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w was” (por. J 14,20), przychodzę i jestem, byście otrzymali Ducha-Pocieszyciela (por. J
14,16.26). I jak mówi Jan Ewangelista, „Jezus
tchnął na nich i powiedział im «Weźmijcie Ducha Świętego»” (J 20,22). Scena spotkania
z uczniami po zmartwychwstaniu staje się w ten
sposób objawieniem Jezusa, który JEST, który
został wywyższony i zwycięsko przeszedł przez
śmierć. Teraz powraca do uczniów, by przez dar
Ducha tchnąć w nich nowe życie, stworzyć na
nowo człowieka.
Jezus powiedział do swoich uczniów w czasie
Ostatniej Wieczerzy: „<Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani
się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,
bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście
uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami
wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego
świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.
Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że
tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał>” (J 14,2731).

Pokój wam!
Orędzie Jezusa zmartwychwstałego
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął
pośrodku, i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus
znowu rzeki do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie
Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20,19-23).
Jezus zmartwychwstały, który przychodzi pomimo drzwi zamkniętych, staje pośrodku
uczniów i mówi do nich: „Pokój wam!”. Wyrażenie to można by uznać za standardowe żydowskie pozdrowienie (szalom alekem lub szalom lakem), w którym pozdrawiający życzy, by pokój
ogarnął osobę pozdrawianą. Odwołanie jednak
do pewnych tekstów starotestamentalnych podpowiada nieco inne znaczenie słów Jezusa. Hebrajskie wyrażenie (szalom leka – pokój tobie/z
tobą) pojawia się niekiedy jako tzw. „formuła
objawienia”, poprzez którą Bóg zwiastuje ludziom swoją zbawczą obecność. „Rzekł Pan do
[Gedeona]: «Pokój z tobą! Nie bój się niczego!
Nie umrzesz»” (Sdz 6,23; por. Dn 10,19). Pokój,
który zwiastowany jest osobie pozdrawianej
(hbr.– szalom, gr. eirene), to nie tyle spokój rozumiany jako brak lęku, zagrożenia, wyzwolenie
z niebezpieczeństwa, ale pewna harmonia ogarniająca całego człowieka – harmonia, która swe
źródło ma w Bogu, dokonującym zbawienia.
„Pokój wam!”, które Jezus wypowiada dwukrotnie w czytanym przez nas fragmencie Ewangelii wg św. Jana, to nie tyle uspokojenie ich
obaw przed Żydami, którzy chcieliby zrobić im
krzywdę, ale to bezpośrednie nawiązanie do
Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus zapewniał swych uczniów: „Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce
wasze ani się lęka!” (J 14,27).
Jezusowe „Pokój wam!” nie jest wyłącznie życzeniem czy pozdrowieniem: „Pokój niech będzie z wami”. Słowa: „Pokój wam!” w J 20,19.
21. stanowią dobitne stwierdzenie: Jestem z wami, przyszedłem do was, „abyście nie byli sierotami” (por. J 14,18), odszedłem i przychodzę
znów do was (por. J 14,28), abyście poznali „że
Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja

Jezus przychodzi by dać nam pokój. „Pokój
zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Jezus
jest bowiem Księciem Pokoju. Ale jaki jest ten
Jego pokój? Czy jest to pokój w naszym, ludzkim rozumieniu? Jezus mówi dalej: „Nie tak jak
daje świat, Ja wam daję”.
Dla świata pokój to brak wojny, to pojęcie polityczne, społeczne. Pokój to czas stabilizacji,
rozwoju gospodarczego, itp. Pewnie w podobny
sposób interpretowali to pojęcie współcześni Jezusowi. Kiedy mówił, że przyszedł aby przynieść pokój, wyobrażali sobie, że pokona okupanta rzymskiego i zaprowadzi pokój w sensie
politycznym w Izraelu. Ale Jezus podkreślił: Ja
chcę dać wam pokój w inny sposób niż świat daje pokój. Bo świat często chce dawać pokój poprzez wojnę. Widzimy przecież dzisiaj ile wojen
toczy się "w imię pokoju".
Ten świat nie może nam dać prawdziwego pokoju. Stale jesteśmy atakowani rozmaitymi niepokojami. I nie dotyczy to jedynie wymiaru społecznego na arenie międzynarodowej czy lokalnej, ale także naszego otoczenia, domu, pracy,
środowiska przyjaciół. Świat nie jest w stanie
dać nam pokoju. Pokój Chrystusowy jest zadatkiem naszego odnajdywania się w Bogu.
2

Jezus mówi: „Niech się nie trwoży serce wasze
ani się lęka”. W opozycji do pokoju wyrastającego z zawierzenia Jezusowi stoi zalęknienie, że
się coś straci bezpowrotnie.

tecznie to Jezus „jest naszym pokojem” (Ef
2,14).
Chrystus zmartwychwstały jest naszym pokojem.
Niech ta prawda pozostanie z nami na każdy
dzień.
Ks. Józef Kozyra

Jezus odchodzi do Ojca. Mówi to uczniom:
„Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do
Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie”. Ale oni
się niepokoją, patrzą na to po ludzku. Myślą, że
skoro On odejdzie, zostaną sami. Jezus jednak
powie im „Nie zostawię was sierotami”. Nigdy
nie będziemy sami.
Musimy tylko przestać patrzeć przez pryzmat
tego świata, przez pryzmat straty. Uczniowie
ciągle nosili w sobie lęk przed utratą swojego
Mistrza. A kiedy On naprawdę odszedł w niesamowicie tragiczny sposób, bo umarł na krzyżu,
załamali się. Dopiero Jego zmartwychwstanie
przywróciło im życie i ufność.

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 6 IV 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Dziękuję wam, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas mojej pielgrzymki na Maltę.
W tym czasie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość
dla naszych braci Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi waszych domów. Dziękuję, dziękuję wam bardzo za to, co zrobiliście dla
Ukraińców. Niech za tę waszą solidarną postawę
Pan błogosławi waszej ojczyźnie i ukaże wam
swoje Oblicze. Dziękuję.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 6 IV 2022

I my miejmy w sobie tę ufność. Nie jesteśmy
sami. Jezus jest pośród nas. On chce leczyć nasze niepokoje. On daje nam swój pokój.
Darem Jezusa jest pokój. Przypomnijmy, że
hebrajskie słowo „szalom” znaczy „być zdrowym, , uporządkowanym, szczęśliwym i w końcu zbawionym”. Słowo to odpowiada tęsknocie
serca za pełnią życia. Ten pokój to pomyślność,
szczęście, dobrobyt codziennego istnienia, harmonia, w jakiej znajduje się człowiek w stosunku do Boga, do innych ludzi, do całej natury
i siebie samego.
Jezus przekazuje swoim uczniom i światu dwa
rodzaje pokoju: wertykalny, który jedna i łączy
Boga z człowiekiem i jest z kolei źródłem pokoju w wymiarze horyzontalnym, a zatem pokoju
między ludźmi. Jest to pokój dotykający świata.
Wynika z dobrej woli człowieka i z troski, by
przeciwstawiać się konfliktom i podziałom oraz
tworzyć warunki pokojowego współistnienia.
Tylko taki pokój, którego źródłem jest nasza relacja z Bogiem potrafi usunąć lęki, zniechęcenie,
defetyzm, pesymizm, wlać w serce człowieka
nową nadzieję. Nie ma już powodów do destrukcyjnego lęku, który często utrudnia życie współczesnemu człowiekowi, wiążąc go swoim zniewoleniem, a nie tylko ostrzega przed realnym
niebezpieczeństwem.
Jezus daje nam pokój, który opiera się na miłości Boga do nas. To nie jest tzw. „święty spokój”, albo chwilowe „zawieszenie broni”. To jest
pokój wieczny, bo oparty na wiecznej miłości
Boga, na której nie można się zawieźć. Osta-

Audiencja ogólna – środa 13 IV 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
W tym roku obchodzicie Wielki Tydzień i Wielkanoc w sposób szczególny: razem z wieloma
gośćmi z Ukrainy. Wielkanoc to święta rodzinne,
a wy, otwierając im wasze domy, staliście się ich
rodziną. Chociaż większość z nich, zgodnie
z tradycją wschodnią, będzie obchodzić te święta
tydzień później, już teraz, wszyscy razem wpatrujecie się w Ukrzyżowanego i oczekujecie na
zmartwychwstanie Chrystusa, i pokój w Ukrainie. Z serca wam błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 13 IV 2022
Audiencja ogólna – środa 20 IV 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy
obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Chrystus uczy nas, że człowiek nie tylko doświadcza
Bożego miłosierdzia, ale także jest powołany,
aby okazywał je swoim bliźnim. Szczególnie
dziękuję wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech Bóg wynagrodzi was za waszą dobroć. Z ufnością
módlmy się do Chrystusa Miłosiernego także za
osoby starsze, chore i doświadczone cierpieniem.
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Niech Zmartwychwstały ożywi w nas nadzieję
i ducha wiary. Z serca wam błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 20 IV 2022

Czesław Ryszka
Święty XXI wieku. Jan Paweł II
Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2011

Audiencja ogólna – środa 27 IV 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie
pielgrzymów z archidiecezji łódzkiej, którzy wraz
ze swoimi pasterzami dziękują Bogu za sto lat istnienia swojej diecezji. Pozdrawiam również wiernych z polskiej parafii z Anglii ze Swindon oraz
z Gdyni, z bazyliki NMP Królowej Polski. Po audiencji poświęcę korony, którymi zostanie ozdobiony znajdujący się w tej świątyni obraz Matki
Bożej. Dzisiaj, w 8. rocznicę kanonizacji św. Jana
Pawła II, prośmy przez jego wstawiennictwo, byśmy byli wiernymi świadkami Chrystusa, Jego miłosiernej miłości – w świecie, w rodzinie i w miejscach pracy. Wszystkim Wam z serca błogosławię!
Biuletyn Radia Watykańskiego, 27 IV 2022

Za sterami Kościoła
Sobór Watykański II zreformował Kościół, ale
‒ jak się uważa ‒ obok niewątpliwie
pozytywnych zmian, pojawiły się symptomy
negatywne. Jednym z nich było zamieszanie
w szeregach kapłańskich, spowodowane plotką
o rychłym
zniesieniu
celibatu.
Jakby
wyprzedzając tę decyzję, tysiące kapłanów
odeszło do stanu świeckiego, licząc na to, że
wkrótce będą mogli nadal pełnić swoje
obowiązki. Dał się również odczuć bardzo
poważny spadek powołań kapłańskich.
Kiedy więc Jan Paweł II rozpoczynał pontyfikat, liczba księży diecezjalnych w minionych
czterech latach spadła z 392 609 do 251 856.
Największy spadek liczby kapłanów zanotowano
w Europie. Najbardziej dramatyczna statystyka
w tym względzie była w Holandii i Belgii,
a więc w krajach, które jeszcze do niedawna wysyłały setki kapłanów na misje. Jan Paweł II postanowił zatrzymać proces odchodzenia od kapłaństwa.
Rozwiązanie, jakie na początek wybrał, było
najprostsze z możliwych: nie wydawał zgody na
przejście kapłanów do stanu świeckiego. Rozumował tak: skoro dla świeckich nie ma w Kościele rozwodów, dlaczego inaczej mieliby być
traktowani duchowni? Powołanie w obydwu
przypadkach jest kwestią wierności Chrystusowi
i każdy świadomie musi się zdecydować: albo do
końca wytrwać, albo do końca żyć w grzechu.
Oceniając dziś surową postawę Ojca Świętego
w tym względzie, można się przekonać, że ona
zwyciężyła. Przestano mówić o szybkim zniesieniu celibatu, a zwrócono większą uwagę na łaskę
stanu. (…)
Ogólnie można mówić o wyjątkowej umiejętności odczytywania przez Jana Pawła II
znaków czasu i wywierania wpływu na duchowość naszych czasów, na bieg wydarzeń.
Zarówno kościelnych, jak i społecznopolitycznych. W tej drugiej dziedzinie trzeba
podkreślić znaczenie papieskich apeli o pokój,
o wolność człowieka, zagrożoną różnorodnymi
formami totalitaryzmu, wołanie o sprawiedliwość społeczną i solidarność między narodami. Kto dzisiaj z taką siłą potrafi wołać do sumień? Który z przywódców świata jest z taką
uwagą wysłuchiwany?
s. 75-78
Wybrał Stanisław Waluś

Audiencja ogólna – środa 4 V 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
Wczoraj obchodziliście uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski. Na Jasnej Górze
wspominaliście błogosławionego kard. Wyszyńskiego, który uczył was ufać Maryi w najtrudniejszych chwilach waszych dziejów – podkreślił
Papież. - Idąc za jego przykładem z ufnością zawierzajcie Matce Bożej losy waszej Ojczyzny
i pokój w Europie. Z serca wam błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 4 V 2022

Święty Jan Paweł II Wielki
XXV ROCZNICA PONTYFIKATU
JANA PAWŁA II
WSPÓLNA EMISJA POLSKI I WATYKANU

1991 POLSKA 1,20 ZŁ
SYNOD BISKUPÓW EUROPEJSKICH
Città del Vaticano Є 0,41
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Słowa św. Jana Pawła II do Polaków
na stronie internetowej KIK w Katowicach
Co tydzień na stronie internetowej katowickiego KIK zamieszczane są krótkie fragmenty homilii 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. są zamieszczane
fragmenty homilii z ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny – w 2002 r. Na każdy tydzień wybrałem
jedno – dwa zdania.
Stanisław Waluś

trafiały na podatny grunt u tych, którzy bardziej
niż na argumentach polegają na stereotypach
i osobistych animozjach. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że i sam proces beatyfikacyjny natrafiał na przeszkody, o których w przyszłości
będzie zapewne więcej wiadomo. (…)
Po ponad 30 latach, które upłynęły od transformacji społeczno-politycznej w 1989 roku, tym
mocniej nasuwa się pytanie o ojców polskiej
wolności i niepodległości. Ścierają się dwa odmienne spojrzenia. Jedno dominuje w propagandzie liberalnych mediów i wielu podręcznikach
historii: ojcowie polskiej wolności to Tadeusz
Mazowiecki, Jacek Kuroń, Bronisław Geremek,
Adam Michnik i środowisko, z którego oni się
wywodzą i które reprezentują. Na jego przedłużeniu znajduje się tzw. Kościół otwarty, jednoznacznie kojarzony z krakowskim „Tygodnikiem
Powszechnym” i „Znakiem” oraz warszawską
„Więzią”. Tej grupie katolików zawsze było nie
po drodze z kard. Wyszyńskim i gdyby to od
nich zależało, nigdy do jego beatyfikacji by nie
doszło.
Na drugim biegunie uznania za ojców polskiej
wolności sytuują się kard. Stefan Wyszyński
i Jan Paweł II. (…)
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 tego artykułu w następnym
numerze „Dlatego”

