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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 
 

2 V Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2V Dzień Polonii i Polaków za Granicą 
 

 

60. rocznica zawierzenia Polski Matce Bożej z Guadalupe s. 20 
 

 
Guadalupe, Meksyk. Pielgrzymi z katowickiego KIK przed nową bazyliką poświęconą w 1974 r. 

 

 
Guadalupe, Meksyk. Z tilmy Juana Diego wysypują się 

róże, a na tilmie ukazuje się wizerunek Matki Bożej. Klę-

czy bp Juan de Zumárraga OFM. 
 

 

Jezus posłany przez Ojca 

udziela Ducha (J 3,31-36) s. 2 

 

Nagroda Clemens Pro Arte 

dla Czesława Ryszki s. 5 

 

Nowi Członkowie Honorowi  

KIK w Katowicach s. 6 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach s. 19 

 



Jezus posłany przez Ojca 

udziela Ducha (J 3,31-36) 
 

Jezus, którego Bóg posłał, jest Tym, który udzie-

la Ducha bez miary (J 3,34). Syn którego Ojciec 

miłuje (J 3,35) przyszedł z nieba, z góry (J 3,31n). 

Ojciec daje Synowi Ducha, a wraz z Nim możli-

wość dawania świadectwa o Ojcu czyli spełnienia 

misji objawiania Jego słów i dzieł. Napełnienie Je-

zusa Duchem jest konsekwencją jedności Ojca 

i Syna, który otrzymał Ducha od Ojca i posiada 

Go obficie, bez miary, oraz może w sposób nie-

ograniczony udzielać Go wierzącym. Posiadanie 

Ducha przez Jezusa jest zarazem gwarancją praw-

dziwości wypowiadanych przez Niego słów. Dla-

tego, że istnieje doskonała komunia między Ojcem 

i Synem, Ojciec daje Synowi Ducha bez ograni-

czeń, ten dar nie ma miary. Doskonałe napełnienie 

Jezusa Duchem stanowi gwarancję prawdy Jego 

słów. Syn zaś może dać Ducha wiernym również 

bez miary, ponieważ przyjęcie daru uzdalnia wie-

rzącego do dalszego przyjmowania. Ten dar Du-

cha otrzymany od Syna prowadzi wiernych do ca-

łej prawdy objawionej. 

Zmartwychwstały Jezus przekazuje Ducha 

Świętego uczniom (J 20,19-23). 
Dar Ducha znajduje swoje dopełnienie po 

zmartwychwstaniu Jezusa. Wtedy Jezus w swojej 

chrystofanii przychodzi do swoich uczniów i uro-

czyście ich pozdrawia oraz udziela im Ducha 

Świętego: „<Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 

tak i Ja was posyłam>. To powiedziawszy tchnął 

[na nich] i mówi im: <Weźmijcie Ducha Święte-

go! Którymkolwiek odpuścilibyście grzechy, są 

im odpuszczone, którymkolwiek zatrzymaliby-

ście, są zatrzymane>” (J 20,21-23). W chrystofa-

nii opisanej w J 20,19-23 nie tyle chodzi o powtó-

rzenie zesłania Ducha, jakie nastąpiło już przy 

śmierci Jezusa (J 19,30: „Jezus skłoniwszy głowę 

wydał Ducha”). Ewangelista jedynie w podwójny 

sposób przedstawia przekazanie Ducha przez Je-

zusa: przy śmierci i po zmartwychwstaniu. Obiet-

nica udzielenia Ducha Świętego zawarta w sło-

wach Jezusa w czasie Święta Namiotów (J 7,37-

39: <Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, 

niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: 

strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza>. 

A powiedział to Jezus o Duchu, którego mieli 

otrzymać wierzący w Niego. Duch zaś jeszcze nie 

był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 

uwielbiony”), realizuje się już na krzyżu przy 

śmierci Jezusa a dopełnia się ostatecznie w geście 

tchnienia zmartwychwstałego Pana na uczniów 

i przyjęciu przez nich tego niezwykłego daru. 

Ewangelista Jan podkreśla, że daru Ducha nie 

można oddzielać od Jezusowej śmierci i zmar-

twychwstania. Jezus zmartwychwstały bowiem 

pokazuje uczniom przebite ręce i bok, jak na 

krzyżu (por. J 19,34-37; 20,20). Dar Ducha to 

rezultat i konsekwencja uwielbienia Jezusa, co 

dokonało się w związku z Paschą Jezusa, czyli 

z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.
 
 

W opisie przekazania przez Jezusa zmar-

twychwstałego Ducha Świętego Apostołom za-

stosowano czasownik „tchnąć”: „Jezus tchnął 

(enefysēsen) i powiedział: <Weźmijcie Ducha 

Świętego>” (J 20,22). Czasownik ten spotykamy 

tylko raz jeden w NT i dlatego sensu jego zna-

czenia należy szukać w kontekście starotesta-

mentalnym. W tekstach ST (w przekładzie LXX) 

znaczenie czasownika „tchnąć” połączono z ideą 

ożywienia, przekazania życia przez Boga (por. 

scena stworzenia, tchnienie życia – Rdz 2,7; Mdr 

15,11; ożywienie wysuszonych kości – Ez 

37,9n;). Jezus przekazuje uczniom Ducha Świę-

tego przez tchnienie swoich ust. Jest to moment 

powierzania im misji przekazywania słów 

otrzymanych przez Jezusa od Ojca. Słowa te są 

przepełnione mocą Ducha Świętego uzdalniającą 

do życia zgodnego z ich przesłaniem. Duch 

Święty jest darem Jezusa zmartwychwstałego dla 

uczniów. Słowa Jezusa: <Weźmijcie [i przyjmij-

cie] Ducha Świętego> wyjaśniają gest „tchnie-

nia”. Imperatyw „labete” (od czasownika: „lam-

banei” – brać, wziąć, przyjmować) w Ewangelii 

Jana ma znaczenie przede wszystkim religijne. 

W J 7,39 oraz J 20,22 czasownik ten odnosi się 

do przyjęcia Ducha Świętego, a w J 14,17 do 

przyjęcia Parakleta, Ducha Prawdy. Duch ten, 

jako Dar Boży może być przekazywany przez 

Darczyńcę − Jezusa zmartwychwstałego wszyst-

kim otwierającym się na przyjęcie Go. Dar ten 

zapoczątkował życie pierwszej wspólnoty Ko-

ścioła Apostolskiego. Dar ten nie jest czasowy 

ani częściowy, lecz całkowity. Jest to bowiem 

całkowite wypełnienie wcześniejszych zapowie-

dzi daru Ducha lub przyjścia Parakleta (por. J 

7,37-39; 14,20; 19,28-37).
.
 

Uczniowie, tak jak Jezus, Syn Boży, mają peł-

nić wolę Ojca, i wykonywać dzieła, jakie Ojciec 

im powierzył (por. J 3,35; 6,38-40,13,3; 17,2-4). 

Mają oni realizować Boży plan zbawienia w sto-

sunku do wszystkich ludzi. Połączenie posłan-

nictwa uczniów z przekazanie Ducha Świętego 

zaznaczono już w J 3,34: „Kogo Bóg posłał, gło-

si słowa Boże, bez miary bowiem daje Ducha”. 

Przez swego Ducha Jezus uwielbiony jest obec-

ny w swoich uczniach, żyje w nich i działa. 

Uczniowie napełnieni Duchem Świętym zostają 
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uzdolnieni do przekazywania słów prowadzących 

ludzi do życia wiecznego (por. J 20,31).  

Słowa o przekazaniu Ducha uczniom stanowią 

nierozdzielną całość z poleceniem Jezusa odpusz-

czania lub zatrzymywania grzechów przez 

uczniów (por. J 20,23). Jezus przekazuje tę wła-

dzę bez ograniczeń. Uczniowie będą mogli osą-

dzać i rozstrzygać arbitralnie, gdyż będzie nimi 

kierował Duch Święty, który wie, co kryje się 

w człowieku i będzie pomagał uczniom w sądze-

niu świata (por. J 16,8). Uczniowie otrzymują 

władzę odpuszczania przewinień grzesznikom 

pokutującym, Tym zaś, którzy się nie nawracają, 

grzechy są zatrzymane, to znaczy uświadamia się 

tym ludziom, że przez swoje grzechy są odłączeni 

od Boga i powinni się nawrócić.  

Misja uczniów nie zacieśnia się jednak tylko do 

odpuszczanie czy zatrzymania grzechów. Otrzy-

mując bowiem Ducha Świętego mają oni prze-

dłużać misję zbawczą Jezusa w całej rozciągłości 

zbawienia udzielając życia Bożego. Gest tchnie-

nia Jezusa na uczniów w przekazaniu im Ducha 

Świętego nawiązuje bowiem do Rz 2,7 i Mdr 

15,11, gdzie Bóg udziela życia człowiekowi. Je-

zus tak samo udziela nowego życia uczniom, któ-

re za sprawą Ducha Świętego będą oni szerzyli w 

świecie. 

Ks. Józef Kozyra 

 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 3 IV 2019 r. 

„Witam pielgrzymów polskich. Dziękuję wam 

serdecznie za modlitwy w intencjach mojej po-

dróży do Maroka. Spotykając chrześcijan i mu-

zułmanów zachęcałem ich szczególnie do brater-

stwa, by stało się ono powszechne, wszak jego 

źródłem jest Bóg. W dniach Wielkiego Postu wy-

praszajcie dla nich i całego Kościoła ten Boży dar 

podczas waszych rekolekcji, nabożeństw Drogi 

krzyżowej i Gorzkich żali. Bądźcie sługami na-

dziei, której tak bardzo potrzebuje świat. Z serca 

wam błogosławię. ” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 3 IV 2019 

Audiencja ogólna – środa 10 IV 2019 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Dro-

dzy bracia i siostry, zbliżamy się do Niedzieli 

Palmowej, która wprowadzi nas w Wielki Ty-

dzień męki Pańskiej. Otwórzmy nasze serca na 

miłość Boga, który własnego Syna nie oszczędził, 

ale go za nas wszystkich wydał (Rz 8, 32), dla 

naszego zbawienia. Niech to będzie czas miło-

sierdzia i łaski dla was i waszych bliskich. Niech 

Bóg wam błogosławi! ” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 10 IV 2019 

Audiencja ogólna – środa 17 IV 2019 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, przeżywajmy te dni 

Triduum Męki Pańskiej na chwałę Boga, to zna-

czy z miłością, powierzając się Ojcu w próbach 

i szukając w spotkaniu z Ojcem przebaczenia 

i odwagi do przebaczania. Zjednoczenie z cierpią-

cym Chrystusem, który tak nas umiłował, że ży-

cie za nas dał, niech nas prowadzi do chwały Jego 

zmartwychwstania. Niech Bóg wam błogosławi!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 17 IV 2019 

Audiencja ogólna – środa 24 IV 2019 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 

Bracia i siostry, przeżywamy radość Wielkiej No-

cy. Nasze serca przenika dźwięk rezurekcyjnych 

dzwonów. Przypominają nam one, że Chrystus 

umarł, zmartwychwstał, żyje, jest obecny w nas i 

w swoim Kościele. Wzywają nas byśmy z odwa-

gą Apostołów głosili wszystkim tę radosną wieść 

o Jego zmartwychwstaniu. Niech świadectwo 

wiary umocni naszych braci, obudzi serca wątpią-

cych i pomoże im odnaleźć i spotkać Chrystusa. Z 

serca błogosławię wam i waszym bliskim.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 24 IV 2019 

Audiencja ogólna – środa 1 V 2019 r. 

„Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Li-

turgiczne wspomnienie św. Józefa rzemieślnika 

wprowadza nas w maryjny miesiąc maj. Podczas 

tradycyjnych nabożeństw majowych zwierzajcie 

Matce Bożej sprawy osobiste, rodzinne, waszych 

bliskich. Módlcie się za Kościół, Ojczyznę, o 

pokój w świecie. Niech Maryja, Królowa Polski, 

której Uroczystość przypada pojutrze, wspiera 

was i prowadzi. Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 1 V 2019 

Audiencja ogólna – środa 8 V 2019 r. 

„Serdecznie pozdrawiam obecnych tu polskich 

pielgrzymów. Dziś Kościół w Polsce celebruje 

uroczystość swego wielkiego Patrona św. Stani-

sława Biskupa i Męczennika. Jego odwaga 

w Panu i wierność ewangelicznym wartościom 

duchowym oraz moralnym niech będzie dla was 

i dla waszego Narodu punktem odniesienia w 

decyzjach oraz w działaniach wobec wyzwań na-

szych czasów. Niech wam towarzyszy jego 

opieka i Boże błogosławieństwo! Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus!” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 8 V 2019 
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Rok 2018 – Rokiem  

Marii Szymanowskiej 
 

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

z dnia 13 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2019 

Rokiem Marii Szymanowskiej  

W grudniu 2019 roku mija 230. rocznica uro-

dzin Marii Szymanowskiej – pierwszej zawodo-

wej pianistki i kompozytorki o europejskiej sła-

wie, niewątpliwie najwybitniejszej i najskutecz-

niej działającej ambasadorki kultury polskiej 

w latach dwudziestych XIX wieku.  

W okresie walk i starań dyplomatycznych o od-

zyskanie przez Polskę niepodległości Maria Szy-

manowska, wraz z grupą działaczy skupionych 

wokół Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół 

Nauk, ówczesnego Uniwersytetu Warszawskiego 

i Teatru Narodowego, aktywnie uczestniczyła w 

podtrzymywaniu i krzewieniu kultury polskiej, 

komponując i wykonując mazurki i polonezy, 

„Śpiewy historyczne” do tekstów Juliana Ursyna 

Niemcewicza oraz pieśni patriotyczne związane z 

walką polskich legionistów u boku Napoleona. 

Jako pierwsza napisała również muzykę do kilku 

ballad Adama Mickiewicza, przyczyniając się w 

ten sposób do promocji jego twórczości i głoszo-

nych przez niego idei.  

Dzięki niezwykłemu kunsztowi pianistycznemu 

i ekspresji artystycznej stała się powszechnie ce-

nioną, wręcz podziwianą w całej Europie pianist-

ką, występowała w największych europejskich 

salach koncertowych, a skomponowane przez nią 

utwory drukowały najbardziej prestiżowe wy-

dawnictwa muzyczne. W czasie swoich tournée 

Maria Szymanowska rozsławiała też piękno mu-

zyki ojczystej, wplatając w komponowane i wy-

konywane utwory elementy z polskiej tradycji 

muzycznej, wyrażające jej więź z polskością. Po 

jej koncercie w Marienbadzie wielki Goethe pi-

sał: „Pani Szymanowska swoją polską lekkością 

sprawiła mi w ostatnich dniach wiele radości. Za 

tą słowiańską ogładą kryje się niewyobrażalny 

wprost talent graniczący z szaleństwem. Talent, 

którym mogłaby przytłoczyć niejednego, gdyby 

nie połączenie z gracją, której się wszystko wy-

bacza”. Zaś Adam Mickiewicz po koncercie w 

Moskwie w roku 1827 dokonał wymownego wpi-

su do jej albumu: „Na jakimkolwiek świata za-

błysnęłaś końcu, Tobie Wieszcze [...] chylą gło-

wy ubrane w nieśmiertelne liście [...] Cóż pomy-

ślisz, gdy nagle z cherubinów choru Wyrwie się 

jeden odgłos niezgodny i dziki [...] Królowo to-

nów! Ty go powitasz uprzejmie, to twój dawny 

znajomy – to dźwięk polskiej mowy”. 

Maria Szymanowska pozostawiła po sobie 

około 120 utworów fortepianowych – wśród nich 

mazurki, polonezy, preludia, walce, marsze, nok-

turny, a także utwory wokalne do tekstów Mic-

kiewicza, Szekspira, Cervantesa, Puszkina czy 

Niemcewicza. Tworzona i wykonywana przez 

nią muzyka fascynowała m.in. Goethego, Schu-

mana, Chopina, Glinkę, wywierając tym samym 

wpływ na sztukę europejską. Czas przywrócić tę 

wielką i nietypową osobowość nie tylko pol-

skiemu, ale europejskiemu i światowemu pante-

onowi muzyki i kultury.  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając jej 

wkład w kulturę polską i całej Europy, a także jej 

oddanie sprawie polskiej, ustanawia rok 2019 

Rokiem Marii Szymanowskiej.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”. 

Marszałek Senatu: Stanisław Karczewski 

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/MPO/2

019/3/7.pdf#zoom=90 

 

 

Rok 2019 – Rokiem Powstań Śląskich 
 

W 100. rocznicę wybuchu pierwszego Powsta-

nia Śląskiego − rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 

sierpnia 1919 r. 

 

Kalendarz IPN na rok 2019 

Maj 
 

 

Grupa powstańców z Kozłowej Góry bezpo-

średnio po I powstaniu śląskim. (Fotografia ze 

zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach). 18 sierp-

nia 1919 r. Kozłowa Góra, po zaciętej walce została 

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/MPO/2019/3/7.pdf#zoom=90
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/MPO/2019/3/7.pdf#zoom=90
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zajęta przez miejscową Polską Organizację Wojskową 

Górnego Śląska. Następnie powstańcy wyruszyli do 

Nakła, gdzie zaatakowali posterunek Grenzschutzu. 

Atak niestety nie powiódł się, a Niemcy otrzymali po-

siłki. Powstańcy musieli przebić się z okrążenia 

i ewakuować do Polski, gdzie znaleźli schronienie 

w obozie w Szczakowej. Pięciu dostało się do nie-

mieckiej niewoli. 

 

 

Nagroda Clemens Pro Arte  

dla Czesława Ryszki 
 

Senator i orkiestra  

ze statuetkami „Clemensów” 

Czesław Ryszka (Clemens Pro Arte) i Boj-

szowska Orkiestra „Ponticello” (Clemens Pro 

Cultura) to laureaci tegorocznej edycji nagród 

starosty bieruńsko-lędzińskiego w dziedzinie kul-

tury. Gala odbyła się 25 marca w Domu Kultury 

„Sokolnia” w Imielinie. 

Czesław Ryszka, urodzony w 1946 r. w dzielni-

cy Lędzin – Goławcu. Ukończył studia na wy-

działach: teologicznym i humanistycznym Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest teolo-

giem, dziennikarzem i publicystą. Był m.in. pra-

cownikiem naukowym Zakładu Badań nad Lite-

raturą Religijną KUL, członkiem redakcji tygo-

dnika „Gość Niedzielny”, „Katolik” i Niedziela”. 

Jest także publicystą Radia Maryja. Napisał kil-

kadziesiąt książek poświęconych tematyce spo-

łeczno-religijnej, m.in. o kard. Stefanie Wyszyń-

skim i Janie Pawle II. Był posłem z ramienia 

AWS w latach 1997-2001, a od 2005 r. jest sena-

torem PiS. 

Laudację na cześć wyróżnionego wygłosił w 

Imielinie prof. dr. hab. Bolesław Pochopień. (…) 

Statuetki wręczali nagrodzonym starosta powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego Bernard Bednorz 

i przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica. 
 

 
Wręczenie nagrody. 

(…) Na galę przybył m.in. wicepremier Jaro-

sław Gowin, parlamentarzyści: Izabela Kloc i 

Andrzej Sośnierz (PiS), Marek Wójcik i Ewa Ko-

łodziej (PO), włodarze i samorządowcy gmin po-

wiatu, laureaci poprzednich edycji i wielu innych 

gości. (…) 

Tekst i zdjęcia Lech Gawin 

https://www.noweinfo.pl/senator-i-orkiestra-ze-

statuetkami-clemensow/ 

„Clemensy” w Imielinie 

Imielińska „Sokolnia” była gospodarzem uro-

czystości wręczenia po raz 18. Powiatowych na-

gród kulturalnych czyli „Clemensów”. W tym ro-

ku 19 marca otrzymali je pisarz Czesław Ryszka 

oraz Bojszowska Orkiestra „Ponticello”. (…) 

Następnie na scenę w „Sokolni” wszedł wice-

premier Jarosław Gowin, który zwrócił się do 

Cz. Ryszki: - Chcę złożyć panu hołd i uznanie 

oraz wyrazy wdzięczności za trwającą prawie 50 

lat posługę prawdzie, Kościołowi, Polsce, a tak-

że powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu. Myślę, że 

mało kto jak pan senator zasłużył na to wyróż-

nienie, zasłużył wielką kulturą osobistą i poli-

tyczną. J. Gowin nazwał pisarza „niestrudzonym 

piewcą kultury chrześcijańskiej, która ma w nim 

swojego ambasadora, głosiciela, a nawet aposto-

ła.” - W imieniu rządu Najjaśniejszej Rzeczypo-

spolitej składam panu gratulacje i wyrazy 

wdzięczności za to, co pan dla nas wszystkich i 

dla Polski zrobił – zakończył wicepremier. (…) 
 

 

Od lewej: Czesław Ryszka, Jan Chwiędacz, Elżbieta 

Koźbiał, Robert Koźbiał, Anna Kubica i Tadeusz He-

richt. Zdjęcie pobrane z „Kuriera” – Imielińskiej 

Gazety Samorządowej, nr 4 (150), kwiecień 2019. 
 

(zz), Kurier – Imielińska Gazeta Samorządowa, nr 

4 (150), kwiecień 2019 (egzemplarz bezpłatny). 

Czesław Ryszka jest członkiem założycielem 

i członkiem honorowym KIK w Katowicach. Au-

tor laudacji prof. dr hab. inż. Bolesław Pocho-

pień jest członkiem KIK w Katowicach – Sekcja 

Zabrze. 

opracował Stanisław Waluś 

https://www.noweinfo.pl/senator-i-orkiestra-ze-statuetkami-clemensow/
https://www.noweinfo.pl/senator-i-orkiestra-ze-statuetkami-clemensow/
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Informacja z Walnego Zebrania  

Delegatów KIK w Katowicach  

w dniu 6 kwietnia 2019 r. 
 

1. Podjęto Uchwały przyznające godność Człon-

ka Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach następującym osobom: Józefo-

wi Buszmanowi, Jerzemu Dolinkiewiczowi, 

Stefanowi Kaliszowi, Stanisławowi Kruszyń-

skiemu, Wojciechowi Sali i Antoniemu Wi-

niarskiemu.  

2. Wręczono obecnym na sali nowo mianowanym 

Członkom Honorowym Akty Nadania: Jerze-

mu Dolinkiewiczowi, Stefanowi Kaliszowi, 

Wojciechowi Sali, Antoniemu Winiarskiemu. 

W imieniu Pana Józefa Buszmana Akt Nadania 

odebrała jego żona. Pan Stanisław Kruszyński 

na stałe przebywa w Holandii, Akt Nadania zo-

stanie przesłany pocztą.  

3. Podjęto następujące Uchwały: 

− zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne 

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach za rok 2018, 

− zatwierdzającą sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia za rok obrotowy 2018, 

− przyjmującą sprawozdanie Komisji Rewizyj-

nej za rok 2018.  

