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KIK w Katowicach s. 46 

 



Kult Serca Jezusowego i nabożeństwo 

do Najświętszej Rany boku Jezusa 
 

W Ewangelii św. Jana 19,33n czytamy: „Gdy 

żołnierze podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już 

umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z nich 

włócznią przebił Mu bok, i natychmiast wypły-

nęła krew i woda”. 

Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Je-

zusowego z bardzo żywym nabożeństwem do 

Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcze-

śniejszych, którzy w „Ranie boku, otwartej 

włócznią żołnierza”, odnaleźli Serce Boże, nale-

ży autor poetyckiego utworu „Mistyczny szczep 

winny”. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie 

odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że 

się już z Nim nie rozstanie.  

W poemacie tym kontempluje śmierć Chrystu-

sa i w Ranie otwartego boku Jezusa odnajduje 

drogę do Jego Serca: „Żołnierze przebili (...) nie 

tylko Jego ręce i nogi, ale również bok, aby nam 

włócznia mogła otworzyć Serce. Skoro przeto 

przyszliśmy do Najsłodszego Serca Jezusa, sko-

ro tak dobrze nam tu być, nie oddalajmy się ła-

two od Niego (...) Jak słodką, jak dobrą jest rze-

czą zamieszkać w tym Sercu! Skarbem najdroż-

szym, perłą najcenniejszą jest Twoje Serce, 

o dobry Jezu!” 

Św. Bonawentura w poemacie MISTYCZNY 

KRZEW WINNY (Rozdział 24) zachęca do kon-

templowania Męki i Miłości Chrystusowej. 

„Teraz więc, duszo moja, wzmocnij się! Bied-

na i słaba podnieś się, a na skrzydłach wiary 

i nadziei wzleć do tego ogrodu miłości! Całe 

spojrzenie umysłu, rozproszone na różne spra-

wy, skoncentruj na jednym i naśladuj skrzętność 

pszczółki, aby wytworzyć dla siebie miód po-

bożności. Wznoś się do raju miłości, wznoś się, 

mówię, na „wyżyny serca” (Ps 63, 7), bo oto zo-

stał wywyższony Ten, którego szukasz. 

W ten sposób należy oglądać nogi, mające nie 

mniej krwi, i nie mniej bólu niż ręce, również 

przebite i przedziurawione, ociekające strumie-

niami krwi i zroszone jej kroplami. 

W końcu musisz dojść przez bramę przebitego 

boku, do owego najpokorniejszego Serca naj-

wspanialszego Jezusa. Tam niewątpliwie jest 

ukryty niewysłowiony skarb upragnionej miło-

ści. Tam znajduje się pobożność, stamtąd wy-

pływa łaska łez, tam uczy się łagodności i cier-

pliwości w przeciwnościach, współcierpienia 

w udrękach, tam zwłaszcza znajduje się „serce 

skruszone i upokorzone” (Ps 50, 19). Taki i tak 

wielki pragnie twoich uścisków, Taki oczekuje 

ciebie, aby złączyć się z tobą. Ku tobie skłania 

głowę ukwieconą, poprzebijaną licznymi kol-

cami cierni, aby zaprosić cię do pocałunku po-

koju, jakby mówił: oto jaki przyjąłem kształt, 

jak zostałem powiązany, jak zostałem zabity, 

abym mógł wziąć ciebie na moje ramiona, cie-

bie owieczko moja, która zabłądziłaś i abym 

mógł zanieść cię z powrotem na niebiańskie pa-

stwiska raju. Okaż wzajemność i wzrusz się 

współczuciem z powodu moich ran i „przyłóż 

mnie” takiego, jakiego teraz widzisz, „jako pie-

częć na twoim sercu, jako pieczęć na twoim 

ramieniu” (Pnp 8, 6), abyś we wszystkich zmy-

słach twego serca, we wszystkich dziełach two-

ich rąk mogła się upodobnić do mnie tak nazna-

czonego, jak to widzisz. Ukształtowałem cię na 

podobieństwo mojej Boskości, gdy cię stworzy-

łem, ukształtowałem się na podobieństwo twego 

człowieczeństwa, gdy cię odkupiłem. Ty więc, 

która nie zachowałaś kształtu mojej boskości 

nadanego w twoim stworzeniu cię, zachowaj 

przynajmniej kształt twego człowieczeństwa 

wyrażonego we mnie w czasie twojego odno-

wienia. Jeżeli nie pozostajesz taką, jaką cię 

stworzyłem, pozostań przynajmniej taką, jaką 

cię odkupiłem. Jeżeli nie pojmujesz, jakich da-

rów udzieliłem ci, stwarzając cię, zrozum przy-

najmniej, jakie z twego powodu przyjąłem braki 

twego człowieczeństwa odkupując cię i zrozum, 

że do większych rozkoszy powołałem cię przez 

odkupienie, aniżeli te, do których cię wezwałem 

przez stworzenie. Dlatego bowiem stałem się 

widzialnym człowiekiem, abym widziany przez 

ciebie, był przez ciebie kochany − ja, który 

w mojej boskości niewidzialny i niewidziany, 

w jakiś sposób nie byłem kochany przez ciebie. 

Wynagrodź mi więc moje Wcielenie i Mękę dla 

ciebie, dla której wcieliłem się, a także cierpia-

łem. Tobie dałem siebie, ty mnie daj ciebie. 

O najsłodszy, dobry Jezu! „Ojcze światłości”, 

od którego pochodzi „każdy najlepszy dar i każ-

dy doskonały dar” (Jk 1, 17), popatrz miłosiernie 

na wyznających cię pokornie i rzeczywiście wie-

dzących, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić! 

Ty, który dałeś siebie jako zapłatę za nas, daj, 

abyśmy, chociaż nie zasługujemy na tak wielką 

zapłatę, oddali się we wszystkim tak całkowicie 

i doskonale twojej łasce, byśmy upodobnieni do 

obrazu twojej męki, upodobnili się również przy 

pomocy naszego Pana do obrazu twojej Bosko-

ści, który utraciliśmy przez grzech. Amen.” 

Ks. Józef Kozyra 

Źródło: Antologia mistyków franciszkańskich, 

Warszawa 1985, s. 228n. 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 15 V 2019 r. 

„13 maja, to dzień Jej pierwszego objawienia 

i zamachu na życie św. Jana Pawła II. Pamiętamy 

jego wyznanie: «We wszystkim, co się wydarzy-

ło, zobaczyłem… szczególną matczyną opiekę 

Maryi». Wspomnijmy także słowa Matki Bożej: 

«Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła ży-

cie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. 

Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za 

grzechy». Podejmijmy to polecenie, prosząc Ma-

ryję o Jej matczyną opiekę, o dar nawrócenia, du-

cha pokuty i pokój dla całego świata. Niepokala-

ne Serce Maryi módl się za nami. Z serca wam 

błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 15 V 2019 
 

Audiencja ogólna – środa 22 V 2019 r. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzy-

mów. Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez 

Ducha Świętego i zachęceni przykładem naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, z dziecięcą ufnością i od-

daniem módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, 

za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, 

aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza 

wola. Zawierzam was i waszych bliskich matczy-

nej opiece Maryi Wspomożycielki Wiernych 

i z serca wam błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 22 V 2019 
 

Audiencja ogólna – środa 29 V 2019 r. 

„Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus zapytał 

Szymona Piotra: «Czy kochasz mnie?». Wyraża-

jąc żal z powodu zaparcia się Syna Bożego, wy-

znał: «Ty wiesz, że cię kocham». Te słowa, będą-

ce hasłem waszego spotkania, Bóg powtarza nie-

ustannie do każdego w sakramencie pokuty i po-

jednania, a zwłaszcza w Eucharystii. Uważnie 

słuchajcie Jego głosu. Niech chwile przeżywane 

w «Polskiej Panamie», jak nazywacie w tych 

dniach Lednicę, umacniają entuzjazm waszej 

wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowa-

nia. Zabierzcie ze sobą w drogę to, co otrzymacie 

w darze: pieczęć, symbol więzi z Duchem Świę-

tym oraz specjalny rachunek sumienia oparty na 

treści obrazu Caravaggia «Powołanie świętego 

Mateusza». Pamiętajcie, że przeobrażenie się 

grzesznika w świętego, jak w życiu celnika z Ka-

farnaum jest możliwe! Niech was prowadzi entu-

zjazm nawróconego serca, a Bóg niech wam bło-

gosławi. Ogarniam was swoją modlitwą.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 29 V 2019 
 

Rok 2018 – Rokiem Matematyki 
 

 

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

ustanawiająca rok 2019  

Rokiem Matematyki 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu za-

sług polskich matematyków dla światowej nauki, 

upamiętniając niezwykły rozwój matematyki 

polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Pol-

skę niepodległości, a także podkreślając rolę tej 

dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeń-

stwa, ustanawia rok 2019 Rokiem Matematyki. 

Dnia 2 kwietnia 1919 r. w gmachu Collegium 

Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

16 osób – m.in. Stefan Banach, Leon Chwistek, 

Antoni Hoborski, Franciszek Leja, Otto Niko-

dym, Alfred Rosenblatt, Jan Śleszyński, Antoni 

Wilk, Stanisław Zaremba i Kazimierz Żorawski 

– założyło Towarzystwo Matematyczne w Kra-

kowie, przekształcone później w Polskie Towa-

rzystwo Matematyczne. Kolejne istotne wyda-

rzenie nastąpiło 8 kwietnia 1919 r., kiedy to pod-

czas posiedzenia rządu Ignacego Jana Paderew-

skiego Rada Ministrów Rzeczypospolitej Pol-

skiej podjęła uchwałę w sprawie założenia i uru-

chomienia Akademii Górniczej w Krakowie 

(obecnie AGH). Pierwszym rektorem Akademii 

Górniczej został prof. Antoni Hoborski, współ-

założyciel Towarzystwa. 

W dwudziestoleciu międzywojennym znane na 

całym świecie stały się wyniki prac Lwowskiej 

Szkoły Matematycznej, m.in. stworzenie analizy 

funkcjonalnej. Współtwórcami tej szkoły byli 

Stefan Banach, jeden z najwybitniejszych pol-

skich uczonych, oraz Hugo Steinhaus, uznawany 

za ojca i patrona matematyki stosowanej w Pol-

sce. Kolejni wybitni przedstawiciele tej szkoły to 

Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Juliusz 

Schauder, Stanisław Saks (dwaj ostatni zamor-

dowani w czasie okupacji), a także Stanisław 

Ulam, od 1939 r. pracujący w USA, współtwórca 

bomby wodorowej, której podstawową ideą jest 

zasada konfiguracji Tellera-Ulama oraz metody 

Monte Carlo, uznanej za jeden z kilku najważ-

niejszych algorytmów XX wieku (używanej do 

weryfikacji poprawności badań eksperymental-

nych metodami rachunku prawdopodobieństwa, 

m.in. w CERN). 
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Światowy rozgłos polskiej matematyce przy-

niosły także badania Warszawskiej Szkoły Ma-

tematycznej, której głównymi przedstawicielami 

byli Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, 

Stefan Mazurkiewicz oraz Kazimierz Kuratowski. 

W późniejszym okresie szkołę tę rozsławiali Ka-

rol Borsuk i Samuel Eilenberg (od 1939 r. 

w USA), uważani za współtwórców topologii – 

odpowiednio – geometrycznej i algebraicznej. 

Jednocześnie ze Lwowem i z Warszawą związani 

byli wybitni logicy, m.in. Alfred Tarski (od 1939 

r. w USA) i Jan Łukasiewicz. 

Ogromną rangę na świecie zyskały również re-

zultaty osiągnięte w Krakowie – tam kluczowe 

prace nad analizą prowadził Stanisław Zaremba, 

współzałożyciel Międzynarodowej Unii Matema-

tycznej, a później Tadeusz Ważewski, współ-

twórca teorii metod topologicznych w badaniu 

równań różniczkowych i teorii sterowania. 

Znaczący dorobek miały także ośrodki uniwer-

syteckie w Wilnie i w Poznaniu. Wyniki, jakie na 

Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie osią-

gnęli do 1939 r. Antoni Zygmund i jego uczeń 

Józef Marcinkiewicz (zamordowany w Katyniu w 

wieku zaledwie 30 lat), do dziś budzą na świecie 

podziw. Pierwszy z nich uważany jest za ojca 

amerykańskiej szkoły analizy harmonicznej – the 

Chicago School of (hard) Analysis (jej wybitni 

przedstawiciele to Paul Cohen, Elias Stein, Alber-

to Calderón, Charles Fefferman oraz Terence Ta-

o, trzech spośród nich to laureaci Medalu Fieldsa 

– odpowiednika nagrody Nobla w matematyce). 

Z kolei poznańscy matematycy Marian Rejew-

ski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski rozkodowa-

li system szyfrowania niemieckiej maszyny kodu-

jącej Enigma, co zdaniem wielu historyków przy-

spieszyło o parę lat zakończenie II wojny świa-

towej. 

Wszystkie nazwiska polskich matematyków 

tamtego okresu, którzy osiągali naukowe wyniki 

wielkiej wagi, utworzyłyby bardzo długą listę. 

Również po II wojnie światowej rezultaty prac 

polskich matematyków budziły wielkie uznanie, 

pomimo utrzymywanej częściowej izolacji pol-

skiego środowiska naukowego od głównego nur-

tu nauki światowej. 

Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej roku 2019 Rokiem Matematyki jest uho-

norowaniem polskich matematyków i ich osią-

gnięć, a także docenieniem znaczenia tej dziedzi-

ny nauki w rozwoju społeczeństw. Mamy nadzie-

ję, że Rok Matematyki zaowocuje jeszcze więk-

szym uznaniem polskiego społeczeństwa dla roli 

nauki, w szczególności matematyki, w rozwoju 

cywilizacji i gospodarki. Wzrost zainteresowania 

matematyką i studiowaniem tej dziedziny oraz 

rozwijanie związanych z matematyką umiejętno-

ści w działalności naukowej i zawodowej są nie-

zwykle ważne, szczególnie w epoce społeczeń-

stwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”. 

MARSZAŁEK SENATU 

Stanisław KARCZEWSKI 

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/pa

ge,1.html 

 

 

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 

Czerwiec 
 

 

Drużyna ckm z kompanii powstańczej z Bogu-

cic, pow. Katowicki, sierpień 1919 r. (Fotografia 

ze zbiorów Grzegorza Grześkowiaka). W nocy 

z 17/18 sierpnia 1919 r. Bogucice zostały opanowane 

przez powstańców, którzy w wyniku kontrataku nie-

mieckiego musieli wycofać się do Dąbrówki Małej. 

19 sierpnia powstańcy podjęli nieudana próbę odzy-

skania Bogucic. Zdjęcie wykonano przy obecnej ul. 

Warszawskiej w Katowicach-Bogucicach. 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 14 VI 2019 r. 
 

1. Omówiono sprawy finansowe Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach.  

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/page,1.html
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/uchwaly/page,1.html
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2. Omówiono sprawy organizacyjne Spotkania 

Regionalnego. Odbędzie się ono 15 czerwca. 

3. Omówiono sprawy organizacyjne tegorocz-

nych rekolekcji w Kokoszycach 20-22 wrze-

śnia. Rekolekcjonistą będzie ks. Janusz Wilk. 

4. Wysłuchano relacji z posiedzenia Rady Ru-

chów Katolickich Archidiecezji Katowickiej 

oraz ze spotkania Prezesów Klubów Inteli-

gencji Katolickiej. Odbyło się ono 1 czerwca 

2019 r. 

5. Podczas najbliższej ogólnopolskiej piel-

grzymki Klubów Inteligencji Katolickiej 

w Polsce (16 listopada 2019 r.) jeden z wy-

kładów wygłosi abp Stanisław Gądecki. 

6. Omówiono spotkanie Rady Ruchów Katolic-

kich Diecezji Gliwickiej. 

7. Przedstawiono echa rozesłanego „Listu 

otwartego świeckich katolików w sprawie 

profanacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej” 

podpisanego przez 130 sygnatariuszy. 

Robert Prorok 

 

 

Profanacja obrazu  

Matki Bożej Jasnogórskiej 
 

Wprowadzenie 

Wobec profanacji obrazu Matki Bożej Jasno-

górskiej kilku członków KIK w Katowicach po-

stanowiło napisać list otwarty w tej sprawie.  

„List otwarty świeckich katolików w spra-

wie profanacji obrazu Matki Bożej Jasnogór-

skiej” (str. 11) ukazał się z datą 18 maja 2019 

i podpisało go do tej daty 130 osób. List prze-

wodni do niego podpisali Stanisław Waluś i An-

toni Winiarski. Niżej przedstawione są różne ma-

teriały związane z tą profanacją.  

Hipokryzja – Andrzej Nowak, (str. 5) 

Terror Profanacji – Małgorzata Bochenek 
(str. 6) 

Mamy prawo się bronić – rozmowa z ks. 

abp. Wacławem Depo, metropolitą często-

chowskim, przewodniczącym Komisji Maryj-

nej KEP (str. 6) 

Pożyteczni katolicy – Franciszek Kuchar-

czak (str. 6) 

Publikujemy treść listu otwartego katolików 

świeckich do biskupów /Więź, 7.05.2019/ (str. 7) 

List z 12 maja 2019 r. – KIK w Katowicach 

– Sekcja Tysiąclecie Dolne (str. 8) 

List z 14 maja 2019 r.– KIK w Bielsku-

Białej (str. 11) 

Wyjaśnienie z KIK w Bielsku-Białej z 14 

maja 2019 r. (str. 11) 

List otwarty świeckich katolików w spra-

wie profanacji obrazu Matki Bożej Jasnogór-

skiej z podpisami – 18 maja 2019 r. (str. 11) 

Informacje w Internecie o ukazaniu się Li-

stu otwartego świeckich katolików w sprawie 

profanacji (str. 15) 

Podziękowania za List otwarty świeckich 

katolików w sprawie profanacji (str. 16-30) 

Dalsze podpisy pod Listem otwartym 

świeckich katolików w sprawie profanacji z 18 

maja 2019 r. (str. 30) 

 

Hipokryzja 

Elżbieta Podleśna, która od lat szczyci się 

systematycznym udziałem w akcjach totalnej 

opozycji przeciwko „krwawemu reżimowi”, 

a wśród nich takimi osiągnięciami jak atak na 

dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek czy ma-

lowanie sprayem napisu „PZPR” na biurach po-

selskich PiS, błysnęła nowym dziełem. 51-letnia 

psychoterapeutka, zapewne w ramach psychote-

rapii dla znękanych mieszkańców „tego kraju”, 

domalowała do wizerunku Matki Boskiej Czę-

stochowskiej „aureolę” w kolorach tęczy – znaku 

firmowego ideologicznego ruchu LGBTQ – i za-

częła rozklejać swoje dzieło w formie plakatów 

w miejscach publicznych. Została zatrzymana 

przez policję i przesłuchana na podstawie para-

grafu 196 Kodeksu karnego, który stwierdza: 

„Kto obraża uczucia religijne innych osób, znie-

ważając publicznie przedmiot czci religijnej lub 

miejsce przeznaczone do publicznego wykony-

wania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2”. (…) 

A zatem – tęcza Podleśnej ma zapewne ana-

logiczną treść ideową/religijną jak wizja katolic-

kiego malarza z XV wieku, a w każdym razie nie 

może być traktowana jako „znieważenie przed-

miotu czci religijnej”. Tę ostatnią interpretację 

potwierdził mocnym głosem list grupy katolików 

świeckich związanych ze środowiskiem war-

szawskiej „Więzi” oraz KIK-ów. Jego autorzy 

gwarantują swoim autorytetem – profesorów 

i redaktorów oraz inteligentnych katolików: 

„Wpisanie tęczy [w wizerunek Matki Boskiej 

Częstochowskiej] nie jest, naszym zdaniem, ob-

razą uczuć religijnych, gdyż tęcza nie jest sym-

bolem uwłaczającym – przypominamy, że np. 

Matka Boska Kodeńska ma także aureolę tęczo-
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wą, a ikona Maiestas Domini przedstawia Chry-

stusa, którego stopy spoczywają na tęczy, co ma 

podkreślać Jego jedność i równość z Bogiem Oj-

cem Wszechmogącym” – napisali. (…) 

Wieloletni senator PO Jan Filip Libicki napisał 

na swoim blogu jakże pięknie: „Dla wielu katoli-

ków, także dla mnie, Matka Boska jest otaczana 

taką samą czcią i szacunkiem jak rodzona matka. 