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia

Błogosławiony
ks. Jan Franciszek Macha

Kard. Stefan Wyszyński: Nieszczęściem jest
zajmowanie się całym światem
kosztem własnej Ojczyzny.
On jest prawdziwym ojcem naszej dzisiejszej
suwerenności i wolności
(…) Nie zabrakło środowisk, które ulegały
głosom nieprzyjaznym wobec kard. Wyszyńskiego, których i za jego życia nie brakowało.
Już wtedy rozpowszechniano – nie tylko poza
Kościołem, lecz i w Kościele – plotki i oszczerstwa, które miały go pozbawić olbrzymiego autorytetu, jakim się cieszył w Polsce i na świecie.
Apogeum ówczesnych sprzeciwów przypadło
na czas Soboru Watykańskiego II (1962-1965)
i okres bezpośrednio posoborowy. Ksiądz Prymas boleśnie je przeżywał, postrzegając jako
niesprawiedliwe i bezsensowne; niestety nieraz

Błogosławiony męczennik ze Śląska
Próbuję sobie wyobrazić dworzec kolejowy
w Katowicach w trakcie aresztowania księdza
Jana Machy. (…)
Koszmar II wojny światowej dawno już za
nami, coraz mniej wśród nas ludzi, którzy ja pamiętają. Ba – lekkomyślnie zdają się podchodzić
do niej ci, którzy rzuceni w wir ponowoczesności nie dostrzegają zagrożeń tam, gdzie one faktycznie istnieją. Czy ksiądz Jan Macha, nowy
błogosławiony, ma im coś do powiedzenia? (…)
W świecie, w którym wierzy się w bezwarunkową wartość sukcesu osobistego, miara wielkości została mocno zdeformowana. Format takich
postaci jak nowy błogosławiony pozwala żywić
nadzieję, że będzie na czym ją odbudować,
przywrócić do prawdziwego kształtu. Nie po to,
by ludzie mieli nie odnosić sukcesów. Raczej po

Plakat
„wbrew każdej swojej słabości Jan Paweł II”

Przed dworcem PKP w Zabrzu, zdjęcie 20 IV 2022
‒ Stanisław Waluś.
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to, by wiedzieli, że nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze i sławę. I że prawdziwe szczęście przeżywa się z zupełnie innych powodów,
niż sugeruje współczesny świat.
Ten numer „Gościa Extra”, który oddajemy do
rąk Szanownych Czytelników, poświęcony jest
w całości postaci błogosławionego księdza Jana
Franciszka Machy. Stanowi właśnie kompendium wiedzy o kapłanie, z którym chcielibyśmy
zapoznać jak najszersze grono odbiorców. (…)
Ks. Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny
„Gościa Niedzielnego”,
Gość Ekstra, Rok 2021, Śląski Męczennik, s. 1
Wybrał Stanisław Waluś

Zarząd KIK w Katowicach potępia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wyraża solidarność z uchodźcami wojennymi i wszystkimi
cierpiącymi na terenie Ukrainy. Wzywamy do
modlitwy i postu w intencji nawrócenia Rosji
i zakończenia wojny oraz do niesienia pomocy
zarówno uchodźcom wojennym w Polsce, jak
i potrzebującym w Ukrainie.
Andrzej Dawidowski – Prezes

Walne Zebranie Sprawozdawcze
Delegatów KIK w Katowicach za 2021 r.
WZD Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach odbyło się w dniu 23.04.2022 r. w siedzibie Klubu w Katowicach, Plac Ks. Emila
Szramka 2. Zebranie otworzył prezes Klubu Andrzej Dawidowski, a wspólną modlitwę poprowadził Kapelan Klubu ks. Józef Kozyra. Po modlitwie ks. Józef Kozyra przekazał nam, że Msza
św. pierwszopiątkowa odbywa się w każdy
pierwszy piątek miesiąca o godz. 8 rano w kaplicy Domu Księży Emerytów. Ks. Kozyra podziękował Stanisławowi Walusiowi i Antoniemu
Winiarskiemu za redagowanie biuletynów i strony
internetowej
KIK
w
Katowicach.
W biuletynach pojawiają się też artykuły Ks.
Kapelana. Poza tym, na stronie internetowej
Klubu są nagrania audio z konferencjami i życzeniami Ks. Kozyry. Życzenia świąteczne zostały przesłane na cały świat.

Informacja z zebrania Zarządu KIK
w Katowicach 6 kwietnia 2022 r.
1. Omawiano stan finansów klubu – Zarząd
przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2021
oraz preliminarz budżetowy na rok 2022.
2. Przedyskutowano i przyjęto sprawozdania
merytoryczne z działalności klubu za rok
2021.
3. Przyjęto stanowisko w sprawie agresji
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Stanowisko
potępia agresję i wyraża solidarność
z uchodźcami wojennymi i cierpiącymi na
terenie Ukrainy. Wzywa do postu i modlitwy
w intencji nawrócenia Rosji i zakończenia
wojny oraz do niesienia pomocy uchodźcom
w Polsce, jak i potrzebującym w Ukrainie.
4. Podjęto uchwałę upoważniającą prezesa
i skarbnika do podjęcia rozmów w sprawie
wydania książki o Andrzeju Szyji autorstwa
Wojciecha Sali.
5. Dzielono się uwagami na temat włączania się
w pomoc uchodźcom z Ukrainy –
współpraca z organizacjami charytatywnymi,
z zakonem maltańskim, podejmowanie postu
i modlitwy.
6. Zaakceptowano projekt objęcia patronatem
koncertów na rzecz pomocy uchodźcom
z Ukrainy (24 kwietnia i 29 maja br.).

Wybraliśmy dwóch współprzewodniczących
zebrania: Stanisława Walusia i Danutę Sobczyk
oraz sekretarza zebrania ‒ Annę Wowra. Do
Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej wybrano
Krystynę Rożek-Lesiak i Andrzeja Sanockiego.
Antoni Winiarski przedstawił wniosek o przyznanie członkostwa honorowego KIK w Katowicach Stanisławowi Walusiowi (treść wniosku
poniżej). Ten punkt prowadziła Danuta Sobczyk,
wniosek został przegłosowany i Stanisław Waluś
otrzymał godność Członka Honorowego KIK

Zofia Osiecka

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę
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w Katowicach (nr nadania 43). Dalszą część obrad prowadził Stanisław Waluś.

stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie
naukowej automatyka i robotyka, specjalność:
metrologia, miernictwo przemysłowe. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych. Obecnie
jest emerytowanym nauczycielem akademickim
Politechniki Śląskiej.
Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”.
Dr hab. inż. Stanisław Waluś jest członkiem
założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach i sygnatariuszem wniosku do Wojewody Katowickiego o zarejestrowanie Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach, podpisanym przez 20 osób. Jego deklaracja członkowska
została zarejestrowana w listopadzie 1980 r. pod
numerem 49.
W Zarządzie katowickiego KIK pełnił od 2006
r. i pełni nadal funkcję wiceprezesa, a w latach
1989 – 2006 był członkiem Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
Od 1990 r. redaguje biuletyn katowickiego
KIK „Dlatego”. Nr 1 biuletynu ukazał się 29
września 1990 r., a 6 stycznia 2022 r. ukazał się
numer 361. Dobiera materiały do biuletynów
oraz pisze artykuły. Wspomaga finansowo wydawanie biuletynu. Biuletyn dostępny jest w Internecie oraz rozsyłany elektroniczne w formacie
pdf i w wersji papierowej.
Współredagował różne dokumenty klubowe
oraz stanowiska Zarządu Klubu.
Współorganizował stoisko KIK w ramach Festiwalów Organizacji Pozarządowych w Katowicach i brał udział w przygotowaniu i organizacji
wydarzeń klubowych.
Wygłaszał wykłady w sekcjach katowickiego
KIK i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zabrzu.
Był członkiem Rady Ruchów Katolickich Diecezji Gliwickiej, gdzie reprezentował katowicki
KIK.
Uczestniczył w konferencjach Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki „Nauka –
Etyka – Wiara”, przedstawiając referaty, które
zostały opublikowane.
Dr hab. inż. Stanisław Waluś angażował się też
społecznie – był radnym w Gliwicach, radnym
Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego oraz działał w NSZZ „Solidarność”
w Politechnice Śląskiej.
Ma swój biogram w „Encyklopedii ekumenizmu w Polsce (1964 – 2014)”.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2021 przedstawił prezes Andrzej
Dawidowski. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2021 przedstawiła
Małgorzata Piechoczek, skarbnik Stowarzyszenia. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Karol Trzoński – przewodniczący Komisji. Podjęto trzy uchwały przyjmujące te sprawozdania.
Prezes KIK w Katowicach Andrzej Dawidowski zachęcił do uczestnictwa w pielgrzymce do
Matki Bożej Boguckiej w niedzielę 15.05.2022 r.
Wojciech Pillich zaproponował, żeby zorganizować otwarte spotkanie dyskusyjne na temat:
„Zmiany jakie zachodzą w rzeczywistości w Polsce i na świecie” w oparciu o propozycję „Wielki
Reset” milionera Klausa Schwaba. Przyjęto propozycję, aby najbliższe zebranie Zarządu KIK
w Katowicach (4.05. godz. 17) było spotkaniem
poświęconym tematowi: „Synod o synodalności”. Antoni Winiarski poinformował o sfałszowanym tłumaczeniu dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Synodalność w życiu
i misji Kościoła” umieszczonym na stronie internetowej Kongresu Katoliczek i Katolików (więcej w artykule poniżej). W związku z setną rocznicą powrotu części Śląska do Polski – 20
czerwca i 16 lipca zastanowimy się, w jaki sposób uczcić tę rocznicę.
Po modlitwie końcowej zebranie zostało zamknięte.
Tekst Anna Wowra
Zdjęcia Antoni Winiarski
Stanisław Waluś
Dr hab. inż. Stanisław Waluś jest żonaty, ma
2 córki, 2 wnuczki i 2 wnuków. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1970
roku ukończył studia na Wydziale Automatyki
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozprawę
doktorską obronił w 1980 r., a w 2004 r. uzyskał
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Dr hab. inż. Stanisław Waluś w pełni spełnia
warunki wymienione w punkcie 3 Regulaminu
nadawania godności członka honorowego Klubu
Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9
maja 2019 r., dlatego wnioskuję o nadanie dr.
hab. inż. Stanisławowi Walusiowi godności
członka honorowego.
Antoni Winiarski

Dlatego radzę korzystać z tłumaczenia ks. dr.
Adama Sejbuka CM, które w postaci książki
ukazało się w Wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2021.
Książkę „Synodalność w życiu i misji Kościoła”
można zamówić w Internecie lub kupić w księgarni w cenie ok. 20 zł.
Antoni Winiarski

Fałszerstwo

Spotkanie synodalne Sekcji
KIK w Katowicach-Janowie

W październiku 2011 r. papież Franciszek zainaugurował XVI Zwyczajne Zgromadzenie
Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo
i misja”. W październiku 2023 r., po zakończeniu trzeciego etapu przygotowań, w Rzymie spotkają się biskupi i konsulatorzy.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna przygotowała dokument „Synodalność w życiu i misji Kościoła” zaakceptowany przez papieża
Franciszka. Dokument ten został opublikowany
na stronie watykańskiej w ośmiu językach.
Pierwsze tłumaczenie tego dokumentu na język
polski dokonał ks. prof. Janusz Bujak. Przetłumaczony przez niego tekst został umieszczony
na stronie Kongresu Katoliczek i Katolików

Członkowie Sekcji katowickiego KIK w Katowicach- Janowie spotkali się 23 marca 2002 r.
w domu katechetycznym parafii św. Anny. Spotkanie odbyło się według schematu zaproponowanego na stronie
https://synod.archidiecezjakatowicka.pl/
15 marca przewodnicząca sekcji Anna Wowra
rozesłała zaproszenia wraz z załącznikami:
‒ proces synodalny w Archidiecezji Katowickiej,
konspekt spotkania
‒ dziesięć głównych kwestii, które należy pogłębić
‒ postawy, które umożliwiają autentyczne słuchanie i dialogowanie w procesie synodalnym.
oraz link do
https://synod.archidiecezjakatowicka.pl/synod/
materialy-do-pobrania
W spotkaniu wzięło udział 8 osób, w tym Anna
Wowra – koordynator i Anna Winiarska koordynator pomocniczy.
Streszczenie spotkania zostało przesłane do
Sekretariatu Archidiecezjalnego Zespołu d.s.
Konsultacji Synodalnych w Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
Antoni Winiarski

https://kongreskk.pl/wpcontent/uploads/2021/09/Synodalnosc-w-zyciu-i-misjiKosciola.pdf , przy czym dopuszczono się fałszer-

stwa.
W ostatnim, 121 punkcie dokumentu, dopisano
zdania, których nie ma w oryginalnym dokumencie, ani w żadnym z jego oficjalnych tłumaczeń.
„Jest to kwestia odnowienia więzi między pokoleniami, między różnymi wrażliwościami kulturowymi, między różnymi wyrazami i wymaganiami życia obywatelskiego, z wizją rozszerzoną
na powszechne braterstwo. Czytamy w dokumencie końcowym ostatniego Synodu Biskupów:
„zachęcamy Konferencje Episkopatów i Kościoły
partykularne do kontynuowania tego procesu,
angażując się we wspólnotowe procesy rozeznania, które obejmowały by również udział w obradach osób, które nie są biskupami tak, jak to
uczynił ten Synod (…). Mamy nadzieję, że w procesach tych wezmą udział rodziny, instytuty zakonne, stowarzyszenia, ruchy i sami ludzie młodzi, aby „płomień”, tego, czego doświadczyliśmy
w tych dniach rozprzestrzeniał się” (nr 120)”
Te zdania dopisano w ten sposób, że wyglądają, jak część oryginalnego tekstu.