4. W dyskusji nad sprawozdaniami i dyskusji 

programowej poruszono następujące sprawy:  

− wydanie książki „Ksiądz Józef Danch 

1945−1982 we wspomnieniach i fotografiach” 

autorstwa Wojciecha Sali, odczyty związane z 

tą publikacją, które miał autor (Orzegów, Sie-

mianowice Śląskie, Cieszyn-Bobrek),  

− zgodnie z uchwałą z ubiegłorocznego Walne-

go Zebrania Delegatów rozpoczęto zbieranie 

materiałów do książki o śp. Andrzeju Szyi (jest 

sporo materiałów, dostarczy je także żona An-

drzeja Szyi), 

− wspomniano o śp. ks. Oskarze Thomasie, 

pierwszym kapelanie katowickiego KIK-u, 

warto byłoby zebrać materiały na Jego temat, 

− przypomniano, iż wydane zostały przez KIK 

w Katowicach kazania śp. ks. Stanisława Bisty, 

− ostatnio, z okazji jubileuszu 30-lecia powsta-

nia w Katowicach-Janowie sekcji KIK w Ka-

towicach wydana została książka „Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach. Sekcja w Ka-

towicach-Janowie. 1989 – 2019”, 

− na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach powstaje pod kierun-

kiem ks. dr. hab. Arkadiusza Wuwera praca 

magisterska na temat KIK w Katowicach, 

− członkowie KIK z Sekcji Janów zbierają 

materiały do wydania książki o niedawno 

zmarłym ks. Janie Klemensie, opiekunie 

Sekcji Janów katowickiego KIK, 

− zwrócono uwagę iż ważne jest, aby powsta-

jące w KIK w Katowicach książki (te powyżej 

100 egz. nakładu) miały nadany numer ISBN, 

wtedy na mocy ustawy 17 egzemplarzy książ-

ki przekazane jest bezpłatnie do Biblioteki Na-

rodowej, Biblioteki Jagiellońskiej (po 2 eg-

zemplarze) oraz po jednym egzemplarzu do 13 

innych dużych bibliotek uniwersyteckich (bi-

blioteki są wykazane w §4 rozporządzenia 

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 

roku w sprawie wykazu bibliotek uprawnio-

nych do otrzymywania egzemplarzy obowiąz-

kowych poszczególnych rodzajów publikacji 

oraz zasad i trybu ich przekazywania), wtedy 

wydana książka nie zamyka się w naszym 

kręgu, jest dostępna szerzej,  

− zwrócono uwagę na spadającą liczbę człon-

ków KIK w Katowicach. Jest to spowodowane 

m.in. odejściem do Pana starszych wiekiem 

członków oraz weryfikacją list w Sekcjach, 

− Do KIK w Chrzanowie się z prośbą o udo-

stępnienie pracy powstałej w latach dziewięć-

dziesiątych „Animacja grup w praktyce”, któ-

rej współautorami są między innymi członko-

wie KIK w Katowicach. 

Robert Prorok  

 

Józef Buszman 

Józef Buszman, ur. 22 IX 1946 w Katowicach. 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydział 

Techniki (1973). 

W latach 1967 – 1990 zatrudniony między in-

nymi w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Katowicach, Instytucie 

Maszyn Matematycznych Oddział Śląski w Ka-

towicach, Biurze Projektów Budownictwa Ko-

munalnego w Katowicach, Wojewódzkim Za-

rządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w 

Katowicach oraz Hutmaszprojekt-Hapeko w Ka-

towicach. Po roku 1990 zarządzający instytucjami 

pomocy społecznej (UM Katowice, MOPS Zabrze, 

MPGM Ruda Śląska). 

W marcu 1968 i kwietniu 1976 uczestnik de-

monstracji w Katowicach. W latach 1968-1973 

w ZSP, w 1977 uczestnik SKS i ROPCiO. 
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Od 15 IX 1980 do 1994 roku w „Solidarności”, 

członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ 

w OBRMH Bytom i Hutmaszprojekt-Hapeko w 

Katowicach.  

Założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach gdzie w latach 1980-1986 był wicepre-

zesem a 1989-1991 prezesem. 

W latach 1980-1989 uczestnik dorocznych 

ogólnopolskich konferencji KIK, 1981-1990 ini-

cjator i współorganizator Tygodni Kultury Chrze-

ścijańskiej w katowickim dekanacie, 1982-1983 

uczestnik ogólnopolskich spotkań zdelegalizowa-

nego KIK w Katowicach. 

14 XII 1981 zatrzymany w domu, następnie 

przewieziony do KW MO w Katowicach, po 

przesłuchaniu zwolniony. 13 XII 1981 – 1990 

współpracownik Biskupiego Komitetu Pomocy 

Internowanym i Represjonowanym oraz Komisji 

Charytatywnej Episkopatu Polski.  

W latach 80. ubiegłego wieku organizator 

i wykładowca na Chrześcijańskich Uniwersyte-

tach Robotniczych, głównie w parafiach dekanatu 

katowickiego (katolickiej nauki społecznej i teo-

logii życia wewnętrznego). Współorganizator 

Duszpasterstwa Ludzi Pracy w katowickich para-

fiach (1980-1989).  

Od 1988 członek Związku Górnośląskiego, 

gdzie pełnił funkcje Prezesa w latach 2008-2010 i 

wiceprezesa w latach 2010-2014, członek Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich. 

W latach 1990-1994 członek Komitetu Obywa-

telskiego w Katowicach oraz przewodniczący 

Sejmiku Samorządowego Województwa Kato-

wickiego z listy KO. Wiceprezydent Katowic w 

latach 1998-2002. Następnie w latach 2007-2010 

radny Sejmiku Śląskiego i wiceprzewodniczący 

Komisji Regulaminowo-Statutowej Sejmiku. 

Wyróżniony Laurem Umiejętności i Kompe-

tencji (1992), odznaczony Srebrnym Medalem Za 

zasługi dla obronności kraju (1992), Srebrnym 

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 

(2002). 

Andrzej Dawidowski 

 

Józef Buszman                 Katowice, 06.04.2019 r. 

w miejscu 

Wzruszony, spotykającym mnie wyróżnieniem 

pragnę na ręce Prezesa Klubu Inteligencji Kato-

wickiej w Katowicach Pana Andrzeja Dawidow-

skiego przekazać wyrazy podziękowania dla całej 

naszej Wspólnoty klubowej.  

Takie chwile powodują, że przypominają się 

nam wydarzenia z czasów, które przeszły do hi-

storii ale dla nas nie minęły. Pamiętam np. jak z 

członkiem KIK-u w Krakowie, ks. Oskarem 

Thomasem byliśmy w 1976 roku na spotkaniach 

z okazji XX-lecia KIK-u krakowskiego. Pamię-

tam jak w trakcie dyskusji nad rolą świeckich w 

kościele na salę po cichu weszli: kardynał Karol 

Wojtyła i ks. Franciszek Blachnicki. Uważnie 

przysłuchiwali się dyskusji a na podsumowanie 

zabrali głos. Powiedzieli, że powinniśmy pamię-

tać o olbrzymim wkładzie świeckich w historię 

Kościoła podkreślając, że ponad 75% tej historii 

to świadectwa heroizmu świeckich. Apelowali 

do zgromadzonych by przez świadectwo wiary 

nauczyli konsekrowanych nonkonformizmu wo-

bec pokus świata. Oklaskami na stojąco zebrani 

pożegnali czcigodnych kapłanów.  

Wracając pociągiem do Katowic marzyliśmy o 

tym, by i u nas powstał KIK. Dwa lata później 

otrzymaliśmy w darze Papieża Jana Pawła II, a 

po następnych dwóch latach udało się powołać 

do istnienia KIK w Katowicach (na marginesie 

warto dodać, że był to najdłużej walczący o zare-

jestrowanie KIK w kraju, bo od października 

1980 do lutego 1981). Jest wiele wspaniałych 

Osób zasługujących w tym kontekście na wy-

mienienie, i dodam, że ich dzieło czeka na od-

rębne opracowanie.  

Pragnę jednak teraz podziękować ks. Stanisła-

wowi Biście za pomoc przy tworzeniu Sekcji 

Teologii Życia Wewnętrznego, którą kształtowa-

liśmy będąc w łączności z Papieżem JP II i ks. 

Franciszkiem Blachnickim mając na uwadze, że 

nadchodzące lata w szczególności potrzebują lu-

dzi o prawidłowo ukształtowanych sumieniach. 

Prowadziłem tą sekcję z ks. Gerardem Bernac-

kim (późniejszym biskupem).  

Po pojawieniu się pierwszych możliwości edy-

cyjnych zaczęliśmy wydawać biuletyn KIK-u 

pod tytułem DLATEGO. Do tytułu i znaku gra-

ficznego znacząco się przyczyniłem. Od samego 

początku redaktorem jest Stanisław Waluś, któ-

remu za wytrwałość i wierność idei należą się 

szczególne podziękowania. 

SOLIDARIETATIS OPUS PAX 

POKÓJ DZIEŁEM SOLIDARNOŚCI 

Józef Buszman 

 

Jerzy Dolinkiewicz 

Jerzy Józef Dolinkiewicz – urodzony w 1947 

roku w Oświęcimiu jako syn Jana i Marii. Jako 



 8 

uczeń po lekcjach uczęszczał do Oratorium św. 

Jana Bosco przy parafii Księży Salezjanów w 

Oświęcimiu, gdzie był też ministrantem i uczęsz-

czał na lekcje religii. Od 1965 roku w Katowi-

cach jako student związany z Duszpasterstwem 

Akademickim w Katowicach oraz z Franciszkań-

skim Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego 

(FODA) w Panewnikach. Żonaty od 1972 roku z 

Marią Osman. Po studiach utrzymuje liczne kon-

takty ze środowiskiem FODY-y. 

Członek współzałożyciel Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach w 1980 roku, związany 

też z ruchem Solidarność. Jako członek zwyczaj-

ny KIK aktywnie pracuje w Sekcji Rodzin wraz z 

panią Anną Liskowacką organizując wycieczki, 

jasełka i wykłady. Współpracuje z panią Martą 

Łabno oraz z panią dr Ireną Mierzwą w organiza-

cji wykładów w KIK-u. Po okresie stanu wojen-

nego w 1983 roku organizuje z panią dr Ireną 

Mierzwą i Michałem Sablikiem wykłady, a na-

stępnie Sekcję KIK-u przy parafii Podwyższenia 

Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia 

Chorych na Osiedlu Tysiąclecia – Dolne w Ka-

towicach. Zostaje pierwszym przewodniczącym 

tej sekcji wspierając powstanie chóru parafialne-

go. Równocześnie pracuje fizycznie przy budo-

wie kościoła i probostwa. 

Od 1986 współorganizuje Sekcję KIK-u przy 

parafii Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach na 

Osiedlu Tysiąclecia – Górne, gdzie organizuje z 

ks. Stanisławem Nogą oraz prof. Z. Kominkiem 

„Dni Kultury Chrześcijańskiej” oraz wspiera 

działalność programową wraz z żoną do 2006 ro-

ku. 

W latach 1986-2019 członek Rady Duszpaster-

skiej oraz Rady Ekonomicznej w parafii MB Pie-

karskiej. Do 2006 roku współpracuje z Zarządem 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 

Przez wiele lat członek Rady Wydziału Dusz-

pasterskiego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, 

a obecnie członek Rady Duszpasterskiej Archi-

diecezji Katowickiej oraz członek Kapituły Na-

grody Bł. Ks. Emila Szramka. 

