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Kantyk Maryi Magnificat (cz. I) 
 

Izrael wielbił Boga Jahwe hymnami, które sta-

nowią główną grupę pieśni Psałterza. W hymnie 

człowiek nie prosi o nic Boga, lecz jedynie wy-

chwala Go radosnym i prostym sercem. Wy-

chwala Jego Święte Imię, Jego przymioty oraz 

wielkie dzieła dokonane w świecie i w historii, 

szczególnie w dziejach zbawienia związanych z 

narodem Izraela. Hymn jest więc uwielbieniem 

Boga i dziękczynieniem zarazem, za niezwykłe 

dzieło zbawienia. 

Hymniczny kantyk Maryi znany z łacińskiej 

nazwy jako Magnificat [dosł.: „niech czyni wiel-

kim”] (Łk 1,46-55), jest uwielbieniem Boga, któ-

re przechodzi w pieśń wdzięczności. Kantyk ten 

wydaje się łączyć w sposób niezwykle oryginal-

ny te dwa aspekty starotestamentalnych hymnów 

adoracyjno-dziękczynnych i indywidualno-

wspólnotowych.  

Wnikliwe studium struktury kantyku Maryi 

każe przypuszczać, że nie jest on owocem jedy-

nie spontanicznej inspiracji Maryi. Tak dzięki 

formie, jak przez nieustanne odwoływanie się do 

hymnów i modlitw Starego Testamentu, pieśń 

Magnificat odzwierciedla zwyczaj liturgiczny 

pierwszych gmin chrześcijańskich. Ta interpre-

tacja, daleka od pomniejszania maryjnego zna-

czenia i związku tego kantyku z Maryją stawia w 

jaśniejszym świetle relacje między Izraelem, 

Maryją i Kościołem. Jeśli Łukasz uznał za sto-

sowne włożyć słowa Magnificat w usta Maryi, to 

dlatego, że w niej widział doskonały typ wspól-

noty, która przeżywa cuda Boże i która Mu dzię-

kuje za Jego dar zbawienia i spełnienie obietnic 

danych Abrahamowi (Łk 1,55).  

Można przypuszczać, że hymn ten podlegał 

późniejszym retuszom, w których swój udział 

miał także Łukasz. Zadziwiające jednak jest to, 

że Pieśń ta odzwierciedla całą duszę Maryi. Jest 

bowiem bardzo osobistą pieśnią dziękczynną 

pełną prostoty i wdzięku, improwizowaną w 

chwili wielkiej radości. Ale zarazem jest to 

eschatologiczny hymn wychwalający Boga za 

przyszłe dzieła zbawcze wyrażone obrazami wy-

darzeń dokonanych w przeszłości.  

Tekst Magnificat zasadniczo wzorowany jest 

na dziękczynieniu Anny za narodziny Samuela 

(1 Sm 2,1-10), na co wyraźnie wskazuje analiza 

porównawcza obydwu tekstów. Pieśń Maryi jest 

bowiem przedziwnie zaadoptowaną i zaktuali-

zowaną reminiscencją kantyku matki Samuela. 

Olbrzymi wpływ na powstanie Magnificat wy-

warł także Psałterz, a szczególnie hymny uwiel-

biające majestat i potęgę Boga. Poza tym Psalmy 

dziękczynne, wyrażające wdzięczność Izraelitów 

za otrzymane od Boga łaski oraz inne Psalmy jak 

lamentacje indywidualne i zbiorowe. Mimo wie-

lu podobieństw i wyraźnych powtórzeń słów 

Psałterza, Magnificat jest dziełem oryginalnym.  

Wiele jednak wyrażeń w Magnificat ma bar-

dziej dosłowne odniesienie również do innych 

ksiąg Starego Testamentu. Sam fakt wyśpiewa-

nia tego hymnu pochwalno-dziękczynnego w 

kontekście nadzwyczajnych wydarzeń zbaw-

czych, każe nam widzieć kantyk Maryi w jed-

nym rzędzie z Pieśniami wielkich bohaterów Bi-

blii. Każdy z nich, na swój sposób wyraża ocza-

rowanie, na widok zbawczego działania Boga w 

biegu historii i życia ludzi. Wystarczy przypo-

mnieć kantyk Mojżesza i synów Izraela wysła-

wiających Boga za wyzwolenie z niewoli egip-

skiej (Wj 15,1-19) albo wspomniany już kantyk 

Anny – matki Samuela, wyśpiewującej radość i 

wdzięczność dla Pana, który wysłuchał jej proś-

by (1 Sm 2,1-10). W tradycji biblijnej znane są 

także inne kantyki śpiewane przez kobiety z 

okazji odniesionych zwycięstw lub doznanych 

niezwykłych łask. Reakcją na wyjście z Egiptu 

jest kantyk Miriam, siostry Mojżesza (Wj 15,20-

21). Po odniesionym zwycięstwie śpiewa także 

Debora (Sdz 5,1-31) oraz Judyta (Jdt 16,1-17). 

Magnificat zatem należy do tych kantyków bi-

blijnych, które będąc zbliżone również do Psal-

mów podkreślają wydarzenia jakich są wyrazem 

i którym zawdzięczają swą treść. 

Treść Magnificat związana jest z wielkim wy-

darzeniem, które sławi Maryja. Jest nim poczęcie 

Jezusa, wejście Syna Bożego w dzieje zbawie-

nia. Tajemnica wcielenia jest najbardziej zdu-

miewająca i rozstrzygająca z „wielkich rzeczy” 

(megala- Łk 1,49), które Bóg ‒ Potężny Mocarz 

uczynił dla zbawienia swojego ludu. Z tego 

względu pokolenia chrześcijan dawać będą kan-

tykowi Maryi uprzywilejowane miejsce we wła-

snym przeżywaniu zbawienia dokonanego w Je-

zusie Chrystusie. W istocie bowiem, uniesienie 

ożywiające pieśń dziękczynienia Maryi jest tym 

samym uniesieniem, które rodzi wiarę. Dobro-

czynna obecność Boga, jakiej aktualnie Maryja 

doświadcza, rzuca światło zarówno na jej prze-

szłość jak i przyszłość. 

Pierwsza część Magnificat (Łk 1,46-50) wyra-

ża osobiste przeżycia Maryi. Ukazano tam oso-

bliwe doznania, jakie Maryja przeżyła przy 

Zwiastowaniu, że będzie Matką Zbawiciela. Ma-

ryja uwielbia Pana, ponieważ jest świadoma, że 

to On działa i wszedł w centrum jej życia. Dzię-
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kuje za łaskę Bogu, „który wejrzał na jej uniżoną 

małość i uczynił jej wielkie rzeczy” (Łk 1,48n). 

Wprawdzie Bóg, którego ona uwielbia, wielo-

krotnie interweniował na korzyść swego ludu. 

Ona jednak może nazywać Go swoim Zbawicie-

lem w znaczeniu nadzwyczajnym, przewyższa-

jącym wszystko to, co pozwalały przewidywać i 

czego kazały się spodziewać przygotowawcze 

zapowiedzi i znaki Jego opieki w Starym Przy-

mierzu. Maryja sławi zbawienie, które aktualnie 

w pełni się ukazuje i osiąga swój punkt kulmina-

cyjny w osobie Jezusa.  

Kantyk Maryi ukazuje również jej przeżycia 

otwarte na przyszłość, kiedy to „błogosławić ją 

będą wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Tajemnica 

wcielenia Syna Bożego bowiem, jaka się w niej 

dokonała, bardziej niż wszystkie inne znaki i cu-

da objawiać będzie wszystkim pokoleniom świę-

tość Bożego Imienia i Jego miłosierdzie. Taki 

jest realizm i głębia tajemnicy wcielenia.  

W części drugiej pieśni Magnificat (Łk 1,51-

55), Maryja nie zamyka się w sobie samej, lecz 

rozszerza swe dziękczynienie na cały lud Boży i 

jego historię. Świadoma, że Bóg dokonał w niej 

„wielkich rzeczy”, jest wrażliwa w szczególny 

sposób na tajemnicę dziejów zbawczych dokona-

nych w Izraelu. Jest to tajemnica niezmiernie 

wiernej miłości Boga Przymierza, który swe mi-

łosierdzie okazuje pokornym i ubogim. Ubogaco-

na darami Bożymi i doświadczeniem swego na-

rodu daje jeszcze jeden dowód przymierza Boga z 

ludem wybranym. Jej pieśń jest całkowicie no-

wym i oryginalnym rozważaniem historii Izraela i 

całej ludzkości powołanej do zbawienia. Historię 

tę ostatecznie oświetla cudowne przyjście Boga - 

Miłości w Jezusie Chrystusie dla zbawienia swe-

go ludu przez stanie się jednym z nas. 

Ks. Józef Kozyra 

 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 5 I 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej 

audiencji Polaków. Uroczystość Objawienia Pań-

skiego, którą będziemy jutro obchodzili, przypo-

mina, że Bóg „dla nas ludzi i dla naszego zbawie-

nia zstąpił z nieba”. Uświadamia, że Syn Boży 

staje się obecny w duszy każdego, kto Go szcze-

rze szuka. Idźmy w tym nowym roku za światłem 

Chrystusa. Niech Jego obecność przenika wasze 

serca, wasze rodziny, środowiska pracy, waszą 

Ojczyznę. Z serca wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 5 I 2022 

Audiencja ogólna – środa 12 I 2022 r. 

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, wraz ze św. Józefem cieślą, 

prośmy Pana, aby dzisiejszy świat był coraz bar-

dziej wrażliwy na ludzką i duchową wartość pracy. 

Jak bowiem mówił św. Jan Paweł II, „Józef z Naza-

retu, przez swój warsztat, przy którym pracował ra-

zem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemni-

cy Odkupienia” (Redemptoris custos, 22). Z serca 

błogosławię wam, waszym rodzinom i bliskim. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 12 I 2022 

Audiencja ogólna – środa 19 I 2022 r. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Wczoraj rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Jed-

ność Chrześcijan. Zadaniem każdego ochrzczo-

nego jest troska o to czego pragnął Jezus: aby 

wszyscy byli jedno. Zapraszam was, abyście się 

modlili, by wszyscy chrześcijanie, odkrywając 

czułą miłość Bożą, miłowali się wzajemnie. 

Z serca Wam błogosławię! 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 19 I 2022 

Audiencja ogólna – środa 26 I 2022 r. 

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. 

Doświadczając w życiu, jak św. Józef, sytuacji, 

których nie rozumiemy, które zagrażają naszej eg-

zystencji, pamiętajmy, że Bóg nie pozwala na po-

jawienie się problemu bez udzielenia nam stosow-

nej pomocy. Nasza modlitwa może wskazać nam 

drogi wyjścia. W chwilach trudności, niebezpie-

czeństw, lęków, cierpienia, umiejmy zawierzyć 

wszystko dobremu Bogu. Dzisiaj szczególnie mo-

dlimy się za Ukrainę. Z serca wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 26 I 2022 

 

 

Święty Jan Paweł II Wielki 
 

XXV ROCZNICA PONTYFIKATU 

JANA PAWŁA II 

WSPÓLNA EMISJA POLSKI I WATYKANU 
 

 
POLSKA 1,20 ZŁ  

SPOTKANIE Z GORBACZOWEM 

Città del Vaticano Є 0,41 
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Czesław Ryszka 

Święty XXI wieku. Jan Paweł II 

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2011 
 

Totus Tuus 

Jan Paweł II został wybrany w 61. rocznicę zało-

żenia Rycerstwa Niepokalanej przez ojca Maksy-

miliana Kolbego. Niektórzy mówią, że nawet o tej 

samej godzinie, kiedy to w rzymskim Kolegium 

Seraficum w 1917 r. odbywało się pierwsze zebra-

nie Milicji Niepokalanej. Młody Maksymilian 

Kolbe zawierzał całego siebie Maryi. Totus Tuus. 

Biskupie i papieskie zawołanie Jana Pawła II Totus 

Tuus (Cały Twój, Maryjo), świadomie czy nie, 

nawiązywało do pobożnościowego charakteru Mi-

licji Niepokalanej, zawierającego głęboką teologię 

zawierzenia siebie Chrystusowi przez Matkę Bożą. 

Jest to więc zawołanie w pełnym tego słowa zna-

czeniu chrystocentryczne, zakorzenione w miste-

rium Wcielenia i Odkupienia, w Trójcy Świętej.  

W książce Dar i Tajemnica Jan Paweł II, zwie-

rzając się na temat źródeł powołania kapłańskie-

go, wyraźnie nawiązuje do wątku maryjnego. 

Wspomina, że nabożeństwo do Matki Bożej w 

postaci tradycyjnej wyniósł z domu rodzinnego i z 

parafii wadowickiej. Potem doszło kółko Żywego 

Różańca prowadzone w parafii salezjańskiej na 

Dębnikach przez Jana Tyranowskiego, co pozwo-

liło mu odkryć, że nie tylko Maryja prowadzi nas 

do Chrystusa, ale również i Chrystus prowadzi 

nas do swej Matki. To wówczas spotkał się z na-

bożeństwem maryjnym według św. Ludwika Ma-

rii Grignion de Montfort, wyłożonym w Traktacie 

o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Ma-

ryi Panny. W tym właśnie traktacie należy poszu-

kiwać wytłumaczenia papieskiego Totus Tuus. To 

są bowiem słowa zawierzenia, jakie wypowiadał 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: Totus 

Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te 

in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria 

(„Oto jestem cały Twój i wszystko, co moje, 

Twoim jest. Przyjmuję Cię za całe moje dobro. 

Daj mi Serce Twe, o Maryjo”). 

Szczególne jednak miejsce w tej maryjnej dro-

dze Jana Pawła II ma Jasna Góra. Papież powie-

dział nawet, że został „wzięty” spod Jasnej Góry. 

Przypomnijmy, że Karol Wojtyła swą pierwszą 

pielgrzymkę na Jasną Górę odbył wraz ze swym 

ojcem, będąc jeszcze uczniem szkoły powszech-

nej. Pielgrzymował także jako gimnazjalista, ra-

zem ze swoją parafią. 

Ten maryjny znak wszedł na trwałe do świa-

domości wierzących, zwłaszcza po zamachu na 

Ojca Świętego, 13 maja 1981 r., gdy na papie-

skim tronie na Placu św. Piotra ustawiono kopię 

Jasnogórskiej Matki i rozpoczęto modlitwy o ży-

cie Jana Pawła II. Także inny dramatyczny okres 

przypomniał światu miłość Papieża do zranionej 

Ikony Maryi: stan wojenny w Polsce. Wówczas 

to, w czasie każdej audiencji środowej w Waty-

kanie, od 13 stycznia 1982 r. do 6 lipca 1983 r., 

Jan Paweł II odmawiał specjalną modlitwę do 

Matki Boskiej Częstochowskiej, „światła nadzie-

i” narodu polskiego.  

Kiedy po raz pierwszy Papież przybył na Jasną 

Górę, 4 czerwca 1979 r., powiedział: „Powołanie 

syna polskiego Narodu na Stolicę Piotrową za-

wiera w sobie oczywistą więź z tym świętym 

Miejscem. Z tym sanktuarium wielkiej nadziei”. 

Już do historii przeszły papieskie słowa z tej 

pielgrzymki, że na Jasnej Górze „bije serce Ko-

ścioła i serce Ojczyzny w sercu Matki”. Tu jest 

sanktuarium Narodu. „Trzeba przykładać ucho 

do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije ser-

ce Narodu w Sercu Matki.  

Okazją do drugiej pielgrzymki Ojca Świętego 

do Polski stał się jubileusz 600-lecia Jasnej Gó-

ry. Podobnie jak w czasie pierwszej – kilku-

dniowy pobyt Papieża w sanktuarium jasnogór-

skim wypełniony był spotkaniami z wieloma 

środowiskami z całego kraju.  

Mając to wszystko w pamięci, nikogo nie dzi-

wił obraz Jana Pawła II z różańcem w ręku, Pa-

pieża obchodzącego na kolanach cudowne figury 

czy obrazy Matki Bożej, ofiarowującego świat i 

poszczególne narody w opiekę Maryi. Doskonale 

te elementy pobożności maryjnej ukazywała szó-

sta encyklika Jana Pawła II, poświęcona Matce 

Bożej, zatytułowana Redemptoris Mater. Ogło-

szona 25 marca 1987 r., w przededniu Roku Ma-

ryjnego, zawierała naukę o szczególnym znacze-

niu Maryi w dziele Odkupienia, obecnej przy 

swoim Synu jako Matka, obecnej także jako 

Matka przy Jego Kościele.  

s. 65-69                      Wybrał Stanisław Waluś 

 

Słowa św. Jana Pawła II do Polaków 

na stronie internetowej KIK w Katowicach 

Co tydzień na stronie internetowej katowickie-

go KIK zamieszczane są krótkie fragmenty ho-

milii św. Jana Pawła II. Zaczęliśmy od homilii, 

które wygłosił w 1991 r. podczas IV pielgrzymki 

do Polski, a dotyczyły one przykazań Dekalogu, 

który jest najlepszą drogą do uzyskania pełnej 

wolności. Od lutego 2022 r. będą zamieszczane 

fragmenty homilii z ostatniej pielgrzymki do Oj-

czyzny – w 2002 r. Na każdy tydzień wybrałem 

jedno – dwa zdania.  

Stanisław Waluś 
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Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński  

Prymas Tysiąclecia 
 

Kard. Stefan Wyszyński: Nieszczęściem jest 

zajmowanie się całym światem  

kosztem własnej Ojczyzny. 

On jest prawdziwym ojcem naszej dzisiejszej 

suwerenności i wolności 

Uroczystości beatyfikacyjne, które miały miej-

sce 12 września w warszawskiej Świątyni 

Opatrzności Bożej, zwieńczyły długie starania 

o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. (…) 

Rozpoczęcie diecezjalnego procesu beatyfika-

cyjnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego 

wyznaczono na 20 maja 1989 r. i tego dnia w ba-

zylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbyła 

się pierwsza sesja. Liczne niezbędne procedury za-

jęły więcej czasu, niż się spodziewaliśmy, ale osta-

tecznie 26 kwietnia 2017 r. watykańska komisja 

składająca się z 8 teologów jednomyślnie orzekła 

heroiczność jego cnót. 12 grudnia tego samego ro-

ku kolejna komisja, składająca się z kardynałów i 

biskupów, stanowiąca ostatnie gremium oceniające 

heroiczność cnót, jednogłośnie potwierdziła wcze-

śniejsze orzeczenie komisji teologów.  