Śp. Wojciech Sala
Śp. Wojciech Sala odszedł do Pana 25 kwietnia 2022 r. Urodził się 10 sierpnia 1948 r. Jest
członkiem założycielem KIK w Katowicach –
numer deklaracji członkowskiej 36. Jest Członkiem Honorowym Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach. Został nim na Walnym Zebraniu
Delegatów KIK w Katowicach w dniu 6 kwietnia 2019 r., a jego sylwetkę przedstawił Andrzej
Dawidowski – prezes KIK w Katowicach (laudacja została zamieszczona w „Dlatego” nr 5
(329) z 12 maja 2019 r. na str. 9-10.
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udziału w naszej rozmowie o pracy w małych
grupach. Gospodarzem jej jest Wojciech, uczestnikami osoby z wieloletnim doświadczeniem
w tym zakresie: Aleksandra, Stanisław, Anna,
Krystyna, Nina, Zbigniew, Halina, Mirosława
i Maciej”.
Zebrał materiał i opracował książkę „Ksiądz
Józef Danch 1945 – 1982 we wspomnieniach
i fotografiach”. Została ona wydana przez KIK
w Katowicach w 2017 r.
Wojtek dużo chorował, ale powiedział, że
chciałby uczestniczyć w Walnym Zebraniu 23
kwietnia 2022 r. – przywiezie go samochodem
syn Jan. Jeszcze przysłał mi obszerny artykuł do
„Dlatego” i kilkanaście zdjęć, abym wybrał sobie do publikacji. W artykule „Rok przełomu”
zamieszczonym w „Dlatego” nr 4 (364)
z 2 kwietnia 2022 r. na str. 24-28 wybrałem 11
z nich i na żadnym nie ma Wojtka. Niżej udostępniam dwa, na których jest Wojtek – zrobione
zostały 18 X 2021 r.
Wojtek Sala w siedzibie KIK w Katowicach –
6 kwietnia 2019 r. – zdjęcie Robert Prorok.

Był wiceprezesem KIK w Katowicach w latach
2006 – 2012, a członkiem Zarządu w latach 2003
– 2006 i od 2012 do 2022 r.
Był długoletnim Prezesem Klubu Inteligencji
Katolickiej w Chrzanowie, oraz w latach 1990 –
1991 burmistrzem Chrzanowa Został odznaczony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta
i Ziemi Chrzanowskiej”.
Z Wojtkiem znaliśmy się od czasu uczestnictwa
w grupie absolwentów duszpasterstwa akademickiego przy katedrze Chrystusa Króla (grupa wtorkowa), którą prowadziła Halina Bortnowska,
a duszpasterzował nam ks. Stanisław Sierla, potem ks. Stanisław Puchała. Brał udział w spotkaniach ekumenicznych i do dziś pamiętam nasze
uczestnictwo w Europejskim Spotkaniu Wspólnot
Parafialnych w Berlinie, gdzie udzieliliśmy wywiadu katolickiemu radiu z Berlina (Wojtek w języku niemieckim, a ja po angielsku). Po pogrzebie Mirosławy Pokwap Wojtek powiedział do
mnie, że warto by o Niej napisać książkę. W tym
czasie kończył pisanie książki o Andrzeju Szyi –
jednym z członków grupy wtorkowej.
Wojtek jest współautorem książki „Animacja
grup w praktyce”, którą opisałem w „Dlatego”,
nr 9 (357) z 26 IX 2021 r. na str. 9-10. Spośród
współautorów, największą pracę w powstanie
książki wniósł Wojciech. Cytuję zakończenie
wprowadzenia (str. 9): „Zapraszamy teraz do

29 kwietnia 2022 r. w kościele św. Mikołaja
w Chrzanowie (jest to siedziba KIK w Chrzanowie, którego Wojciech Sala był prezesem) była
sprawowana Msza św. pogrzebowa Wojciecha
Sali. O godz. 12.30 osoby należące do Stowarzyszenia Przyjaciół Księdza Michała Potaczało
„Apostoł Dobroci”, do którego Wojciech Sala
też należał, prowadziły modlitwę różańcową –
9

część chwalebną. Było kilka osób i dołączyłem
do nich – prowadziłem tajemnicę Wniebowstąpienie.

nie, i to jest wysiłek, który trzeba podejmować do
końca życia. Jestem przekonany, że taka była postawa świętej pamięci Wojciecha. Bóg jest światłością i tę prawdę zmarły Wojciech przezywał na
co dzień. Światło wiary kształtowało jego liczne
zaangażowania, życie rodzinne. Oby bliscy mogli
radować się tym światłem. Człowiek troszczy się
o światło wiary, gdy podejmuje drogę, jaką mu
wskazuje Kościół. I wszystkie inne zaangażowania, które miały miejsce w jego życiu, wynikały
z tego, że chciał, aby jego wiara wzrastała. Korzystał ze świętych sakramentów, aby trwać przy
Bogu. Duchowy rozwój postępuje u nas krok po
kroku – każdego dnia. Odkąd przyszedłem do tutejszej parafii mieliśmy spotkania kręgu biblijnego; aby zobaczyć jak Słowo Boże staje się wskazówką dla naszego życia i to było pasją świętej
pamięci Wojciecha. Sakramenty święte, Pismo
Święte to podstawowy wymiar człowieka wierzącego. Zmarły Wojciech przez długie lata był prezesem chrzanowskiego KIK-u. Jest to kawał czasu naznaczony wielką pracą. Zmarły miał odczucie tego, czym jest parafia. Pragnę za to bardzo
podziękować – za odczuwanie tego, czym jest
i jak funkcjonuje parafia – miało to wyraz na spotkaniach Rady Parafialnej. Szczególnie chcę
wspomnieć, jak był zaangażowany w to, aby mówić o śp. Janinie Woynarowskiej. Gdy przyszła
konieczność przedstawienia aktywności pobożnościowej Janiny Woynarowskiej, to Wojciech wyciągał materiały o tym, co czynił KIK w związku
ze zmarłą. Wielką jego zasługą dla społeczności
Chrzanowa było to, że był pierwszym burmistrzem w odrodzonej Polsce. To jest jego wielka
zasługa, że podjął tę posługę dla naszego miasta.
Najbliżsi patrzyli, jak siły opuszczały śp. Wojciecha. Słowa Pana Jezusa są dla nas wskazówką;
Jezus wezwał swojego sługę, aby go krzepić. Jezus krzepił Wojciecha dzień po dniu i modliliśmy
się, aby go pokrzepił, gdy zmarły brat przeszedł
granicę śmierci.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 25.04.2022 r. zmarł w wieku 73 lat

ś. p. Wojciech Sala
Burmistrz Chrzanowa w latach 1990 – 1991,
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie.
Różaniec g. 1230
Msza Św. żałobna zostanie odprawiona w dniu
29.04.2022 r. (piątek) o godzinie 13:30
w kościele św. Mikołaja w Chrzanowie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu
parafialnym w Chrzanowie.
O czym zawiadamiają pogrążeniu w smutku: Żona,
Córki i Syn z Rodziną.

Urna z prochami Wojciecha Sali.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks.
Stanisław Puchała, który wygłosił wprowadzenie.
Czytanie biblijne było z I Listu św. Jana, a Ewangelia wg św. Mateusza (11,25-30). Homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Roman Sławeński. Na
początku powiedział, że wprowadzają nas
w przeżywanie tej chwili słowa św. Jana z I Listu
św. Jana. Człowiek potrzebuje światła, które go
poprowadzi. Jest fundamentalnym obowiązkiem
każdego człowieka poszukiwanie tego, co jest
światłem, poszukiwanie celu życia. Wiąże się to
z wysiłkiem, który trzeba podejmować nieustan-

Mszy Świętej przewodniczy ks. Stanisław Puchała.
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Działalność członków KIK w BielskuBiałej w Biskupim Komitecie Pomocy
Uwiezionym i Internowanym w latach
1982-1989

Chór śpiewa pieśń „Jak szybko mija czas”.

Pod koniec Mszy św. proboszcz Roman Sławeński poprosił o zabranie głosu burmistrza
Chrzanowa. Pan Burmistrz zwrócił się słowami
„czcigodna rodzino” i powiedział, że żegnamy
dziś człowieka o wielkim sercu, który w latach
1990-1991 organizował pracę samorządu na nowych, demokratycznych zasadach. Żegnamy
członka założyciela KIK w Chrzanowie i jego
wieloletniego prezesa. Żył dla innych, jego pasją
była działalność społeczna. Został uhonorowany
wieloma odznaczeniami. Odszedł od nas niezwykle ciepły i dobry człowiek, działający na
rzecz wspólnego dobra.
Ks. Proboszcz wymienił 25 osób, lub grup,
które zamówiły Msze św. za Zmarłego, podziękował za udział w modlitwie i szczególnie ks.
Stanisławowi Puchale i chórowi parafialnemu za
śpiew.
Po wyjściu z kościoła udaliśmy się na cmentarz parafialny. Wiele osób przyjechało z Katowic – członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach i bliscy z grupy wtorkowej DA.

Artur Kasprzykowski: Wobec przemocy i bezprawia.
Działalność członków Klubu Inteligencji Katolickiej
w Bielsku-Białej w Biskupim Komitecie Pomocy
Uwiezionym i Internowanym w latach 1982-1989, W
40. rocznicę powstania Komitetu, Wydanie III uzupełnione, Bielsko-Biała‒Kraków 2022.

Spis treści
(i krótkie fragmenty książki)
Wstęp do wydania III
Wprowadzenie
Kres marzeń o wolności
Rekolekcje u progu wojny
W piątek, 11 grudnia 1981 r. większość
członków bielskiego KIK-u zjechała do Czechowic-Dziedzic. W miejscowym klasztorze
Ojców Jezuitów zorganizowane zostały rekolekcje adwentowe.
Spontaniczne początki
Te pierwsze działania wiążą się przede
wszystkim z dwoma osobami. Pierwsza z nich
to lekarz Alicja Pawlusiak, nie tylko członek
Klubu, ale i przewodnicząca „Solidarności”
w zakładowej służbie zdrowia Fabryki Samochodów Małolitrażowych oraz członek Zarzą-

Na cmentarzu parafialnym – modlitwie przewodniczy
ks. Stanisław Puchała.

Tekst Stanisław Waluś, zdjęcia z pogrzebu
St. Waluś, zdjęcie w KIK-u – Robert Prorok
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du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Drugą była Elżbieta Kralczyńska,
przewodnicząca komisji rewizyjnej KIK-u,
a prywatnie żona Andrzeja Kralczyńskiego,
jednego z czołowych działaczy „Solidarności”
w FSM i członka Komisji Krajowej – centralnych władz tego związku zawodowego.
Przeprowadzka za rzekę
Prymasowski, Arcybiskupi, Biskupi…
Inauguracja z upoważnieniami
Głównymi koordynatorami tych działań byli
prezes zawieszonego KIK Zdzisław Greffling
i sekretarz klubu Janina Królikowska. W skład
tej grupy wchodzili też: Janusz Frączek, Kazimierz Jagosz, Krzysztof Jonkisz, Elżbieta
Kralczyńska, Grażyna Nalepa, Alicja Pawlusiak, Andrzej Sikora, Wiesława Szczęśniak
i Piotr Witkowski.
Zmiany i przemiany
By nikt nie został bez pomocy…
Pieniądze przede wszystkim
Sery, pomidory, jabłka i kury
Pomoc prawna, medyczna i wszelka inna
Świadectwo pożółkłych kartotek
Wspomnienia i relacje
Ks. prałat Józef Sanak: Tabliczka kłuła esbeków
w oczy
To oczywiste, że Kościół stanął po stronie
narodu, któremu komuniści wypowiedzieli tę
dziwną wojnę. To Chrystus powiedział, że
błogosławieni są ci, którzy cierpią prześladowanie i pragną sprawiedliwości. Całym sercem byłem z tymi, którzy utracili wolność
i ich rodzinami. Kościół nie mógł milczeć,
gdy ludziom działa się krzywda. Mówiłem to
z ambony i powtarzałem też tajniakom, którzy
przychodzili mnie ostrzegać przed konsekwencjami uprawniania polityki.
Janusz Frączek: Działałem w podziemiu
Zdzisław Greffling: Prezes, który paczki dźwigał
Kazimierz Jagosz: Najpierw był komitet…
Krzysztof Jonkisz: Tego wymagała przyzwoitość
Elżbieta Kralczyńska: Mówiłam, że mój też siedzi…
Janina Królikowska: Pieniądze od kardynała
Grażyna Nalepa: Syrenka jak furgonetka
Alicja Pawlusiak: Z przerwą na internat
Andrzej Sikora: Porady szeptane do ucha
Wiesława Szczęśniak: Ocalały notatki i wiersz…
Piotr Witkowski: Któż przeciwko nam?
Anna Świeży-Sobel: Solidarni
Barbara Pytlos: Aby żadna chwila z tamtego
czasu nie została zapomniana
Opracował Stanisław Waluś

Ś† P

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

Pomnik ofiar Katynia, Charkowa i Miednoje
w Katowicach – 11 IV 2018. Kwiaty i znicze po
10 IV 2018.