Aktualnie jest emerytem zatrudnionym na sta-

nowisku adiunkta w Muzeum Historii Katowic 

oraz członkiem kilku rad programowych instytu-

cji kultury w Katowicach. Polski samorządowiec 

np. w latach 1994 – 2004 był radnym Rady Mia-

sta Katowice. Od 2012 roku jestem wdowcem, a 

syn od 2004 roku jest księdzem katolickim w 

klasztorze Ojców Franciszkanów. 

Andrzej Dawidowski 

Stefan Kalisz 

Stefan Kalisz ma 68 lat, jest żonaty i ma czwo-

ro dzieci. Posiada wykształcenie wyższe – jest 

lekarzem – specjalistą medycyny rodzinnej i pe-

diatrą. 

Sekcja Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach w parafii Matki Bożej Królowej Różańca 

Świętego w Łaziskach Górnych powstała w 1990 

roku. Członkowie sekcji spotykają się raz w mie-

siącu oraz na kręgu biblijnym. Stefan Kalisz jest 

trzecim przewodniczącym sekcji w Łaziskach 

Górnych. Tę funkcję sprawuje od 1997 roku. 

Obecnie kapelanem sekcji jest ks. dr prałat – Ja-

cek Wojciech.  

Temat spotkań sekcji podawano wcześniej, a 

po jego prezentacji była dyskusja. Organizacja 

tych spotkań i troska o ich poziom należały do 

zadań przewodniczącego sekcji. Tematyka spo-

tkań była różnorodna – pontyfikat Jana Pawła II, 

Katechizm Kościoła Katolickiego, wybrane pu-

blikacje książkowe, znaczenie i rola Eucharystii 

w naszym życiu. Na jednym ze spotkań w Łazi-

skach Górnych zaprezentowałem wykład 

„Wpływ chrześcijaństwa na przemiany kulturo-

we w Peru i Boliwii”. Szczególnym rodzajem 

spotkań były tradycyjne spotkania opłatkowe i 

wielkanocne. Członkowie sekcji wraz z prze-

wodniczącym wyruszali na pielgrzymki do Kal-

warii Zebrzydowskiej oraz włączali się w życie 

parafialne poprzez prowadzenie rozważań Drogi 

Krzyżowej, Apelu Jasnogórskiego i modlitwy 

różańcowej. Uczestniczyli w festynie parafial-

nym, w Drodze Krzyżowej ulicami miasta. Te 

zaangażowania członków sekcji inspirował i ko-

ordynował przewodniczący. 

Stefan Kalisz był członkiem Komisji Rewizyj-

nej katowickiego KIK w dwóch kadencjach: 

2015-2018 i 2018-2021. Reprezentował sekcję 

na Walnych Zebraniach Delegatów KIK i spo-

tkaniach regionalnych. 

Stefan Kalisz uczestniczył w zebraniach Para-

fialnej Rady Duszpasterskiej oraz należał do 

Żywego Różańca, Apostolstwa Chorych i Mar-

garetek.  

Bardzo szeroko udzielał się poza obszarem 

KIK-u. Był radnym Powiatu Mikołowskiego 

zajmując się utrzymaniem i dalszym rozwojem 

usług medycznych na terenie Orzesza, dbał o 

ekologię i poprawę bezpieczeństwa na terenie 

powiatu, zabezpieczał dzieciom i młodzieży 

możliwość rekreacji. Był dyrektorem NZOZ 
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Stema-Med w Orzeszu, a także prowadził Indy-

widualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską. 

W 2016 roku został wybrany Łaziszczaninem 

Roku. 

Jego działalność oraz zaangażowanie w sprawy 

KIK i społeczności lokalnej predysponuje go do 

otrzymania godności Członka Honorowego Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 

Antoni Winiarski 

 

Stanisław Kruszyński  

Stanisław Kruszyński studia odbył w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Pelplinie (filozofia) i 

w KUL w Lublinie (teologia). Uczestniczył w 

duszpasterstwie akademickim dominikanów (o. 

Ludwik Wiśniewski) i w tworzeniu pisma mło-

dych katolików „Spotkania” w Lublinie. W roku 

1975 został aresztowany i pomimo obrony adw. 

Władysława Siła-Nowickiego i protestów studen-

tów w Lublinie (KUL), w Warszawie (KOR) i w 

Krakowie (SKS) skazany został na 6 miesięcy 

pozbawienia wolności z powodu politycznej tre-

ści prywatnych listów do rodziny.  

W roku 1976 przeprowadził się z rodziną do 

Opola, gdzie kierował antykwariatem. Za pomoc 

dla robotników Radomia został w roku 1978 

zwolniony z pracy. Otrzymał pracę księgarza w 

Księgarni św. Jacka w Katowicach i pracę kate-

chety w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w 

Katowicach (ks. dr Jan Urbaczka). Wspierał dzia-

łalność Wolnych Związków Zawodowych w Ka-

towicach (Kazimierz Świtoń) oraz Ruchu Obrony 

Praw Człowieka i Obywatela w Warszawie. 

Po Sierpniu 1980, z pomocą diecezjalnych 

duszpasterzy akademickich: ks. Oskara Thomasa 

(1940-1984) i ks. Józefa Dancha (1945-1982), za-

inicjował utworzenie Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach. Jest członkiem założycielem 

KIK i jednym z tych, którzy podpisali wniosek o 

rejestrację do sądu. Był sekretarzem KIK w Ka-

towicach w latach 1980-1981, a w latach 1981-

1984 członkiem Zarządu. W II Kadencji (1984-

1986) był członkiem Komisji Rewizyjnej KIK w 

Katowicach.  

W roku 1981 został kierownikiem biura prezy-

dialnego oraz rzecznikiem prasowym MKZ 

NSZZ Solidarność w Katowicach. Po odmowie 

rejestracji KIK jako pracownik MKZ Katowice 

spowodował wystosowanie przez MKZ apelu do 

władz domagającego się rejestracji KIK. Owo-

cem apelu było zarejestrowanie Klubu przez Wo-

jewodę Katowickiego. W roku 1982 był interno-

wany. W latach stanu wojennego 1983-1986 był 

redaktorem Wydawnictwa Św. Jacka w Katowi-

cach. Kierował sekcją historyczną KIK w Kato-

wicach i kolportował prasę podziemną. Pod na-

ciskiem SB został w roku 1986 zwolniony z pra-

cy i w tym samym czasie jego syn zachorował na 

raka. W tej sytuacji zdecydował się na uchodź-

stwo do Holandii, gdzie uzyskał azyl polityczny. 

Za wkład na rzecz niepodległości Ojczyzny 

otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności 11 IX 

2015 r.  

W Holandii odbył studia w Akademii admini-

stracyjnej pracując do 2015 r. jako prawnik w 

urzędzie miasta Ede. Po ukończeniu 5-letniego 

studium został w roku 2003 wyświęcony na dia-

kona stałego i mianowany krajowym koordyna-

torem duszpasterstwa migrantów w Holandii. 

Przyczynił się do erygowania polskiej parafii 

NMP Częstochowskiej w archidiecezji Utrecht 

oraz parafii św. Faustyny Kowalskiej w diecezji 

Roermond. Obecnie asystuje w kościele polskim 

w Arnhem i pomaga w parafii holenderskiej. 

Udziela bezpłatnie porad prawnych Polakom w 

Holandii. Jest odpowiedzialnym za Pogotowie 

duchowe.  

Kilka lat temu Stanisław Kruszyński zapropo-

nował, aby podjąć działania w kierunku przygo-

towania procesu informacyjnego o śp. ks. Józefie 

Danchu i śp. Andrzeju Szyi. W związku z tym, 

przez KIK w Katowicach zostały złożone kwiaty 

na ich grobach. Stanisław Kruszyński nie będąc 

członkiem KIK w Katowicach utrzymuje z nim 

kontakt, podpisuje stanowiska w sprawach spo-

łecznych i moralnych, przekazuje materiały do 

biuletynu KIK „Dlatego” i jest autorem artyku-

łów w tym biuletynie.  

Jego wkład w powstanie KIK-u w Katowicach, 

wierność w posłudze Kościołowi, zaangażowa-

nie społeczne i współpraca z KIK w Katowicach 

uzasadniają wniosek o przyznanie mu godności 

członka honorowego KIK w Katowicach.  

Stanisław Waluś 

 

Wojciech Sala 

Wojciech Jan Sala, ur. 10.08.1948 r. w Chrza-

nowie. Wykształcenie: wyższe – magister inży-

nier, Politechnika Śląska w Gliwicach uk. 1973 r. 

Studium Pedagogiczne (Politechnika Śląska w 

Gliwicach uk. 1971 r.), liczne kursy doskonalące 

i samokształcenie. Żona Anna, dzieci: Jan 

(1979), Katarzyna (1983), Marta (1985). 

Pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowy 
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Maszyn Elektrycznych „Komel” w Katowicach. 

Był nauczycielem mianowanym a następnie 

dyplomowanym w szkołach średnich Trzebini i 

Chrzanowa w latach 1991-2012. Specjalizuje się 

w poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania. 

Prowadził kursy komputerowe i wdrażał systemy 

informatyczne w gminach województw 

małopolskiego i śląskiego w ramach własnej 

działalności gospodarczej 

Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie w 

kadencji 1990-1994; burmistrz Chrzanowa w 

latach 1990-1991, członek Rady Kultury przy 

burmistrzu Chrzanowa. 

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-

wego „Solidarność” oraz współpracownik Dzien-

nika Związkowego 1980-1998 

Za swoją pracę został odznaczony: Złotą od-

znaką „Komelu”, odznaką Zasłużony w Rozwoju 

Województwa Katowickiego. Otrzymał: Dyplom 

z okazji jubileuszu 20-lecia samorządu terytorial-

nego w Polsce, Nagrodę Starosty Chrzanowskie-

go „Bonum face re” dla osoby zasłużonej w bu-

dowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu 

chrzanowskiego oraz Medal „Za zasługi dla 

Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej” za dzia-

łalność na rzecz demokracji lokalnej oraz cało-

kształt działalności kulturotwórczej i edukacyjnej.  

Członek założyciel (1981), członek zarządu, 

wiceprezes, prezes od 1997 r. Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Chrzanowie. Członek założyciel 

(1981), członek zarządu, wiceprezes Klubu Inte-

ligencji Katolickiej w Katowicach. Współpracuje 

z biuletynem „Dlatego”. 

Uczestniczy w pracach Rady Porozumienia 

Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce gdzie 

między innymi prowadził Serwis Internetowy, 

brał udział w Krajowych Kongresach Ruchów i 

Stowarzyszeń Katolickich, współredagował ser-

wis kongresu Media. 

Organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej 

w Chrzanowie i Katowicach gdzie wygłosił po-

nad 30 wykładów. Autor wielu artykułów zarów-

no z zakresu nauczania jak i kultury chrześcijań-

skiej. 

Autor następujących publikacji: 

Ksiądz Józef Danch 1945 – 1982 we wspo-

mnieniach i fotografiach. Zebrał i opracował 

Wojciech Sala. Wyd. Klub Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach. Katowice 2017. 

Zapis rozmowy o śp. ks. Michale Potaczale. Z 

taśmy magnetofonowej spisał Wojciech Sala. [w:] 

Jan Wiktor Lachendro: Zakochany w każdym 

człowieku. Wspomnienie o ks. Michale Potacza-

le – Apostole Dobroci. Kraków, Chrzanów 2005, 

str. 83-91. 

Wojciech Sala: „Natchnij nas dobrocią Twoje-

go Ja” [w:] Jan Wiktor Lachendro: Zakochany w 

każdym człowieku. Wspomnienie o ks. Michale 

Potaczale – Apostole Dobroci. Kraków, Chrza-

nów 2005, str. 91-93. 

