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Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 

na rok 2022/2023 

Wierzę w Kościół Chrystusowy 

 

Św. Jan 9, 1-41 s. 2  

Śp. dr Irena Mierzwa s. 7-9 

Stanisław Waluś: Spotkanie opłatkowe KIK w Katowicach s. 9-11 

Urszula i Andrzej Omylińscy: 9 rocznica śmierci ks. Herberta Hlubka s. 12-15 

Reakcje na oczernianie św. Jana Pawła II przez media, polityków i wrogów Kościoła 

      katolickiego s. 18-27 

Wojna w Ukrainie. Cz. VI. Porównania s. 30-32 

Jan Świtkowski, Janina Stąsiek: Owady dodatkiem do żywności  s. 32-33 

Jadwiga Chmielowska: Z historii Powstań Śląskich Cz. XII. Rozwiązanie Polskiej 

      Organizacji Wojskowej Górnego Śląska s. 33-34 

Piotr Lutyk: Felietony s. 36-37 

Okienko dla poezji s. 38-39 

Andrzej Dawidowski, Małgorzata Piechoczek: 1,5 % podatku i dar dla KIK s. 41-42 

 
 

Antoni Winiarski: Nikozja s. 43-44 
 

 

Pomnik arcybiskupa Makariosa III (1913-

1977) przed pałacem arcybiskupim w Niko-

zji (Cypr). Dziesięciometrowy pomnik 

z brązu wykonał Nikos Kotzamianis. Zdjęcie 

12.02.2007.  

 

W 2008 r. pomnik został przeniesiony do 

monasteru Kykkos, a przed pałacem arcybi-

skupim postawiono mniejszy marmurowy 

pomnik arcybiskupa. 

 

 

Wersje kolorowe biuletynu „Dlatego” można pobrać: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/
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Św. Jan 9, 1-41 
 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, 

niewidomego od urodzenia. 

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, 

kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy 

jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie 

zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby 

się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam 

pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki 

jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie 

mógł działać. Jak długo jestem na świecie, je-

stem światłością świata». 

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił 

błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, 

i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Si-

loam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc od-

szedł, obmył się i wrócił, widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go 

jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który 

siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest 

ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego 

podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». 

Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się 

otworzyły?» 

On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, 

uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do 

mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Po-

szedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rze-

kli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie 

wiem». 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno 

jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego 

dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył 

mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go 

o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: 

«Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i wi-

dzę». 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: 

«Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowu-

je szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób 

człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» 

I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc 

zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim 

mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowie-

dział: «To prorok». 

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy 

i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który 

przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy wa-

szym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się 

niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz wi-

dzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: 

«Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził nie-

widomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz wi-

dzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Za-

pytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie 

mówił sam za siebie». Tak powiedzieli jego ro-

dzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już 

postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesja-

sza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlacze-

go powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, je-

go samego zapytajcie». 

Znowu więc przywołali tego człowieka, który 

był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj chwałę 

Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzeszni-

kiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest 

grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: by-

łem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do 

niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył 

ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powie-

działem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu 

chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego 

uczniami?» 

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To 

ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami 

Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do 

Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd 

pochodzi». 

Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym 

wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd 

pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg 

nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje 

każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego 

wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otwo-

rzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby 

ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic 

uczynić». 

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się 

w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go 

precz. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spo-

tkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz 

w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: 

«A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» 

Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego 

widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpo-

wiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. 

A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby 

przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, 

przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewido-

mymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy 

z Nim byli, i rzekli do Niego: «Czyż i my jeste-

śmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: 

«Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście 

grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, 

grzech wasz trwa nadal». 
https://opusdei.org/pl-pl/gospel/komentarz-do-

ewangelii-niewidomy-od-urodzenia/ 
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Ojciec Święty Benedykt XVI 

odszedł do domu Ojca (cz. III) 
 

Wprowadzenie  

Niniejsze opracowanie jest ciągiem dalszym 

opracowania ze styczniowego i lutowego nume-

ru „Dlatego”. W okresie Wielkiego Postu warto 

zapoznać się z artykułem „Benedykt XVI, 

współpracownik prawdy” autorstwa ks. prof. 

Waldemara Chrostowskiego, który w 2014 roku 

został laureatem Nagrody Ratzingera. I część ar-

tykułu została zamieszczona w pierwszym nu-

merze miesięcznika WPiS, natomiast II cześć 

w numerze drugim. Warto też przeczytać artyku-

ły Jolanty Sosnowskiej i ks. prof. Janusza Króli-

kowskiego.  
 

ŚMIERĆ BENEDYKTA XVI 

KONIEC PEWNEJ EPOKI  

 

 

Wiara, Patriotyzm i Sztuka,  

Nr 1 (147), 31 stycznia 2023 – 27 

lutego 2023 

 
 

 

Benedykt XVI, współpracownik prawdy 

Gdy 19 kwietnia 2005 r. kard Joseph Ratzinger 

został wybrany na 265. Papieża, przybrał imię 

Benedykta XVI. Wybierając je, nawiązał do św. 

Benedykta z Nursji (480-547), założyciela zako-

nu benedyktynów i patrona Europy, oraz Bene-

dykta XV (1914-1922), uznawanego za „papieża 

pokoju”. (…) 

Nie sposób wyliczyć wszystkich dokonań Jose-

pha Ratzingera/Benedykta XVI, wśród których, 

obok trzech encyklik poświęconych wierze (Cari-

tas in veritate), nadziei (Spe salvi) i miłości (Deus 

caritas est), bardzo ważne miejsce zajmuje trylo-

gia Jezus z Nazaretu, przedstawiana przez autora 

jako „owoc długiej wewnętrznej drogi”. Poprze-

stańmy na trzech wybranych przykładach naucza-

nia papieża nazywanego „Mozartem teologii”, 

przybliżając to nauczanie jego własnymi słowami.  

Auschwitz: „Nie mogłem 

tutaj nie przybyć” 

Podczas podróży apostolskiej do Polski, która 

odbyła się w 2006 r., Benedykt XVI wyznał, że 

jego obecność w ojczyźnie Jana Pawła II pocho-

dzi z potrzeby serca i wpisuje się w spłatę wiel-

kiego długu wdzięczności. (…) 

Ratyzbona: spotkanie  

wiary i rozumu 

We wrześniu 2006 r. Benedykt XVI odbył po-

dróż apostolską do Bawarii, odwiedzając miejsca 

związane z dzieciństwem, młodością, studiami 

seminaryjnymi i uniwersyteckimi, pracą kapłań-

ską i posługą duszpasterską. (…) 

II cześć artykułu w następnym numerze „Wpisu”. 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski,  

WPiS, nr 1 (147), s. 17 – 22.  
 

Mieli tę samą wizję Kościoła 

Ratzinger i Wojtyła 

Wśród składających homagium Janowi Paw-

łowi II w 1978 roku 125 kardynałów byli hierar-

chowie ze wszystkich kontynentów, a wśród 

nich 51-letni metropolita Monachium i Fryzyngi, 

potężny teolog prof. Joseph Ratzinger. (…) 

Jolanta Sosnowska, WPiS, nr 1 (147), s. 23 – 28.  
 

Ze spotkań z kardynałem Ratzingerem 

Najbardziej obawiał się zeświecczenia  

biskupów i kapłanów, prawodawstwa  

Unii Europejskiej i masonerii 

Moje spotkania z kard. Josephem Ratzingerem 

zaczęły się oczywiście od książek. Pierwszą była 

„Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień”, która 

ukazała się w 1983 r. (…) 

Po wakacjach i powrocie do seminarium na-

tychmiast udałem się do biblioteki, aby sięgnąć po 

„Wprowadzenie w chrześcijaństwo” (1973). (…) 

Ostatnie spotkanie z Benedyktem XVI, w któ-

rym uczestniczyłem, odbyło się z okazji sześćdzie-

sięciolecia jego święceń kapłańskich na wiosnę 

2011 r. W czasie długiego przemówienia rozlegle 

dzielił się z zaproszonymi gośćmi między innymi 

swoimi obawami o przyszłość Kościoła. Powie-

dział wówczas, że najbardziej boi się trzech rze-

czy: zeświecczenia biskupów i kapłanów, prawo-

dawstwa Unii Europejskiej i masonerii. Tamta wy-

powiedź zasługuje na osobne wspomnienie, a na-

wet na pewną aktualizację, bo rzeczywiście okazu-

je się, że ówczesne obawy papieża Benedykta XVI 

nie tylko nie były pozbawione podstaw, ale można 

je nawet uznać za profetyczne. (…) 

Pożegnaliśmy wielkiego Papieża 6 stycznia te-

go roku, już w XXI wieku. (…) 

