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Szczególnie modlę się za rodziny, które przeżywają trudności, by każdego dnia doświadczały
Bożej obecności i miłosierdzia. Z serca wam
błogosławię.

Św. Łukasz 10, 38-42
W domu Marty i Marii
Po drodze przyszedł do jakiejś wioski. Tam
przyjęła Go do swego domu pewna kobieta,
imieniem Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się
w Jego słowo. Marta natomiast była pochłonięta
licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała: „Panie, nic Cię to nie obchodzi, że
moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. Pan jej
odpowiedział: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria
wybrała dobrą część, która nie będzie pozbawiona”.
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, 2009

https://misericors.org/papiez-franciszek-do-polakow22-czerwca-2022/

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

Ojciec Święty Franciszek do Polaków
Audiencja ogólna – środa 8 VI 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie
kapłanów z diecezji włocławskiej, którzy przybyli
do Rzymu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich.
Dzisiaj wspominacie św. Jadwigę, królową, apostołkę Litwy, fundatorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas jej kanonizacji św. Jan Paweł II
przypomniał, że to za jej sprawą Polska zjednoczyła się z Litwą i Rusią. Powierzając się ufnie jej
wstawiennictwu, módlcie się tak jak ona, u stóp
krzyża, o pokój w Europie. Z serca wam błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 8 VI 2022

1993 POLSKA 1,20 ZŁ
MODLITWA ZA BAŁKANY W ASYŻU
Città del Vaticano Є 0,41

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

Audiencja ogólna – środa 15 VI 2022 r.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów.
Jutro obchodzimy Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina
nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod
postacią chleba i wina. Niech koncerty uwielbienia, odbywające się w tym świątecznym dniu
w waszym kraju, rozbudzają wiarę we wszystkich, abyśmy przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, coraz głębiej doświadczali Jego miłości.
Z serca wam błogosławię.
Biuletyn Radia Watykańskiego, 15 VI 2022

W latach pontyfikatu Jana Pawła II nikogo nie
dziwiło nazwisko Karola Wojtyły na teatralnym
czy filmowym afiszu, a przeciwnie – budziło podziw. Papież – poeta i dramaturg stał się bowiem
jedną z największych osobowości naszej epoki,
także w wymiarze kultury. (…)
Dramat Przed sklepem jubilera uzyskał światowy rozgłos dzięki realizacjom radiowym we
Włoszech i Francji oraz adaptacji filmowej w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Prapremiera teatralna sztuki odbyła się w Los Angeles, przygotowana jednak przez polskiego reżysera Andrzeja Siedleckiego i z polskim zespołem teatralnym.
Przedstawienie to powtórzono później w kraju,
w podziemiach kościoła św. Anny w Warszawie.
Podobnie też dramat napisany przez dwudziestoletniego Karola Wojtyłę, wówczas studenta tajnych kompletów UJ, zatytułowany Hiob, zyskał
sobie renomę w światowym teatrze, dzięki wy-

Audiencja ogólna – środa 22 VI 2022 r.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Dzisiaj rozpoczyna się X Światowe Spotkanie
Rodzin. Życzę wszystkim polskim rodzinom, by
we wzajemnej miłości odnajdywały swoją trwałość i powołanie do świętości. Zawierzam je
Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski.
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Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia

stawieniu go na festiwalu teatralnym w San Miniato pod Florencją (1985), w reżyserii Aleksandry Kurczab, pod kierunkiem artystycznym
Krzysztofa Zanussiego. (…)
Wśród polskich inscenizacji sztuk Karola Wojtyły na przypomnienie zasługują przedstawienia
reżyserowane przez Andrzeja Marię Marczewskiego w teatrach w Wałbrzychu, Płocku i Warszawie (Przed sklepem jubilera i Promieniowanie ojcostwa), a także w reżyserii Tadeusza Malaka – sztuka Hiob, wystawiona w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. (…)
Przypomnę, że związki Karola Wojtyły z teatrem i literaturą sięgają lat wczesnej młodości,
kiedy to w wadowickim gimnazjum, pod kierunkiem prof. Bobińskiego, ks. Zachera, a później
prof. Mieczysława Kotlarczyka zdobywał ostrogi
jako aktor i reżyser. Dzięki rewelacyjnej pamięci, młody gimnazjalista w latach 1934-1938 zagrał kilkanaście ról teatralnych, a wśród nich tak
trudne, jak Kirkora w Balladynie Słowackiego,
Zygmunta Augusta w sztuce Wyspiańskiego pod
tym samym tytułem, Hajmona w Antygonie czy
Jana Ewangelistę w Apokalipsie św. Jana. (…)
Po 24 pontyfikatu Papież Wojtyła powrócił do
poezji, wielkiej pasji swojego życia. W 2003 r.
ukazał się poemat Tryptyk rzymski. To była światowa sensacja, bowiem jeszcze kilka lat wcześniej papieskie otoczenie zapewniało, że pisanie
poezji to skończony rozdział w życiu Ojca Świętego. Pięknie wydane dzieło miało w Polsce nakład przyprawiający o zawrót głowy: 300 tys.
egzemplarzy! Cały nakład wykupiono niemal natychmiast. Papieskie medytacje są pełne zadumy
nad Biblią, dziełem stworzenia, miejscem człowieka w świecie; nie brak w nich osobistych odniesień. Utwór zawiera w wielkim skrócie całą
dogmatykę katolicką.
s. 85-88
Wybrał Stanisław Waluś

Kard. Stefan Wyszyński: Nieszczęściem jest
zajmowanie się całym światem
kosztem własnej Ojczyzny.
On jest prawdziwym ojcem naszej dzisiejszej
suwerenności i wolności
(…) Namacalnie widać bezwzględne zabiegi
o zawłaszczenie Polski i jej włączenie w radykalnie antychrześcijańską przebudowę świata, której
rozmiary i skutki są podobne do rewolucji październikowej. Na razie w Polsce ta kulturowa rewolucja odbywa się bez przelewania krwi, a jej
antykatolicki potencjał znajduje wyraz w szyderstwach, naigrywaniu się i kpinach z Ewangelii
i Kościoła. Ale wydarzenia z jesieni 2020 r., gdy
dewastowano kościoły i kaplice, niszczono symbole religijne, bluźniono kapłanom, bezkarnie
promowano bezwstyd i wulgaryzmy, pokazują, że
groźba fizycznych ataków i prześladowań wyznawców Chrystusa jest realna. Ci ideolodzy oraz
ich mocodawcy i wykonawcy wręcz nienawidzą
kardynała Wyszyńskiego, a jak pokazują te brutalne ataki, także Jana Pawła II.
W kontekście coraz silniejszych nacisków dyktatury gender konieczna jest wszechstronna i wielokierunkowa repolonizacja Polski. Wyrwanie naszego życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i medialnego spod wpływów zagranicznych hegemonów i wysługującym się im krajowych „inżynierów dusz” będzie trudniejsze,
a z czasem całkiem skazane na porażkę, jeżeli
wpierw nie zatrzymamy procesu wynaradawiania
naszej Ojczyzny. (…)
Żywa pamięć o ludziach, którym naprawdę zawdzięczamy naszą wolność (niestety coraz bardziej ograniczaną!), stanowi warunek niezbędnego upodmiotowienia polskiej kultury, polityki
i ekonomii. Spojrzenie na to, co ma miejsce
w Polsce po 1989 r., przez pryzmat nauczania
kard. Wyszyńskiego (i Jana Pawła II) ukazuje
rzeczywiste rozmiary nadużyć, zaniedbań, błędów, zepsucia i korupcji, jakie zostały bezkarnie
popełnione. To wszystko ma ogromny wpływ na
rosnącą polaryzację społeczeństwa, która skutkuje
wykopywaniem przepaści, jakie jątrzą i dzielą ludzi. (…)
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”

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
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Błogosławiony
ks. Jan Franciszek Macha

Ze świecą szukać!
Tak mówi się wzywając Opatrzność
w poszukiwaniu czegoś bardzo cennego,
rzadkiego. Cóż może być ponad dobrego męża
czy żonę? Gdzie szukać? Kto wskaże?
Świeca – czyli wspólna modlitwa. No tak –
„do grobowej deski”. Tak uczy Kościół katolicki.
Ktoś zaprzecza? A trzymał się Kościoła „jak
ożarty płota?”
Nasz Przyjaciel Andrzej Szyja (1951-1983)
przestrzegał: „trzymaj się Kościoła jak ożarty
płota”. Dał temu świadectwo swoim młodym
życiem. „Trzymał” się do końca. Pisze o Nim
Wojciech Sala w książce „Andrzej Szyja 19511983. Budowniczy. Miał godną podziwu siłę
zmiany świata”. Czy podziwiać Andrzeja? Na
pewno. Rozum, wolę, energie, jasność
spojrzenia, pewność wyborów, wiarę. 32 lata
mocnego życia, w tym 7 lat małżeństwa
z subtelną, delikatną, łagodną, pełną troskliwości
i wdzięku, elegancką koleżanką ze studiów –
Krystyną. Wspólne 7 lat, dwoje dzieci: syn
i córka. Bóg przystał na to, aby Andrzej wrócił
do Niego. Zbyt wcześnie. W 32 roku życia?!
Krysia musiała się z tym pogodzić i małe dzieci
też. Świecy jednak nie zgasiła. Trwała myślami
przy Jedynym cały czas. On ją wspomaga. Grupa
przyjaciół jest świadkiem jej wierności – do
końca. Krysiu – jesteśmy z Tobą.
Twoje
świadectwo
jest
najbardziej
przekonywujące: o tym „płocie”. Któż z nas tak
prosto stoi i jasno świeci jak paschalna świeca?
Znam takiego. To ten, który zebrał
wspomnienia o Andrzeju Szyi – przyjacielu z tej
samej wspólnoty – Wojciech Sala. Jestem jego
żoną. Odszedł do Pana niedawno, 25 kwietnia
2022 r. mając 73 lata. Chwalę się nim.
Oczywiście! Całe szczęście – zostawił mi troje
zdrowych, wykształconych, dorosłych już dzieci.
Nie jestem sama.
Poznałam Wojciecha „ze świecą”. Na
rekolekcjach akademickich w klasztorze
Annuntiata w Raciborzu w 1976 r. Byliśmy tam
gromadą z księdzem Stanisławem Sierlą, który
tłumaczył nam co to jest modlitwa. Co to jest?
Ano – burzy bariery i niweczy czas. To o czym
wtedy myślisz jest święte i trwa. Bóg – Miłość.
My wszyscy z Niego jesteśmy. Dzieci Boże.
Czyż nie jest tak? Co tam – opisane już
intensywne życie, działania społeczne. Wojciech
był ze mną. Do końca. „Przy płocie”.
Dzięki Bogu.
Anna Sala
(na Dzień Dziecka)

Między boiskiem a kościołem
Był 27 stycznia 1913 roku. Tego dnia przed ołtarzem chorzowskiego kościoła św. Marii Magdaleny stanęli naprzeciwko siebie Anna Cofałka
i Paweł Macha. Kapłan związał ich dłonie stułą,
a oni wypowiedzieli słowa małżeńskiej przysięgi.
Przez resztę życia mieli kroczyć jako mąż i żona.
22-letnia Anna miała inny pomysł na życie –
marzyła o wstąpieniu do zakonu. Czy plany pokrzyżował jej zły stan zdrowia, czy na przeszkodzie stanęło coś innego, trudno dziś dociec.
Przyjęła oświadczyny starszego o pięć lat Pawła,
a swoje pragnienie przekuła w modlitwę, aby
któreś z jej dzieci zdecydowało się poświęcić
życie na służbę Bogu.
Niespełna rok po ślubie, 18 stycznia 1914 roku, na świat przyszedł pierwszy syn Machów –
Franciszek. (…)
Agnieszka Huf, Gość Ekstra, Rok 2021,
Śląski Męczennik, s. 4-7
Fragmenty wybrał Stanisław Waluś
Ciąg dalszy tego artykułu w następnym
numerze „Dlatego”

Informacja z zebrania Zarządu KIK w
Katowicach 1 czerwca 2022 r.
1. Dyskutowano nad formami promocji książki
o Andrzeju Szyi autorstwa śp. Wojciecha Sali. Książka jest dostępna w siedzibie KIK. Jej
wydanie możliwe było dzięki przekazanym
darowiznom. Ustalono, że spotkanie z darczyńcami odbędzie się we wrześniu 2022 roku.
2. Ustalono, że z powodu zaniechania działalności sekcja KIK Tysiąclecie Górne zostaje
rozwiązana. Zarząd zaproponuje członkom
sekcji udział w spotkaniach Sekcji Tysiąclecie Dolne.
3. We wrześniu Zarząd uzgodni stanowisko
w sprawie uzupełnienia składu po śmierci śp.
Wojciecha Sali.
4. Dyskutowano nad formami zajęcia stanowiska przez Zarząd w związku z niepokojącymi
zjawiskami w dobie pandemii, kryzysu, które
mogą zagrażać wolności człowieka. Zagadnienie zreferował W. Pillich, autor artykułu
„W drodze do utraty wolności”. (Dlatego nr 5
z 13 V 2022 r. (s.15-17). Ustalono zorganizowanie spotkania z przedstawicielami sekcji.
Zofia Osiecka
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Po przemówieniu odczytany został apel poległych i oddana została salwa honorowa,
a pod pomnikiem złożone kwiaty. Odmówiona została też modlitwa w intencji ojczyzny
oraz zmarłej pary prezydenckiej i wszystkich
ofiar katastrofy smoleńskiej. (…)
foto: Maciej Mazur

10 kwietnia 2010 – Smoleńsk

https://www.informatorbrzeski.pl/w-tarnowieodslonieto-pomnik-prezydenta-lecha-kaczynskiegozdjecia-i-video/

Opracowanie Stanisław Waluś

Złoty Jubileusz Kapłaństwa
Biskupa Wiesława Meringa

Wiązanka pod tablicą na kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej – 11 IV 2018
Wyrazy Pamięci. Stanisław Pięta Poseł na Sejm
RP (zdjęcie Stanisław Waluś).