Wojciech Sala: Ukochał mądrość i nią się dzie-

li. [w:] My z niego wszyscy. Złoty Jubileusz Ka-

płaństwa ks. Herbeta Hlubka. Praca zbiorowa 

pod red. Emiliana Kocota i Aldony Skudrzyk. 

Bytom, Gliwice, Katowice, Sosnowiec, Zabrze 

2004. Str. 70-71. 

Wojciech Sala: Otworzyła przed nami świat. 

[w:] Ks. Stanisław Sierla: Życie darowane po raz 

drugi. Świbie 2004, str. 154-155. 

Autor wraz z synem Janem płyt kompakto-

wych: 

− „Nie jesteś sam Papieżu nasz kochany” Z 

Ojcem Świętym w XX-lecie Jego pontyfikatu.  

− Multimedialna płyta CD wydana z okazji 25-

lecia KIK w Katowicach w 2009 r.  

Członek Duszpasterskiej Rady Parafialnej pa-

rafii św. Mikołaja w Chrzanowie. 

Andrzej Dawidowski 

 

Dr Antoni Winiarski 

Dr Antoni Winiarski jest żonaty, ma 4 córki 7 

wnuków i 2 wnuczki. Jest absolwentem Uniwer-

sytetu Śląskiego i doktorem fizyki. W 1996 r. 

ukończył w Katowicach 3-letnie Archidiecezjal-

ne Studium Katolickiej Nauki Społecznej. 

Uczestniczył w Studium Ochrony Środowiska w 

Stołecznym Uniwersytecie Powszechnym w 

Warszawie w latach 1972/1973.  

Był w grupie założycieli KIK liczącej 66 osób, 

z numerem deklaracji 45 i datą 23 X 1980 r.  

Przyczynił się do powstania sekcji KIK w Ka-

towicach-Janowie, której był przewodniczącym 

w latach 1988-1991. W 1993 r. został wybrany 

prezesem KIK i funkcję tę pełnił do 2012 r. Od 

2012 r. jest członkiem Zarządu Klubu. 

Poprowadził ponad 170 wykładów na temat 

miejsc pielgrzymkowych, sytuacji w Kościele, o 

ruchach i stowarzyszeniach katolickich i o tema-

tyce przyrodniczej, a także zorganizował i po-

prowadził kilkadziesiąt pielgrzymek krajowych i 

zagranicznych. Był autorem wystaw fotograficz-

nych z miejsc odwiedzanych podczas pielgrzy-

mek oraz wystaw okolicznościowych. 
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Zainicjował uczczenie przez katowicki KIK 50. 

rocznicy poświęcenia Polski Matce Bożej Guada-

lupe (3.05.1959). Doprowadził w 2009 r. do 

wydania kartki pocztowej i okolicznościowego 

datownika z okazji 20. rocznicy śmierci ks. bp. 

Herberta Bednorza. Był inicjatorem i głównym 

realizatorem działań, które doprowadziły do uzy-

skania przez katowicki KIK statusu Organizacji 

Pożytku Publicznego. Angażował się w działal-

ność grupy synodalnej KIK. 

Dr Antoni Winiarski był autorem i współauto-

rem wielu uchwał, stanowisk i apeli KIK. Od 

1997 roku redaguje stronę KIK w Internecie. Pi-

sał artykuły do biuletynu KIK „Dlatego” oraz ro-

bił korekcje biuletynów. W materiałach z VIII 

Naukowego Sympozjum w Piekarach Śl. w 1999 

r. został zamieszczony jego tekst „Kluby Inteli-

gencji Katolickiej wobec polityki”. Udzielał się w 

mediach. 

Z ramienia KIK zorganizował Katowickie Po-

rozumienie Samorządowe, które wygrało wybory 

samorządowe w 1994 r. i którego został wybrany 

przewodniczącym. 

Dr Antoni Winiarski był przewodniczącym Ra-

dy Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowic-

kiej w latach 2010-2019 a także głównym organi-

zatorem Kongresów Katolickich Ruchów, Stowa-

rzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w latach 2011, 

2013 i 2017 oraz współorganizatorem Kongresu 

w 2015 r. Zorganizował i poprowadził spotkania 

pokongresowe w Tychach i Rybniku-

Chwałowicach w 2016 r.  

W latach 2012-2018 współorganizował Marsz 

dla Życia i Rodziny w Katowicach. 

Na spotkaniach plenarnych Ogólnopolskiej Ra-

dy Ruchów Katolickich wielokrotnie reprezento-

wał Archidiecezję katowicką i Porozumienie 

Klubów Inteligencji Katolickiej, a podczas spo-

tkań plenarnych wygłosił 2 świadectwa. 

W Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolic-

kiej od 1994 r. reprezentował katowicki KIK. Zo-

stał wybrany przewodniczącym i współprzewod-

niczącym Porozumienia pełniąc te funkcje w la-

tach 1996-1998 i od 2008 do chwili obecnej. 

Zorganizował pierwszą pielgrzymkę Klubów 

Inteligencji Katolickiej do Rzymu w 1997 r., któ-

rej owocem był ważny tekst przemówienia Ojca 

Świętego Jana Pawła II do Klubów Inteligencji 

Katolickiej. Zainicjował w 1999 r. Międzynaro-

dowe Seminarium „Globalizacja – zagrożenia i 

szanse” oraz był delegatem Porozumienia na kra-

jowe i zagraniczne spotkania Pax Romana. 

W 2017 r. otrzymał medal „Pro Christi Regno” 

wręczany osobom zasłużonym dla archidiecezji. 

Wspólnie z Anną Wowrą zebrał materiały i 

przygotował do druku książkę „Klub Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach / Sekcja w Katowi-

cach-Janowie / 1989 – 2019”. 

Zarząd KIK wnioskuje o nadanie dr. Antonie-

mu Winiarskiemu godności Członka Honorowe-

go Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 

Andrzej Dawidowski 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 09 V 2019 r. 
 

1. Pielgrzymka do Bogucic odbędzie się w nie-

dzielę 12 maja 2019 r. 14.30 – wyjście 

z siedziby KIK w Katowicach, 15.30 – spo-

tkanie w salce parafialnej w Bogucicach. 

17.00 – Msza św. w kościele.  

2. Spotkanie regionalne odbędzie się w sobotę 15 

czerwca o godzinie 10.00. W ramach spotkania 

odczyt Stanisława Walusia na temat „Rola ka-

tolika w życiu społeczno-politycznym w świe-

tle nauczania papieża Franciszka”.  

3. Uchwalono regulamin nadawania godności 

członka honorowego KIK w Katowicach.  

4. Zarząd przyjął dokument: „Apel Zarządu 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

w sprawie aktualnej sytuacji społecznej w 

Polsce”.  

5. Zarząd przyjął dokument: „Apel Zarządu 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

w sprawie prześladowania i dyskryminacji 

chrześcijan”. 

6. Zarząd przyjął dokument: „Stanowisko Za-

rządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach w sprawie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego”. 

7. W związku z 40-leciem KIK w Katowicach 

w przyszłym roku powstała propozycja, aby 

znaleźć najstarszych członków Klubu, którzy 

chcieliby się podzielić swoimi wspomnie-

niami.  

8. Sekcja w Siemianowicach Śl. zorganizowała 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z 

okazji 100-lecia Powstań Śląskich.  

9. Delegacja Sekcji Zabrze uczestniczyła w 

miejskich uroczystościach z okazji 3 Maja, 

m.in. składając wiązankę kwiatów.  

10. Ustalono osoby pełniące piątkowe dyżury w 

siedzibie Klubu. 

Stanisław Waluś 
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Regulamin 

nadawania godności członka honorowego 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

1. Godność członka honorowego Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach, zgodnie z § 11.1. 

Statutu Klubu Inteligencji Katolickiej w 

Katowicach, nadaje Walne Zebranie Delegatów na 

wniosek Zarządu Klubu.  

2. Prawo wnioskowania o nadanie godności 

członka honorowego mają przewodniczący sekcji 

problemowych, członkowie Zarządu Klubu, człon-

kowie Komisji Rewizyjnej oraz prezes Klubu.  

3. Kandydat na członka honorowego powinien 

być osobą zasłużoną dla Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach, identyfikować się z jego Dekla-

racją ideową, prezentować nienaganną postawę mo-

ralną oraz być przykładem dla członków Klubu.  

4. Wniosek o nadanie członkostwa honorowego 

wraz z uzasadnieniem powinien być złożony w 

formie pisemnej do Zarządu Klubu, co najmniej 2 

miesiące przed ustaloną datą Walnego Zebrania De-

legatów.  

5. Zarząd Klubu podejmuje uchwałę o wystąpie-

niu do Walnego Zebrania Delegatów o nadanie 

członkostwa honorowego poprzez głosowanie tajne 

w trybie większości bezwzględnej.  

6. Zarząd Klubu składa do Walnego Zebrania De-

legatów wniosek o nadanie członkostwa honorowe-

go w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

7. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę 

o nadanie członkostwa honorowego poprzez głoso-

wanie tajne w trybie większości bezwzględnej.  

8. Dokument poświadczający nadanie godności 

członka honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach otrzymuje osoba obdarzona tą god-

nością podczas Walnego Zebrania Delegatów albo 

w terminie i miejscu uzgodnionym z Zarządem 

Klubu.  

9. Pozbawienie godności członka honorowego 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, mo-

gące wynikać z zaprzestania spełniania wymagań 

wymienionych w punkcie 3, odbywa się zgodnie z 

procedurą jego nadania.  

 

Katowice, 9 maja 2019 r.  

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach Andrzej Dawidowski 

 

Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach w sprawie  

aktualnej sytuacji społecznej w Polsce 

Katowice, 9 maja 2019 r. 

W Polsce, kraju wolnym i demokratycznym, je-

steśmy zaniepokojeni nadużywaniem wolności i 

demokracji do prywatnych celów kosztem bu-

rzenia ładu społecznego. 

Apelujemy do mediów i formacji politycznych 

o powstrzymanie się od oszczerczej, uogólniają-

cej krytyki Kościoła katolickiego. 

Apelujemy do mediów i formacji politycznych 

oraz władz państwowych i samorządowych o ze-

ro tolerancji dla ataków na obiekty sakralne w 

jakiejkolwiek formie oraz bluźnierczemu wyko-

rzystywaniu symboli religijnych. 

Apelujemy do ludzi kultury i sztuki o nie-

uczestniczenie w wydarzeniach obrażających 

uczucia religijne. 

Zapewnienie ładu społecznego jest możliwe 

przy kierowaniu się prawem miłości Boga i bliź-

niego, wynikającym z Ewangelii. 

 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach Andrzej Dawidowski 

 
Apel 

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Katowicach w sprawie  

prześladowania i dyskryminacji chrześcijan 

Katowice, 9 maja 2019 r. 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach apeluje do Prezydenta i Rządu Rzeczypo-

spolitej Polskiej o aktywne działanie na forum 

międzynarodowym przeciw prześladowaniom i 

dyskryminacji chrześcijan w Europie i świecie. 

 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach Andrzej Dawidowski 

 
Stanowisko 

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Katowicach w sprawie wyborów  

do Parlamentu Europejskiego 

Katowice, 9 maja 2019 r. 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach uważa, że osoby, którym zależy na dobru 

Ojczyzny i Europy, powinny głosować tylko na 

kandydatów na posłów do Parlamentu Europej-

skiego z tych komitetów wyborczych, których 

program nie jest sprzeczny z nauką Kościoła ka-

tolickiego, a oni sami potwierdzają to swoim do-

tychczasowym postępowaniem. 