Ks. prof. Janusz Królikowski,  

WPiS, nr 1 (147), s. 30 – 33 
 

Benedykt XVI ‒ współpracownik prawdy 
Paryż: poszukiwanie Boga jako fundament 

prawdziwej wiary 

Pierwsze dwa dni podczas podróży do Francji, 

która odbyła się we wrześniu 2008 r. z okazji 

rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes, Be-

nedykt XVI spędził w Paryżu. (…) 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski,  

WPiS, nr 2 (148), s. 10 – 13.  
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Franciszek o Benedykcie XVI: intelektualista 

bogaty w miłość 

„Pełen pasji i łagodny głos 

mistrza wiary oraz nadziei” 

– tak opisuje dzieła Bene-

dykta XVI, Papież Franci-

szek. (…) 

W tekście wprowadzenia, 

Franciszek podkreśla zgod-

ność wypowiedzi oraz na-

uczania Benedykta XVI 

z prowadzonym przez niego 

życiem. „Wyjaśnianie wiary było dokonywane 

z oddaniem człowieka, który w pełni poświęcił 

się Bogu” – zaznacza urzędujący Papież. (…) 

Franciszek wskazuje też na głębię myśli Bene-

dykta XVI połączoną z pięknem oraz prostotą jej 

wyrażania. Dzieło Papieża Seniora charaktery-

zowała bowiem „płodność obrazów, języka 

i perspektywy, które stają się ciągłym bodźcem 

do kultywowania cennego daru przyjmowania 

Boga w swoim życiu”. Łączenie piękna, osobi-

stego zaangażowania, tradycji oraz zrozumienia 

współczesnego świata ze stawianiem zawsze 

w centrum Jezusa Chrystusa to cechy wspólne 

całego dzieła Benedykta XVI, jak podkreśla Oj-

ciec Święty. (…) 

Redaktorem tej książki jest Luca Caruso. 
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2023-

01/franciszek-o-benedykcie-xvi-intelektualista-bogaty-w-

mi-

losc.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&u

tm_campaign=NewsletterVN-PL 

pobrane 7 I 2023 r.        Wybrał Stanisław Waluś 

 

L’Osservatore Romano, Wydanie polskie, 

Numer 1 (449) 2023 
 

 
Benedykt XVI (1927-2022) 

«Wierny przyjaciel Oblubieńca» 

str. 3 

 

31 grudnia 

2022 r. o go-

dzinie 9.34  

 

Pan powołał 

do siebie  

 

PAPIEŻA 

SENIORA  

 

BENEDYKTA 

XVI 

 

 

 

 

Homilia podczas Mszy św. pogrzebowej Bene-

dykta XVI – str. 4 

Dokument „Rogito” – str. 6  

Testament duchowy Benedykta XVI ‒ str. 8 

Andrea Monda – Życzliwość, radość i pokora – 

str. 9  

Andrea Tornielli ‒ „Bóg jest miłością” – klucz 

pontyfikatu Benedykta XVI ‒ str. 11 

Kard. Christoph Schönborn – Papież Benedykt 

XVI, ojciec Katechizmu Kościoła Katolickiego ‒ 

str. 13 

Kard. Walter Kasper – Kiedyś będziemy konty-

nuowali nasze rozmowy w niebie – str. 14 

Przedmowa Papieża Franciszka do książki „Dio 

è sempre nuovo” – str. 16  

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Benedetto na Franciszkańskiej 3 
W ten święty wieczór  

Świat oniemiał 

Benedetto w oknie stoi? 

Czy to uchodzi? 

To nie nowość dla Krakowa 

Nie pierwszy Papież 

Okna tu zdobywa 

Nie lękajcie się powiada 

O swej miłości do JP II opowiada 

Młodzi przynieśli mu po skale 

Na której chcą budować trwale 

Serca pełne wiary otwierają 

„Polska wita Cię” śpiewają 

Z nową siłą 

Za Jezusem się opowiedzieli 

Powtarzając słowa Ewangelii 

Swą radość i oddanie obnoszą  

O apostolskie błogosławieństwo proszą. 

Urszula Omylińska 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 11 I 2023 r. 

Serdecznie pozdrawiam Polaków. W minio-

nych dniach dziękowaliśmy Bogu za osobę, na-

uczanie i przykład papieża emeryta Benedykta 

XVI. Niech jego wiara pobudza was do ducho-

wego wzrostu, opartego na prawdzie Ewangelii 

i miłości braterskiej, świadczonej w rodzinie, 

w środowisku pracy i w życiu społecznym. 

Z serca wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 11 I 2023 
 

Audiencja ogólna – środa 18 I 2023 r. 

Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków! 

W waszych domach i parafiach rozbrzmiewają 

jeszcze tradycyjnie kolędy, trwają wizyty duszpa-

sterskie. Niech te wydarzenia pomogą wam być 

Kościołem otwartym, wychodzącym do tych, któ-

rzy nie uczestniczą już w życiu parafialnym. Wie-

lu kapłanów i wspólnot niepokoi się o tych, któ-

rzy odchodzą, a myśląc o nich tym bardziej pa-

mięta o nich w modlitwie. Prośmy dla wszystkich 

o łaskę mocnej wiary i dar pasterskiej gorliwości 

dla kapłanów. Z serca wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 18 I 2023 
 

Audiencja ogólna – środa 25 I 2023 r. 

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 

W minioną niedzielę obchodziliśmy «Niedzielę 

Słowa Bożego». Jako uczniowie Jezusa mamy 

przywilej i obowiązek słuchać i medytować sło-

wo Boże, zawarte w Piśmie. Szczęście, którego 

pragniemy w życiu osobistym, rodzinnym i spo-

łecznym, znajdziemy, otwierając się na mądrość 

pochodzącą od Boga, prowadzącą do miłości, 

pokoju i wzajemnego braterstwa. Z serca wam 

błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 25 I 2023 
 

Audiencja ogólna – środa 8 II 2023 r. 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. 

W sobotę, 11 lutego, we wspomnienie NMP 

z Lourdes, obchodzony będzie Światowy Dzień 

Chorego. Pamiętajmy w modlitwie o naszych bli-

skich chorych, niech będą otoczeni serdecznością 

i mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz towa-

rzyszenie duchowe. Módlmy się także za pracow-

ników służby zdrowia i wszystkich, którzy opieku-

ją się chorymi. Z serca wam błogosławię! 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 8 II 2023 
 

Audiencja ogólna – środa 15 II 2023 r. 

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Są licznie 

obecni! Wobec rosnącego braku zainteresowania 

życiem duchowym, a także braku wiary, zachę-

cam was do odważnego głoszenia Jezusa i dziele-

nia się Nim z ludźmi, którzy nie mają doświad-

czenia spotkania z Bogiem, z żywym Bogiem. 

Nie obawiajcie się na tej drodze własnych ograni-

czeń, ponieważ przykład Apostołów pokazuje 

nam, że doświadczenie misyjne jest częścią for-

macji chrześcijańskiej. Z serca wam błogosławię! 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 15 II 2023 
 

Audiencja ogólna – środa 22 II 2023 r. 

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Na początku 

Wielkiego Postu zachęcam was do objęcia 

szczególną troską misjonarzy, którzy z pasją gło-

szą Ewangelię na całym świecie. Błogosławię 

akcji „Misjonarz na Post”, dzięki której poprzez 

modlitwę i post wspieracie polskich misjonarzy. 

To dzieło obejmuje także tych, którzy pozostali 

na pogrążonej w wojnie Ukrainie i niosą wspar-

cie oraz nadzieję mieszkańcom tego umęczonego 

kraju. Módlmy się wspólnie o pokój! Z serca 

wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 22 II 2023 
 

Audiencja ogólna – środa 8 III 2023 r. 

Pozdrawiam serdecznie Polaków. W okresie 

Wielkiego Postu, w waszych parafiach i wspólno-

tach duszpasterskich odbywają się rekolekcje. 

Niech będą one czasem refleksji nad jakością wa-

szego człowieczeństwa i chrześcijaństwa, i niech 

przyniosą owoce dobra, także na rzecz osób, które 

przyjmujecie w waszym kraju, szczególnie przy-

byłych z Ukrainy. Z serca wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 8 III 2023 

 

 

Święty Jan Paweł II Wielki 
 

XXV ROCZNICA PONTYFIKATU 

JANA PAWŁA II 

WSPÓLNA EMISJA POLSKI I WATYKANU 
 

 
2000 POLSKA 1,20 ZŁ 

ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY  
Città del Vaticano Є 0,41 
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Czesław Ryszka 

Święty XXI wieku. Jan Paweł II 

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2011 
 

Do Ziemi Świętej 
Ta pielgrzymka była marzeniem Ojca Święte-

go od początku pontyfikatu. A także w pewnym 

sensie marzeniem wszystkich wierzących, bo 

wędrować do miejsc świętych oznacza pragnie-

nie zbliżenia się do Boga, zanurzenia w sacrum. 