Droga do beatyfikacji została otwarta tydzień 

później, 19 grudnia, papież Franciszek podpisał 

decyzję o heroiczności cnót. (…) 

W drodze do uznania świętości przez Kościół 

jest wymagane udowodnienie męczeństwa (np. 

na tej podstawie w 2010 r. odbyła się beatyfika-

cja ks. Jerzego Popiełuszki) albo heroiczności 

cnót. Do beatyfikacji, z wyjątkiem męczennika, 

jest wymagany znak nadprzyrodzony, potocznie 

określany jako cud. (…) 

W przypadku kard. Wyszyńskiego, po zapo-

czątkowanym w marcu 2012 r. gruntownym 

zbadaniu sprawy i analizie orzeczeń lekarskich, 

najpierw na szczeblu diecezjalnym, a następnie 

watykańskim, jako cudowne zostało uznane 

uzdrowienie s. Nulli (Lucyna Garlińska) z nie-

uleczalnej choroby nowotworowej, które miało 

miejsce w nocy z 14 na 15 marca 1989 r. w In-

stytucie Onkologicznym w Gliwicach. (…) 

29 listopada 2018 r. odbyło się w Watykanie po-

siedzenie konsylium medycznego stwierdzające 

niewyjaśnione naukowo uzdrowienie z ostrej nie-

wydolności oddechowej przy braku leczenia, które 

nastąpiło natychmiast, całkowicie i trwale. (…) 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski,  

Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 12 (134),  

14 XII 2021 – 24 I 2022, s. 11-16 

Fragmenty wybrał Stanisław Waluś 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

Błogosławiony  

ks. Jan Franciszek Macha 
 

Audycja o bł. ks. Janie Franciszku Masze 

18 stycznia 2022 r. przypada 108 rocznica 

urodzin bł. ks. Jana Franciszka Machy. Z tej 

okazji poprosiłem ks. dr. hab. Damiana Bednar-

skiego, postulatora w procesie beatyfikacyjnym 

ks. Jana Franciszka Machy, o wypowiedź, o ja-

kie łaski możemy prosić za wstawiennictwem bł. 

ks. Jana Franciszka Machy. 

Zapraszam do wysłuchania krótkiej audycji 

mp3. 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/81-bl-ks-

jan-franciszek-macha 

Ks. Jan Franciszek Macha (18.01.1914 Cho-

rzów Stary ‒ 3.12.1942 Katowice), zamordowa-

ny w więzieniu przez Niemców, został ogłoszo-

ny błogosławionym w katowickiej archikatedrze 

Chrystusa Króla 20 listopada 2021 r. Jego 

wspomnienie liturgiczne przypada 2 grudnia.  

Uwaga. Strona KIK Katowice otwiera się jako 

http, a nie jako https. 

Antoni Winiarski 

 

Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem sługi 

Bożego ks. Jana Machy 
Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób 

zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa 

Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Du-

cha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał 

życie za swoich bliźnich; udziel mi za jego 

wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię 

proszę… Który żyjesz i królujesz w Trójcy 

Świętej Jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wie-

ków. Amen.  

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem 

sługi Bożego księdza Jana Machy prosimy in-

formować: Kancelaria Kurii Metropolitalnej, ul. 

Jordana 39. 40-043 Katowice.  

Dlatego, nr 1 (361), 6 I 2022, s. 6 
https://janmacha.gosc.pl/modlitwa 

 

Za dwie marki 

Ksiądz Macha stworzył konspiracyjną organi-

zacje charytatywną, działającą na całym Górnym 

Śląsku. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 51-51, 

rok XCVIII, 26 XII 2021, s. 48-49 

 

Odsłonięto płaskorzeźbę upamiętniającą  

bł. ks. Jana Machę 

Płaskorzeźbę upamiętniającą beatyfikowanego 

niespełna dwa miesiące temu ks. Jana Machę od-

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/81-bl-ks-jan-franciszek-macha
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/2-stale/81-bl-ks-jan-franciszek-macha
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słonięto we wtorek w Katowicach. 18 stycznia 

przypada 108. rocznica urodzin tego zaangażo-

wanego w działalność charytatywną śląskiego ka-

płana, zgładzonego w 1942 r. przez hitlerowców. 

Ufundowana przez samorząd Katowic płasko-

rzeźba stanęła na skwerze im. ks. Jana Machy w 

dzielnicy Brynów, u zbiegu ulic Wincentego Po-

la i Mikołowskiej. Monument odsłonili katowic-

ki biskup pomocniczy Marek Szkudło i wicepre-

zydent miasta Waldemar Bojarun. (…) 

Płaskorzeźba zawiera też daty urodzin i śmier-

ci księdza oraz informacje: „Duchowny katolic-

ki, aresztowany 5 XI 1941 roku przez Gestapo za 

konspiracyjną działalność charytatywną, straco-

ny przez Niemców w katowickim więzieniu 3 

XII 1942 roku. Beatyfikowany 20 listopada 2021 

roku w Katowicach”. 

Odsłonięcie tablicy współorganizowało Śląskie 

Centrum Wolności i Solidarności, którego sie-

dziba mieści się w pobliżu skweru ks. Jana Ma-

chy. Centrum kultywuje pamięć o dziewięciu 

górnikach, którzy polegli podczas pacyfikacji ka-

towickiej kopalni Wujek na początku stanu wo-

jennego. (…) 

autor: Marek Błoński 
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/odslonieto-

plaskorzezbe-upamietniajaca-bl-ks-jana-mache 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 
 

Ustawa o działalności pożytku publicznego 

i woluntariacie podaje 34 cele, które można 

wspomóc jednym procentem, wśród nich kultu-

rę. Nasza cywilizacja oparta na korzeniach 

chrześcijańskich powinna promować i dbać rów-

nież o kulturę chrześcijańską. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

wspiera te działania zapraszając twórców promu-

jących wartości chrześcijańskie m. in. na do-

roczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, dzieciom 

przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas co-

rocznych Dni Dziecka, wydajemy biuletyny 

w wersji papierowej i elektronicznej prowadzi-

my stronę internetową Klubu, dbamy też o dzia-

łalność wydawniczą. Dziękujemy dotychczaso-

wym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspie-

ranie chrześcijańskiej kultury. 

Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

w zeznaniach podatkowych należy wpisać w od-

powiedniej rubryce numer KRS:  

KRS 0000068764 

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą 

przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatko-

wych PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Pie-

choczek – skarbnika Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

malgorzata@holdimex.pl 

 

 

Do członków i sympatyków KIK 

w Katowicach 
 

Emeryci i renciści mogą w bardzo prosty spo-

sób przekazać 1 proc. podatku na rzecz KIK 

w Katowicach. Informacje są podane na stronie 

internetowej: 

https://www.gov.pl/web/kas/rozliczenie-pit---

informacja-dla-emerytow-i-rencistow. 

Ze względu na zmieniającą się sytuacja zwią-

zana z epidemią bardziej szczegółowe informa-

cje podamy później. 

 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Dziękujemy osobom, które przekazały darowi-

znę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach w 2021 roku w zeznaniu po-

datkowym za rok 2020.  

Darowizny na cele statutowe mogą zostać od-

liczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za 

rok 2021 do 30 kwietnia 2022 r. Sposób odlicza-

nia darowizn podany jest poniżej. 

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 2022. 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach 

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatni-

ka. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn 

przekazanych na cele kultu religijnego, na cele 

https://www.gov.pl/web/kas/rozliczenie-pit---informacja-dla-emerytow-i-rencistow
https://www.gov.pl/web/kas/rozliczenie-pit---informacja-dla-emerytow-i-rencistow
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pożytku publicznego dla organizacji prowadzą-

cych działalność pożytku publicznego (np. Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz 

na cele krwiodawstwa. 

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy 

obdarowanego. 

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odlicze-

nia skorzystają tylko osoby rozliczające się we-

dług zasad ogólnych oraz ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą 

natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opo-

datkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) 

lub kartą podatkową. 

 

SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN 

W ZEZNANIU PIT 

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga 

wypełnienia PIT/O. 

W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU 

(PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 

1. Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym 

– organizacjom na prowadzoną przez nie dzia-

łalność pożytku publicznego … − dla podatnika 

jest to kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę da-

rowizny.  

W punkcie D.1.1 wpisujemy: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,  

40-014 Katowice 

NIP 954 196 04.72 

W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekaza-

nej darowizny. 
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD 

DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje 

kwotę w kratce 159, a małżonek w kratce 160. 

 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU 
 

Dokonując przelewu darowizny, w rubryce na-

zwa odbiorcy wpisujemy:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,  
nr rachunku odbiorcy:  

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622 

Zwracamy uwagę, że został zmieniony numer 

konta bankowego i prosimy o wpłacanie składek, 

dotacji, darowizn na wyżej podany numer ra-

chunku (poprzednie konto w PKO BP było aktu-

alne do końca 2018 roku). 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 
 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  

Informacja z zebrania Zarządu  

KIK w Katowicach 7 stycznia 2022 r. 
 

1. Omówione zostały sprawy finansowe. Przy-

pomniano o uregulowaniu składek przez człon-

ków klubu i zasugerowano przekazywanie 1 % 

podatku na rzecz KIK. 

2. Zaznajomiono zebranych z nowym obo-

wiązkiem nałożonym na fundacje i stowarzysze-

nia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 58 w/cyt. ustawy stowarzyszenia 

podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Są-

dowego oraz fundacje są zobowiązane dokony-

wać zgłoszeń w zakresie beneficjentów rzeczy-

wistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych (CRBR), a następnie dane te ak-

tualizować. Organizacje te muszą jednorazowo 

zgłosić w CRBR informacje dotyczące swoich 

beneficjentów rzeczywistych, a następnie aktu-

alizować wpisy przy każdej zmianie danych w 

ciągu 7 dni. Ten 7-dniowy termin dotyczy nowo 

powstałych organizacji oraz już istniejących, 

które dokonują zmian, które mają wpływ na dane 

zgłaszane do CRBR (np. zmiany w zarządzie). 

Pozostałe organizacje są zobowiązane do doko-

nania zgłoszenia do końca stycznia 2022 r. Zgło-

szenia do rejestru dokonuje osoba ustawowo 

uprawniona do reprezentowania stowarzyszenia 

za pomocą komunikacji elektronicznej. 

3. Ustalono wstępny plan działań sekcji na rok 

2022: 

‒ pielgrzymka do sanktuarium MB w Boguci-

cach – 22 maja; 

‒ rekolekcje w Kokoszycach – 16 – 18 wrze-

śnia; 

‒ pielgrzymka na Jasną Górę ‒ 19 listopada. 

Szczegółowe działania sekcji będą doprecyzo-

wane na spotkaniu w lutym. 

Zofia Osiecka 

 

 

Spotkanie opłatkowe 
 

W tym roku spotkaliśmy się na spotkaniu 

opłatkowym w piątek 8 stycznia. Jak zwykle 

rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną, której 

przewodniczył ks. prof. Józef Kozyra, kapelan 

naszego KIK. Drugim celebransem był ks. prał. 

dr Andrzej Suchoń, proboszcz parafii Niepoka-

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 

gdzie KIK w Katowicach ma swoją siedzibę.  

Po wysłuchaniu Ewangelii (Mt 4,12-17.23-25), 

w homilii ks. prof. Józef Kozyra zwrócił uwagę 

na to, że coroczne spotkanie opłatkowe odbywa 

się w czasie Uroczystości Objawienia Pańskiego 
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i jest okazją na spojrzenie na nas, na Klub Inteli-

gencji Katolickiej.  

W drugiej części Ewangelii jest napisane, że do 

Jezusa przychodzili chorzy i potrzebujący. Teraz 

potrzebujemy, aby Pan Jezus uleczył wszystkie 

choroby i słabości. Mateusz zaznacza, że do Jezu-

sa przychodzili również ludzie z krain pogań-

skich. Do Pana Jezusa przychodzili wszyscy po-

trzebujący. Pan Jezus idzie z posłaniem do ludzi 

Narodu Wybranego, mówi o spełnieniu się pro-

roctw. Światłość przyszła z Jezusem na ziemię. Z 

ukazania się jakiejś gwiazdy mędrcy odczytali, że 

w Izraelu narodził się król. Obok Izraela jest wie-

le innych państw – dlaczego przyszli akurat do Je-

rozolimy? Pytają, gdzie jest nowonarodzony król 

żydowski. Dlaczego szukają właśnie tego króla? 

Może zapoznali się z zapowiedziami zawartymi w 

Piśmie św. Jeśli tak, to ci poganie są otwarci na 

Boga Jahwe. Są otwarci na Pismo Święte. Herod 

pyta żydowskich uczonych w Piśmie, którzy maja 

się na tym znać. U Micheasza napisano, że urodzi 

się Mesjasz w Betlejem. Ci poganie, naukowcy 

idą za wskazówkami zawartymi w Piśmie św. 

Znajdują Go i uznają w Nim Syna Bożego – ado-

rują Go upadając na twarz. To nie jest zwykłe 

dziecko. Ci pogańscy mędrcy przyszli, ale Herod 

chciał zabić dzieciątko. Ci pogańscy uczeni, nie 

żydzi, słuchają głosu Pana Boga, aby inną drogą 

poszli do ojczyzny. Przecież to nie są żydzi, a są 

otwarci całkowicie na Pana Boga. Dla nas jest to 

wskazówka, jak nauka pomaga wierze.  

Św. Jan w pierwszym czytaniu (1 J 3,22-46) 

napisał do chrześcijan, żeby się trzymali praw-

dziwej nauki otrzymanej od apostołów. Ta nauka 

dotyczy faktografii – On jest Synem Bożym – 

zbawicielem świata. Syn Boży z Ojcem Niebie-

skim udzielają nam Ducha Świętego – ale mamy 

wypełniać przykazania. Pan Jezus na początku 

działalności nawołuje do nawracania się. Pan Je-

zus mówi nawracajcie się, zacznijcie myśleć we-

dług tego, co wam mówię. Św. Jan powiada, że 

mamy wypełniać przykazania. Żeby postępować 

dobrze, musimy mieć dobre podstawy, które 

mamy dzięki naszej wierze. Te prawdy wiary 

mają kształtować nasze życie.  

Jako KIK powinniśmy być sami wierzący, aby 

dawać świadectwo, tak jak ci mędrcy, słuchać w 

sumieniu, co Pan Bóg mówi do nas, czytać Pi-

smo Świetle, uczyć się, badać, studiować. Nauka 

wspiera naszą wiarę, a wiara potrzebuje nauki. 

Po Mszy św. udaliśmy się do sali na parterze, 

aby składać sobie życzenia, spotkać się przy her-

bacie i ciastkach i porozmawiać. 

Stanisław Waluś 

Działalność sekcji KIK przy parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki 

Bożej Uzdrowienia Chorych na Osiedlu 

Tysiąclecie Dolne w Katowicach 

w 2021 roku 
 

Nasza sekcja liczy w chwili obecnej 21 człon-

ków. W 2021 r. zanotowaliśmy stratę - zmarła 

pani Maria Nogaj. Nie wszyscy członkowie bio-

rą jednak czynny udział w pracach sekcji ‒ sys-

tematycznie działa jedynie połowa członków. Na 

spotkania przychodzi jednak wielu sympatyków 

KIK-u. Podobnie ma się rzecz z pielgrzymkami. 

Opiekunem naszej grupy w parafii jest ksiądz 

Artur Grabiec. 

Pełnione są cotygodniowe dyżury KIK w para-

fii w salce nr 2 (św. Augustyna) w każdy wtorek 

między godz. 17 a 18. Wtedy przyjmowane są 

zapisy na pielgrzymki i poruszane są różne tema-

ty związane z pracą naszej grupy i ogólne spra-

wy KIK-u. Udostępniane są zainteresowanym 

wersje papierowe biuletynów KIK-u ‒ „Dlatego” 

i inne materiały, którymi dysponuje nasza sekcja. 

Na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym KIK 

w Katowicach, które odbyło się w siedzibie KIK 

w dniu 26 czerwca 2021 roku, do Zarządu zosta-

ła wybrana członek naszej sekcji, pani Zofia 

Osiecka. 

W pracy sekcji przy naszej parafii można wy-

odrębnić następujące tematy: 

1. spotkania grupy parafialnej KIK, 

2. ruch pielgrzymkowy, 

3. filmy, 

4. praca na rzecz innych grup i diakonii para-

fialnych.  

Ad 1) Spotkania grupy parafialnej KIK w roku 

sprawozdawczym 2021 odbywały się jeden raz 

w miesiącu w salce nr 2 o godz.18.45, po wie-

czornej mszy św. – w większości w trzecią środę 

miesiąca.  

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z 

pandemią koronawirusa, z zaplanowanych w 

ciągu roku 10 spotkań nie odbyły się jedynie trzy 

spotkania: w styczniu (spotkanie kolędowe) oraz 

w marcu i w kwietniu. 

Wszystkie spotkania były wyprzedzająco 

anonsowane (w gazetce parafialnej „Być Bliżej” 

oraz na tablicy ogłoszeń), a zaproszenia kiero-

wane są do wszystkich parafian. Członkowie 

KIK otrzymują informacje o spotkaniach od 

przewodniczącego sekcji za pomocą e-maili i 

sms-ów. Ciekawe tematy gromadzą często więk-

szą liczbę słuchaczy. Każda prelekcja prowadziła 

do ożywionej dyskusji.  
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Odbyły się następujące spotkania : 

24 lutego 2021 (środa) „Encyklika Ecclesia de 

Eucharistia ‒ ukoronowanie i kompendium na-

uczania św. Jana Pawła II o Eucharystii” – ks. 

Artur Grabiec. 

20 maja 2021 (czwartek) „Eucharystia jako 

misterium naszej wiary w świetle dokumentów 

Soboru Watykańskiego II” – ks. Artur Grabiec. 

24 czerwca 2021 (czwartek) „Włochy – Asyż” 

– ks. Artur Grabiec. 

15 września 2021 (środa) „Włochy ‒ Asyż” ‒ 

kontynuacja spotkania czerwcowego – ks. Artur 

Grabiec. 

20 października 2021 (środa) „Symbolika ciała 

w Starym Testamencie” – ks. Artur Grabiec. 

17 listopada 2021 (środa) „Czarnogórskie kli-

maty – refleksje popielgrzymkowe” – dr Antoni 

Winiarski. 

15 grudnia 2021 (środa) ‒ Spotkanie z naszym 

emerytem-seniorem ks. dr hab. Józefem Niesyto, 

który mówił o swojej pracy misyjnej na Madaga-

skarze i w Kanadzie.  

Ad 2) Ruch pielgrzymkowy w Sekcji z uwagi 

na pandemię był ograniczony. W 2021 roku z 

zaplanowanych 5-ciu pielgrzymek odbyły się 

tylko dwie: 

‒ pielgrzymka do Warszawy w dniach 5-7 

sierpnia, we współpracy z BP Emir Travel ‒ zo-

stała opisana w biuletynie KIK w Katowicach 

„Dlatego”, nr 356 (8/2021), 

‒ pielgrzymka do Częstochowy 20 listopada 

(20 osób uczestniczyło z naszej sekcji) ‒ została 

opisana a Biuletynie KIK w Katowicach „Dlate-

go”, nr 360 (12/2021) oraz na stronie interneto-

wej KIK. 

W dniach 17-19 września odbyły się rekolek-

cje kikowskie w Kokoszycach „Dom zwany ży-

ciem”. Sekcja nasza współuczestniczyła w orga-

nizacji rekolekcji tworząc listę uczestników. 