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

Smoleńsk: nowe otwarcie
Brutalna i całkowicie bezpodstawna agresja
Rosji na Ukrainę zmusiła część polskiego
społeczeństwa i politycznego establishmentu
do weryfikacji swojego postrzegania Rosji jako normalnego państwa, partnera w interesach
ekonomicznych i członka społeczności międzynarodowej. (…)
Andrzej Melak, brat tragicznie zmarłego
przewodniczącego Komitetu Katyńskiego,
postawę rządu PO-PSL wobec katastrofy
smoleńskiej określa jednym słowem: zdrada.
– Od początku nazywam to zdradą interesu
Polski i Narodu Polskiego – mówi „Naszemu
Dziennikowi”. (…)
Tymczasem lista karygodnych działań Rosjan jest długa. (…) Apogeum tej kampanii
kłamstw i pogardy była publiczna prezentacja
raportu MAK 12 stycznia 2011 roku w Moskwie, która wywołała w Polsce falę oburzenia. (…) „Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze
państwa bałtyckie, a później może i czas na
mój kraj, na Polskę”. Rosyjska agresja na
Ukrainę oddaje historyczną racje śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i potwierdza
jego geopolityczne diagnozy. Uwikłanie
w toksyczne relacje z Moskwą – w obliczu
rosyjskiego ludobójstwa na Ukrainie – kładzie
się dziś wyjątkowo czarnym cieniem na Donaldzie Tusku i jego politycznej formacji. (…)
Beata Falkowska, Nasz Dziennik, nr 83
Kościół solidarny
z ofiarami
(7348), 9-10
IV 2022,napaści
s. M2-M3

Rosji na Ukrainę
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Biskupi apelują do episkopatu Niemiec:
wasze reformy grożą schizmą

Obchody 12. rocznicy zamachu
smoleńskiego. Chodźmy razem!
(…) Złudzenia co do tego, co stało się
w Smoleńsku, przestają mieć również
politycy z innych krajów. (…)
Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie,
nr 69 (3156), 8-10 IV 2022, s. 9
Zamach
Zaprezentowany przez Antoniego Macierewicza raport z prac podkomisji smoleńskiej,
którą kierował, nie pozostawia wątpliwości:
według ekspertów, przyczyną katastrofy był
wybuch w jednym ze skrzydeł samolotu.
Podkomisja unieważniła raport komisji Jerzego Millera z lipca 2011 r., według którego tupolew zahaczył skrzydłem o brzozę i uderzył
w ziemię. (…) Raport z załącznikami – liczącymi ponad 10 tys. stron – można znaleźć
w internecie.
W.D., Niedziela, nr 17, 24 IV 2022, s. 5
Zdjęcie i opracowanie Stanisław Waluś

Biskupi z całego świata wystosowali list
otwarty do niemieckiego episkopatu, wyrażając
w ten sposób zaniepokojenie kierunkiem niemieckiej drogi synodalnej. 74 hierarchów z czterech kontynentów ostrzega w nim, że niemieckie
reformy grożą schizmą i mają negatywny wpływ
na Kościół powszechny. Inspiracją do powstania
listu była postawa abp. Stanisława Gądeckiego,
który jako pierwszy przestrzegał przed możliwym zagrożeniem. W lutym [22 lutego 2022 r.]
napisał on w tej sprawie do przewodniczącego
niemieckiego episkopatu. [Fragmenty tego listu
zostały opublikowane w „Dlatego” nr 4 (364) z 2
IV 2022, na str. 30-31.]
Najnowszy list wyróżnia się jednak międzynarodowym zasięgiem i znaczeniem jego sygnatariuszy. Podpisało go czterech kardynałów: Nigeryjczyk Francis Arinze, Amerykanin Raymond
Burke a także kard. Wilfred Napier z RPA oraz
kard. George Pell z Australii. Oprócz nich 15 arcybiskupów i 55 biskupów z Afryki, Australii,
Europy i Ameryki Północnej. (…)
W rozmowie z amerykańskim dwutygodnikiem National Catholic Register bp Thomas Paprocki ze Springfield przyznał, że podpisał list,
ponieważ czuje się w obowiązku poinformować
mieszkańców swojej diecezji, że „propozycje
niemieckiej drogi synodalnej to błędy”. „Ludzie
muszą być świadomi, że niemieccy biskupi
aprobują i promują nauki, które są sprzeczne
z wiarą katolicką” – powiedział hierarcha zaznaczając, że list, który pomagał tworzyć, jest przykładem braterskiego upomnienia opisanego na
kartach Ewangelii św. Mateusza. (…)

12. rocznica katastrofy nad Smoleńskiem
Dnia 10 kwietnia (niedziela) w godzinach
porannych udała się delegacja na obchody
rocznicowe do Warszawy autobusem sponsorowanym przez Gliwicki PiS. Były to osoby
z Gliwic, Pyskowic, Zabrza i Tarnowskich
Gór. Część z tych osób brała udział w marszu
z portretami ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
Wśród tych osób, było dwóch przedstawicieli
z parafii Matki Boskiej Kochawińskiej
w Gliwicach; Janusz Reznik i Józef Uniowski, którzy na zaproszenie ,,Solidarnych
2010” nieśli portrety funkcjonariuszy BOR.
Do tych portretów były wyznaczone osoby
w liczbie 7, a pozostali włączali się w delegacje do składania wiązanek kwiatów pod Pomnikiem
Smoleńskim
z
ramienia
,,Solidarnych 2010”. Cała nasza ekipa w liczbie około 40 osób, brała udział w tych uroczystościach do końca, czyli około do godz.
22.00. Niestety nie mogliśmy fizycznie
uczestniczyć we Mszy św. o godz. 19.00, bo
nie można było wejść do kościoła. Było wiele
osób z całego kraju i uczestniczyły tylko osoby, które miały wejściówki. Mieliśmy okazję
spotkać wielu wspaniałych i znanych z postawy patriotycznej osób, między innymi panią Ewę Stankiewicz. Około 23.00 wyruszyliśmy z Warszawy. Dotarliśmy do Gliwic po
godz.3.15 rano w poniedziałek, zmęczeni ale
zadowoleni.
Józef Uniowski

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-04/biskupi-apelujado-episkopatu-niemiec-wasze-reformy-grozaschiz.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
=NewsletterVN-PL

Łukasz Sośniak SJ – Watykan
Biuletyn Radia Watykańskiego 13 kwietnia 2022
Informacje o tym liście znajdują się też w tygodnikach katolickich: Gościu Niedzielnym nr
16, rok XCIX, 24 IV 2022, str. 7 – artykuł Grzegorza Kucharczaka „List biskupów przeciw drodze synodalnej”, Idziemy, nr 17 (860), 24 IV
2022, s. 22 – artykuł podpisany wś „W obronie
wiary” oraz w Naszym Dzienniku nr 87 (7352),
14 IV 2022, s. 7 – artykuł Krzysztofa Gajkowskiego „List zaniepokojenia”. W Biuletynie Radia Watykańskiego z 05 maja 2022 jest przedstawione szerzej stanowisko kard. Ranjith.
Opracował Stanisław Waluś
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Śp. bp Adam Lepa odszedł do Pana

Kto przeprosi kard. Dziwisza?
Jakże niedawno newsy w programach informacyjnych, filmy dokumentalne, także tytuły, leady, zajawki tekstów na portalach i w prasie czy
twisty i posty w sieci głośno krzyczały: „Ukrzyżuj!”. Teraz Watykan orzekł: „Nie ma żadnej
winy w tym człowieku”. A wszystko to w odniesieniu do kardynała Stefana Dziwisza, którego
Stolica Apostolska oczyściła z zarzutów tuszowania przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. (…)
W tym kontekście słuszne jest pytanie, które
w rozmowie z KAI postawił watykanista Andrea
Gagliarducci: „Kto zrekompensuje nie tylko
kard. Dziwiszowi, ale i Kościołowi szkody wizerunkowe, jakie do tej pory spowodowało to medialne śledztwo?”. (…)
Poza brakiem skruchy medialnej boli mnie
także postawa niektórych duchownych, którzy
rozpowszechniają w sieci przekaz, że watykański
komunikat „jest skrajnie lakoniczny”, że „nic nie
wyjaśnia”. Taki lakoniczny komunikat jednak,
oparty na rzetelnie przeprowadzonym śledztwie,
z pewnością wystarcza, jeśli tylko ktoś ma na
względzie prawdę. (…)
Milena Kindziuk, Gość Niedzielny, nr 17,
Rok XCIX, 1 V 2022, s. 38

Walczył o prawdę
Był wybitnym medioznawczą, wspaniałym
człowiekiem, gorliwym pasterzem Kościoła, patriotą i przyjacielem Radia Maryja. Do Pana odszedł ks. bp Adam Lepa, biskup pomocniczy senior archidiecezji łódzkiej. (…)
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 98 (7363), 29 IV 2022, s. 1 i 7
Był zawsze z nami
Z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem Radia Maryja i Telewizji Trwam rozmawia
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 99 (7364), 30 IV – 1V 2022, s. 9
Serce oddał Kościołowi
Służył Kościołowi „In caritate et patientia” –
w miłości i cierpliwości. Zabiegał, aby media katolickie – obok funkcji informacyjnej pełniły
funkcję ewangelizacyjną. W sobotę 7 maja pożegnaliśmy śp. ks. bp. Adama Lepę, wybitnego
medioznawcę, przyjaciela Radia Maryja i Telewizji Trwam. (…) Telegram w imieniu Papieża
Franciszka nadesłał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ks. kard. Pietro Parolin. (…)
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 105 (7370), 9 V 2022, s. 8
Nie żyje bp Adam Lepa
Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny,
nr 18, Rok XCIX, 8 V 2022, s. 7
Pożegnanie przyjaciela
Ks. Mariusz Frukacz, Niedziela, nr 19,
8 V 2022, s. 22-23
Zmarł bp Lepa
Idziemy, nr 19 (862), 8 V 2022, s. 14

Wybaczam
„Wybaczam wyrządzoną mi krzywdę i zapewniam wszystkich o pamięci w modlitwie” – napisał kard. Stanisław Dziwisz w reakcji na komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, która
podała do wiadomości, że prowadzone przez
Watykan dochodzenie dotyczące „weryfikacji
niektórych przypadków związanych z działaniami kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia
przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016)” zostało zakończone
i nie stwierdzono nieprawidłowości. (…)
Niedziela, nr 18, 1 V 2022, s. 23

Warto przeczytać

Jak wariaci za kierownicą
Poruszając się samochodem po drodze powinniśmy stosować się do znaków drogowych. Nie
przestrzegając zasad ruchu drogowego, narażamy nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale stanowimy zagrożenie dla tych, którzy zważają na
znaki drogowe. Dużym zagrożeniem dla uczestników ruchu drogowego są również ci, którzy

Bp Adam Lepa: Świat propagandy, Biblioteka „Niedzieli”, nr 7, Częstochowa 1994,
Bp Adam Lepa: Świat manipulacji, Biblioteka „Niedzieli”, nr 40, Częstochowa 1997.

Obydwie te wartościowe książki znalazłem
w swojej bibliotece.
Stanisław Waluś
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niszczą, usuwają lub stawiają fałszywe znaki
drogowe.
Podobnie jest w życiu. Znakami drogowymi
w naszym życiu są przykazania – Dekalog oraz
przykazanie miłości Boga i bliźniego. To one,
wyznaczając normy naszego postępowania, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa.
Nie przestrzeganie przykazań prowadzi do nieszczęść i tragedii, nie tylko dla ignorujących
przykazania, lecz też dla osób z ich otoczenia.
Im wyższą pozycję społeczną ma osoba lekceważąca przykazania, tym większy jest negatywny zasięg jej oddziaływania.
Również osoby wybierające sobie, których
przykazań będą przestrzegać, a które lekceważyć, postępują jak kierowcy, którzy stosują się
tylko do niektórych znaków drogowych.
Wiele szkody wyrządzają społeczeństwu ci,
którzy stawiają fałszywe znaki drogowe poprzez
tworzenie prawa sprzecznego z przykazaniami.
Można dać wiele przykładów na negatywne
skutki wynikające z lekceważenia przykazań:
niekonieczna praca w niedziele i święta rujnuje
zdrowie i rodzinę, współżycie seksualne bez ślubu jest tragedią dla wielu osób, szczególnie porzuconych kobiet, a także krzywdzi dzieci pochodzące z takich związków, zabijanie nienarodzonych dzieci, zwane eufemistycznie aborcją,
pozostawia ślad, z którym kobieta musi się borykać do końca życia, przywłaszczanie sobie prywatnych lub społecznych pieniędzy wpływa na
zdrowie (również psychiczne), gdyż osoby te żyją w ciągłym zagrożeniu bojąc się wykrycia złodziejstwa.
Gdy nieprzestrzeganie przykazań ma charakter
masowy, to taka społeczność dąży do samozagłady.
Antoni Winiarski

dowego instrumentu na podstawie konstytucji
Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić
profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną.
Odstępstwa od stosowania decyzji WHO,
wiązać się mają z karami na gruncie prawa
międzynarodowego, w tym finansowymi.
W dalszej perspektywie wprowadzony będzie
zakaz leczenia metodami tradycyjnymi i alternatywnymi wobec globalnych instrukcji.
Oczekiwane są kolejne epidemie? Wymuszenie
jedynego sposobu leczenia na świecie.
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/pressreleases/2022/03/03/council-gives-green-light-to-startnegotiations-on-international-pandemic-treaty/
https://pch24.pl/lekarze-i-naukowcy-mowia-nieglobalnemu-zarzadzaniu-przez-who/

Utajnione NOP
Z nakazu texańskiego sędziego federalnego
(4.03), ujawnione zostały pierwsze strony raportu dotyczącego szczepionek przeciwko COVID19, który zarówno Pfizer, jak i FDA (Agencja
Żywności i Leków) chciały utrzymać w tajemnicy do 2096 roku, czyli 75 lat po dacie zakończenia badań w 2024 r. Istnieje 9 stron informacji
o niepożądanych skutkach, ukrytych przed społecznością naukową i użytkownikami, co wskazuje, że zarówno Pfizer, jak i FDA chciały narazić pacjentów na znaczne ryzyko. Problemem
jest dlaczego ci partnerzy w przestępczości, dopuścili ten produkt farmaceutyczny w rażąco nielegalny sposób oraz zastanawiające jest, co ten
produkt zawierał, co było tak bardzo ważne.
Pytaniem jest, komu i kiedy zostaną postawione poważne zarzuty.
https://visionetv.it/report-pfizer-9-pagine-di-effettiavversi-e-si-scatena-un-putiferio/

Koniec bankomatów w Australii?
Australia przyspiesza w kierunku społeczeństwa bezgotówkowego (1.03), a opłaty przez
bankowość internetową stały się powszechne.
W ostatnich latach w całym kraju zamknięto blisko 460 oddziałów bankowych, a od 2020 r.
usunięto około 3800 aktywnych wcześniej bankomatów. Tylko stan NSW ma teraz 140 mniej
oddziałów banków, a prawie 300 przedmieść nie
ma ani jednego bankomatu do wypłaty gotówki.
Zamknięcia mocno uderzyły w obszary regionalne i wiejskie, a także w starszych obywateli.
Australia liderem w dążeniu do NWO?