Będąc w Ziemi Świętej, wystarczy zamknąć 

oczy, aby sobie wyobrazić, że jesteśmy w cza-

sach Chrystusa i spotykamy się z Nim w najbar-

dziej istotnych momentach dokonującej się hi-

storii zbawienia. (…)  

Każdy krok Ojca Świętego śledził – dosłownie 

– cały polityczny świat, a równocześnie chrze-

ścijanie wszystkich Kościołów mogli, dzięki 

transmisjom telewizyjnym, wędrować po ziemi 

uświęconej śladami Jezusa, Mojżesza, Eliasza, 

Jana Chrzciciela, Apostołów i męczenników 

pierwotnego Kościoła. Zwłaszcza Jerozolima 

jest – jak powiedział Jan Paweł II do wielkiego 

muftiego – miastem obecności Boga. 

Ojciec Święty rozpoczął tę pielgrzymkę od 

Jordanii, gdzie na Mszy św., na stadionie spor-

towym w Ammanie, zgromadziło się 50 tys. 

chrześcijan i muzułmanów. (…) 

W tym czasie Jan Paweł II spotkał się z Jase-

rem Arafatem. Kto wówczas mógł przypuszczać, 

że Palestyńczycy zdobędą autonomię, a Jaser 

Arafat będzie jej przewodniczącym? Dzisiaj mo-

żemy podziwiać odwagę Papieża, który jakby 

w proroczym widzeniu pragnął, aby Ziemia 

Święta stała się naprawdę święta. Można dodać, 

że Palestyńczycy nie zapomnieli Ojcu Świętemu 

tej odwagi. Symbolicznym wyrazem szacunku 

wobec Jana Pawła II w Betlejem było przesunię-

cie przez muezina z meczetu modlitwy, którą 

odmówiono dopiero po wygłoszeniu kazania 

przez Ojca Świętego. To nie tylko wyraz tole-

rancji – jak o tym donosiły media. To coś znacz-

nie więcej, to znak modlitewnej wspólnoty. Pale-

styńczycy mieli wszak powody do wielkiego 

święta i radości, Jan Paweł II potwierdzał nieja-

ko ich suwerenność państwową. Jaser Arafat 

dwukrotnie ucałował pierścień Ojca Świętego, 

wręczył mu też najwyższe odznaczenie. Potem 

Papież, jako pierwsza głowa państwa, został za-

proszony do nowego pałacu prezydenckiego, 

w którym urzędował Arafat. (…) 

Dalszym etapem była Jerozolima – centrum 

życia trzech religii monoteistycznych. Pobyt 

w tym mieście rozpoczął Jan Paweł II od Mszy 

św. w kaplicy Wieczernika. W koncelebrze 

z nim było dwunastu biskupów – symbolizują-

cych dwunastu Apostołów podczas Ostatniej 

Wieczerzy. Trudno wyobrazić sobie, co odczu-

wał Papież. Była to bowiem pierwsza Msza św. 

w tym miejscu od – może – tysiąca lat. Od cza-

sów wypraw krzyżowych.  

Kolejne wydarzenie tej religijnej pielgrzymki 

to Msza św. dla młodzieży z całego świata na 

Górze Błogosławieństw, nad Jeziorem Geneza-

ret. (…) 

Ojciec Święty w ciągu tygodniowego pobytu 

w Ziemi Świętej stworzył klimat pokoju, połą-

czył wyznawców trzech religii – żydów, muzuł-

manów i chrześcijan – wielkim znakiem pokoju, 

przypominając wszystkim, że religia i pokój idą 

zawsze w parze. Jednak pokój, o którym mówił 

Ojciec Święty, nie oznacza pokoju na ziemi, ale 

pokój w sercach, pokój pochodzący od Boga. 

A ponieważ mówił o tym do ludzi wierzących 

w jednego Boga, jest nadzieja, że został nie tylko 

wysłuchany, ale i zrozumiany. (…) 

s. 124-129                      Wybrał Stanisław Waluś 
 

Słowa św. Jana Pawła II do Polaków 

na stronie internetowej KIK w Katowicach 

Co tydzień na stronie internetowej katowickie-

go KIK zamieszczane są krótkie fragmenty ho-

milii św. Jana Pawła II. Zaczęliśmy od homilii, 

które wygłosił w 1991 r. podczas IV pielgrzymki 

do Polski, a dotyczyły one przykazań Dekalogu, 

który jest najlepszą drogą do uzyskania pełnej 

wolności. Od grudnia 2022 r. są zamieszczane 

fragmenty homilii z pierwszej pielgrzymki do 

Ojczyzny – w 1979 r. Na każdy tydzień wybra-

łem jedno – dwa zdania.  

Stanisław Waluś 

 

 

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński  

Prymas Tysiąclecia 
 

Kard. Stefan Wyszyński: Nieszczęściem jest 

zajmowanie się całym światem  

kosztem własnej Ojczyzny. 

On jest prawdziwym ojcem naszej dzisiejszej 

suwerenności i wolności 

(…) W kontekście beatyfikacji kard. Wyszyń-

skiego, jak swoiste tsunami przetoczyła się przez 

Polskę fala bardzo surowych wyroków, które do-

tknęły kilkunastu biskupów (a to podobno nie ko-

niec). Żaden europejski kraj nie przeżył czegoś 

podobnego! Ukarani biskupi posłusznie podpo-

rządkowali się wydanym dekretom, z których ża-

den nie został podpisany imieniem i nazwiskiem 

tego czy tych, którzy go wydali. Jeden z moich 
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sąsiadów, historyk wywodzący się z rodziny ate-

istycznej, kąśliwie zauważył, że nawet dekret 

skazujący na śmierć polskich oficerów w Katyniu 

został imiennie podpisany przez tych, którzy de-

cydowali o ich losach. Przyznam, że nie mam do-

brej odpowiedzi na jego kąśliwość. (…) 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski,  

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

14 XII 2021 – 24 I 2022, s. 11-16 

Fragment wybrał Stanisław Waluś. Ciąg dalszy 

tego artykułu w następnym numerze „Dlatego” 

 

 

Błogosławiony  

ks. Jan Franciszek Macha 
 

Kalwaria księdza Jana 

Nic nie zapowiadało, że ten dzień zakończy się 

tak tragicznie. Rano 5 września 1941 r. ks. Ma-

cha wraz z dwoma ministrantami pojechał do 

Katowic, aby w Kurii Diecezjalnej odebrać ma-

teriały duszpasterskie. Gdy wracał, został za-

trzymany na peronie katowickiego dworca przez 

funkcjonariuszy gestapo. Trafił do strasznego 

miejsca – Tymczasowego Więzienia Policyjnego 

w Mysłowicach. 

Ksiądz był więziony w celi numer 1, przezna-

czonej dla więźniów politycznych. Stłoczono ich 

na małej przestrzeni, gdzie ustawiono sto prycz 

w dwóch rzędach i na czterech poziomach. Znaj-

dowały się one w swoistej „klatce”, gdyż otacza-

ła je siatka z drutu kolczastego w odległości 

dwóch metrów od ściany budynku. Często w ta-

kich warunkach przetrzymywano ponad 200 

więźniów, a więc jedna prycza wypadała na dwie 

osoby. Ksiądz Macha w trakcie śledztwa był 

okrutnie bity i poniżany przez przesłuchujących 

go gestapowców. (…) 

13 listopada został przewieziony do więzienia 

w Mysłowicach, gdzie został poddany długim 

nocnym przesłuchaniom. Pomimo tortur nikogo 

nie wydał. Rodzina, która odbierała jego bieliznę 

do wyprania, dostrzegła na niej rozległe plamy 

krwi. Siostra ks. Jana Róża zanotowała we 

wspomnieniach: „Jak nam donieśli później, on 

dziennie, czy dobrze zrobił, czy źle, dostał 80 

pejczy na pośladek, że miał ciało do żywego od-

bite”. W liście do rodziny z 7 grudnia 1941 r. ks. 

Jan pisze: „Jestem tu taki samotny, ale Pan Bóg 

przysyła mi od czasu do czasu pocieszenie”.  

Andrzej Grajewski, Gość Ekstra, Rok 2021, 

Śląski Męczennik, s. 20-23 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

Fragmenty wybrał Stanisław Waluś 

 

Śp. dr Irena Mierzwa 
 

Śp. Irena Mierzwa 

Pani dr Irena Mierzwa. Znaliśmy ją w Klubie 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach, którego 

była założycielem. Klub powstał w czasie kar-

nawału „Solidarności”, po którym nastąpił smut-

ny okres stanu wojennego. Klub był zawieszony, 

ale trwały niektóre elementy jego aktywności: 

np. dystrybuowaliśmy czasopisma „trudno osią-

galne”, np. „Tygodnik Powszechny”. Z tego po-

wodu, gdy tylko było to możliwe, zbieraliśmy 

się na tzw. „dyżurach”. 

