednak, że kobieta rozpoznaje w Jezusie Mesjasza
nie dlatego, że był dla niej miły, ale dlatego, że
powiedział jej nie całkiem miłą prawdę: „Miałaś
bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz,
nie jest twoim mężem”. James Martin nie przemilcza potrzeby nawrócenia, ale twierdzi, że dla
Jezusa najpierw jest wspólnota, a potem nawrócenie, bo przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami. Od czasów Dziejów Apostolskich Kościół
wzywał do nawrócenia, by wejść do wspólnoty
wierzących. Martin zdaje się odwracać ten porządek. Najważniejsze, aby być razem. Tymczasem
św. Piotr w swym pierwszym przemówieniu woła: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia”. Autor Dziejów Apostolskich dodaje zaś,
że kto przyjął jego, Piotra, naukę, został
ochrzczony.

Aktywiści LGBT w szkołach bez zgody
rad rodziców
Instytut Ordo Iuris wziął pod lupę szkoły,
w których umożliwiono działalność organizacjom ruchu LGBT. Do wojewódzkich kuratorów
oświaty trafiły pierwsze skargi na nienależyte
wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół
w czterech województwach: mazowieckim, śląskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim.
https://info.wiara.pl/doc/5391689.AktywisciLGBT-w-szkolach-bez-zgody-rad-rodzicow
Niebezpieczne pomysły prezydenta
Trzaskowskiego – Ordo Iuris interweniuje
https://ordoiuris.pl/rodzina-imalzenstwo/niebezpieczne-pomysly-prezydentatrzaskowskiego-ordo-iuris-interweniuje
O. Leon Knabit zdecydowanie o karcie
LGBT: Ludzie, opamiętajcie się!!!
Nawróćcie się do Boga Waszego!
O. Leon Knabit OSB w bardzo ostrych słowach wypowiedział się na swoim blogu między
innymi na temat „Deklaracji LGBT+” podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. „Ludzie, opamiętajcie się!” − apeluje do sumień polityków znany i ceniony w Polsce benedyktyn.
http://www.fronda.pl/a/o-leon-knabitzdecydowanie-o-karcie-lgbt-ludzie-opamietajciesie-nawroccie-sie-do-boga-waszego,123860.html
LGBT?
Prof. Legutko przypomina: To jest pole bitwy
ideologicznej i to już od dłuższego czasu. Nie
tylko w Polsce, ale w całej Europie.
https://wpolityce.pl/polityka/438922-legutkoprzypomina-lgbt-to-pole-bitwy-nie-tylko-wpolsce
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Stop seksualizacji dzieci w Łodzi!
Na stronie CitizenGO podpisałem petycję pod
powyższym tytułem.
Oto link:
http://www.citizengo.org/pl/169472-stopseksualizaccji-dzieci-wlodzi?tc=ty&tcid=54741774
Petycję podpisali też moi znajomi (i znajomi
znajomych) z Bielska-Białej, Ede (Holandia),
Gdańska, Gliwic, Katowic, Łodzi, Tychów i Zabrza.
Marek Smolik

Ks. Dziewiecki: dlaczego promocja LGBT
szkodzi?
https://radioplus.com.pl/audycje-radiowe/ksdziewiecki-przeciwko-promocji-lgbt-w-szkole36593
Ksiądz Dziewiecki: homoseksualni aktywiści
odmawiają nam nawet prawa
do przytaczania faktów
http://www.pch24.pl/ksiadz-dziewiecki-homoseksualni-aktywisci-odmawiaja-namnawet-prawa-do-przytaczaniafaktow,67097,i.html#ixzz5jHOTFE15
Robert Prorok

Warto poczytać ks. Marka Dziewieckiego
Katowice: Klub Inteligencji Katolickiej
sprzeciwia się promocji praw osób LGBT
15 marca 2019 | 10:59 | awi | Katowice Ⓒ Ⓟ
Publikujemy treść oświadczenia:
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach z 14 marca 2019 r.
wyrażające sprzeciw wobec promocji praw
lesbijek, gejów, osób biseksualnych
i transgenderycznych (LGBT) (…)
https://ekai.pl/katowice-klub-inteligencjikatolickiej-sprzeciwia-sie-promocji-praw-osoblgbt/
pobrane 18 marca 2019 r.