A chyba nikt nie chciałby, aby z udziałem jego 

rodzonej matki tworzono jakieś kontrowersyjne 

malunki”. I dodał, że nie ma racji Donald Tusk, 

gdy interpretuje tęczę Podleśnej, jakby była reli-

gijnie „niewinną” tęczą z obrazu Memlinga. (…) 

Bardziej smuci mnie jednak, kiedy grupa kato-

lików świeckich stwierdza, z takim poczuciem 

wyższości, że prosty, niedouczony lud Boży nie-

słusznie czuje się urażony świadomą prowokacją, 

że nie odczytuje – jak oni – intencji Podleśnej, 

tak szlachetnej jak w „ikonie Maiestas Domini”. 

To pozwalam sobie nazwać hipokryzją. 

Andrzej Nowak, Gość Niedzielny,  

nr 20, rok XCVI, 19 V 2019, s. 74 

 

Terror Profanacji 

(…) Nie możemy pozwolić na to, aby święty 

dla katolików wizerunek Matki Bożej był bez-

czeszczony. Jak zwraca uwagę ks. abp Depo, taka 

profanacja obrazu to próba terroryzowania Ko-

ścioła, który naucza, że akty homoseksualne są 

grzechem. (…) 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 105 (6461), 8 V 2019, s.1 i 11 

 

Mamy prawo się bronić 

Rozmowa z ks. abp. Wacławem Depo, metro-

politą częstochowskim, przewodniczącym Komi-

sji Maryjnej KEP. (…) 

Na organa ścigania spadły gromy za zatrzy-

mania i przesłuchanie aktywistki, która podej-

rzewana jest o dokonanie profanacji w Płocku. 

Z agresora, który łamie prawo czyni się ofiarę. 

O czym to świadczy? 

− Zauważmy, że z taką reakcja środowisk libe-

ralno-lewicowych i sprzyjających im mediów 

mamy do czynienia tylko wtedy, gdy atakowany 

jest Kościół, gdy profanowane są chrześcijańskie 

symbole i wizerunki. Gdyby analogicznie chodzi-

ło o czyny skierowane przeciw wyznawcom in-

nych religii, brak reakcji policji byłby rozdmu-

chany do rangi nawet afery międzynarodowej. 

Oczywiście nie chcemy, aby obrażany był kto-

kolwiek. (…) 

Jak my, katolicy, powinniśmy reagować na 

wydarzenia profanujące naszą wiarę? 

− Wspomniałem już o gotowości do szybkie-

go protestu w takich sytuacjach, aby zło się nie 

rozzuchwalało. Mamy prawo do obrony, bo je-

steśmy pełnoprawnymi obywatelami naszego 

kraju. 

Ważna jest też nasza modlitwa, także ta wy-

nagradzająca obrażanie Maryi w Jej cudownym 

jasnogórskim wizerunku. (…) 

Sławomir Jagodziński, Nasz Dziennik,  

nr 105 (6461), 8 V 2019, s.12 

 

Pożyteczni katolicy 

Nie ma takiej antykatolickiej rzeczy, na której 

poparcie nie znalazłby się jakiś katolicki „auto-

rytet”. Albo i całe stadko „autorytetów”. Po-

twierdza to przedłużająca się afera wokół profa-

nacji wizerunku Maryi Jasnogórskiej z przero-

bionymi na tęczowo aureolami. 

Na zdrowy rozum sprawa jest dla katolika 

oczywista: prowokacja homolobby, profanacja 

i bluźnierstwo. A jednak zaraz wyskoczyli „niżej 

podpisani członkowie Kościoła”, którzy zaprote-

stowali „przeciwko użyciu policji do ścigania 

rzekomej profanacji”. Co tam, że policja nawet 

nie zamknęła autorki plakatów – ale ją, ach, ach, 

przesłuchała i znalezione u niej plakaty (których 

najwyraźniej jeszcze nie zdążyła rozkleić) skon-

fiskowała. 

Dla nich profanacja jest „rzekoma”. Opubli-

kowali więc na stronie „Więzi” list, w którym 

stwierdzili, że „państwo nie jest od rozstrzyga-

nia, czy coś jest profanacją, świętokradztwem 

czy bluźnierstwem”. Następnie wzięli się za 

udowadnianie, że homotęcza nie obraża uczuć 

religijnych, bo w niektórych świętych wizerun-

kach też tęcza występuje. (…) 

Ale może i dobrze, że się pewne środowiska 

aż tak określają. Przynajmniej wiadomo, kto jest 

kim. I kto dla kogo jest „pożyteczny”. 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, 

nr 20, rok XCVI, 19 V 2019, s. 39 

 

Publikujemy treść listu otwartego katolików 

świeckich do biskupów: 

My, niżej podpisani członkowie Kościoła, wy-

rażamy swój sprzeciw przeciwko użyciu policji 

do ścigania rzekomej profanacji obrazu Matki 

Boskiej częstochowskiej poprzez wpisanie w au-

reolę tęczy. 



 7 

Po pierwsze dlatego, że Państwo nie jest od 

rozstrzygania, czy coś jest profanacją, święto-

kradztwem czy bluźnierstwem. 

Po drugie dlatego, że wpisanie tęczy nie jest, 

naszym zdaniem, obrazą uczuć religijnych, gdyż 

tęcza nie jest symbolem uwłaczającym – przy-

pominamy, że np. Matka Boska Kodeńska ma 

także aureolę tęczową, a ikona Maiestas Domini 

przedstawia Chrystusa, którego stopy spoczywają 

na tęczy, co ma podkreślać Jego jedność i rów-

ność z Bogiem Ojcem Wszechmogącym. 

Po trzecie – zwracamy uwagę na brak jakiej-

kolwiek reakcji ze strony władz Kościoła oraz or-

ganów Państwa na przypadki ewidentnej profana-

cji, jakimi były zjazdy organizacji nacjonali-

stycznych na Jasnej Górze, podczas których gło-

szono treści sprzeczne z nauką Kościoła, czy też 

na skandaliczną wypowiedź ks. bpa Andrzeja Je-

ża cytującego podczas homilii Wielkoczwartko-

wej, jako prawdziwe, opinie z antysemickiej fał-

szywki. 

Po czwarte uzasadniony niepokój budzi w nas 

brak reakcji władz kościelnych na wypowiedź 

Pana Jarosława Kaczyńskiego, przywódcy partii 

rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, że „kto pod-

nosi rękę na Kościół podnosi rękę na Polskę”. 

Jest to naszym zdaniem, zawłaszczanie przez par-

tię polityczną zarówno Kościoła jak i Polski. Jest 

to także sprzeczne z nauczaniem Kościoła, który 

jest powszechny, a nie polski, nie partykularny, 

o czym wielokrotnie przypominał ks. abp Stani-

sław Gądecki, ks. abp Wojciech Polak, czy też 

papież Franciszek. 

Naszym zdaniem, milczenie władz Kościoła 

wobec roszczeń rządzącej partii do rzekomej 

obrony Kościoła i wartości chrześcijańskich sta-

nowi przyzwolenie na represjonowanie obywateli 

z powodu ich przekonań. Tego typu represja zo-

stała zastosowana wobec Pani Elżbiety Podleśnej, 

u której przeprowadzono rewizję, zatrzymano ją 

i skonfiskowano wizerunki Matki Boskiej Czę-

stochowskiej z tęczową aureolą. 

Naszym zdaniem Państwo, które wtrąca się 

w sacrum, w istocie rzeczy je desakralizuje, czyni 

czymś pospolitym, uprzedmiotawia. Upaństwo-

wiona religia, a przez to w rzeczy samej upoli-

tyczniona, traci swą sakralność, staje się zwy-

czajną ideologią, przed czym przestrzegał papież 

Franciszek. Niesie to dla niej śmiertelne zagroże-

nie, zatruwa jej religijne i humanistyczne przesła-

nie. 

Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana 

Karskiego, redaktor naczelny miesięcznika 

„Charaktery”; Kielce 

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, psychiatra; 

Kraków 

Halina Bortnowska, publicystka; Warszawa 

Jan Cywiński, redaktor, Warszawa 

Maryna Czaplińska, członek zarządu Klubu Inte-

ligencji Katolickiej; Warszawa 

Michał Czapliński, członek Klubu Inteligencji 

Katolickiej, Warszawa 

Kinga Dmitrowska-Gawryś; architekt krajobra-

zu; Warszawa 

Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny Magazy-

nu „Kontakt”, Warszawa 

Marek Eberhardt, emeryt, członek Klubu Inteli-

gencji Katolickiej, Kielce 

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Więź.pl, War-

szawa 

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof, Kraków 

Cezary Gawryś, publicysta, „Więź”; Warszawa 

Katarzyna Jabłońska, redaktor kwartalnika 

„Więź”, Warszawa 

Damian Jankowski, redaktor Więź.pl, Warszawa 

Maja Jaszewska, dziennikarka, pisarka; Warsza-

wa 

Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji 

Katolickiej; Warszawa 

Dominika Kozłowska, redaktor naczelna mie-

sięcznika „Znak”, Kraków 

Hanna Mijas, tłumaczka, Kielce 

Agnieszka Miszewska, członek kolegium kwar-

talnika „Więź”, b. ambasador RP w Izraelu; 

Warszawa 

Grzegorz Pac, zastępca red. naczelnego kwartal-

nika „Więź”, Warszawa 

Michał Płoski, ikonopis, członek Klubu Inteli-

gencji Katolickiej, Kielce 

Jolanta Płoska, artysta muzyk, Kielce 

Janusz Poniewierski, publicysta miesięcznika 

„Znak”; Kraków 

Piotr Sikora, filozof, publicysta „Tygodnika Po-

wszechnego”; Kraków 

Edward Rzepka, adwokat, Kielce 

Anna Sawicka-Białek, członkini Klubu Inteli-

gencji Katolickiej, Kielce 

Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta, Warszawa 

Bożena Stachura, aktorka, Warszawa 

Ewa Trafna, malarka, rzeźbiarka, Warszawa 

Jan Turnau, publicysta; Warszawa 

Henryk Wujec, członek honorowy Klubu Inteli-

gencji Katolickiej; Warszawa 
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Henryk Woźniakowski, prezes Wydawnictwa 

Znak, Kraków 

Dominika Wielowieyska, dziennikarka, Warsza-

wa 

Andrzej Wielowieyski, były wicemarszałek Se-

natu RP, poseł i europoseł, wieloletni działacz 

Klubu Inteligencji Katolickiej 

Rafał Zakrzewski, publicysta, Warszawa 

Andrzej Ziółkowski, Światowa Wspólnota Medy-

tacji Chrześcijańskiej; Gniew, Warszawa 

Dr hab. Piotr Olaf Żylicz, psycholog, Warszawa 

Dr hab. Stanisław Żak, polonista, były senator, 

członek założyciel i wieloletni prezes Klubu Inte-

ligencji Katolickiej, Kielce 

http://wiez.com.pl/2019/05/07/katolicy-

przeciwko-uzyciu-policji-do-scigania-elzbiety-

podlesnej/ 

Na wyżej podanej stronie internetowej opubli-

kowano zdjęcie sprofanowanego obrazu, na któ-

rym na aureoli domalowano 6 kolorowych, rów-

noległych do siebie pasów.  

 

Katowice 12.05.2019 r. 

Sekcja KIK w Katowicach przy Parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych w Katowicach,  

STANOWISKO CZŁONKÓW SEKCJI 

KIK W KATOWICACH 

W sprawie: ideologicznego niszczenia przez 

część polityków i ich partie, część środowisk spo-

łecznych, część mediów i ich dziennikarzy, część 

ludzi kultury i ich środowisko, część ludzi i śro-

dowisk naukowych wykorzystując do tego Naro-

dowe Uczelnie, przez część środowisk prawni-

czych: wartości Kultury Chrześcijańskiej, która 

jest fundamentem egzystencji Państwa i Narodu 

Polskiego od jego powstania.  

1. Sprzeciwiamy się wykorzystywania polskich 

uczelni i szkół do ideologicznej propagandy 

i dzielenia oraz obrażania w mowie nienawi-

ści, dużej części Obywateli Polskich. Potę-

piamy ostatnie wystąpienie na Uniwersytecie 

Warszawskim Pana Tuska i Pana Jażdżew-

skiego, których w części wystąpienia nastąpił 

wyraźny podział Polaków, pogarda i niena-

wiść i najohydniejsze porównanie Kościoła 

katolickiego w Polsce i katolików, które tutaj 

nie godzi się nawet przytoczyć. 

2. Sprzeciwiamy się niszczeniu Ducha Narodu 

Polskiego przez uderzenie środowisk liberal-

no-lewicowych w Kościół katolicki w Polsce 

(czyli w katolików), który był i jest ostoją ist-

nienia Państwa Polskiego, nawet w najtrud-

niejszych dziejach Polski jak: rozbiory, oku-

pacja niemiecka, austriacka, rosyjska, 

szwedzka, system totalitarny – rosyjski, ko-

munizm. Każdy okupant wiedział, że Duch 

Narodu jest w wierze katolickiej, dlatego 

niszczenie Narodu Polskiego zaczynał od 

niszczenia Kościoła i konfiskaty dóbr ko-

ścielnych, mordowania księży, grabieży 

i niszczenia kościołów materialnych, przy 

tym wzmagał w kłamstwie medialną nagon-

kę. Duch Narodu jest zakotwiczony w Bogu 

Stwórcy i Jego przykazaniach, w Jezusie 

Chrystusie, który z mocy Bożej narodził się, 

poniósł śmierć męczeńską, zmartwychwstał 

i wstąpił do nieba. Zakotwiczony jest też 

w Dziewicy Maryi, która zrodziła Syna Bo-

żego Jezusa Chrystusa. 

3. Sprzeciwiamy się niszczenia postaci obrazów 

Matki Bożej, a zwłaszcza profanacji wize-

runku obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

Królowej Polski, który dla Polaków ma 

szczególnie znaczenie. Jest Matką i Królową. 

Matka Boża dała niejednokrotnie wyraz 

szczególnej opieki nad Polskim Narodem 

i Europą. Oto kilka przykładów: 

− 14 sierpnia 1608 roku Matka Boża objawia 

się w Neapolu, 71 – letniemu misjonarzowi 

Juliuszowi Mancinelliemu z zakonu Jezuitów 

mówiąc: A czemu mnie Królową Polski nie 

zowiesz? Ja to królestwo wielce umiłowałam 

i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ 

osobliwą miłością ku Mnie pałają jego syno-

wie. Jeszcze dwa razy objawiła się Matka 

Boża temu kapłanowi. Drugi raz w Krakowie 

8 maja 1610 rok i trzeci raz w Neapolu 15 

sierpnia 1617 roku. Zawsze mówiła, że jest 

Królową Polski i żeby Ją tak nazywać. In-

formację tą rozprzestrzeniał kanclerz litewski 

Albrycht Stanisław Radziwiłł z Nieświeża, 

osobisty znajomy Mancinelliego. W rozpo-

wszechnianiu informacji wspomagał go św. 

Andrzej Bobola późniejszy autor tekstu Ślu-

bów Lwowskich. 

− 12 września 1683 roku, gdy Europa była 

już prawie pokonana przez imperium 

Osmańskie wezyra Kara Mustafy, Król Jan 

III Sobieski z wojskami cesarskimi, pod 

Wiedniem pokonał o wiele większe siły 

Osmańskie. Wcześniej modlił się do Matki 

Bożej Pięknej Miłości w Piekarach Śląskich 

i uczestniczył we Mszy św. przed bitwą. 

http://wiez.com.pl/2019/05/07/katolicy-przeciwko-uzyciu-policji-do-scigania-elzbiety-podlesnej/
http://wiez.com.pl/2019/05/07/katolicy-przeciwko-uzyciu-policji-do-scigania-elzbiety-podlesnej/
http://wiez.com.pl/2019/05/07/katolicy-przeciwko-uzyciu-policji-do-scigania-elzbiety-podlesnej/
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− W roku 1655 Szwedzi odstąpili od oblęże-

nia Jasnej Góry w Częstochowie, ponosząc 

klęskę. Król Jan Kazimierz, który był na 

uchodźstwie, dowiedziawszy się o zwycię-

skiej bitwie, 1 kwietnia 1656 roku w katedrze 

lwowskiej, w obecności biskupów, senatorów 

i legata papieskiego, uroczyście ogłosił przed 

obrazem Matki Bożej Łaskawej: Maryję Kró-

lową Korony Polskiej. 

− Rok 1877 Gietrzwałd. Polska i Kościół były 

pod okupacją carską w Królestwie Polskim 

i pod okupacją pruską na Warmii i Mazurach, 

były bardzo prześladowane. Był to okres Kul-

turkampfu. Na Warmii kościoły katolickie 

w części były zamienione na luterańskie, 

a w części były zamknięte i dewastowane. 

Brak było księży. Katolicyzm zanikał. Mowa 

polska zanikała. Wtedy objawia się Matka 

Boża dwom dziewczynkom 13-letniej Justy-

nie Szafrańskiej i dwunastoletniej Barbarze 

Samulowskiej i mówi po polsku gwarą war-

mińską, daje Polakom nadzieję. Mówi, że jest 

Najświętszą Panną Maryją Niepokalanie Po-

czętą. Siedzi na tronie królewskim i trzyma na 

ręku Dzieciątko Jezus. Dziewczynkom obja-

wia się od 27 czerwca do 16 września. Mówi, 

że Polska będzie wolna, kościoły się zapełnią, 

księża powrócą, ale muszą się wiele modlić 

na różańcu. Duch objawień wyzwolił siłę 

wolności w tym społeczeństwie. Pomimo 

prześladowań społeczeństwo zorganizowało 

się, uczono języka polskiego i doprowadzono 

do wyzwolenia tych terenów z okupacji Pru-

saków. 

− Cud nad Wisłą 12 – 25 sierpnia 1920 roku. 

Armia bolszewicka miała przejść po trupach 

polskich do serca Europy, po Ocean Atlantyc-

ki, rozprzestrzeniając rewolucję komunistycz-

ną. Wojska sowieckie już były na przedmie-

ściach Warszawy. Modlitwa różańcowa w ko-

ściołach polskich dała siłę ducha żołnierzom 

i mądrość dowódcom, a zwłaszcza Piłsud-

skiemu, którzy odważnie i z mądrością okrąży-

li wojska sowieckie, o wiele liczniejsze od pol-

skich i w bitwie zwyciężyli. Żołnierze sowiec-

cy, którzy byli na przedpolach Warszawy 

w olbrzymiej sile zobaczyli 15 sierpnia nad 

Warszawą postać Matki Bożej, przerażeni 

stracili ducha walki i rozproszyli się w popło-

chu uciekając do Prus i w części do niewoli 

polskiej. To duch daje siłę i wyzwala wszelkie 

mądrości. Zniszczenie Ducha Polskiego jakim 

jest Kościół katolicki jest równoznaczne ze 

zniszczeniem Polski.  

− W czasie II wojny światowej, podczas 

dramatycznych lat okupacji, Częstochowa 

znalazła się na terenie Generalnego Guberna-

torstwa. Zarządzający nim, Hans Frank miał 

świadomość wyjątkowego znaczenia, jakie 

dla Polaków miała Jasna Góra i znajdujący 

się tam obraz Bogurodzicy. Znane są jego 

słowa zapisane w pamiętniku pod datą 2 III 

1940 roku: „gdy wszystkie światła dla Polski 

zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była Święta 

z Częstochowy i Kościół.” Dlatego Niemcy 

mordowali w pierwszej kolejności księży 

i niszczyli kościoły. W niezwykle trudnym 

dla Polaków i Kościoła Katolickiego w Pol-

sce, okresie zniewolenia Polaków, to wizeru-

nek Matki Bożej jako Matki i Królowej Pol-

ski dawał nadzieję, odwagę do czynów hero-

icznych i bohaterstwa. Żołnierz mający przy 

sobie obrazek Matki Bożej Częstochowskiej 

Królowej Polski nie odczuwał strachu. Dzie-

siątki tysięcy cudów zapisanych w księgach 

Jasnej Góry świadczy o opiece Matki Bożej 

nad Polakami.  

− 1980 rok pokojowe obalenie komunizmu. 

To wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej 

Królowej Polski i Msze święte dały siłę mi-

lionom robotników i pracowników, do prze-

ciwstawienia się totalitarnej władzy, komu-

nizmowi i zwycięstwa. 

4. Sprzeciwiamy się profanacji krzyży, wize-

runków, przedmiotów, obrazów, w teatrach, 

filmach, publikacjach i mediach, przedsta-

wiających wiarę katolicką w sposób bluź-

nierczy, w sposób bluźnierczy przedstawia-

nie osób i postaci kultu religijnego oraz Bi-

blię jako Słowo Boże przez tak tzw. arty-

stów, którzy to czynią w sposób bluźnierczy, 

aby szczególnie dokuczyć w czynie nienawi-

ści, wyznawcom Chrystusa, prowokując i na-

ruszając godność, wolność i uczucia religijne 

tym osobom. 

5. Sprzeciwiamy się propagowaniu przez śro-

dowiska akademickie i nauczycielskie oraz 

samorządowe, postaw wyzwalających 

u dzieci emocje seksualne, w oparciu o pro-

gramy o podłożu pedofilii już u dzieci od ich 

urodzenia, przez pseudo programy szkole-

niowe z programami nauczania masturbacji, 

pornografii i stosowania środków chemicz-

nych do zabijania dzieci poczętych już 
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u dzieci. Ma to na celu demoralizację dzieci 

i uzależnienie ich od wizji własnego ciała 

i zaspokojenia jego zachcianek, bez uporząd-

kowanej psychiki w określonym wieku wzra-

stania, a przy tym całkowite otępienie ducha 

naturalnego i moralnego. Osoby, które to 

czynią z upodobaniem, mogą mieć skłonności 

pedofilskie i z upodobaniem mogą demorali-

zować dzieci, a w przewrotności najbardziej 

sprzeciwiać się będą pedofilii i innych oskar-

żać. Każdy kto wspiera programy seksualiza-

cji dzieci, naszym zdaniem wspiera pedofilię 

i pornografię. 

6. Sprzeciwiamy się postawom polityków, któ-

rzy siebie stawiają ponad Boga Stwórcę i sa-

mi z siebie robią bogów i władców nad dru-

gim człowiekiem, a nie pełnią rolę służebną 

dla dobra wspólnego i dla jednostki ze wspól-

nym dobrem. 

7. Stanowczo protestujemy przeciwko polity-

kom, naukowcom, artystom, pseudoartystom, 

dziennikarzom, powodujących, nawołujących 

i akceptujących profanację rzeczy kultu reli-

gijnego w tym krzyży, obrazów, miejsc świę-

tych, nazywając to sztuką, stawiając ją ponad 

prawem, pomimo iż taki, czyn odbiera wol-

ność innym lub rani ich uczucia, bo w tle ta-

kiego działania jest nienawiść do chrześcijań-

stwa, zamierzone bluźnierstwo, obrażanie 

uczuć innych osób, prowokacja, oswajanie 

z różnymi dewiacjami, zmiana myślenia 

człowieka z duchowego na cielesnego, co 

czyni człowieka nieszczęśliwym, uzależnio-

nym, psychicznie obłąkanym, bez nadziei, 

bez przyszłości i bez prawidłowego rozwoju, 

a w końcu popełniającego samobójstwo. Ta-

kie czyny powinny być karane z urzędu jako 

przestępstwo z art. 196 KK. Wolność sztuki 

i słowa musi być w granicach prawa i zgodnie 

z prawem, tak aby nie naruszała wolności 

i praw drugiego człowieka. Nieograniczona 

wolność uprzywilejowanych kast doprowadza 

do anarchii i zniewala innych. Silne państwo 

nie może ulegać takim kastom i nie może się 

ich bać. 

8. Sprzeciwiamy się próbie wcielenia do prakty-

ki, pseudo-medycznego okaleczenia chłop-

ców i dziewczęta, zmieniając ich płeć, co po-

woduje zniszczenie ich życia już na wcze-

snym etapie rozwoju. 

9. Sprzeciwiamy się zabijaniu dzieci z chorobą 

Downa i próbom eutanazji na każdym etapie 

życia człowieka. Stanowczo protestujemy 

przeciw prawnemu sankcjonowaniu mał-

żeństw osób homoseksualnych, gdyż uwa-

żamy, że jest to obrzydliwością nienaturalną, 

o podłożu psychicznym. 

10. Stanowczo protestujemy przeciw znieważa-

niu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

Królowej Polski, domalowując znaki ideolo-

gii dewiacyjnej LGBT, z szatą sześciokolo-

rową symbolizującą szóstkę w znaczeniu bi-

blijnym jako sodomię, nazywając to tęczą, 

w ten sposób raniąc uczucia religijne wszyst-

kim katolikom, a dla dzieła obrazu jest to 

przestępcza profanacja sztuki i naruszenie 

praw autorskich, które posiada Jasna Góra. 

Uważamy, że takie czyny winne być karane 

z urzędu jako przestępstwo z art. 196 KK na-

ruszenie uczuć religijnych, art.(UPA) 115, 

116, 117, 118, naruszenie praw autorskich. 

11. Stanowczo protestujemy przeciw próbie ad-

opcji dzieci przez osoby homoseksualne, 

gdyż takie dzieci wychowane przez osoby 

o nieuporządkowanej psychice, wychowają 

te dzieci na osoby o takich samych skłonno-

ściach.  

12. Sprzeciwiamy się i potępiamy bluźniercze 

i pełne nienawiści do katolików i obrażanie 

ich w sposób najgorszy jakich historia polska 

nie zna na przestrzeni wieków, wystąpienia 

na Uniwersytecie Warszawskim: pana Jaż-

dżewskiego i pana Tuska, który od wystąpie-

nia Jażdżewskiego nie odciął się, ale zaapro-

bował, a w Poznaniu pochwalił, co jest sze-

rzeniem mowy nienawiści i dzielenie Pola-

ków na „jaśnie oświeconych” i na „świnie”. 

Takie czyny winne być traktowane jako 

przestępstwo i ścigane z urzędu z art. 196 

KK.  

13. Sprzeciwiamy się i potępiamy zmasowany 

atak polityków, dziennikarzy, partii politycz-

nych na księży katolickich, obwiniając cały 

Kościół za pojedyncze grzechy księży, któ-

rzy odpowiadają przed prawem Bożym, ale 

też i cywilnym na mocy ustaleń konkordato-

wych pomiędzy państwem, a Kościołem 

rzymsko-katolickim. Obwiniający księży 

upajają się nienawiścią do chrześcijaństwa 

i Kościoła katolickiego, a za takie same czy-

ny uniewinniają lub bagatelizują, nawet wy-

rażają sprzeciw prawny dla innych nacji 

i grup społecznych i w swoich środowiskach 

we wszystkich zawodach. Nie chodzi im 
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o rozwiązanie problemu, ale eliminowanie 

księży i Kościoła z życia publicznego. 

14.  Stajemy przy wierności Bogu i Ojczyźnie 

z kulturą, historią oraz fundamentami chrze-

ścijaństwa od zarania Państwa Polskiego. Je-

steśmy wierni Krzyżowi Chrystusa, Kościo-

łowi Chrystusowemu i Matce Bożej Królowej 

Polski. 

Stanowisko do publicznej informacji. 

Jan Mikos – p.o. Przewodniczącego Sekcji KIK 

na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach. 

Lista podpisów w ilości 46 dołączona do Stano-

wiska Sekcji KIK. 

 

Bielsko-Biała, 14.05.2019 r. 

Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Bielsku-Białej wobec ataków  

na polski Kościół 

Z zaniepokojeniem obserwujemy liczne wystąpie-

nia antykościelne obrażające wyznawców religii ka-

tolickiej ze strony środowisk lewicowo-liberalnych. 

Niestety, znajdują one poparcie niektórych katoli-

ków, o czym świadczy instrumentalne potraktowa-

nie cudownego wizerunku Matki Boskiej Kodeń-

skiej w liście otwartym do Komisji Episkopatu Pol-

ski z 7 maja br. 

Barwy aureoli na obrazie nawiązują do apokalip-

tycznej Niewiasty obleczonej w słońce i nie mogą 

służyć do usprawiedliwienia propagandowych akcji, 

w których aureola na wizerunku Matki Bożej Czę-

stochowskiej została sprofanowana kolorami tęczy 

LGBT. 

Z oburzeniem przyjęliśmy wypowiedź redaktora 

pisma „Liberte” Leszka Jażdżewskiego na Uniwer-

sytecie Warszawskim z 3 maja br. przesyconą nie-

nawiścią i pogardą wobec ludzi wierzących, która 

została przyjęta z aprobatą przez obecnych na sali. 

Sprzeciwiamy się wprowadzaniu karty LGBT 

w Warszawie i próbom naśladownictwa przez inne 

samorządy. 

Protestujemy przeciw deprecjonowaniu Ducho-

wieństwa, mediów religijnych i uczelni katolickich. 

Apelujemy do wszystkich bez względu na wyzna-

waną religię, czy sympatie polityczne, aby odważnie 

reagowali na akty profanacji symboli religijnych 

i miejsc kultu oraz obrażanie Kościoła katolickiego, 

który obronił Polskę w najtrudniejszych chwilach 

dziejów i współtworzył naszą kulturę. 

Wierzących wzywamy do ekspiacji za obrazę 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Aby ratować cywilizację chrześcijańską w Eu-

ropie, do której należy Polska od zarania swej hi-

storii powinniśmy wziąć udział w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego, wybierając odpo-

wiednich kandydatów. 

 

Przypominamy również, że nie ma w Polsce 

ogólnopolskiej struktury Klubów Inteligencji Kato-

lickiej. Kluby są osobnymi stowarzyszeniami po-

siadającymi autonomię i powinny używać nazwy 

miejscowości, w której działają. 

W imieniu Klubu Inteligencji w Bielsku-Białej 

Prezes Zarządu 

Elżbieta Kralczyńska 

 

Wyjaśnienie z KIK w Bielsku-Białej 

z 14 maja 2019 r. 

Zarząd Klubu Inteligencji w Bielsku-Białej 

w związku z pojawiającymi się informacjami 

o działalności i stanowisku Klubów w prasie i 

mediach wyjaśnia, że nie ma w Polsce ogólno-

polskiej struktury Klubów Inteligencji Katolic-

kiej.  

Kluby są osobnymi stowarzyszeniami posiada-

jącymi autonomię i powinny używać nazwy 

miejscowości, w której działają.  

Stowarzyszanie nasze nie jest oddziałem żad-

nego KIK-u i posiada osobowość prawną. 

Publikując wiadomości, różne stanowiska, 

a także podpisując dokumenty używa pełnej na-

zwy „Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-

Białej” i w ten sposób odpowiada samodzielnie 

za swoją działalność. 

Z wyrazami szacunku w imieniu Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Bielsku-Białej 

Elżbieta Kralczyńska − prezes Zarządu  

 

List otwarty świeckich katolików  

w sprawie profanacji obrazu  

Matki Bożej Jasnogórskiej  

Niżej podpisani wyrażamy ubolewanie, a zara-

zem protestujemy przeciw aktowi profanacji cu-

downego wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, 

poprzez domalowanie w aureolach świętych Wi-

zerunków sześciu kolorowych pasków, symboli-

zujących środowiska lesbijek, gejów, biseksuali-

stów i transgenderystów (LGBT). 

Profanację wyraża fakt, że te 6 poziomych ko-

lorowych pasów mylonych jest z tęczą, która jest 

łukiem i charakteryzuje się widmem ciągłym. 

W tęczy tradycyjnie wyróżnia się 7 kolorów. Ten 

podział przyjął się nie tylko w nauce, ale rów-

nież w literaturze, czego przykładem jest wiersz 

Marii Konopnickiej „Tęcza”:  
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A kto ciebie, śliczna tęczo, / Siedmiobarwny pa-

sie, / Wymalował na tej chmurce / Jakby na atła-

sie? 

W Biblii tęcza jest znakiem przymierza zawar-

tego między Bogiem a wszystkimi istotami, jakie 

są na ziemi (Rdz 9,17). Także symboliczne są 

liczby: 7 – wyraża pełnię, całość, doprowadzenie 

czegoś do końca; 6 – oznacza niepełność, niedo-

skonałość. Wniosek: nazywanie tęczą symbolu 

LGBT jest błędem. 

Maryja, Królowa Polski, jest otaczana od wie-

ków szczególną czcią przez Polaków, o czym 

świadczy blisko 2 tysiące Jej sanktuariów na pol-

skiej ziemi. Pokolenia naszych rodaków oddawa-

ły cześć Maryi i Jezusowi, co głęboko wyraził 

św. Jan Paweł II, że tu, na Jasnej Górze bije serce 

polskiego narodu. Dlatego domalowanie na ja-

snogórskim obrazie symbolu LGBT zadało wielki 

ból ludziom wierzącym, naruszyło nasze przyro-

dzone prawa i niezbywalną godność. Ich konsty-

tucyjna ochrona jest obowiązkiem władz publicz-

nych. Stąd interwencja policji i prokuratury w 

sprawie tej profanacji jest świadectwem właści-

wej służby obywatelom przez sprawujących wła-

dzę w Polsce.  

Prawdą jest, że nieraz działalność artystyczna 

wychodzi daleko poza dopuszczalne granice 

i przeradza się w bluźnierstwo, obraża uczucia re-

ligijne, dyskryminuje ludzi wierzących. W cywi-

lizowanym i demokratycznym społeczeństwie ta-

ka „twórczość artystyczna” nie powinna się zda-

rzyć. Nie wolno budować własnego ego na poni-

żaniu innych. Obrażanie w jakiejkolwiek formie 

uczuć religijnych współobywateli nie ma nic 

wspólnego z wolnością wyrażania swoich prze-

konań. Takie postępowanie powinno być karane. 

Tolerancja kończy się wtedy, gdy uderza w dobro 

drugiego człowieka. 

Dziękujemy Księżom Biskupom za słowa ku 

opamiętaniu naszych rodaków, za zabieranie gło-

su w różnych sprawach społecznych. Z uwagi na 

coraz większy relatywizm postaw i czynów, na 

zacieranie różnicy między dobrem a złem, prosi-

my Księży Biskupów o jasne wskazywanie w po-

stępowaniu Polaków działań złych i grzesznych. 

Pomoże to np. penitentom lepiej przygotować się 

do sakramentu pokuty i pojednania.  

Dziękujemy Ojcom Paulinom, stróżom Jasno-

górskiego Sanktuarium, za troskę o nasze naro-

dowe dobro, jakim jest cudowny obraz Królowej 

Polski, danej nam ku opiece i obronie.  

Katowice, 18 maja 2019 r. 

Sygnatariusze Listu otwartego świeckich  

katolików w sprawie profanacji obrazu  

Matki Bożej Jasnogórskiej 

 

Tytuł/stopień, Imię, Nazwisko, Informacja do-

datkowa 

 

Andrzej Adamczyk, Członek Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Częstochowie, pszczelarz i spo-

łeczny działacz pszczelarski. 

Inż. Henryk Adler, Samorządowiec, b. radny 

Rady Miasta Katowice i Sejmiku woj. katowic-

kiego. 

Dr inż. Henryk Aleksa, Emerytowany pracownik 

naukowy Głównego Instytutu Górnictwa w Ka-

towicach, Prezes Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej w parafii pw. Bożego Narodzenia 

w Halembie. 

Maciej Andrzejczak, Tłumacz, przedsiębiorca, 

Skórzewo k. Poznania. 

Zofia Augustynowicz Emerytka, Olsztyn. 

Jacek Bachniak, Członek Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach – Sekcja Gliwice, Rudy 

Raciborskie. 

Dr inż. Elżbieta Banaczyk, Nauczyciel akade-

micki, Serby. 

Maria Banaszkiewicz, Prezes Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Częstochowie. 

Mgr Teresa Bermańska, Prezes Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Bydgoszczy. 

Dr hab. Ewa Budzyńska, Psycholog i socjolog, 

Katowice. 

Prof. dr hab. Józef Budzyński Filolog klasyczny, 

Katowice. 

Prof. dr hab. Grażyna Chełkowska. Przewodni-

cząca sekcji Nauka-Wiara Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach. 

Aleksander Chłopek, Nauczyciel, b. poseł, kawa-

ler Krzyża Wolność i Solidarność oraz odznaki 

honorowej „Działacz opozycji antykomunistycz-

nej lub osoby represjonowanej z powodów poli-

tycznych”, Wrocław. 

Dr inż. Andrzej Cholewa, Gliwice. 

Teresa Chorążyczewska, Odznaczona Krzyżem 

Wolności i Solidarności i „Działacza opozycji 

antykomunistycznej” przez Urząd do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ja-

strzębie Zdrój. 

Józef Bogdan Chorążyczewski, Odznaczony 

Krzyżem Wolności i Solidarności i „Działacza 

opozycji antykomunistycznej” przez Urząd do 
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Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

Jastrzębie Zdrój. 

Dr chemii Janina Cicha-Rożek, Emerytowany 

nauczyciel, Gierałtowice. 

Wanda Czerwińska, Prezes Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Olsztynie. 

Mjr Henryk Czerwiński, Wiceprezes Okręg Ślą-

ski Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajo-

wej. 

Anna Czyżniewska, Przewodnicząca Żywego 

Różańca, Gliwice. 

Zofia Dacyna, Gliwice. 

Andrzej Dawidowski, Prezes Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach. 

Dr hab. inż. Jerzy Dąbrowski, Emeryt – Politech-

nika Śląska, Warszawa. 

Marianna Felbór, Nauczycielka emerytowana, 

Olsztyn. 

Mgr Maria Gembalska, Biolog, Katowice. 

Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski, Kierownik 

Katedry Organów i Muzyki Kościelnej, były Rek-

tor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 

w Katowicach, członek AKO, Katowice. 

Dr inż. Wiesław Goc, Gliwice. 

Inż. elektryk Antoni Gołek. Emeryt, Żywiec. 

Barbara i Krzysztof Gosiewscy, Gliwice. 

Mgr inż. Grażyna Gradowicz, Członek Klubu In-

teligencji Katolickiej w Zielonej Górze. 

Antoni Hallek, Artysta malarz, Klub Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach, Sekcja Zabrze, Za-

brze. 

Dr Helena Hrapkiewicz, Przewodnicząca Rady 

Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Uniwersytecie Śląskim. 

Janina Hypiak, Tychy. 

Danuta Jarosz, Przewodnicząca KZ NSZZ Soli-

darność SUM w Katowicach, wiceprzewodniczą-

ca Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śl.-

Dąbrowskiego Solidarność, przewodn. WZD 

Sekcji Oświaty Solidarność. 

Dorota Kaleta, Gliwice. 

Stanisława Kaleta, Gliwice. 

Mgr Sylwia Kanclerz, Nauczyciel, członek Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Częstochowie. 

Jerzy Karmański, Prezes Akcji Katolickiej Archi-

diecezji Katowickiej. 

Dr inż. Henryk Kasprzyk, Wiceprzewodniczący 

ZOZ NSZZ "Solidarność" w Politechnice Ślą-

skiej. 

Dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, Prof. Politechniki 

Śl., uczestnik sesji plenarnych Synodu Diecezji 

Gliwickiej, Gliwice. 

Piotr Kiełtyka, Delegat Rejonowy Diecezji So-

snowieckiej Rycerzy Kolumba. 

Jerzy R. Kogut, Prawnik, członek założyciel 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

b. wiceprezydent Rybnika. 

Mgr Róża Kogut, Rybnik. 

Dr Elżbieta Kortyczko, Prezes Katolickiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Wiceprezes 

Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Kato-

wickiej. 

Teresa Kowalcze, Sekretarz Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Myślenicach. 

Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, Prof. Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego, członek Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach – Sekcja Za-

brze, przewodniczący Stowarzyszenia Pamięci 

Tragedii Śląskiej 1945, Zabrze. 

Elżbieta Kralczyńska, Prezes Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała. 

Stanisław Kruszyński, Diakon − Archidiecezja 

Utrecht w Holandii, współzałożyciel i członek 

honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach, członek stowarzyszenia Porozumienie 

Katowickie 1980, więzień sumienia PRL, Ede – 

Holandia. 

Teresa Kryjon Nauczyciel. 

Mgr Joanna Krzysteczko, Emeryt, Chorzów. 

Mgr inż. Anna Kubisztal, Stowarzyszenie Ro-

dzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej, Łódź. 

Mgr inż. architekt Maria Kurzak, Członek Komi-

sji Rewizyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała. 