 

Dla nas, wówczas młodych, Pani Doktor była 

autorytetem, wzorem, osobą bliską Kościołowi 

i zaangażowaną w przemiany. Pani Doktor ca-

łym swoim życiem dawała świadectwo głębo-

kiej, choć nienarzucającej się nikomu, wierze. 

Zarazem Ona tę wiarę, postawę wobec Kościoła, 

wobec Ojca Św., kształtowała od początku swej 

działalności.  

 

Pani Dr Irena Mierzwa urodziła się w Cieszy-

nie, w rodzinie powstańca i działacza samorzą-

dowego. Nic dziwnego, że wyrosła w duchu pa-

triotycznym, a choć od czasów wojny nie wi-

działa swojego ojca, to pozostała wierna rodzin-

nej tradycji. Wszelako nie była to osoba godząca 

się na jakiekolwiek kompromisy dla zachowania 

wiary. Swoim życiem budowała Kościół, Ko-

ściół na Śląsku i w Polsce. Jej uczestnictwo 

w ruchach, instytucjach, radach katolików 

świeckich wypełniało treścią misję powierzoną 

każdemu z nas. Dla nas szczególnie ważna była 

Jej rola w powstaniu KIK-u i późniejszy udział 

w jego władzach, w niełatwym okresie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. A przy 

tym, mimo sukcesów zawodowych w Księgarni 

św. Jacka, mimo rozwijającej się kariery akade-

mickiej, była Osobą skromną i żyła wśród swo-

ich przyjaciół i bliskich, kierując sekcją KIK-u 

na katowickim Osiedlu Tysiąclecia. 

 

Będzie nam Jej brakowało, ale wierzymy, że 

będzie nas godnie reprezentować przy Panu Bo-

gu. Zanosząc modlitwę o spokój Jej duszy, pozo-

stajemy w nadziei na spotkanie na kolejnym dy-

żurze, tym razem w obecności Matki Bożej 

i Wszystkich Świętych. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Gość Niedzielny, nr 1, rok C, 8 I 2023, 

Gość Katowicki 
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Pokój Ci wieczny w cichej krainie, 

gdzie ból nie sięga i łza nie płynie 

gdzie tylko słychać głos Boga serdeczny 

pokój ci wieczny 
 

Z sercem pełnym bólu zawiadamiamy, że dnia 

8 grudnia 2022 r. odeszła do Pana w wieku 95 lat 

śp. 

dr Irena Mierzwa 
 

Msza św. żałobna za spokój Jej duszy 

zostanie odprawiona w dniu 15 grudnia 2022 r. 

o godz. 9
30

 w Kościele pw. Matki Boskiej Pie-

karskiej w Katowicach, ul. Ułańska 13, po której 

nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz pa-

rafialny (Św. Jadwigi) w Chorzowie. O czym 

zawiadamia pogrążona w smutku  

Rodzina i Przyjaciele 
 

 

Śp. dr Irena Mierzwa 

Dr Irena Mierzwa była znaczącą postacią dla 

archidiecezji katowickiej. Jak podaje sile-

sia.edu.pl, urodziła się 27 lutego 1927 r. w Cie-

szynie w rodzinie Pawła i Marii z d. Gawron. 

Matka wcześnie zmarła. Ojciec urodzony 

w Roździeniu (obecnie Katowice) w rodzinie ro-

botniczej, prawnik z wykształcenia, powstaniec 

śląski, pełnił w latach 1935-1939 funkcję staro-

sty w Tarnowskich Górach, a wcześniej był mię-

dzy innymi szefem policji w powiecie cieszyń-

skim. Zagrożony aresztowaniem przez wojska 

niemieckie Paweł Mierzwa przedostał się na Za-

chód, służąc w polskich formacjach wojskowych 

we Francji, a potem został internowany 

w Szwajcarii. Przebywał tam już do końca życia 

(zmarł w roku 1977). 

Irena Mierzwa pozostała w kraju pod opieką 

drugiej żony ojca Anny z d. Klyta. Wraz z nią 

zamieszkała w Chorzowie. Rodzina pozbawiona 

została własności przejętej przez okupanta (kino 

Colosseum w Chorzowie). Irena uczęszczała 

przez pewien czas do szkoły niemieckiej stopnia 

średniego, nie uzyskując jednak świadectwa 

z powodu Volkslisty IV. Przez pewien czas była 

wolnym słuchaczem w prywatnym gimnazjum 

Flignera w Bytomiu. W 1946 roku ukończyła 

skrócony kurs licealny i zdała maturę w Gimna-

zjum Żeńskim w Chorzowie, a następnie rozpo-

częła studia na Uniwersytecie Poznańskim 

uwieńczone magisterium z filologii polskiej 

w roku 1951 oraz magisterium z filologii angiel-

skiej - w roku 1952. Po studiach podjęła pracę 

w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk 

jako kierownik działu wymiany wydawnictw. 

W rezultacie rozmów z przebywającym czasowo 

na wygnaniu w Poznaniu bp. Herbertem Bedno-

rzem, w 1957 roku wróciła na Górny Śląsk i na 

45 lat związała się z Wydawnictwem św. Jacka. 

Od 1970 roku, do przejścia na emeryturę w roku 

1990 pełniła funkcję kierownika Wydawnictwa, 

a potem jeszcze przez 12 lat (do roku 2002) pra-

cowała w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

W 1972 roku obroniła na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawę dok-

torską pt. „Działalność wydawnicza Karola 

Miarki Młodszego”, która ukazała się drukiem 

w roku 1976, nakładem Instytutu Śląskiego 

w Opolu. Po doktoracie, z rekomendacji dr. 

Alojzego Targa, objęła wykłady pod wspólnym 

tytułem: Dzieje duszpasterstwa śląskiego na 

przełomie XIX i XX wieku w katowickim punk-

cie konsultacyjnym Akademii Teologii Katolic-

kiej w Warszawie. Wraz z ks. prof. Andrzejem 

Zuberbierem z ATK prowadziła seminarium 

magisterskie z teologii praktycznej, a także kon-

sultowała merytorycznie w seminariach doktor-

skich ks. prof. A. Zuberbiera, z zakresu historii 

i kultury duszpasterstwa śląskiego. 

Publikowała prace naukowe drukowane 

w książkach zbiorowych i czasopismach nauko-

wych, np. „Częstochowskie Studia Teologicz-

ne”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 

„Studia Theologica Varsaviensia”, „Prawo ka-

noniczne”, „Nasza Przeszłość”, i inne. Współre-

dagowała wydawnictwo encyklopedyczne pt. 

„Bóg człowiek świat. Ilustrowana Encyklopedia 

dla młodzieży” (1991). Uczestniczyła w inicjo-

waniu „Śląskich Studiów Historyczno-

Teologicznych” powołanych przez bp. H. Bed-

norza. W latach 1990-1995 zasiadała w kole-

gium redakcyjnym ŚSH-T. Była członkiem Rady 

redakcyjnej „Słownika biograficznego katolic-

kiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wie-

ku” (Katowice 1996), członkiem Zespołu redak-

cyjnego „Słownika Teologicznego” ( Katowice 

wyd. 2:1998). W ramach swoich zadań pracow-
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niczych redagowała lub prowadziła projekty wy-

dawnicze, takie jak: modlitewniki, katechizmy, 

„Mały Słownik Biblijny”. 

Aktywnie uczestniczyła w życiu Kościoła. 

Bp Herbert Bednorz powierzył jej rolę prowa-

dzenia sekretariatu Zespołu Roboczego Komi-

sji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episko-

patu ds. Wydawnictw i Czasopism Katolickich. 

W zadaniach tych pomagały jej Barbara So-

bańska oraz Wera Walecka. Komisja działała 

w latach 1981-1989. Dr Irena Mierzwa czynnie 

uczestniczyła w I Synodzie Diecezji Katowic-

kiej (1972-1975). Powołana została do prac 

Synodalnej Komisji Liturgicznej, Synodalnej 

Komisji Redakcyjnej, Synodalnej Komisji 

Głównej, dzieląc się swoją wiedzą i doświad-

czeniem w pracy redakcyjnej. Brała również 

udział w Synodzie metropolii krakowskiej, 

pracując w Komisji ds. Apostolatu Świeckich 

(1975-1980). 

W kadencji 1970-1980 I. Mierzwa została po-

wołana do Rady Duszpasterskiej diecezji kato-

wickiej. W latach 1998-2003 zasiadała w Krajo-

wej Radzie Katolików Świeckich i reprezento-

wała Radę między innymi na konferencjach za-

granicznych w Budapeszcie, Erfurcie i Neuho-

fen. W swojej macierzystej parafii Matki Boskiej 

Piekarskiej na Tysiącleciu Górnym w Katowi-

cach przewodniczyła sekcji terenowej Klubu In-

teligencji Katolickiej w Katowicach, którego by-

ła członkiem założycielem. 