Przebieg rekolekcji został opisany na stronie in-

ternetowej KIK w Katowicach. 

Ad 3) Sekcja raz w miesiącu w poprzednich la-

tach wyświetlała filmy o tematyce religijnej. W 

roku 2021 z uwagi na obostrzenia sanitarne 

związane z pandemią koronawirusa oraz nie-

wielkie zainteresowanie parafian seanse filmowe 

anulowano. 

Ad 4) Raz w roku Sekcja KIK przygotowuje 

obsługę liturgii do Mszy świętej. W 2021 roku 

nasza Sekcja prowadziła modlitwę różańcową w 

ustalone trzy dni miesiąca października. Sekcja 

bierze udział w publikowaniu informacji do ga-

zetki parafialnej i biuletynu „Dlatego”. Człon-

kowie Sekcji włączają się czynnie w życie para-

fii biorąc udział w różnych grupach parafialnych 

i ich programach ewangelizacyjnych.  

Członkowie sekcji KIK biorą czynny udział w 

spotkaniach Kręgu Biblijnego w parafii, który 

kiedyś prowadzony był w ramach spotkań sekcji 

KIK, a obecnie jako spotkania ogólnodostępne 

prowadzony jest przez naszego biblistę, ks. dr 

Dawida Szpeka. 

Andrzej Perkosz  

 

 

Spotkanie w gliwickiej sekcji  

KIK w Katowicach 19 stycznia 2022 r. 
 

Na spotkaniu kontynuowaliśmy rozważania 

Listu do Efezjan – rozdział 6. Spotkanie było 

dalszym ciągiem spotkań z końca 2021 roku i 

poświęconych Listowi do Efezjan. Cotygodnio-

we spotkanie środowe rozpoczęło się Nieszpo-

rami, potem była sprawowana Msza św. przez 

naszego asystenta kościelnego ks. dr. Jakuba 

Płonkę i jego prelekcja – szósty rozdział Listu do 

Efezjan. 

W homilii ks. Jakub Płonka nawiązał zarówno 

do pierwszego czytania (1 Sm 17, 32-33.37.40-

51), jak i do Ewangelii (Mk 3, 1-6). Powiedział, 

że mamy w czytaniach dwóch wojowników: 

Dawida i Jezusa Chrystusa. My jako chrześcija-

nie walczymy przeciwko ciemnej stronie świata. 

Jezus był zasmucony zatwardziałością serca słu-

chaczy. Dawid walczył siłą Pana Boga, nato-

miast siła Pana Jezusa wynikała z jedności z Bo-

giem Ojcem. Homilię ks. Jakub Płonka zakoń-

czył zdaniem: „Niech nasze serca będą pełne uf-

ności Panu Bogu”. 

Po Mszy św. Ksiądz rozdał nam tekst szóstego 

rozdziału Listu do Efezjan. Po odczytaniu tekstu 

przez jednego z uczestników spotkania ks. Jakub 

poprosił nas o chwilę milczenia na własną re-

fleksję. 

Po tej ciszy Ksiądz zwrócił nam uwagę, że 

pierwsze wersety można zatytułować miłość i 

posłuszeństwo i że to jest wzór właściwego wy-

chowania. Następnie powiedział, że może nam 

podpada akapit o niewolnikach, ale w Piśmie św. 

jest potępiony handel niewolnikami, i można za-

pytać, dlaczego takie słowa św. Paweł pisze do 

niewolników. Aby to lepiej zrozumieć, powinni-

śmy zobaczyć jak niewolnictwo było traktowane 

w Piśmie św. W Liście do Galatów w czwartym 

rozdziale w pierwszym wersecie czytamy: „I to 

wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest 

nieletni, niczym nie różni się od niewolnika, 

chociaż jest właścicielem wszystkiego”. Tu ma-

my niewolnictwo jako system poddaństwa – ktoś 
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może powiedzieć, że jest niewolnikiem przeło-

żonego. Nawet w pełnej demokracji wybieramy 

władze, którym będziemy posłuszni. Dawid 

zwyciężył mocą Bożą, środkami, o których nie 

można się było spodziewać, że dadzą zwycię-

stwo. Czy wśród nas, chrześcijan nie ma wystar-

czającej wiary w Bożą potęgę, że Jego opatrz-

ność czuwa?  

Nawiązując do słów św. Pawła „Stańcie więc 

[do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i 

oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość” 

ks. Jakub powiedział, że ta cała zbroja jest nam 

potrzebna, bo naszym wrogiem nie jest byle kto 

– jest nim książę ciemności. Powołani jesteśmy 

do wielkich rzeczy; Bóg chciał zaryzykować, 

aby do walki postawić takie słabe stworzenie jak 

my. Czy jesteśmy świadomi tego, aby wziąć 

wiarę jako tarczę i przy każdej sposobności mo-

dlić się w duchu? Ksiądz Jakub zwrócił uwagę 

na to, na co wskazywał ks. Blachnicki – że 

zniewolenie wewnętrzne jest gorsze od ze-

wnętrznego.  

Było nas 9 osób i w dyskusji zabrały głos 4 

osoby.  

Ksiądz zaproponował, aby w ciągu tygodnia do 

środy 26 stycznia przeczytać cały List do Efe-

zjan, lub przynajmniej jego fragment, i wynoto-

wać sobie jeden werset, jaki jest ważny dla mnie, 

aby tym podzielić się na spotkaniu 26 stycznia. 

Można podzielić się też krótką wypowiedzią na 

temat: dlaczego ten werset jest dla mnie ważny? 

Będzie to podsumowanie całego cyklu spotkań. 

Stanisław Waluś 

 

 

Nasze wspomnienia 

o śp. Marku Smoliku 
 

Żona Marka Smolika Helenka jest siostrą śp. 

Kazimierza, ojca chrzestnego naszej najstarszej 

córki Marysi. Był to kolega ze studiów Czesła-

wa, ojca Marysi (razem robili dyplom na Wy-

dziale Chemicznym Politechniki Śląskiej). Przez 

cały czas utrzymywali serdeczne kontakty (do 

dziś z wdową po Kazimierzu, Grażyną ‒ też ko-

leżanką ze studiów). To właśnie przez Niego po-

znaliśmy Państwa Smolików i ich Rodzinę. Bę-

dąc w Ruchu Światło-Życie Oaza Rodzin znaleź-

liśmy się w pewnym momencie w kręgu animo-

wanym przez Helenę i Marka, co nam dużo dało 

w rozwoju duchowym. Utrzymywaliśmy też 

bardzo miłe prywatne kontakty: zimowy wyjazd 

w góry z dziećmi w wieku szkolnym, uroczysto-

ści rodzinne itp. Najstarsza córka państwa Smo-

lik, Agnieszka wzięła Dorotę na opiekunkę swo-

jego najmłodszego syna Michała. Dorota mile 

wspomina ten okres: cały pobyt z Dzieckiem i 

Rodziną (również z Dziadkami).  

Mieliśmy więc okazję poznać Marka jako wzo-

rowego Męża, Ojca, Dziadka w dużej religijnej i 

bardzo sympatycznej Rodzinie. Podziwialiśmy 

Jego opiekuńczość, patriotyzm, chęć niesienia 

pomocy innym, zainteresowania, w które wcią-

gał dzieci, wnuki i znajomych. Śpiewał w Chó-

rze Katedralnym w Gliwicach i Chórze Politech-

niki Śląskiej. Bywał na koncertach swojej 

Wnuczki w Szkole Muzycznej. Bardzo lubił mu-

zykę klasyczną, grał na pianinie i skrzypcach. 

Prawie zawsze śpiewał psalm podczas Mszy św. 

na spotkaniach gliwickiej sekcji katowickiego 

KIK-u. Interesował się historią i często uczestni-

czył w wykładach w Centrum Edukacyjnym im 

św. Jana Pawła II przy katedrze w Gliwicach, np. 

prof. Andrzeja Nowaka. Nieraz zabierał głos w 

dyskusjach po prelekcjach w Sekcji Gliwice 

KIK-u w Katowicach. Sam był autorem kilku 

prelekcji. Regularnie uczęszczał na cotygodnio-

we spotkania w gliwickiej sekcji KIK-u od cza-

su, kiedy asystentem kościelnym został ksiądz 

Herbert Hlubek. Zbierał składki członkowskie, a 

po spotkaniu nieraz proponował podwiezienie do 

domu swoim samochodem.  

Widzieliśmy się tam ostatni raz z Markiem i 

nie przypuszczaliśmy, że to już niedługo przed 

jego śmiercią. Pozostaje w naszej serdecznej 

pamięci. 

Dorota i Czesław Olszewscy 

 

 

Moje wspomnienia Tygodni Kultury 

Chrześcijańskiej w Bydgoszczy 
 

Do Bydgoszczy przeprowadziłam się w 1976 

roku. Znalazłam tu pracę po studiach w Toruniu. 

Zamieszkałam w wynajętym pokoju na ulicy 

Łuczniczki, a więc w parafii św. Józefa. W To-

runiu uczęszczałam do Duszpasterstwa Akade-

mickiego prowadzonego przez jezuitę ojca Wła-

dysława Wołoszyna. W Bydgoszczy szukałam 

swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. Naj-

pierw chodziłam na wykłady do parafii Matki 

Bożej Częstochowskiej organizowane przez ks. 

Bogusława Jerzyckiego. Potem w kwietniu 1981 

roku u ojców Jezuitów powstał Klub Inteligencji 

Katolickiej. Zapisałam się do niego w maju. Po-

czątki działalności KIK kojarzą mi się z począt-

kami Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Pamię-

tam szczególnie prelekcje organizowane w sal-

kach parafialnych czy kościołach. KIK dopiero 

później włączył się w organizowanie tych Tygo-
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dni. W archiwum KIK są zachowane informato-

ry i programy prawie wszystkich Tygodni Kultu-

ry Chrześcijańskiej. W Kronice KIK zamiesz-

czano informacje i refleksje związane z Tygo-

dniami Kultury Chrześcijańskiej. 

W 1985 roku w Kronice KIK zanotowano: 

„Już od pierwszego Tygodnia Kultury Chrześci-

jańskiej w Bydgoszczy członkowie Klubu brali 

aktywny udział w ich przygotowaniu sprawując 

różne funkcje organizatorskie. Gościli też w 

swoich domach i zapewniali noclegi prelegen-

tom, artystom, członkom zespołów muzycznych. 

Od chwili gdy nasz Klub otrzymał dzięki 

uprzejmości ks. ks. Jezuitów nowy, piękny lokal, 

w pomieszczeniach Klubu w ciągu Tygodni Kul-

tury Chrześcijańskiej w 1985 i 1986 r. odbywały 

się bardzo ciekawe spotkania dyskusyjne z pre-

legentami i artystami. Atmosfera tych spotkań, 

trwających nieraz do późnych godzin wieczor-

nych była niezwykle serdeczna”. 

W informatorze z V Tygodnia Kultury Chrze-

ścijańskiej z 1986 roku zamieszczono m.in. taką 

informację: „III Tydzień Kultury Chrześcijań-

skiej, który odbył się w dniach 11 – 18 listopada 

1984 roku przygotowywany był ponad pół roku, 

ściślej niż dotąd wiążąc się z oficjalnymi struktu-

rami kościelnymi (patronat i merytoryczna kon-

sultacja biskupa Jana Nowaka), co wcale nie 

znaczy, że tracą zbyt wiele ze swej społecznej 

autentyczności. W III Tygodniu Kultury Chrze-

ścijańskiej partycypowały 23 parafie bydgoskie, 

dwie z Solca Kujawskiego, jedna ze Żnina i jed-

na z Gąsawy. Istotniejszą wartością od zasięgu i 

masowości przedsięwzięcia był społecznikowski 

charakter jego organizacji i wyzwolenie postaw 

czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Spiri-

tus Movens Tygodnia był – podobnie jak w mi-

nionym roku Dom Bydgoski Archikonfraterni 

Literackiej. Stąd wychodziły podstawowe impul-

sy działania, tu kształtowała się koncepcja. Dru-

gą instytucją partycypującą w Tygodniu było 

Duszpasterstwo Ludzi Pracy im. Księdza Jerzego 

Popiełuszki, które obsługiwało najmniej 

wdzięczny i niewidoczny, ale jakże niezbędny 

odcinek: zabezpieczenie techniczno-

organizacyjne. Młodzi i starzy robotnicy, inteli-

genci, a nawet chłopi, przedstawiciele bez mała 

wszystkich zawodów, przewodzili – „stali na 

bramkach”, towarzyszyli artystom i wykładow-

com. Podobny, choć mniejszy zakres czynności, 

wzięli na siebie członkowie Klubu Inteligencji 

Katolickiej, który po zmianie zarządu stał się 

bardziej elastyczny i otwarty na wszelkie inicja-

tywy”. 

Po zakończeniu w 1986 roku V TKCh w Byd-

goszczy „Przegląd Katolicki” nr 47 z dnia 23 li-

stopada 1986 roku pisał: „17 listopada, gdy bie-

żący numer «PK» oddajemy do druku, w Archi-

katedrze Warszawskiej w obecności Prymasa 

Polski nastąpi inauguracja XII Tygodnia Kultury 

Chrześcijańskiej w Warszawie. Inicjatywie Ty-

godnia przed dwunastoma laty – w 1975 r. – pa-

tronował Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wy-

szyński, który w przemówieniu wygłoszonym na 

zakończenie III Tygodnia Kultury Chrześcijań-

skiej w Warszawie, w roku 1977, powiedział: 

„… ważniejsza w tej chwili jest w Polsce obrona 

kultury narodowej, ojczystej, chrześcijańskiej, 

niż jakikolwiek inny program. Może na polskiej 

ziemi nie powstać wiele rzeczy, ta lub inna fa-

bryka, i to jeszcze nie będzie największa strata. 

Gdybyśmy byli jednak narodem niemych, zalęk-

nionych i trwożliwych, wtedy przestalibyśmy 

tworzyć dobra kultury, którymi ma żyć nasza 

dziatwa i młodzież, cała współczesność, przez 

którą idziemy ku przyszłości. Wiele mamy do 

przekazania przyszłym pokoleniom, ale to, co 

jest najdonioślejsze, to czysta duchowość nasze-

go Narodu, który ma prawo do własnej, rodzi-

mej, niezależnej kultury, do własnego języka, nie 

zniekształconego i nie przybrudzonego przez na-

loty śmieci. (…) 

My nie śmiemy i nie pozwolimy, aby ktokol-

wiek uważał Naród polski za naród bez swojej 

mowy ojczystej, bez własnej twórczości – bez 

dziejów i bez kultury, na którą nas, jak widać, 

stać. Jeśli czasami spycha się ją do świątyń, dzie-

je się tak dlatego, że czujemy, iż tutaj może być 

obroniony pokój i uratowany człowiek, a zatem i 

kultura. Dlatego jestem wdzięczny organizato-

rom „Tygodni Kultury”, że otwierają drzwi 

świątyń, aby kulturze ojczystej stworzyć właści-

wy nastrój”. 

Idea Tygodni Kultury Chrześcijańskiej roz-

przestrzeniła się na cały kraj. 

W „Chrześcijańskim Informatorze Kultural-

nym” nr VI z dnia 15 listopada 1987 roku Barba-

ra Rakowska-Mila z KIK w Bydgoszczy zamie-

ściła artykuł zatytułowany „Wieczory dyskusyj-

ne w Klubie Inteligencji Katolickiej”. Może war-

to przytoczyć go w całości: 

„Jedną z form dyskusyjnych spotkań, zapo-

czątkowaną już podczas IV Tygodnia Kultury 

Chrześcijańskiej w Bydgoszczy w 1985 roku są 

pełne uroku wieczory klubowe w Klubie Inteli-

gencji Katolickiej odbywające się w późnych 

godzinach, po zakończonych imprezach kolejne-

go „dnia kultury”. Specyfiką tych spotkań, ogra-
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niczonych z uwagi na szczupłość lokalu klubo-

wego do kilkudziesięciu uczestników, jest nie-

zwykle ciepła, serdeczna atmosfera, możliwa do 

uzyskania tylko w małej wspólnocie nie przy-

padkowo dobranych ludzi, otwartych na proble-

my szeroko pojmowanej kultury chrześcijań-

skiej. Głębokie przeżycie, związane z bezpo-

średnim obcowaniem ze znakomitymi osobisto-

ściami nauki, artystami, twórcami oraz nawią-

zywanie nowych kontaktów – to nie jedyne 

owoce tych spotkań. Bezpośrednia wymiana 

zdań i poglądów, nieskrępowana dyskusja, są 

źródłem nowych przemyśleń problemów z życia 

Kościoła i kraju, jak i inspirują do poszukiwania 

i rozwijania nowych form działania inteligencji 

katolickiej. W czasie trwania VI Tygodnia Kul-

tury Chrześcijańskiej gośćmi wieczorów klubo-

wych byli: Marian Marek Drozdowski, Stanisła-

wa Grabska, Władysław Findeisen, Bogdan Ro-

mański, Jan Malinowski. Spotkanie z doc. dr. 

Janem Malinowskim szczególnych wzruszeń do-

starczyło rodakom z Wileńszczyzny i pozwoliło 

na pełniejsze poznanie historycznych stosunków 

Polski z Litwą. Dr Stanisława Grabska zainspi-

rowała dyskusję nad ciekawą i nową koncepcją 

chrześcijańskiej wolności i wyzwolenia w wa-

runkach polskich – na tle wydanej w 1986 roku 

przez Kongregację Nauki Wiary „Instrukcji o 

chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu”. Po-

trzeba przeobrażeń kulturowych i zwalczanie 

polskich plag społecznych – to najpilniejsze za-

dania jakie poprzedzać winny wyzwolenie spo-

łeczne. Przewodniczący Prymasowskiej Rady 

Społecznej prof. dr hab. Władysław Findeisen 

oraz członek tejże Rady prof. dr hab. medycyny 

Bogdan Romański już na programowym spotka-

niu w Bazylice zapoczątkowali bardzo ożywio-

ną, nawet kontrowersyjną dyskusję nad opraco-

wanym przez Komisję dokumentem „Katolicy w 

życiu publicznym”. Spotkanie klubowe z tymi 

znakomitymi przedstawicielami Prymasowskiej 

Rady Społecznej było kontynuacją tej dyskusji. 