Dr inż. Maria Kutrzeba, Członek Zarządu Klubu 

Inteligencji w Myślenicach. 

Dr inż. Jerzy Kuźnik, Emeryt – Politechnika Ślą-

ska, Luboń. 

Por. Janusz Kwapisz, Prezes Okręg Śląski Świa-

towy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

Maria Labus, Emerytka, członkini Katolickiego 

Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Oddz. 

Katowice oraz Przewodnicząca Sądu Koleżeń-

skiego przy Zarz. Głównym w/w Stowarzysze-

nia, Świerklany. 

Maria Lasończyk, Gliwice. 

Dr inż. Joanna Lisok, Nauczyciel akademicki. 

Hanka Łącka-Szczudło, Gliwice. 

Prof. dr hab. Kazimierz Łątka, Uniwersytet Ja-

gielloński, Instytut Fizyki im. Mariana Smolu-

chowskiego. 

Mgr Dorota Łęczycka, Mysłowice. 

Marcin Łęczycki, Przedsiębiorca, Ruch Światło-

Życie, Mysłowice. 
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Barbara Łopacińska, Nauczycielka, Bytom. 

Andrzej Łopaciński, Bytom. 

Prof. dr hab. (prof. zw. UJ) Edward Malec, Prze-

wodniczący KSN NSZZ „Solidarność” UJ w la-

tach 2010-2014. 

Roman Małecki, Radca prawny odznaczony 

Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Zofia Miazgowicz Cholewa, Gliwice. 

Anna Miazgowicz-Gandor, Pracownik Kurato-

rium Oświaty, Katowice. 

Jan Mikos, Pełniący obowiązki przewodniczące-

go Sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach na Dolnym Tysiącleciu, Katowice. 

Inż. Władysław Mirota, Emeryt, były konsul ho-

norowy Rumunii, ratownik GOPR, Bielsko-Biała. 

Jan Musiał, Wiceprezes Okręg Śląski Światowy 

Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Jolanta, Nieradzik, Emerytka, Katowice. 

Dr inż. Jacek Nowak, Radny Rady Miasta Cho-

rzów, pracownik naukowo-dydaktyczny na Poli-

technice Śląskiej. 

Dr inż. Zbigniew Ogonowski, Pracownik nauko-

wo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej, Gliwice. 

Mgr Urszula Omylińska, Współpracuje z porta-

lem społeczno-chrześcijańskim „Gwiazdka Cie-

szyńska”, Bielsko-Biała. 

Mgr inż. Andrzej Omyliński, Współpracuje z por-

talem społeczno-chrześcijańskim „Gwiazdka Cie-

szyńska”, Bielsko-Biała. 

Antoni Paciorek, Wiceprezes Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Myślenicach. 

Janina Panuś, Skarbnik Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Myślenicach. 

Mgr Krystyna Partuś, Klub Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach, Przewodnicząca Sekcji Za-

brze, Zabrze. 

Dr inż. Wojciech Pillich, Członek Komisji Rewi-

zyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach, Zabrze. 

Mgr Marzena Piwońska, Członek Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Częstochowie. Dyrektor fi-

nansowy. 

Teresa Plewa, Emerytowany nauczyciel, Para-

fialne Koło Rodzin Katolickich, Gliwice. 

Mgr inż. Ewa Podkowa-Tkocz, Parafialne Koło 

Rodzin Katolickich, Gliwice. 

Krystyna Popielarska, Wiceprezes Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Olsztynie. 

Prof. dr hab. inż. dr h.c. Krystian Probierz, Sena-

tor RP, członek AKO Katowice, Profesor zw. Po-

litechniki Śląskiej, Gliwice. 

Inż. Robert Prorok, Emeryt. Klub Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach − Sekcja Zabrze, Za-

brze. 

Edward Przebieracz, Dyrektor Wydawnictwa św. 

Macieja Apostoła, Lubliniec. 

Henryk Rabczuk, Emeryt, Racibórz. 

Rajmund Rał, Członek Zarządu Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach, Katowice. 

Janusz Reznik, Emerytowany inż. projektant 

konstrukcji budowlanych, Gliwice. 

Andrzej Rozpłochowski, Przywódca strajku Hu-

ty Katowice w roku 1980 i sygnatariusz zawar-

tego tam Porozumienia Katowickiego, współ-

twórca NSZZ „Solidarność” i więzień polityczny 

PRL, publicysta, Katowice. 

Dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak, Prezes Sto-

warzyszenia Misericordia w Zabrzu. 

Czesław Ryszka, Dziennikarz i pisarz, Senator 

RP, Czeladź. 

Lek. stom. Wanda Sanocka, Klub Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach, Sekcja Zabrze, Za-

brze. 

Mgr inż. Andrzej Sanocki, Klub Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach, Sekcja Zabrze, Zabrze. 

Dr hab. inż. prof. PŚ Barbara Sensuła, Katolik, 

Katowice. 

Dr inż. Helena Smolik, Gliwice. 

Dr hab. inż. Marek Smolik, Emeryt – Politechni-

ka Śląska, członek Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach – sekcja w Gliwicach, Gliwice. 

Dr inż. Janusz Sobieszczański, Delegat na Walne 

Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ "Solidarność", emeryt, Warszawa. 

Ewa Solorz, Gliwice. 

Bolesław Stożek, Wieloletni prezes Klubu Inte-

ligencji Katolickiej w Myślenicach, obecnie 

członek Zarządu. 

Krystyna Stożek, Członek Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Myślenicach. 

Zbigniew Syrek, Prezes Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Myślenicach. 

Jan Sznajder, Prezes Koła Gliwickiego Towarzy-

stwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Gliwice. 

Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Profe-

sor zwyczajny na Uniwersytecie Śląskim, kon-

sultor Rady ds. Społecznych Episkopatu Polski. 

Kazimierz Świtalski, Członek Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Częstochowie. 

Mgr inż. Jan Świtkowski, Członek założyciel 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Katowice. 

Prof. zw. dr hab. Ewa Talik, Katowice. 
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Mgr inż. Jan Tkocz, Przewodniczący Parafialne-

go Koła Rodzin Katolickich, Gliwice. 

Danuta Tula, Wiceprezes Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Myślenicach. 

Adam Turula, Historyk, dziennikarz i producent 

tv, Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności. 

Józef Uniowski, Przewodniczący Koła przyjaciół 

Radia Maryja, Gliwice. 

Dr inż. Piotr Urbanowicz, Klub Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach. 

Dr hab. inż. Stanisław Waluś, Były radny Sejmi-

ku Samorządowego Województwa Śląskiego, 

członek założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach, członek Chrześcijańskiego Forum 

Pracowników Nauki, Gliwice. 

Dr inż. Andrzej Wawszczak, Emeryt, adiunkt na 

Politechnice Łódzkiej, Brzezin koło Łodzi. 

Dr Maria Wieloch, Prezes Stowarzyszenia Ro-

dzina Ponarska, członek Koła Caritas przy Parafii 

Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-

Sobieszewie, Gdańsk. 

Dr Anna Winiarska, Katowice. 

Dr Antoni Winiarski, Członek honorowy Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach, przewod-

nik beskidzki i pilot wycieczek. Katowice. 

Piotr Witkowski, Członek założyciel Klubu Inte-

ligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, aktualnie 

członek Zarządu, Bielsko-Biała. 

Bożena Woźnicka, Członek Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Częstochowie. 

Jerzy Woźnicki, Członek Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej oraz Sądu Koleżeńskiego w Częstocho-

wie. 

Dr inż. Tadeusz Wrona, Prezydent Częstochowy 

w latach 1990-1995 i 2002-2009. 

Krystyna Wycisk, Gliwice. 

Krystyna Zabierowska, Emerytowany nauczyciel 

akademicki. 

Stefan Zabierowski, Emerytowany nauczyciel 

akademicki. 

Mgr filologii polskiej Witold Zajączkowski, Były 

radny miasta Gliwice, działacz Solidarności Na-

uki i Oświaty na poziomie krajowym i Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego, członek podziemia nie-

podległościowego w latach 80, odznaczony przez 

prezydenta Andrzeja Dudę Medalem Wolności i 

Solidarności, Gliwice. 

Edward Zieliński, Emeryt, Łomża. 

Teresa Ziółkowska, Gliwice. 

Witold Zmysłowski, Przewodniczący Rady Ru-

chów Katolickich Archidiecezji Katowickiej. 

 

Informacje w Internecie o ukazaniu się Li-

stu otwartego świeckich katolików 

https://ekai.pl/swieccy-katolicy-protestujemy-

przeciw-profanacji-wizerunku-matki-bozej-

jasnogorskiej/ 

pobrane 18 maja 2019 r. około 20.00 

https://www.niedziela.pl/artykul/42814/Swieccy-

katolicy-protestujemy-przeciw 

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/ne

ws/latest-news/List-Otwarty-Klubu-Inteligencji-

Katolickiej 

https://kslp.pl/aggregator/sources/3?page=4&qt-

sidebar_tabs=0 

pobrane 22 maja 2019 r. 

http://www.dasiedlce.pl/aggregator/sources/1?pa

ge=6&%24Path=izjeaossyszt 

pobrane 22 maja 2019 r. 

 

Podziękowania za List otwarty 
From: Padre Damiano [mail-

to:padredamiano1@gmail.com]  

Sent: Saturday, May 18, 2019 10:41 PM 
To: Andrzej Dawidowski 

Subject:  
Szczęść Boże! 

Panie Andrzeju,  

chciałem się podzielić jedną sprawą.  

W środę ostatnią byłem u ambasadora RP przy 

Stolicy Apostolskiej, p. Janusza Kotańskiego. 

Rozmawialiśmy o obecnej sytuacji w Polsce, 

Kościele i stosunku do polskiego Kościoła. Wy-

raźnie zwrócił uwagę na to, że tylko KIK kato-

wicki zaprotestował przeciw profanacji MB; 

ubolewał, że nie stać na to było innych (także 

niektórych ludzi z KIK warszawskiego, bo po-

noć nie wszyscy są tzw. "otwartymi świeckimi 

katolikami").  

Stąd też chciałem Wam podziękować za tę po-

stawę! Bóg zapłać! 

Ależ byłem dumny z tego, że jestem z Katowic! 

pozdrawiam serdecznie 

ks. Damian Bednarski 
 

Od: grzegorz.olszowski@archidiecezjakatowicka.pl 

<grzegorz.olszowski@archidiecezjakatowicka.pl 

Date: pon., 20 maj 2019 o 06:58 

Subject: OD: Stop dla profanacji i obrażania 

uczuć religijnych: List otwarty 

To: Antoni Winiarski <winiarant@gmail.com> 

+ Grzegorz Olszowski  

Bardzo dziękuję za Waszą inicjatywę i za prze-

kazany list. Pozdrawiam i błogosławię   

Wysłano z telefonu komórkowego Huawei 

https://ekai.pl/swieccy-katolicy-protestujemy-przeciw-profanacji-wizerunku-matki-bozej-jasnogorskiej/
https://ekai.pl/swieccy-katolicy-protestujemy-przeciw-profanacji-wizerunku-matki-bozej-jasnogorskiej/
https://ekai.pl/swieccy-katolicy-protestujemy-przeciw-profanacji-wizerunku-matki-bozej-jasnogorskiej/
https://www.niedziela.pl/artykul/42814/Swieccy-katolicy-protestujemy-przeciw
https://www.niedziela.pl/artykul/42814/Swieccy-katolicy-protestujemy-przeciw
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/List-Otwarty-Klubu-Inteligencji-Katolickiej
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/List-Otwarty-Klubu-Inteligencji-Katolickiej
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/List-Otwarty-Klubu-Inteligencji-Katolickiej
https://kslp.pl/aggregator/sources/3?page=4&qt-sidebar_tabs=0
https://kslp.pl/aggregator/sources/3?page=4&qt-sidebar_tabs=0
http://www.dasiedlce.pl/aggregator/sources/1?page=6&%24Path=izjeaossyszt
http://www.dasiedlce.pl/aggregator/sources/1?page=6&%24Path=izjeaossyszt
mailto:padredamiano1@gmail.com
mailto:grzegorz.olszowski@archidiecezjakatowicka.pl
mailto:grzegorz.olszowski@archidiecezjakatowicka.pl
mailto:winiarant@gmail.com
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+ Kazimierz Górny 
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List do Stanisława Walusia: 

 
Przemyśl, 24.VI.2019. 

Szanowny Panie Profesorze, 

szczerze dziękuję za podjętą przez Panów inicjatywę w obronie prawa do szacunku sacrum, wystawia-

nego dziś na ataki nowych ideologii ateistycznych. Dziękuję też za przesłaną dokumentację a prace Pań-

stwa polecam Bożej opiece – 

+ Józef Michalik 
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List do Stanisława Walusia: 

 
Szanowny Panie Doktorze! 

Dziękuję za list w sprawie profanacji obrazu 

Matki Bożej Jasnogórskiej. 

W łączności ducha troszczymy się o uzdrowie-

nie skołatanych serc Polaków. 

W Panu naszym 

+ Stefanek 

8.7.2019 R 

 

Dalsze podpisy pod Listem otwartym 

z 18 maja 2019 r. 

Józef Belski, Rycerz Kolumba. 

dr hab. Józef Biolik, prezes Parafialnego Oddzia-

łu Akcji Katolickiej w parafii św. Jadwigi Ślą-

skiej w Tychach. 

mgr historii sztuki, Helena Dobranowicz, dzia-

łaczka opozycji demokratycznej, kultury nieza-

leżnej i podziemnej Solidarności Podbeskidzia, 

Bielsko-Biała. 

mgr Czesław Duda, emeryt, w poprzednich ka-

dencjach wiceprezes, sekretarz, członek komisji 

rewizyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach, leg 4314 działacza opozycji antyko-

munistycznej i osoby represjonowanej z powo-

dów politycznych, odznaczony Krzyżem Wolno-

ści i Solidarności, Katowice. 

dr hab. inż. Piotr Gawor, em. prof. nadzw. Poli-

techniki Śląskiej, Gliwice. 

Marcin Grajewski, Tychy 

prof. dr hab. inż. Zbigniew G. Grzywna, prof. 

zw. Politechniki Śląskiej, Gliwice. 

Jan Jedynak, emeryt, Pyskowice. 

dr Weronika Juroszek, adiunkt Uniwersytetu 

Śląskiego, Mikołów. 

dr inż. Halina Kamionka-Mikuła, emerytowany 

pracownik Politechniki Śląskiej, Gliwice. 

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, przez 

8 lat wicedyrektor ds. naukowych Instytutu 

Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Gliwice. 

Jadwiga Krzemińska, emerytka, Klub Inteligen-

cji Katolickiej w Opolu. 

Andrzej Lesiewicz, członek Zarządu KIK w Ka-

towicach. 

Prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat, Prezes 

Honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Gdańsku. 

mgr inż., mgr pedagogiki, Janina Miazgowicz, 

mediator stały z listy Sądu Okręgowego w Ka-

towicach, Mikołów. 

mgr inż. Paweł Mierzwiński, Główny Inspekto-

rat Ochrony Środowiska, Centralne Laborato-

rium Badawcze, Oddział Katowice. 

mgr inż. Rajmund Pollak, autor książek pt.: „Siła 

przebicia”, „Polacy wyklęci z FSM za komuny 

i podczas włoskiej inwazji” i „Capo z licencją. 

Cena odwagi cywilnej”, Bielsko-Biała. 

mgr inż. Alina Rejman-Burzyńska, emerytowany 

pracownik Głównego Instytutu Górnictwa, Ka-

towice. 

Irena Sanocka, emeryt, Gliwice. 

Wojciech Siciński, emeryt, KIK Wrocław, Wro-

cław. 

Andrzej Sikora, Klub Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała. 

Danuta Sobczyk, wiceprezes KIK w Katowi-

cach, Siemianowice Śl. 

mgr matematyk Jadwiga Stanek, emerytowana 

nauczycielka, Siemianowice Śląskie. 

Beata Stradomska, Gliwice. 

Wala Joanna, sekretarka, Jastrzębie Zdrój. 

Stefan Wieczorek, emeryt, Siemianowice Ślą-

skie. 

mgr Jolanta Zalewska, współzałożycielka Nie-

publicznej Szkoły Podstawowej „Pod Skrzydła-

mi” im. Michała Archanioła w Zabrzu, Zabrze. 

Kazimiera Złotos, członek Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach, Katowice. 

mgr Barbara Maria Zuberek, emeryt. prac. 

Głównego Instytutu Górnictwa, Cieszyn. 

prof. dr hab. inż. Wacław Marian Zuberek, eme-

ryt. prof. zw. Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn. 

Opracował Stanisław Waluś 
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Wspomnienie ks. Józefa Dancha 
 

Księdzu Józefowi Danchowi poświęcono jeden 

marcowy wieczór w parafii Imienia Najświętszej 

Maryi Panny w Cieszynie-Bobrku. Odbyła się 

tam prezentacja multimedialna książki: „Ksiądz 

Józef Danch 1945-1982 we wspomnieniach i fo-

tografiach” autorstwa Wojciecha Sali, który 

działał z tym kapłanem w katowickim duszpa-

sterstwie akademickim. Prezentację połączono 

z Mszą św. sprawowaną w intencji ks. Dancha – 

urodzonego w Rudzie Śląskiej i wyświęconego 

na kapłana w 1971 r. (…) 

Opiekował się również miejscowym duszpa-

sterstwem akademickim i Klubem Inteligencji 

Katolickiej, pełniąc posługę kapelana Klubu. 

Zmarł 10 sierpnia 1982 r., ginąc w wypadku sa-

mochodowym w Starych Panewnikach, a spoczął 

na cmentarzu na Bobrku. (…) 

Do udziału w wydarzeniu zaprosiła parafia 

Imienia Najświętszej Maryi Panny oraz Kluby 

Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, Cie-

szynie, Chrzanowie, Katowicach i Rudzie Ślą-

skiej. 

Monika Jaworska, Niedziela, nr 15, 14 IV 

2019, Niedziela na Podbeskidziu, nr 15 (746), T, 

rok LXII, 14 IV 2019, s VIII 

 

 

Spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń 

Katolickich Diecezji Gliwickiej 
 

Okresowe spotkanie Rady Ruchów i Stowa-

rzyszeń Katolickich Diecezji Gliwickiej, koor-

dynującej działania poszczególnych wspólnot, 

odbyło się 6. czerwca 2019 r. w Centrum Eduka-

cyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach. W Ra-

dzie uczestniczy − poprzez swojego przedstawi-

ciela − także Klub Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach, którego Sekcje w Zabrzu, Gliwicach 

i Bytomiu działają na terenie Diecezji Gliwic-

kiej. W programie spotkania było: omówienie 

obchodów 20. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II 

w Gliwicach, w tym Marszu dla Życia i Rodziny, 

przekazanie informacji o Kursie Formatora 

2019/20, oraz omówienie wydarzeń wakacyj-

nych i spraw bieżących. Dokonano posumowa-

nia roku 2018/19 oraz wskazania perspektyw na 

przyszłość. 

Reprezentantów ruchów i Stowarzyszeń pro-

szono o odpowiedź na dwa pytania: jakie naj-

ważniejsze wydarzenie dla twojej wspólno-

ty/ruchu miało miejsce w minionym roku oraz 

w perspektywie kolejnego roku jakiej pomocy 

czy wsparcia dla rozwoju ruchu mógłbym ocze-

kiwać i od kogo?  

W swojej odpowiedzi, rozszerzając tutaj wy-

powiedź, przedstawiłem oddzielnie ważne wyda-

rzenie dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach jako całości oraz jego zabrzańskiej 

Sekcji. 

Dla KIK-u za takie wydarzenie uznałem przy-

jęcie 9 maja 2019 r. Apelu w sprawie aktualnej 

sytuacji społecznej w Polsce. Apel, w całości 

opublikowany w biuletynie KIK w Katowicach 

„Dlatego” nr 5/2019 oraz na stronie internetowej 

KIK w Katowicach, wyraża zaniepokojenie nad-

używaniem w Polsce wolności i demokracji do 

prywatnych celów, kosztem burzenia ładu spo-

łecznego. Wzywa do powstrzymania się od 

oszczerczej, uogólniającej krytyki Kościoła kato-

lickiego, zdecydowanej reakcji władz i mediów 

na ataki na obiekty sakralne oraz bluźniercze 

wykorzystywanie symboli religijnych. Stwier-

dza, że zapewnienie ładu społecznego jest moż-

liwe przy kierowaniu się prawem miłości Boga 

i bliźniego. KIK w Katowicach zajmował stano-

wiska także w innych niepokojących zjawisk 

w życiu społecznym.  