Była też członkiem założycielem, utworzonego 

w roku 1990 Societas Scientiis Favendis Silesiae 

Superioris i kształtowała ramy jego aktywności 

naukowej i kulturalnej. W latach 2002-2008 zo-

stała powołana do Zespołu Ekspertów Konkursu 

Inicjatyw Kulturalnych Katowic przyczyniając 

się do wyznaczenia kierunku wspierania polityki 

wydawniczej władz miejskich. 

Była członkinią Instytutu Świeckiego Chrystu-

sa Króla. 

Po wieloletnich staraniach, dzięki wsparciu 

gen. Jerzego Ziętka, bliskiego współpracownika 

jej ojca z czasów jego służby w Tarnowskich 

Górach, mogła odwiedzić schorowanych rodzi-

ców mieszkających w Szwajcarii. Za całokształt 

pracy dla Kościoła katolickiego w Polsce i na 

Górnym Śląsku papież Jan Paweł II w 1987 roku 

uhonorował ją orderem Pro Ecclesia et Pontifice. 
https://www.gosc.pl/doc/7984674.Zmarla-dr-Irena-

Mierzwa 

Pobrane 30.12.2022 r. 

Opracował Stanisław Waluś 

 

Spotkanie opłatkowe Klubu  

Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

4 stycznia 2023 r. 
 

Coroczne spotkanie rozpoczęło się Mszą św. 

o godz. 17.00. Mszę św. sprawowali ks. bp dr 

Grzegorz Olszowski, ks. prof. Józef Kozyra ka-

pelan KIK w Katowicach i ks. dr Andrzej Su-

choń, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny (Mariackiej). Ks. 

prof. Józef Kozyra na początku Mszy św. powi-

tał wszystkich serdecznie – na czele z ks. bisku-

pem Grzegorzem. Poprosił ks. bpa Grzegorza, 

aby umacniał nas swoją posługą biskupią i przy-

pomniał, że ks. bp Grzegorz we wrześniu będzie 

miał 5-lecie sakry biskupiej. Następnie powitał 

ks. Proboszcza Andrzeja, który przyjmuje nas 

sercem. Na koniec ks. prof. Kozyra powiedział, 

że po Mszy św. zapraszamy na spotkanie, łama-

nie się opłatkiem, składanie życzeń i kolędowa-

nie. 
 

 
Od lewej: ks. dr Andrzej Suchoń, ks. prof. Józef Ko-

zyra, ks. bp dr Grzegorz Olszowski. 
 

Homilię wygłosił ks. bp Grzegorz Olszowski, 

który na początku powiedział, że chcemy wpa-

trywać się w Nowonarodzonego i pytać, co Bóg 

przez to narodzenie chce nam powiedzieć. 

Ewangelia mówi nam, że Jan Chrzciciel zoba-

czył przechodzącego Jezusa i powiedział: „oto 

Baranek Boży”. Te słowa wypowiadamy w każ-

dej Eucharystii, gdy Bóg rodzi się na ołtarzu, 

gdy chce się narodzić w moim sercu. Mówiąc 

o baranku wspominamy ofiary składane z baran-

ka, które miały uwolnić naród żydowski od grze-

chów. To wszystko było zapowiedzią przyjścia 

Chrystusa. Św. Jan tłumaczy nam rzeczywistość 

grzechu – kto grzeszy jest dzieckiem diabła. Św. 

Jan mówi: każdy, kto narodził się z Boga – nie 

grzeszy. Musimy sobie powiedzieć, że grzech 

przyczepił się do naszego życia – grzech pierwo-
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rodny. Świeci porównywali żłobek, symbol nie-

doli z krzyżem, na którym dokonało się nasze 

odkupienie.  

Co św. Ewangelista Jan chce nam powiedzieć? 

Że Jezus Chrystus zwyciężył grzech i gdy będzie 

w nas więcej otwarcia na Jezusa Chrystusa, tym 

mniej będzie w nas grzechu. Bóg w Jezusie Chry-

stusie może zgładzić nasze grzechy – wybieleją 

jak śnieg w miłosierdziu Bożym. On odpuszcza 

nasze grzechy. Dwaj uczniowie z Ewangelii usły-

szeli słowa Jezusa i poszli za nim. Pan Jezus nas 

zaprasza do wspólnoty ze sobą, oby nasze serca 

były otwarte na Ducha Świętego. Jeśli Go znaj-

dziemy, to nie możemy Go zostawić dla siebie, 

ale mamy iść i nieść Go innym. Jezus chce być 

Bogiem z nami, aby wyzwalać nas z grzechu, 

przemieniać nasze serca. Amen. 
 

 
Wezwania do modlitwy wiernych przygotował Anto-

ni Winiarski, a ostatnie – za zmarłych wypowiedział 

ks. prof. Józef Kozyra kończąc: „w tym za zmarłego 

papieża Benedykta XVI”.  
 

Po Mszy św. udaliśmy się do Sali Jana Pawła 

II, gdzie odbyła się druga cześć spotkania. Pre-

zes KIK w Katowicach Andrzej Dawidowski 

powitał ks. Biskupa i pozostałych uczestników 

spotkania opłatkowego.  
 

 
Słowo ks. bpa Grzegorza Olszewskiego do uczestni-

ków spotkania. 

 
Bogusław Seweryn akompaniuje do śpiewu kolęd. 

 

 
Piotr Rachocki śpiewa kolędy.  

 

 
Wsłuchani w śpiew kolęd. Od lewej: Andrzej Dawi-

dowski prezes KIK w Katowicach; Dorota Zawieru-

cha dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach – 

tegoroczna laureatka Nagrody im. bł. ks. Emila 

Szramka; Jowita Herzig – przedstawiciel Prezydenta 

Katowic; ks. bp. Dr Grzegorz Olszowski, ks. prof. 

Józef Kozyra; ks. dr Andrzej Suchoń. 
 

Pod koniec spotkania ks. prof. Józef Kozyra 

zachęcił zebranych do korzystania ze strony in-

ternetowej KIK w Katowicach, którą prowadzi 

Antoni Winiarski. Ks. Józef Kozyra, nasz kape-

lan, powiedział, że na stronie jest zamieszczany 

biuletyn KIK w Katowicach „Dlatego”, którego 
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redaktorem jest Stanisław Waluś, są na niej Jego 

konferencje, nagrywane przez Antoniego Wi-

niarskiego. Np. przed 1 stycznia była umiesz-

czona konferencja dotycząca obrzezania i nada-

nia imienia Jezus. Audycje te można wysłuchać 

w każdej chwili i w każdym miejscu – dodał ks. 

prof. Józef Kozyra.  
 

 
Członkowie zabrzańskiej sekcji KIK w Katowicach. 

Od lewej: Wojciech Pillich – członek Komisji Rewi-

zyjnej KIK w Katowicach, Wanda Sanocka, Andrzej 

Sanocki, Krystyna Rożek-Lesiak. 
 

 
Od lewej: Danuta Sobczyk – wiceprezes KIK w Ka-

towicach i przewodnicząca sekcji w Siemianowicach 

Śląskich; Jan Mikos – były członek Zarządu i były 

skarbnik KIK w Katowicach, były przewodniczący 

sekcji na Tysiącleciu Dolnym, prof. Maciej Sablik – 

przewodniczący Rady Programowej KIK w Katowi-

cach; Rajmund Rał – członek Zarządu KIK w Kato-

wicach, przewodniczący sekcji Śródmieście; Helena 

Piechoczek – księgowa KIK w Katowicach. 
 

 
Od lewej: Helena Piechoczek – księgowa KIK w Ka-

towicach; Małgorzata Piechoczek – członek Zarządu 

i skarbnik KIK w Katowicach, Zofia Osiecka – czło-

nek Zarządu i sekretarz KIK w Katowicach, autorka 

pięknej dekoracji stołów. 

 
Antoni Winiarski członek Zarządu i były prezes KIK 

w Katowicach przekazuje dalsze informacje zebra-

nym. 
 

 
Śpiew kolęd prowadził Piotr Rachocki, a na akorde-

onie grał Bogusław Seweryn. 

Tekst i zdjęcia Stanisław Waluś 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach 18 stycznia 2023 r. 
 

1. Zarząd KIK w Katowicach przyjął wstępny 

plan pracy na rok 2023: 

‒ KIK w Katowicach będzie współorganizato-

rem dwóch konkursów (literacki i plastycz-

ny) dla dzieci. Tematyka będzie dotyczyła 

historii Śląska i historii diecezji katowic-

kiej. 

‒ Spotkanie poświęcone książce Wojciecha 

Sali „Andrzej Szyja 1951-1983. Budowni-

czy. Miał godną podziwu siłę zmiany świa-

ta” odbędzie się w Siemianowicach Ślą-

skich. 