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

Biskup włocławski senior Wiesław Mering
urodził się w 1945 r. w Żukowie, a święceń kapłańskich udzielił mu ks. bp Zygfryd Kowalski
21 maja 1972 r. w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gdyni.
Z tej okazji w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku 18 czerwca 2022
r. została odprawiona Msza św. dziękczynna,
podczas której homilię wygłosił bp Andrzej
Suski, biskup senior diecezji toruńskiej. Mszę
św. koncelebrowali abp Wojciech Polak, prymas Polski, biskup diecezjalny włocławski
Krzysztof Wętkowski, biskup pomocniczy senior diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki
oraz zaproszeni biskupi, a także kapłani z diecezji włocławskiej i pelplińskiej. We Mszy św.
uczestniczyły osoby życia konsekrowanego,
przedstawiciele Parlamentu i samorządowcy
oraz wierni świeccy. Obecny był bp Jan Cieślar biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Ks. Artur
Niemira, kanclerz Kurii, odczytał list papieża
Franciszka.

W Tarnowie odsłonięto pomnik prezydenta
Lecha Kaczyńskiego
Odsłonięcia pomnika [18 czerwca 2022 r.],
który stanął na placu Dworcowym w Tarnowie, tuż przed dworcem PKP, dokonał prezes
PiS i brat zmarłego prezydenta Jarosław Kaczyński, wraz z przedstawicielami komitetu
społecznego budowy monumentu.

W uroczystości uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, premier Mateusz
Morawiecki oraz członkowie rządu (…).
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Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej.
Bp Mering doktorat uzyskał na Akademii Teologicznej w Warszawie, a licencjat teologii na
Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu. W latach 1992–2003 był rektorem WSD
w Pelplinie. W 2003 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji włocławskiej. Za dewizę biskupią przyjął „Iustitia,
pax et gaudium” (Sprawiedliwość, pokój i radość), a w herbie umieścił wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Posługę biskupią zakończył
w 2021 r. Jest honorowym obywatelem Ciechocinka i Uniejowa.
Podziękowanie bp. Meringa wygłoszone podczas jubileuszu jest na stronie WWW diecezji
włocławskiej:

Pod koniec Mszy św. życzenia złożyli m.in. ks.
abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński
senior, abp Wojciech Polak, prymas Polski,
przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz świeckich. Odczytane zostały życzenia prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera
Mateusza Morawieckiego.

https://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,audio2,bp_mering__podziekowanie_podczas_zlotego_jubileuszu_kaplanstwa
__bazylika_katedralna__18062022,144.html#tresc_strony

Tekst i zdjęcia: Antoni Winiarski

60 lat kapłaństwa
ks. dr. prał. Henryka Bolczyka
W poniedziałek 27 czerwca 2022 r. w kościele
Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach
uczestniczyliśmy w Mszy św. dziękczynnej za
60 lat kapłaństwa ks. dr. prał. Henryka Bolczyka.
Msza św. zgromadziła animatorów i uczestników
oaz, również tych pierwszych oaz. Po Mszy św.
przybyli na uroczystość spotkali się z ks. Bolczykiem w Domu Parafialnym.
Ks. Bolczyk urodził się w 1938 r. w Halembie
(obecnie dzielnica Rudy Śl.), a święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. W 1968 r.
związał się z Ruchem Żywego Kościoła, prekursora Ruchu Światło-Życie, którego był moderatorem od 1985 r., a później, do 2001 r., modera-

Życzenia Jubilatowi składa prymas Polski abp Wojciech Polak.

Po Mszy św., przed prezbiterium, ks. bp Mering przyjmował gratulacje i życzenia od zgromadzonych w bazylice. W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach życzenia złożyli
Anna i Antoni Winiarscy ofiarowując książkę
wydaną przez katowicki KIK „Andrzej Szyja
1951-1983. Budowniczy”.
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torem krajowym Ruchu. Wspierał strajkujących
górników kopalni „Wujek” w Katowicach, a po
zamordowaniu przez komunistyczne władze
9 górników, dbał o pamięć o nich i wspomagał
ich rodziny.

Anna Sala i Anna Wowra ofiarowują ks. dr. Henrykowi Bolczykowi, wydaną przez katowicki KIK,
książkę o śp. Andrzeju Szyi.
Byli oazowicze składają gratulacje ks. Bolczykowi.

Przy ołtarzu: Ks. Proboszcz dr Andrzej Suchoń, ks.
dr Henryk Bolczyk, ks. Romuald Adamski i ks. Stefan Czermiński.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
w 2010 r. obronił doktorat „Społecznopastoralny wymiar Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów”. Obecnie mieszka w Carlsbergu i posługuje w Międzynarodowym Centrum
Ewangelizacji Światło-Życie założonym przez
Czcigodnego Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego.
Ks. Bolczyk został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także jest
honorowym obywatelem Rudy Śląskiej.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski

Podczas spotkania w Domu Parafialnym. Ks. dr Henryk Bolczyk, ks. Proboszcz dr Andrzej Suchoń, ks.
Romuald Adamski i ks. Stefan Czermiński.
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ma św. Józefa, którego symbolem jest lilia, ten
właśnie symbol został dodany do herbu. A potem
okazało się, że patronem Krakowa, zwłaszcza
bazyliki Mariackiej, jest też św. Józef, więc nie
było powodu, żeby zmieniać herb – wyjaśniał
abp Marek Jędraszewski. (…)
Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

„Scire Christum”. 25-lecie sakry
biskupiej abp. Marka Jędraszewskiego
7 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II
mianował ks. Marka Jędraszewskiego biskupem
pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Dokładnie dziś [29 czerwca 2022 r.] mija 25 lat od
święceń biskupich, jakie otrzymał w poznańskiej
katedrze.
Dewiza „Scire Christum” nawiązuje do słów
św. Pawła, który w Liście do Koryntian pisze:
„Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie
znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa,
i to ukrzyżowanego (1Kor 2,2). W jednej z rozmów metropolita krakowski zaznaczał, że zgodnie z pewnymi regułami heraldyki, zawołanie biskupie powinno mieć co najmniej dwa, najwięcej
cztery słowa, zaś najlepiej trzy. – Kiedy przyjmowałem święcenia biskupie trwał czas przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,
a 1997 rok z woli Jana Pawła II był rokiem
Chrystusa. Tak więc jedno współbrzmiało z drugim. Oprócz tego byłem wtedy profesorem na
uniwersytecie, na wydziale teologicznym, więc
nauczanie innych wpisywało się w to, co dotychczas czyniłem jako nauczyciel akademicki. „Scire Christum” wyraża niewątpliwie to, co chcę jako biskup urzeczywistniać – sam poznawać
Chrystusa i uczyć innych, co to znaczy być blisko Chrystusa, poznając i kochając Go – podkreślił.
Na herbie biskupim Marka Jędraszewskiego
widnieje złoty łaciński krzyż, biała róża – symbol Matki Boskiej Róży Duchownej czczonej od
wieków w sanktuarium na Świętej Górze koło
Gostynia Wielkopolskiego, lilia i złoty lew św.
Marka. – W Wielkopolsce, na Świętej Górze koło Gostynia, znajduje się wielkie i wspaniałe
sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej. Jest
to jedno z głównych centrów ruchu pobożności
maryjnej, podobnie jak Kalwaria Zebrzydowska
w Małopolsce. Z tym sanktuarium byłem związany do tego stopnia, że księża filipini tam pracujący, z racji moich święceń biskupich ufundowali pastorał właśnie z różą duchowną. Czasem
używam go podczas uroczystości związanych
z Matką Bożą. Jest jeszcze lilia – symbol św. Józefa. Wszystko dlatego, że kiedy zostałem powołany do Łodzi, zastanawiałem się i pytałem także
miejscowych biskupów, co jest symbolem tego
miasta i archidiecezji. Chciałem, by w herbie biskupim było to pokazane. Usłyszałem, że łódka.
Ale jest to symbol w gruncie rzeczy świecki,
związany z nazwą miasta. Kiedy dowiedziałem
się, że Archidiecezja Łódzka jako swego patrona

https://diecezja.pl/aktualnosci/scire-christum-25-leciesakry-biskupiej-abp-marka-jedraszewskiego/

Pobrał Stanisław Waluś

Znak cywilizacyjnego starcia
Przełożony generalny zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE prosi o modlitwę
o ustanie wojny, wolność dla Ukrainy oraz w intencji paulinów, którzy przeżywają wielki dramat, wiedząc o profanacji miejsc świętych.
Klasztor Paulinów w Mariupolu został przemianowany na siedzibę okupacyjnej władzy.
‒ Jest to przerażające, bo jak potwierdził to biskup
pomocniczy
diecezji
charkowskozaporoskiej ks. bp Jan Sobiło – Rosjanie obrabowali nie tylko klasztor, łącznie ze wszystkimi naczyniami liturgicznymi, wszystkim, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Cały budynek pięknego klasztoru, gdzie była także bardzo duża kaplica z dostępem dla wiernych, został przekształcony na siedzibę władz samozwańczej republiki
donieckiej – mówi o. Arnold Chrapkowski. (…)
Mariupol po tym, jak poddali się ostatni obrońcy miasta, przechodzi pod władanie Rosjan, którzy chcą narzucić nowy ład bez Boga. O tym, że
znakiem zewnętrznym próby budowania świata
bez wartości chrześcijańskich przez putinowską
Rosję jest właśnie przejęcie klasztoru Paulinów,
mówi prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk. (…)
‒ Czyny Rosji świadczą o tym, że wymazywanie obecności Boga, cywilizacji chrześcijańskiej
z przestrzeni publicznej jest na pierwszym planie.
Widzimy, że w czasie tych działań wojennych
niszczone są przez Rosję świątynie katolickie, ale
też cerkwie i cmentarze – akcentuje historyk.
Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,
nr 114 (7379), 19 V 2022, s. 1 i 12
Wybrał Stanisław Waluś

Apel o pojednanie polsko-ukraińskie
Do niedawna nie spodziewaliśmy się, że tuż za
naszą wschodnią granicą rozpętana zostanie
wojna na skalę całego państwa, że będziemy
świadkami bombardowania miast, pacyfikacji
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osiedli, bestialstwa wobec ludności cywilnej. Nie
spodziewaliśmy się też, że nasza Ojczyzna stanie
się schronieniem dla milionów prawdziwych
uchodźców wojennych, którzy będą tu szukać ratunku przed zagrożeniem życia w swoim kraju.
Z dumą i satysfakcją możemy stwierdzić, że
nasz Rząd i nasz Naród w sposób wzorowy ‒ jak
dobry sąsiad ‒ udziela wszechstronnego wsparcia materialnego i moralnego Ukrainie oraz jej
obywatelom.
Jako przedstawiciele środowiska naukowego,
którzy ponad 10 lat temu zaangażowali się
w proces szerzenia w społeczeństwie świadomości i postaw patriotycznych sądzimy, że można
uczynić więcej. Można wreszcie dokonać głębokiego i trwałego pojednania polsko-ukraińskiego.
To jest sprawa, która mogłaby przynieść zasadniczą zmianę w obszarach żywotnych dla obu narodów i całego naszego regionu.
Dotychczasowe gesty i deklaracje, jak choćby
słowa prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki
„Wybaczamy i prosimy o wybaczenie” były
ważne, lecz okazywały się niewystarczające.
Nadal ostentacyjnie honorowano tam postaci
i organizacje, których celem była eliminacja Polaków i polskości. Nadal szykanowano Polaków
i polskie miejsca pamięci. Należy podkreślić, że
dla strony ukraińskiej równie niezrozumiały po
polskiej stronie był brak świadomości naszych
win ‒ tego, że ze strony Rzeczypospolitej zabrakło odpowiedniego zrozumienia dla ukraińskich
aspiracji narodowych.
Jest niemal cudem, że mimo tych obciążeń
w obecnej sytuacji na potrzebę napadniętego sąsiada nie tylko nasz rząd, ale i przytłaczająca
większość Polaków odpowiedziała otwarciem
i gotowością do poświęceń. Z drugiej strony, ta
reakcja naszego społeczeństwa spotkała się
z bardzo ciepłą odpowiedzią i wdzięcznością
Ukraińców. Jeden i drugi fakt pokazują dobitnie,
że mimo trudnej historii jesteśmy gotowi na
prawdziwe pojednanie.
Szczęśliwie, oprócz dramatycznych i przykrych zdarzeń w naszej przeszłości zaistniały
także ważne przykłady współpracy i jedności
wobec wspólnych zagrożeń. Można przywołać
postaci, które stanowią przykłady układania
wspólnej drogi, jak Piotr Konaszewicz (Sahajdaczny), czy Symon Petlura. Wiele pięknych
kart polsko-ukraińskiego dialogu zapisali twórcy
kultury: pochodzący z ziem ukraińskich pisarze
języka polskiego w XIX i XX wieku oraz ukraińscy literaci i intelektualiści inspirowani romantyzmem i modernizmem.