Okazuje się, że potrzeba i obowiązek udziału w 

życiu publicznym, jak i formy tego udziału – to 

zagadnienia bardzo głęboko poruszające szerokie 

kręgi katolików, co jest chyba nader pozytyw-

nym zjawiskiem na tle przysłowiowej „znieczu-

licy społecznej”. Uczestnicy klubowego spotka-

nia z przedstawicielami Rady Prymasowskiej 

wysunęli ze swej strony wiele nowych proble-

mów pod rozwagę w jej programowej działalno-

ści. Zaplanowane na sobotni wieczór klubowy 

spotkanie ze znanym popularyzatorem wiedzy 

historycznej – prof. nadzw. dr. hab. Marianem 

Markiem Drozdowskim też nie zawiodło ocze-

kiwań uczestników, tym bardziej, że głód wiedzy 

historycznej rzetelnie przedstawionej jak i pra-

gnienie poznania „białych plam” w historii – po-

zostają wciąż jeszcze nie zaspokojone. Myślę, iż 

można pozwolić sobie na ocenę, że zarówno spo-

tkania dyskusyjne w Klubie Inteligencji Katolic-

kiej jak i odbywające się w kościele pw. Świę-

tych Polskich Braci Męczenników tzw. „Nocne 

Polaków rozmowy” – są nie tylko ilustracją 

możliwości kulturalnego dialogu Polaków, lecz 

inspirują do szerszego, odpowiedzialnego włą-

czenia się laikatu w czynne uczestnictwo w ży-

ciu Kościoła zgodnie z wymogami postawiony-

mi w dokumentach II Soboru Watykańskiego i 

posłaniem wynikającym z nauczania Jana Pawła 

II”. 

Pamiętam, że członkowie KIK pomagali prze-

mieszczać się pomiędzy parafiami zamiejsco-

wym prelegentom, niektórzy użyczali swoich 

mieszkań na noclegi. W pomieszczeniu KIK-u 

odbywało się z reguły jedno spotkanie z cyklu 

„Nocne Polaków rozmowy”. 

Z dostępnych zachowanych danych w Klubie 

odbyły się następujące spotkania: 

1983 prof. Bogdan Romański ‒ Światopogląd 

uczonego, 

1988 prof. Marian Marek Drozdowski ‒ Rola 

Kościoła w okresie tworzenia podstaw niepodle-

głości II Rzeczypospolitej w latach 1917-1920, 

1989 spotkanie autorskie z Dariuszem Fikusem, 

red. Rzeczypospolitej, 

spotkanie z senatorem Erwinem Krukiem, pisa-

rzem Warmii i Mazur, 

1995 prof. dr hab. Elżbieta Laskowska i Edwin 

Warczak ‒ Czy jesteś odpowiedzialny za polskie 

życie polityczne i gospodarcze, 

1996 dr Bohdan Rożnowski ‒ Pokojowe sposoby 

rozwiązywania konfliktów, 

1997 prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski ‒ 

Główni architekci odzyskania niepodległości w 

1918 roku, 

1998 dr Cecylia Iwaniszewska ‒ Modlitwa 

astronoma, 

1999 dr Cecylia Iwaniszewska ‒ Moje spotkania 

z wybitnym pedagogiem Wandą Szuman, 

2000 lek. med. Tadeusz Bermański ‒ Czy euta-

nazja jest śmiercią z wyboru, 

2001 Leszek Łęgowski ‒ Madonnie najpiękniej-

szej ‒ wieczór autorski, 

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski ‒ Pade-

rewski a katolicka nauka społeczna, 

2002 ‒ prof. dr hab. Ryszard Bender ‒ U źródeł 

ruchu chrześcijańsko-społecznego w Polsce, 
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2003 mec. Stanisław Sobieszczański ‒ Aleksan-

der Jełowicki – żołnierz, poseł, kapłan, 

2004 Renat Farynowska, Halina Górecka i Ewa 

Kasjanowicz ‒ Spotkania św. Edyty Stein ze św. 

Teresą Wielką, 

Janusz i Lech Wejman ‒ Powstanie Warszawskie 

‒ z udziałem aktorów bydgoskich: Romy War-

mus i Małgorzaty Trofimiuk, 

Wspomnienia z Powstania Warszawskiego Ta-

deusza Bermańskiego, 

2005 prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski ‒ 

Jakie wartości do polskiej kultury obywatelskiej 

wniosła „Solidarność”, 

2006 Jolanta Baziak ‒ Bóg w poezji – co to jest 

poezja sacrum i poezja religijna, 

2007 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wodarczyk 

‒ Etyka a transplantacja (wykład się nie odbył ‒ 

z tego co pamiętam), w zastępstwie był pan Jó-

zef Harold i opowiadał o wybudzeniu kogoś ze 

śpiączki po iluś latach, 

2008 prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa ‒ Dzie-

dzictwo kultury szlacheckiej na byłych kresach 

północno-wschodniej Rzeczypospolitej, 

2009 Teresa Klonowska ‒ Poezja religijna ‒ 

wieczór autorski, 

2010 ks. dr Roman Kneblewski ‒ Odkrywanie na 

nowo bogactwa tradycji Kościoła katolickiego, 

2011 dr Barbara Fedyszak-Radziejowska ‒ So-

cjotechnika na służbie władzy symbolicznej, 

2012 Emilia Glugla ‒ O Bogu, który odsłonił 

serce, 

2013 red. Ewa Starosta ‒ Prawda i wolność a 

praktyka dziennikarska, 

2014 ks. dr Michał Damazyn ‒ Ks. Józef Kuter-

mak – pasterz wolnych ludzi, 

2015 ks. dr Michał Damazyn ‒ Tożsamość no-

wego człowieka na podstawie chrzcielnych kate-

chez okresu patrystycznego, 

2016 red. Ewa Starosta ‒ Nie dano ludziom pod 

niebem żadnego innego imienia, w którym mo-

glibyśmy być zbawieni, 

2017 ks. dr Michał Damazyn ‒ Zakony, których 

nie mogło być widać. Córki bł. o. H. Koźmiń-

skiego, 

2018 Helena Skonieczka ‒ Żywe drzewo na stu-

lecie niepodległości, 

2019 dr Marek Chamot ‒ Prymas Tysiąclecia 

Stefan Kardynał Wyszyński i św. Jan Paweł II – 

przewodnicy Polaków w czasach totalitarnych, 

2020 Teresa Bermańska ‒ Tadeusz Bermański – 

lekarz, teolog, bydgoski działacz społeczny, wie-

loletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w 

Bydgoszczy, wspomnienia w 10. rocznicę śmier-

ci (z powodu pandemii koronawirusa prelekcja w 

KIK-u została odwołana. Odbyła się tylko pre-

lekcja „on line” dla uczniów klas siódmych 

Szkoły Podstawowej nr 2, im. Adama Mickiewi-

cza, ul. Hetmańska 34, z mieszkania Sławomiry 

Olejniczak, nauczycielki geografii w tej szkole). 

Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej były zaw-

sze dla mnie czasem nauki, refleksji, modlitwy i 

dyskusji. Służyły pogłębieniu wiedzy, głównie z 

historii Polski. 

8 listopada 2021                  Teresa Bermańska 

 

 

 

Pogrzeb państwowy  

pięciu ofiar zbrodni komunistycznych 
 

W dniu 26 września 2021 roku w Bydgoszczy 

odbył się pogrzeb państwowy pięciu ofiar zbrod-

ni komunistycznych. 
 

 
Od lewej:  

St. Sierż. Ludwik Augustyniak „Cygan” Gustek”, 

powstaniec wielkopolski, żołnierz AK, 7.11.1898-

27.11.1946; 

St. Sierż. Florian Dudkiewicz „Jawor” Wiktor”, po-

wstaniec wielkopolski, żołnierz AK, 19.03.1900-

27.11.1946; 

Ppor. Tadeusz Ośko „Sęp”, żołnierz AK, 11.05.1913-

27.11.1946. 
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Zbigniew Rostek, wywiadowca, dowódca młodzie-

żowej organizacji niepodległościowej, 10.01.1930-

10.03.1952. 
 

 
Nieznany żołnierz Armii Krajowej (trwa ustalanie 

tożsamości). 
 

 
Wśród wielu wieńców i wiązanek wyróżniał się wie-

niec od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
 

Mszę św. za dusze zamordowanych w 1946 i 

1952 roku celebrował w Bazylice św. Wincente-

go a’Paulo Bp Wiesław Mering. Szczątki żołnie-

rzy niezłomnych uroczyście pochowano w kwa-

terze na cmentarzu komunalnym przy ulicy 

Kcyńskiej.  

Zdjęcia i tekst Teresa Bermańska 

40 lat Klubu Inteligencji Katolickiej 

św. Józefa w Bielsku-Białej 
 

 
BOGU I OJCZYŹNIE 40 lat Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej św. Józefa. Opracowanie zbiorowe. 

Projekt dofinansowany ze środków programu wielo-

letniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 

2021-2025 – EDYCJA 2021. Tytuł zadania publicz-

nego: STREFA SENIORA, str. 3. 
 

Spis treści 

Słowo JE Biskupa Tadeusza Rakoczego, str. 5 

Podziękowania, str. 7 

Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym ser-

cem Apostolskiego Błogosławieństwa dla Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, 

Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w 

Bielsku-Białej wspierali: … 

Śp. Janina Królikowska, sekretarz KIK, i Zdzi-

sław Greffling, pierwszy prezes KIK, uhonoro-

wani, między innymi, odznaczeniem papieskim 

PRO ECLESIA ET PONTYFICE. 

Słowo od autorów, str. 11 

Organizacja pracy Stowarzyszenia – Elżbieta 

Kralczyńska, str. 15 

Powstanie i początki Klubu 

 – Piotr Witkowski, str. 17 

Zanim powstał Klub Inteligencji Katolickiej w 

Bielsku-Białej, w parafii św. Mikołaja organi-

zowane były wykłady dla inteligencji, skoncen-

trowane na problematyce biblijnej. Wykłady po-
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łączone zwykle z żywą i szeroka dyskusją pro-

wadzone były przez ks. dr. Józefa Kozyrę i od-

bywały się dwa razy w miesiącu. (…) 

Tymczasowy Zarząd opracował i 3 lutego 

1981 r. złożył wniosek o zarejestrowanie KIK w 

Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Klub 

Inteligencji Kkatolickiej w Bielsku-Białej został 

zarejestrowany przez Wojewodę Bielskiego 23 

lutego 1981 r. 

Działalność formacyjna – Teresa Dietrich, str. 20 

Udział w życiu społecznym  

– Grażyna Nalepa, str. 25 

Prelekcje, wykłady i wystawy  

– Elżbieta Kralczyńska, str. 29 

Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej 

– Piotr Witkowski, str. 45 

Verba Sacra – Zbigniew Gebauer, str. 72 

Biblioteka i spotkania – Maryla Romankiewicz 

i inni członkowie sekcji 

biblioteczno-kulturalnej, str. 76 

Studium Wiedzy Religijnej  

– Kazimierz Kamiński, str. 78 

Ekumenizm i misje – Krystyna Miazgowicz-

Ślezińska i Bogumiła Mebel, str. 79 

Biskupi Komitet Pomocy  

– Elżbieta Kralczyńska, str. 87 

Katolicki Dom Opieki „Józefów”  

– Elżbieta Kralczyńska, str. 91 

‒ Świetlica „Dzieciątka Jezus”, str. 94 

‒ Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych 

„Św. Józefa”, str. 100 

‒ Dom Stałego Pobytu „Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy”, str. 108 

‒ Park i spotkania w „Józefowie”, str. 124 

‒ Spotkania i uroczystości KIK w „Józefowie”, 

str. 124 

Sekcja Rodzin, str. 140 

Nasze pielgrzymki, str. 140 

‒ Wycieczki i pielgrzymki po Polsce – Janina 

Belczyk i Maria Wieja, str. 143 

‒ Pielgrzymki Klubu poza granice polski - Ja-

nusz Frączek, str. 150 

35 lat bielskiego KIK – archiwum  

Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej, str. 166 

Radość Serca – członkowie KIK, str. 169 

Stowarzyszenie docenia pracę swych członków, 

a także osób wspierających nadając tytuł Hono-

rowego Członka Klubu Inteligencji Katolickiej. 

01/2008 Zdzisław Greffling, 02/2011 Janina 

Królikowska, 03/2011 Piotr Witkowski, 04/2011 

Janusz Frączek, 05/2011 Anna Skrolecka, JE ks. 

biskup Tadeusz Rakoczy 2012, Prezydent Jacek 

Krywult 2012, Maria Bogacz 2019. 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Msza św. 10 kwietnia 2018 r. w kościele Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. 
-------------------------- 

Bez końca 

(ciąg dalszy z poprzedniego numeru Dlatego) 

Ciekawe, czy w raporcie – skoro ma być tak 

obszerny – znajdzie się passus o roli mediów 

w wytwarzaniu informacyjnej mgły po kata-

strofie, gdy wszyscy przeżywaliśmy psy-

chiczny wstrząs i rozpaczliwie szukaliśmy 

wyjaśnienia dla tego, co się stało. Antoni Ma-

cierewicz zwrócił uwagę podczas wystąpienia 

w Polanicy, że już 10 kwietnia zaczęła się ak-

cja wtłaczania do świadomości Polaków pew-

nych kotwic myślowych: brzoza jako jedyną 

przyczyną katastrofy, błąd polskich pilotów, 

pijany generał w kokpicie, naciskający na lą-

dowanie w złych warunkach prezydent. – W 

pierwszych minutach po tragedii mogliście to 

usłyszeć z telewizji. (…) Kłamstwo smoleń-

skie zostało w ten sposób uformowane, by 

wejść głęboko w nasze umysły, wtedy tak 

straszliwie poruszone – przypominał prze-

wodniczący. (…) 

Marek Pyza, Marcin Wikło,  

Sieci, nr 37 (459), 13-19 IX 2021, s. 30-33 

Zdjęcie Barbara Waluś,  

opracowanie Stanisław Waluś 

Errata 

W podpisie zdjęcia w Dlatego nr 9 (357) z 

26 IX 2021, s. 16, nr 10 (358) z 16 X 2021, s. 

7, nr 11 (359) z 2 XI 2021, s. 7, nr 12 (360) z 

12 XII 2021, s. 16 zamiast 10 I 2018 powinno 

być 10 IV 2018.  

Za popełnione błędy przepraszam Czytelni-

ków „Dlatego”. 

Stanisław Waluś 
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Orszaki Trzech Króli 
 

6 stycznia 2022 Orszak przeszedł ulicami 668 

miejscowości w Polsce oraz za granicą. W wyda-

rzeniu, które przybrało bardzo różne formy wzię-

ło udział kilkaset tysięcy osób. Cieszy nas duże 

zaangażowanie organizatorów oraz widzów, któ-

rzy chętnie wyszli na południowy spacer. Wyda-

rzeniu towarzyszyły również inne inicjatywy, o 

których na bieżąco informowaliśmy na stronie 

www.orszak.org. 

W tym roku odbyły się dwie transmisje na ży-

wo z Orszaku. Jedną przygotowała całkowicie 

Fundacja Orszak Trzech Króli, a drugą zrealizo-

waliśmy we współpracy z TVP1. (…) 

Zachęcamy, aby obejrzeć każdą z nich. 

1. Transmisja Fundacji: 
https://www.youtube.com/watch?v=DK2oHQHeO2Y 

2. Transmisja TVP1: 
https://vod.tvp.pl/video/orszak-trzech-kroli,orszak-

trzech-kroli-2022,57809076 

Tegoroczną nowością Orszaku był BIEG Or-

szaku Trzech Króli, w tym roku odbył się na tra-

sie 5 km i zgłosiło się do niego 100 osób. (…) 

Przy okazji Orszaku 2022 postanowiliśmy 

wesprzeć szkołę Eastlands w Nairobi (Kenia), 

która oferuje młodzieży ze slumsów naukę za-

wodu: hydraulika, mechanika, spawacza czy 

elektryka. Chcemy ufundować 10 stanowisk do 

nauki diagnozy silników samochodowych. 

www.orszak.org/darowizny. 

Fundacja Orszak Trzech Króli 

Bysławska 84 

04-993 Warszawa 

e-mail otrzymany 28 stycznia 2022 r. 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Promujmy i świętujmy Chrzest Polski! 
 

O świecie Chrztu Polski z jednym  

z pomysłodawców tej inicjatywy  

Janem Klawiterem, przez prawie dziesięć lat 

burmistrzem Rumi, byłym posłem, członkiem 

Prawicy Rzeczypospolitej, prezesem Fundacji 

„Słowo”, rozmawia Artur Ceyrowski 

Szybka sonda uliczna i się okazuje, że więk-

szość Polaków nie wie, że w 2019 r. Sejm uchwa-

lił ustawę, na mocy której 14 kwietnia mamy no-

we święto państwowe, a mianowicie Święto 

Chrztu Polski. Pewnie znak czasów, ale trzeba 

zadać sobie pytanie o to, jak zmienić ten stan 

rzeczy? 

Jan Klawiter: Trzeba działać! Przypominać, ze 

nie jesteśmy narodem, który wziął się z próżni, 

mamy ponad 1000 lat historii, która jest mocno 

związana z chrześcijaństwem i to właśnie te war-

tości dały nam długotrwały rozwój cywilizacyj-

ny. (…) 

Zachęcamy także do świętowania Chrztu Pol-

ski przez wywieszenie biało-czerwonej flagi. 

(…) To jeden ze sposobów, by pokazać, że jest 

to ważny, uroczysty dzień dla nas, Polaków. (…)  

Katolik powinien uczestniczyć w działaniach 

na rzecz umacniania kultury chrześcijańskiej na 

wszelkie możliwe sposoby. 

Sieci, nr 4 (478), 24-30 I 2022, s.45 

Wybrał Stanisław Waluś 
 

 

Ojciec Święty Benedykt XVI 
 

Szkalowanie Benedykta XVI 

Oskarżenia zawarte w raporcie o nadużyciach 

autorstwa monachijskiej kancelarii prawnej 

Westpfahl Spiker Wastl przeciwko Papieżowi 

Benedyktowi XVI są tak absurdalne i daleko 

idące, że najwyraźniej nie próbowano nawet 

ukryć ich perfidnego celu: wykorzystać pozycję 

niesłusznie oskarżonego, aby odwrócić uwagę od 

bledów innych, przede wszystkim obecnego ar-

cybiskupa Monachium i Fryzyngi. (…) 

Kardynał Joseph Ratzinger, arcybiskup Mona-

chium i Fryzyngi w latach 1977-1982, oskarżany 

jest o niedopełnienie obowiązków w 4 z 65 

przypadków opisanych w monachijskim rapor-

cie, a dokładnie o brak reakcji „zgodnej z przepi-

sami lub właściwej” na przypadki nadużyć. Już 

tu jednak pojawia się pułapka anachronizmu, 

gdy eksperci próbują oceniać postępowanie w 

sprawach nadużyć sprzed pół wieku według dzi-

siejszych standardów. (…) 

Na przykład instrukcja „Crimen sollicitatio-

nis”, którą Ratzinger miał naruszyć w latach 

1977-1982, weszła w życie dopiero wraz z Ko-

deksem prawa kanonicznego z 1983 roku, za 

którego przyjęcie odpowiedzialny był nie kto in-

ny jak kard. Joseph Ratzinger, wówczas prefekt 

Kongregacji Nauki Wiary. (…) 

Dr Michael Hesemann, tłum. Anna Meetschen, 

Nasz Dziennik, nr 23 (7288), 29-30 I 2022, s. M5 

 

Tornielli broni Benedykta XVI 

Pamiętamy, jak wiele papież senior zrobił w 

walce z pedofilią – przypomina dyrektor pro-

gramowy watykańskich mediów Andrea torniel-

li, broniąc Benedykta XVI, który od chwili pu-

blikacji raportu monachijskiego doświadcza 

zmasowanego medialnego ataku. (…) 

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny  

nr 5,Rok XCIX, 6 II 2022, s 5 
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Sprawiedliwość a praworządność 
 

Obecne władze Unii Europejskiej starają się 

zastąpić sprawiedliwość praworządnością.  