‒ Pielgrzymka do Bogucic odbędzie się w ma-

ju. 

‒ Spotkanie dzieci z okazji Dnia Dziecka od-

będzie się w sobotę 3 czerwca 2023 r. koło 

siedziby TVS. Spotkanie rozpocznie się 

Mszą św. w kościele ojców Oblatów Maryi 

Niepokalanej przy ulicy Misjonarzy Obla-

tów MN.  
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‒ Rekolekcje w Kokoszycach będą w dniach 

15-17 września 2023 r. w małym domu re-

kolekcyjnym. 

‒ 18 listopada 2023 r. – Ogólnopolska Piel-

grzymka KIK-ów na Jasną Górę. 

2. Ustalono termin Walnego Zebrania Delegatów 

‒ sobota 22 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00. 

3. W poczet członków KIK w Katowicach przy-

jęto pana Krzysztofa Gosiewskiego z Gliwic. 

Stanisław Waluś 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach 15 lutego 2023 r. 
 

1. Ustalono plan pracy na bieżący rok 

‒ Pielgrzymki: 

* Kraków Łagiewniki (Centrum Jana Pawła 

II i Bazylika Miłosierdzia Bożego) ‒ 15 

kwietnia br.; 

* Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej – 

maj br.; 

* Kalisz, Licheń, Grąblin ‒16 – 18 czerwca; 

* Jasna Góra -18 listopada. 

‒ Rekolekcje w Kokoszycach w dniach 15 – 

17 września br. 

‒ Zorganizowanie w czerwcu dwóch 

konkursów (plastycznego i literackiego) dla 

dzieci i młodzieży na temat historii i tradycji 

Śląska. 

‒ Zorganizowanie spotkania dzieci z okazji 

Dnia Dziecka – 3 czerwca br. 

‒ Zaakceptowano udział KIK-u w Dniach 

Organizacji Pozarządowych we wrześniu. 

2. Dyskutowano nad problemami związanymi 

z działalnością poszczególnych sekcji. 

3. Wstępnie ustalono spotkanie Zarządu z sekcją 

w Zabrzu na czerwiec 2023 r. 

4. Do 15 marca przewodniczący sekcji złożą 

sprawozdanie za ubiegły rok. 

Zofia Osiecka 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach 15 marca 2023 r. 
 

1. Przedyskutowano projekt oświadczenia 

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach w sprawie ataków na św. Jana 

Pawła II i jednogłośnie zatwierdzono 

uzgodnioną wersję. 

2. Ustalono i zaakceptowano jednomyślnie treść 

listu gratulacyjnego dla ks. bpa Sławomira 

Odera Biskupa Gliwickiego z okazji jego 

Ingresu. 

3. W zebraniu uczestniczył Asystent Kościelny 

KIK ks. prof. Józef Kozyra. 

Zofia Osiecka 

 

 

9 rocznica śmierci ks. Herberta Hlubka 

(1929-2013) 
 

Absolwenci Duszpasterstwa Akademickiego 

śląskich uczelni Gliwic, Zabrza, Katowic, pamię-

tają o założycielu i wieloletnim duszpasterzu te-

go środowiska śp. ks. Herbercie Hlubku działa-

jącym od 1958 r.  

Trwająca prawie pół wieku działalność dusz-

pasterska ks. Herberta wywarła ogromny wpływ 

na życie dużej grupy osób środowiska akade-

mickiego, które miały szczęście spotkać go na 

swojej drodze. Za ten niezwykły dar, jakim był 

ten charyzmatyczny duszpasterz, pomagający 

każdemu jak najlepiej kształtować swój rozwój 

duchowy, jego słuchacze już tradycyjnie dzię-

kowali Bogu. Tym razem w dziewiątą rocznicę 

Jego śmierci 17 grudnia br. uczestnicząc we 

Mszy św. w Jego intencji, w katedrze pw. Chry-

stusa Króla w Katowicach, do której zjechali się 

z różnych stron Polski. 

Równocześnie dla upamiętnienia osoby, a także 

utrwalenia pamięci śp. ks. Herberta Hlubka grupa 

ta podjęła starania, aby Jego historię umieścić 

w Panteonie Górnośląskim ‒ instytucji kultury ‒ 

mieszczącej się w dolnej części katedry w Katowi-

cach. Inicjatywa ta to nie tylko pragnienie uhono-

rowania wspaniałego duszpasterza, wychowawcy, 

przewodnika, mistrza, ale również przekazanie 

swoich doświadczeń kolejnym pokoleniom. 
 

Wejście do Panteonu Górnośląskiego. 
 

Ponieważ dopełnione zostały – jak zapewniają 

organizatorzy spotkania ‒ już wszelkie formal-

ności dotyczące złożenia przez środowisko ab-

solwentów DA wniosku o upamiętnienie ks. 

Herberta jako osoby szczególnie zasłużonej dla 

regionu Śląska, bieżące spotkanie rocznicowe, 
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mogło odbyć się w Panteonie, czyli miejscu ho-

norującym społecznie ważne osoby. 
 

 
Uczestnicy spotkania. 

 

 
Prof. Aldona Skudrzyk. 

 

Spotkanie rozpoczęło się refleksyjnym, wspo-

mnieniowym wprowadzeniem, które poprowa-

dziła prof. Aldona Skudrzyk. Przybliżyła ona ze-

branym wypowiedzi absolwentów DA, skupio-

nych wokół Chrystusa przez ks. H. Hlubka, cha-

rakteryzujące Jego oddziaływania na osobowości 

słuchaczy. Były to wybrane, bardzo wymowne 

cytaty z publikacji „My z niego wszyscy”. 

Usłyszeliśmy m.in.: „Tematem spotkań zwykle 

były zagadnienia moralne, nigdy polityczne. Ale 

nawet w problemach moralnych ksiądz Hlubek 

wzbraniał się od wypowiadania osądów wła-

snych i ostatecznych. To zostawiał słuchaczom. 

Chcielibyśmy mieć w nim mistrza, który zna 

wszelkie odpowiedzi, a on tylko był przykła-

dem”.  
 

 

 „Miałam wrażenie, że każde słowo wypowie-

dziane przez ks. Hlubka jest właśnie tym, na któ-

re czekałam. To uczucie towarzyszyło mi pod-

czas wszystkich naszych spotkań i rozmów, choć 

niejednokrotnie głębsze zrozumienie porusza-

nych tematów i refleksja nad nimi wymagały ode 

mnie wysiłku umysłu i ducha”.  

„Ksiądz Herbert Hlubek nie starał się podawać 

gotowych recept, jak postępować w czasie swo-

jej drogi przez życie, ale zawsze zmuszał do my-

ślenia, budził niepokój, nie pozwalał na wygodne 

samozadowolenie z własnej osoby”.  

„Umiał słuchać. Może to w Nim najbardziej 

kochaliśmy? W szczerych osobistych rozmo-

wach mówił wprost, bez ogródek – tak, że nie-

raz to uwierało. Ale przecież ceniliśmy to sobie 

ogromnie. Kto inny by nam to powiedział? Uj-

mującą cechą Herberta było to, że umiał się cie-

szyć. A to się udzielało i nam. Był bardzo pro-

sty i pogodny. Czuliśmy też, że Mu na nas zale-

ży”. 

„Dbał o nasz rozwój, nie tylko duchowy, ale 

również intelektualny, gotów zawsze wysłuchać 

i doradzić, otwarty na ludzi i ich problemy. 

Harmonizował naukę z wiarą, uczył kultury, 

wrażliwości, wydobywał z nas to, co najlepsze 

i najszlachetniejsze, pomagał rozwiązywać zawi-

łości, nie naruszając przy tym naszej wolności. 

Był wrogiem manipulacji. Uczył wrażliwości na 

piękno i uczył patrzeć na przyrodę jak na wspa-

niałe dzieło Stwórcy – mamy ją poznawać, sza-

nować, kochać, eksplorować i bronić jej z pełną 

odpowiedzialnością”.  

„To ponowne spotkanie pozwoliło mi poczuć 

raj na ziemi, oddychać tlenem, bez którego cięż-

ko się żyje, bez którego żyjąc, czujemy się nie-

żyjący. To była bliskość z Bogiem. Wszystko 

zaświeciło kolorem – tak działa siła modlitwy ks. 

Hlubka”. 

Wspomnienia trwały jeszcze długo… 
 

 

W dalszej części dr Emil Kocot przedstawił zbiór fo-

tografii ze spotkań i wypraw z ks. Herbertem, a także 

licznych pamiątek po nim.  
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Msza św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 
 

Po Mszy św. w katedrze była też okazja w sali 

Panteonu do zobaczenia filmu, „My z niego 

wszyscy…”, w reżyserii i scenografii Ireneusza 

Cencory ‒ który dla wielu uczestników spotkania 

był pokazem premierowym. 