Konkretne kroki w kierunku pojednania powinny zostać podjęte przez właściwe organa administracji państwowej obu krajów. Ufamy, że
starania przyniosą pozytywne rezultaty. Jako reprezentanci środowiska naukowego i społecznych kręgów patriotycznych dysponujący określonym kapitałem intelektualnym i moralnym
chcemy swoim głosem przyczynić się do tego,
żeby wspomniany proces został przyspieszony
i wzmocniony w oparciu o prawdę i dobrą wolę.
Uważamy, że w imię pojednania Polacy
i Ukraińcy powinni poznać i uznać wszystko, co
w naszej historii krzywdziło drugą stronę. Powinniśmy wyrzec się jakiegokolwiek gloryfikowania takich postaw. Powinniśmy dołożyć starań, by w edukacji i świadomości społecznej obu
narodów była upowszechniana prawda służąca
odróżnieniu dobra od zła w duchu chrześcijańskim. W tym celu postulujemy powołanie
wspólnej polsko-ukraińskiej komisji historycznej
z udziałem także osób spoza środowiska historycznego, tak aby wyjaśnienie tych spraw zyskało aprobatę w pełnym przekroju społecznym.
Jednocześnie powinniśmy po obu stronach
granicy zezwolić na upamiętnienie doznanych
krzywd w sposób nierażący gospodarzy, w duchu zadośćuczynienia ofiarom i ich potomkom.
Powinniśmy wyrzec się jakiegokolwiek rewizjonizmu. W oparciu o prawdziwe, szczere przeproszenie i wybaczenie wszelkich krzywd powinniśmy odłożyć je do kart historii ‒ nie jako niebyłe, lecz jako już niewzbudzające negatywnych
emocji, niewpływające na nasze obecne i przyszłe relacje i działania.
Wierzymy, że tak potrzebne pojednanie jest
możliwe ‒ tym bardziej, że w rzeczywistości dokonały się już pierwsze, konkretne kroki. Teraz
od nas zależy kontynuacja tego pozytywnego
procesu. Trudne czasy wymagają odważnych
działań. Ufamy, że dramat wojny zakończy się
zwycięstwem, które wykorzystamy dla obustronnej korzyści. Wierzymy też, że proces pojednania polsko-ukraińskiego może stać się wzorem dla innych naszych sąsiadów, zwłaszcza
z obszarów dawnej I Rzeczypospolitej, zwanej
przecież Rzeczypospolitą wielu Narodów.
Rozpoczęły się już starania o uruchomienie
procesów odbudowy zniszczonej Ukrainy,
w czym Polska aktywnie uczestniczy – nie czekajmy więc na zakończenie wojny i sprawmy, by
pojednanie polsko-ukraińskie także na poziomie
międzypaństwowym mogło toczyć się równocześnie.
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prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Bogusław Dopart – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO
Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
Poznań, Kraków, Warszawa, Łódź, Katowice,
Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Wrocław, 24 maja
2022 r.

Licznik Grodzkiego – cz. V
Marzenia marszałka Grodzkiego
W dwóch spotkaniach z mieszkańcami powiatu
polickiego z marszałkiem Grodzkim wzięła
udział garstka osób. Wśród nich był aktywista
lokalnego PO Janusz Szwyd, były działacz
PZPR w tym mieście, wcześniej szef ZSMP na
Wydziale Kwasu Siarkowego Zakładów Chemicznych Police.
Marszałek powiedział, że najważniejszą rzeczą, jaką należy zrobić po wyborach, które jego
zdaniem odbędą się jesienią br., to odbudowa
Polski, którą marszałek rozumie jako odsuniecie
Prawa i Sprawiedliwości od władzy. (…)
(td) Gazeta Polska Codziennie,
nr 124 (3211), 29 VI 2022, s. 3
Grodzki wciąż bezkarny
Tomasz Grodzki już od 478 dni chowa się za
swoim senackim immunitetem i nie staje przed
prokuraturą w związku ze stawianymi mu zarzutami, o których informowaliśmy wielokrotnie
w naszych mediach. (…)
(as) Gazeta Polska Codziennie,
nr 133 (3220), 12 VII 2022, s. 3
Wybrał Stanisław Waluś

http://ako.poznan.pl/12009/#more-12009

Powyższy apel podpisał przewodniczący AKO
Katowice, członek KIK w Katowicach prof. dr
hab. inż. Bolesław Pochopień oraz inni moi znajomi:
Czesław Brandys, Jaworzno, Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Jaworznie;
Józef Buszman, Katowice, informatyk;
Jadwiga Chmielowska, Sosnowiec, dziennikarz;
Teresa Czapla, Katowice, członek Zarządu
KIK w Katowicach;
Antoni Hallek, Zabrze, inż. informatyk;
Andrzej Hławiczka, Gliwice, dr hab. inż. prof.
Pol. Śl. na emeryturze;
Stanisław Kruszyński, Utrecht, diakon;
Jerzy Kuźnik, Luboń, dr inż., emeryt Politechniki Śl.;
Danuta Panek, Gliwice, inż. em.;
Robert Prorok, Zabrze, inż. elektryk / emeryt;
Andrzej Stecewicz, Szczecin, dr nauk hum.
prezes Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie;
Tadeusz Szkodny, Gliwice, dr hab. inż.;
Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze, dr inż.;
Józef Uniowski, Gliwice, emeryt;
Stanisław Waluś, Gliwice, dr hab. inż., em.
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej.
Opracował Stanisław Waluś

Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej cierpi na chrystofobię,
judeofobię i islamofobię?
Taki był temat wykładu, który 30 maja 2022 r.
wygłosił Prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler z New York University School of Law. Wykład był zaplanowany w ramach webinarium
(seminarium on line) Lectio Magistralis Internationalis i można było w nim uczestniczyć za pomocą Internetu. Organizatorem webinarium był
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Po wykładzie odbyła się dyskusja
panelowa, a po przerwie dialog z Mistrzem –
można było zdawać pytania. Moderatorem spotkania był ks. dr Dawid Ledwoń, a językami webinarium były angielski i polski (tłumaczenie
symultaniczne). Uczestniczyły w nim osoby pochodzące z 9 krajów.
Profesor Weiler podawał przykłady i wyjaśniał
orzeczenia trybunałów TSUE i ETPC. Jednym
z przykładów były rozstrzygnięcia w sprawie noszenia krzyżyka i hidżabu, co zabraniał pracodawca. Prof. Weiler wskazał, że noszenie hidżabu jest nakazem religijnym, a krzyżyka nie jest.
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opieką państwa? W jaki sposób kontrolujemy to,
co się w sądach dzieje? Czy sąd, podejmując decyzje w sprawach religijnych, kreuje się na najwyższą władzę teologiczną? Prof. Weiler proponuje reformę TSUE i sposobu wyboru sędziów.

Zdjęcie z ekranu laptopa.
Od góry z lewej strony – sala webinarium, Jadwiga
Gorol, Julia Lasok, Mateusz Fojcik.
W środkowym rzędzie: ks. Dawid Ledwoń, ks. prof.
Franciszek Longchamps de Bérier, ks. prof. Jacek
Kempa, prof. Joseph Weiler.
W dolnym rzędzie: prof. Tomasz Pietrzykowski,
prof. Agata Skowron-Nalborczyk, dr Mariola Kozubek.

W dyskusji zadałem pytanie, czy prof. Weiler
zgadza się ze stwierdzeniem, że polityka neutralności preferuje ateistów, bo usuwa symbole
religijne z przestrzeni publicznej. Nie jest to
więc polityka neutralności religijnej, tylko polityka ateistyczna. Niestety, wskutek braku czasu,
prof. Weiler nie mógł odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania.
Po wysłuchaniu wykładów i dyskusji uważam,
że TSUE bardziej niż fobiami kieruje się dążeniem do ateizacji Europy. Wynika to po części
ze składu członków TSUE i członków Sądu.
Prowokacje ateistów lub środowisk lgbt traktuje
poważnie przymykając oczy na to, że są to celowe działania mające zastraszyć osoby religijne,
przede wszystkim chrześcijan. O jednej takiej
prowokacji wspomniał prof. Tomasz Pietrzykowski.
Osobnym zagadnieniem jest wadliwe prawo
uchwalane wspólnie przez Parlament Europejski
i Radę UE.
TSUE powinien być niezależny i bezstronny.
Praktyka jednak nie zawsze idzie w parze z teorią.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski

Ale sprawa nie jest tak oczywista, bo noszenie
hidżabu jest nakazane tylko w Arabii Saudyjskiej, a większość muzułmanek nie nosi hidżabu
chociażby dlatego, że interpretacja Koranu w tej
materii nie jest jednolita. Niektóre muzułmańskie
kobiety noszą burkę, inne nikab, a jeszcze inne
kwef. Noszenie krzyżyka nie jest nakazem religijnym, ale wielu chrześcijan nosi krzyżyk i zakaz jego noszenia powoduje duży dyskomfort.
Niektórzy traktują krzyżyk jako talizman mający
chronić przed nieszczęściem i zabronienie im
noszenia krzyżyka, ich zdaniem, może na nich
sprowadzić nieszczęście.
Ciekawa jest sytuacja, gdy pracodawca nie
zwolni pracownika noszącego krzyżyk, ale mu
powie – idź na zaplecze, bo są klienci, który nie
lubią, gdy pracownik nosi krzyżyk. A co będzie,
jeśli pracodawca powie czarnoskóremu, idź pracować na zaplecze, bo są klienci, którzy nie lubią
czarnoskórych?
Prof. Weiler odniósł się też do koszernego
uboju zwierząt. Jest tu konflikt między wolnością religijną, a prawami zwierząt. Kolejny problem dotyczył autonomii instytucji religijnej
i chęci sądów do bardzo głębokiej ingerencji
w działalność instytucji religijnych, np. kogo
powinny zatrudniać. Prof. Weiler uważa, że sąd
powinien dać autonomię instytucji religijnej.
W dyskusji panelowej głos zabrali: ks. prof.
Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Agata
Skowron-Nalborczyk i prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego.
Zastanawiano się m.in. nad problemem neutralności, na czym ona polega. Prof. Weiler uważa, że opowiedzenie się za laickością oznacza
przeciwieństwo neutralności. Czy neutralność religijna prowadzi do dyskryminacji religii? Czy
neutralność światopoglądowa powinna być pod

Z historii Powstań Śląskich
V. Sprzyjająca sytuacja i niewykorzystana
szansa na zwycięskie I powstanie śląskie
Wyimki: Powstanie odwołano. Był to niestety
jedyny termin, w którym mogło odnieść sukces
przy minimalnych stratach własnych. Niemcy
ściągali cały czas dodatkowe oddziały wojskowe,
karne i dobrze wyszkolone.
Dowódcy POW, Straży Ludowej i Służby Straży
i Bezpieczeństwa wydali rozkaz zdobycia
budynku Prezydium Policji, opanowanego przez
Niemców. Tak samorzutnie wybuchło zwycięskie
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powstanie wielkopolskie. Nikt nikogo nie pytał
o zgodę!
W krótkim czasie pozbyto się wszystkich
piłsudczyków ze stanowisk dowódczych Armii
Wielkopolskiej. Działo się to wtedy, gdy śląskie
POW błagało NRL w Poznaniu o oficerów
sztabowych, a lud śląski rwał się do walki.

skiego radia z siedzibą w Katowicach, godz.
18.00 sala koncertowa NOSPR.
Z przedstawionego wyżej programu uczestniczyłem w dwóch punktach: Mszy św. w archikatedrze Chrystusa Króla i w uroczystościach na
Rynku w Katowicach.
W niedzielę rano 19 czerwca wywiesiłem na
balkonie polską flagę i poszedłem na pociąg do
Katowic. Gdy wszedłem na dworzec w Gliwicach, zauważyłem, że pociąg Kolei Śląskich odjechał. Najbliższy był PKP Intercity, wiec kupiłem bilet dla seniora i ku mojemu zdziwieniu bilet kosztował mniej niż na Koleje Śląskie przed
laty – 4 złote. Bilet dla seniora w Kolejach Śląskich kosztuje 8,25 zł. Idąc z dworca zauważyłem, że miasto jest udekorowane flagami polskimi i flagami Katowic. Były tylko udostępnione dwa boczne wejścia do katedry i nie było
możliwości skorzystania z ubikacji. Poinformowano mnie, że zostaną dowiezione ubikacje
przewoźne. Ochrona sprawdzała wchodzących
szczegółowo – nawet należało upić nieco z butelki i uruchomić aparat fotograficzny nie mówiąc o sprawdzaniu każdego wchodzącego wykrywaczem metalu. Po wejściu do katedry zauważyłem, że jest dużo wolnych miejsc, usiadłem w ławce na skraju, aby robić zdjęcia. Przed
Mszą św. ławka wypełniła się.
Ksiądz wprowadzający do uroczystości powiedział między innymi: chcemy dziękować Bogu
za wolną Polskę i polski Śląsk. Wezwał do modlitwy o prawdziwą mądrość dla sprawujących
władzę. Powitał premiera Mateusza Morawieckiego, inne osoby i prymasa Wojciecha Polaka,
który będzie się modlił za Polskę i Śląsk. Wszedł
poczet sztandarowy Wojska Polskiego i za organami podjęliśmy śpiew „Z dawna Polski Tyś
Królową”.
Następnie abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, powitał przewodniczącego tej liturgii
prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, przedstawicieli Prezydenta RP i inne
osoby. Powiedział, że wspominamy wydarzenie
sprzed stu laty, przypomniał 20 czerwca 1922 r.,
kiedy zaczęła umacniać się polskość i umacniał
się Kościół. Dziś, w trzeciej Rzeczypospolitej
powierzamy przyszłość naszej śląskiej ojcowizny Bożej Opatrzności. W duchu ora et labora
chcemy spełniać swoje obowiązki i powinności
bez czekania na nagrodę. Abp Skworc zakończył
wezwanie do modlitwy o to, aby słowa „Szczęść
Boże” były stale obecne.