Poczucie sprawiedliwości wynika z natury 

człowieka i znajduje odzwierciedlenie w różnych 

aktach prawnych i nazwach instytucji, np. Mini-

sterstwo Sprawiedliwości, czy Pałac Sprawie-

dliwości w Norymberdze.  

Natomiast praworządność jako termin prawny, 

sprowadza się do postępowania zgodnego ze sta-

nowionym prawem i jest wyrazem pozytywizmu 

prawniczego. 

Stanowione prawo może być niesprawiedliwe. 

Z tym problemem zmagali się prawnicy po za-

kończeniu II wojny światowej. Zarówno nie-

mieccy naziści jak i radzieccy komuniści do-

puszczali się licznych zbrodni nie tylko w przy-

padku pojedynczych osób, ale też całych grup 

narodowościowych, religijnych lub społecznych. 

Ci zbrodniarze działali zgodnie z prawem usta-

nowionym w ich krajach. Więc, kierowali się 

praworządnością. 

Dlatego, w większości przypadków, podczas 

procesów zbrodniarzy hitlerowskich, nie można 

było ich skazać za naruszenie obowiązującego 

wówczas prawa. Ich linia obrony sprowadzała 

się do powiedzenia „myśmy tylko wykonywali 

rozkazy”. 

W Norymberdze, skazanie hitlerowskich 

zbrodniarzy było możliwe dzięki odwołaniu się 

do prawa naturalnego. Zastosowano formułę 

Radbrucha, która głosi, że norma prawna nie 

obowiązuje, jeśli w drastyczny sposób łamie 

podstawowe normy moralne. Taka norma praw-

na nie może być prawem, więc obywatele nie 

mają obowiązku jej przestrzegania, a administra-

cja państwowa i sądownictwo jej stosowania. 

W Unii Europejskiej zauważamy tendencje do 

wprowadzania norm prawnych sprzecznych z 

podstawowymi normami moralnymi, a nawet 

nazywanie takich norm prawnych „prawami 

człowieka”. Powołuje się w takich przypadkach 

na prawo ustanawiane przez większość człon-

ków organów przedstawicielskich. Takie nad-

używanie pojęcia „większości” przy argumenta-

cji, że na tym polega demokracja, faktycznie 

prowadzi do totalitaryzmu. Formuła Radbrucha 

może więc zostać zastosowana. 

Powoływanie się na praworządność przy pra-

wie łamiącym normy moralne jest ślepą uliczką. 

A jest to droga, którą starają się wybrać politycy 

mający obecnie większość w organach Unii Eu-

ropejskiej. 

Problem ten zauważył św. Jan Paweł II w en-

cyklice Centesimus annus ogłoszonej 1 maja 

1991 r.: „Historia uczy, że demokracja bez war-

tości łatwo się przemienia w jawny lub zakamu-

flowany totalitaryzm”. Centesimus annus, 46. 

Również papież Benedykt XVI odwołał się do 

sprawiedliwości, gdy 22 września 2011 r. w 

Bundestagu, w ślad za św. Augustynem, posta-

wił politykom pytanie „Czymże są więc wyzute 

ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi 

bandami rozbójników?”. (Św. Augustyn, Pań-

stwo Boże, Księga IV, Rozdział IV, wiersz 1) 

Antoni Winiarski 

 

 

Licznik Grodzkiego 
 

Licznik Grodzkiego tyka 

Już 171 dni państwo polskie kompromituje się, 

pozwalając na całkowitą bezkarność człowieka, 

któremu prokuratura chce postawić zarzuty – 

powiedział redaktor naczelny „GP” i „Codzien-

nej” Tomasz Sakiewicz. (…) 

(as), Gazeta Polska Codziennie, nr 182 (3007), 

09 IX 2021, s. 3  

Licznik hańby 

Na portalu Niezależna.pl znajduje się licznik, 

który odmierza, jak długo marszałek Grodzki 

odwleka głosowanie nad uchyleniem mu immu-

nitetu. Odliczył już 177 dni. – To licznik hańby 

Platformy Obywatelskiej i jej lidera Donalda Tu-

ska – oceniła Joanna Lichocka. (…) 

(as), Gazeta Polska Codziennie, nr 187 (3012), 

15 IX 2021, s. 3  

Licznik Grodzkiego 

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wciąż od-

wleka głosowanie w sprawie uchylenia mu im-

munitetu. (...) Jak wynika z ustaleń śledztwa, w 

latach 2006-12 miał on przyjmować w kopertach 

– w złotówkach i dolarach – od 1,5 tys. do 7 tys. 

zł. W zamian zobowiązywał się do osobistego 

przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wy-

konania i zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. 

/J.K, Niedziela, nr 39, 26 IX 2021, s. 7 

Prof. Popiela nie musi przepraszać  

marszałka Grodzkiego 

Szczecińska profesor Agnieszka Popiela nie 

musi przepraszać marszałka Senatu Tomasza 

Grodzkiego za swój wpis na Fecebooku. (…) 

Wczoraj przed Sądem Okręgowym w Szczecinie 

odbyła się rozprawa odwoławcza w procesie, 

który wytoczył marszałek Tomasz Grodzki 

szczecińskiej profesor Agnieszce Popieli. Chodzi 

o wpis zamieszczony przez Popielę w mediach 

społecznościowych, przez który Grodzki miał się 
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poczuć zniesławiony: „Masakra, Pan profesor 

Grodzki kandydatem na marszałka Senatu. Jak 

moja Mama umierała, to trzeba było dać 500 dol. 

za operację. Podobno na czasopisma medyczne. 

Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego 

nie zapomnę”. Po tym wpisie posypała się lawi-

na świadectw byłych pacjentów prof. Tomasza 

Grodzkiego, z których wynikało, że Grodzki 

operował za pieniądze w publicznym szpitalu 

Szczecin-Zdunowo. (…)  

Jakie były powody formalne, tego żadna ze 

stron nie ujawniła, bowiem rozprawa na wniosek 

pełnomocnika marszałka Grodzkiego została 

utajniona. (…) 

Tomasz Duklanowski, Gazeta Polska Codzien-

nie, nr 198 (3023), 30 IX 2021 str. 4  

200 dni Grodzkiego 

Na portalu Niezależna.pl znajduje się licznik, 

który pokazuje, jak długo marszałek Senatu To-

masz Grodzki odwleka głosowanie nad immuni-

tetem. Obecnie wskazuje on już 200 dni. ‒ Nie 

mam pojęcia, dlaczego tak jest. Najlepiej byłoby, 

gdyby pan marszałek sam zrzekł się tego immu-

nitetu i to wyjaśnił – powiedziała senator Maria 

Koc w rozmowie z „Codzienną”. (…) 

Prokuratura chce postawić politykowi cztery 

zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w la-

tach: 2006, 2009 i 2012. – Jak wynika z ustaleń 

śledztwa, korzyści majątkowe w postaci pienię-

dzy w złotówkach i dolarach, w wysokości od 

1500 zł do 7000 zł, lekarz przyjmował w koper-

tach. (…) 

Adrian Siwek, Gazeta Polska Codziennie,  

nr 203 (3028), 7 X 2021, s. 3  

„Licznik Grodzkiego” robi furorę  

w parlamencie. Pęk: Dzisiaj mamy okrągły 

jubileusz... 

„Licznik Grodzkiego” przyciągnął na nasz por-

tal wielu zainteresowanych sprawą, konsekwent-

nie licząc zwłokę ws. pozbawienia immunitetu 

marszałka Senatu. Niech dowodem na to, jak 

istotną rolę pełni w debacie publicznej, będzie 

dzisiejsze wystąpienie wicemarszałka Senatu 

Marka Pęka. ‒ Minęło 200 dni, od kiedy wniosek 

o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu 

Tomaszowi Grodzkiemu trafił z prokuratury kra-

jowej do Senatu; domagam się, żeby zgodnie z 

regulaminem wreszcie skierować go do komisji 

‒ zwrócił się wicemarszałek Pęk (PiS) do mar-

szałka Grodzkiego. (…) 

7 X 2021 r.  
https://niezalezna.pl/413874-licznik-grodzkiego-robi-

furore-w-parlamencie-pek-dzisiaj-mamy-okragly-jubileusz 

 

 

Moim zdaniem 

Moim zdaniem, jeśli marszałek Senatu Tomasz 

Grodzki jest przekonany, że jest niewinny, to jak 

najszybciej powinien doprowadzić do uchylenia 

immunitetu, poprosić władze sądownicze o moż-

liwie szybkie wyznaczenie terminu rozprawy i o 

dużą salę, aby przedstawiciele mediów mogli na 

żywo transmitować przebieg całego procesu. Są-

dzę, że marszałkowi Senatu przedstawiciele wy-

miaru sprawiedliwości nie odmówiliby takich 

próśb. 

3 XI 2021 Wybrał i podzielił się swoimi myślami 

Stanisław Waluś 

 

 

Mali, przeciętni, wielcy ludzie 
 

Kilka lat temu w Radiu Maryja słyszałem po-

wiedzenie: mali ludzie mówią o innych lu-

dziach, przeciętni ludzie o wydarzeniach, 

a wielcy ludzie o problemach. Nieraz się nad 

tym zastanawiałem słuchając osób z mojego 

otoczenia (rodzina, znajomi, członkowie zarzą-

du KIK w Katowicach, …).  

Uważam, że sprawa dotyczy nie tylko tego, co 

ludzie mówią, ale też co czytają, co słuchają, co 

oglądają. Potem okazuje się, że to ma wpływ na 

to, o czym lubią rozmawiać. Spotyka się niekie-

dy opinie, że o sprawach politycznych czy o 

sprawach religijnych, moralnych nie powinno się 

rozmawiać, bo to dzieli. Kilka lat temu nawet na 

spotkaniu grupy biblijnej w mojej parafii usły-

szałem uwagę, że to nie jest temat do rozmowy 

w tym miejscu. Na próby ograniczania tematyki 

rozmów przy stole według mnie bardzo dobrze 

zareagowała około pięćdziesięcioletnia pani z 

rodziny, gdy powiedziała coś takiego: gdy bę-

dziemy się ograniczać w tematyce rozmów, to 

pozostaną tylko rozmowy o pogodzie. Jej mąż 

lubi mówić o swoim hobby – wytwarzaniu noży 

ze starych resorów czy pił tarczowych. A robi to 

z dużym smakiem artystycznym i wiedzą – jest 

fizykiem.  

Kilkanaście lat temu, niezależnie od siebie po-

dzieli się za mną uwagami działacze chrześcijań-

scy. Ona ‒ katoliczka starała się od czasu do cza-

su rozmowę przy stole skierować na poważniej-

sze tematy – właśnie na problemy. On – ewange-

lik – jak go znam od dawna – na tematy związa-

ne z Biblią.  

Przed Wielkim Postem jest to okazja do zasta-

nowienia się nad sobą. Ja sam muszę się zasta-

nowić nad sobą; czy za często mój zawód jaki 

wykonywałem (nauczyciel akademicki i pra-

cownik naukowy) nie wpływa za bardzo na for-

https://niezalezna.pl/413874-licznik-grodzkiego-robi-furore-w-parlamencie-pek-dzisiaj-mamy-okragly-jubileusz
https://niezalezna.pl/413874-licznik-grodzkiego-robi-furore-w-parlamencie-pek-dzisiaj-mamy-okragly-jubileusz
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mę rozmowy. Na razie mogę napisać, że z sze-

ścioletnim wnukiem czy z śp. dr hab. inż. Mar-

kiem Smolikiem dogadywaliśmy się bardzo do-

brze (on chemik, ja metrolog i nie rozmawiali-

śmy na tematy zawodowe, a jako członkowie 

KIK w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Ka-

tolickich Diecezji Gliwickiej i NSZZ Solidar-

ność najczęściej mówiliśmy o problemach).  

Do podzielenia się z czytelnikami „Dlatego” 

tym powiedzeniem i moimi uwagami zdopingo-

wał mnie cytat z wartościowej książki ks. dra 

hab. Janusza Królikowskiego „Nie mamy prawa 

milczeć! Apologia Kościoła” wydanej przez wy-

dawnictwo Biały Kruk w Krakowie w 2021 r. 

Przytaczam trzy kolejne zdania ze str. 11: „Przy-

pomina się to, co już dość dawno temu powie-

dziano: «Ludzie mali mówią o innych, ludzie 

przeciętni mówią o wydarzeniach, ludzie wielcy 

mówią o ideach». Głównym tematem pojawiają-

cych się wypowiedzi są ludzie – «inni», niestety. 

Małość zatem dominuje”. 

21 I 2022 r.              Stanisław Waluś 

 

 

Śmierć po szczepieniu uznana  

za samobójstwo. 

Szkody poszczepienne  

bez ubezpieczenia 
 

Zgony poszczepienne na Covid-19 uznane są 

za samobójstwa! Sędzia we Francji, w procesie 

pozwanej firmy ubezpieczeniowej ‒ odmawiają-

cej przyznania odszkodowania za śmierć rodzica 

‒ stwierdza: „Skutki uboczne eksperymentalnej 

szczepionki są upublicznione, a zmarły nie mógł 

twierdzić, że o tym nie wiedział, kiedy dobro-

wolnie przyjął szczepionkę. We Francji nie ma 

prawa ani mandatu zmuszającego go do szcze-

pienia. Dlatego jego śmierć jest zasadniczo sa-

mobójstwem”. Dalej w uzasadnieniu pisze: „Sąd 

uznaje kwalifikację ubezpieczyciela, który udział 

osoby w eksperymencie III fazy ‒ którego nie-

szkodliwości nie udowodniono – uważa za do-

browolne przyjęcie śmiertelnego ryzyka nieobję-

tego umową, biorące pod uwagę możliwe skutki 

uboczne, w tym śmierć, co prawnie uznane jest 

za dobrowolne podjęcie śmiertelnego ryzyka 

nieobjętego umową i prawnie jest uznane jako 

samobójstwo. Rodzina się odwołała. Jednak 

obrona ubezpieczyciela jest uznawana za zasad-

ną i uzasadniona umową, ponieważ to publicznie 

znane ryzyko śmierci jest prawnie uważane za 

samobójstwo, ponieważ klient został powiado-

miony i zgodził się dobrowolnie ryzykować 

śmierć, nie będąc do tego zobowiązanym lub 

zmuszanym”. Sprawę nagłośniła kancelaria 

prawnicza CAB ASSOCIES z Paryża.  

Firmy ubezpieczeniowe w Niemczech wpro-

wadzają nowe warunki ubezpieczeń: 

‒ ADAC informuje, że ubezpieczenie od na-

stępstw nieszczęśliwych wypadków, nie obej-

muje szkód poszczepiennych w ramach zleco-

nych masowych szczepień;  

‒ prywatna firma ubezpieczająca od odpowie-

dzialności cywilnej Haftpflichtkasse, informuje, 

że szczepienia przeciwko znanym chorobom 

zakaźnym są objęte ubezpieczeniem, ale szkody 

na zdrowiu spowodowane szczepieniami na 

Covid-19 nie są ubezpieczone;  

‒ firma ubezpieczeniowa Techniker Krankenkas-

se również oświadcza, że szkody poszczepienne 

i inne konsekwencje szczepienia na Covid-19 

nie są ubezpieczone.  
https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-

lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-

impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-

zaehlt-update-v-20-01/  

Wniosek. Poziom szkód wywołanych ekspery-

mentalną szczepionką musi znacznie przekraczać 

poziom szkód wywoływanych tradycyjnymi 

szczepionkami, skoro firmy decydują się na takie 

działania.  

spostrzegł Wojciech Pillich 

 

 

Cykl artykułów  

„Z historii Powstań Śląskich” 
Pod nadtytułem „Z historii Powstań Śląskich” 

będą prezentowane w kolejnych biuletynach ar-

tykuły Jadwigi Chmielowskiej dotyczące tego 

tematu. Ze względu na ich dużą objętość w biu-

letynie będą podane tytuły, wyimki i początki 

(lub fragmenty) danego artykułu. Całe teksty bę-

dą na stronie internetowej KIK w Katowicach w 

zakładce „Teksty KIK i inne materiały”. Niżej 

podaję biogram Autorki.  

Chmielowska Janina Jadwiga 

Janina Jadwiga Chmielowska, ur. 29 VI 1954 

w Sosnowcu. Absolwentka Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach, Wydz. Automatyki i Informatyki 

(1978). 

1974-1978 w SZSP i w Duszpasterstwie Aka-

demickim. 1978-1981 projektantka oprogramo-

wania systemów komputerowych w Instytucie 

Systemów Sterowania w Katowicach. 1978-1980 

kolporterka niezależnych wydawnictw: „Robot-

nika”, „Opinii”, książek NOWej. 

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komi-

tetu Założycielskiego w ISS, członek Zarządu 

https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt-update-v-20-01/
https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt-update-v-20-01/
https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt-update-v-20-01/
https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-aus-da-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt-update-v-20-01/
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MKZ Katowice; od II 1981 członek Koła 

Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania, 

następnie Regionalnego KOWzP. W VII i XII 

1981 delegat na I i II WZD (Województwa Ka-

towickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 

członek ZR. 

13 XII 1981 – 1990 w ukryciu (m.in. w Gliwi-

cach, Zabrzu, Bytomiu, Rycerce Górnej), 10 IV 

1982 – 1 VIII 1990 poszukiwana listem goń-

czym. 1982-1989 założycielka, przewodnicząca 

RKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zaan-

gażowana w druk i kolportaż prasy podziemnej, 

autorka w pismach podziemnych „WiS”, „PIK”, 

„Punkt”; 1985-1990 członek Solidarności Wal-

czącej, przewodnicząca Oddziału katowickiego 

SW, 1988-1989 przewodnicząca krajowego Ko-

mitetu Wykonawczego SW; 1988-1993 współ-

przewodnicząca Autonomicznego Wydz. 

Wschodniego SW. 