Ks. Dziewiecki: Aktywiści LGBT+ odmawiają nam nawet prawa do przytaczania faktów
Aktywiści LGBT+ odmawiają nam nawet prawa do przytaczania faktów i cytowania wyników
badań naukowych − uważa pedagog, psycholog
i autor wielu książek o dojrzałości ks. Marek
Dziewiecki. (…)
Ci, którzy okazują się skrajnie wulgarni i agresywni, chcą wchodzić do przedszkoli i szkół pod
pozorem uczenia tolerancji i szacunku. Ci, którzy
publicznie chwalą się tym, że ich bogiem jest
seks i szukanie przyjemności za każdą cenę, chcą
być edukatorami seksualnymi dzieci. Ci, którzy
walczą z własną płcią i okaleczają własne ciało,
chcą uczyć polskie dzieci „określania” swojej
tożsamości płciowej. Ci którzy tworzą pary niepłodne, chcą mówić o zdrowiu i płodności − pisze ks. Marek Dziewiecki. (…)
Środowiska LGBT+ wiedzą, że będą w stanie
zrealizować swoje cele tylko wtedy, gdy zdobędą
władzę dyktatorską i gdy skutecznie zastraszą
większość naszego społeczeństwa. Wydaje się to
nierealne, by garstka szaleńców seksualnych to
osiągnęła. Historia kilku ostatnich dziesięcioleci
dowodzi jednak, że jest to jednak całkiem realne
zagrożenie. Wystarczy, żeby większość społeczeństwa − jak to miało miejsce w niektórych
państwach Europy Zachodniej − pozostawała
bierna i by zlekceważyła śmiertelne zagrożenie
dla małżeństwa, rodziny, wychowania i cywilizacji życia − czytamy dalej w felietonie ks. Dziewieckiego.
https://www.gosc.pl/doc/5420703
Dyktatura niektórych(!) mniejszości
https://radioplus.com.pl/diecezjaradomska/dyktatura-niektorych-mniejszosci36822

Katowice: Klub Inteligencji Katolickiej
sprzeciwia się promocji praw osób LGBT
Publikujemy treść oświadczenia:
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 14 marca 2019 r. wyrażające sprzeciw wobec promocji praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderycznych
(LGBT) (…)
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/zzycia-kosciola/art,37649,katowice-klubinteligencji-katolickiej-sprzeciwia-sie-promocjipraw-osob-lgbt.html
pobrane 19 marca 2019 r.
KIK w Katowicach przeciw promocji LGBT
http://www.porozumieniekatowickie1980.pl/
http://www.porozumieniekatowickie1980.pl/new
s/180-kik-w-katowicach-przeciw-wobecpromocji-lgbt
Cenzura na Facebooku! Warszawscy rodzice przeciwni deklaracji LGBT+ założyli dwie
grupy. Natychmiast je usunięto
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A jeśli ktoś byłby przyczyną upadku jednego
z tych małych, którzy wierzą we Mnie, lepiej byłoby dla niego, aby mu zawieszono kamień
młyński na szyi i utopiono w głębinie morskiej.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
Najnowszy przekład z języków oryginalnych z
komentarzem, Edycja Świętego Pawła,
Częstochowa 2009, s. 2178.