Na początku kwietnia 2019 r. na Śląsku, obok
oddziałów zbrojnych powiązanych z POW,
istniały też małe, kilkunastoosobowe grupy
bojowe, które tylko czekały na wybuch
powstania. Liczebnie powstańcy i oddziały
niemieckie były prawie zrównoważone. Liczba
wojsk niemieckich po prawej stronie Odry
wynosiła 7 tys. Na Grenzschutz Niemcy
specjalnie nie liczyli. W ręce POW trafił raport,
w którym dowództwo niemieckie przyznawało,
że na wypadek poważniejszych walk można
liczyć jedynie na 45% załogi śląskiej, a 55%
żołnierzy
było
zdemoralizowanych
i przesiąkniętych ideami komunistycznymi –
spartakusowskimi.
Nagminnie
sprzedawali
Ślązakom broń. POW G. Śl. liczyło wtedy 14 649
zaprzysiężonych
członków.
Korzystając
z zaskoczenia, mogli zdobyć brakujące uzbrojenie
w koszarach Grentzschutzu. Istniała uzasadniona
obawa, że Niemcy zaczną ściągać regularne
wojsko, z którym już tak łatwo sobie powstańcy
nie poradzą. Nacisk na szybki wybuch powstania
był w tej sytuacji ogromny. (…)
Jadwiga Chmielowska
Cały tekst na stronie internetowej
KIK w Katowicach w zakładce
„Teksty KIK i inne materiały”.

Uroczystości 100. rocznicy przyłączenia
części Śląska do Polski
Program obchodów uroczystości został podany
w Kronice Katowickie,j czerwiec 2022, wydanie
specjalne, na str. 9:
18 VI – Piknik lotniczy, godz. 11.00 – 18.00
Lotnisko Katowice – Muchowiec. Metropolis Silesium – widowisko muzyczne, godz. 20.00 Rynek.
19 VI – Msza Święta Pontyfikalna, godz. 10.30
– 12.00 Archikatedra Chrystusa Króla. Inscenizacja wkroczenia Wojska Polskiego do Katowic
wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, godz.
12.30 Rynek. Otwarcie Panteonu Górnośląskiego, godz. 16.00 – Archikatedra Chrystusa Króla.
Koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol12

Po czytaniach (Za 12,10-11;13,1 Ga 3,26-29
Łk 9,18-24) homilię wygłosił ks. Prymas. Powiedział, że zebraliśmy się dziś aby przed Bogiem w uroczystej Eucharystii dziękować za
przyłączenie tej części Śląska do Polski. Wspomniał najbardziej krwawe III Powstanie Śląskie,
które miało wpływ na przyznanie Polsce części
Górnego Śląska. W czerwcu, na znak przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, Wojsko
Polskie uroczyście wkroczyło do Polski. Prymas
Wojciech Polak nieraz cytował czy powoływał
się na słowa Prymasa Augusta Hlonda. Mówił,
że prymas Hlond wskazywał na przesilenie duchowe zarówno w rodzinach, jak i na przesilenie
polityczne, a proces integracji Górnego Śląska z
Polską był trudny, ale trudno byłoby sobie wyobrazić Polskę bez tego regionu pracy. Ten wielki Polak, wielki Ślązak od początku wskazywał,
że dzięki zrządzeniu Opatrzności Polska zbudziła się do nowego życia – powiedział prymas
Wojciech Polak. Dalej powiedział, że prymas
August Hlond wzywał do nawrócenia, do pracy
dla dobra wspólnego. Zachęcał, aby w atmosferę
społeczną tchnąć Chrystusowego ducha, a jakimś
szczególnym społecznym wianem jest pracowitość. Pytał: kim jest Jezus dla ludzi naszych czasów, kim jest dla nas, dla każdego z nas? Tylko
w Nim można znaleźć prawdziwy pokój i realizacje dążeń ludzkich. W świecie trzeba przypominać, że codzienne ofiary dla drugich są inwestycją w nasze życie. Egoizm jest wyrazem krótkowzroczności. Prymas Hlond jasno dopowiedział, że odrodzenie nie zależy od liczby zewnętrznych aktów religijności – prawdziwe odrodzenie musi dokonać się w głębi naszych dusz.
Na koniec homilii prymas Wojciech Polak powiedział: Prymas Tysiąclecia dodawał, że każdy
musi zaczynać od siebie, a wtedy wszystko się
zmieni.
W ramach modlitwy wiernych modliliśmy się
między innymi za Ojca Świętego Franciszka, naszego Arcybiskupa Wiktora, za nasz Naród, za
wszystkich obywateli, aby nie zapominali o wartościach chrześcijańskich, o dar pokoju na Ukrainie, za uchodźców, którzy znaleźli schronienie
w naszych domach, za Śląsk, o radość życia
wiecznego dla powstańców śląskich.
Komunię świętą przyjmowaliśmy w kilku kolumnach na stojąco. Wyraźnie więcej osób
przyjmowało do ust niż na rękę. Komunii św. do
ust udzielił mi abp Wiktor Skworc.
Pod koniec Mszy św. odśpiewaliśmy wszystkie
3 zwrotki pieśni „Ciebie, Boże, chwalimy”.

Msza św. ‒ Ojcze nasz.

Poczty sztandarowe w katedrze.

Ksiądz zapowiadający przebieg uroczystości
powiedział, że po zakończeniu liturgii zostanie
uformowany pochód w kierunku Rynku.
Po odśpiewaniu „Boże coś Polskę” poczet
sztandarowy Wojska Polskiego i następnie wierni opuścili katedrę. W liturgii wzięło udział dużo
pocztów sztandarowych, w tym ze szkół.
Wychodząc z katedry zapytałem o ubikacje – ktoś ze
służby porządkowej powiedział, że jeszcze nie dojechały, więc poszedłem do blisko
mieszkających znajomych,
którzy oglądali transmisję
z archikatedry w Internecie
i potem wyszli z domu, aby
zobaczyć pochód zmierzający w kierunku Rynku.

Pochód w kierunku Rynku. Wojskowe poczty sztandarowe.
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Pochód w kierunku Rynku. Szkolne poczty sztandarowe.

Na telebimie – inscenizacja historyczna.

Pochód w kierunku Rynku. 3. Za oficjalnymi przedstawicielami idą dwie zakonnice, potem zwykli
uczestnicy uroczystości. Przed Rynkiem zakonnice
(które nie miały zaproszeń) zostały skierowane wraz
z innymi osobami (i ze mną) na inną drogę do Rynku.

Polska kawaleria wjechała na Rynek.

Na katowickim Rynku odbyła się inscenizacja
historyczna wkroczenia Wojska Polskiego do
Katowic. Tę inscenizację historyczną przygotowały konne i piesze grupy rekonstrukcyjne,
Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, a także
aktorzy Teatru Śląskiego.

Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Autor artykułu ze
znaczkiem Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach i okolicznościowym kotylionem. Zdjęcie wykonał harcerz stojący po prawej na poprzednim
zdjęciu
(NN).
Mój widok – zwykłego uczestnika uroczystości ‒ na
teatr.
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Wychodząc z Rynku otrzymałem na okolicznościowym stoisku „Kronikę Katowicką” – wydanie specjalne z czerwca 2022 r. i broszurę
Sławomira Stanowskiego „W
100. ROCZNICĘ WKROCZENIA WOJSKA POLSKIEGO DO KATOWIC 20
czerwca 1922 – 20 czerwca
2022” wydaną przez Muzeum
Historii Katowic, w której autor opisał historię lat 19211922 oraz zamieścił 6 źródeł.
Potem poszedłem do siedziby KIK w Katowicach, aby zabrać książki o Andrzeju Szyi do wysłania tym, którzy otrzymują wydanie papierowe
biuletynu „Dlatego”.

Improwizowany samochód pancerny „Korfanty”.

Dekoracja przed kościołem
Mariackim (siedziba KIK
w Katowicach).

Podczas uroczystości na
fasadzie Teatru Śląskiego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odsłonięto 19 czerwca 2022
r. tablicę upamiętniającą
włączenie części Górnego Śląska do Polski.
Zdjęcie wykonałem 26 czerwca 2022 r.

List prezydenta Andrzeja Dudy odczytuje Wojciech
Kolarski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek czyta przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego.

„WITAJ NAM, DROGA OJCZYZNO! WITAJ
NAM, NAJJAŚNIEJSZA RZECZYPOSPOLITA
POLSKA!” (WOJCIECH KORFANTY)
W 100. ROCZNICE PRZYŁĄCZENIA CZĘŚCI
GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI 1922 – 2022
MIESZKAŃCY KATOWIC

Okolicznościowa brama obok teatru. Niech żyje Polska! Niech żyje Górny Śląsk! 1922 2022.

Po wysłuchaniu przemówienia premiera Mateusza Morawickiego wyszedłem z miejsca uroczystości.

Tekst Stanisław Waluś
Zdjęcia Stanisław Waluś i NN
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Pękły kajdany – dr Karol Nawrocki, prezes
IPN
„Przybyłaś do nas Polsko!” – Renata Skoczek
– IPN Katowice
Wyśniony ideał i rzeczywistość – Ryszard
Mozgol, IPN Katowice
Szeroka decentralizacja – dr Andrzej Drogoń,
UŚ/Muzeum Powstań Śląskich
Koło zamachowe II RP – dr Bernard Linek, Instytut Śląski w Opolu
Pierwszy wojewoda śląski – dr Daniel Szlachta
Marszałek Sejmu Śląskiego – prof. dr hab. Michał Lis, Instytut Śląski w Opolu
Lider – dr Mirosław Wecki, UŚ/IPN Katowice
Nieustannie w służbie – dr Angelika Blinda,
IPN Katowice
Dzielenie Górnego Śląska – dr hab. Piotr Pałys

Okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej

Koncepcja i redakcja: dr Andrzej Grajewski
(Gość Niedzielny).

Wystawa plenerowa „Bramy do Polski
1922” – Katowice, 15 – 29 czerwca 1922
W ramach obchodów setnej rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej
Polskiej 15 czerwca 2022 r. przed budynkiem
Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 1 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej
„Bramy do Polski 1922”. Podczas uroczystości
odbyła się: prezentacja monety kolekcjonerskiej
Narodowego Banku Polskiego „100. Rocznica
powrotu części Górnego Śląska do Polski” oraz
prezentacja znaczka pocztowego Poczty Polskiej
S.A „100. rocznica powrotu Górnego Śląska do
Polski”.
Wystawa przygotowana przez Oddziałowe
Biuro Edukacji IPN w Katowicach prezentuje
przebieg uroczystości przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku. Na piętnastu
panelach wystawienniczych przedstawiono wydarzenia na obszarze, które decyzją Rady Ambasadorów z października 1921 roku, przypadł Polsce. (…)
Uroczystości powitania Wojska Polskiego zostały przygotowane z wielkim rozmachem we
wszystkich obejmowanych miastach i miejscowościach górnośląskich, które odbyły się od 20
czerwca do 4 lipca 1922 roku. Symbolem tych
wydarzeń były bramy powitalne budowane na
wzór łuków triumfalnych, których wniesiono
ponad 220. Niektóre z nich były niezwykle monumentalne i pomysłowe, wszystkie zostały bo-

100. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski.
Polska 3,60 zł.

Bezpłatny dodatek
do Gościa Niedzielnego
19 czerwca 2022
Powrót
100-lecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski
Gość Niedzielny
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Śląski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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gato przyozdobione symbolami narodowymi
i śląskimi.(…)
Wystawa prezentuje przebieg tych uroczystości, które odbyły się 16 lipca 1922 roku w Katowicach, a część ekspozycji została poświęcona
wizycie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który 27 sierpnia na katowickim Rynku odznaczył najwyższymi odznaczeniami państwowymi najbardziej zasłużonych powstańców
i działaczy narodowych.

Widok wystawy na tle banku.