1990-1992 współorganizatorka Ośrodka In-

formacyjnego Wschód w Warszawie oraz Fun-

dacji Wschodniej Wiedza. Współpracowniczka 

Instytutu na rzecz Demokracji w Europie 

Wschodniej (Institute for Democracy in Eastern 

Europe), publikowała na łamach „Uncaptive 

Minds”, miesięczników „Fortuna” i „Orientacja 

na Prawo”, zaangażowana w pomoc ugrupowa-

niom niepodległościowym w republikach so-

wieckich. W 1993 współredaktor „Biuletynu 

Wschodniego” wydawanego przez Instytut 

Obywatelski w Warszawie, doradca Fundacji 

Pomoc Polakom na Wschodzie, redaktor 

„Dziennika Zachodniego”, 1993-1994 „Super 

Expresu”. 1993-1995 przewodnicząca Zarządu 

Wojewódzkiego RdR w Katowicach, 1997-2001 

członek Zarządu Wojewódzkiego RS AWS w 

Katowicach. 1994-2000 redaktor w TVP SA 

Oddział Katowice, 1998-2001 współpracow-

niczka Redakcji Programów Wojskowych TVP 

SA w Warszawie, 2000-2005 niezależna produ-

centka telewizyjna TV Niepokalanów. 1999-

2000 pracownik Kuratorium Oświaty w Katowi-

cach, od 2000 Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 1994 

członek SDP, 1994-2000 członek Zarządu Wo-

jewódzkiego, od 2001 przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej SDP w Katowicach, nast. Sekretarz 

Głównej Komisji Rewizyjnej SDP. W 1998 ab-

solwentka dziennikarskich studiów podyplomo-

wych na Uniwersytecie Śląskim oraz Wyższego 

Kursu Obrony w Akademii Obrony Narodowej 

w Warszawie, 2000-2005 doktorantka Wydz. Fi-

lologii UŚ. 2002-2007 nauczyciel akademicki w 

Akademii Polonijnej w Częstochowie. W 2004 

absolwentka Studium Społeczno-Pastoralnego 

Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowiec-

kiej, w 2008 studium podyplomowego (przygo-

towanie pedagogiczne) w AP w Częstochowie. 

2006-2009 członek Rady Nadzorczej Radia Ka-

towice, od 2008 przewodnicząca Rady Progra-

mowej TVP Katowice. 2005-2009 wiceprze-

wodnicząca Stowarzyszenia Represjonowanych 

w Stanie Wojennym. Członek Stowarzyszenia 

Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednani, 

od 2007 koordynator Porozumienia Organizacji 

Niepodległościowych. 

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez 

Rząd RP na Uchodźstwie oraz Krzyżem Semper 

Fidelis przez Związek Solidarności Polskich 

Kombatantów (1990), Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski (2007), orderem Za 

Zasługi Wobec Litwy (2009). 

17 II 1981 – 1988 rozpracowywana przez 

Wydz. V-1/III KW MO/WUSW w Katowicach 

w ramach KE/SOR krypt. Elektra; 4 VI 1988 – 6 

III 1990 przez Wydz. III-1/Inspektorat II WUSW 

w Katowicach w ramach SOR krypt. Ośmiorni-

ca. 
https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15411,Chm

ielowska-Janina-Jadwiga.html 

Ostatnio została odznaczona Krzyżem Koman-

dorskim z Gwiazdą. 

W tygodniku „Sieci” nr 5 (479), 31 I – 6 II 

2022, s. 92-93 w artykule Hanny Karp „Kariery 

weryfikatorów w mediach III RP” znalazłem 

fragment dotyczący Jadwigi Chmielowskiej, któ-

rym dzielę się z czytelnikami „Dlatego”. 

Po roku 1989 nie było mowy o sprawiedliwo-

ści ani jakimkolwiek materialnym zadośćuczy-

nieniu pozbawionym pracy dziennikarzom. Ja-

dwiga Chmielowska z ośrodka RTV Katowice, 

wspominając tamten czas, mówiła: „Dosłownie 

zdychałam z głodu. Miałam kilogram ryżu na 

dwa tygodnie, mniej niż Chińczyk. Rozważałam 

wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do Austrii 

lub Szwajcarii. Od dawna znałam niemiecki jak 

polski. Na początku lat 80. Bezpieka proponowa-

ła mojej rodzinie, aby mnie namówili na wyjazd 

do Niemiec, bo jako absolwentka automatyki i 

informatyki na Politechnice Gliwickiej miała-

bym miękkie lądowanie. Moi koledzy byli już w 

Krzemowej Dolinie w USA. Też chcieli mnie 

ściągnąć”. Na pytanie co ją powstrzymywało 

przed wyjazdem, odpowiadała: „To, że jestem 

Polką i przekonanie, że nikt mnie nie będzie z 

mojego kraju wyrzucał”. 

Stanisław Waluś 

 

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15411,Chmielowska-Janina-Jadwiga.html
https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15411,Chmielowska-Janina-Jadwiga.html
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Z historii Powstań Śląskich 
I. Autonomiści w służbie Niemiec 

 

Wyimki: Moje źródła to relacje bezpośrednich 

uczestników, wspomnienia, ale wszystko publi-

kowane wtedy, kiedy żyli ci, którzy mogli bezpo-

średnio oprotestować tworzoną fikcję i bajania. 

W wyniku wojen śląskich pomiędzy Habsbur-

gami a Fryderykiem II Śląsk niemal cały wszedł 

w skład państwa niemieckiego w 1742 r. Po 

stronie austriackiej został Śląsk Cieszyński. Za-

częła się polityka germanizacyjna. 

W roku 1764 zabroniono udzielania ślubów 

osobom nie znającym języka niemieckiego, mło-

dzieży polskojęzycznej nauki zawodu. Nie wolno 

było bez znajomości niemieckiego nawet zatrud-

nić się do służby dworskiej. 

Nie ma żadnej wątpliwości, że hasła autonomii 

Śląska powstały w niemieckich gabinetach i słu-

żyły uniemożliwieniu połączenia się Śląska z 

Polską. Tak i teraz nie ma najmniejszych wątpli-

wości co do inspiracji głosicieli żądania auto-

nomii. 
 

Zakończenie I wojny światowej, klęska państw 

centralnych, rewolucyjny ferment nie tylko w 

Rosji, ale i u pozostałych zaborców sprawił, że 

jak pisze we wspomnieniach Józef Grzegorzek: 

„polska ludność, korzystając z dogodnej sposob-

ności, chwyciła za broń, żeby utorować sobie 

drogę do nowej Ojczyzny – Polski”. 

Niestety brak ciągłości państwa polskiego po 

’39 r. sprawił, że do dziś niestety nie przeprowa-

dzono nad tym fenomenem rzetelnych badań. 

Pewnym wyłomem jest Encyklopedia Powstań 

Śląskich, która dostarcza wielu informacji, ale 

nie jest to pozycja próbująca kompleksowo roz-

wikłać istniejące do dziś zagadki. Likwidacja w 

III RP Instytutu Śląskiego i paraliż decyzyjny w 

sprawie budowy Muzeum Powstań Śląskich w 

Katowicach sprawiają wrażenie, że spuścizna 

tych, co rzeczywiście walczyli w powstaniach, 

jest celowo pomijana. Zdaję sobie sprawę z tego, 

że moja publikacja będzie dla wielu środowisk 

kontrowersyjna. Nie zamierzam jednak powta-

rzać wersji podawanych przez wielu badaczy bez 

uwzględniania innych źródeł – czyli takich, które 

przeczą ustalonej przed laty poprawnej wersji. 

Poprawność polityczna mnie nie interesuje. (…) 

Jadwiga Chmielowska 

Cały tekst na stronie internetowej  

KIK w Katowicach w zakładce 

„Teksty KIK i inne materiały”. 

 

 

Elektryczna maszynka do zapalania 

zapałek 
 

Śledząc działania tzw. „ekologów” przekonu-

jemy się, że trudno ustalić granice absurdu do 

jakich mogą dojść ich pomysły. Ostatnio na 

przykład jeden z nich wymyślił, że wilki odży-

wiają się głównie pokarmem roślinnym. Można 

by skwitować to wzruszeniem ramion, w końcu 

jest też stowarzyszenie wyznawców poglądu że 

Ziemia jest płaska.  

Ale są też absurdy, które mają bardzo poważne 

a może nawet tragiczne konsekwencje. Gdy by-

łem mały przeczytałem w „Przekroju” w stałym 

kąciku purnonsensu opis tytułowej maszynki. 

Wtedy wydawało się to szczytem absurdu ale 

dziś wiemy już, że nie wymyślono takiego ab-

surdu, którego życie nie wprowadzi w czyn. I 

stało się.  

Polityka klimatyczna UE zafundowała nam 

wspomnianą maszynkę tylko w odwróconej wer-

sji. To zapałki mają napędzać elektryczne urzą-

dzenie. A konkretnie chodzi o to, że tradycyjne 

elektrownie (głównie węglowe) mają być zastą-

pione przez odnawialne źródła energii. Okazało 

się jednak, że w warunkach normalnej (przy-

najmniej dla każdego kto liczy sobie ponad 40 

lat) zimy są one niewydolne. Żeby nie doszło do 

blackoutu potrzebne są rozwiązania alternatyw-

ne. Co więc się dzieje? Niemcy, którzy podobno 

są najbardziej zaawansowani w ekokonwersji, na 

potęgę rozwijają wydobycie węgla brunatnego i 

energetykę węglową. I nie mogą to być elek-

trownie zapasowe, które uruchomi się w nagłym 

wypadku bo rozruch takiej elektrowni to długa 

procedura, więc będą one musiały pracować 

równolegle żeby można było w spokoju cieszyć 

się energetyką odnawialną.  

Ręce zacierają Francuzi, którzy opierają się na 

wyklętym przez „ekologów” atomie i ani myślą 

się go pozbywać. Tak więc wszyscy (no, prawie 

wszyscy) radośnie, jak na pochodzie pierwszo-

majowym, głoszą „ekologiczne” hasła a w rze-

czywistości na pokaz wystawiają panele i wia-

traki, ale nie zamierzają rezygnować z dotych-

czasowych źródeł energii. Dowodzi to, że ludzie 

jeszcze całkiem nie oszaleli.  

Tylko dla czego nie znalazła się jeszcze żadna 

siła, która szaleńców w rodzaju Timermansa 

ubrałaby w kaftan bezpieczeństwa i zawiozła 

tam gdzie ich miejsce?  

14.01.2022     Piotr Lutyk; p.lutyk@gmail.com 

 

 

 

mailto:p.lutyk@gmail.com
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Komu przeszkadza HIT 
 

Propaganda, ideologizacja, archaizmy i prymi-

tywny – to tylko niektóre określenia środowisk 

liberalno-lewicowych na temat przedmiotu histo-

ria i teraźniejszość (HIT), który od września tego 

roku będzie obowiązywał w szkołach ponadpod-

stawowych. (…) 

Uczniowie będą mieli okazję poznać historie 

Polski i świata bez swoistej lewicowo-liberalnej 

cenzury, przełamując monopol na wizje prze-

szłości środowisk, dla których takie wartości jak 

naród czy patriotyzm to źródła zła, a polskość to 

powód do wstydu. HIT odrzuca tę perspektywę, 

pokazując na faktach, że wartości te mają zasad-

nicze znaczenie dla ponadtysiącletniego istnienia 

Polski. (…) Tymczasem przeprowadzone wśród 

młodych sondaże dotyczące wiedzy o okresie 

komunizmu w Polsce pokazują, że tej wiedzy oni 

nie mają, stąd są podatni na narrację postkomu-

nistów i ich popleczników ze środowiska repre-

zentowanego przez „Gazetę Wyborczą”. (…) 

HIT daje szanse, aby te nie mające nic wspól-

nego z prawdą, absurdalne stwierdzenia mło-

dzież mogła zweryfikować na podstawie faktów, 

których dotąd nie miała okazji poznać. (…) 

Za krytyką HIT-u kryje się realny głęboki spór 

cywilizacyjny rozgrywający się na polu historii. 

Z jednej strony mamy Polskę jako kraj ludzi 

dumnych ze swojej przeszłości i teraźniejszości, 

o wielkiej kulturze, mający swoich bohaterów, 

ale też swoje słabości. Z drugiej – wizje odrzu-

cenia narodu i państwa, dominacji historii świa-

towej i rozmycia w niej celów narodowych, sto-

sowania „pedagogiki wstydu”, często za pomocą 

manipulacji i formułowania nieprawdziwych tez, 

jak robią to prof. Tomasz Gross czy prof. Jan 

Grabowski, a nawet próby reinterpretacji prze-

szłości z perspektywy teorii gender. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,  

nr 2, rok XCIX, 16 I 2022, s. 40-42 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Wartości europejskie wczoraj i dziś. 

Konsumpcjonizm, upadek prawa 

i kryzys rozumu 
 

Mniej więcej dwa tysiące dwadzieścia jeden lat 

temu – historycy mówią o kilkuletnim przesu-

nięciu w czasie – narodził się Jezus Chrystus. 

Narodził się z Maryi Dziewicy. Bóg stał się 

człowiekiem, aby zbawić świat. To jest prawda, 

która jest podstawą naszej wiary i naszej cywili-

zacji. I tak, jak prawda ta była zwalczana od sa-

mego początku, od czasów Heroda i jego zbrod-

ni, tak i dzisiaj jest atakowana z niezwykłą mocą. 

Dlaczego? Bo jak wtedy, tak i dzisiaj toczy się 

walka dobra ze złem, prawdy z kłamstwem. 

Motorem działań fałszujących i relatywizują-

cych rzeczywistość są nowe ideologie wyrastają-

ce z marksizmu, z tych samych korzeni, z któ-

rych wyrósł zarówno niemiecki narodowy socja-

lizm, jak i bolszewicki komunizm. (…) 

Prawdę trzeba odkryć, a nie ustalić, ponieważ 

obiektywnie istnieje. (…) Konieczny jest powrót 

do rozumu jako instrumentu. (…) 

Prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji 

i Nauki, Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 1 (135), 

25 I – 21 II 2022, s. 11-13 

Wybrał Stanisław Waluś 

Moim zdaniem Przemysław Czarnek jest naj-

lepszym ministrem zajmującym się nauką i na-

uczaniem od okresu przemian ustrojowych w 

1989 r. (służąc obecnie na stanowisku Ministra 

Edukacji i Nauki).  

 

Warto przeczytać te artykuły 
 

Zmiana w prawie oświatowym jest kołem ra-

tunkowym. Uczmy wedle kanonu dobra, 

prawdy i piękna, kształtujmy do życia  

odpowiedzialnego 

Z Małopolską Kurator Oświaty Barbarą Nowak 

rozmawia Leszek Sosnowski, Wiara, Patriotyzm 

 i Sztuka, nr 1 (135), 25 I – 21 II 2022, s. 14-20 
 

Neomarksizm w ostrym natarciu. Idee też 

mogą zabijać 

Ks. prof. Janusz Królikowski, Wiara, Patriotyzm 

 i Sztuka, nr 1 (135), 25 I – 21 II 2022, s. 21-25 

 

 

Warto przeczytać 
 

Nie mamy pra-

wa milczeć! 

Apologia Ko-

ścioła 

Ks. Janusz Króli-

kowski, Biały 

Kruk, Kraków 

2021 
 

Zbyt wielu z 

nas milczy. 

Zbyt wielu naj-

bardziej ceni 

sobie święty 

spokój, czyli 

spokój uzyska-
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ny kosztem przeróżnych ustępstw na polu mo-

ralności i zasad wiary. Poprawność polityczna 

nachalnie propagowana przez mass media i wy-

muszana coraz to nowymi rozporządzeniami 

prawnymi dotknęła także niektórych reprezen-

tantów i członków Kościoła. Ewangelizacja 

słabnie z roku na rok albo przeradza się nawet w 

kompromitujące i gorszące postmodernistyczne 

widowiska. Z tym wszystkim nie godzi się, prze-

ciw temu protestuje Autor tej książki, ks. prof. 

Janusz Królikowski. Zwalcza on stereotypy 

ukształtowane przez wrogów naszej wiary, zwal-

cza medialne pomówienia kształtujące opinię 

publiczną. (…) 

Przeciwko chrześcijanom, zwłaszcza przeciw 

katolikom, skierowany jest zmasowany, brutalny 

i ordynarny atak. W tej sytuacji nie mamy prawa 

milczeć! Nie mamy prawa ustępować, rezygno-

wać, poddawać się zniechęceniu – poza naszym 

wygodnictwem nie istnieją zresztą żadne praw-

dziwe powody, by temu ulegać. (…) 

Wielkim walorem publikacji jest również wy-

tłumaczenie zrozumiałym językiem błędów teo-

logicznych, doktrynalnych, popełnianych przez 

tzw. lewicę kościelną. Stąd dzieło ks. prof. Janu-

sza Królikowskiego jest świetną lekturą dla 

świeckich, ale powinno być także bardzo po-

mocne w codziennej pracy duszpasterzy różnego 

szczebla. 

IV strona okładki 
https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/nie-mamy-prawa-

milczec-apologia-kosciola#tabs-nav 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia  

do naturalnej śmierci 
 

Rewolucja antropologiczna 

Dokonuje się totalna dekonstrukcja najbardziej 

elementarnych składników naszego człowie-

czeństwa: życia, śmierci, płci czy natury. (…)  

Obowiązująca przez wieki definicja śmierci 

uznawała za odejście z tego świata moment nie-

odwracalnego ustania akcji serca i czynności od-

dechu. Wspomniana definicja, oparta na kryte-

riach krążeniowo-oddechowych, została jednak 

uzupełniona o definicję alternatywną, wprowa-

dzająca nowe pojecie „śmierci mózgowej”. (…) 

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie 

przesłanki kryły się za wprowadzeniem nowej 

definicji. Wyjaśniła to sama Komisja Harwardz-

ka, która stwierdziła, iż przystępowała do prac z 

gotową tezą, by zdefiniować jako nowe kryte-

rium śmierci „nieodwracalną śpiączkę”. Chodzi-

ło o to, że dotychczasowa definicja uniemożli-

wiała transplantację serca. Przeszczep tego orga-

nu jest bowiem możliwy tylko wówczas, gdy bi-

je serce dawcy. Gdy bić przestaje, operacja staje 

się niemożliwa. W świetle starej definicji czło-

wiek z bijącym sercem był jednak uznawany za 

osobę żyjącą, a od żyjącej osoby w świetle pra-

wa nie można pobierać narządów niezbędnych 

do życia. Wyjściem z sytuacji okazało się stwo-

rzenie nowej definicji. (…) 

Grzegorz Górny, Sieci, nr 4 (478),  

24-30 I 2022, s. 54-56 

Wybrał Stanisław Waluś 

Licencja na zabijanie 

Macron, drżąc, ze naród własny go wykopie, 

proponuje zrobić lepiej Europie. 

Podchodzi to tego w sposób nietypowy, 

chce wpisać aborcje do praw podstawowych. 

I tak proponując „kulturę skrobanki”, 

zmusić do niej Polki oraz muzułmanki. 

Czy elektoratu tym sobie nie ujął? 

Cóż, nienarodzeni raczej nie głosują! 

Marcin Wolski, Gazeta Polska Codziennie,  

nr 14 (3101), 21-23 I 2022, s. 2 
 

 

In vitro 
 

Jak czuje się taka osoba? 

Nie wiem, jak się czuje osoba, która została 

poczęta w wyniku procedury in vitro, gdy sobie 

uświadomi, że jej rówieśnicy (siostry i bracia) są 

zamrożeni lub już umarli. 