W drodze do utraty wolności
Światowy traktat antypademiczny
Rady UE wyraziła zgodę (3.03) na negocjacje
nad traktatem antypandemicznym. Rada przyjęła
decyzję o upoważnieniu do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy międzynarodowej
w sprawie zapobiegania pandemiom oraz gotowości i reagowania na nie.
1 grudnia 2021 r. członkowie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumieli się co do
rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynaro-

https://www.dailymail.co.uk/news/article10561999/The-END-ATMS-Australia-Thousands-cashmachines-removed-banks-digital.html

Możliwa powszechna inwigilacja
Zwykłym rozporządzeniem wykonawczym!
(do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne «Dz.U.
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z 2021 r. poz. 2070 ze zm.») (4.04), planuje się
w Polsce utworzenie gigantycznej bazy danych,
łączącej informacje z prawie wszystkich możliwych rejestrów. Państwo będzie wszystko wiedzieć o obywatelach. Za pomocą zintegrowanej
platformy analitycznej, będzie w niej można
agregować informacje z prawie wszystkich publicznych baz danych. Informacje dostępne dzisiaj w GUS, ZUS czy NFZ, będzie można łączyć
z danymi z bazy PESEL czy Krajowej Ewidencji
Podatników. W jednym miejscu zostaną zagregowane dane dotyczące stanu zdrowia, rodzin,
posiadanego majątku, stanu finansowego, ubezpieczenia, wykształcenia czy wyznania osoby fizycznej.
Powstaje wielkie pole do nadużyć, działań nie
akceptowanych. Lecz najważniejsze jest, że to
pole jest pomocne do wprowadzania NWO. Tworzy się „ramy globalnego zarządzania” i cyfrowe mechanizmy jego wdrażania (cyfryzacja
wszystkiego: govtech, civtech i legaltech), Projekt jest realizacją Agendy ID2020, scentralizowanego programu gromadzenia danych, który
zostanie użyty do wprowadzenia pełnej kontroli
nad społeczeństwem w ramach „pakietu szczepień”. Podobny dokument przyjęty przez Bundestag jest w randze ustawy!, równocześnie przez
wielu w Niemczech uważany za niekonstytucyjny. Patrz następna informacja.

wych i danych osobowych w celu stworzenia
profili osobowościowych obywateli” byłoby niekonstytucyjne (sygn. akt: 1 BvR 209/83). Wprowadzenie jednolitego identyfikatora osobowego
jest przykładem takiego niedopuszczalnego tworzenia profili osobowości. Rząd chce obejść ten
problem za pomocą sztuczki, polegającej na
udawaniu dobrowolnej zgody. Stosowanie tej zasady do celów inwigilacji było propagowane
przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF).
Złamano obietnicę podawaną przy wprowadzaniu numeru identyfikacji podatkowej, gdyż twierdzono, że „Numer ten służy wyłącznie do celów
podatkowych”.
W Austrii od tego lata, program nadzoru 2022
App ID Austria (powstały w ramach projektu
ID2022) ma zastąpić dotychczasowy podpis telefonu komórkowego. Między innymi prawo jazdy,
świadectwa szczepień i inne dokumenty osobiste.
Aplikacja powinna być również dostępna w innych krajach europejskich.
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/k
w04-de-registermodernisierung-818730
https://norberthaering.de/macht-kontrolle/bundestagbuergernummer/

Ludzi teraz można przeprojektować
Ludzie są teraz „zwierzętami, które można
zhakować” (7.03). Ludzie już nie mają „wolnej
woli” i zostaną „przeprojektowani” przez Billa
Gatesa. Tak powiedział dr Yuval Noah Harari
oficjalny współpracownik WEF (Światowego
Forum Ekonomicznego), doradca Klausa
Schwaba (założyciela i prezesa Światowego Forum Ekonomicznego).
„Ponieważ raz można coś zhakować, to zwykle
można
również
przeprojektować
(„reengineered”)”. „Jeśli elitom uda się przeprojektować ludzkość, będzie trzeba rozstrzygnąć, czy
dane dotyczące naszego DNA, mózgu, ciała
i życia «należą do mnie, do jakiejś korporacji,
rządu, a może, do ludzkiego kolektywu»”. Harari
twierdzi, że technologia chmury IBM czy platforma Microsoft’u Gates’a, będą jedną z „sił napędowych” tej ewolucji. „Dzisiaj mamy technologię do hakowania ludzi na masową skalę”,
mówi Harari, „Wszystko jest digitalizowane.
Wszystko jest monitorowane”.
„W czasach kryzysu trzeba podążać za nauką”.
„… nigdy nie należy pozwolić, aby dobry kryzys
się zmarnował, ponieważ kryzys [COVID] jest
okazją do przeprowadzenia dobrych reform, na
które w normalnych czasach ludzie nigdy się nie
zgodzą. Ale w kryzysie widzisz, że nie mamy
wyjścia, więc zróbmy to”.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/839
4252,rzad-pracuje-nad-megabaza-wszystkie-danepolakow-w-jednym-miejscu.html

Inwigilacja w Niemczech i Austrii
Bundestag zatwierdził (28.01.2021) projekt
rządu federalnego dotyczący wprowadzenia
i używania numeru identyfikacji podatkowej
(NIP) jako jednolitego identyfikatora osobowego
w administracji publicznej. Był to decydujący
krok w realizacji wspieranego przez ONZ publiczno – prywatnego projektu ID2020, współfinansowanego przez Microsoft, Accenture, Gavi
oraz Fundację Rockefellera. Numer identyfikacji
podatkowej umożliwi władzom dostęp do danych osobowych, które są już obecnie dostępne
w 51 rejestrach. Zadecydowała o tym koalicja
rządowa CDU/CSU i SPD, wbrew jednogłośnemu oporowi opozycji i wszelkim obawom
urzędników zajmujących się ochroną danych.
Odrzucono wniosek opozycji aby identyfikator
podatkowy NIP z rejestru wyłączyć. Ten wniosek
odrzucono pomimo, że wcześniej Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w swoim „Wyroku w
sprawie Spisu Ludności” z 1983 r., że „kompleksowa rejestracja i katalogowanie osobowości
poprzez łączenie indywidualnych danych życio16

Ograniczenie człowieczeństwa, suwerenności
państw oraz krok w stronę rządu światowego.

Otrzymałem z Instytutu Ordo Iuris
i dzielę się z Państwem

https://newspunch.com/klaus-schwabs-wef-humans-arenow-hackable-animals-and-will-be-re-engineered/

(fragmenty)
Szanowny Panie,
rok temu alarmowaliśmy, że rozpoczynająca
się wówczas „Konferencja o Przyszłości Europy” (CoFoE) to tylko pozorowana otwartość.
Dzisiaj nasze oceny potwierdzają się. Kompleksowa reforma Unii Europejskiej – rzekomo
upragniona przez samych Europejczyków – to
stara idea centralnie zarządzanej federacji. Zagrożenie dla suwerenności Polski w UE nigdy
nie było tak wielkie. Jak się wydaje, ten newsletter jest obecnie jedynym w Polsce głosem omawiającym zagrożenia i ostrzegającym przed realizowanymi zmianami w Unii Europejskiej. Tydzień temu wiceprzewodniczący „Konferencji
o Przyszłości Europy” Guy Verhofstadt ogłosił,
że Konferencja „zatwierdziła radykalną przebudowę Unii Europejskiej: koniec jednomyślności,
zniesienie prawa veta, unijna armia, ponadnarodowe listy wyborcze i wiele więcej”. Choć należący do europarlamentarnej „Grupy Spinellego”
Verhofstadt otwarcie mówi, że jest zwolennikiem stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy” to przyjęta w ramach CoFoE wizja wspólnoty przypomina bardziej Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, w którym państwa
wchodzące w skład federacji są bezsilne wobec
szkodliwych decyzji unijnej większości. (…)
Już 3 maja Parlament Europejski przyjął projekt, zakładający utworzenie ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego, który miałby funkcjonować równolegle do okręgów krajowych. Oderwani od narodowej tożsamości i wierni ekspansji Unii biurokraci chcą stworzyć w ten sposób
naturalne zaplecze polityczne dla dalszej federalizacji. Zaproponowano też wprowadzenie instytucji ogólnoeuropejskiego referendum, w ramach
którego „postępowe” społeczeństwa Zachodniej
Europy mogłyby narzucić Polakom i innym
mieszkańcom Europy Środkowej formalizację
związków jednopłciowych czy aborcję „na życzenie”.
Kilka dni temu – na zaproszenie europarlamentarnej frakcji Tożsamość i Demokracja – zabraliśmy też głos w debacie na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, poświęconej właśnie
proponowanym zmianom w traktatach europejskich, gdzie dokonaliśmy krytycznej analizy zaleceń Konferencji o Przyszłości Europy. W dalszym ciągu monitorujemy również prace organów UE, reagując odpowiednimi krokami prawnymi, gdy radykałowie próbują implementować

Finał?
Prof. Klaus Schwab, przewodniczący i założyciel World Economic Forum ‒ wraz z miliarderami George Sorosem i Billem Gatesem – prowadzi partie i rząd Niemiec. a tym samym Unię
Europejską, do tego co „Wkrótce będzie także
Twoją rzeczywistością: nie posiadanie niczego
i bycie szczęśliwym”, jak obiecuje.
Realizują oni w ramach NWO, Czwartą Rewolucję Przemysłową, która ma zmienić osobę. Poprzednie rewolucje przemysłowe zmieniały to co
się robiło, lecz ta ma zmienić osobowość. Zostanie się wyedytowanym, co zmieni świadomość,
bądź zresetowanym. Prowadzi to do utraty lub
stopniowego zanikania człowieczeństwa w ludziach. Będzie potrzebna zmiana definicji „bycia
człowiekiem”. Zgodnie z ideologią transhumanizmu.
Technologie Czwartej Rewolucji Przemysłowej zostaną wykorzystane do zarządzania
„Prawem globalnym”, które poprzez „globalne
ramy zrównoważonego rozwoju” ustanowi
„świat zrównoważony ekologicznie”.
Podobne plakaty ukazały się w Holandii i Austrii z twarzami przedstawicieli odpowiednich
rządów. Są usuwane, czyżby zostały wywieszone
za wcześnie?
https://tygodnik.interia.pl/news-wielkireset,nId,5598436
https://www.dumpert.nl/item/100019562_e329
a8cf
https://www.leinetal24.de/lokales/gronau/plaka
taktion-der-great-reset-91417073.html
Z powagi przedstawionej sytuacji zdaje sobie
sprawę premier Mateusz Morawiecki. W 2018
roku mówił, że „czwarta rewolucja przemysłowa
to ogromna szansa” oraz „że znajdujemy się na
krytycznym zakręcie interpretacji trendów przyszłości”. Jednak równocześnie Premier Polski
stwierdził, że „ta droga za zakrętem może nas
zawieść zarówno do nieba, jak i do piekła”. Dokąd więc zbliżyły nas działania rządu podjęte
w ostatnich latach i jakie są plany jego dalszych
działań?
https://businessinsider.com.pl/finanse/mateuszmorawiecki-czwarta-rewolucja-przemyslowa-to-dla-nasszansa/be7dsqk

zestawienie i komentarz Wojciech Pillich
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eksperci Ordo Iuris przygotowują kompleksową
analizę uderzających w polską tożsamość konstytucyjną zaleceń Konferencji o Przyszłości Europy. Krok po kroku, w sposób precyzyjny i zrozumiały dla każdego, wykażemy w niej, jak implementacja poszczególnych wytycznych CoFoE
doprowadzi do wzmocnienia kompetencji – niezależnej od woli Europejczyków – brukselskiej
biurokracji kosztem, wyłonionych w demokratycznych wyborach, rządów suwerennych
państw.
Analizę przekażemy europosłom i rządom
państw członkowskich UE. W ten sposób wywrzemy presję na reprezentantach wolnych narodów, aby stanęli na wysokości zadania, wspólnie sprzeciwiając się próbie budowy scentralizowanego unijnego superpaństwa. Aby jeszcze
skuteczniej oddziaływać na rządzących, będziemy współpracować z naszymi zagranicznymi
partnerami – także w ramach powołanego w
ubiegłym roku Sojuszu dla Dobra Wspólnego.
Wstępne uwagi Ordo Iuris na temat zaleceń CoFoE przedstawiliśmy już 4 maja w Strasburgu
podczas zorganizowanej przez eurodeputowanych z frakcji Tożsamość i Demokracja debaty,
poświęconej ewentualnym zmianom w Traktacie
Lizbońskim i niebezpieczeństwom, które niosą
za sobą rekomendacje sterowanej przez federalistów Konferencji. W wystąpieniu mec. Weroniki
Przebierały – Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris – poddaliśmy krytyce
wprowadzenie ponadnarodowych list w wyborach do PE, i likwidację zasady jednomyślności.
Mec. Przebierała podniosła również, że stosowanie tzw. mechanizmu warunkowości, uzależniającego wypłaty unijnych funduszy państwom
członkowskim od przestrzegania niesprecyzowanych „wartości unijnych”, będzie wykorzystywane do szerzenia radykalnych postulatów
takich jak legalizacja aborcji „na życzenie” czy
homoadopcji. Stanowisko Ordo Iuris prowadziło
do wniosku, że o ile UE rzeczywiście wymaga
reformy instytucjonalnej, to nie w kierunku federacji, a Europy Ojczyzn, opartej o suwerenność
państw narodowych i powrocie do chrześcijańskich korzeni Europy. (…)
Podczas konferencji zaprezentowaliśmy anglojęzyczny raport na temat praworządności, w którym zebraliśmy nasze wieloletnie ekspertyzy.
Szczegółowo analizujemy w nim zarzuty dotyczące rzekomych naruszeń praworządności, które Komisja Europejska kieruje pod adresem Polski, dowodząc, że są one bezzasadne. Jasno
i precyzyjnie wskazujemy tam między innymi,