INSTYTUT
PAMIĘCI
NARODOWEJ Oddział w Katowicach

https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/165749,Otwa
rcie-wystawy-plenerowej-Bramy-do-Polski-1922Katowice-15-czerwca-1922.html

NARODOWY BANK POLSKI

BRAMY DO
POLSKI
1922
Wystawa
zorganizowana przez
Oddziałowe
Biuro Edukacji Narodowej IPN w
Katowicach
w
stulecie
przyłączenia
Górnego Śląska
do
Rzeczpospolitej Polskiej
Scenariusz
wystawy,
koordynacja
projektu:
Renata Skoczek Recenzja: dr Mirosław Węcki Projekt graficzny: Bogusław Nikonowicz Druk: Adatto
Wykorzystano zbiory: Archiwum Państwowego
w Katowicach, Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Grzegorza Grześkowiaka, Adama Kurusa, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świetej Anny Oddziału Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu, Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum
Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku,
Muzeum w Tarnowskich Górach, Narodowego Archiwum Cyfrowego
Podziękowania: Anna Grabowska-Rygus, Grzegorz Grześkowiak, dr Krzysztof Gwóźdź, Piotr Hnatyszyn, Adam Kurus, Justyna Pawlas, dr Katarzyna
Szwan
Na zdjęciu: Wkroczenie Wojska Polskiego do Katowic pod bramą powitalną, 20 czerwca 1922 roku,
zbiory Biblioteki Śląskiej w Katowicach
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Oddział
w Katowicach

Poczta Polska

NARODOWY BANK POLSKI
100. Rocznica powrotu części
Górnego Śląska do Polski
MONETA KOLEKCJONERSKA
NBP NOMINAŁ: 10 ZŁ
Metal: Ag 925/1000 • Stempel:
lustrzany • Średnica: 32,00 mm •
Masa: 14,14 g • Brzeg (bok):
gładki • Nakład: do 10 000 szt. • Projektant:
Dominika Karpińska-Kopiec • Data emisji:
09.06.2022 r.
100. rocznica powrotu Górnego
Śląska do Polski
Polska 3,60 zł Poczta Polska
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laty, zebrali się na tym historycznym miejscu,
aby dać dowód umiłowania Polski dzisiaj i oddać hołd tym, którzy przed stu laty przelewali
krew, by się ziściły odwieczne pragnienia ludu
śląskiego – choć dobrze wiemy – że w Tarnowskich Górach 71% mieszkańców opowiedziało
się z Niemcami, a dostali się do Polski. Zaś Bytom, gdzie plebiscyt wygrali Polacy przypadł
Niemcom. W Królewskiej Hucie ‒ dzisiejszym
Chorzowie ‒ było na odwrót, wygrali Niemcy,
a miasto znalazło się w granicach Polski.
Rok 1922 był dla Polaków bardzo szczęśliwy.
Zakończyło się czteroletnie budowanie II Rzeczypospolitej Polskiej. To był rok m.in. ratyfikowania najważniejszych traktatów, które zawieraliśmy z Niemcami i Rosją sowiecką. Był to rok
ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii Śląska
i Wileńszczyzny, rok pierwszych wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenta. Polaków
podnosiła na duchu świadomość, że przede
wszystkim sami sobie zawdzięczają odzyskanie
niepodległości Ojczyzny. Radośnie przeżywali
powrót Wilna, wkroczenie Wojska Polskiego na
Górny Śląsk. Zapadła decyzja o budowie portu
w Gdyni.
Wytypowane Oddziały Wojska Polskiego, pod
dowództwem generała broni Stanisława Szeptyckiego, od 20 czerwca do 4 lipca, przejmowały
przyznaną Polsce część Górnego Śląska. Wcześniej, 15 maja w Genewie, została podpisana
Konwencja Górnośląska, która przez 15 lat miała
ochraniać rynek górnośląski, regulować zasady
współpracy transgranicznej rozdzielonych ziem.
19 czerwca – po uroczystej paradzie – wymaszerowały z Katowic odziały francuskie.
20 czerwca, kiedy Wojsko Polskie wkroczyło
na Śląsk, odbyły się niebywałe uroczystości.
Widok polskiej piechoty, czołgów i kawalerii –
w tym 3 Pułku Ułanów z żółtymi otokami
(w 1938 r. otrzymał on nazwę Ułanów Śląskich)1
– wzbudził powszechny entuzjazm. Przegląd oddziałów, kilkukilometrowy przemarsz na katowicki rynek pod blisko 30 bramami triumfalnymi
(w całym regionie powstało ich ponad 200), powitalne przemówienia prezydenta Katowic Alfonsa Górnika i ojca wyzwolenia Śląska z rąk
niemieckich Wojciecha Korfantego, wręczenie
gen. Szeptyckiemu ogromnego stalowego miecza, którym powstaniec inwalida Juliusz Chowaniec na moście granicznym w Szopienicach 20
czerwca rozciął symboliczny łańcuch i rzekł:

WKROCZENIE WOJSKA POLSKIEGO DO
POWIATU ZABRSKIEGO I PSZCZYŃSKIEGO

Opracowanie i zdjęcia (26 czerwca 2022 r.)
Stanisław Waluś

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
z okazji
100. ROCZNICY POWROTU
ŚLĄSKA DO MACIERZY ‒ POLSKI
Tarnowskie Góry, Kaplica Jednostki
Wojsk Chemicznych,
26 czerwca 2022 roku
„Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie
się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1.1318) – tak poucza św. Paweł Galatów, ale również
nas tu zebranych i nie tylko. To słowo Boże
przeznaczone na dzisiejszą niedzielę i zobaczcie,
jak celnie do nas przemawia.
Motto: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.
Przypomnieniem tych słów marszałka Józefa
Piłsudskiego chciałbym powitać wszystkich, którzy właśnie z szacunku do wydarzeń sprzed 100

1
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Konsultacja naukowa dr hab. Marek Wroński

Pękajcie okowy niewoli, Górny Śląsk jest wolny, armio polska wkraczaj nań i połącz go z Polską. Msza Święta na rynku, hymn Polski i „Rota” Konopnickiej zapadły w pamięci wszystkich
uczestników i świadków2.
Zaś w Piekarach, później obdarzonych mianem
Śląskich, 26 czerwca Wawrzyniec Hajda, niestrudzony działacz narodowy, szerzyciel oświaty
i obrońca wiary, pozbawiony przez pół wieku
oczu ciała, przenikał wszystko i wszystkich,
oczyma wielkiej i świetlanej duszy.
Przez współczesnych zwany Śląskim Wernyhorą, wzór i wychowawca dwóch pokoleń Ślązaków, którego prywatnie odwiedził Fryderyk
Nietsche, dwukrotnie „błękitny” generał Józef
Haller, nie licząc Wojciecha Korfantego, tego
samego dnia co w Tarnowskich Górach, witał
Wojsko Polskie w Piekarach, na czele z generałem Stanisławem Szeptyckim.
W jednym z ponad 200 wierszy napisał:

Później, po zakończeniu uroczystości wkraczających Wojsk Polskich, 16 lipca dokonał się
jeszcze akt zjednoczenia Górnego Śląska z Polską przez symboliczne przejęcie ziemi śląskiej
przez rząd RP. Podpisano wówczas Akt Objęcia
Górnego Śląska przez Polskę. Oddziały WP witano serdecznie we wszystkich przyznanych Polsce powiatach obszaru plebiscytowego do końca
lipca. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odwiedził zaś kilka miast. W sierpniu odznaczył zasłużonych dla sprawy polskiej na Górnym Śląsku3.
Kiedy dziś, z perspektywy całego wieku, spoglądamy na dzieje naszej śląskiej ziemi i historię
naszych pradziadów, zadajemy sobie podstawowe pytanie: optując za Polską, na ile nasi przodkowie się mylili, a w jakiej mierze mieli rację?

Wypada w tym momencie przybliżyć dostojnym
uczestnikom tej Mszy Świętej dziękczynnej za
powrót części Górnego Śląska do Polski, choć
parę historycznych faktów.
To co się stało w 1918 roku dla Niemców było
szokiem. Pomimo oszałamiających sukcesów na
froncie wschodnim Cesarstwo Niemieckie przegrało wielką wojnę. Wilhelm II abdykował.
A jakby tego było mało, Niemcy straciły na
rzecz odrodzonej Polski kawał terytorium: Pomorze, Poznańskie i część Górnego Śląska. Prusy wschodnie zostały odcięte „korytarzem”, gdyż
Polska osiągnęła dostęp do morza.
To, co dla Polaków było aktem dziejowej
sprawiedliwości i odwróceniem krzywdy zaborów, dla Niemców było aktem niesprawiedliwości, jednym słowem: dyktatem wersalskim. Traktat Wersalski odbierali jako ogromną krzywdę
i upokorzenie. Zatem od samego początku niemieccy przywódcy, jak również elity polityczne,
nie wyłączając społeczeństwa, określały Polskę –
II Rzeczpospolitą, jako „państwo sezonowe”.
Nic dziwnego, że odrodzona II RP stała się wrogiem numer jeden Republiki Weimarskiej4.
Aż do podpisania deklaracji o niestosowaniu
przemocy 26 stycznia 1934 roku – po której rozpoczęło się odprężenie – relacje Polski z Niemcami były fatalne: Powstania Śląskie, Powstanie
Wielkopolskie, wojna celna, czy spory wokół
mniejszości narodowych, to tylko niektóre przyczyny wrogości między naszymi narodami5.
Kiedy tak snujemy dzisiaj wspomnienia, w tę
setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Macierzy, warto sobie uświadomić pewne
fakty.
Nietrudno zauważyć, że czynnikiem tradycyjnie zbliżającym do siebie Niemcy i Rosję jest
Polska. Gdy tylko Rzeczpospolita przezwycięża
kryzys i zaczyna rosnąć w siłę, Berlin i Moskwa
zaczynają współpracować. Ja tutaj wspominam
fakty, które miały miejsce sto lat temu, a każdy
z moich słuchaczy sam wyciągnie sobie wnioski
płynące z tego co dzieje się aktualnie, Anno
Domini 2022.
Gdy 16 kwietnia 1922 roku Niemcy i Rosja
zawierały złowróżbny sojusz w Rapallo, a potem
11 sierpnia porozumienia wojskowe, niemiecki
dyplomata ‒ generał Hans von Seeckt ‒ w swym
memorandum sformułował twierdzenie ‒ jak to
nazwał: jedną z najtrwalszych zasad niemieckiej

2

4

Pan Bóg stworzył cię polskiej ziemi synem,
Bądź więc Polakiem myślą, mową, czynem.
Miłość ojczyzny, pobożność, oświata
Niech twoje życie w jeden węzeł splata.
Choćbyś człowiecze, miał wszystko na świecie,
Miał honor, sławę i pieniędzy krocie,
Choćby przed tobą czołem bił świat cały,
Wszystko mniej warte niż szelążek mały.
Lecz kochać Boga, ojczyznę miłować,
W mowie się polskiej kształcić, postępować,
Żyć nienagannie, być we wierze stałym,
Ach, to są skarby droższe niż świat cały.

Maciej Rosiak, 1922 Rok II RP, Historia do
Rzeczy, nr 1(107}/2022
3
Tamże.

Piotr Zychowicz, Asy wywiadu II RP, Historia
do Rzeczy, nr 1(107}/2022, 3.
5
Tamże.
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polityki zagranicznej: ‒ słuchajcie tego i to dobrze, dzisiejsze polskie elity, nie urońcie ani jednego słowa, cytuję dokładnie: – „istnienie państwa polskiego jest mianowicie «niedopuszczalne i sprzeczne z żywotnymi interesami Niemiec», a dążenie do jego likwidacji winno stanowić oczywisty fundament współpracy niemiecko-rosyjskiej.
Czy ktoś to kiedykolwiek odwołał?
Zaledwie 17 lat później Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow wcielili ten postulat
w życie6. A ponadto bolszewik uzasadniając napad na Polskę 17 września 1939 roku, przemawiając na forum Rady Najwyższej ZSRR 31
października 1939 roku haniebnie określił
Rzeczpospolitą Polską: „pokracznym bękartem
traktatu wersalskiego”7.
Takich naiwnych, co to aktualnie nie widzą
powiązania przyczynowo ‒ skutkowego tych
wydarzeń, już dawno nazywa się „pożytecznymi
idiotami”. Tak, jak dawniej i dziś ich nie brakuje. Jedni brali szmal od carycy Katarzyny II (nie
muszę chyba dodawać, że urodzonej w Prusach),
a drudzy od pruskiego króla Fryderyka II.
Dzisiaj o jednych się mówi, że biorą pieniądze
ze wschodu, a nawet pożyczki. Wolno tak twierdzić, bo wschodni sąsiad tak się zbisurmanił, że
pokazuje na czym polega współczesna barbaria.
Zaś ten zachodni, taki kajzerowski jest tak demokratyczny, o „trwalszej i ugruntowanej demokracji”, więc według niego musimy tak tańczyć,
jak nam zagrają. Ale któżby to skakał za darmo?
Polsce zaoferowano w tym planie rolę wagonika, ciągniętego przez niemiecką lokomotywę. W
tym wagoniku Niemcy zapewniałyby Polakom
względny dobrobyt, będący jedynym marzeniem
lewicowo-liberalnej elity rządzącej III RP, która
nadzieję na osobisty sukces własny i potomstwa
chętniej wiąże z wyjazdem „do Europy” niż pozostawaniem w „tym kraju” – a zarazem one same miałyby gwarancję, że wagonik nigdy lokomotywy nie prześcignie.
Taki już jest ten naród „filozofów, kompozytorów i poetów”, za którym w Tarnowskich Górach 100 lat temu opowiedziało się aż 71%
mieszkańców. Wówczas nawet w najczarniejszych snach nie podejrzewali, że „ludzie ludziom

mogą zgotować taki los”, a ich synowie będą
brali w tym udział i to już za kilkanaście lat.
Niedoczekanie Wasze tak jedni, jak i drudzy!
„Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie
się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1.1318). A zatem: Bóg! Honor! Ojczyzna!
I choć dzisiaj jedni nas straszą, ci bardziej demokratyczni, że nas „zagłodzą”, bo nie dają pieniędzy, tak, jak kiedyś straszyli Franciszka Pasternika z serialu: „Blisko coraz bliżej”, a drudzy się srożą, „że po pokonaniu „faszystów”
z Kijowa przyjdzie pora na „ukaranie Polski”,
my udowodnimy, że nie jesteśmy [»urodliwoje
dietiszcze«] ‒ „pokracznym bękartem traktatu
wersalskiego”.
Tak będzie, bo:
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zgnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!8
Amen!