Stanisław Waluś 
 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Rewolucja antropologiczna 

Dokonuje się totalna dekonstrukcja najbardziej 

elementarnych składników naszego człowie-

czeństwa: życia, śmierci, płci czy natury. (…)  

Wszystkie fakty biologiczne mówią, że czło-

wiek może mieć tylko jedna z dwóch płci: męską 

lub żeńską. Przekonuje o tym genetyka, anato-

mia, morfologia, endokrynologia i inne gałęzie 

nauki. Są tylko dwa rodzaje par chromosomów: 

XX u kobiet i XY u mężczyzn (nie ma żadnego 

trzeciego), są dwa rodzaje gamet: komórka jajo-

wa u kobiet i plemnik u mężczyzn (nie ma żad-

nych trzecich), są dwa rodzaje narządów płcio-

wych: żeńskie i męskie (i nie ma żadnych in-

nych). 

Mimo to rozpowszechniła się dziś nowa teoria, 

która mówi o wielości i płynności płci. Nie znaj-
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duje ona jednak żadnego oparcia w naukach 

przyrodniczych i faktach biologicznych. (…) 

Grzegorz Górny, Sieci, nr 4 (478),  

24-30 I 2022, s. 54-56 

Wybrał Stanisław Waluś 

Głupota transpłciowa 

Pewna feministka – fakt niezbyt zabawny 

‒ pójdzie do wiezienia za mówienie prawdy. 

Bo pragnęła głosić, uparcie niestety, 

że świat to mężczyźni, a także kobiety. 

System miał od wieków bardzo wiele zalet, 

prawo do odmienności strojów i toalet, 

więzień oraz różnic w obyczajach płciowych, 

a także odrębnych dyscyplin sportowych. 

Dzisiaj to wstecznictwo i nieporozumienie,  

bo obowiązuje już „płeć na życzenie”. 

Gdy chcesz, to dowolna płeć w aktach się ziści. 

A nie chcesz? – Wiadomo, mowa nienawiści! 

Marcin Wolski, Gazeta Polska Codziennie,  

nr 24 (3111), 04-06 II 2022, s. 2 
 

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 
 

Na stronie internetowej KIK w Katowicach 

w zakładce „Teksty KIK i inne materiały” są 

dwa teksty poświęcone tej tematyce: „Porozma-

wiajmy o gender” i „Genderyzm ucieczką od 

rzeczywistości”. 
 

 

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) 
 

Dlaczego protestanci „święcą” kobiety? 

16 października 2021 r. synod Kościoła luterań-

skiego w Polsce [Synod Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce], drogą głosowania, zde-

cydował o możliwości ordynacji kobiet. 

Nie jest to nowa rzecz w świecie luterańskim. 

Można powiedzieć, że luteranie w Polsce długo 

bronili się przed ordynacją kobiet, która zaczęła się 

pojawiać w Kościołach luterańskich na Zachodzie 

od lat 30. XX wieku. Głównym czynnikiem, który 

doprowadził do akceptacji ordynacji kobiet na pa-

storów i biskupów, był ruch feministyczny i jego 

żądanie równouprawnienia kobiet w Kościele na 

wzór społeczeństw demokratycznych. (…)  

Marcin Luter, twórca reformacji, który sam 

przyjął w 1505 r. święcenia kapłańskie, po wy-

stąpieniu z Kościoła katolickiego ograniczył 

liczbę sakramentów do dwóch: chrztu św. i Wie-

czerzy Pańskiej. Odrzucił tym samym kapłań-

stwo jako sakrament i podkreślił, że istnieje tyl-

ko jedno kapłaństwo – wspólne, wynikające z 

chrztu św. Duchowny – pastor – jest to zatem 

człowiek świecki wyznaczony i ordynowany 

przez wspólnotę do zadania głoszenia słowa Bo-

żego. (…) 

Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego 

II – Unitatis redintegratio w punkcie 22 mówi o 

Kościołach i wspólnotach kościelnych, które 

odłączyły się od Kościoła katolickiego, że „w 

naszym przekonaniu nie przechowały one wła-

ściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycz-

nego misterium, głównie przez brak sakramentu 

kapłaństwa (defectus ordinis)”. (…) 

W Kościele katolickim punktem wyjścia w na-

uczaniu na temat kapłaństwa jest doktryna o 

sukcesji apostolskiej, która mówi, że Chrystus 

posłał Apostołów, a ci wyznaczyli swoich na-

stępców – biskupów, którzy wyświęcali swoich 

następców oraz prezbiterów – kapłanów i diako-

nów. Należy podkreślić, że ani Chrystus nie wy-

brał kobiet do grona Dwunastu, ani Apostołowie 

nie wyświęcali kobiet. (…) 

Święty Jan Paweł II, który był wielkim zwo-

lennikiem większego docenienia „geniuszu ko-

biet” w Kościele i społeczeństwie, kilkakrotnie 

mówił o niemożliwości udzielania przez Kościół 

święceń kapłańskich kobietom. Papież stawiał 

im za wzór Maryję, Dziewicę i Matkę, która jest 

Królową Apostołów, mimo że do grona Dwuna-

stu nie należała. (…) 

Hans Urs von Balthasar, jeden z najwybitniej-

szych teologów XX wieku, uważał, że paradok-

salnie Kościół katolicki z jego rezerwą wobec 

kapłaństwa kobiet jest ostatnim bastionem, który 

broni w tym świecie wartości różnicy płci i god-

ności kobiet. 

Ks. dr hab. Janusz Bujak, dogmatyk i ekumeni-

sta, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Niedzie-

la, nr 2, 9 I 2022, s. 68-68 
https://www.niedziela.pl/artykul/157279/nd/Dlaczego-

protestanci-%E2%80%9Eswieca-kobiety 

Kościół w Polsce modlił się  

o jedność chrześcijan 

Wszystkie diecezje w Polsce włączyły się w 

obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześci-

jan. W niektórych Kościołach, diecezjach czy 

miastach zorganizowano jedno nabożeństwo, w 

innych miejscach spotykano się każdego dnia. 

Centralne wydarzenie Tygodnia Modlitw o Jed-

http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
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ność Chrześcijan odbyło się w niedzielę, 23 

stycznia, w prawosławnej katedrze św. Marii 

Magdaleny na warszawskiej Pradze. Kazanie 

wygłosił warszawski biskup pomocniczy, Michał 

Janocha. (…) Informacja na podstawie: 
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-

01/warszawa-kosciol-w-polsce-modli-sie-o-jednosc-

chrzesci-

jan.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut

m_campaign=Newslette 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

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 LX 

Brońmy niedzieli 

Od dziś [1 II 2022] w Polsce obowiązuje noweli-

zacja przepisów, która uszczelnia zakaz handlu 

w niedziele.  

Jest to dobra wiadomość dla ludzi wierzących, 

szczególnie tych zatrudnionych w handlu. (…)  

‒ Każdy człowiek ma prawo do wypoczynku. 

Dla nas chrześcijan, jest to prawda ściśle zwią-

zana z wiarą – zauważa ks. prof. dr hab. Janusz 

Królikowski. Podkreśla, że niedziela to właściwy 

czas na oddanie chwały Bogu i spędzenie go z 

rodziną. (…) 

Od teraz otwarcie sklepów w niehandlowe nie-

dziele, które świadczą też usługi pocztowe, jest 

możliwe, jeśli przychody z tej działalności prze-

kroczą 40 procent przychodów danej placówki. 

W praktyce oznacza to zamknięcie w niedziele 

dużych sklepów, które zarabiają na sprzedaży 

towarów, a nie usług pocztowych. (…) 

‒ Dla katolików prawo Boże „Pamiętaj, abyś 

dzień święty świecił” stoi wyżej niż jakiekolwiek 

prawodawstwo stanowione – zauważa ks. prof. 

Janusz Królikowski. (…)  

Krzysztof Gajkowski, Nasz Dziennik, 

 nr 25 (7290), 1 II 2022, s. 1 i 8 

Nagrody, tytuły, odznaczenia  

w czwartym kwartale 2021 r.  
 

Wprowadzenie 

Tym razem wśród wyróżnionych i odznaczo-

nych jest nasz członek założyciel i Członek Hono-

rowy Czesław Ryszka i o Nim będzie na końcu. 

Abp Dzięga laureatem Nagrody  

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Święto Chrztu Polski może przynieść narodo-

wi, państwu i Kościołowi wielkie pożytki – mó-

wił metropolita szczecińsko-kamieński abp An-

drzej Dzięga w środę [14 IV 2021] w Lublinie, 

gdzie odebrał na Katolickim Uniwersytecie Lu-

belskim Nagrodę im. Stefana Kardynała Wy-

szyńskiego. 

Uroczystość wręczenia nagrody poprzedziła 

konferencję naukową pod hasłem „Posłannictwo 

Kościoła względem Narodu”. Z powodu ob-

ostrzeń pandemicznych wręczenie nagrody i 

konferencja były transmitowane on-line. Nagro-

dę tę corocznie przyznaje Stowarzyszenie Ab-

solwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL za 

wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, or-

ganizacyjne i zawodowe mające na celu szerze-

nie zasad katolickich w duchu „Deo te Patriae” 

(Bogu i Ojczyźnie). Laudację z okazji wręczenia 

nagrody abp. Dziędze wygłosił były poseł Jan 

Łopuszański. 

W styczniu 2020 r. Nagrodę im. Stefana Kar-

dynała Wyszyńskiego otrzymał metropolita kra-

kowski abp Marek Jędraszewski a także prze-

wodniczący polskiej sekcji organizacji między-

narodowej Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. 

Waldemar Cisło. (PAP) 

Autorka: Renata Chrzanowska 
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/abp-dziega-

laureatem-nagrody-im-stefana-kardynala-wyszynskiego 

Złoty Feniks dla ks. prof. Szymika 

Tysiące osób odwiedziło Arkady Kubickiego 

na Zamku Królewskim w Warszawie podczas 

26. Targów Wydawców katolickich, w ramach 

których ponad stu wydawców zaprezentowało 

kilka tysięcy tytułów. (…) Kapituła pod prze-

wodnictwem prof. Krzysztofa Nareckiego na-

grodziła oraz wyróżniła w 19 kategoriach blisko 

100 najciekawszych pozycji wydawniczych opu-

blikowanych w 2020 r. Nagrodę główną – Złote-

go feniksa 2021 przyznano ks. prof. Jerzemu 

Szymikowi, teologowi, wybitnemu znawcy my-

śli i nauczania Josepha Ratzingera – Benedykta 

XVI, poecie, od wielu lat współpracującemu z 

„Gościem Niedzielnym”. (…) 

Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 39, 

rok XCVIII, 3 X 2021, s. 7 

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/abp-dziega-laureatem-nagrody-im-stefana-kardynala-wyszynskiego
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/abp-dziega-laureatem-nagrody-im-stefana-kardynala-wyszynskiego
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Nagroda ojca Rodziny 

Laureatem 25. Edycji Nagrody im. Sługi Bo-

żego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny zo-

stał Janusz Wardak, prezes Stowarzyszenia Aka-

demia Familijna, doradca rodziny, inicjator 

kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”. (…) 

Idziemy, nr 42 (833), 17 X 2021, s. 14 

Ślady bp. Chrapka 

Laureatka tegorocznej nagrody „Ślad” im. bp. 

Jana Chrapka została Paulina Guzik, dziennikar-

ka Redakcji katolickiej TVP, prowadząca autor-

ski program „Między Ziemią a Niebem”. (…) 

Nagrody TOTUS TUUS 
9 października 2021 r. na Zamku Królewskim 

w Warszawie, nagrody TOTUS TUUS w czte-

rech kategoriach otrzymali: Katarzyna Jachimo-

wicz, Leszek Mądzik, Stanisław Grygiel 

i wspólnota ewangelizacyjna „Mocni w Duchu”. 

Laureatem nagrody specjalnej został prof. Carl 

Albert Anderson.                 Antoni Winiarski 

Zasłużeni dla Polski 

W Święto Niepodległości siedemnaście osób 

zasłużonych dla naszej ojczyzny otrzymało orde-

ry i odznaczenia państwowe. „Odznaczeni przez 

lata swojego życia działali dla Rzeczypospolitej, 

dla naszego państwa. Mimo trudności nigdy nie 

zaprzestali służyć drugiemu człowiekowi” – pod-

kreślił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pa-

łacu Prezydenckim. Order Orła Białego otrzymali 

współzałożycielka Wolnych Związków Zawodo-

wych Joanna-Duda Gwiazda, kapelan solidarno-

ści ks. Stanisław Małkowski, poeta Leszek Dłu-

gosz oraz wydawca Jan Polkowski. (…) 

Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny, nr 46, 

rok XCVIII, 21 XI 2021, s. 9  

Nagrody „Pro Redemptione” 

Przyznano tegoroczna nagrodę „Pro Redemp-

tione”, ustanowioną przez wydawnictwo i kwar-

talnik „Homo Dei”. Wyróżnienia zostały wrę-

czone podczas sympozjum naukowego z okazji 

150-lecia ogłoszenia św. Alfonsa Liguoriego 

doktorem Kościoła. (…) W uznaniu za długolet-

nią współpracę z kwartalnikiem nagrode 

otrzxymał prof. Marek Marczewski; w kategorii 

dla młodych kapłanów, którzy tworzą formy 

ewangelizacji dzieci i młodziezy – Maciej Sze-

szko SDC (…); za troskę o formację kapłanów – 

ks. dr Tomasz Ruciecki z Kielc; dla kapłana pol-

skiego przecującego za granicą – bp Jan Sobiło. 

(…) Za dorobek naukowy i świadectwo życia 

uchonorowany został zmarły niedawno ks. prof. 

dr hab. Helmut Sobeczko z Opola. 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,  

nr 47, rok XCVIII, 28 XI 2021, s. 6 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 

Prezes NBP prof. Adam Glapiński [został] laure-

atem głównej nagrody „polski Kompas 2021” za 

bezkompromisowe, przemyślane i skuteczne decy-

zje podejmowane przez bank centralny w czasie 

kryzysu, za złoto, którego wciąż przybywa 

w skarbcu Narodowego Banku Polskiego, za nie-

zależność i spokój godny władzy finansowej kraju. 

Sieci, nr 46 (468), 15-21 XI 2021, s. 5 

Mam przyjemność… 

Poinformować szanownych Czytelników, że 

po rocznej przerwie spowodowanej covidem 

Towarzystwo patriotyczne w obecności wice-

premiera Piotra Glińskiego wręczyło nagrody 

„Żeby Polska była Polską”. Otrzymali je, w ko-

lejności alfabetycznej: aktorka Ewa Dałkowska, 

poeta Leszek Długosz, polityk dr Jerzy Kropiw-

nicki, filolog dr Józef M. Ruszar, ks. infułat dr 

Ireneusz Skubiś. (…) 

 Jan Pietrzak, Sieci, nr 46 (468),  

15-21 XI 2021, s. 14 

Nasz redaktor honorowy nagrodzony 

Podczas uroczystej gali w Zamku ujazdowskim 

w Warszawie 7 listopada Towarzystwo Patrio-

tyczne Jana Pietrzaka ogłosiło tegorocznych lau-

reatów nagrody „żeby Polska była Polską”. 

Wśród nagrodzonych, (…) znalazł się ks. inf. 

Ireneusz Skubis – przez wiele lat redaktor na-

czelny Niedzieli, założyciel międzynarodowego 

już Ruchu „Europa Christi”. (…) Laudacje na 

temat osoby ks. Skubisia wygłosił prof. Jan Ża-

ryn, historyk, publicysta Niedzieli.  (…) 

Margita Kotas, Niedziela, nr 49, 5 XII 2021, s. 8 

Złoty BohaterON dla portalu Dzieje.pl 

W kategorii „dziennikarz” Złotego Bohate-

rON-a otrzymała redakcja portalu Dzieje.pl 

(prowadzonego przez PAP we współpracy z Mu-

zeum Historii Polski); Srebrnego – dziennikarz, 

autor książek Tomasz Grzywaczewski; Brązo-

wego – redakcja „Tygodnika Solidarność”. 

Nagroda BohaterONy im. Powstańców War-

szawskich ma na celu wyróżnienie osób i insty-

tucji, których działania w szczególny sposób 

promowały wiedzę o historii Polski XX wieku 

(lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-

patriotyczną – w roku obchodów setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Usta-

nowiliśmy ją również dla uczczenia pamięci o 

uczestnikach walk o stolicę – z okazji 75. rocz-

nicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C981745%2Cwre

czono-nagrody-bohateron-2021-im-powstancow-

warszawskich-zlotego 
 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C981745%2Cwreczono-nagrody-bohateron-2021-im-powstancow-warszawskich-zlotego
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C981745%2Cwreczono-nagrody-bohateron-2021-im-powstancow-warszawskich-zlotego
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C981745%2Cwreczono-nagrody-bohateron-2021-im-powstancow-warszawskich-zlotego
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Ks. Czesław Sadłowski laureatem Nagrody 

im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2021 

Ks. Czesław Sadłowski, długoletni proboszcz 

parafii w Zbroszy Dużej, został laureatem Na-

grody im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 

2021 – informuje w komunikacie przekazanym 

PAP przewodniczący rady Fundacji „Solidarna 

Wieś” Sławomir Siwek. 

Decyzja o przyznaniu nagrody ks. Sadłow-

skiemu zapadła podczas posiedzenia Kapituły 

Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego z 

udziałem jej honorowego przewodniczącego, se-

kretarza generalnego Konferencji Episkopatu 

Polski bp. Artura Mizińskiego. 

W uzasadnieniu opublikowanym na stronie in-

ternetowej Konferencji Episkopatu Polski czy-

tamy, że ks. Sadłowski w latach 60. i 70. XX w. 

prowadził, razem z miejscowymi rolnikami, 

„nieustępliwą walkę z władzami komunistycz-

nymi o budowę kościoła w Zbroszy Dużej koło 

Grójca na Mazowszu”. (…) 

Poprzednio przyznane nagrody otrzymali: 

Za rok 2020: NSZZ Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”, 

Za rok 2019: abp Henryk Hoser, 

Za rok 2018: Państwowy Zespół Ludowy Pie-

śni i Tańca „Mazowsze”, 

Za rok 2017: ks. prałat Kazimierz Kaczor ‒ 

duszpasterz rolników z Haczowa w archidiecezji 

przemyskiej. 
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/ks-czeslaw-

sadlowski-laureatem-nagrody-im-bp-romana-

andrzejewskiego-za-rok 

Niezłomni i ofiarowani 

Festiwal „Niezłomni i ofiarowani”, poświecony 

totalitaryzmom XX w., został uroczyście zainau-

gurowany w Pradze. Jedną z nagród odebrał dy-

rektor festiwalu w Gdyni „Niepokorni Niezłomni 

Wykleci” (NNW) Arkadiusz Gołębiewski. 