W filmie tym absolwenci DA przedstawiają 

sylwetkę charyzmatycznego i drogiego im dusz-

pasterza oraz opowiadają o przeżyciach z nim 

związanych.  
 

Wręczenie statuetki. 
 

Po projekcji jako wyraz uznania i podziękowa-

nia za stworzony film reżyser otrzymał pamiąt-

kową statuetkę. W czynnej kawiarence Pante-

onu, podczas rozmów, była okazja do oglądnię-

cia przygotowanych przez uczestników materia-

łów, ewentualnego ich dopełnienia, przekazania 

swoich spostrzeżeń. 

Kończąc spotkanie jego organizatorzy poin-

formowali absolwentów DA o oficjalnych uro-

czystościach związanych z prezentacją osoby śp. 

ks. Herberta Hlubka w Panteonie Górnośląskim, 

zaplanowanych na czerwiec 2023 roku.  
 

Więcej zdjęć ze spotkania w 9 rocznicę śmierci 

ks. Herberta Hlubka można zobaczyć pod adre-

sem: 
https://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/z-regionu/5658-

9-rocznica-smierci-ks-herberta-hlubka-1929-2013 

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy 

 

 

Okruchy wdzięczności 
 

Ks. Herbert – Nasz Duszpasterz Akademicki 
 

 
 

Dawno to było – gdy głowa w chmurach się 

chowała. 

I jak tu twardo stąpać po ziemi? 

Na szczęście Niebiańska Matka nas nie opusz-

czała 

Uzbroiwszy nasze drogi znakami dobrymi. 

Cicho, znienacka na niej ks. Herbert stanął, 

Brawurowo w swój świat nas zabrał. 

I siał i siał i siał z miłości 

Złoty grad ziaren wiary i prawości. 

Rozkruszył w proch nasze schematy myślenia. 

Zapisał w nas prawdy, które chrześcijański świat 

docenia. 

Energię dobra w dusze nam wlewał. 

Nie przyzwalanie na niegodziwości nakazywał. 

Wszechstronnie wykształcony, głęboko wierzą-

cy. 

Był dla nas jak pochodnia – żarzący. 
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Delikatnie czuwał, nad naszymi niepokornymi 

pomysłami. 

Mistrzowsko rozwiązując problemy mądrymi 

ocenami. 

Dzieło Najwyższego podziwialiśmy razem z wy-

sokich szczytów. 

Nie unikając trudnych i nie przewidywalnych 

momentów. 

Wędrowaliśmy przez góry z uwielbieniem Boga 

Wchłaniając jak twarda i piękna jest życia droga. 

Czas płynął... 

A ks. Herbert swój Żywy Chleb piecze dalej. 

Czy bylibyśmy tacy sami. 

Gdyby wtedy na naszej drodze nie stanął? 

Urszula Omylińska 

 

...Paś baranki moje... 
 

 
 

Zawsze zafrasowany o swe baranki 

zawsze rozmodlony za owce swoje 

zawsze pochylony nad swą owczarnią 

miłosną posługą pięćdziesięcioletnią 
 

błądzące naprowadza 

niepokorne ujarzmia 

głodne karmi słowami Bożymi 

zagrożone chroni przed ślepiami wilczymi 

obojętne rozpala miłością 

smutne zaraża radością 
 

módlmy się by Jego wiara i miłość 

w naszych sercach wzbudzała gorliwość 

podążania śladami Jego 

drogą do życia wiecznego 
 

Z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Herberta Hlubka  

Urszula Omylińska 

Otrzymaliśmy 
  

 
 

SEKRETARIAT  

PRYMASA POLSKI 

 

Gniezno, dnia 28 listopada 2022 r. 

 

Szanowny Panie Stanisławie, 

 

W imieniu Księdza Arcybiskupa Wojciecha 

Polaka, Prymasa Polski, przesyłam podziękowa-

nia za przysłaną książkę: „Andrzej Szyja 1951 – 

1983. Budowniczy. Miał godną podziwu siłę 

zmiany świata” oraz za biuletyn Dlatego nr 6 

(366). 

  

Ksiądz Prymas jest wdzięczny za pamięć i za-

pewnia również o modlitwie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Biuro Prymasa Polski 

 

s. Mirona Turzyńska 

 

 

Szanowny Pan 

Stanisław WALUŚ 

Klub Inteligencji katolickiej 

Skr. poczt. 376 

40-954 KATOWICE 2  
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Wieczór kolędowy  

w Siemianowicach Śląskich 
 

Z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 11 stycznia 2023 r. w Willi Fitz-

nera w Siemianowicach Śląskich odbył się wie-

czór kolędowy.  
 

  

Liczny udział miłośników wspólnego śpiewa-

nia kolęd świadczy o podtrzymywaniu pięknej 

tradycji wspólnego kolędowania. Klimatyzowa-

ne wnętrza, cudowna atmosfera i wspaniała 

oprawa muzyczna.  
 

W SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ 

XV KONKURS NA 

WIECZERNIKOWĄ CHOINKĘ 

 

 
 

Serdeczne podziękowania kierujemy do ks. 

Krystiana Bujaka, wieloletniego dziekana deka-

natu siemianowickiego za wspólnie spędzony 

czas i błogosławieństwo, którego nam udzielił.  

Wszystkim obecnym serdecznie dziękuję.  

Danuta Sobczyk, przewodnicząca sekcji 

w Siemianowicach Śląskich,  

wiceprezes KIK w Katowicach 

 

 

Psalmy drogą do radości życia 
 

Księga Psalmów to wyjątkowy zbiór modlitw, 

który można porównać do balsamu na różne do-

legliwości serca. Są one stale aktualne, mimo że 

pochodzą z odległych czasów i warunków kultu-

rowych. Piękno psalmów nie wiąże się wyłącz-

nie z ich wyjątkową formą literacką, ale odkry-

ciem Tego, który jest źródłem miłości. Bóg 

przez te teksty uzdrawia i przemienia. 

W styczniu bieżącego roku w Gliwicach po-

wstała Wspólnota 1W1 modląca się psalmami. 

Jest ona m.in. owocem spotkań, konferencji czy 

warsztatów prowadzonych przez br. Piotra 

Kwiatka OFMCap – z Zakonu Braci Mniejszych 

Kapucynów Prowincji Krakowskiej.  

Br. Piotr Kwiatek wspólnie ze swoim współ-

bratem Piotrem Szaro są opiekunami naszej 

Wspólnoty. 

W Gdańsku i w Kozach k/Bielska-Białej dzia-

łają podobne Wspólnoty. Patronat nad Wspólno-

tami sprawuje ks. biskup pomocniczy diecezji 

gdańskiej ‒ Piotr Przyborek. 
 

Apostolat Integralnej Formacji 

Chrześcijańskiej 

www.piotrkwiatek.com 

ZAPRASZAMY NA: 

SPOTKANIA BIBLIJNE 1W1 

Księga psalmów najlepszy pod-

ręcznik modlitwy na świecie źró-

dło poznania Boga i samego sie-

bie! 
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10 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 6 

czerwca 

Br. Piotr Kwiatek OFMCap br. Piotr Szaro OFMCap 

Godz. 18.00 

Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II 

Gliwice, ul. Jana Pawła II 5a 

Wstęp wolny zapisy Elżbieta: 

Elfoszcz22@wp.pl 
 

Nasze biblijne spotkania odbywają się 

w pierwsze wtorki każdego miesiąca 

o godz.18.00, w Centrum Edukacyjnym im. św. 

Jana Pawła II (przy Gliwickiej Katedrze).  

Obecnie nasza Wspólnota liczy już ponad 50 

osób. Na spotkaniach uczymy się modlitwy 

psalmami. Poznajemy księgę, która jest prze-

wodnikiem po meandrach ludzkiej antropologii, 

samopoznania, a także poszukiwaniem odpowie-

dzi na najgłębsze tęsknoty i pytania o sens życia 

w Bogu. Modląc się psalmami nabieramy siły do 

pokonywania codziennych trudności, bo psalmy 

niosą światło nadziei, które jest tak bardzo po-

trzebne każdemu człowiekowi.  
 

Osoby zainteresowane zapraszam na nasze 

spotkania.  