6

Tomasz Panfil, Preludium zbrodni, Gazeta Polska, 6.04.2022, s. 68nn.
7
Konrad Wnęk, TwojaHistoria.pl „Pokraczny
bękart traktatu wersalskiego”. Jak Wiaczesław
Mołotow uzasadniał radziecką inwazję na Polskę?, 27.11.2017.

Kaznodzieja: ks. Stanisław Juraszek
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Maria Konopnicka, Rota

Pomnik Orląt Lwowskich
i Kadetów Lwowskich w Katowicach

KADETOM LWOWSKIM
Ochotniczym Bojownikom o polskość Górnego
Śląska
1921
W setną rocznicę powrotu
Górnego Śląska do Macierzy
Społeczność Śląska
Parafia Mariacka w Katowicach
Instytut Pamięci Narodowej
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich
2022

20 czerwca 2022 r. po raz pierwszy obchodzony był Narodowy Dzień Powstań Śląskich.
W tym dniu, przy kościele Mariackim w Katowicach w pobliżu kaplicy „Golgota Narodu”, został odsłonięty Pomnik Orląt Lwowskich i Kadetów Lwowskich, którego autorem jest artysta
rzeźbiarz Jacek Sarapata. Inicjatorami powstania
Pomnika byli Instytut Pamięci Narodowej oraz
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Szczególne zasługi dla
powstania pomnika położył dr Andrzej Szteliga,
wiceprezes TMLiKPW z Katowic. Orlęta lwowskie bohatersko broniły Ojczyzny w latach 19181920, a kadeci lwowscy ochotniczo walczyli
w III Powstaniu Śląskim.

Modlitwę wiernych ułożył i przeczytał Antoni
Winiarski.
1. Módlmy się za papieża Franciszka, obecnego
wśród nas arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, wszystkich biskupów i kapłanów, aby
wszechmogący Bóg dawał im zdrowie i siłę
w prowadzeniu ludzi do Chrystusa
2. Módlmy się za rządzących i stanowiących
prawa, aby zawsze mieli na uwadze dobro
wszystkich obywateli.
3. W stulecie powrotu części Górnego Śląska
do Polski, módlmy się o błogosławieństwo Boże
dla tych, którzy przyczynili się do zachowania
pamięci o bohaterskim zrywie Ślązaków.
4. Módlmy się o łaskę szczęścia wiecznego dla
Orląt Lwowskich oraz lwowskich kadetów, którzy walczyli w Powstaniach Śląskich.
5. Módlmy się o sprawiedliwy pokój dla walczącej Ukrainy i krajów ogarniętych konfliktami
zbrojnymi.
6. Módlmy się za nas uczestniczących w świętej Eucharystii, abyśmy za przyczyną błogosławionego księdza Emila Szramka, patrona trudnych spraw, z Bożą pomocą rozwiązywali nasze
życiowe problemy.

Pomnik poświęcił Metropolita Lwowski abp
Mieczysław Mokrzycki, który też przewodniczył
Mszy św. w kościele Niepokalanego Poczęcia
NMP. Na Pomniku jest napis
W HOŁDZIE
ORLĘTOM LWOWSKIM
Bohaterskim Obrońcom Ojczyzny
1918 – 1920
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Ks. Proboszcz dr Andrzej Suchoń, Metropolita
Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki i ks. dr Stanisław Puchała.

Uroczystość zakończyło spotkanie w Domu Parafialnym.

Metropolita Lwowski abp dr Mieczysław Mokrzycki
i ks. dr Stanisław Puchała.

Z okazji 100-lecia powrotu części Górnego
Śląska do Polski blisko pomnika zasadzono dąb
papieski, poświęcony przez papieża Franciszka.
Uroczystość uświetnił Zespół Artystyczny
„Promyki Krakowa”, repertuarem nawiązując do
wydarzeń sprzed 100 lat.

Na zdjęciu: Roma Doniec-Krzemień – Kierownik
Zespołu Artystycznego „Promyki Krakowa”, Ks.
Abp dr Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Lwowski, dr Andrzej Szteliga – Wiceprezes Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. oddział
w Katowicach i Adam Kiwacki – Prezes Zarządu
Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. we Wrocławiu.

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski
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wanków do Lwowa, m.in. na cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Łącząc niepodległościowe zrywy kresowe. Tak, pamięć o Orlętach
i wzorowanie się na ich walce, kształtowało następne pokolenia młodzieży. Przykładem kultywowanie pamięci była działalność tajnej młodzieżowej organizacji „Orlęta” w Prywatnej
Szkole Ogólnokształcącej Sióstr Urszulanek
w Poznaniu. Dzieje tej organizacji opisała jej
członkini siostra Róża /OSU/ – Dobromiła Falkiewicz9. Organizacja, powstała bez wiedzy rodziców i władz szkoły, działała w latach 19541955, a proces jej członkiń trwał od 1955 do
1958 roku, łącznie z rozpoznaniem w Sądzie
Najwyższym. Lektura książek historycznych,
dyskusje, o walce podziemnej, Powstaniu Warszawskim, lwowskich Orlętach, partyzantach,
znajomość z doświadczeń rodzinnych tragicznej
prawdy o zsyłkach, AK-owcach, więzieniach
UB-owskich, przy zakłamanej rzeczywistości
Polski Ludowej, powodowała u młodzieży nastroje antykomunistyczne, antypaństwowe i antyradzieckie. Powstała 10-cio osobowa grupa
wtajemniczonych, wykonująca ćwiczenia integrujące, duchowe i fizyczne, z której zaprzysiężonych zostało sześć 15, 16-letnich uczennic.
Chciały być poznańskimi „Orlętami” na wzór
„Orląt” lwowskich, którą to nazwę zaproponowała lwowianka Elżbieta Donabidowicz, późniejsza moja śp. żona. Podstawową lekturę konspiracyjną i instruktażową stanowiła, będąca na
indeksie, książka Aleksandra Kamińskiego
„Kamienie na szaniec”.
Czy działalność organizacji była ważna, efektywna i roztropna, najlepiej zaświadczy uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego10 w Poznaniu, odmawiającego rewizji wyroku Sądu Powiatowego w Poznaniu Wydziału VI dla Nieletnich.
Sąd Wojewódzki uznał nieletnie „za działające
z rozeznaniem i winne przestępstwa z art. 36
[m.]k.k. popełnionego przez to, że na terenie
szkoły „S.S. Urszulanek” brały udział w organizacji pod nazwą „Orlęta”, której cel i istnienie

Dąb Papieski przy
kościele Mariackim w Katowicach

Dąb Papieski
Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy
nie zawodzi Bł. Kardynał Stefan Wyszyński
LASY PAŃSTWOWE
Dar Polskich Leśników.
„Dąb Papieski”, został pobłogosławiony 27 października 2021 r. przez Papieża Franciszka podczas pielgrzymki leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach do Watykanu w roku 100.
rocznicy powrotu Górnego Śląska do Macierzy.
Katowice, 20 czerwca 2022 r.

Zdjęcia 26 VI 2022 r. Stanisław Waluś

„Orlęta” ze szkoły sióstr Urszulanek
w Poznaniu
Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich odsłonięty w Katowicach, w 100 lecie wywalczonego
powrotu części Górnego Śląska do Polski,
oprócz uhonorowania bohaterów, powinien zachować pamięć o nich oraz przywoływać potrzebę patriotycznej postawy. To co czynił w latach
trzydziestych ub. w. mój ojciec Konrad, nauczyciel chemii i fizyki w Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych w Katowicach, sam powstaniec śląski, organizując wycieczki wycho-

9

Polityczne kwiatki 15-latki. Sprawa tajnej organizacji młodzieżowej „Orlęta” 1954-1958.
Wyd. Siostry Urszulanki U.R., Warszawa 2007,
s. 152.
10
Sąd Wojewódzki w Poznaniu, sygn. akt V. Kr.
2558/55, Wyrok w Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dnia 9 września 1955 r. Za:
Polityczne kwiatki 15-latki. Sprawa tajnej organizacji młodzieżowej „Orlęta” 1954-1958.
Siostry Urszulanki U.R., Warszawa 2007.
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miały pozostać tajemnicą dla władzy państwowej
oraz art.23 k.k. w związku z art. 23 m.k.k. popełnionego przez to, że usiłowały rozpowszechniać
ulotki przez nie same zredagowane, które zawierały fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić
istotną szkodę interesom Państwa Ludowego i za
to skazał wszystkie wyżej wymienione nieletnie
na umieszczenie w Zakładzie Poprawczym”.
W treści ulotek znajdowały się m.in. słowa, nie
przytoczone w wyroku, o ziemiach wschodnich
zagrabionych przez „ruskie świnie”.
„…fakt, że wszystkie nieletnie w chwili popełnienia przypisanego im przestępstwa były uczennicami 9 klasy, … świadczy o posiadaniu przez
nie rozeznania w znaczeniu ustawowym niezależnie od wypowiedzi nieletnich w toku przewodu
sądowego, samej działalności nieletnich przemawiającej również za tym, że działały z rozeznaniem.”
„Związek założony przez nieletnie miał wszelkie znamiona „związku” przewidzianego w art.
36 m.k.k. Związek ten miał przewodniczącą,
skarbnika i członkinie, i nieletnie przystępując
do związku składały przyrzeczenie, [na księdze
Ewangelii wobec białego Orła na czerwonym tle
– przyp. WP], a cel związku jakkolwiek nie skonkretyzowany na dłuższą metę miał pozostać tajemnicą dla władzy państwowej, co wynika zarówno z treści przyrzeczenia składanego przez
członkinie związku jak i szyfru, którym posługiwały się nieletnie w sprawach dotyczących organizacji „Orlęta”. Każda z nieletnich przystępując do związku wiedziała, że istnienie tej organizacji ma pozostać tajemnicą dla władzy państwowej, dlatego umyślność ich działania nie
może budzić wątpliwości.”
„Czyny nieletnich zawierają w sobie elementy
znacznego stopnia niebezpieczeństwa społecznego wyrażającego się w możliwości wrogiego
ustrojowi Polski Ludowej oddziaływania na opinię publiczną, a przede wszystkim stwarzania
możliwości demoralizującego politycznie oddziaływania na młodzież. Zakład poprawczy nie jest
karą w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz środkiem represyjno-wychowawczym o charakterze
przede
wszystkim
wychowawczozabezpieczającym. Dlatego też z uwagi na stopień społecznego niebezpieczeństwa czynów nieletnich, jak z uwagi na konieczność właściwego
ustawienia społecznego nieletnich i wychowawczego oddziaływania na nie na przestrzeni
dłuższego okresu czasu, które pozwoliłoby nieletnim zmienić ich dotychczasowy stosunek do
zagadnień społecznych i politycznych, co przy

pozostawieniu ich w dotychczasowych warunkach środowiskowych byłoby bardzo problematycznym. Zamieszczenie nieletnich w zakładzie
poprawczym wydaje się celowym i uzasadnionym.” Wyrok opiewał na umieszczenie w Zakładzie Poprawczym do 21 roku życia.
Dzięki wybitnemu obrońcy mecenasowi dr.
Stanisławowi Hojnowskiemu, w przyjętej rewizji
nadzwyczajnej Sąd Najwyższy w czerwcu 1956
roku zmienił wymiar kary dla nieletnich, orzekając, że „zawiesza umieszczenie w zakładzie poprawczym tytułem próby dwa lata, oddając ich
w okresie próby pod dozór kuratora”. Cztery
z dziewcząt, które pozostały w LO Sióstr Urszulanek w Poznaniu, zdały w niej maturę.
Nie wszystkie z dziewcząt doczekały anulowania wyroku. Dopiero w 2020 roku, na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, w rozprawie III Wydziału Karnego Sądu
Okręgowego w Poznaniu, postanowiono o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych, w latach
1955 i 1956, wobec sześciu dziewcząt, represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego11. Sąd ten ustalił, że
„Celem tajnej organizacji „Orlęta", … była
walka o wolność kraju, która miała być realizowana poprzez podjęcie działań przeciw Związkowi Sowieckiemu i władzom politycznym PRL.
Działalność organizacji „Orlęta" obejmowała
działania propagandowo - polityczne polegające
m. in. na sporządzaniu ulotek antypaństwowych
odnoszących się do bieżącej sytuacji politycznej
PRL oraz ich kolportażu (z uwagi na dekonspirację ulotki nie zostały rozwieszone), natomiast
w chwili wybuchu konfliktu zbrojnego członkinie
organizacji „Orlęta” zamierzały przyłączyć się
do partyzantki i walczyć o niepodległość, przy
czym swoje uczestnictwo widziały w roli sanitariuszek, w zakresie czego przechodziły stosowne
szkolenia”.
Czy ponownie nadejdą czasy, inspirujące do
działań natchnionych walką lwowskich Orląt?
Większych od koniecznego kultywowania pamięci o Orlętach. Może tak się stać, gdyż jesteśmy podmiotem agresji, innej, lecz także grożącej utratą suwerenności. Poznając prawdę, młodzież może wypracować własną legendę.
Wojciech Pillich