Dla zabrzańskiej Sekcji KIK takim najdono-

śniejszym wydarzeniem był, podobnie jak 

w ubiegłych latach, znaczący w skali kraju, 

udział w działaniach na rzecz „Dzieła Nowego 

Tysiąclecia”. Podczas zbiórki na Fundusz Sty-

pendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącle-

cia”, wspierający uzdolnioną młodzież z ubogich 

rodzin, uzyskiwana kwota była jedną z najwyż-

szych w kraju. Stypendyści Fundacji także włą-

czają się w naszą akcję, świadcząc o jej skutecz-

ności i wiarygodności oraz propagują wartości 

chrześcijańskie.  

W sprawie pomocy czy wsparcia dla rozwoju 

ruchów, odniosłem się do spraw ogólnych. Ana-

lizując wyniki ostatnich wyborów można by 

stwierdzić, że Diecezja powinna być uznana za 

teren misyjny, zresztą podobnie jak wiele in-

nych. Partie biorące udział w wyborach, jak i ich 

zgłoszeni kandydaci, dość jasno prezentowali 

swoje poglądy i kryteria działalności, m.in. utoż-

samiając się z komitetów wyborczych linią partii 

czy ugrupowań. Możliwe, że przekaz medialny 

i brak reakcji na niego, wprowadza zamieszanie 

w kategoriach moralnych, hierarchii wartości, 

w ocenie dobra i zła. Wtedy tym bardziej po-

trzebny jest jednoznaczny przekaz ze strony 
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duszpasterzy, skierowany do ogółu wiernych. 

W obiegu publicznym pojawiają się bowiem 

nowe tematy, potrzebujące oceny moralnej, któ-

rej brakuje. Przykładem jest inwazja ideologii 

gender. Jednym z jej wyrazów jest promowanie 

seksualizacji dzieci od najwcześniejszych lat ży-

cia, na przykład w oparciu o tzw. Standardy 

WHO zalecane m.in. przez samorząd warszaw-

ski (Standardy edukacji seksualnej w Europie − 

Standards for Sexuality Education in Europe). 

Publ.: Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej 

w Kolonii (BZgA), 2010. Tłum. wyd. Czelej Sp. 

z o.o., Lublin 2012). Można zapytać, czy wszy-

scy wierni wiedzą, że zalecana tam masturbacja 

jest grzechem, a namawianie do niej podwójnym 

grzechem. Oczekujemy od duszpasterzy, hierar-

chów Kościoła katolickiego, jednoznacznej oce-

ny czynów i postaw przy występującym rozmy-

waniu kategorii moralnych, gdyż ma to znacze-

nie dla życia publicznego. 

Wojciech Pillich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Świętego  

Ojczyzny; 2 do 10 VI 1979  
 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biel-

sku-Białej – 11 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) 

To obecnie, tu obok naszej Bazyliki 

w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej jest 

otwarta wystawa: „Bogu i Ojczyźnie. Kościół 

w okresie odzyskiwania przez Polskę 

niepodległości”. 

Ta ekspozycja przybliża sylwetki wielu na-

szych rodaków duchownych, którzy przyczy-

nili się do kształtowania świadomości naro-

dowej Polaków pod zaborami. To oni, oprócz 

tzw. ojców niepodległości, kształtowali du-

chowość, formowali sumienia przyszłych kadr 

administracji Polski niepodległej. Kultura re-

ligijna jednoczyła Polaków pod zaborami. Ka-

tolicyzm był niekwestionowaną wartością du-

chową łączącą naszych rodaków i niedopusz-

czającą do osłabienia poczucia polskości. 

Wartością, która jednoczyła różne, często 

przeciwstawne sobie inicjatywy, działania, 

umacniała tożsamość narodową. Naród, który 

nie może nawiązać do własnych dziejów, któ-

ry nie może wypowiedzieć się zgodnie ze 

swoją własną duchowością jest narodem nie-

wolniczym. Naród, który odcina się od histo-

rii, który się jej wstydzi, który wychowuje 

młode pokolenie bez powiązań historycznych, 

to naród renegatów. Nie są to moje słowa. W 

1972 r., gdy tu pracowałem jako organista, tak 

mówił Prymas Tysiąclecia. Nieopodal jego 

grobu się znajdujemy. Czekamy na rychłą je-

go beatyfikację. 

Polska kultura chrześcijańska jest skarbem 

narodowym. Trzeba ją pielęgnować i nie kon-

sumować zatrutych, ateistycznych produktów 

importowanych. W ostatnich miesiącach za 

przyczyną mocno reklamowanego filmu nie-

którzy niewierzący lub stojący z dala od Ko-

ścioła chcieli go leczyć, jak sami mówili. Ko-

ściół jest bosko-ludzką wspólnotą osób 

z Chrystusem jako głową.  

Żeby móc leczyć jakąkolwiek osobę trzeba 

ją najpierw zrozumieć i pokochać. Bez miło-

ści nie możemy skutecznie pomóc nikomu. 

Miłość Boga i bliźniego są nierozłączne, jak 

słyszeliśmy dziś w pierwszym czytaniu. Ko-

ścioła nie zrozumie się bez Chrystusa, czło-

wieka nie zrozumie się bez Chrystusa, łatwo 

stanie się niewolnikiem kogoś lub czegoś – 

pamiętne słowa polskiego papieża sprzed 

prawie 40 lat. 

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”. 

 

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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Jak przeżyłem pierwszą pielgrzymkę 

papieża Polaka Jana Pawła II 

w czerwcu 1979 roku 
 

Rok 1979 był dla mnie rokiem bardzo ważnym 

w życiu. Miałem wtedy 31 lat. Byłem wolnym 

człowiekiem, przynajmniej taki się czułem. By-

łem w okresie największej myśli twórczej wcie-

lając w życie wiele wzorów użytkowych i pro-

jektów racjonalizatorskich. Nie należałem do 

żadnej partii politycznej. Miałem już własne 

mieszkanie dobrze urządzone i samochód na 

miarę tamtych czasów. Miałem koleżanki i kole-

gów w pracy i poza pracą, z którymi wspólnie 

organizowaliśmy spotkania i jeździliśmy na wy-

jazdy zagraniczne do państw w Układzie War-

szawskim, bo tylko tam można było bez proble-

mu wyjeżdżać. W pracy byłem dobrze ocenia-

nym pracownikiem. 

W polityce światowej był to okres niespokojny, 

wzniecany konfliktami wojennymi na świecie. 

Rosja sowiecka najechała Afganistan i wprowa-

dziła rządy komunistyczne. Konflikt pomiędzy 

USA i Związkiem Radzieckim trwał od zakoń-

czenia II wojny światowej. Nie był otwartym, ale 

polegał na wspomaganiu reżimów i partyzantów, 

które były przeciwne stronom. Okres ten zwany 

był Zimną Wojną. W państwach socjalistycznych 

kontrolowanych przez ZSRR ciągle dochodziło 

do protestów robotniczych. Wszędzie były krwa-

wo stłumione – Polska (kilka razy), Węgry, Cze-

chosłowacja. Państwa Bloku Wschodniego two-

rzyły militarny Układ Warszawski i gospodarczy 

RWPG, a państwa Zachodnie tworzyły Układ 

NATO i gospodarczy EWG. Bałkany też nie były 

spokojne. Sztucznie utworzona Jugosławia skła-

dająca się z wielu państw i Czechosłowacja skła-

dająca się z dwóch państw nie tworzyły monolitu, 

ale były tam państwa o swoich własnych kultu-

rach i tradycjach, co wykorzystywały Niemcy do 

antagonizowania narodów. Dla wszystkich naro-

dów bloku wschodniego był jeden wróg, czyli 

okupacja sowiecka. Na zewnątrz nie było to tak 

widoczne, ale społeczeństwa ciągle miały w swo-

jej podświadomości, że są zniewalane, nie mogą 

o sobie decydować, nie mogą się zrzeszać w nie-

zależne organizacje. Wszystko było podporząd-

kowanie pod nakaz i rozkaz, które tworzyły się w 

jednej siedzibie, to jest Moskwie. Każda próba 

niezależności kończyła się represjami i więzie-

niem, nawet śmiercią dla wielu opozycjonistów 

i księży Kościoła katolickiego. Wyraźnie było 

widać, że Układ Warszawski może mieć poważne 

problemy, bo państwa poddańcze zaczynają szu-

kać swojej podmiotowości. W Polsce od zakoń-

czenia II Wojny Światowej ciągle był duch odzy-

skania wolności. Nie było przywódcy, który 

miałby autorytet i poprowadził ku do wolności, 

oprócz Kościoła katolickiego, ale to było przy-

wództwo duchowe, a nie polityczne. Mówiło się 

o jakimś marginalnym Komitecie Obrony Robot-

ników, ale to były osoby, które miały bronić re-

presjonowanych robotników w wydarzeniach 

w Poznaniu w 1956 roku, na Wybrzeżu w 1970 

roku po masakrze robotników i ludzi idących do 

pracy przez wojsko i służby specjalne milicyjne, 

po 1968 roku po proteście studentów i po roku 

1976 po strajkach w Radomiu i Ursusie. Nie było 

odważnego, który stanąłby na czele robotników. 

KOR składał się w większości z młodych komu-

nistów, którzy chcieli przejąć władzę od starszych 

komunistów. W Narodzie, a zwłaszcza w mło-

dych osobach była ogromna siła w dążeniu do 

zmian, która co jakiś czas uwalniała się i była 

krwawo tłumiona. Ja też tę siłę odczuwałem, któ-

ra bezwiednie pociągała do czynu na zmiany, do 

lepszego życia, do połączenia się z zachodem. 

Pomimo, że słyszało się, że tam Boga i Jego 

przykazania stawia się daleko w tyle. Na temat 

zachodu było wiele informacji o wielkim bogac-

twie, ale też o pustce duchowej co wpływało na 

życie i o jego rozterkach. Ja i wiele osób z mojego 

środowiska duchem byliśmy silni, bo silny był 

przywódca duchowy prymas Polski Stefan Wy-

szyński. W tym czasie Polska była zadłużona na 

zachodzie do olbrzymich rozmiarów. Pierwszym 

sekretarzem i władcą narodu polskiego był 

Edward Gierek. On zadłużał Polskę na zachodzie. 

W moim środowisku nawet się cieszono, że tak 

ogromne ma Polska zadłużenie, bo ludzie myśleli, 

że zachód przejmie nas za długi. Zadłużenie Pol-

ski na zachodzie zostało zmarnowane w większo-

ści na wiele nieudanych i zbędnych inwestycji nie 

przyczyniających się do większego rozwoju Pol-

ski. W Polsce był przemysł, tylko narzucony 

przez ZSRR. Był to przemysł ciężki, huty i zakła-

dy produkujące zwłaszcza na potrzeby wojskowe. 

Produkty były wysyłane na wschód i do państw 

wprowadzających komunizm. Przemysł dla po-

trzeb społecznych i produkcji żywności, był 

w niewielkim stopniu rozwijany, a większość 

produktów była eksportowana na wschód, za rudę 

o słabej jakości, ropę naftową najdroższą w Euro-

pie i gaz ziemny dla Polski najdroższy. Aby nie 
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dopuścić do rozruchów drukowano pieniądz i da-

wano pracownikom, ale on nie miał pokrycia w 

towarach. Towary zaczynały być reglamentowa-

ne, a potem wprowadzono przydziały i kartki. 

Przed sklepami tworzyły się gigantyczne kolejki, 

gdzie stano po kilka dni, aby coś kupić. W kolej-

kach organizowały się komitety, które zapisywały 

według kolejności przybycia do kolejki. Niepokój 

ludzi rósł. Niezadowolenie widać było na ulicach, 

w zakładach pracy. Układ Warszawski trząsł się 

w posadach. Breżniew planował wojnę atomową 

prewencyjną z zachodem. Cały przemysł skiero-

wano na produkcję wojskową. Gromadzono po-

tężne zapasy żywności dla wojska. Była to wielka 

tajemnica Układu Warszawskiego. Wojna ato-

mowa miała się toczyć na ziemiach polskich.  

Znalazł się jeden oficer ze sztabu wojskowego 

Układu Warszawskiego Ryszard Kukliński, który 

zdradził całą operację wojskową Układu War-

szawskiego na państwa zachodnie. Pułkownik 

okazał się cennym nabytkiem dla wywiadu USA. 

Jako zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu 

Generalnego WP miał dostęp do tajnych wojsko-

wych informacji. W ciągu 10 lat współpracy 

przekazał Amerykanom ponad 40 tys. stron do-

kumentów wojskowych. Dotyczyły one między 

innymi projektu ataku armii państw Układu War-

szawskiego na kraje Zachodniej Europy, planów 

użycia przez ZSRR broni nuklearnej, danych 

technicznych najnowszego sowieckiego uzbroje-

nia, a także zamiaru wprowadzenia stanu wojen-

nego w Polsce. W 1981 roku zagrożony dekonspi-

racją uciekł do USA. Zmarł tam na udar mózgu 

11 lutego 2004 roku. Dla jednych jest bohaterem, 

który poświęcił karierę i bezpieczeństwo rodziny, 

by uratować ojczyznę. Za współpracę z CIA za-

płacił wysoką cenę. W 1984 roku polski sąd woj-

skowy skazał go zaocznie na karę śmierci za 

zdradę. Wyrok uchylono dopiero w 1997 roku. 

Ponadto dwaj jego synowie zginęli w USA w ta-

jemniczych okolicznościach i możliwe, że była to 

rosyjska zemsta. 

Doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta 

USA Jimmy’ego Cartera prof. Zbigniew Brzeziń-

ski nazwał Kuklińskiego pierwszym polskim ofi-

cerem w NATO. – Ujawniając plany Ameryka-

nom, udaremnił potencjalną inwazję Armii Ra-

dzieckiej na Zachód, w której wyniku Polska zo-

stałaby zniszczona – podkreśla politolog i emery-

towany chorąży Witold Adamczyk. Sam Kukliń-

ski tłumaczył, że do skontaktowania się z CIA 

skłoniła go analiza sowieckich planów ataku na 

Zachód. Według nich ZSRR planował błyska-

wiczne uderzenie i zaskoczenie przeciwnika 

ogromnymi siłami ponad dwumilionowej armii. – 

Jedynym ratunkiem dla NATO byłby wtedy atak 

nuklearny na przedpola Układu Warszawskiego, 

czyli na Polskę, aby uniemożliwić przerzucenie 

przez nasze terytorium głównych sił radzieckich – 

wyjaśnia chorąży Adamczyk. Mogło to spowo-

dować śmierć nawet 10 mln naszych obywateli.  

W tym tak niespokojnym czasie przychodzi 

informacja porażająca państwa Układu War-

szawskiego, a zwłaszcza ZSRR. 

16 października 1978 na zwołanym po śmierci 

Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głoso-

waniu kard. Karol Wojtyła został wybrany 

na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Zasiądzie 

na stolicy św. Piotra 22 października 1978. Jest też 

głową państwa watykańskiego. Dla mnie osobiście 

i dla większości w moim środowisku, nastąpiła 

jakby potężna ulga na sercu i duchu. Olbrzymia 

radość z tego, że mamy przywódcę, kogoś na za-

chodzie, kto nie zapomni o Polakach i przyczyni 

się do integracji Polski z zachodem i oderwania jej 

od wschodu. Taką wtedy mieliśmy podświado-

mość. Dla wrogów Polski staliśmy się bardzo nie-

bezpieczni, bo traciliśmy strach przed śmiercią, 

otrzymaliśmy nadzieję i siłę pokonania zła, czyli 

systemu totalitarnego i władzy komunistycznej. 

Umocnienie siły w nas zostało potwierdzone 

w czasie wizyty papieża Jana Pawła II 2 czerwca 

w Warszawie i modlitwy o Ducha Świętego i od-

nowienie oblicza tej Ziemi, tego Narodu. Tak jak 

Duch Święty dał siłę apostołom, którzy po śmierci 

Jezusa zamknęli się i w strachu chcieli się rozpro-

szyć, w obawie przed śmiercią od Żydów. Zstąpie-

nie Ducha Świętego dało im siłę i pokonało strach 

przed śmiercią. Wtedy stali się najbardziej groźni 

dla przeciwników Chrystusa. Odważnie poszli po-

śród „wilków” głosić naukę Jezusa, nie bojąc się 

śmierci. Tak też Duch dał siłę narodowi polskie-

mu, a uwieńczeniem tej siły było obalenie systemu 

totalitarnego i podpisanie umowy pomiędzy dele-

gacją strajkujących pracowników reprezentowaną 

przez Lecha Wałęsę, a władzą komunistyczną re-

prezentowaną przez Jagielskiego. Było możliwe 

tworzenie wolnych związków zawodowych − jako 

jeden z 21 postulatów. Miałem wtedy 31 lat i pełną 

świadomość polityczną w jakiej znajdowała się na-

sza Ojczyzna.  

Odczuwało się, że po wizycie papieża Polaka 

coś się w najbliższej przyszłości wydarzy. Wiele 

osób odnosiło to wydarzenie do różnych prywat-
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nych objawień i proroctw na temat Polski. Karol 

Wojtyła urodził się w wolnej Polsce, II Rzeczpo-

spolitej i dokładnie znał czasy przedwojenne, ale 

też wychowywał się i działał w systemie totalitar-

nym. Znał dokładnie zamiary komunistów. Wła-

dza robotnicza strzelała do robotników w1956 ro-

ku, w 1968 do studentów, w 1970 do robotników 

wybrzeża mordując wielu, w 1976 do robotników 

Radomia i Ursusa. Tworzyły się ruchy wolno-

ściowe oparte na nowym pokoleniu żołnierzy 

podziemia polskiego i oparte na młodym pokole-

niu komunistów, którzy chcieli przejąć władzę od 

dziadków. O władzę wśród komunistów też ście-

rały się różne frakcje jak Natolińczycy, Partyzan-

ci, Moczarowcy, Puławianie. Karol Wojtyła był 

dokładnie zorientowany w polskiej polityce.  

Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II pragnął 

odwiedzić Polskę i uroczyście zakończyć Synod 

Diecezji Krakowskiej, uczcić 900. rocznicę mę-

czeńskiej śmierci krakowskiego biskupa św. Sta-

nisława i pożegnać się z rodakami. Wybrał datę 

maj 1979 roku w 900. rocznicę męczeńskiej 

śmierci biskupa Stanisława. Dygnitarze partyjni 

dostrzegali w osobie św. Stanisława symbol kon-

fliktu między władzą świecką a Kościołem. Ich 

głównym powodem sprzeciwu wobec tej daty 

było jednak zademonstrowanie swej władzy 

i pokazanie kto dyktuje warunki. Władze toczyły 

bój nie tylko o termin pielgrzymki, ale także o jej 

trasę. Nie zgodziły się bowiem, aby Jan Paweł II 

spotkał się z wiernymi ziemi śląskiej w Pieka-

rach Śląskich oraz w Trzebnicy. Z pielgrzymko-

wej trasy także zostało wyeliminowane osiedle 

1000-lecia w Częstochowie oraz Nowa Huta. 

W zamian za to zaproponowano papieżowi na-

wiedzenie niemieckiego obozu koncentracyjnego 

w Auschwitz-Birkenau. 

Władze komunistyczne początkowo nie godziły 

się na wizytę, a potem na tę datę. Po dłuższych 

negocjacjach Edward Gierek zgodził się na wizy-

tę. Leonid Breżniew na to zgody nie wyraził 

i ostro ostrzegał i namawiał Gierka na odstąpienie 

od tej decyzji, bo Polacy będą żałować. Mimo 

wszystko Gierek chciał ocieplić swój wizerunek 

wśród Polaków, zachodu i uwiarygodnić się na 

zachodzie bo zaciągnął potężne długi. Ja miałem 

w świadomości jak i większość Polaków, że ta 

wizyta przyczyni się do obalenia komunizmu 

w Polsce, nie przez rewolucję, ale pokojowo, bo 

Polacy świetnie się zorganizują i stracą strach 

przed represjami, przed śmiercią. Wizytę papieża 

ustalono na 2-10 czerwca. 2 czerwca to była wigi-

lia święta Zesłania Ducha Świętego. 