genderowe postulaty do prawa europejskiego.
Zapewniamy, że zrobimy wszystko, co w naszej
mocy, by skutecznie obronić suwerenność naszej
Ojczyzny przed zakusami eurokratów, którzy
chcą na gruzach państw europejskich zbudować
oparte na marksistowskich założeniach superpaństwo. (…)
Prace na najważniejszym, europejskim poziomie Konferencji podzielono na cztery panele,
w ramach których obywatelom doradzali wskazani przez eurokratów „niezależni eksperci”. Celem federalistów jest stworzenie pozorów powszechnego poparcia dla dalszego poszerzenia
kompetencji UE kosztem państw członkowskich.
Dlatego art. 2 regulaminu CoFoE zachęca do
formułowani postulatów nie tylko w dziedzinach, „w których UE ma kompetencje do działania”, ale również tam, gdzie ich nie ma,
a „w których działanie UE byłoby korzystne dla
obywateli”.
Zgłoszone w ramach Konferencji opinie i pomysły obywateli UE były zbierane i opracowywane przez 9 grup roboczych, których pracami
kierują... urzędnicy UE. To oni decydują, które
głosy znajdą się w raportach końcowych. Co
ciekawe, grupie zajmującej się oddolnymi głosami na temat wartości, prawa i praworządności
przewodniczy, wielokrotnie atakująca Polskę
i Węgry, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová. (…)
Większość postulatów jest jednak sformułowana w sposób ogólny i niejednoznaczny, co
umożliwia ich interpretację w zgodzie z programem federalistów, zmierzających do budowy
scentralizowanego superpaństwa europejskiego
opartego na zasadach wywiedzionych z komunistycznego „Manifestu z Ventotene”. Nasz stanowczy sprzeciw wobec wniosków końcowych
„Konferencji” nie jest na szczęście odosobniony.
W geście protestu wobec postulatów „Konferencji”, eurodeputowani z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wycofali się CoFoE, uznając, że jest ona „zainscenizowanym
i politycznie zmanipulowanym przedsięwzięciem”. Niestety zalecenia Konferencji cieszą się
poparciem Europejskiej Partii Ludowej i socjaldemokratów, a więc dwóch największych frakcji
w Parlamencie Europejskim.
Dlatego tak ważne stają się działania naszych
prawników, którzy konsekwentnie zmierzają do
budowy silnej koalicji sprzeciwu wobec federalizacji UE. Mówimy stop budowie europejskiego
superpaństwa. Reagując na bezprecedensowe
zagrożenie dla suwerenności naszej Ojczyzny,
18

że w Polsce nigdy nie istniały żadne „strefy wolne od LGBT”. W raporcie przypomnieliśmy też,
że Parlament Europejski przekracza swoje kompetencje, podejmując wciąż ideologiczne rezolucje przeciwko Polsce, obronie życia czy rodziny.
(…)
W obecnej kadencji PE przyjął wiele rezolucji,
których treść wykraczała poza kompetencje UE.
Należały do nich między innymi:
1. Raport Maticia, wzywający do zapewnienia
nieograniczonego dostępu do aborcji, likwidacji
klauzuli sumienia z krajowych porządków prawnych oraz finansowania z budżetu państwa operacji „zmiany płci”,
2. Rezolucja o ustanowieniu UE „strefą wolności LGBT”, fałszywie twierdząca, że w Polsce
istnieją „strefy wolne od LGBT” oraz
3. Dwie uchwały potępiające wyrok polskiego
Trybunału Konstytucyjnego, w którym sędziowie TK orzekli o niekonstytucyjności aborcji eugenicznej. Ponieważ dwie ostatnie rezolucje naruszyły także dobre imię Ordo Iuris, zaskarżyliśmy je do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który od roku robi wszystko, by uniknąć podjęcia decyzji.
Mówimy stop homoadopcji. Walczymy również przeciw wdrożeniu projektowanego przez
Komisję Europejską „rozporządzenia w sprawie
uznawania rodzicielstwa między państwami
członkowskimi”. Jeśli dokument zostanie przyjęty, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym też Polska, będą zmuszone do
uznania sformalizowanej w innym kraju UE adopcji dziecka przez parę homoseksualną. Ponieważ Konstytucja RP zastrzega przywilej adopcji
jedynie dla małżeństwa definiowanego jako
związek kobiety i mężczyzny, możemy spodziewać się zaostrzenia konfliktu pomiędzy Polską
a UE w kwestii prymatu Konstytucji RP nad
prawem unijnym. Niedawne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego potwierdza bowiem, że regulacje unijne, które są niezgodne
z Konstytucją RP nie są dla Polski wiążące. Tak
właśnie będzie w przypadku próby narzucenia
Polsce obowiązku uznawania niekonstytucyjnej
homoadopcji. (…)
Będziemy stać na straży suwerenności Polski
oraz naturalnego ładu prawnego, podejmując
systematyczne, profesjonalne i strategicznie
przygotowane działania w szerokiej, międzynarodowej koalicji, by zatrzymać projekt unijnego
superpaństwa.
Z wyrazami szacunku.
Czesław Ryszka

Licznik Grodzkiego – cz II
Karykatura
Nie trzeba być geniuszem ani bystrym obserwatorem, bo wystarczy maleńki całkiem tyci rozumek i namiastka dostępu do informacji, aby
dostrzec dwa fakty pokazujące nam współrzędne
miejsca, w którym żyjemy.
Pierwszym z nich jest absolutna niemożność
skłonienia marszałka Senatu do zrzeszenia się
immunitetu w celu wyjaśnienia zarzutów, których wydźwięk jest czysto kryminalny i objęty
Kodeksem karnym. „Trzecia osoba w państwie”,
człowiek o niepohamowanym wręcz imperatywie wygłaszania orędzi do narodu, wielki moralizator, strzelisty retor i mistrz słowa boi się
zwykłego dochodzenia w sprawie łapówek. Takich zwykłych, prostackich kopertówek pobieranych od wystraszonych i przyciśniętych do muru
chorobą pacjentów i ich rodzin. Nie daje sobie
szansy, aby to wyjaśnić, aby w świetle prawdy
pokazać, że zarzuty są wyssane z palca. Tak oto
immunitet, którego duch wynika z zapewnienia
niezależności politycznej politykowi czy sędziemu, został zdegradowany do poziomu zupełnej bezkarności. (…)
Aleksander Nalaskowski, Sieci, nr 45,
8-14 XI 2021, s. 117,
Licznik Grodzkiego tyka, a reakcji ‒ nie
widać. „Od 6 lat nie obowiązuje już
tzw. doktryna Neumanna”
‒ Od 6 lat w Polsce nie obowiązuje już „doktryna Neumanna” i prawo musi być stosowane
w sposób równy wobec wszystkich ‒ tak brak
reakcji Senatu na wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi
Grodzkiemu komentuje rzeczniczka PiS, Anita
Czerwińska. (…)
Grodzki, który jest profesorem nauk medycznych, chirurgiem, wielokrotnie zapewniał, że
formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw.
Aleksander Mimier
https://niezalezna.pl/423590-licznik-grodzkiego-tyka-areakcji-nie-widac-od-6-lat-nie-obowiazuje-juz-tzwdoktryna-neumanna

Immunitet Tomasza Grodzkiego. Ta liczba
szokuje
Mija 300 dni od kiedy Prokuratura Krajowa
skierowała do Senatu pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu marszałka tej izby Tomasza
Grodzkiego. Śledczy chcą mu postawić zarzuty
korupcyjne. (…)
https://www.tvp.info/57971778/immunitet-tomaszagrodzkiego-ta-liczba-szokuje-minelo-juz-300-dni
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cach amerykańskich (Gwardia Narodowa), brytyjskich (Armia Rezerwowa), fińskich, szwedzkich norweskich. (…) Opozycyjne kluby parlamentarne, w tym wszyscy posłowie Platformy
Obywatelskiej, oraz koło Europejskich Demokratów głosowały za odrzuceniem projektu
w pierwszym czytaniu. (…)
O zaniedbaniach Platformy Obywatelskiej
i rządu Donalda Tuska w dziedzinie obronności
świadczy rozformowanie, a następnie likwidacja
jednostek wojskowych stacjonujących po prawej
stronie Wisły, takich jak Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie (która przestała istnieć w listopadzie 2011
roku) i Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie. Został
również zlikwidowany Siedlecki Batalion rozpoznawczy i Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. (…)
Przyjęta przez Sejm ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje, że Wojsko Polskie stopniowo
osiągnie stan około 300 tysięcy żołnierzy – 250
tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Dr Krzysztof Kawędzki, Nasz Dziennik,
nr 86 (7351), 13 IV 2022, s. 12
Wybrał Stanisław Waluś

„Licznik Grodzkiego” bije już 300 dni.
Sakiewicz: To 300 dni pogardy dla prawa
Blokowanie głosowania nad uchyleniem immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi
Grodzkiemu to „300 dni pogardy dla prawa, demokracji i zwykłych ludzi, którzy muszą stawiać
się w sądach i przed prokuratorem” – uważa redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz. (…)
‒ Okazuje się, że polska Konstytucja nie przewidziała przypadku, kiedy pod pręgierzem
oskarżenia może stanąć marszałek Sejmu lub
Senatu i wykorzystując swoją pozycję, blokować
najbardziej oczywistą procedurę prawną. Bez
rozwiązania tego problemu będziemy dużo słabsi
jako demokracja i mniej poważni jako państwo,
ale odpowiedzialność za to całkowicie spada na
opozycję, która ma większość w Senacie, i która
toleruje sytuację, kiedy ktoś pozostaje bezkarny
mimo ogromnej ilości oskarżeń, jak również to,
że są osoby, których prawo nie obowiązuje –
powiedział Sakiewicz w rozmowie z portalem
TV Republika. (…)
https://tvrepublika.pl/Licznik-Grodzkiego-bije-juz-300dni-Sakiewicz-To-300-dni-pogardy-dlaprawa,133974.html
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Wybrał Stanisław Waluś

Licznik Grodzkiego – cz. III
Rok 2022 w woj. śląskim Rokiem
Stulecia Powrotu
Części Górnego Śląska do Polski

To już 409 dni! Tyle czasu odwlekane jest senackie głosowanie nad uchyleniem immunitetu
marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu.
Gazeta Polska Codziennie, nr 83 (3172),
4 V 2022, s. 1
Informuje Stanisław Waluś

13 grudnia 2021 r. radni Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego uchwalili ogłoszenie 2022 roku Rokiem Stulecia Powrotu
Części Górnego Śląska do Polski.
Od 1138 r. do 1320 r. Polska przeżywała okres
rozbicia dzielnicowego. Skorzystały z tego Czechy. 7 kwietnia 1348 roku król czeski Karol IV
Luksemburski dokonał inkorporacji Śląska i Łużyc do Korony Królestwa Czeskiego z tym, że
Śląsk w ramach państwa czeskiego pozostał
w kościelnym związku z Polską, z metropolią
gnieźnieńską.
Po trzech wojnach śląskich (1740-1763) większa część Śląska przypadła Królestwu Prus.
W 1871 roku Śląsk stał się częścią Cesarstwa
Niemieckiego.
Po zakończeniu I Wojny Światowej i trzech
Powstaniach Śląskich, Rada Ambasadorów zadecydowała o przyznaniu Polsce 30% terytorium
Górnego Śląska.

Rozbroić Polskę
W styczniu minęła piąta rocznica utworzenia
Wojsk Obrony Terytorialnej – piątego rodzaju sił
zbrojnych, obok wojsk lądowych, powietrznych,
specjalnych i marynarki wojennej. Dzisiaj można
z pełnym przekonaniem ocenić, że powołanie tej
formacji wojskowej to jedna z najważniejszych
inwestycji Rzeczypospolitej – inwestycji w bezpieczeństwo państwa, praktyczny rozwój patriotyzmu, odpowiedzialności i narodowej solidarności. (…)
Przeciwni idei WOT byli politycy Platformy
Obywatelskiej, Nowoczesnej i Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. (…) Polski model obrony terytorialnej wzorowany był na sprawdzonych wzor20

20 czerwca 1922 na moście na Brynicy w Szopienicach wojewoda śląski Józef Rymer oraz
dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty powitali Wojsko Polskie pod wodzą gen.
Stanisława Szeptyckiego.
16 lipca 2022 r. w Katowicach podpisano Akt
Objęcia Górnego Śląska przez Polskę.

planów operacyjnych na wypadek zaatakowania
nas przez Niemcy.
Ślązacy rwali się do walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Ich nadzieję budził dodatkowo nie tylko wybuch Powstania Wielkopolskiego, ale i jego sukcesy już w pierwszych
dniach walk.
Józef Piłsudski od grudnia 1918 r., a Stanisław
Wiza z Poznania od pierwszych dni stycznia
1919 r. zachęcali do stworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) na Górnym Śląsku. (…)
Jadwiga Chmielowska
Cały tekst na stronie internetowej
KIK w Katowicach w zakładce
„Teksty KIK i inne materiały”.

https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/u
chwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi3922021-z-dnia-2021-1213.html
https://muzhp.pl/pl/e/1764/podpisanie-w-katowicach-aktuprzylaczenia-czesci-gornego-slaska-do-polski

Antoni Winiarski

Z historii Powstań Śląskich
III. Powstanie Polskiej Organizacji
Wojskowej Górnego Śląska

Różne taktyki, ten sam cel

Wyimki: Ślązacy rwali się do walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Ich nadzieję
budził dodatkowo nie tylko wybuch Powstania
Wielkopolskiego, ale i jego sukcesy już w pierwszych dniach walk.
Niezrozumiałe jest, jak można było wierzyć
człowiekowi, który dwa miesiące wcześniej był
zdecydowanym przeciwnikiem walk powstańczych. Zjednywanie przeciwników stanowiskami
mści się.
W grudniu 1918 r. Piłsudski poradził Ślązakom
założenie POW. Teraz, gdy już istniała i liczyła
ok. 14 tys. członków, powiedział im, że jeśli dojdzie do powstania, „dam wam cztery tysiące, co
mam najlepszego”. Nie rzucał słów na wiatr.