11

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu, syn. akt
III Ko 322/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
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gicznych działań UE. Oszustwo było dość prymitywne ale udało się na nie nabrać zadziwiająco szerokie rzesze naiwnych. Nawet najwięksi
hipokryci musieli zerwać intratną współpracę
z bandytą Putinem kiedy wyszły na jaw rosyjskie zbrodnie.
I nagle zaczęły się dziać rzeczy nie przewidziane. Okazało się, że organizacje „ekologiczne” gardłujące za transformacją energetyki, która wobec niewydolności źródeł odnawialnych
miała w dużej mierze bazować na rosyjskim gazie dystrybuowanym przez Niemcy, były sowicie dotowane przez Rosję. Kolejną sensacją było przyznanie przez Komisję Europejską ustami
jej ekoguru Timmermansa, że węgiel jako paliwo dla elektrowni jest jak najbardziej ok (choć
tu może się jeszcze okazać, że dotyczy to tylko
wybranych krajów, podobnie jak ma to miejsce
w przypadku tzw. „praworządności”). Klątwa
została zdjęta nawet z elektrowni jądrowych,
które co prawda są najczystszym sposobem
produkowania energii, ale zagrażały niemieckim interesom gazowym.
Niestety, dalej formowane są szaleńcze pomysły dotyczące bezsensownego ograniczania gospodarki rolnej i leśnej znane jako „zielony ład”
ale rysujący się kryzys żywnościowy pewnie
pozwoli skręcić im łeb, nawet bez ujawnienia
rzeczywistych pobudek kierujących jego autorami (może wyjdą one na jaw przy okazji).
Kompromitacja pseudo-ekologicznych działań
Unii pozwoli, jak sądzę, obalić także najnowszy
wymysł, jakim jest rychły zakaz produkcji samochodów spalinowych i całkowite przestawienie się na elektryczne. Spotkał się on już
z wielką falą krytyki. Przestał działać system
blokujący niewygodne informacje i coraz więcej można znaleźć analiz pokazujących, że biorąc pod uwagę cały cykl życia samochodu, to
znaczy produkcję, eksploatację i utylizację,
elektryk bynajmniej nie jest bardziej przyjazny
dla środowiska.
Liczę na jeszcze jeden zysk z całej tej afery.
Mianowicie, mocno w to wierzę, zmniejszy się
liczebność naiwniaków dających się oszukiwać
ekonaciągaczom. „W gruzach już leżą Maurów
posady” – pisał Mickiewicz. Mam nadzieję, że
w gruzach legną też ciepłe posady różnych
„specjalistów”, którzy przy znikomej lub jednostronnej wiedzy przyrodniczej odgrywają ekspertów i przygotowują w Komisji Europejskiej
te absurdalne projekty na zamówienie sponsorów lub lewackich ideologów.
24.06.2022
Piotr Lutyk p.lutyk@gmail.com

100. rocznica powrotu części Górnego
Śląska do Rzeczpospolitej
Rocznica ta była obchodzona w sposób szczególny. Prezydent RP Andrzej Duda ustanowił
dzień 20 czerwca Narodowym Dniem Powstań
Śląskich, podpisując 7 czerwca br. w Katowicach ustawę w tej sprawie. Święto to obchodzone po raz pierwszy, upamiętnia trzy powstania
śląskie i plebiscyt oraz w tym roku 100. rocznicę
powrotu części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej, po prawie 600 latach.
Główne uroczystości, które odbyły się 19 czerwca, rozpoczęła Msza święta Pontyfikalna
w Archikatedrze Jezusa Chrystusa Króla w Katowicach, sprawowana pod przewodnictwem abp
Wojciecha Polaka prymasa Polski, z udziałem
przedstawicieli władz państwowych, m.in. Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, władz
wojewódzkich, samorządowych i kościelnych.
Na katowickim Rynku odbyła się inscenizacja
uroczystego wkroczenia Wojska Polskiego do
Katowic sprzed 100 lat oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Zrekonstruowano wjazd do Katowic gen. Stanisława Szeptyckiego na czele oddziałów Wojska Polskiego. Aktorzy Teatru Śląskiego zrekonstruowali wydarzenia z udziałem
m.in. Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego i Józefa Rymera, pierwszego
wojewody śląskiego.
Uroczyście otwarto Panteon Górnośląski
w przyziemiach archikatedry katowickiej, stanowiący żywy pomnik uwieczniający dokonania
osób zasłużonych dla Górnego Śląska oraz setną
rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do
Polski. W uroczystości wzięli udział: wicepremier Piotr Gliński, abp Wiktor Skworc, pomysłodawca tego miejsca pamięci, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, Marcin
Krupa, prezydent Katowic, posłowie oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, instytucji kultury, środowisk
naukowych oraz społecznych.
Obchody objęte były Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy.
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/166784,Stulecieprzylaczenia-czesci-Gornego-Slaska-do-Polski-Katowice19-czerwca-2022.html

Wojciech Pillich

I wszystko jasne
Wojna na Ukrainie przyniosła niespodziewany skutek uboczny, nagle prysł mit proekolo25

kiz'15 (Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk), jedna
z KO (Joanna Fabisiak), jeden z koła Polskie
Sprawy (Zbigniew Girzyński) oraz jeden poseł
niezrzeszony (Łukasz Mejza). Przeciwko odrzuceniu projektu zagłosowało 175 posłów: 120
z KO, 44 z Lewicy, sześcioro z Polski 2050, troje z koła PPS, jedna posłanka z klubu PiS (Monika Pawłowska) oraz jeden z Kukiz'15 (Paweł
Kukiz). Od głosu wstrzymało się czworo posłów: Władysław Teofil Bartoszewski z Koalicji
Polskiej, Iwona Michałek z Porozumienia oraz
posłowie niezrzeszeni: Paweł Szramka i Zbigniew Ajchler.
Dyskusja na temat ustawy wywołała w Sejmie
wiele emocji. (…)
Ja bardzo szanuję wrażliwości takie i polityczne, i religijne, etyczne, moralne i nigdy nie zmuszałem nikogo w PO do zmiany poglądów czy
zachowań w tej kwestii. Tutaj nie mamy jednak
do czynienia z głosowaniem na rzecz konkretnego rozwiązania, tylko możliwości podjęcia debaty parlamentarnej na rzecz zmiany tego status
quo, które PiS przy pomocy pani (prezes TK Julii) Przyłębskiej narzucił Polkom i Polakom ‒
powiedział Tusk dziennikarzom po posiedzeniu
klubu, jeszcze przed głosowaniem nad odrzuceniem projektu. (…)
Obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym
przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych wniósł do Sejmu komitet inicjatywy
ustawodawczej „Legalna aborcja bez kompromisów”. (…) Pod projektem podpisało się ponad
201 tys. osób.

Nie zabijaj.
Obrona życia człowieka od poczęcia
do naturalnej śmierci
Uchylenie prawa do aborcji w USA bodźcem
dla Europy, by przełamać tabu
Decyzja Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, która znosi powszechne prawo do
aborcji, może być impulsem dla krajów europejskich – uważa Marina Casini, przewodnicząca
włoskiego Ruchu Obrony Życia. Przypomina, że
zakwestionowane orzeczenie Roe przeciwko
Wade z 1973 r., stało się precedensem, który
wpłynął na legalizację aborcji w większości krajów europejskich, w tym we Włoszech w 1978 r.
(…)
„My chcemy z tej okazji przypomnieć, że
stawką jest życie dziecka, które jest jednym
z nas, a także szczęście i zdrowie matki oraz
kryzys demograficzny w krajach zachodnich” –
mówi Mariana Casini. (…)
Biuletyn Radia Watykańskiego 28 czerwca 2022
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/202206/uchylenie-prawa-do-aborcji-w-usa-bodzcem-dlaeuropy-byprzelama.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut
m_campaign=NewsletterVN-PL

Wybrał Stanisław Waluś
Posłowie odrzucili projekt aborcji
bez ograniczeń
Zdecydowana większością głosów posłowie
odrzucili 23 czerwca obywatelski projekt wprowadzający możliwość aborcji bez żadnych ograniczeń do 12. Tygodnia życia dziecka, a w określonych przypadkach nawet po 24. Tygodniu. Za
odrzuceniem projektu było 265 posłów, przede
wszystkim z PiS, a także PSL i Porozumienia.
Z kolei za dalszymi pracami nad nim było 175
osób, głównie z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy
i Polski 2050. (…)
Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 26,
rok XCIX, 3 VII 2022, s. 11

https://niezalezna.pl/447440-sejm-odrzucil-projektustawy-liberalizujacej-aborcje-tusk-powiedzial-co-o-niejmysli-po-dyskusji-z-rodzina

pobrane 30 czerwca 2022 r.
Opracował Stanisław Waluś

In vitro
Totalitarne plany PO
(…) Co więcej, według postulatów PO państwo musi wziąć na siebie ciężar refundacji antykoncepcji oraz metody in vitro. (…)
Z kolei prof. Mieczysław Ryba, politolog i historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
zauważa, ze niewiele już pozostało z Platformy,
która ochoczo uczęszczała na rekolekcje, jeździła
na pielgrzymki i powoływała się na myśl św. Jana
Pawła II oraz 100-letnie dziedzictwo Polski. (…)
Rafał Stefaniuk, Nasz Dziennik,
nr 132 (7397), 9 VI 2022, s. 1 i 3
Wybrał Stanisław Waluś

Sejm odrzucił projekt ustawy liberalizującej
aborcję. Tusk powiedział, co o niej myśli...
po dyskusji z rodziną
Za odrzuceniem projektu głosowało 265 posłów, 175 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od
głosu. Za odrzuceniem projektu w pierwszym
czytaniu zagłosowało 265 posłów: 225 z PiS, 19
z Koalicji Polskiej, 10 z Konfederacji, czworo
z Porozumienia, dwóch z Polski 2050 (Wojciech
Maksymowicz i Paweł Zalewski), dwóch z Ku26

(…) Poseł Bartłomiej Wróblewski, prawnik
konstytucjonalista, członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, precyzuje, że
kompetencje z zakresu prawa rodzinnego nie należą do kompetencji UE. (…)
Zenon Baranowski, Nasz Dziennik,
nr 149 (7414),302 VI 2022, s. 1 i 3

Stop dla gender – tak dla planu Boga
Podstępna deprawacja
Najpierw ranking szkół „przyjaznych” lgbt,
a potem żądania wprowadzenia tzw.
inkluzyjnych statutów zawierających treści
genderowe w szkołach
Toruńskie Centrum Ochrony Praw Chrześcijan
przy Fudacji Lux Veritatis wyraża zaniepokojenie funkcjonowaniem „Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+”. (…)
Wiceminister Tomasz Rzymkowski przypomina, że w preambule do ustawy Prawo oświatowe
jest „odwołanie do chrześcijańskiego modelu
wartości, które szkoła ma zapewnić w ramach
procesu wychowawczego prowadzonego w szkole”. (…)
W ocenie dr. Andrzeja Mazana, pedagoga, to
jest cały czas walka o przywileje lewicowych
środowisk. (…)
Zenon Baranowski, Nasz Dziennik,
nr 142 (7407), 22 VI 2022, s. 1 i 2

Certyfikat obłędu
Wkrótce obywatele Austrii będą mogli urzędowo zarejestrować się jako przedstawiciele jednej z… sześciu płci. Teraz oprócz możliwości
uznania się za mężczyznę bądź kobietę będą dla
nich dostępne opcje: „różna”, „inter”, „otwarta”
i „nieokreślona”. Jest to skutek wyroku austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, który w 2018
roku uznał, że osoby „niebinarne” mają prawo
do odpowiadającego ich poczuciu wpisu w dokumentach. Będzie to miało daleko idące konsekwencje w odniesieniu do takich aktów prawnych jak obowiązek służby wojskowej albo
uprawnienia emerytalne. Cóż, czyja głupota, tego problem.
Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny,
nr 27, rok XCIX, 10 VII 2022, s. 39

Ideologia lgbt zaczyna nas osaczać
Rozmowa z Krzysztofem Rosenkiewiczem,
radnym PiS z Poznania
Radni Poznania kilka dni temu większością
głosów odmówili nadania tytułu Zasłużony dla
Miasta Poznania prof. Jackowi Kowalskiemu. To
niezrozumiała decyzja w obliczu jego dorobku?
‒ Pan profesor to wybitny historyk sztuki, pisarz. (…)
Co konkretnie zarzucano prof. Jackowi Kowalskiemu?
‒ Na przykład to, że nazwał homoseksualizm
„dewiacją”. A przecież takie określenia nie są
efektem jego subiektywnych odczuć. Można je
przecież było przeczytać w wielu encyklopediach
i słownikach wyrazów obcych wydanych w Polsce przed 1991 rokiem. Dziś są one zmienione nie
dla tego, że dokonano jakiegoś odkrycia naukowego – zrobiono to pod naciskiem ideologicznego
lobby przez głosowanie w Amerykańskim Towarzystwie Psychologicznym. Profesor wskazywał
też na lewicowe, marksistowskie korzenie ideologii ruchu lgbt – czyli mówił, jak jest. Przypominał
też, że w świetle nauki chrześcijańskiej akt homoseksualny jest grzechem. (…)
Urszula Wróbel, Nasz Dziennik,
nr 145 (7410), 25-26 VI 2022, s. 4

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)
Ekumeniczna Via Lucis
Już po raz piaty ulicami Łodzi przeszła Ekumeniczna Droga Światła. Podczas nabożeństwa
rozważania stacji przygotowali i przeczytali duchowni Kościoła katolickiego i bratnich Kościołów chrześcijańskich. – Dla nas ewangelików
jest to nowa forma modlitwy, w której – jako że
jest oparta na Piśmie Świętym – odnajdujemy się
i już po raz kolejny bierzemy w niej udział – zauważa pastor Michał Makula, proboszcz parafii
luterańskiej. (…)
Ks. Paweł Kłys, Idziemy, nr 21 (864),
22 V 2022, s. 26
Nowy sekretarz generalny ŚRK
57-letni pastor Jerry Pillay, sekretarz generalny
Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego
w RPA i historyk Kościoła z uniwersytetu w Pretorii, został nowym sekretarzem generalnym
Światowej Rady Kościołów.