Hasłem pielgrzymki było: Gaude Mater Polo-

nia, czyli Raduj się Matko Polsko. Papież od-

wiedził: Warszawę (2 – 3 VI), Gniezno (3 VI), 

Częstochowę (4 – 6 VI), Kraków (6 VI), Kalwa-

rię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim – 

Brzezinkę (7 VI), Nowy Targ (8 VI), Kraków 

(8 – 10 VI). Każdy z Polaków, który słyszał sło-

wa Papieża odbierał jakby do niego mówił. Bar-

dzo dokładnie słuchano każdego słowa, które 

dawało otuchę, nadzieję i uwalniało od totalita-

ryzmu, chociaż tego bezpośrednio nie mówił, ale 

znając w tym czasie atmosferę komunistyczną, 

władzę totalitarną, poddaństwo, wyraźnie odbie-

rało się w świadomości krytykę tego ustroju 

i walkę o podmiotowość i prawa człowieka. 

Każde słowo papieża było też odbierane jako 

podtekst do sytuacji politycznej. Gdy papież 

mówił o godności człowieka, to ja i większość 

odnosiła to do braku godności dla jednostki 

ludzkiej w pracy i w państwie. Dawało to wielką 

siłę i odwagę, mając w świadomości potęgę du-

chową i oddziaływania tej osoby na świat. 

W każdym miejscu pobytu Papieża witały tłumy 

ludzi. W Krakowie i na Błoniach 6, 8, 9 czerwca 

1979 roku było około 5 mln ludzi. To wszystko 

należało przygotować. Tysiące wolontariuszy 

pomagało w organizacji i utrzymania porządku. 

Władze wymusiły na Kościele, aby wprowadzo-

no karty wstępu na spotkania. Komuniści chcieli 

znać dokładny scenariusz pielgrzymki i treść 

przemówień – homilii. Komuniści przez swoje 

osoby włączone do organizatorów wiele kart 

niszczyli, aby ograniczyć ilość osób na spotka-

niach. Starali się też wymusić na hierarchii ko-

ścielnej, aby ograniczyli ilość pielgrzymów z po-

szczególnych diecezji. Mimo, iż w uroczysto-

ściach z Janem Pawłem II uczestniczyło ponad 

10 mln wiernych, to wielu chętnym zostało to 

uniemożliwione przez ograniczenie liczby piel-

grzymów w diecezjach.  

W Warszawie papież dał przesłanie Polakom: 

„Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy 

klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej 

rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka 

bowiem nie można do końca zrozumieć bez 

Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie 

sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie mo-

że zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego wła-

ściwa godność, ani jakie jest jego powołanie 

i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego 
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wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego 

Chrystusa nie można wyłączać z dziejów czło-

wieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nie 

można też bez Chrystusa zrozumieć Dzieje Pol-

ski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, któ-

rzy przeszli i przechodzą przez ziemię. Dzieje 

ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dzie-

jami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się 

w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami 

zbawienia. (…) Jeśli jest rzeczą słuszną, aby 

dzieje narodu rozumieć poprzez każdego czło-

wieka w narodzie – to równocześnie nie sposób 

zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólno-

cie, którą jest jego naród. (…)” Na zakończenie 

homilii papież zwrócił się w mocnych słowach 

modlitwą do Boga: „Niech zstąpi Duch Twój! 

Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi!” Ta modlitwa była dla większości 

zgromadzonych i słuchających tych słów wy-

zwaniem do zmiany oblicza Polski. Polska była 

pod okupacją ZSRR i komunistów jakich ZSRR 

narzucił Polsce. Odnowa powinna być duchowa 

i realistyczna pod działaniem Ducha Świętego 

w sposób pokojowy. Dokładnie to Polacy zro-

zumieli. Komuniści tego tak nie odebrali, bo 

w Boga i Ducha nie wierzyli. Nie wierzyli, że 

Duch który zstąpi na Polaków da im niesamowi-

tą siłę i odwagę do działania. Duch dał Polakom 

pokonanie strachu przed śmiercią. Tak jak na 

apostołów zstąpił Duch Święty i wtedy otrzymali 

odwagę, nawet nie bali się zginąć za Chrystusa 

i za wiarę. Osoby, które nie boją się śmierci 

w walce dla dobra drugiego człowieka, czy dla 

dobra grup społecznych w osiąganiu celu, są 

najbardziej niebezpieczne dla systemów totali-

tarnych.  

W Gnieźnie Jan Paweł II podkreślał jedność 

chrześcijańskich narodów oraz rolę i zadanie 

Kościoła w obronie praw człowieka. Jan Paweł 

II m.in. mówił: „Czyż Chrystus tego nie chce, 

czy Duch Święty tego nie rozporządza, ażeby ten 

papież – Polak, papież – Słowianin, właśnie te-

raz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej 

Europy, na którą składają się dwie wielkie trady-

cje: Zachodu i Wschodu? (…) Ten papież – 

świadek Chrystusa, miłośnik Jego Krzyża 

i Zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miej-

sce aby dać świadectwo Chrystusowi żyjącemu 

w duszy jego własnego narodu, Chrystusowi ży-

jącemu w duchach narodów, które kiedyś przyję-

ły Go jako Drogę, Prawdę i Życie. (…) Przycho-

dzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego 

Kościoła, Europy i świata mówić o tych często 

zapomnianych narodach i ludach. (…) Przycho-

dzi wszystkie te narody i ludy – wraz ze swoim 

własnym – przygarnąć do serca Kościoła: do 

serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie”. 

Papież wskazuje, że Duch Święty chce, aby jed-

ność ogarnęła Wschód i Zachód, bez podziałów, 

granice nie podzielą Ducha Narodów. Dla mnie 

była to też jasna wypowiedź do porzucenia wro-

giej doktryny komunizmu. 

W Częstochowie Jan Paweł II mówił, iż na Ja-

snej Górze bije serce narodu: „Jasna Góra jest 

sanktuarium Narodu. Trzeba przykładać ucho do 

tego świętego Miejsca, aby czuć, jak bije serce 

Narodu w Sercu Jego Matki i Królowej. A jeśli 

bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się 

w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umoc-

nienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, 

jednostek, środowisk – trzeba przyjąć to wołanie. 

Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swo-

jemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej 

ziemi. (…) Tutaj zawsze byliśmy wolni!” 

W Częstochowie wskazał na rodzinę, środowi-

ska, jednostkę i własne sumienie. Wezwał do 

uporządkowania i umocnienia sumień i wartości 

w tych grupach i jednostkach, poczynając od 

siebie. 

Pielgrzymi szlak obejmował też miejsca drogie 

Ojcu Świętemu. Pierwsza na trasie była Kalwa-

ria Zebrzydowska, gdzie jako mały chłopiec, 

a następnie jako kapłan, arcybiskup i kardynał 

przychodził na „kalwaryjskie dróżki”, aby się 

modlić. Jako papież przybył do Kalwarii, aby za 

pośrednictwem Matki Bożej zawierzyć Chrystu-

sowi „sprawy szczególnie trudne i odpowie-

dzialne” w swojej posłudze. Następnie Jan Paweł 

II udał się do Wadowic, gdzie po raz trzeci uca-

łował chrzcielnicę, przy której 20 czerwca 1920 

r. otrzymał sakrament chrztu św. Pierwszy raz 

uczynił to jako arcybiskup w 1966 r. podczas 

obchodów milenijnych. Po raz drugi jako kardy-

nał, w 50 rocznicę swoich urodzin. 

Do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-

Birkenau Jan Paweł II udał się, aby uklęknąć na 

„Golgocie naszych czasów”. Zatrzymał się przy 

tablicy żydowskiej, rosyjskiej i polskiej, wobec 

których, jak mówił, nie można przejść obojętnie. 

W homilii m.in. mówił: „Ten to naród, który 

otrzymał od Boga przykazanie ‘Nie zabijaj’, 

w szczególnej mierze doświadczył na sobie ‘zabi-

jania’. (…) Oświęcim jest rozrachunkiem 

z sumieniem ludzkości poprzez tablice, które 
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świadczą o ofiarach, jakie poniosły narody. Oświę-

cim jest miejscem, którego nie można tylko zwie-

dzić. Trzeba przy tych odwiedzinach pomyśleć 

z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści”. 

W następnym dniu pielgrzymki Jan Paweł II 

mógł zbliżyć się do swych ukochanych gór i na-

wiedził Nowy Targ. Z humorem powiedział, iż 

góry „zawstydziły się i zasłoniły”, gdyż z ledwo-

ścią widać było tylko Gorce i Turbacz. W homilii 

prosił swoich rodaków, aby szanowali nie tylko 

pracę na roli, ale także aby zawsze stawali 

w obronie prawa do życia dziecka poczętego. Te-

go samego dnia wieczorem Jan Paweł II spotkał 

się z młodzieżą na Skałce w Krakowie. Entu-

zjazm wśród młodych był przeogromny. Papież 

nie odczytał wcześniej przygotowanego przemó-

wienia, a wygłosił zaimprowizowaną mowę. 

M.in. mówił: „Wy macie przynieść ku przyszłości 

to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, które-

mu na imię ‘Polska’. Jest to doświadczenie trud-

ne. Chyba jedno z trudniejszych w świecie, w Eu-

ropie, w Kościele. Tego trudu nie lękajcie się!”. 

Pielgrzymka ta zapoczątkowała tradycję spotkań 

Papieża z młodzieżą „pod oknem na Franciszkań-

skiej 3”. Papież prowadził z młodymi dialog, żar-

tował i śpiewał. W przedostatnim dniu, na kra-

kowskich Błoniach zgromadziło się około 2 mln 

osób, aby uczestniczyć we Mszy św. celebrowa-

nej przez Papieża – Rodaka. W homilii papież 

bardzo wyraźnie zaakcentował po co przybył do 

Polski, aby umocnić Polaków w wierze. W homi-

lii więc mówił o sakramencie bierzmowania: „Po-

zwólcie przeto, że tak jak zawsze przy bierzmo-

waniu biskup i ja dzisiaj dokonam owego apostol-

skiego włożenia rąk na wszystkich tu zgromadzo-

nych, na wszystkich moich rodaków. (…) Musi-

cie być mocni tą mocą, którą daje wam wiara! 

Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być 

wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż 

w jakiejkolwiek epoce dziejów”.  

W Nowy Targu papież nawiązał do ochrony ży-

cia od poczęcia do naturalnej śmierci, a w Kra-

kowie na Skałce z młodzieżą mocno wybrzmiały 

słowa: Nie lękajcie się trudu przenieść ku przy-

szłości olbrzymie doświadczenia Dziejów Polski. 

Wyraźnie dał do zrozumienia, że Dzieje Polski 

zaczęły się od przyjęcia Chrztu Świętego i takie 

wartości należy nieść do następnych pokoleń. Na 

Błoniach w Krakowie mocno wybrzmiały słowa: 

„Musicie być mocni tą mocą, którą daje wam 

wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie 

być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba 

niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”. Papież wie-

dział jak wiara jest niszczona przez komunistów 

w Polsce i na zachodzie przez liberałów, którzy 

naukę czerpią z ruchów lewicowych. Widział ile 

małżeństw rozwodzi się, ile jest zabijania dzieci 

w łonie matek, jak dyskryminuje się katolików, 

Kościół i księży, jak społeczeństwo ulega po-

wtórnemu pogaństwu. Ja do Krakowa pojechałem 

z koleżankami samochodem Fiat 126P. Zatrzy-

mać musieliśmy się na szerokiej drodze przed 

Krakowem. Na Błonie od zaparkowania auta było 

około 8 km, które należało pokonać pieszo. Mieli-

śmy wejściówki gdzie dokładnie był nakreślony 

sektor. Obsługa pielgrzymów na Błoniach była 

wspaniała. Jak sięgnąć okiem były niekończące 

się sektory ludzi. Potem liczono na ponad dwa 

mln uczestników. Były centra gastronomiczne 

i przewoźne toalety. W tym czasie jeszcze 

wszystko należało do państwa. Spółdzielnia Spo-

łem zaopatrywała w towary spożywcze. Każdy 

był uśmiechnięty i bardzo życzliwy. Tłumnie szły 

całe rodziny z dziećmi, aby zobaczyć papieża Po-

laka, wysłuchać homilii i uczestniczyć we Mszy 

Świętej i uzyskać papieskie błogosławieństwo. 

Cała trasa, którą jechał Papież tak na Błonia, jak 

i wracając była obstawiona przez ludzi. Wynikało 

to stąd, że mimo tak dużej liczby ludzi i całkowi-

cie zapełnionej płyty na Błoniach w Krakowie, 

nie wszyscy mogli otrzymać kartę wstępu i oni 

gromadzili się na poboczach i chodnikach na tra-

sie przejazdu papieża. Pogoda była słoneczna. 

Temperatura w szczycie dochodziła nawet do 

27
o
C. Ja z koleżankami Beatką i Lidzią miałem 

miejsce w środkowej części płyty. Papieża wi-

dzieliśmy z dosyć dużej odległości, ale był dobrze 

widoczny. Radość na ulicach przekraczała wy-

obrażenia. Kolorowe baloniki, chorągiewki papie-

skie – watykańskie i polskie, wiwatowanie, śpie-

wy piosenek i pieśni kościelnych, brawa. Była to 

przeważnie młodzież. Każdy czuł się wolny 

w Polsce rządzonej przez komunistów. Odczuwa-

ło się, że wkrótce nastąpią zmiany, bo ta rzesza 

młodych ludzi nie da sobie wyrwać tej organiza-

cji, tej wolności, tym bardziej, że gospodarka do-

łowała, towarów było coraz mniej, żywność już 

była reglamentowana.  

Po pielgrzymce Polacy dokładnie policzyli się. 

Uczestników na spotkaniach z papieżem było po-

nad 10 mln i bardzo dobrze zorganizowanych. Do-

świadczenie w przygotowaniach i obsługa piel-

grzymów, dało Polakom duże doświadczenie. 

Z tych wolontariuszy po odzyskaniu wolności po-
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wstał Caritas, bo władze komunistyczne rozwiąza-

ły go. Polacy poczuli się silni, przestali się bać 

i zdali sobie sprawę, że rządzi nimi mniejszość. 

Niemalże dla każdego Polaka, Jan Paweł II był 

zwiastunem Dobrej Nowiny. Rodacy niebawem 

mogli przekonać się, że papieskie wołanie o Ducha 

Świętego, który miał odnowić oblicze ziemi, zosta-

ło wysłuchane. Duch dał siłę do walki o godność 

człowieka. Wszyscy odczuli, że po wizycie jest już 

inna Polska. Widzieli to też komuniści. Kilka mie-

sięcy później nastały masowe protesty i strajki 

w zakładach pracy w całej Polsce. Protestom towa-

rzyszył krzyż Chrystusa, obraz Matki Bożej Kró-

lowej Polski i obraz papieża Jana Pawła II. W pro-

testach w całej Polsce uczestniczyło około 10 mln 

pracowników we wszystkich dziedzinach życia 

w Polsce. Efektem tych protestów było podpisanie 

umowy pomiędzy reprezentacją związkową, która 

miała 21 postulatów, w tym Wolne Związki Za-

wodowe, a reprezentacją rządu komunistycznego 

w Polsce. Po podpisaniu porozumienia, nastąpiło 

zarejestrowanie w Sądzie Niezależnego Związku 

Zawodowego, który przyjął nazwę „Solidarność”. 

Do związku zapisało się ponad 10 mln pracowni-

ków we wszystkich dziedzinach życia w Polsce.  
 

 
Poświęcenie Sztandaru NSZZ „Solidarność” 

w Przedsiębiorstwie Energomontażowym Przemysłu 

Węglowego Chorzów. Poświęcenia dokonano w dniu 29 

II 1981 roku w parafii p.w. Św. Antoniego w Chorzowie. 

Sztandar zaraz po poświęceniu prezentuje Stanisław 

Tomsa Przewodniczący Związku w Przedsiębiorstwie. 
 

 

Awers sztandaru nawiązuje do jednego Związku 

ogólnopolskiego, który ma siedzibę w Gdańsku 

i przyjął nazwę „Solidarność”. Z lewej strony jest 

Leon Szweda projektant Sztandaru, z prawej Jan Mi-

kos, członek Komisji Zakładowej, delegat wielu ka-

dencji na Zjazd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ „Solidarność”, począwszy od 1981 roku i na 

zjazd wielu kadencji Zakładów Zaplecza Górnictwa 

i Energetyki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zakładów Zaplecza Górnictwa i Energetyk i groma-

dzący fundusze na wykonanie powyższego Sztanda-

ru. Sztandar ręcznie wyszywały siostry Boromeuszki 

w Piekarach Śląskich. 
 

 
Rewers sztandaru nawiązuje do państwowej firmy 

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Wę-

glowego Chorzów. Na sztandarze górnicze pozdro-

wienie Szczęść Boże. Orzeł jest jeszcze bez korony, 

bo to był okres komunistyczny. 
 

Ta krótka relacja tylko w części oddaje atmos-

ferę i efekty pielgrzymki Jana Pawła II w 1979 

roku do Polski.  

Jan Mikos 

 

 

„Polska pod Krzyżem” 
 

Była „Wielka Pokuta” w Częstochowie, był 

„Różaniec do granic” w całej Polsce. 

Modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzy-

żem” odbędzie się 14 września 2019 r. we Wło-

cławku, na lotnisku w Kruszynie. Informacje: 

www.polskapodkrzyzem.pl 

 

 

Nienawiścią w Kościół 
 

Rozmowa z ks. Wiesławem Meringiem, or-

dynariuszem włocławskim. 

~ We Wrocławiu został ugodzony nożem ksiądz, 

który zmierzał na Mszę św. Czy zbieramy 

żniwo bardzo intensywnej w ostatnich tygo-

dniach nagonki na kościół i kapłanów? 

http://www.polskapodkrzyzem.pl/


 39 

− Jestem przekonany, że tak właśnie się dzie-

je./ Prowokowanie agresji przynosi ostatecznie 

takie skutki, że ktoś kieruje ostrze noża w kie-

runku osoby tylko dlatego, że ona jest kapłanem. 

Trzeba to widzieć w pewnym ciągu zdarzeń. 

Najpierw próbowano do tego stopnia obniżyć au-

torytet księdza, biskupów, Kościoła w Polsce, 

abyśmy poczuli się obywatelami drugiej katego-

rii. Nie oszczędzono też Ojca Świętego Jana 

Pawła II, na co patrzyliśmy z ogromnym zdu-

mieniem. Doszła do tego fala obrażania uczuć 

religijnych, profanacji i bluźnierstw. 

Złe słowa i myśli muszą wydać złe owoce. 

Z myśli zawsze powstaje jakieś działanie. (…) 

~ Wczoraj kapłan przed kościołem został ugo-

dzony nożem, dzień wcześniej mężczyzna 

w Rypinie w czasie Eucharystii zaatakował 

siekierą ołtarz. Co się dzieje? 

− Sam fakt, że w czasie Mszy św. w kościele 

człowiek wchodzi z siekierą i chce ten ołtarz – 

miejsce dla chrześcijan najświętsze, symbol sa-

mego Chrystusa – zniszczyć, to jest coś, co nie 

mieści się w głowie. (…) 

~ Wspomniał Ksiądz Biskup, że w atmosferę 

nienawiści do Kościoła wpisuj się profanacje 

i bluźnierstwa, które ostatnio generuje ruch 

LGBT działający pod parasolem określonych 

włodarzy miast. Zaplanowana akcja? 

− Te środowiska doskonale wiedza, co robią, 

i nie ma tu przypadku. To są ludzie, którzy świa-

domie włączają się w nurt mający poniżyć 

chrześcijańską tradycję w Polsce i ostatecznie ją 

zniszczyć albo przynajmniej w oczach niektó-

rych ośmieszyć. Zaczęło się już wcześniej na 

tzw. czarnych marszach, na których padały wul-

garne antykościelne hasła. Dlaczego? Bo broni 

życia dzieci poczętych! To, co miało miejsce na 

tzw. marszu równości w Gdańsku, a także nie-

dawno w Warszawie, nie mieści się w ramach 

funkcjonowania normalnego społeczeństwa. Pro-

fanacja, bluźnierstwo, obrażanie uczuć religij-

nych milionów obywateli naszej Ojczyzny nie 

ma nic wspólnego z państwem prawa i zwykłą 

przyzwoitością. Ubolewać należy, że np. urzędu-

jącej prezydent Gdańska potrzeba było aż kilku 

dni, aby ustosunkować się do skandalicznych 

wydarzeń z marszu, w którym uczestniczyła. 