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/435868cenzura-na-fb-dotknela-rodzicow-przeciwnychdeklaracji-lgbt
Deklaracja LGBT: Warszawiacy założyli na
Facebooku profil "Strajk Rodziców". Został
natychmiast usunięty
https://www.tysol.pl/a29757-Deklaracja-LGBTWarszawiacy-zalozyli-na-Facebooku-profilStrajk-Rodzicow-Zostal-natychmiast-usuniety
Protestowali przeciwko deklaracji LGBT+,
ich profil znika z Facebooka. „Przykład
cenzury prewencyjnej”
Profile prowadzone przez rodziców protestujących przeciwko podpisaniu karty LGBT+ przez
prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego
zniknęły z Facebooka tuż po założeniu. „Mamy
do czynienia z zakazaną przez Konstytucję RP
cenzurą prewencyjną” – komentuje zdarzenie Rafał A. Ziemkiewicz.
http://www.pch24.pl/protestowali-przeciwkodeklaracji-lgbt---ich-profil-znika-z-facebooka-przyklad-cenzuryprewencyjnej,66471,i.html#ixzz5jBl8AsQv
Rodzice przeciwko Karcie LGBT+. Facebook
cenzuruje ich wpisy
Środowiska rodziców założyły na Facebooku
grupę, gdzie zbierały się osoby przeciwne przyjęciu przez władze Warszawy Karty LGBT+. Profil
został jednak ocenzurowany przez serwis – informuje prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.
https://dorzeczy.pl/kraj/95081/Rodziceprzeciwko-Karcie-LGBT-Facebook-cenzurujeich-wpisy.html
Pobrane 25 marca 2019 r.

Opracował Stanisław Waluś
Więcej o ideologii gender na stronach:
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.fronda.pl/a/gender-historia-ipolityka,54149.html
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 wszyscy 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)
Stop erotyzacji dzieci
W poniedziałek przywódcy Kościołów protestanckich wysłali drogą e-mailowa otwarty list
do prezydentów, wójtów i burmistrzów miast.
„Deklaracja LGBT+ uderza w prawa rodziców
i dobro dzieci na wiele sposobów; to krzywdzenie dzieci i gwałt na rodzicach, totalitarna ingerencja Państwa w mir domowy” – czytamy. (…)
Natychmiastowego anulowania deklaracji
LGBT+ domaga się również Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich. (…)
Marlena Nowakowska, Gazeta Polska
Codziennie, nr 66 (2283), 19 III 2019, s. 5
Dla nas chrześcijan Biblia jest najwyższym
prawem i cieszy mnie, że chrześcijanie są zgodni.
Stanisław Waluś

Mt 18,6
Biblia Warszawska:
Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy
wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu
zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go
w głębi morza.
Biblia Tysiąclecia:
Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu
byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi
i utopić go w głębi morza.
Biblia Gdańska:
Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej by mu było,
aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego,
a utopiony był w głębokości morskiej.
http://www.biblia-internetowa.pl/Mat/18/6.html

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.
30

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
Część XXIX

wykład na temat teatru przyszłości. Szczególną
rolę wyznaczył mówca słowu.
125 lat temu (24 kwietnia 1894 r.) polskie autonomiczne władze Galicji wprowadziły obowiązkową, bezpłatną naukę w szkołach ludowych
(podstawowych) z polskim językiem wykładowym.
110 lat temu (8 kwietnia 1909 r.) w Kalifornii
zmarła Helena Modrzejewska.
100 lat temu (w nocy z 19 na 20 kwietnia 1919
r.) pierwsze oddziały Błękitnej Armii przekroczyły tymczasową granicę polsko-niemiecką.
100 lat temu (21 kwietnia 1919 r.) wojska polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyzwoliły Wilno spod okupacji bolszewickiej.
100 lat temu (29 kwietnia 1919 r.) Sejm Ustawodawczy ogłosił dzień 3 maja świętem narodowym. Było to pierwsze święto narodowe ustanowione po odzyskaniu niepodległości.
95 lat temu (1 kwietnia 1924 r.) w Warszawie
powstała Mennica Państwowa.
95 lat temu (29 kwietnia 1924 r.) rząd Rzeczypospolitej wprowadził do obiegu nową monetę:
polski złoty. 1 zł = 1 mln 800 tys. marek.
90 lat temu (21 kwietnia 1929 r.) w Cieszynie
zmarł ks. Józef Londzin, działacz narodowy Śląska Cieszyńskiego.
90 lat temu (29 kwietnia 1929 r.) w Paryżu nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci
Adama Mickiewicza.
80 lat temu (3 kwietnia 1939 r.) w wyniku ran
odniesionych dzień wcześniej w wyniku samobójczego strzału zmarł Walery Sławek, współtwórca Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, żołnierz Legionów, członek Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej, twórca BBWR, marszałek Sejmu i trzykrotny premier.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Wolna niedziela dla wszystkich
Episkopat Polski zaapelował o poszanowanie
niedzieli jako istotnego dobra kulturowego i wyróżnika europejskiej cywilizacji. To ważny głos
w sytuacji, gdy cześć środowisk biznesowych
i mediów pragnie obalenia ustawy ograniczającej
handel w niedzielę. (…)
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku. (…)
Ustawy bronią związkowcy z Solidarności.
Według ich badań 90 proc. pracowników sklepów
popiera ograniczenie handlu w niedzielę, a 72
proc. z nich po wprowadzeniu ograniczeń „zauważyło znaczącą poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego”.
Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny,
nr 12, rok XCVI, 24 III 2019, s. 4
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie świętowania niedzieli
Stanowisko przyjęte zostało podczas 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
Nasz Dziennik, nr 63 (6419), 15 III 2019, s. 7