 

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach Andrzej Dawidowski 
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E-mail do Antoniego Winiarskiego 

od ks. prof.  

Waldemara Chrostowskiego 
 

Od: w.chrostowski@uksw.edu.pl  

Data: 10 maja 2019 09:23 

Do: kontakt@porozumieniekatowickie1980.pl 

Temat: Stanowisko i apele KIK w Katowicach 

Szanowny Panie Doktorze, 

Bardzo dziękuję za dwa apele i stanowisko ka-

towickiego KIK-u. To dobrze, że mamy takich 

świeckich katolików, bo KIK warszawski i kra-

kowski prowadzi własną grę, daleką od prawdzi-

wego dobra Kościoła. 

Jestem Panu bardzo wdzięczny i będę to roz-

powszechniał. 

Serdecznie pozdrawiam 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski 

 

 

Zabrzańska sekcja KIK w Katowicach 

w obchodach Święta 3 Maja 
 

Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 

Maja w Zabrzu w 2019 roku miały tradycyjny 

przebieg. Zabrzańska sekcja Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach włączyła się w te ob-

chody. Członkowie Sekcji uczestniczyli w ko-

ściele pw. św. Anny w uroczystej Mszy św. w in-

tencji Ojczyzny, wraz z licznymi wiernymi, sa-

morządowymi władzami miasta, delegacjami 

miejskich instytucji i przedsiębiorstw oraz szkół 

wraz z ich sztandarami.  

Po Mszy św. pięcioosobowa delegacja Sekcji 

Klubu Inteligencji Katolickiej złożyła wiązankę 

kwiatów pod Krzyżem Pamięci z tablicą „Pamię-

ci tych, co grobów nie mają”, na placu kościel-

nym, przy którym odbywają się miejskie uroczy-

stości patriotyczne.  

Ceremonię składania kwiatów przez poszcze-

gólne delegacje i poczty sztandarowe, prowadził 

członek Sekcji ks. prałat Józef Kusche − Członek 

Honorowy KIK w Katowicach. Delegację za-

brzańskiej Sekcji KIK stanowili: Teresa i Kazi-

mierz Krzyżanowscy, Wanda i Andrzej Sanoccy 

oraz Inez Wilczek.  

Po złożeniu kwiatów władze miasta oraz 

uczestnicy uroczystości spotkali się w ogrodzie 

probostwa św. Anny na pikniku przy muzyce w 

wykonaniu Orkiestry Muzeum Górnictwa Wę-

glowego w Zabrzu pod dyrekcją Henryka Man-

drysza.  

Wojciech Pillich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biel-

sku-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) 

Przecież w katastrofie pod Smoleńskiem 

zginęli ludzie różnych stanów, wyznań, czy 

przekonań politycznych. Łączyły ich pewne 

wartości duchowe, chęć oddania hołdu 

polskim oficerom, żołnierzom-ofiarom 

zbrodniczego totalitaryzmu. Oni rozumieli, że 

naród, który traci pamięć − traci życie.  

W ubiegłym roku świętowaliśmy setną 

rocznicę odzyskania niepodległości. Polski 

naród przetrwał ciężką próbę utraty niepodle-

głości i pozostał niepodległy duchowo, po-

nieważ miał swoją kulturę.  

Naród może przetrwać bez własnego pań-

stwa, gdy zachowuje poczucie duchowej 

wspólnoty. Nasza polska kultura chrześcijań-

ska umacnia ducha narodu i daje mocne po-

czucie tożsamości. Dlatego pozbawianie prze-

strzeni publicznej symboli chrześcijańskich 

jest szkodnictwem narodowym. A z narodem 

był Kościół. 

Z nagrania dźwiękowego na stronie  

http://tv-trwam.pl/film/msza-swieta-w-

intencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej-i-

ojczyzny-10012019 

spisał o. Stanisław Jopek SJ 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”. 

 

mailto:w.chrostowski@uksw.edu.pl
mailto:kontakt@porozumieniekatowickie1980.pl
http://tv-trwam.pl/film/msza-swieta-w-intencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej-i-ojczyzny-10012019
http://tv-trwam.pl/film/msza-swieta-w-intencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej-i-ojczyzny-10012019
http://tv-trwam.pl/film/msza-swieta-w-intencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej-i-ojczyzny-10012019
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Marsz dla Życia i Rodziny 

w Katowicach 

9.06.2019 r. 
 

12:00 − Msza Święta w Archikatedrze Chry-

stusa Króla w Katowicach.  

12:45 − Zbiórka uczestników marszu przed Ar-

chikatedrą Chrystusa Króla w Katowicach.  

13:20 – Rozpoczęcie marszu. Trasa: Archikate-

dra − W. Stwosza – Kochanowskiego – Św. Jana 

– Rynek (plac przed Teatrem St. Wyspiańskiego). 

Około 14:05 – wymarsz z Rynku w kierunku 

Parku Kościuszki. 

Około 14:50 − zakończenie marszu. 

15:00 − 17:00 − Piknik rodzinny w Kościuszki 

− Łąka Koncertowa (za Restauracją Patio Park) – 

koncerty zespołów muzycznych i inne atrakcje 

dla dzieci i dorosłych. 

Za Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej 

organizatorzy marszu Katarzyna Malcharczyk i 

Adam Wierzbicki. 

 

 

83. Pielgrzymka Akademicka  

realizacją przyrzeczeń z 1936 r. 
 

W piątek i sobotę 11 i 12 maja 2019 r., już po 

raz osiemdziesiąty trzeci, rektorzy, profesorowie, 

pracownicy uczelni wraz ze studentami przybyli 

na Jasną Górę w Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

Akademickiej, aby oddać pokłon Jezusowi i Jego 

Matce, by razem się pomodlić i zawierzyć świat 

akademicki Bogu przez ręce i serce Niepokalanej. 

Pielgrzymka ta jest odpowiedzią i realizacją przy-

rzeczeń złożonych w 1936r., w których młodzież 

zobowiązała się dochować wierności Kościołowi 

i Stolicy Apostolskiej i kierować się w życiu oso-

bistym, rodzinnym, społecznym i narodowym za-

sadami wiary. Hasłem tegorocznej pielgrzymki 

były słowa: USŁYSZ MÓJ GŁOS. W pielgrzym-

ce brało udział ok. 2000 przedstawicieli świata 

akademickiego. Zarówno dla profesorów jak i dla 

studentów ogromnym przeżyciem jest wspólna 

modlitwa za środowisko akademickie. 

Centralnym punktem pielgrzymki, która rozpo-

częła się w piątek 10 maja 2019 r. Apelem Jasno-

górskim była Msza św. sprawowana w sobotę 11 

maja w jasnogórskiej bazylice, do której udali się 

w procesji za krzyżem studenci wraz z władzami 

uczelni i profesorami ubranymi w odświętne tra-

dycyjne stroje akademickie. Eucharystii prze-

wodniczył ksiądz abp. Marek Jędraszewski, me-

tropolita krakowski.  

Wcześniej, przed Eucharystią profesorowie 

mieli okazję spotkać się z księdzem arcybisku-

pem i zatrzymać nad tekstem papieża Benedykta 

XVI „Kościół a skandal wykorzystywania sek-

sualnego”. Ksiądz arcybiskup wskazał na skutki, 

jakie niosła ze sobą rewolucja seksualna w latach 

60. ubiegłego wieku, która uznawała całkowitą 

wolność seksualną bez żadnych norm, przyzwa-

lała na pedofilię, uznając ją, jako dozwoloną i 

właściwą. Równocześnie społeczeństwo zachod-

niej Europy odrzucało moralność katolicką, 

chcąc budować społeczeństwa bez Boga, odrzu-

cając przykazania Boże (od czwartego do dzie-

siątego, bo pierwsze trzy odrzuciło oświecenie) 

− wprowadzając nowy ład moralny pozbawiony 

Boga, autorytetów, zasad i zakazów… Ksiądz 

Arcybiskup wskazał również, jaka była reakcja 

Kościoła katolickiego, teologów moralnych, jak 

bardzo podzielone były zdania, opinie i jak bar-

dzo zagubiony był człowiek w społeczeństwie, w 

którym Bóg był nieobecny. Do czego wobec te-

go porównać Kościół… jaki jest Kościół. Ko-

ściół jest Święty i Katolicki… w którym obok 

pszenicy zasiane są chwasty, obok dobrych ryb 

również te złe znajdują swe miejsce w sieci… a 

zadaniem naszym jest zacząć ponownie żyć z 

Bogiem i dać Jemu się kierować, nauczyć się 

uznawać Boga za fundament życia. Wprowadzić 

przykazanie miłości w życie, miłości na wzór 

miłości Chrystusa. On pokazał jak miłować każ-

dego człowieka. Jak pisze Papież Benedykt: 

„Widzieć i odnaleźć żywy Kościół jest cudow-

nym zadaniem, które wzmacnia nas samych i 

pozwala nam ciągle na nowo weselić się wiarą”. 

Barbara Sensuła 

 

 

Strajk części nauczycieli 
 

Część druga. 

Cześć pierwsza ukazała się w kwietniowym 

numerze „Dlatego” na s. 13-15. 
 

„Takie będą Rzeczypospolite…” 

„Pedagodzy, którzy nas wychowywali w latach 

międzywojennych, wszczepili w nas patriotyzm i 

umiłowanie ojczyzny…” – przeczytaliśmy w 

apelu kombatantów do nauczycieli. „Nie może-

my zrozumieć obecnych wychowawców, biorą-

cych na zakładników młodzież im powierzoną”. 

Weterani AK, WiN, NSZ, patrzący na świat już 
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wiele dziesięcioleci, nie mieli wątpliwości, że 

strajk nauczycieli to „działanie czysto politycz-

ne”. Z perspektywy wielu doświadczeń, również 

nauczycielskich, spojrzała na działania związ-

kowców mjr Danuta Szyksznian „Sarenka”. (…) 

Wielokrotnie wyrzucana z pracy, wspomina: 

„Przez tyle lat zawsze byliśmy nisko opłacani i 

milczeliśmy. (…) W czasie wojny lub na Syberii, 

w chwilach bardzo ciężkich, prowadziliśmy tajne 

nauczanie. Groziło to śmiercią, ale nadal nikt z 

nas nie myślał o kwotach zarobków. Miłość do 

dzieci nakazywała być z nimi i robić wszystko, 

by wychować ludzi mądrych, wykształconych, bo 

takie będą nasze Rzeczypospolite, jakie wycho-

wanie młodzieży”. 

Tadeusz Płużański, Gazeta Polska,  

nr 16 (1340), 17 IV 2019, s. 39 

Danuta Szyksznian uzyskała 9 miejsce w plebi-

scycie #PolkaNa100 po takich osobach jak: Fau-

styna Kowalska, Danuta Siedzikówna, Wanda 

Półtawska, Urszula Ledóchowska, Stanisława 

Leszczyńska, Wiktoria Ulma, Anna Walentyno-

wicz, Agata Mróz („Dlatego” nr 1/2019, s. 5). 

Została patronką szkoły w Szczecinie (co nie jest 

częste w przypadku osoby żyjącej) o czym napi-

sała dr Maria Wieloch, Prezes Stowarzyszenia 

Rodzina Ponarska w „Dlatego” nr 12/2018, s. 34-

36. 
 

Prof. Legutko: „Antyrządowa furia jest sza-

lenie niszcząca”. To o strajku nauczycieli! 