Oczywiście ruch LGBT jest obecnie wykorzy-

stywany do walki z Kościołem. (…) 

~ Jako katolicy nie możemy być bierni wobec 

ataków. 

− Co możemy, to powinniśmy robić. Żadnego 

przyzwolenia na zło. Jeżeli będziemy to robili 

solidarnie wszyscy, i kapłani, i świeccy, to ten 

nasz głos będzie bardziej słyszalny. (…) 

Trzeba też modlić się za siebie nawzajem. Ta 

modlitwa dodaje mocy każdemu działaniu. Nam 

czasem się wydaje, że modlitwa to wyraz bez-

radności, środek działania ludzi słabych. To nie 

jest kwestia słabości. Bo właśnie modlitwa doda-

je człowiekowi sił do takiego działania, które ma 

na celu jasne, zdecydowane opowiedzenie się po 

stronie prawdy i po stronie dobra. 

~ Dziękuję za rozmowę. 

Sławomir Jagodziński, Nasz Dziennik, 

 nr 134 (6490), 11 VI 2019, s. 3 

 

 

Chrześcijańskie Forum Pracowników 

Nauki 
 

W sobotę 18 maja odbyło się kolejne Walne 

Zebranie Chrześcijańskiego Forum Pracowni-

ków Nauki. Jako stowarzyszenie działo ono od 

2007 roku, skupiając zarówno wierzących na-

ukowców i doktorantów, jak też osoby zaintere-

sowane relacjami między nauką i wiarą.  

Forum jest przede wszystkim miejscem spo-

tkania, wymiany myśli, wzajemnej inspiracji – 

dla pogłębiania wiary, budowania spójnego 

światopoglądu uwzględniającego poznanie na 

drodze nauki i wiary, zachęty do rozwoju zawo-

dowego.  

Chcemy lepiej poznawać Boga – przez Jego 

słowo, Jego dzieło stworzenia. Chcemy wspólnie 

szukać odpowiedzi na pytania, wynikające 

z harmonii i napięć między nauką i wiarą. 

Chcemy z perspektywy wiary odnosić się do 

problemów środowiska akademickiego, pracy 

zawodowej, życia społecznego i osobistego.  

Tymi miejscami spotkań są między innymi or-

ganizowane co dwa lata konferencje cyklu Na-

uka-Etyka-Wiara. Dotyczyły one ostatnio takich 

tematów jak: „Wpływ ideologii na naukę i życie 

społeczne” (2018), „Nauka i wiara − wyzwania 

przyszłości” (2015), „Nauka − możliwości 

i ograniczenia” (2013), „Godność człowieka” 

(2011). Kolejna planowana jest na czerwiec 

2020 roku i będzie dotyczyć Bożego działania 

w świecie w interdyscyplinarnym podejściu. Do-

stępne są książkowe publikacje z każdej z tych 

konferencji.  

Co roku spotykamy się też na letnich konfe-

rencjach „Bryza”, organizowanych w różnych 
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rejonach Polski. Łączą one aktywny wypoczynek 

z refleksją dotyczącą integracji nauki i wiary, Pi-

sma świętego, modlitwy, rozwoju zawodowego. 

Na najbliższą zapraszamy w Gorce, do Niedź-

wiedzia koło Mszany Dolnej w dniach 18-28 lip-

ca br. 

Spotkania w ciągu roku zależą od aktywności 

Forum w danym mieście czy ośrodku akademic-

kim. Najczęściej mają one formę wykładów, 

spotkań dyskusyjnych, spotkań nieformalnych.  

Do włączenia się w działania Forum zachęca-

my również przyszłych naukowców – doktoran-

tów. Nawiązujemy też współpracę międzynaro-

dową z inicjatywami o podobnych do naszych 

celach.  

Więcej informacji dostępnych jest na naszej 

stronie internetowej www.chfpn.pl oraz na Face-

booku. Między innymi w dziale „O nas” za-

mieszczony jest statut ChFPN. 

Andrzej Zabołotny 

Przewodniczący ChFPN 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia 

Człowieka wręczyło nagrody  

Przyjaciel Życia i Cichy Bohater 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia 

Człowieka z okazji jubileuszu 20-lecia działal-

ności 19 maja przyznało nagrody Przyjaciel Ży-

cia. Pierwszymi laureatami zostali prof. Wanda 

Półtawska, dr Rafał Michalik, Teresa Król, prof. 

Alicja Grześkowiak. Tytuł Cichy Bohater przy-

znano natomiast państwu Annie i Zbigniewowi 

Kasprzykom, którzy wychowują trójkę dzieci, 

w tym chorego Karola. (…) 

– Wanda Półtawska jest lekarzem psychiatrą, 

współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą a póź-

niej Janem Pawłem II zajmując się tematyką mi-

łości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodziciel-

stwa. (…) 

– Rafał Michalik od 1964 roku pracuje jako 

pediatra. Od początku działalności zawodowej 

swą służbę lekarską wiązał z zaangażowaniem 

w obronę życia człowieka, dając przykład innym 

swoją postawą. W 1990 r. uczestniczył w two-

rzeniu Fundacji Pro Humana Vita, przy której 

uruchomił Przychodnię Zdrowia Rodziny, co 

umożliwiło realizowanie celów Fundacji w prak-

tyce (pomoc rodzinom, a w szczególności mat-

kom oczekującym na narodzenie poczętych 

dzieci). Jeszcze w okresie PRL-u opracował bro-

szurę pt. „Ocal życie bezbronnemu”, która za-

wierała bogaty zestaw materiałów dotyczących 

obrony życia dzieci przed urodzeniem. (…) 

– Teresa Król jest pedagogiem i metodykiem 

z powołania. Dzięki jej staraniom w czasach rzą-

dów ministra Mirosława Handkego do polskich 

szkół zostało wprowadzone wychowanie do ży-

cia w rodzinie. (…) 

– Alicja Grześkowiak jest doktorem habilito-

wanym nauk prawnych. W latach 1989-2001, 

przez cztery kolejne kadencje była senatorem RP 

i pełniła funkcję wicemarszałka i marszałka Se-

natu. Członek i konsultor Papieskiej Rady ds. 

Rodziny i Papieskiej Akademii Życia. (…) 

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od mszy 

św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędra-

szewskiego, który w kościele Niepokalanego 

Serca Maryi przy Klasztorze Sióstr Felicjanek 

w Krakowie mówił, że „być chrześcijaninem, 

przeżywać swoją chrześcijańską godność to tak-

że stać na straży życia drugiego człowieka”. (…) 

List do organizatorów i uczestników jubile-

uszowych obchodów PSOŻC skierował prezy-

dent Andrzej Duda. (…) 

https://kslp.pl/aggregator/sources/3?page=2&q

t-sidebar_tabs=0 

 

 

In vitro 
 

List otwarty Oddziału Śląskiego Katolickiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 

Katowice, 17.12.2008 r. 

W epoce, w której uroczyście proklamuje się 

nienaruszalne prawa osoby i publicznie deklaruje 

wartość życia, samo prawo do godnego życia jest 

łamane już w zarodku. 

Nie można ludzkiego embrionu traktować jako 

zwykłego zbioru komórek i selekcjonować we-

dług praw laboratoryjnych. 

W ośrodkach wykonujących zabiegi sztuczne-

go zapłodnienia liczba niszczonych embrionów 

sięga 80 procent. A nawet jeśli wyeliminujemy 

dotychczasowe praktyki zabijania, czy mrożenia 

„nadliczbowych ludzi” „wyprodukowanych” za 

pomocą techniki „in vitro”, to czy godne czło-

wieka jest poczęcie na szkle, w całkowicie nie-

naturalnych warunkach? Poczęcie w laborato-

rium; można powiedzieć na taśmie produkcyj-

nej? 

https://kslp.pl/aggregator/sources/3?page=2&qt-sidebar_tabs=0
https://kslp.pl/aggregator/sources/3?page=2&qt-sidebar_tabs=0
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Czy człowiek może być towarem na zamówie-

nie, czy człowiek może być spełnieniem kolejnej 

chęci posiadania przez człowieka – tym razem 

drugiego człowieka? A czy możemy posiąść 

drugiego człowieka? Przecież to narusza Jego 

wolność osobistą. 

Nauka Kościoła, w tym dokumenty watykań-

skie nie dopuszczają procedury in vitro (Donum 

Vitae, Evangelium Vitae, Humanae Vitae, 

a ostatnio Dignitas personae). Kardynał Javier 

Lozano Barragán, przewodniczący Papieskiej 

Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, pod-

czas obrad XI Europejskiego Kongresu Katolic-

kich Stowarzyszeń Lekarskich, jaki odbył się 

w Gdańsku w dniach 11-14 września 2008 roku 

wokół tematu „Prawo naturalne i prawo stano-

wione we współczesnej medycynie europej-

skiej”, użył następującego określenia: 

„laboratorium bez oratorium, czyli bez modli-

twy, staje się krematorium − pamiętajmy o Au-

schwitz.” 

Arcybiskup Hoser mówi o schizofrenii polity-

ków katolików wspierających ustawy sprzeczne 

z nauką Kościoła.  

Nie możemy wykorzystywać dyletanctwa spo-

łeczeństwa w stosunku do problemów moral-

nych. Nieuczciwością jest mówienie, że więk-

szość katolików popiera zabiegi in vitro, skoro 

takich sondaży nigdy nie było; poza tym kwestii 

moralnych nie rozstrzyga się na drodze sondaży. 

Jako lekarze katoliccy sprzeciwiamy się pro-

jektowi ustawy zezwalającej na zapłodnienia in 

vitro. Domagamy się wprowadzenia całkowitego 

zakazu stosowania tej metody. 

Prezes i Członkowie Oddziału Śląskiego Kato-

lickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 

https://dsz.katowice.pl/node/103 

 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

O. Leon Knabit zdecydowanie o karcie 

LGBT: Ludzie, opamiętajcie się!!!  

Nawróćcie się do Boga Waszego! 

O. Leon Knabit OSB w bardzo ostrych sło-

wach wypowiedział się na swoim blogu między 

innymi na temat „Deklaracji LGBT+” podpisa-

nej przez prezydenta Warszawy Rafała Trza-

skowskiego. „Ludzie, opamiętajcie się!” − apelu-

je do sumień polityków znany i ceniony w Pol-

sce benedyktyn. (…) 

Również na swoim blogu ojciec Knabit zamie-

ścił jeden ze swoich felietonów pochodzących 

z Dziennika Polskiego, w którym pisze:  

„Czynne uświadamianie dzieci jest przestęp-

stwem, pedofilią i w prawie polskim (na razie!) 

karane więzieniem. Gdyby jednak administra-

cyjnie wprowadzono Deklarację, jako po-

wszechnie obowiązującą, była by to powtórka 

z administracyjnie wprowadzanego ateizmu 

w krajach komunistycznych”. (…) 

Jeśli jakakolwiek grupa ludzi wśród swoich 

haseł na czołowych miejscach stawia zabijanie 

dzieci nienarodzonych i deprawację tych, co się 

jakoś urodziły, to nie jest polityka. To jest etyka, 

a właściwie kpiny z etyki. Przeciw człowiekowi. 

I tu trzeba wołać!!! Więc wołam: 

Ludzie, opamiętajcie się! 

Nawróćcie się do Boga Waszego! Tak, Wasze-

go! Miłosiernego! 

http://www.fronda.pl/a/o-leon-knabit-

zdecydowanie-o-karcie-lgbt-ludzie-opamietajcie-

sie-nawroccie-sie-do-boga-waszego,123860.html 
 

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) 

Parodia przed paradą 

Parada Równości, która pod patronatem 

i z udziałem prezydenta stolicy przeszła 

8 czerwca przez Warszawę, została poprzedzona 

„nabożeństwem ekumenicznym”, odprawionym 

przez działacza LGBT Szymona Niemca. (…) 

Wydarzenie krytycznie ocenili nie tylko katoli-

cy. – Żaden z Kościołów Polskiej rady Ekume-

nicznej nie ma nic wspólnego z Szymonem 

Niemcem – stwierdził bp Jerzy Samiec, prezes 

Rady. (…) 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,  

nr 24, rok XCVI, 16 VI 2019, s. 7 

 

 

https://dsz.katowice.pl/node/103
http://www.fronda.pl/a/o-leon-knabit-zdecydowanie-o-karcie-lgbt-ludzie-opamietajcie-sie-nawroccie-sie-do-boga-waszego,123860.html
http://www.fronda.pl/a/o-leon-knabit-zdecydowanie-o-karcie-lgbt-ludzie-opamietajcie-sie-nawroccie-sie-do-boga-waszego,123860.html
http://www.fronda.pl/a/o-leon-knabit-zdecydowanie-o-karcie-lgbt-ludzie-opamietajcie-sie-nawroccie-sie-do-boga-waszego,123860.html
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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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 XXXII 

Nasz cukier 

W czwartek 7 marca 2019 r. wszedłem do 

sklepu spożywczego i zapytałem czy jest cukier. 

Pani odpowiedziała, że nie ma – bo wszystek 

nasz cukier ludzie wykupili. Patrząc na półki nie 

zauważyłem żadnego cukru. Potem pani dodała, 

że przywiezie w sobotę. „Nasz cukier” to cukier 

produkowany przez Krajową Spółkę Cukrową 

S.A. Kod paskowy tego produktu zaczyna się na 

509.                                          Stanisław Waluś 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Lipiec 2019 

645 lat temu (19 lipca 1374 r.) w miejscowości 

Argua we Włoszech zmarł Franciszek Petrarka. 

Uważany jest za jednego z najwybitniejszych 

poetów wszystkich czasów (1304-1374). 

575 lat temu (10 lipca 1444 r.) w bitwie z Turka-

mi pod Warną zginął król Polski i Węgier Włady-

sław Jagiellończyk, zwany Warneńczykiem. 

445 lat temu (1 lipca 1569 r.) w Lublinie przed-

stawiciele stanów Polski i Litwy podpisali akt 

Unii Lubelskiej, jednoczącej oba kraje w jedno 

państwo. 1 lipca 1569 r. na sejmie walnym 

w Lublinie ustanowiono unię Korony Królestwa 

Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

która do historii przeszła jako Unia Lubelska. 

370 lat temu (10 lipca 1649 r.) − początek oblę-

żenia wojsk polskich w Zbarażu przez Bohdana 

Chmielnickiego i chana tatarskiego. 

175 lat temu (8 lipca 1844 r.) na Górze św. Anny 

na Śląsku osiadł małopolski reformata o. Stefan 

Brzozowski, znany kaznodzieja, który wspólnie 

z ks. Alojzym Fickiem, proboszczem w Pieka-

rach Śląskich zapoczątkował odrodzenie religij-

no-moralne ludu śląskiego. Założone przez nich 

Towarzystwo Wstrzemięźliwości, już po krótkim 

okresie ich działalności, liczyło około 300 tys. 

członków. 

95 lat temu (3 lipca 1924 r.) w Anglii zmarł zna-

komity autor polskiego pochodzenia (tworzył 

w języku angielskim) Józef Konrad Korzeniow-

ski, w literaturze angielskiej znany jako Conrad. 

85 lat temu (4 lipca 1934 r.) w Sancellemoz 

(Francja) zmarła Maria Skłodowska-Curie. 

75 lat temu (7 lipca 1944 r.) oddziały AK rozpo-

częły operację Ostra Brama, mającą na celu 

opanowanie Wilna przed wkroczeniem do niego 

Armii Czerwonej. Wbrew wcześniejszym za-

pewnieniom, władze sowieckie krwawo rozpra-

wiły się z żołnierzami AK. 

70 lat temu (4 lipca 1949 r.) komunistyczne wła-

dze rozpoczęły usuwanie z bibliotek „książek 

złych, wrogich ustrojowi ludowemu i społecznie 

szkodliwych”. Wśród nich dzieła wszystkie 14 

autorów, 457 tytułów autorów indywidualnych 

i 61 zbiorowych.  

70 lat temu (11 lipca 1949 r.) na karę śmierci 

w pokazowym procesie komuniści skazali, pod 

fałszywymi zarzutami, Adama Doboszyńskiego 

(ur. 11 stycznia 1904), znanego działacza Stron-

nictwa Narodowego, publicystę, autora m.in. 

„Gospodarki narodowej”. 

70 lat temu (29 lipca 1949 r.) zapowiedź Kon-

gregacji Świętego Oficjum w Watykanie o moż-

liwości nakładania ekskomuniki na katolików 

należących do partii komunistycznej wywołała 

ostry protest ze strony rządu PRL. 

65 lat temu (19 lipca 1954 r.) ks. Franciszek 

Blachnicki zainaugurował rekolekcje oazowe.  

50 lat temu (21 lipca 1969 r.) amerykański statek 

Apollo 11, po 163 godzinach lotu, wylądował na 

powierzchni księżyca. Astronauci Neil Arm-

strong i Edwin Aldrin, jako pierwsi ludzie stanęli 

na Srebrnym Globie. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa 

dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na 

obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej – 11 

lipca 2018. 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

25 lipca 2018 r. zmarł  

ppłk Stanisław Oleksiak PS. „Kozic” 

Podpułkownik Olesiak nie żyje 
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W wieku 93 lat zmarł honorowy prezes Świa-

towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ppłk 

Stanisław Olesiak. (…) 4 października 1944 r. 

został poważnie ranny w potyczce z UB we wsi 

Perlejewo, a następnie zadenuncjowany i aresz-

towany przez UB. Wojskowy sąd skazał go na 

10 lat pozbawienia wolności. (…) 

PAP, Nasz Dziennik, nr 173 (6227), 28-29 VII 

2018, s. 8 

28 sierpnia 2019 r. zmarł Stanisław Słodowy 

Symbole do odczytania 

28 sierpnia 2018 r. odszedł do Pana w wieku 

86 lat prof. Stanisław Słodowy, znany gliwicki 

rzeźbiarz, wieloletni wykładowca Politechniki 

Śląskiej. (…) 

Anna Szadkowska, Gość Niedzielny, nr 37, Rok 

XCV, 16 IX 2018, Gość Gliwicki, s. VI-VII 

Autor rzeźby Ducha Świętego  

przed gliwicką katedrą odszedł do Pana  

28 sierpnia w wieku 86 lat. 

https://gliwice.gosc.pl/doc/4995192.Zmarl-prof-

Stanislaw-Slodowy 

Więcej w „Dlatego” nr 2 (326),z 14 II 2019, 

s.24-25. 

28 września 2018 r. zmarł Jarosław Wilner 

Pożegnaliśmy śp. Jarosława Wilnera 

5 października w Kaliszu pożegnano przewod-

niczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Połu-

dniowa NSZZ Solidarność. (…) 

BM, Tygodnik Solidarność, nr 41 (1555), 12 X 

2018, s. 55 

15 października 2018 r. zmarł  

ks. Stanisław Dziura 

Ks. Stanisław Dziura przez 41 lat posługiwał 

w Brukseli 

Edward Dąbski i Marita M. Lindener, Bruksela, 

Nasz Dziennik, nr 265 (6319), 15 XI 2019, s. 24 

19 października 2018 r. zmarł  

Edmund Brzozowski 

Pogrzeb weterana 

Pożegnaliśmy płk. Edmunda Brzozowskiego, 

weterana walk o Tobruk. (…) 

KAI, Nasz Dziennik, nr 253 (6307), 31 X – 1 XI 

2018, str. 4 

1 listopada 2018 r. zmarł  

ks. Piotr Lewandowski 

Będę świętym albo nikim 

W Boliwii zginął (1 listopada ok. 2.30 w nocy 

czasu polskiego) w wypadku drogowym ks. Piotr 

Lewandowski. (…) 

sz, Gość Niedzielny, nr 45, rok XCV, 11 XI 2018, 

Gość Gliwicki, str. V 

Bawi się już na niebieskim weselu 

Szymon Zmarlicki, Gość Niedzielny, nr 46, rok 

XCV, 18 XI 2018, Gość Gliwicki, str. III 

3 listopada 2018 r. zmarł ks. Janusz Bielański 

Pożegnanie legendarnego proboszcza z Wawelu 

Ks. inf. Janusz Bielański, przez wiele lat pro-

boszcz katedry na Wawelu, zmarł 3 listopada br. 

w wieku 79 lat. (…) 

KAI, Niedziela, nr 46, 18 XI 2018, s. 15 

8 listopada 2018 r. zmarł o. Alfons Kupka 

Niestrudzony misjonarz 

W Lublińcu 8 listopada po latach cierpienia 

odszedł do Pana o. Alfons Kupka, misjonarz ob-

lat, były prowincjał, architekt, poliglota, wykła-

dowca i założyciel „Misyjnych Dróg”. (…) 

kc, Gość Niedzielny, nr 46, rok XCV, 18 XI 2018, 

Gość Gliwicki, str. II 

16 listopada 2018 r. zmarła 

s. Cecylia Maria Roszak 

S. Cecylia Maria Roszak: Życie jest piękne, 

ale zbyt krótkie 

W klasztorze klauzurowym Sióstr Dominika-

nek Na Gródku w Krakowie 16 listopada 2018 r. 

zmarła s. Cecylia Maria Roszak. Przeżyła 110 lat 

i 7 miesięcy, w profesji zakonnej – 87 lat. (…). 