Nasze Rocznice
Kwiecień 2019
940 lat temu (11 kwietnia 1079 r.) na stopniach
ołtarza w kościele na Skałce, na rozkaz króla Bolesława, został zabity biskup krakowski Stanisław
ze Szczepanowa.
225 lat temu (4 kwietnia 1794 r.) Tadeusz Kościuszko stoczył pierwszą zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi pod Racławicami.
225 lat temu (17 kwietnia 1794 r.) na wieść
o zwycięstwie Kościuszki pod Racławicami wybuchło powstanie w Warszawie, na czele którego
stanął ks. Józef Mejer i szewc Jan Kiliński.
170 lat temu (3 kwietnia 1849 r.) w Paryżu zmarł
Juliusz Słowacki. Przy jego śmierci był obecny
zaprzyjaźniony z nim Zygmunt Szczęsny Feliński
(późniejszy abp warszawski, święty – 2009 r.).
170 lat temu (4 kwietnia 1849 r.) w Paryżu
w College de France Adam Mickiewicz wygłosił

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2019
Marzec: Ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane,
aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.
Kwiecień: Powszechna: Za lekarzy i personel
organizacji humanitarnych, przebywających na
obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.
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Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny
zaprasza
W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, w drugą środę, odbywają się interesujące
spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof.
dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na
różne pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem
Świętym. Szczegółowe informacje podawane są
w miesięcznym programie.

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących
są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie
KIK w Katowicach.

Sekcja Nauka-Wiara
Spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, KatowiceKoszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter). Szczegółowe informacje podawane są w miesięcznym programie.

XXIV FESTIWAL
MUZYKA ORGANOWA
W KATEDRZE
Najbliższe terminy koncertów:
19.05, 16.06, 7.07, 25.08,
29.09.
Godz. 19.00,
Kierownictwo
artystyczne:
prof. Julian Gembalski

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.

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA
SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W KATOWICACH
PARAFIA KATEDRALNA
CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

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 przewodniczącemu sekcji. Można też wpłacać naszemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek na
posiedzeniach Zarządu w czwartki o 16.45 −
14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 13.06, 12.09, 10.10,
14.11 i 12.12 lub na konto KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac
ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice, konto
ING Bank Śląski Katowice
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622

Pielgrzymka do sanktuarium
Matki Bożej Boguckiej
Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Związku Górnośląskiego – Koła Bogucice odbędzie się w niedzielę 12 maja 2019 r. 14.30 – wyjście z siedziby
KIK, 15.30 – spotkanie w salce parafialnej w Bogucicach, 16.30 – Nieszpory Maryjne w kościele,
17.00 – Msza św. w bazylice.

Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
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).
Korekta: Antoni Winiarski.
Nakład: 310 egz. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji
Katolickiej w Katowicach, 40954 Katowice 2, skr. poczt.
376.

Rekolekcje w Kokoszycach
Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach odbędą się od piątku do niedzieli
20 – 22 września 2019 r. w Archidiecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka KIK-ów na
Jasną Górę odbędzie się w sobotę 16 XI 2019 r.
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