O bulwersujących zachowaniach nauczycieli, 

wpływie strajku na relacje między nauczycielami 

a rodzicami uczniów, jak również antyrządowej 

furii rozmawiano dziś w programie „W Punkt” na 

antenie Telewizji Republika. „Ta furia antyrzą-

dowa jest szalenie niszcząca” − mówił prof. Ry-

szard Legutko. (…) 

„Cała sprawa wymknęła się spod kontroli, jak 

sądzę. Od początku zamysł był taki, żeby wpro-

wadzić regularną wojnę z rządem. To był zamysł 

pana Broniarza. Pan prezes ma za sobą działal-

ność polityczną przeciw rządowi i on to potrak-

tował jako wehikuł. To się rozpędziło. Zachowa-

nia niektórych nauczycieli stały się coraz bardziej 

bulwersujące. To, co na początku wypowiadane 

było nieśmiało odnośnie blokowania egzaminów, 

teraz jest wypowiadane wprost. Jeżeli na począt-

ku była jakaś sympatia w stronę nauczycieli, to 

teraz to się wyraźnie odwraca” − mówił prof. Le-

gutko. (…) 

„Następuje proces demoralizacji w Polsce, któ-

ry wynika z totalnej opozycji przeciw rządowi. 

To nie pierwsza i nie ostatnia bariera, która zo-

stała złamana. Jeszcze niedawno wydawało się 

niemożliwe, żeby donosić na polski rząd za gra-

nicą, natomiast teraz stało się to pewną rutyną. 

Wydawało się, że pewne zawody przestrzegają 

reguł. Też pracowałem jako nauczyciel akade-

micki przez wiele lat i nie pamiętam, żeby ko-

mukolwiek przyszło do głowy żeby odmówić za-

liczania egzaminów dla studentów. To postępu-

jąca demoralizacja, która powinna zostać odwró-

cona. Ta furia antyrządowa jest szalenie niszczą-

ca. Opozycja i jej sojusznicy w tę działalność de-

strukcyjną się wpisują” − skwitował. 

https://niezalezna.pl/268969-prof-legutko-

antyrzadowa-furia-jest-szalenie-niszczaca-to-o-

strajku-nauczycieli 

pobrano 25 kwietnia 2019 r. 
 

Największy zwycięzca strajku nauczycieli 

Ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygo-

dnika „Idziemy” w programie „Salon dzienni-

karski” TVP INFO o 9:15 w sobotę 27 kwietnia 

2019 r. powiedział, że Ryszard Proksa, prze-

wodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-

wania NSZZ Solidarność jest największym zwy-

cięzcą tego strajku.  

Dalej powiedział, że nauczyciele nie są grupą 

przegraną – dostaną to, co dla nich wywalczyła 

Solidarność.  

Program „Salon dziennikarski” tworzony jest 

przez dziennikarzy współpracujących z Radiem 

Warszawa, tygodnikiem „Idziemy” i portalem 

wPolityce.pl. Moim zdaniem jest to najlepsza 

audycja na żywo, spośród tych, które od czasu 

do czasu oglądam. 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

25 lat Akademii Życia, intuicja Jana Pawła 

II i prof. Lejeune’a 

Dziś [11 lutego 2019 r.] przypada 25. rocznica 

założenia Papieskiej Akademii Życia. Zgodnie 

z zamysłem jej założyciela św. Jana Pawła II 

miała ona podejmować badania nad promocją 

oraz ochroną ludzkiego życia i godności czło-

wieka. (…) 

Krzysztof Bronk - Watykan 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/

2019-02/watykan-akademia-zycia-25-lat.html 

https://niezalezna.pl/268969-prof-legutko-antyrzadowa-furia-jest-szalenie-niszczaca-to-o-strajku-nauczycieli
https://niezalezna.pl/268969-prof-legutko-antyrzadowa-furia-jest-szalenie-niszczaca-to-o-strajku-nauczycieli
https://niezalezna.pl/268969-prof-legutko-antyrzadowa-furia-jest-szalenie-niszczaca-to-o-strajku-nauczycieli
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-02/watykan-akademia-zycia-25-lat.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019-02/watykan-akademia-zycia-25-lat.html
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Surowy wyrok wobec obrońcy życia 

Zaskakujący finał głośnej, medialnej historii 

sprzed dwóch lat. Chodzi o sprawę tzw. czarnego 

protestu „zabrzańskich nauczycielek” ze Szkoły 

Specjalnej nr 39 w tym mieście, które w godzi-

nach i miejscu pracy wyrażały swe poparcie dla 

pozostawienia w polskim prawodawstwie prawa 

do aborcji płodów z wadami rozwojowymi, a 

wiec m.in. takich dzieci, które same uczą. Ubrane 

na czarno kobiety ostentacyjnie zrobiły sobie 

zdjęcia na szkolnym korytarzu i zamieściły je na 

profilu społecznościowym w Internecie. Tymcza-

sem w połowie stycznia Sąd Rejonowy w Zabrzu 

wydał surowy wyrok w trybie karnym wobec by-

łego nauczyciela tej placówki i byłego działacza 

oświatowej solidarności – Rafała Siecha, dzięki 

któremu opinia publiczna w ogóle dowiedziała 

się o tej kontrowersyjnej akcji w publicznej szko-

le. Sędzia Magdalena Sikorska uznała, iż zabrza-

nin, wyrażając w Internecie swój zdecydowanie 

krytyczny stosunek do protestujących koleżanek, 

dopuścił się ich zniesławienia. Mocą nieprawo-

mocnego na razie wyroku Siech nie tylko będzie 

wykonywał prace społeczne, ale ma zapłacić w 

sumie ponad 45 tys. złotych! (…) 

Przemysław Jarasz, Tygodnik Solidarność, 

 nr 7 (1572), 15 II 2019, s. 12-13 

 

 

In vitro 
 

Mam obowiązek chronić życie 

Rozmowa z Mikołajem Pawlakiem, rzeczni-

kiem praw dziecka 

» Jak Pan widzi rolę swojego urzędu? Będzie 

Pan podejmował sprawy indywidualne czy bar-

dziej ogólne problemy? 

- Z zawodu jestem adwokatem i w swej pracy 

spotykałem się ze sprawami indywidualnymi. 

Podobnie było w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

gdzie kierowałem Departamentem Spraw Ro-

dzinnych i Nieletnich. (…) 

» Pana wypowiedź o zapłodnieniu metodą in vi-

tro wywołała burzę w liberalnych mediach. Spo-

dziewał się Pan takiego poruszenia? 

- W Senacie dostałem bardzo precyzyjne pytania 

w sprawie tej metody. Jednak niektóre media zma-

nipulowały moje słowa. Jeden z senatorów poruszył 

problem stygmatyzacji dzieci poczętych metodą in 

vitro i walki o ich godność. On odnosił się do dzieci 

nienarodzonych. Wyraziłem więc jednoznaczne 

stanowisko, ż w ustawie o Rzeczniku Praw dziecka 

jako jedynym akcie prawnym rangi ustawowej jest 

wskazane wprost – bez żadnych ograniczeń – że 

Rzecznik ma działać na rzecz ochrony życia od po-

poczęcia. Dzieci poczęte i narodzone zasługują na 

pełny szacunek i nikt im nie może odbierać godno-

ści. To powiedziałem wprost. Zapewniałem, że je-

żeli pojawi się jakakolwiek skarga, że takie dziec-

ko jest stygmatyzowane, to będę pierwszy, który 

podejmie interwencję. Bo to jest dziecko, człowiek 

najsłabszy i bezbronny. Ale zwróciłem też uwagę, 

że są jeszcze zamrożone dzieci poczęte. I im nie 

pozwala się realizować prawa do życia, do wy-

chowania, do godności. W tym kontekście uzna-

łem tę metodę za wątpliwą moralnie. Każdemu 

dziecku trzeba bowiem zagwarantować poszano-

wanie godności. Bez względu na to, czy ono przy-

szło na świat, czy nie. (…)  

Aneta Przysiężniuk-Parys, Rafał Stefaniuk, 

Nasz Dziennik, nr 298 (6354),  

24-26 XII 2019, s. 6-7 

 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Lubelski sejmik przyjął stanowisko - sprze-

ciwia się promowaniu ideologii LGBT+ 

Stanowisko wyrażające „sprzeciw wobec po-

jawiających się sferze publicznej działań zorien-

towanych na promowanie ideologii ruchów 

LGBT” przyjął sejmik województwa lubelskie-

go. Choć pod obrady wnieśli je radni PiS, to za 

stanowiskiem głosowała też część radnych opo-

zycji. 

Za przyjęciem stanowiska było 24 radnych, 3 

było przeciw, natomiast 4 nie wzięło udziału w 

głosowaniu. W lubelskim sejmiku PiS ma 18 

radnych. (…) 

− Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża 

sprzeciw wobec pojawiających się w sferze pu-

blicznej działań zorientowanych na propagowa-

nie ideologii ruchów LGBT, której cele narusza-

ją podstawowe prawa i wolności, gwarantowane 

w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują 

wartości chronione w polskiej Konstytucji, a 

także ingerują w autonomię wspólnot religijnych  

– głosi stanowisko. 

Radni zadeklarowali w nim m.in. obronę „na-

szej szkoły i rodziny” i ich ochronę przed „roz-

przestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrze-

ścijańskimi wartościami”, brak zgody na wpro-

wadzanie do szkół wychowania seksualnego w 

myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia 

oraz „instalowanie funkcjonariuszy politycznej 

poprawności w szkołach (tzw. „latarników”)”. 



 17 

- Nie pozwolimy na wywieranie administra-

cyjnej presji na rzecz stosowania poprawności 

politycznej (słusznie zwanej „homopropagandą”) 

w wybranych zawodach (nauczyciele, naukowcy, 

przedsiębiorcy, prawnicy) – czytamy w tekście. 

- Deklarujemy, że Sejmik Województwa Lubel-

skiego w realizacji swoich publicznych zadań bę-

dzie wierny tradycji narodowej i państwowej ma-

jąc w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa 

w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Pola-

ków do wolności – zapewniono w stanowisku. 