Trybunał narzuca gender
TSUE próbuje wymusić na Polsce obowiązek
wpisania do dokumentu tożsamości dziecka osób
tej samej płci jako rodziców
27

ŚRK obecnie skupia 352 Kościoły ewangelickie, prawosławne, anglikańskie, wschodniochrześcijańskie i starokatolickie z ponad 120 krajów.
wś, Idziemy, nr 26 (869), 29 VI 2022, s. 8

Wybiegły dzieci z komory,
przypadły Polsce do nóg
i patrzą – w mrokach przyziemnych
posępny czai się wróg.
Dobywa ostre żelazo
zbójecką podnosi dłoń...
Więc obudziły się dzieci
i pochwyciły za broń.

Jestem katolikiem i Polakiem
- nie kupuję w sklepach w niedzielę
- staram się kupować polskie towary
w polskich sklepach

Podniosły w groźny wir bitwy
zwycięski parol swych snów
i osłoniły przed wrogiem
własnymi piersiami Lwów.

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
Część LIX
Siła konsumentów – to działa!
Od samego początku akcji „Kupuję bo polskie” staramy się namówić naszych czytelników
do świadomych zakupów. Czym jest takie kupowanie? Dbaniem o zdrowie, dobrostan polskiej gospodarki i własny portfel, a także aktem
patriotyzmu. Patriotyzmu konsumenckiego, który w ostatnich tygodniach nabrał szczególnego
znaczenia. (…)
Jako konsumenci mamy bowiem niesamowitą
moc, której niekiedy nie doceniamy. Możemy
pomagać – wybierając produkty polskich producentów wspieramy polskie firmy, pomagamy
utrzymać miejsca pracy. (…)
Maciej Wośko Redaktor naczelny
„Gazety Bankowej” i portalu Gospodarce.pl,
Sieci, nr 21 (495), 23-29 V 2022, s. 78

Na progu Polski idącej
układły na wieczny sen
swych oczu modre bławaty
i płowy swych główek len.
Edward Słoński, 1919 (1872-1926)
Nadesłał Antoni Winiarski
Zagadkowe zniknięcie
Gdzieście wszyscy zniknęli
‒ jest wiele domysłów:
obrońcy żab i dżdżownic,
biednych islamistów,
plwacze na polski mundur,
wyśmiewacze Dudy,
lżący Morawieckiego, sukcesy i trudy,
wrogowie „tego kraju”,
co „nienormalnością”
witają kłopoty ojczyzny z radością,
nobliści od donosów,
celebryci chamstwa,
użyteczni idioci pod flagą zaprzaństwa?
Gdzieście się pochowali,
jaka jest przyczyna,
czy to efekt niezwykłej agresji Putina,
pobudki w Europie…?
Lecz jestem spokojny,
wyleziecie znów, dranie,
po skończeniu wojny.
Marcin Wolski, Gazeta Polska Codziennie,
nr 41 (3128), 1 III 2022, s. 2
Nadesłał Stanisław Waluś

Okienko dla poezji
Przyśniła się dzieciom Polska
Przyśniła się dzieciom Polska
czekana przez tyle lat,
do której modlił się ojciec,
za którą umierał dziad.

Nasze Rocznice

Przyśniła się dzieciom Polska,
w purpurze żołnierskiej krwi,
szła z pola bitym gościńcem,
szła i pukała do drzwi.

Sierpień 2022
250 lat temu (5 sierpnia 1772 r.) w Petersburgu
przedstawiciele państw zaborczych podpisali
traktat o pierwszym rozbiorze Polski.
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250 lat temu (18 sierpnia 1772 r.) broniący się
w jasnogórskiej twierdzy konfederaci barscy
poddali się wojskom rosyjskim. Był to ostatni
ich punkt oporu.
175 lat temu (8 sierpnia 1847 r.) w Warszawie
zmarł Samuel Bogumił Linde, twórca wielkiego
słownika języka polskiego.
125 lat temu (2 sierpnia 1897 r.) zmarł Adam
Asnyk, znakomity poeta okresu pozytywizmu,
uczestniczył w Powstaniu Styczniowym.
90 lat temu (24 sierpnia 1932 r.) pilot Franciszek
Żwirko i inżynier mechanik Stanisław Wigura,
uczestnicy III Challenge’u czyli Międzynarodowego Turnieju Lotniczego Samolotów Turystycznych, jako zwycięzcy przybyli na metę
w Berlinie.
80 lat temu (6 sierpnia 1942 r.) w obozie koncentracyjnym w Treblince został zagazowany Janusz Korczak (właściwe nazwisko: Henryk
Goldszmit) wraz z dwustu swoimi wychowankami z Domu Sierot.
80 lat temu (9 sierpnia 1942 r.) Edyta Stein –
Siostra Teresa Benedykta od Krzyża została zagazowana w Auschwitz-Birkenau. Ojciec Święty
Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną 1 maja
1987 r. podczas wizyty pasterskiej w Niemczech.
11 października 1998 r. na placu św. Piotra
w Rzymie Papież wpisał ją w poczet świętych.
Jest współpatronką Europy.
80 lat temu (11 sierpnia 1942 r.) podziemna organizacja katolicka Front Odrodzenia Polski wydała i upowszechniła ulotkę autorstwa Zofii Kossak, potępiającą niemieckie zbrodnie mordowania bezbronnych Żydów. Zawierała ona również
wyrazy ubolewania z powodu braku zainteresowania tą potworną zbrodnią zarówno ze strony
zachodnich mocarstw, jak i międzynarodowych
organizacji żydowskich.
75 lat temu (11 sierpnia 1947 r.) w Krakowie
rozpoczął się proces polityczny czołowych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
65 lat temu (26 sierpnia 1957 r.) kopia cudownego obrazu Jasnogórskiej Pani rozpoczęła swoją
peregrynację po polskiej ziemi.
45 lat temu (13 sierpnia 1977 r.) zmarł metropolita poznański abp Antoni Baraniak.
Wybrała Barbara Kwaśnik

23 sierpnia – Europejski Dzień Pamięci Ofiar
Reżimów Totalitarnych
31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności

W sierpniu 2022 pamiętamy
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania
Warszawskiego (1944)
22 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na
Religię lub Wyznanie

Kokoszyce, Dom Rekolekcyjny Archidiecezji
Katowickiej
Adres: 44-373 Wodzisław Śl., ul. Pałacowa 53.
https://rekolekcje-kokoszyce.pl/
Wyżywienie: 2 kolacje, 2 obiady, 2 podwieczorki i 2 śniadania.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Papieża Franciszka na rok 2022
Lipiec: Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które są
korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć
w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
Sierpień: Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy,
poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym
i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Codziennie przynajmniej jedna
dziesiątka różańca, więcej informacji
na stronie:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Planowane pielgrzymki w 2022 roku
16 – 18 września – od piątku do niedzieli ‒
Rekolekcje 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 Katowicach.

Rekolekcje
Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekolekcje
Kokoszyce, 16-18 IX 2022 r.
Rekolekcjonista Ks. Janusz Wilk
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Rekolekcje zaczynamy kolacją w piątek,
a kończymy obiadem w niedzielę.
Koszt 200 zł/os.
ZAPISY: Andrzej Perkosz tel. 601 463754 lub
Jan Mikos 32/2544060 lub 697 684 666 lub Email: mikosjan@gmail.com lub
osobiście
w czasie dyżurów w każdy wtorek w salce nr 2
w godz. 17-18 przy parafii na Dolnym Tysiącleciu.
Dojazd we własnym zakresie. W przypadku
większej liczby chętnych, jest możliwy wspólny
wyjazd busem. Informacja przy zapisie.
Temat rekolekcji będzie podany pod koniec
sierpnia.

XXVII Festiwal Organowy
„Muzyka Organowa w Katedrze”
Koncerty w katowickiej archikatedrze o godz.
19.00 w dniach: 31 VII, 25 IX, 16 X i 6 XI.

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.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
ING Bank Śląski Katowice, 32 1050 1214 1000
0090 3030 8622

Ramowy program rekolekcji
16.09.2022 Piątek
18.00 – Rozpoczęcie rekolekcji modlitwą w kaplicy, przywitanie
18.30 – Kolacja
20.00 – Msza święta z homilią
17.09.2022 Sobota
7.45 – Modlitwa poranna – w kaplicy
8.00 – Konferencja I
8.30 – Śniadanie
9.30 – Konferencja II
11.00 – Msza święta z homilią
12.30 – Obiad
14.00 – 15.00 – Sakrament pokuty i pojednania,
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.20 – Podwieczorek
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – Kolacja
19.00 – Nasze sprawy – sala kominkowa – prowadzi Prezes
20.00 – Spotkanie z rekolekcjonistą
21.00 – Apel Jasnogórski

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.
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

18.09.2022 Niedziela
7.45 – Modlitwa poranna – rozmyślanie – w kaplicy
8.00 – Konferencja III
8.30 – Śniadanie
9.30 – Konferencja IV
10.30 – Msza święta z homilią
11.45 – Różaniec
12.30 – Obiad

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
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Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają
a człowiek odczuwa Bożą obecność.
Aylesford – miejsce objawień szkaplerznych
Początki zakonu karmelitańskiego były na Górze Karmel w Ziemi Świętej. Wskutek krwawych prześladowań przez muzułmanów, część
zakonników w 1238 r. wyjechała do Europy. Ci
który zostali, ponieśli męczeńską śmierć, a ich
klasztor spalony.
Grupę mnichów do Anglii sprowadził baron
Richard de Grey, który w 1242 r. ufundował
klasztor w Aylesford w Kent oraz ofiarował im
ziemię i swój dwór. W nocy z 15 na 16 lipca
1251 r. Matka Boża odpowiedziała na prośbę
o pomoc Szymona Stock’a, generalnego przełożonego zakonu karmelitów, ustanawiając szkaplerz jako znak szczególnej swej opieki. Podała
mu brązową szatę mówiąc Kto w nim umrze, nie

W dolnej części relikwiarza jest czaszka św. Szymona Stock’a.

Prześladowania katolików w Anglii rozpoczęły
się w 1534 r. Klasztor zlikwidowano. Nowym
właścicielem mienia klasztoru został Thomas
Wyatt, dworzanin króla Henryka VIII.
W XX w. zabudowania poklasztorne przekształcone w rezydencję stały się jednym z centrów ruchu skautowskiego. W 1930 r. Pożar
zniszczył obiekt.
Po II wojnie światowej w 1949 r. obiekt wystawiono na sprzedaż, a karmelici odkupili utraconą swoją własność.
W latach 50. i 60. odbudowano i utworzono
na nowo w Aylesford sanktuarium MB Szkaplerznej. Duży wkład w wystrój sanktuarium
miał polski malarz i rzeźbiarz Adam Kossowski,
które swoje dzieła traktował jako wotum za ocalenia z rosyjskiego łagru nad Peczorą. Wykonał
ponad 100 ceramicznych rzeźb, mozaik, witraży
i elementów z kutego żelaza.

zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju
i wiecznego zobowiązania. Nastąpił rozwój zakonu

karmelitów. Ponad 30 klasztorów ufundowano
w ciągu 50 lat w samej tylko Anglii i Walii.
Flos Carmeli (Kwiat Karmelu)
Hymn z XIII w. do Matki Bożej autorstwa
prawdopodobnie św. Szymona Stock’a (poniżej
pierwsze dwie zwrotki)
Kwiecie Karmelu, wysoka winoroślo, obfitująca
w kwiaty;
wspaniałości nieba, rodząca, a jednak dziewicza;
Nikt nie może się z Tobą równać.
Matko tak czuła, której nie znał żaden człowiek,
dzieci Karmelu obdarzaj łaskami;
Gwiazdo morza!

Adam Kossowski, ceramika. Matka Boża ofiarowuje
szkaplerz św. Szymonowi Stock.
Relikwiarz św. Szymona Stock’a.
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Tablica katyńska ufundowana przez Towarzystwo
Angielsko-Polskie hrabstwa Kent.
W miejscu, gdzie stoją ławki znajdował się kościół
klasztorny. Wnęka jest zadaszonym prezbiterium, a
w centrum jest figura Zwycięskiej Dziewicy, Maryi
wykonana przez Michaela Clarke’a w 1960 r.

Tajemnice Różańca Świętego. Zwiastowanie. Ceramika Adama Kossowskiego.

Figura Zwycięskiej Dziewicy, Maryi w prezbiterium
„otwartego” kościoła, wykonana przez Michaela
Clarke’a w 1960 r. Wokół ceramiki Adama Kossowskiego.
Reprodukcja pieczęci
przeora
Aylesford. Oryginał znajduje się
w British Museum.

Czarny łabędź w klasztornym stawie.
Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski z wycieczek
w 2016 i 2022 r.
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