Idziemy, nr 47 (838), 21 XI 2021, s. 7 

Dr Półtawska zasłużona 

Podczas koncertu pamięci ofiar niemieckiego 

obozu koncentracyjnego Ravensbrück pt. „Siła 

Miłości” dr Wanda Półtawska, która była więź-

niarką tego obozu, odebrała Złoty Medal hono-

rowy Polonia Miror za Zasługi dla Wojewódz-

twa Małopolskiego. 

Idziemy, nr 47 (838), 21 XI 2021, s. 15 

Medal Berementi dla Wacława Różaka 

Emerytowany organista parafii katedralnej 

otrzymał wysokie papieskie odznaczenie za wie-

loletnią pracę na rzecz Kościoła. (…) 

sz, Gość Niedzielny, nr 2, rok XCIX, 16 I 2022, 

Gość Gliwicki, s. IV 

W poprzednim roku Medalem Berementi zosta-

ła uhonorowana Krystyna Malicka z parafii św. 

Andrzeja w Zabrzu. 

Człowiek Wolności Tygodnika „Sieci”  

(…) Z dumą ogłaszamy, że tytuł Człowieka 

Wolności Tygodnika „Sieci” za rok 2021 otrzy-

muje premier Jarosław Kaczyński. O formule i 

terminie wręczenia tytułu Człowiek Wolności 

poinformujemy wkrótce. Pełną relację znajdą 

Państwo na łamach tygodnika „Sieci”, w portalu 

wPolityce.pl oraz telewizji wPolsce.pl. 

Kapituła tytułu Człowiek Wolności Tygodnika 

„Sieci”, Sieci, nr 3 (477), 17-23 I 2022, s. 3. 

Poprzednio zostali wybrani: 

2013 – Historyk z IPN prof. Krzysztof Szwa-

grzyk, 

2014 – Poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkie-

wicz, 

2015 – Prezydent RP Andrzej Duda, 

2016 – Prezes PiS Jarosław Kaczyński, 

2017 – Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska, 

2018 – Wicepremier prof. Piotr Gliński, 

2019 – Premier Mateusz Morawiecki, 

2021 – Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek. 

Sieci, nr 49 (471), 6-12 XII 2021, s. 123 

Uhonorowanie autorów i książek  

Białego Kruka 

Sporo nagród spadło na Białego Kruka w sobo-

tę wieczorem 25 września br. podczas gali wre 

cznia feniksów 2021 (za książki wydane w 2020 

r.) w katedrze polowej Wojska Polskiego w 

Warszawie.  

 
WPiS, nr 9 (131), 21 IX – 18 X 2021, s. 2  
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Nagrody główne: 

Prof. Aleksander Nalaskowski, kategoria: świa-

dectwo, za publikację Wielkie zatrzymanie,  

Prof. Andrzej Nowak, kategoria: historia – „nie-

podległa”, za publikację Klęska imperium zła, 

Jolanta Sosnowska, kategoria: seria wydawni-

cza (dzieła wybrane) za serię Hetman Chrystu-

sa (tomy 1-4), 

Janusz Szewczak, kategoria: eseistyka, za pu-

blikację Idiotokracja. 

Wyróżnienia:  

Ks. prof. Waldemar Chrostowski, kategoria: 

nauki kościelne, za publikację Dekalog, 

Prof. Wojciech Roszkowski, kategoria: eseisty-

ka, za publikację Bunt barbarzyńców, 

Czesław Ryszka, kategoria: kościół wobec 

współczesności, za publikację Prymas Wyszyń-

ski. Ojciec Ojczyzny, 

Bohdan Urbankowski, kategoria: historia, za 

publikację Gniazdo polskie.  
 

 

Zdjęcie pobrane ze strony internetowej Czesława 

Ryszki. 

Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolic-

kich Feniks 2021 

W kategorii Kościół Wobec Współczesności dla Cze-

sława Ryszki za publikację Prymas Wyszyński. Oj-

ciec Ojczyzny 

Ukazanie życia i dzieła Prymasa Tysiąclecia, naro-

dowego bohatera, który niósł brzemię reprezentacji 

Kościoła w Polsce wobec władz PRL codziennie 

mierząc się z bezwzględnym i silniejszym instytucjo-

nalnie przeciwnikiem, który w swoich działaniach nie 

miał ograniczeń moralnych czy prawnych. 

ks. Roman Szpakowski SDB 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 

prof. dr hab. Krzysztof Narecki Przewodniczący Jury 

 

Ordery z okazji  

Narodowego Święta Niepodległości 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 

Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom 

zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. 

(…) Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 

Polski za wybitne zasługi w podejmowanej z po-

żytkiem dla kraju działalności państwowej i pu-

blicznej, za osiągnięcia w pracy literackiej i pu-

blicystycznej Czesław RYSZKA dziennikarz, pi-

sarz i polityk. (…) 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-

odznaczenia/ordery-z-okazji-narodowego-swieta-

niepodleglosci,42978 
 

 

Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

Elżbieta Ryszka, Czesław Ryszka. Zdjęcie pobrane 

ze strony internetowej Czesława Ryszki. 

Opracował Stanisław Waluś  

 

 

W tym miejscu otwieramy okienko dla poezji 
 

Realpolitik 
 

Leci kundel do Brukseli 

Ogonem radośnie macha 

A tam łańcuch mu przypięli 

Oj, będziesz nam piesku skakał! 

Katowice, 1.02.2021                 Antoni Winiarski 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/ordery-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci,42978
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/ordery-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci,42978
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/ordery-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci,42978
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Nasze Rocznice 
 

Marzec 2022 

1455 lat temu (21 marca 547 r.) zmarł św. Bene-

dykt z Nursji, pustelnik, założyciel klasztoru na 

Monte Cassino, autor reguły benedyktyńskiej. 

755 lat temu (26 marca 1267 r.) Ojciec Święty 

Klemens IV kanonizował Jadwigę (zm. 1243 r.), 

żonę Henryka I Brodatego i matkę Henryka III 

Pobożnego. 

200 lat temu (10 marca 1822 r.) zmarł Józef Wy-

bicki, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, 

autor „Mazurka Dąbrowskiego”. 

150 lat temu (26 marca 1872 r.) w Wiedniu 

zmarł Ludwig van Beethoven, jeden z najwybit-

niejszych kompozytorów świata. 

135 lat temu (19 marca 1887 r.) w Genewie 

zmarł Józef Ignacy Kraszewski, autor kilkuset 

tomów powieści przedstawiających historię Pol-

ski od zarania jej dziejów. 

120 lat temu (13 marca 1902 r.) w Królestwie 

Polskim władze carskie zamknęły większość 

gimnazjów, których uczniowie odmawiali śpie-

wania rosyjskiego hymnu „Boże chroń cara”. 

115 lat temu (26 marca 1907 r.) w Warszawie na 

ulice wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. 

105 lat temu (25 marca 1917 r.) Roman Dmow-

ski spotkał się z brytyjskim sekretarzem stanu 

Arthurem Balfourem i wręczył mu memoriał, w 

którym przedstawił koncepcję odbudowy Polski. 

95 lat temu (29 marca 1927 r.) Polskie Radio po 

raz pierwszy przeprowadziło transmisję hejnału 

z wieży Mariackiej w Krakowie. 

85 lat temu (14 marca 1937 r.) ogłoszono ency-

klikę Ojca Świętego Piusa XI „Mit brennender 

Sorge” (O położeniu Kościoła katolickiego w 

Rzeszy Niemieckiej), potępiającą narodowy so-

cjalizm i politykę prowadzoną przez Niemcy 

rządzone przez Hitlera. 

85 lat temu (19 marca 1937 r.) nastąpiło ogło-

szenie encykliki Ojca Świętego Piusa XI „Divini 

Redemptoris” (O bezbożnym komunizmie), po-

tępiającej komunizm i ateizm oraz omawiającej 

chrześcijańską koncepcję sprawiedliwości spo-

łecznej.  

85 lat temu (29 marca 1937 r.) w Lozannie zmarł 

Karol Szymanowski, wybitny kompozytor o 

światowej sławie, jeden z najwybitniejszych 

kompozytorów polskich XX wieku. 

80 lat temu (17 marca 1942 r.) Niemcy skiero-

wali pierwsze masowe transporty Żydów do 

obozu zagłady w Bełżcu. 

70 lat temu (2 marca 1952 r.) komunistyczny 

rząd Józefa Cyrankiewicza opowiedział się prze-

ciwko działalności komisji Kongresu USA, ba-

dającej okoliczności mordu polskich oficerów w 

Katyniu. 

65 lat temu (11 marca 1957 r.) Episkopat Polski 

wydał kolejne Orędzie o zagrożeniu Narodu 

przez alkoholizm. 

65 lat temu (23 marca 1957 r.) w Krakowie 

zmarł Juliusz Kleiner, przed wojną profesor lite-

ratury polskiej na Uniwersytecie Jana Kazimie-

rza we Lwowie. 

65 lat temu (25 marca 1957r.) w Rzymie delega-

ci Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i 

Włoch podpisali układ o utworzeniu Europej-

skiej Wspólnoty Gospodarczej. 

55 lat temu (26 marca 1967 r.) Papież Paweł VI 

ogłosił encyklikę Populorum progressio. 

35 lat temu (25 marca 1987 r.) nastąpiło ogło-

szenie encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II 

„Redemptoris Mater”, o Błogosławionej Maryi 

Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. 

 

Kwiecień 2022 

1635 lat temu (24 kwietnia 387 roku) Augustyn 

przyjął Chrzest święty z rąk biskupa Ambrożego 

w Mediolanie. 

570 lat temu (15 kwietnia 1452 r.) urodził się 

Leonardo da Vinci. 

130 lat temu (17 kwietnia 1892 r.) car wydał 

ukaz zabraniający pod surowymi karami tajnego 

nauczania w języku polskim na ziemiach litew-

sko-ruskich, zagarniętych w I i II rozbiorze. 

85 lat temu (1 kwietnia 1937 r.) na warszawskich 

uczelniach wyższych rozwiązano akademickie 

organizacje polityczne: Związek Narodowy 

Młodzieży Radykalnej, Młodzież Wszechpolską, 

Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej i 

Legion Młodych. 

85 lat temu (27 kwietnia 1937 r.) w wieku lat 80 

zmarł Michał Drzymała, chłop ze wsi Podgra-

dowice (dzisiaj Drzymałowo). 

80 lat temu (16 kwietnia 1942 r.) w Krakowie, w 

kawiarni Plastyków (przy ul. Łobzowskiej) ge-

stapo aresztowało 198 osób, głównie artystów 

malarzy, literatów i aktorów. 

75 lat temu (2 kwietnia 1947 r.) w Oświęcimiu 

stracono Rudolfa Hössa, komendanta obozu Au-

schwitz-Birkenau, skazanego na karę śmierci za 

zbrodnie ludobójstwa wyrokiem sądu w War-

szawie. 

75 lat temu (13 kwietnia 1947 r.) podczas obrad 

KC PPR zapadła decyzja o stopniowej likwidacji 

sektora prywatnego w handlu (tzw. bitwa o han-

del). Realizację tego celu komuniści prowadzili 

metodami fiskalnymi, poprzez koncesjonowanie 

i domiary podatkowe. Likwidacja prywatnego 
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handlu doprowadziła do znacznych trudności w 

zaopatrzeniu ludności w towary. Głównym reali-

zatorem „bitwy o handel” był ówczesny minister 

przemysłu i handlu Hilary Minc. 

75 lat temu (24 kwietnia 1947 r.) z inicjatywy 

kard. Augusta Hlonda została powołana Rada 

Prymasowska dla odbudowy zniszczonych w 

czasie wojny warszawskich kościołów. 

65 lat temu (13 kwietnia 1957 r.) władze PRL w 

okresie chwilowej, popaździernikowej odwilży 

zwróciły ołtarz Wita Stwosza, przetrzymywany 

od czasu powrotu z Niemiec na Wawelu, pra-

wowitemu właścicielowi, tzn. Bazylice Mariac-

kiej w Krakowie. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

W marcu 2022 r. pamiętamy: 

XII Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-

klętych” – 1 marca  

V Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratują-

cych Żydów pod okupacją niemiecką – 24 marca  

XVIII Narodowy Dzień Życia − 24 marca 

XXIV Dzień Świętości Życia – 25 marca 

 

W kwietniu 2022 r. pamiętamy: 

13 kwietnia − Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej 

14 kwietnia − Święto Chrztu Polski 

29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowień-

stwa Polskiego w czasie II wojny światowej 

 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2022 
 

Luty: Za zakonnice i inne kobiety konsekro-

wane 

Módlmy się w intencji zakonnic i innych ko-

biet konsekrowanych – dziękując im za ich misję 

i odwagę – aby nadal odkrywały nowe odpowie-

dzi w obliczu wyzwań naszych czasów. 
 

Marzec: O chrześcijańską odpowiedź na wy-

zwania bioetyczne 

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie w obli-

czu nowych wyzwań bioetycznych wspierali 

zawsze ochronę życia modlitwa i działaniami 

społecznymi. 
 

Kwiecień: Za pracowników służby zdrowia 

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników 

służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i 

starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, 

było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

Planowane pielgrzymki w 2022 roku 
 

23 kwietnia – sobota – Centrum Jana Pawła II 

i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie Ła-

giewnikach. 

22 maja – niedziela ‒ pielgrzymka piesza Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Ka-

towickiej i Związku Górnośląskiego – Koła Bo-

gucice do sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. 

16 – 18 września – od piątku (autobus z Ka-

towic) do niedzieli (autobus do Katowic) ‒ reko-

lekcje katowickiego Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Kokoszycach.  

19 lub 26 listopada – sobota ‒ ogólnopolska 

pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę. 

Zapisy w każdy wtorek. Katowice, parafia Ty-

siąclecie Dolne, salka nr 2 w godz. 17-18. Tel. 

697684666 lub 32/2544060 – Jan Mikos lub An-

drzej Perkosz – tel. 601463754. 

Prosimy śledzić informacje na stronie interne-

towej KIK w Katowicacvh. 

 

Spotkania Sekcji Nauka-Wiara 

Zapraszamy na spotkania w drugi czwartek 

miesiąca do Domu parafialnego oo. Oblatów.  

Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów 

MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze. 
 

Dyżury w siedzibie KIK zawieszone do odwo-

łania. 
 

Biblioteka KIK zawieszona do odwołania. 
 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 

zawieszone do odwołania. 
 

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. 

Składki prosimy wpłacać przewodniczącemu 

sekcji lub na konto KIK w Katowicach: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach Plac ks. 

Emila Szramka 2, 40-014 Katowice, konto ING 

Bank Śląski Katowice  

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622 
 

Informacja o KIK w Internecie: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 

E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl 
 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
mailto:kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają  

a człowiek odczuwa Bożą obecność. 
 

Szanghaj – Królowa Orientu 
 

Pod wpływem powieści Josepha Conrada Ko-

rzeniowskiego, ukształtował się we mnie obraz 

mórz południowych i portów. Zbliżając się do 

Szanghaju, widząc dziesiątki wieżowców i auto-

strady, zdałem sobie sprawę, że to moje wyobra-

żenie nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywisto-

ścią. Na próżno w porcie wypatrywałem szkune-

rów, barków i parowców. 

Historia Szanghaju zaczyna się od małej wio-

ski rybackiej z czasu narodzin Chrystusa, a 1000 

lat później był tam port nad Morzem Wschod-

niochińskim. W latach 30. XX w. miasto stało 

się głównym centrum handlowym i finansowym 

regionu Azji i Pacyfiku. Wówczas Szanghaj na-

zywano Królową Orientu i Paryżem Wschodu. 

Dzisiaj Szanghaj ma 6341 km
2
, a zamieszkuje 

go 24,8 mln ludzi. 
 

 
 

Perła Orientu i wieżowce w dziel-

nicy Pudong oraz rzeka Huangpu. 

  Symbolem mia-

sta jest Perła 

Orientu, wieża 

telewizyjna wy-

soka na 468 m, 

zbudowana w ro- 

ku 1994. W syl-

wetce wieży wi-

dać 3 kule  

o średnicach 50 

m, 45 m i 14 m. 

  Najwyższy po-

ziom obserwa-

cyjny jest na wy-

sokości 351 m.  

 

 
 

Mosty na rzece Suzhou, dopływie Huangpu. 

 
 

Promenada Bund i kolonialne budynki Szanghaju widziane 

z tarasu 263 m. Z prawej strony, z zegarem na wieży, bu-

dynek Urzędu Celnego w Szanghaju. Z lewej strony, z ko-

pułą – Shanghai Pudong Development Bank z 1923 r. 
 

Na wysokości 263 m jest główny taras wido-

kowy, a 4 metry niżej jest kolejna atrakcja – ta-

ras widokowy ze szklaną podłogą. Na wysokości 

267 m mieści się oraz obrotowa restauracja, któ-

rej jeden obrót trwa 2 godziny. 

W dzielnicy Pudong, w pobliżu Perły Orientu 

są trzy wieżowce: Jin Mao Tower o wysokości 

420 m i 88 piętrach, Shanghai World Financial 

Center mający wysokość 492 m i 101 pięter oraz 

Shanghai Tower o wysokości 632 m i 127 pię-

trach, który jest drugim pod względem wysoko-

ści budynkiem na świecie. 
 

 
 

Nowe dwudziesto-, a nawet ponad trzydziestopiętrowe bu-

dynki stopniowo wypierają stare budownictwo.  
 

Szanghaj jest stolicą diecezji szanghajskiej Ko-

ścioła rzymsko-katolickiego. Diecezja szanghaj-

ska podlega archidiecezji nankijskiej w Nanki-

nie. Katedrę św. Ignacego z Loyoli zbudowano 

w 1910 r. na miejscu jezuickiego kościoła z 1608 

r. W Szanghaju (Dongjiadu, Huangpu) jest też, 

obecnie zamknięty, kościół św. Franciszka Ksa-

werego, który był katedrą w latach 1946-1960.  
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Katedra św. Ignacego z Loyoli i ołtarz boczny z obrazem 

Ojca Świętego Jana Pawła II. Tu były szczątki Xu Guan-

gqui (Paul Xu), ur. w 1562 r., pierwszego Chińczyka na-

wróconego przez Matteo Ricci. 
 

 
 

Ulica handlowa Nankińska. 
 

 
 

Ślepowron Nycticorax nycticorax w okresie godowym  

w Ogrodzie Yuyuan. 

 
 

Ogród Yuyuan z XVI w. Najstarsza herbaciarnia. 
 

 
 

Spektakl z pokazem chińskich akrobatów.  
 

 

 Na zdjęciu kościół prote-

stancki Mu’en zbudowany 

przez metodystów. 
 

  W Szanghaju są świątynie 

buddyjskie, z których naj-

bardziej znana jest Świąty-

nia Jadeitowego Buddy. 

  Warto też wspomnieć  

o szybkiej elektromagne-

tycznej kolei Maglev rozwi-

jającej prędkość 431 

km/godz. Wagony unoszą 

się nad torami. Prędkość 

podróżna wynosi 300 km/h. 
 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie 

wyprawy katowickiego KIK do Chin w 2006 r. 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/piech.html 
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