Zakonnica została też odznaczona medalem 

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. (…) 

Siostry Dominikanki, Niedziela, nr 47, 25 XI 

2018, s. 7 

Nie żyje najstarsza zakonnica świata 

(BAN), Dziennik Polski, nr 268 (22 620), 17-18 

XI 2018, s. A3 

27 listopada 2018 r. zmarł ks. Adam Łach 

Byliśmy razem przy ołtarzu 

i przy redakcyjnym stole 

Wiadomość o nagłej śmierci ks. Adama Łacha, 

proboszcza w Nowym Duninowie, który niemal 

dekadę był redaktorem odpowiedzialnym za 

płocką edycję „Niedzieli”, z trudem jeszcze do-

ciera do naszej świadomości. (…) 

Katarzyna Woynarowska, Niedziela, nr 49, 9 XII 

2018, s. 23 

8 grudnia 2018 r. zmarła Jolanta Szczypińska 

W czasach PRL opozycjonistka, w niepodległej 

Polsce poświęciła się służbie Ojczyźnie. (…) 

Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu, Gość Nie-

dzielny, nr 51-52, rok XCV, 23 XII 2018, s. 6 

21 grudnia 2018 r. zmarł bp Gerard Bernacki 

Odszedł biskup Gerard Bernacki 

Andrzej Macura, Gość Niedzielny, nr 1, Rok 

XCVI, 6 I 2019, s. 6 
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Więcej w „Dlatego” nr 1 (325) z 13 I 2019 r., 

s. 20-21 

17 stycznia 2019 r. zmarł ks. Zygmunt Trocha 

Zmarł ks. prałat Zygmunt Trocha 

W wieku 83 lat 17 stycznia zmarł ks. Zygmunt 

Trocha, wieloletni proboszcz parafii św. św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Gó-

rach. (…) 

kc, Gość Niedzielny, nr 4, rok XCVI, 27 I 2018, 

Gość Gliwicki, str. II 

21 stycznia 2019 r. zmarł  

ks. Ludwik Nikodem 

Boży rzeźbiarz 

Zmarły 21 stycznia 2019 r. w wieku 92 lat ks. 

Ludwik rzeźbił od czasów seminaryjnych. Nie 

można zapomnieć, że został boleśnie doświad-

czony przez wojnę. Był 13-letnim chłopcem, gdy 

1 września 1939 r. o 4.30 na pobliski Wieluń 

spadły bomby. (…) Z dumą pokazywał zdjęcie 

z 1979 r., na którym widać, jak na Jasnej Górze 

wręcza Janowi Pawłowi II krakowską szopkę, 

nad którą pracował 7 miesięcy. (…) 

Anna Wyszyńska, Niedziela, nr 5, 3 II 2019, 

s. 42-43 

23 stycznia 2019 r. zmarł Ryszard Peryt 

Powołanie 

(…) W 2017 r. został dyrektorem nowo utwo-

rzonej Polskiej Opery Królewskiej, której 

przedmiotem działalności jest popularyzowanie 

dzieł operowych, muzyki oratoryjnej, symfo-

nicznej i kameralnej, ze szczególnym uwzględ-

nieniem muzyki kompozytorów polskich, 

zwłaszcza repertuaru dawnych mistrzów, a także 

przywracanie do życia muzycznego zapomnia-

nych dzieł muzyki polskiej. (…) 

Marta Kaczyńska-Zielińska, Sieci, nr 5 (323) 4-

10 II 2019, s. 5 

Zmarł Ryszard Peryt, dyrektor  

Polskiej Opery Królewskiej 

Po długiej chorobie zmarł Ryszard Peryt, Dy-

rektor Polskiej Opery Królewskiej, aktor, reży-

ser, doktor i profesor sztuki teatru, wykładowca 

Akademii Teatralnej w Warszawie. Jako jedyny 

reżyser na świecie, zrealizował wszystkie dzieła 

sceniczne Mozarta. (…) 

https://niezalezna.pl/255678-zmarl-ryszard-

peryt-dyrektor-polskiej-opery-krolewskiej 

Zmarł prof. Ryszard Peryt 

W roku 2018 prof. Peryt został laureatem na-

grody TOTUS TUUS za Osiągnięcia w dziedzi-

nie kultury chrześcijańskiej”. Był oblatem (za-

konnikiem, który nie składa ślubów zakonnych) 

Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (re-

demptorystów). (…) 

https://ekai.pl/zmarl-prof-ryszard-peryt/ 

25 stycznia 2019 r. zmarł  

płk Marian Piotrowicz 

Do końca prowadził bardzo aktywne życie 

W wieku 95 lat zmarł płk Marian Piotrowicz 

PS. Kometa – żołnierz Armii Krajowej i Konspi-

racyjnego Wojska Polskiego, długoletni prezes 

śląskiego okręgu Światowego związku Żołnierzy 

AK – poinformował Instytut Pamięci Narodo-

wej. (…) 

(pa), Gazeta Polska Codziennie, nr 23 (2240), 28 

I 2019, Dodatek Śląski, s. 1  

27 stycznia 2019 r. zmarł Antoni Zambrowski 

Antoni Zambrowski nie żyje 

Antoni Zambrowski urodził się w Warszawie 

w 1934 r., 27 stycznia. Tego samego dnia – 27 

stycznia – w 2019 r. po ciężkiej chorobie odszedł 

od nas na zawsze. Był niestrudzonym działa-

czem opozycji demokratycznej, wielokrotnie 

więźniem politycznym. Pokazał, że można w 

pełni zerwać ze środowiskiem, w którym czło-

wiek się urodził, że od nas zależy, kim jesteśmy. 

(…) Od 1976 r. Antoni współpracował z KOR 

i Towarzystwem Kursów Naukowych. Po pierw-

szej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1979 

r. wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim zbierał 

podpisy pod apelem o transmisję Mszy Świętej 

w Polskim Radiu i TVP. (…) 13 grudnia 1981 r. 

internowany w wiezieniu na Białołęce. Wypusz-

czony w lipcu 1982 r. był dwukrotnie aresztowa-

ny za pikietowanie sklepów alkoholowych 

w ramach akcji podziemnej „S” i Episkopatu 

Polski. (…) Gdy funkcję redaktora naczelnego 

objął Jarosław Kaczyński, Antoni Zambrowski 

został dziennikarzem w „Tygodniku” i pracował 

w redakcji do emerytury w 2003 r. (…) Antoni 

publikował także w innych czasopismach, takich 

jak „Ład”, „Nowy Świat”, „Gazeta Polska”, 

„Głos”, „Najwyższy czas”, „Nasza Polska”. (…) 

Teresa Wójcik, Tygodnik Solidarność, nr 6 

(1571), 8 II 2019, s. 40-41 

Dumne wygnanie naszego Antoniego. 

Pozostał wierny swoim zasadom 

Jakże był inny od swoich rówieśników studiu-

jących w Moskwie, wychowanych od dziecka 

wśród zwolenników najostrzejszej wersji komu-

nizmu. (…) W 1966 r. stanął w obronie Kościoła 

katolickiego wobec rozpoczynającej się PZPR-

owskiej nagonki na prymasa Stefana Wyszyń-

skiego i katolicyzm. (…) Pełny tekst jest dostęp-

https://niezalezna.pl/255678-zmarl-ryszard-peryt-dyrektor-polskiej-opery-krolewskiej
https://niezalezna.pl/255678-zmarl-ryszard-peryt-dyrektor-polskiej-opery-krolewskiej
https://ekai.pl/zmarl-prof-ryszard-peryt/
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ny w tygodniku „Gazeta Polska” nr 06 

(1330)/2019. 

Wojciech Mucha, Jakub Augustyn Maciejewski, 

Gazeta Polska Codziennie, nr 36 (2253), 12 II 

2019, s. 14-15 

4 lutego 2019 r. zmarł Aleksander Pawelec 

Pożegnanie bohatera 

W wieku 103 lat 4 lutego zmarł kapitan Alek-

sander Pawelec, ostatni obrońca Kępy Oksyw-

skiej, najstarszy polski marynarz. (…). Należał do 

Związku Walki Zbrojnej, a później do AK. (…) 

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny, nr 7, rok 

XCVI, 17 II 2019, s. 11 

9 lutego 2019 r. zmarł Jan Szrzedziński 

Cichy bohater 

Dr Szrzedziński, będąc pracownikiem Zakładu 

Medycyny Sądowej, przeprowadzał badania 

chemiczno-toksykologiczne ciała ks. Jerzego. Po 

wydaniu opinii dla prokuratury miał obowiązek 

przechowywać pobrany materiał w stanie za-

mrożonym przez 4 tygodnie. Nikt nie zapytał, co 

z nim robił później. On zaś przetrzymywał go 

przez pół roku. Po tym czasie zwrócił się do ks. 

Jerzego Gisztarowicza z parafii św. Rocha 

w Białymstoku. Została powołana komisja ko-

ścielna. Toksykolog rozmroził cząstki ciała 

i przygotował relikwie do przechowywania. (…) 

Za swą bohaterska postawę w 2014 roku został 

uhonorowany tytułem Człowieka Roku „Tygo-

dnika Solidarność”. (...) 

Robert Wąsik, Tygodnik Solidarność, nr 8 

(1573), 22 II 2019, s. 48-49 

10 lutego 2019 r. zmarł ks. Eugeniusz Dryniak 

Moje kapłaństwo narodziło się  

wraz z solidarnością… 

Na świat przyszedł 17 XI 1955 r. w Rożniato-

wie, należącym do parafii w Zarzeczu. Pochodził 

z rodziny chłopskiej, w której zakorzenione było 

silne poczucie patriotyzmu oraz głęboka religij-

ność. (…) Po święceniach kapłańskich został 

wikariuszem w Zagórzu. W 1982 r. został skie-

rowany do pracy w parafii Najświętszego Serca 

Jezusowego w Rzeszowie. (…) Głosił też kaza-

nia, w których odważnie „nazywał rzeczy po 

imieniu”. (…) Tak mówił o swojej pracy: „Moja 

posługa polegała na otwarciu serca i drzwi dla 

ludzi poszukujących oparcia w Kościele. Kościół 

był cały czas wolny i niepodległy. W każdą trze-

cią niedzielę miesiąca była odprawiana Msza św. 

w intencji Ojczyzny. (…) W latach 1984-1987 

byłem całodobowo inwigilowany przez SB”. 

(…) W latach 1987-1989 był członkiem redakcji 

„Roli Katolickiej” – nieregularnego tygodnika 

diecezjalnego, ukazującego się poza cenzurą, za 

zgodą bp. Ignacego Tokarczuka. W 1989 r. ks. 

Dryniak został członkiem Komitetu Obywatel-

skiego w Przemyślu. (…) 11 I 2019 r. został od-

znaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. (…) 

Requiescat in pace. 

Mariusz Krzysztofiński, Tygodnik Solidarność, nr 

8 (1573), 22 II 2019, s. 46-47 

21 lutego 2019 r. zmarł bp. Alojzy Orszulik 

Zmarł ks. bp Alojzy Orszulik 

Wczoraj zmarł ks. bp Alojzy Orszulik, pierw-

szy biskup łowicki. Miał 90 lat, odszedł w 62. 

Roku kapłaństwa i 30. Roku biskupstwa. (…) 

KAI, Nasz Dziennik, nr 45 (6401), 22 II 2019, s. 9 

Zmarł bp Alojzy Orszulik,  

pierwszy biskup łowicki 

W czwartek, 21 lutego, w wieku 90 lat, w 62. 

roku kapłaństwa, w 30. roku biskupstwa zmarł 

bp Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, za-

stępca sekretarza generalnego Konferencji Epi-

skopatu Polski w latach 1989-1994, od 1968 do 

1993 roku – dyrektor Biura Prasowego Konfe-

rencji Episkopatu Polski. (…) 

https://episkopat.pl/zmarl-bp-alojzy-orszulik-

pierwszy-biskup-lowicki/ 

Odszedł bp Alojzy Orszulik 

Zmarł biskup senior Alojzy Orszulik, pierwszy 

biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Sto-

łu, ważny świadek historii i jeden z jej kreato-

rów. (…) 

Andrzej Grajewski Gość Niedzielny, nr 9, rok 

XCVI, 3 III 2019, s. 4-5 

C.d.n.                         Wybrał Stanisław Waluś 
 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2019 
Czerwiec: Ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby 

prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, 

z zaangażowaniem okazywali aktywną solidar-

ność najuboższym. 

Lipiec: Powszechna: Aby politycy, uczeni 

i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony 

mórz i oceanów. 
 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 
 

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

https://episkopat.pl/zmarl-bp-alojzy-orszulik-pierwszy-biskup-lowicki/
https://episkopat.pl/zmarl-bp-alojzy-orszulik-pierwszy-biskup-lowicki/
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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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: 

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. Reko-

lekcje 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 

Białkowski „Protokoły konferencji polskich oj-

ców soborowych. 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 

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

dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na 

różne pytania związane z wiarą, religią i Kościo-

łem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem 

Świętym. 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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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają  

a człowiek odczuwa Bożą obecność. 
 

Z Gietrzwałdu do Gwatemali 
 

W ciepły czerwcowy wieczór 1877 roku trzy-

nastoletnia Justyna wraz matką wracały do do-

mu. Justyna Szafryńska była radosna, bo zdała 

egzamin dopuszczający do I Komunii świętej. 

Wcześniej, modliła się przed cudownym obra-

zem Matki Bożej, który był w gietrzwałdzkim 

kościele już w XVI w. Nagle Justyna zatrzymała 

się wpatrując się w rosnący w pobliżu klon. 

Przechodzącemu proboszczowi Augustynowi 

Weichselowi powiedziała, że widzi piękną Panią 

siedzącą na złotym krześle. Następnego dnia 

piękną Panią zobaczyła również jej kuzynka 

Barbara Samulowska. Objawienia trwały do 16 

września 1877 roku, a Maryja rozmawiała z nimi 

po polsku. Objawienia zostały zatwierdzone 

przez biskupa warmińskiego Józefa Drzazgę 

w setną rocznicę objawień.  
 

 
Gietrzwałd. Kapliczka w miejscu objawień maryjnych.  
 

Ponieważ władze pruskie walczyły z Kościo-

łem i szykanowały proboszcza, w trosce o bez-

pieczeństwo wizjonerek, skierowano je do Lidz-

barku, potem do Chełmna, Pelplina, a następnie, 

w 1884 roku, po wyrażeniu przez nie chęci 

wstąpienia do Sióstr Miłosierdzia, do domu ma-

cierzystego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego à Paulo przy Rue du Bac 140 

w Paryżu. Barbara przybrała imię zakonne Stani-

sława. 

W 1895 r. siostra Stanisława została skiero-

wana do Gwatemali. Trafiła na czas prześlado-

wań Kościoła przez ateistyczne władze, przeżyła 

potężne trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, 

wybuchy wulkanów. Posługiwała chorym i sie-

rotom pełniąc różne funkcje w Zgromadzeniu. 

Zapobiegła usunięciu sióstr z Gwatemali. Zmarła 

w opinii świętości.  
 

 
Tablica siostry Stanisławy (Barbary Samulowskiej. 

12.01.1865-6.12.1950) na grobowcu Sióstr Miłosierdzia  

w stolicy Gwatemali. 
 

2 lutego 2005 rozpoczął się w Gietrzwałdzie 

proces beatyfikacyjny. Zostałem poproszony  

o przewiezienie do Gwatemali obrazków Słu-

żebnicy Bożej Stanisławy z tekstem hiszpańskim 

na odwrocie. Pomogli mi w tym uczestnicy piel-

grzymki KIK. Rozdzieliłem obrazki, które  

w Gwatemali przekazaliśmy siostrom.  
 

 
Siostra Flores opowiada o s. Stanisławie, zwanej Aniołem 

ubogich. Z lewej A. Winiarski, z prawej ks. Józef Kozyra. 
 

Wchodząc do kaplicy w Domu Prowincjonal-

nym Sióstr Miłosierdzia, po prawej stronie ołta-

rza widzimy obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 

ofiarowany przez Księży Kanoników Regular-

nych z Gietrzwałdu 21 kwietnia 2005 r. Po Mszy 

św., przy poczęstunku, korzystając z pomocy 

Piotra, rozmawiamy z siostrami, które ją znały,  

a jedna z nich powiedziała, że złożyła śluby za-

konne w dniu śmierci s. Stanisławy. 

Oglądamy pamiątki po s. Stanisławie – list 

napisany własnoręcznie do prezydenta 26 paź-
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dziernika 1922 r., dyplom dla s. Stanisławy  

z okazji złotego jubileuszu obłóczyn (2.02.1934 

r.), album ze zdjęciami z Gietrzwałdu, a także re-

likwie św. Katarzyny Laboure, różańce i inne 

przedmioty używane przez siostry, zdjęcia, dy-

plomy, odznaczenia, naczynia liturgiczne i orna-

ty. Zwiedzamy też szpital. 
 

 
Miasto Guatemala. Figura Maryi na terenie Domu Prowin-

cjonalnego Sióstr Miłosierdzia i szpitala. 
 

W Domu Centralnym modlimy się w kaplicy 

nawiązującej wystrojem do paryskiej kaplicy 

Cudownego Medalika. Zatrzymujemy się przy 

figurze Maryi Niepokalanie Poczętej, gdzie czę-

sto modliła się s. Stanisława. Jeszcze spotkanie  

z uczennicami szkoły prowadzonej przez siostry  

i jedziemy na bardzo rozległy cmentarz, gdzie 

pod grobowiec sióstr podjeżdżamy autobusem. 

Odprowadzając nas, przełożona sióstr Telma 

Monjes Villasenor powiedziała, że dziękuje Pol-

sce za dar w postaci siostry Stanisławy. 

Gwatemala jest krajem, gdzie ludzie często 

doświadczani są kataklizmami.  

Wjeżdżając z Meksyku do Gwatemali widzi-

my most zniszczony po powodzi spowodowanej 

przejściem huraganu Stan, który w październiku 

2005 zniszczył ¼ dróg w Gwatemali i 1/3 upraw. 
 

 
 

Nieodłącznym elementem krajobrazu są wul-

kany. Wulkan San Pedro o wysokości 3020 

m n.p.m. (na zdjęciu) jest jednym z trzech wul-

kanów otaczających jezioro Atitlán (1532 

m n.p.m.). Jezioro Atitlán ma pow. 130,1 km
2
, 

głębokość 340 m i wypełnia krater potężnego 

wulkanu, który wybuchł ok. 84 tys. lat temu. Po 

trzęsieniu ziemi 4 lutego 1976 r. o wielkości 7,5 

magnitudy, poziom wody obniżył się o 2 m. 
 

 
 

 
Po jeziorze Atitlán pływają rybacy w prymitywnych ło-

dziach posługując się jednym wiosłem. 
 

 
Wulkan de Agua (Wulkan Wody, 3760 m n.p.m.), który 10 

września 1540 r. lawiną błotną zniszczył pierwotną stolicę 

Gwatemali. Widok z samolotu. 
 

Tekst Antoni Winiarski na podstawie pielgrzy-

mek KIK i innych w 2005, 2006, 2010 i 2017 r. 

Zdjęcia Antoni Winiarski i Piotr Goliszek. 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/piel.html 
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