Posłanka Elżbieta Kruk (PiS), jedna z inicjato-

rów i autorów stanowiska, podkreśliła, że kwestia 

w nim poruszona „jest w niektórych środowi-

skach, nawet konserwatywnych, lekceważona, a 

niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo”. (…) 

„To już nie jest tylko Warszawa, są już skargi, że 

aktywiści LGBT przeprowadzają zajęcia w szko-

łach kilku województw” – powiedziała Kruk na 

konferencji prasowej. 

https://niezalezna.pl/269076-lubelski-sejmik-

przyjal-stanowisko-sprzeciwia-sie-promowaniu-

ideologii-lgbt 
 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

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

http://www.niedlagender.pl/ 

http://www.fronda.pl/a/gender-historia-i-

polityka,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 wszy-

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

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

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

Międzynarodowe organizacje ekumeniczne 

Światowa Rada Kościołów www.oikoumene.org  

Konferencja Kościołów Europejskich 

www.ceceurope.org  

Ogólnoafrykańska Konferencja Kościołów 

www.aacc-ceta.org  

Karaibska Konferencja Kościołów 

www.ccc-caribe.org 

Rada Kościołów Ameryki Łacińskiej 

www.clailatino.org  

Chrześcijańska Konferencja Azji www.cca.org.hk  

Rada Kościołów Bliskiego Wschodu  

www.mec-churches.org  

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie 

(Leuenberska Wspólnota Kościołów) 

www.leuenberg.net  

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne 

www.biblesociety.org  

Światowy Alians Ewangeliczny 

www.worldevangelicals.org  

Światowa Organizacja Chrześcijańskich Związ-

ków Młodych Mężczyzn (YMCA) 

www.ymca.int  

Światowa Organizacja Chrześcijańskich Związ-

ków Młodych Kobiet (YWCA) 

www.worldywca.info  

Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Si-

biu (2007) www.eea3.org  

Ekumeniczne Forum Chrześcijanek Europy 

www.efecw.net  

Ekumeniczna Rada Młodzieży w Europie 

www.eyce.org  

Wspólnota Taizé www.taize.fr  

Światowy Dzień Modlitwy (Komitet Międzyna-

rodowy) www.worlddayofprayer.net 

Zestawienie wzięte z https://ekumenia.pl/linki/ 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 

Część XXXI 

Na naukę nigdy nie jest za późno 

Dotychczas myślałem, że produkt oznaczony 

kodem kreskowym, w którym liczba zaczyna się 

cyfrą 5 jest wytworzony w Polsce. Kupując 

ręczniki papierowe w kiosku, gdzie kupuję gaze-

ty dowiedziałem się, że produkty polskie mają na 

początku 59. Niestety nie jest to prawda. Na 59 

rozpoczynają się kody kreskowe produktów wy-

tworzonych w: Polsce – 590, Rumunii – 594 i 

Węgrzech – 599. W kuchni znalazłem dwie bu-

telki z liczbami zaczynającymi się na 5 i okazało 

https://niezalezna.pl/269076-lubelski-sejmik-przyjal-stanowisko-sprzeciwia-sie-promowaniu-ideologii-lgbt
https://niezalezna.pl/269076-lubelski-sejmik-przyjal-stanowisko-sprzeciwia-sie-promowaniu-ideologii-lgbt
https://niezalezna.pl/269076-lubelski-sejmik-przyjal-stanowisko-sprzeciwia-sie-promowaniu-ideologii-lgbt
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
http://www.oikoumene.org/
http://www.ceceurope.org/
http://www.aacc-ceta.org/
http://www.clailatino.org/
http://www.cca.org.hk/
http://www.mec-churches.org/
http://www.leuenberg.net/
http://www.biblesociety.org/
http://www.worldevangelicals.org/
http://www.ymca.int/
http://www.worldywca.info/
http://www.eea3.org/
http://www.efecw.net/
http://www.eyce.org/
http://www.taize.fr/
http://www.worlddayofprayer.net/
https://ekumenia.pl/linki/
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się, że są w nich produkty z Grecji (520) i z 

Wielkiej Brytanii (500). Okazuje się, że początek 

kodu kreskowego nie zawsze oznacza przedmiot 

wyprodukowany w Polsce. Będąc u optyka ku-

powałem futerał na okulary i chciałem kupić wy-

produkowany w Polsce. Ekspedientka powiedzia-

ła mi, że to jest niemożliwe – wszystkie są pro-

dukowane w Chinach. Niżej przedstawiam zdję-

cia kodu chińskiego futerału i polskiej lampy. 

Więcej informacji o kodach kreskowych i pocho-

dzeniu produktów znajdzie czytelnik „Dlatego” 

na stronie: 

https://www.kreski.pl/baza-wiedzy/kody-

kreskowe-pa%C5%84stw.html 

Warto przeczytać artykuł Bartosza Bartczaka 

„Dobre bo polskie” w „Gościu Niedzielnym” nr 

47, z 25 listopada 2018 r., str. 42-43. 
 

 
Oznaczenia produktów zaczynających się na 5 – 520 – 

olej z Grecji, 500 – olej z Wielkiej Brytanii. 
 

 
Przykłady z kodem na 590 na początku: chiński futerał 

na okulary i polska lampa.  

Stanisław Waluś 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Czerwiec 2019 

585 lat temu (1 czerwca 1434 r.) w Gródku Ja-

giellońskim (k. Lwowa) zmarł król Polski i wielki 

książę litewski Władysław Jagiełło. 

395 lat temu (20 czerwca 1624 r.) hetman Stani-

sław Koniecpolski w bitwie pod Martynowem 

(koło Halicza) rozgromił wojska tatarskie i wy-

zwolił tysiące ludzi (kobiet, dzieci i mężczyzn) 

zagarniętych wcześniej w jasyr. 

225 lat temu (15 czerwca 1794 r.) wojska pruskie 

zajęły Kraków. Prusacy zrabowali ze skarbca na 

Wawelu insygnia koronacyjne polskich monar-

chów.  

185 lat temu (28 czerwca 1834 r.) w Paryżu uka-

zało się pierwsze wydanie poematu Adama Mic-

kiewicza „Pan Tadeusz”, jednego z najważniej-

szych dzieł polskiej literatury. 

100 lat temu (28 czerwca 1919 r.) w Wersalu 

pod Paryżem został podpisany traktat pokojowy, 

kończący I wojnę światową. W imieniu państwa 

polskiego podpisy pod dokumentem złożyli Ro-

man Dmowski i Ignacy Jan Paderewski.  

75 lat temu (4 czerwca 1944 r.) w obozie kon-

centracyjnym Auschwitz zmarł Bronisław 

Czech, słynny zawodnik narciarski, olimpijczyk, 

uzdolniony artysta (rzeźbił i malował). 

75 lat temu (6 czerwca 1944 r.) alianci rozpoczę-

li inwazję na Europę. 

40 lat temu (2 czerwca 1979 r.) rozpoczęła się 

pierwsza pielgrzymka Papieża Polaka do Ojczy-

zny. 

40 lat temu (30 czerwca 1979 r.) ks. bp Włady-

sław Rubin otrzymał kapelusz kardynalski z rąk 

Ojca Świętego Jana Pawła II. W czasie okupacji 

aresztowany przez NKWD, został zesłany do ła-

gru na dalekiej północy. Związek Sowiecki opu-

ścił wraz z armią gen. Andersa. 

30 lat temu (4 czerwca 1989 r.) na podstawie 

umowy okrągłostołowej odbyły się pierwsze w 

dziejach PRL częściowo wolne wybory. 

30 lat temu (28 czerwca 1989 r.) w wielu mia-

stach rozpoczęły się manifestacje pod hasłami 

„Jaruzelski musi odejść”, przeciwko jego wybo-

rowi na prezydenta PRL.  

20 lat temu (12 czerwca 1999 r.) Ojciec Święty 

Jan Paweł II ustalił jako dzień wspomnienia li-

turgicznego dla 108 polskich męczenników II 

wojny światowej: bł. Juliana biskupa, Piotra ka-

płana i Współtowarzyszy. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2019 
Maj: Ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowa-

niu swoich członków Kościół w Afryce był za-

czynem jedności wśród narodów, znakiem na-

dziei dla tego kontynentu. 

Czerwiec: Ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby 

prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z 

zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność 

najuboższym. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

https://www.kreski.pl/baza-wiedzy/kody-kreskowe-pa%C5%84stw.html
https://www.kreski.pl/baza-wiedzy/kody-kreskowe-pa%C5%84stw.html
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Ka-

towice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurują-

cych są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 
 

XXIV FESTIWAL 

MUZYKA ORGANOWA  

W KATEDRZE 
Najbliższe terminy koncertów: 

26.05, 16.06, 7.07, 25.08, 

29.09, 13.10, 17.11.  

Godz. 19.00,  

Kierownictwo artystyczne: 

prof. Julian Gembalski 
 

AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA 

SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH 
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

W KATOWICACH 
PARAFIA KATEDRALNA  

CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH 
 

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. Rekolek-

cje poprowadzi ks. dr hab. Janusz Wilk. 

Koszt 130 zł lub z przejazdami i ubezpiecze-

niem 180 zł. Wyjazd z Katowic z Dolnego Ty-

siąclecia godz. 14:00 i z Placu Andrzeja 14:15. 

Przyjazd do Katowic w niedzielę około godz. 

16:00. Zgłoszenia przyjmuje do Jan Mikos,  

tel. 697 684 666, 32 254 40 60. 

Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę 
XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka KIK-ów na 

Jasną Górę odbędzie się w sobotę 16 XI 2019 r. 

Abp Stanisław Gądecki wygłosi wykład „Troska o 

dobrze uformowane sumienie”, a dr Michał Biał-

kowski „Protokoły konferencji polskich ojców so-

borowych. Zbiór dokumentów 1962-1965”. 

Koszt 30 zł. (autokar, ubezpieczenie, parkingi). 

Wyjazd godz. 7:00 z Dolnego Tysiąclecia, 7:15 

z pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18:00. 

Zgłoszenia przyjmuje Jan Mikos,  

tel. 697 684 666, 32 254 40 60. 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące spo-

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

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne 

pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 

O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 
 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę mie-

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

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje podawane są w miesięcznym programie. 
 

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach  

dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 

W 2020 roku będzie można przekazywać dla 

KIK w Katowicach 1% należnego podatku za 

2019 rok na cele statutowe KIK w Katowicach. 
 

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

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2018 roku.  

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2019 do 30 kwietnia 2020 r.” 
 

Msze św. pierwszopiątkowe 

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 

katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 

z Duszpasterstwem Akademickim.  
 

Dyżury w siedzibie KIK 

W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes − 

pierwszy piątek miesiąca.  
 

Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

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

to jest możliwe, składki prosimy wpłacać prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek na 

posiedzeniach Zarządu w czwartki o 16.45 − 

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 
 

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 

mailto:kikkt@katowice.opoka.org.pl
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60. rocznica zawierzenia Polski 

Matce Bożej z Guadalupe 
 

3 maja 1959 r. Prymas Meksyku kard. Miguel 

Darío Miranda y Gómez, przy poparciu Prymasa 

Polski kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Rządu 

Polskiego RP w Londynie, zawierzył Polskę Kró-

lowej Meksyku. Z tej okazji ufundowano plakiet-

kę z brązu, a polska flaga znalazła się wśród flag 

na placu przed starą bazyliką. Gdy wybudowano 

nową bazylikę, polską flagę umieszczono pośród 

flag innych państw przy ołtarzu z Cudownym 

Wizerunkiem, a polską plakietkę zamocowano na 

fasadzie starej bazyliki.  
 

 
Stara bazylika. Tu znajdował się złoty relikwiarz, zawiera-

jący tilmę Juana Diego. 
 

 
Plakietka na fasadzie starej bazyliki z okazji zawierzenia 

Polski Matce Bożej z Guadalupy 3 maja 1959 r. 
 

 
Krzyż wygięty po wybuchu 14 listopada 1921 r. Bomba ze-

garowa miała zniszczyć Cudowny Wizerunek Maryi. 

Inicjatorem zawierzenia oraz wybudowania 

kościołów Matki Bożej Częstochowskiej w Mek-

syku i Matki Bożej Królowej Meksyku w Las-

kach koło Warszawy był inż. Jerzy Skoryna. 
 

 
Inż. Jerzy Skoryna (Kraków 16.12.1926 – Meksyk 

28.12.2010), inicjator zawierzenia Polski Królowej Mek-

syku, na spotkaniu z pielgrzymami katowickiego KIK. 
 

 
Kościół parafialny Matki Bożej Częstochowskiej w stolicy 

Meksyku, w dzielnicy Tecamachalco. Kamień węgielny 

położono pod fundamenty kościoła 31 stycznia 1960 r. 
 

 

Kościół parafialny Matki 

Bożej Królowej Meksyku 

w Laskach pod Warszawą. 

Kościół poświęcił ks. kar-

dynał Ernesto Corripio 

Ahumada 15 listopada 

1987 r. 

 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie 

pielgrzymek KIK w 2005, 2006 i 2009 r. 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/piel.html 
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