Wiosną, kiedy ptaki przystępują do rozrodu,
mają zwiększone zapotrzebowanie na pokarm
białkowy. Uciekają się więc często do dość nietypowych sposobów jego zdobycia. Dzięcioł, dysponujący potężnym dziobem, zamiast żmudnie
wyszukiwać drobne larwy owadów, ucieka się
często do rabowania ptasich gniazd. Wyciąga
z nich jaja i pisklęta a jeśli trzeba rozkuwa w tym
celu dziuple lub skrzynki lęgowe. Kruki, które
mają chętkę na wielkie jaja bielika, obierają bardziej finezyjną taktykę. Kruk nie ma żadnych
szans w starciu z ogromnym bielikiem, pozostają
działania nękające. Kilka kruków podlatuje blisko
siedzącej na jajach samicy, niektóre szarpią ją
nawet za pióra w ogonie. W końcu samica ma
dość i postanawia położyć kres tej bezczelności.
I o to właśnie chodzi. W czasie gdy pani bielikowa ugania się za intruzami, jeden z nich podlatuje
do opuszczonego gniazda i kujnięciem dzioba
przebija jaja. Z takiego jaja pisklę już się nie wylegnie. Bieliki, straciwszy lęg, porzucają gniazdo
a kruki mogą się dobrać do zawartości jaj.
Podobne mechanizmy obserwujemy w światowej polityce. Rosja, zniecierpliwiona próbami
Ukrainy wybicia się na pełną niepodległość, postanowiła siłą obalić nieposłuszny rząd. A kiedy
Ukraińcy ośmielili się stawić silny opór, pewna
swej siły i bezkarności, zaczęła systematycznie
niszczyć Ukrainę, posuwając się przy tym do ludobójstwa.
Również Komisja Europejska (sterowana przez
Niemcy) wpadła we wściekłość, kiedy Polacy
wybrali rząd, który zerwał z polityką podporządkowania się obcym interesom. Jednak Niemcy po
dwóch przegranych wojnach nauczyli się, że brutalna siła nie zawsze popłaca. Zastosowali więc

Rok 1919 był od początku dla niepodległej
Polski bardzo trudny. Trwała wojna z Rosją Sowiecką, walki z Ukraińcami na Wołyniu i we
Lwowie, konflikt z Litwinami, z Czechosłowacją
o Orawę, Spisz i Śląsk Cieszyński a z Niemcami
o Górny Śląsk, Warmię i Mazury. Niemcy odstąpili od planów ataku na Polskę, gdyż bali się
reakcji sił wojskowych państw sprzymierzonych.
W przygotowanych wówczas planach gen. Otto
von Below, uderzając z rejonu Bydgoszcz–Toruń
na Gniezno, miał się połączyć z wojskami dowodzonymi przez gen. Maxa von dem Borne,
idącego ze Śląska przez Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn. Niemcom sprzyjał brak jedności wśród państw ententy. Zwłaszcza Anglia
coraz bardziej przychylna była Niemcom, Włochy w zasadzie popierały Anglię, jedynie Francja
sprzyjała Polakom. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego rozpoczęło nawet przygotowanie
21

bardziej finezyjną taktykę nękania, licząc na to że
zmęczony naród w końcu wybierze kogo trzeba.
To co teraz powiem może się wydać szokujące, ale zarówno Rosji jak i KE chodzi o to samo:
podporządkować sobie kraj który, w ich przekonaniu, nie ma prawa do suwerenności. A przy
okazji odstraszyć ewentualnych naśladowców.
Dwie taktyki, ale cel ten sam. Agresja nie zawsze musi się wiązać z fizycznym unicestwieniem.
8.05.2022 Piotr Lutyk p.lutyk@gmail.com

ks. prof. Dariusz Oko, Leszek
Sosnowski, dr hab. Aleksander Stępkowski
Biały Kruk, Kraków 2014
Informacja na stronie
internetowej
Z obrony skrajnej mniejszości zrodził się atak na olbrzymią większość. Z tolerancji
dla odmienności ‒ gloryfikacja dewiacji i wszelkich zaburzeń. Z badań nad wpływem kultury na
zachowania człowieka ‒ koncepcja inżynierii
biologicznej. Z nowoczesnego wychowania ‒
seksualizacja dzieci i to już od przedszkola. Ze
swobody światopoglądowej ‒ obowiązkowa ateizacja. Kompletna swawola przedstawiana jest
jako prawdziwa wolność. Tak oto na naszych
oczach rodzi się dyktatura ideologii gender. Nowi ideolodzy pragną zawładnąć już nie tylko
umysłami, ale i ciałami młodych. Nie uznają
żadnych hamulców moralnych, bo sami ich nie
mają. Panoszą się w mediach i w parlamencie.
Domagają się przyzwolenia oraz wsparcia finansowego dla eksperymentów biologicznych na
człowieku i manipulacji płcią. Zarówno zabijanie
nienarodzonych dzieci, jak i eutanazja znajdują
wśród genderystów zagorzałych obrońców. Atakują każdego, kto ośmieli się im sprzeciwić; wiedzą o tym dobrze również autorzy tej książki, która przedstawia rodowód, idee, zasady funkcjonowania i cele gender. Ktokolwiek chce powiedzieć
„tak” lub „nie” temu zjawisku lub wdać się
w dyskusję na jego temat, powinien wcześniej zapoznać się z „Dyktaturą gender”. Nie jest to niestety miła opowiastka ‒ nie może być taka, jeśli o
nowej ideologii ma mówić prawdę. Najgorsze jest
to, że przeróżni politycy znaleźli w gender usprawiedliwienie dla własnego niemoralnego życia
i dlatego tak chętnie forsują tę ideologię. Wykorzystują do tego daną im władzę, przez co zasady
genderyzmu znajdują krok po kroku umocowania
w prawie europejskim i krajowym. Przeciętny
człowiek nie wie, o co w gender naprawdę chodzi
i lekceważy zjawisko.
List pasterski biskupów polskich z 29 grudnia
2013 r. bardzo przyspieszył proces rozpoznawania zagrożenia ‒ przesłanie hierarchów przedstawiamy w tej książce w pełnej wersji. Autorzy
„Dyktatury gender” wykazują, że to nie pierwsza
w historii ideologia, która prowadzi do zniszczenia człowieka ‒ im wcześniej jej się przeciwstawimy, tym mniej ofiar za sobą pociągnie.

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Wielkie zwycięstwo życia
Portal Politico ujawnił wstępną wersję wyroku
Sądu Najwyższego (SCOTUS) w sprawie antyaborcyjnej ustawy z Missisipi. Wynika z niej, że
większość chce obalenia precedensu po Roe vs
Wade – co w praktyce oznacza, że w sporej części USA dojdzie do delegalizacji aborcji. (…)
Demokraci, którzy od lat dostają ogromne dotacje na kampanie od przemysłu aborcyjnego, są
przerażeni takim rozwojem sytuacji. (…)
Wiktor Młynarz, Albicla.com/WiktorMlynarz,
Gazeta Polska Codziennie, nr 85 (3172),
4 V 2022, s. 6
Mordercza sieć
Aktywistki feministyczne z Polski nawiązały
współpracę z niemieckimi środowiskami proaborcyjnymi i oferują kobietom z Ukrainy bezpłatne aborcje w Berlinie.
Feministki w mediach polskojęzycznych i zagranicznych przechwalają się, że współuczestniczą w procederze zabijania dzieci. (…) Oburzenia z postawy środowisk aborcyjnych nie kryje
prof. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka.
(…)
Urszula Wróbel, Nasz Dziennik, nr 103 (7368),
6 V 2022, s. 2
Wybrał Stanisław Waluś

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Dyktatura gender
Benedykt XVI, Adam Bujak, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Krzysztof Feusette, abp Henryk Hoser, Gabriele Kuby, List pasterski KEP,

https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/dyktaturagender#tabs-nav

Opracował Stanisław Waluś
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skiej w wariancie politycznej wiary, która służy
jednemu celowi: nie Chrystusowi, nie prawdzie
Bożej, tylko podbojom, jakie realizuje aktualny
władca Kremla. (…) Agent KGB „Michajłow”,
o ponad 20-letnim stażu, stojący obecnie na czele moskiewskiej Cerkwi prawosławnej jako patriarcha Cyryl, jest doskonałym przykładem tej
przygnębiającej tradycji. (…)
Gość Niedzielny, nr 19, rok XCIX,
8 V 2022, s. 40-42
Wybrał Stanisław Waluś

Ekumenizm
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21)
Ukrainę odwiedzają bracia z ekumenicznej
wspólnoty Taizé
W duchu solidarności z Ukrainą do Lwowa
przybyli trzej braci z ekumenicznej wspólnoty
Taizé. Odbywają oni podróż, która obejmuje
Czechy, Słowację, Ukrainę i zakończy się w Polsce. Jak podkreślają, chcą odwiedzić Ukraińców,
którzy do niedawna stanowili drugą co do wielkości grupę uczestniczącą w międzynarodowych
ekumenicznych spotkaniach Taizé, a w tym roku
zapewne niewielu z nich będzie mogła wziąć
w nich udział.
Wieczorna modlitwa z braćmi z Taizé, jaka
odbyła się wczoraj w greckokatolickiej cerkwi
Mądrości Bożej, ze względu na alarm przeciwlotniczy została przeniesiona do dolnej części
świątyni, która pełni jednocześnie funkcję schronu. (…)
Mariusz Krawiec SSP ‒ Ukraina

Zmiana ekumenicznych wektorów
Wojna na Ukrainie przyniosła ostatecznie fiasko dotychczasowej polityki Cyryla, patriarchy
moskiewskiego i całej Rosji, aspirującego do roli
lidera w światowym prawosławiu. (…)
Punkt ciężkości wschodniego prawosławia
przesuwa się wyraźnie w kierunku Kijowa. Jest
wielce prawdopodobne, że stolica Ukrainy stanie
się centrum prawosławia w tym regionie, tak jak
przed tysiącem lat, kiedy to w falach Dniepru
dokonał się chrzest Rusi Kijowskiej. Kościoły,
w tym Kościół rzymskokatolicki, będą musiały
zrewidować swoją strategię ekumeniczną, jeśli
idzie o dialog z prawosławiem na Wschodzie,
i przekierować wektory z Moskwy na Kijów.
Odpowiedź na pytanie, czy można prowadzić
dialog z partnerem, który jawnie i czynnie popiera wojnę i mordowanie niewinnych ludzi – co
stanowi jaskrawe zaprzeczenie chrześcijaństwa –
w imię obłąkańczych idei i szatańskich projektów zdeprawowanego moralnie tyrana, może być
tylko jedna. (…)
Grzegorz Polak, Niedziela, nr 20,
15 V 2022, s. 37
Wybrał Stanisław Waluś

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/202205/ukraine-odwiedzaja-bracia-z-ekumenicznej-wspolnotytaize.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut
m_campaign=NewsletterVN-PL

Biuletyn Radia Watykańskiego 5 maja 2022
Rosyjska Cerkiew nie służy Chrystusowi
Bogumił Łoziński: Patriarcha Cyryl popiera
agresję Rosji na Ukrainę i nawet uzasadnia ją religijnie. Czy jego postawa wpisuje się w model,
który Pan wskazuje?
Prof. Andrzej Nowak: Niestety, odpowiedź na
to pytanie jest jednoznacznie i wyłącznie pozytywna. Tak jest od samego początku, kiedy kniaź
Kalita sprowadził metropolię prawosławną do
Moskwy. To on rozpoczął plan imperialnego
podboju pod hasłem „zbierania ziem ruskich”.
Tenże Iwan Kalita, który był pierwszym kolaborantem Mongołów, niezwykle okrutnym w niszczeniu swoich rywali, właśnie przy pomocy
mongolskich wojsk zabijał tysiące swoich ruskich współwyznawców prawosławia, w 2001 r.
został włączony przez Kościół prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego do grona świętych.
Zabijał, mordował – ale w imię przyszłej wielkości Moskwy. (…)
To pokazuje, do jakiego stopnia zaburzona została elementarna wierność tradycji chrześcijań-

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 słowami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzielił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmentami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu.
Stanisław Waluś
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Część LXII
Plakat na budynku przy ul. 3 Maja w Zabrzu

210 lat temu (22 czerwca 1812 r.) Napoleon Bonaparte rozpoczął wielką wyprawę przeciw Rosji. W tym dniu jego wojska przekroczyły stanowiącą granicę rzekę Niemen.
150 lat temu (4 czerwca 1872 r.) w Warszawie
zmarł Stanisław Moniuszko wybitny muzyk
i kompozytor. Był człowiekiem głęboko wierzącym.
105 lat temu (4 czerwca 1917 r.) z inicjatywy
Romana Dmowskiego prezydent Francji Rajmund Poincaré wydał dekret o organizowaniu
polskiej armii na terenie francuskim.
105 lat temu (19 czerwca 1917 r.) po rewolucji
lutowej w Rosji nastąpił rozłam w armii carskiej.
Służący w niej Polacy zebrani w Piotrogrodzie
(Petersburgu) postanowili zjednoczyć się i utworzyć Narodowe Wojsko Polskie.
100 lat temu (15 czerwca 1922 r.) Komisja Międzysojusznicza zawiadomiła rządy Polski i Niemiec, że w ciągu miesiąca powinny objąć przyznane im terytoria Górnego Śląska.
100 lat temu (20 czerwca 1922 r.) odbyło się
powitanie na moście na Brynicy w Szopienicach
Wojska Polskiego pod wodzą gen. Stanisława
Szeptyckiego.
95 lat temu (20 czerwca 1927 r.) ks. arcybiskup August Hlond otrzymał nominację kardynalską.
95 lat temu (28 czerwca 1927 r.) w podziemiach
Katedry wawelskiej w krypcie obok sarkofagu
Mickiewicza założono prochy Juliusza Słowackiego, sprowadzone z Paryża.
85 lat temu (25 czerwca 1937 r.) w Poznaniu ks.
kard. August Hlond jako legat papieski dokonał
inauguracji Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla.
80 lat temu (8 czerwca 1942 r.) w Warszawie
Niemcy rozstrzelali kilku Polaków, którzy potajemnie dostarczali Żydom żywność.
80 lat temu (15 czerwca 1962 r.) w Warszawie
zmarł na atak serca ks. abp Eugeniusz Baziak,
metropolita lwowski i krakowski. W 1945 r. został zmuszony przez władze sowieckie do opuszczenia Lwowa. Po śmierci kard. Sapiehy objął
obowiązki administratora Archidiecezji Krakowskiej. W 1952 r. został usunięty przez komunistów i internowany w Tarnowie. Do Krakowa
powrócił po październiku 1956 r., w ramach tzw.
odwilży popaździernikowej.
80 lat temu (16 czerwca 1942 r.) na ulicach Warszawy Niemcy przeprowadzili masową łapankę,
w czasie której aresztowano około 2 tys. osób.
Większość z nich została wysłana do obozów
koncentracyjnych.

POLSKO uwierz w siebie!
Zdjęcie 20 IV 2022 – Stanisław Waluś

Okienko dla poezji
Witaj, majowa jutrzenko
Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Przy hulance i przy winie:
Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj! bis
Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci Maj zabłysnął,
I nasza Polska powstała.
Wiwat Maj, piękny Maj,
Wiwat wielki Kołłątaj! bis
Słowa: Rajnold Suchodolski (1804-1831) poeta, uczestnik powstania listopadowego.
Oryginalny tekst Rajnold Suchodolski napisał
w kwietniu 1831 r. w obozie pod Kałuszynem.
Do tekstu wiersza dopisywano nowe zwrotki
i przerabiano już istniejące zwrotki. Śpiewamy
na melodię w rytmie mazurka – autor melodii
nieznany.
Nadesłał Antoni Winiarski

Nasze Rocznice
Czerwiec 2022
530 lat temu (7 czerwca 1492 r.) w Krakowie na
zamku wawelskim zmarł król Kazimierz Jagiellończyk. Jego sarkofag w kaplicy świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu jest dziełem mistrza
Wita Stwosza.
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W setną rocznicę
Młodzieży Wszechpolskiej

80 lat temu (20 czerwca 1942 r.) w Krakowie
Niemcy wprowadzili zakaz dla Polaków korzystania z Parku Krakowskiego, będącego dotychczas terenem rekreacyjnym dla mieszkańców
miasta.
80 lat temu (23 czerwca 1942 r.) w Krakowie gestapo zastrzeliło 30 chorych przebywających w
szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie. Pozostałych umysłowo chorych w liczbie 537 wywieziono do komór gazowych w Auschwitz. Zastrzelono także 20 Żydów, którzy kopali groby
dla pomordowanych. W budynkach szpitalnych
urządzono lokal dla Hitlerjugend oraz lecznicę
dla esesmanów.
80 lat temu (26 czerwca 1942 r.) z więzienia na
Montelupich w Krakowie gestapo wywiozło 50
więźniów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
80 lat temu (26 czerwca 1942 r.) w pobliżu
dworca kolejowego Kraków-Płaszów, przy ul.
Wodnej Niemcy powiesili publicznie siedmiu
Polaków. Ich ciała, dla zastraszenia ludności,
pozostawili przez dłuższy czas na szubienicach.
50 lat temu (28 czerwca 1972 r.) Papież Paweł
VI bullą Episcoporum Poloniae Coetus ustanowił nowe diecezje: opolską, gorzowską,
szczecińsko-kamieńską
i
koszalińskokołobrzeską.
45 lat temu (23 czerwca 1977 r.) kardynał Karol
Wojtyła otrzymał doktorat honoris causa na
uniwersytecie w Moguncji za publikacje z dziedziny etyki, a szczególnie obrony godności
ludzkiej.
40 lat temu (5 czerwca 1982 r.) biskupi z Polski
i Niemiec zwrócili się do Ojca Świętego Jana
Pawła II z prośbą o przyznanie bł. Maksymilianowi Marii Kolbemu tytułu męczennika
w związku z przygotowaniami do jego kanonizacji.
25 lat temu (8 czerwca 1997 r.) Ojciec Święty
Jan Paweł II koronował na Krakowskich Błoniach wizerunek Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska
(MW) powstał oficjalnie we Lwowie, podczas
zjazdu w dniach 25-26 marca 2022 r. Idea powołania na uczelniach i w miastach akademickich
stowarzyszenia młodzieży obozu narodowego
dojrzewała jednak od momentu odzyskania przez
Polskę niepodległości. To przecież w czasach
niewoli właśnie na Cesarskim Uniwersytecie
Warszawskim w 1886 r. powstał tajny Związek
Młodzieży Polskiej „Zet” (następnie w zaborze
austriackim), którego członkowie z czasem zasilili szeregi Ligi Narodowej i skutecznie walczyli
o odzyskanie niepodległości. (…)
MW była najliczniejszą i najbardziej wpływową organizacją studencką w II RP. (…)
Jan Żaryn, wSieci Historii,
nr 03-04 (106-107), 2022, s. 3
Wybrał Stanisław Waluś

Pierwsze w Polsce muzeum w całości
poświęcone Żołnierzom Wyklętym
Wywiad z Januszem Kotowskim – dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych
w Ostrołęce
Patrząc na nowo otwarte Muzeum Żołnierzy
Wyklętych, można mieć poczucie, że Żołnierze
Wyklęci w końcu, po wielu latach, wracają do
domu. (…)
W 2008 roku przyjechał do nas prezydent Lech
Kaczyński i w centrum miasta osłonił pomnik
poświęcony Niezłomnym. (…) Dla mnie na
przykład Łukasz Ciepliński „Pług” i jego grypsy
to prawdziwy program wychowawczy. (…)
Materiał informacyjny MŻW, Gość Niedzielny,
nr 9, rok XCIX, 6 III 2022, s. 63-64
Wybrał Stanisław Waluś

W woj. śląskim 2022 Rokiem Stulecia
Powrotu Części Górnego Śląska
do Polski

W czerwcu 2022 pamiętamy
14 VI Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady
28 VI Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego
Czerwca 1956

2021 r. był w regionie – decyzją Sejmiku Woj.
Śląskiego – Rokiem Stulecia Wybuchu III Powstania Śląskiego, a także Rokiem Górali. Sejmik ogłaszał też dwa kolejne lata 2019. i 2020.
odpowiednio m.in. Rokiem Stulecia I i II Powstania Śląskiego. Ustanowienie Roku Stulecia
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Powrotu Części Górnego Śląska do Polski
w 2022 roku dopełnia te obchody. (…)
W reakcji na niekorzystny dla Polski werdykt
interpretującej wyniki Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej (Polska miała otrzymać tylko powiaty pszczyński i rybnicki), wybuchło
trzecie powstanie śląskie ‒ w nocy z 2 na 3 maja
1921 r. Na jego czele stanął Wojciech Korfanty
‒ działacz społeczny, a wcześniej komisarz plebiscytowy. (…)
W wyniku tego zrywu Rada Ambasadorów
zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z obszaru plebiscytowego ‒ czyli
ponad 11 tys. km kw. ‒ zamieszkanego przez
ponad 2 mln ludzi, do Polski przyłączono 29
proc. terenu i 46 proc. ludności. (…)
autor: Mateusz Babak

lekcje katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Kokoszycach.
19 listopada – sobota ‒ ogólnopolska pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę.
Zapisy w każdy wtorek. Katowice, parafia Tysiąclecie Dolne, salka nr 2 w godz. 17-18. Tel.
697684666 lub 32/2544060 – Jan Mikos lub Andrzej Perkosz – tel. 601463754.
Prosimy śledzić informacje na stronie internetowej KIK w Katowicacvh.

Można przekazać dar
dla KIK w Katowicach
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2021 roku.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone
w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za
rok 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

https://dzieje.pl/wiadomosci/w-woj-slaskim-2022-rokiemstulecia-powrotu-czesci-gornego-slaska-do-polski

Wybrał Stanisław Waluś

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2022
Maj: O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do
pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania,
głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
Czerwiec: Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich
na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom
przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

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 odwołania.
Biblioteka KIK zawieszona do odwołania.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

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 Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac ks.
Emila Szramka 2, 40-014 Katowice, konto ING
Bank Śląski Katowice
32 1050 1214 1000 0090 3030 8622

Planowane pielgrzymki w 2022 roku
15 maja – niedziela ‒ pielgrzymka piesza Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
i Związku Górnośląskiego – Koła Bogucice do
sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. 14.30 ‒ wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach.
15.30 – spotkanie w salce parafialnej w Bogucicach. 16.30 – Nieszpory Maryjne w kościele.
17.00 – Msza św. w bazylice.
16 – 18 września – od piątku (autobus z Katowic) do niedzieli (autobus do Katowic) ‒ reko-

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Miasto było otoczone murami. Pierwotnie prowadziły
do niego dwie bramy
– Krakowska i Halicka oraz dwie furty
– Bosacka i Jezuicka. Na zdjęciu Jedna
z nielicznych zachowanych fortyfikacji – Brama Gliniańska z 1618 r.

PIĘKNO STWORZENIA / 37 /
Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Lwów cz. I
Początki lwowskiej katedry sięgają połowy
XIV w. – czasu panowania Kazimierza Wielkiego. Na miejscu drewnianego kościoła św. Trójcy
zbudowano gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Operę Lwowską jako Teatr Miejski zaprojektował Zygmunt Gorgolewski. Operę wieńczą alegoryczne figury
Muzyki (z lewej), skrzydlatego Geniusza (w środku) i Poezji (z prawej). Pod Operą płynie skanalizowana rzeka Pełtew.

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP. Wieża
ma 65 m wysokości. Papież Jan Paweł II był tu 25.VI.2021

W czasie potopu szwedzkiego 1 kwietnia 1656
r. przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, król
Polski Jan II Kazimierz Waza złożył Śluby
lwowskie, w których oddał Rzeczpospolitą pod
opiekę Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej.
Tekst Ślubów lwowskich jest na stronie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/pielukr.html

W 1677 r. w katedrze został ochrzczony przyszły król Polski, urodzony we Lwowie Stanisław
Leszczyński, a w 1763 r. tu pochowano zmarłego we Lwowie króla Polski Michała Korybuta
Wiśniowieckiego.
W archikatedrze jest
9 dużych witraży,
zaprojektowanych
m.in. przez Jana Matejkę, Tadeusza Popiela i Józefa Mehoffera.
Na zdjęciu Witraż
zaprojektowany
przez
Stanisława
Wyspiańskiego
w kaplicy Jezusa
Miłosiernego.

Widownia Opery Lwowskiej mieści 1200 osób.

Teatr Miejski uroczyście otworzono 4 października 1900 r. Po Mszy św. w katedrze Wniebowzięcia NMP, Teatr Miejski poświęcił Izaak
Isakowicz, katolicki arcybiskup Lwowa obrządku ormiańskiego. Pierwszym przedstawieniem
była „Baśń nocy świętojańskiej” Jana Kasprowicza z muzyką Seweryna Bersona.
Ze Lwowem związani są wynalazcy lampy naftowej – Ignacy Łukasiewicz i Jan Zeh. Eksperymenty z destylacją ropy naftowej przeprowadzali
w laboratorium przy aptece Mikolascha.
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Lwowska szkoła matematyczna skupiona
wokół Stefana Banacha i Hugona Steinhausa znana była
w świecie. Matematycy zajmowali się analizą funkcjonalną.
Ulubionym miejscem ich spotkań była Kawiarnia Szkocka. Problematy zapisywano w Księdze
szkockiej. Za ich rozwiązanie czekały nagrody,
np. gęś lub 3 butelki wina. Jednym z uczestników tych spotkań był Stanisław Ulam. Podczas
wojny pracował w Los Alamos (USA) nad konstrukcją bomby atomowej. Według jego pomysłu
został wykonany prototyp bomby wodorowej.

Pomnik Jana Zeha przy restauracji „Gazowa lampa”.
Z okna na piętrze kamienicy przy ul. Wirmeńskiej wychyla się Ignacy Łukasiewicz (poza kadrem).

Pierwsza gazowa lampa oświetliła wystawę apteki Mikolascha 31 lipca 1853 r., a w lwowskim
szpitalu wykonano pierwszą w świecie nocną
operację wykorzystując światło lamp naftowych.
Tak się narodził przemysł naftowy.

Hotel George. Tu w 1925 mieszkał tenor Jan Kiepura, który 15 stycznia wystąpił w Teatrze Wielkim w roli Fausta.
Z balkonu na I piętrze dawał publiczne koncerty.

Malowniczy Park Stryjski założony w 1877 r.

Ruiny Wysokiego Zamku Kazimierza Wielkiego. W 1869
r. na ruinach jednej z baszt usypano kopiec Unii Lubelskiej

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski z wycieczek do
Lwowa w 2018 i 2019 r.

Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski, Stanisław Waluś – redaktor odpowiedzialny i prowadzący
(s.walus@data.pl).
Adres pocztowy: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376. Nakład: 130 egz.

Widok na Uniwersytet Lwowski z Parku Iwana Franko
(dawnie Ogród Jezuicki). Uniwersytet Lwowski został założony na bazie Kolegium Jezuickiego, które w 1661 r.
król Polski Jan Kazimierz przekształcił w Akademię Jezuicką. W 1759 r. papież Klemens XIII podniósł Akademię
do godności Uniwersytetu. Od 1919 do 1940 r. Uniwersytet nosił nazwę Jana Kazimierza.
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