Elżbieta Foszcz 

(mój adres mailowy: elfoszcz22@wp.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
 

 
Tablica na kościele Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Bielsku-Białej – 10 XI 2021. 
--------------------------- 

Homilia ks. prof. Roberta Skrzypczaka 

wygłoszona w czasie Mszy św. 

 w archikatedrze warszawskiej  

10 marca 2023 roku 

Kościół w koleją miesięcznicę tragicznej 

śmierci śp. pary prezydenckiej oraz 94 osób 

udających się na obchody rocznicowe do Ka-

tynia 10 kwietnia 2010 roku, a także w 17. 

dniu Wielkiego Postu 2023 roku proponuje 

nam niezwykłe słowo o starotestamentalnym 

Józefie. (…) Józef biblijny w tej opowieści 

miał 17 lat. Siedemnaście lat minęło, jak na-

rodził się dla nieba św. Jan Paweł II. (…) 

Słyszałem w tych dniach od moich przyjaciół 

z Włoch, Francji i USA: „Co wy, Polacy, ro-

bicie? Niszczycie waszego najważniejszego 

ambasadora sprawy polskiej w świecie. Naj-

bardziej pokochanego człowieka na globie 

ziemskim, niezastąpioną ikonę spółczesnego 

katolicyzmu”. (…) 

Z „winy” Jana Pawła II Kościół stał się 

wielkim hamulcowym globalnej rewolucji 

obyczajowej. Raziło oddzielanie grzechu od 

cnoty, rozróżnienie na cywilizacje życia 

i śmierci. Wybudował zaporę przed „duchową 

mocą „Antychrysta” (Benedykt XVI). (…) 

Skąd ta niechęć do Kościoła? Czyżby nie-

którym jak dym w oczy działało nauczanie 

Papieża nawołującego do wierności małżeń-

skiej, do czystości narzeczonych, do celibatu 

księży i do respektowania życia ludzkiego 

w każdej postaci? (…) 

„Każdego dnia wychodzą na światło 

dzienne przypadki nadużyć seksualnych, 

których dopuszczają się członkowie kleru 

katolickiego. Niestety, nie można już mówić 

o pojedynczych przypadkach, lecz raczej 

o zbiorowej zapaści moralnej, z którą dzie-

je ludzkości jak dotąd nie miały do czynie-

nia w tak przerażającym i druzgocącym 

wymiarze. Wielu kapłanów i zakonników 

przyznało się do winy. Bez wątpienia owe 

tysiące przypadków odkrytych przez wy-

miar sprawiedliwości stanowią zaledwie 

wycinek prawdziwych liczb, wziąwszy pod 

uwagę, że hierarchia kościelna zdołała 

ukryć i zatuszować wielu zwyrodnialców”. 

Czy to fragment jakiejś relacji prasowej 

z ostatnich dniu albo reportażu puszczone-

go w modnej telewizji? Nie. To fragment 

przemówienia Josepha Goebbelsa, szefa 

propagandy III Rzeszy, z 28 maja 1937 ro-

ku. (…) 

Kardynał Gerhard Ludwig Müller prze-

strzegał kilka lat temu, że wiele doniesień 

medialnych zmierza do wytworzenia w opinii 

publicznej przeświadczenia, że każdy kapłan 

to potencjalny przestępca seksualny. (…) 
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Ataki na Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Polsce zaczęły się w 2005 roku 
 

Ataki na Jana Pawła II, bezpośrednie i pośred-

nie, np. przez ataki na współpracowników i osób 

bliskich Janowi Pawłowi II, zaczęły się zaraz po 

Jego śmierci, gdy naród pogrążony był w żało-

bie. 
 

# 2 kwietnia 2005 r. umiera Ojciec Święty Jan 

Paweł II. 
 

# Dwa tygodnie później prezes IPN Leon Kie-

res (Unia Wolności, potem Platforma Obywatel-

ska) informuje, że w archiwach Instytutu są do-

kumenty i nagrania świadczące o tym, że w oto-

czeniu polskiego papieża działał duchowny 

współpracujący z peerelowską Służbą Bezpie-

czeństwa. Wybór daty ogłoszenia tej informacji 

nie został wybrany przypadkowo. 
  

# 25 kwietnia 2005 r. Postępowanie prezesa 

IPN Leona Kieresa oceniane jest krytycznie 

przez polityków i historyków. 
https://www.bbc.co.uk/polish/domestic/story/2005/04/05

0425_ipn_kieres.shtml 

 

# 28 kwietnia 2005 r. Prezes IPN ujawnia, że 

tajnym współpracownikiem w otoczeniu Jana 

Pawła II był dominikanin Konrad Stanisław 

Hejmo. 
https://www.bbc.co.uk/polish/domestic/story/2005/04/05

0427_hejmo.shtml  
 

# 29 kwietnia 2005 r. Monika Olejnik: Ojciec 

Maciej Zięba (prowincjał Polskiej Prowincji 

Dominikanów), dominikanin, powiedział, że jest 

przerażony, że materiał dotyczący ojca (Hejmo) 

jest „porażający".  
https://poznan.naszemiasto.pl/ojciec-hejmo-nie-bylem-

agentem/ar/c1-6142621 

O. Maciej Zięba na spotkaniu z Leonem Kiere-

sem dostaje do przeglądnięcia akta SB dot. 

o. Konrada Hejmo. Teczka o. Hejmo w IPN li-

czy 700 stron. Po paru godzinach Leon Kieres 

zaprasza o. Ziębę do sąsiedniego pomieszczenia. 

Gdy weszli, Kieres poprosił o. Ziębę o komen-

tarz dla obecnych, m.in. dziennikarzy. Słowa za-

skoczonego o. Macieja Zięby zacytowała Moni-

ka Olejnik. 
 

# 6 maja 2005 r. Grupa polskich dominikanów 

występuje w obronie ojca Konrada Hejmy. 

„Profesor Kieres musi zdawać sobie sprawę 

z tego, że w imię prawa – ale nie do końca do-

brze rozumianego – dokonuje egzekucji”. 
https://www.bbc.co.uk/polish/domestic/story/2005/05/pri

ntable/050506_hejmo_appeal.shtml  
 

# 12 maja 2005 r. O. Maciej Zięba stwierdza, 

że nie jest w stanie ocenić merytorycznie pełnej 

wiarygodności tych materiałów. 
https://archiwum.rp.pl/artykul/546354-Ojciec-Maciej-

Zieba:-Konrad-Hejmo-ma-swiadomosc-zla.html  
 

# Postępowanie Leona Kieresa krytykuje histo-

ryk prof. Maciej Kledzik: 

„Styl, w jakim doszło do ujawnienia współpra-

cy ojca Hejmy ze służbami specjalnymi PRL, 

wzbudził we mnie poważne wątpliwości co do 

rzetelności Leona Kieresa. Zdrowy rozsądek 

i doświadczenie podpowiadają, że należało przy-

gotować całościowy raport, obejmujący wszyst-

kie materiały znane w tej trudnej sprawie”.  
https://www.rp.pl/publicystyka/art5587941-

rzeczpospolita-pisala-2005-niefrasobliwosc-leona-kieresa 
 

# 7 czerwca 2005 r. Peter Raina pisze „Uwagi 

do publikacji: «Raport: Sprawa O. Konrada 

Hejmo: działania Służby Bezpieczeństwa prze-

ciwko Kościołowi Katolickiemu w latach 1975-

1988”, autorstwa: Andrzeja Grajewskiego, Paw-

ła Machcewicza, Jana Żaryna”». 

Przed kampanią pod hasłem: czy wiedział 

i czy ukrywał? w stosunku do Jana Pawła II, 

podobną ofensywę zniesławiania użyto wobec 

Papieża Benedykta XVI i australijskiego kar-

dynała George’a Pella. Ten ostatni został osa-

dzony w więzieniu z wyrokiem 6 lat. Po 14 

miesiącach odizolowania w zakładzie karnym 

o podwyższonym nadzorze został przez Sąd 

Najwyższy uniewinniony. Zniszczyć świętość 

to zniszczyć wyjątkowość chrześcijaństwa. 

Kim jesteśmy bez mocnego chrześcijaństwa, 

Kościoła, tradycji religijnej i narodowej? (…) 

Zabić Jozefa, pozbyć się tego, który ma sny. 

Kwestia doboru metody: czy zabić dobry wi-

zerunek, czy wrzucić do studni zapomnienia, 

czy też wyekspediować wraz z Izmaelitami. 

„Jego restrykcyjne, surowe podejście do sek-

sualności krzywdziło wielu ludzi – tłumaczył 

powód zajęcia się kwerendą krakowskiego bi-

skupa Karola Wojtyły holenderski dzienni-

karz. – Mówimy o antykoncepcji, o sposobie 

podejścia do aborcji, do homoseksualizmu”. 

Czas uprzątnąć „toksyny Jana Pawła II”. (…)  

Nasz Dziennik, nr 61 (7629), 14 III 2023, s. 4-5 
 

Zdjęcie i opracowanie Stanisław Waluś 
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(Paweł Machcewicz w latach 2008–2014 głów-

ny doradca premiera Donalda Tuska, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Machcewicz) 

Peter Raina stwierdza, że „Metodologia wybra-

na przez autorów jest niewłaściwa, a także fatal-

na w skutkach. Prowadzi ona bowiem do fałszy-

wych i bardzo krzywdzących dla osoby o. Kon-

rada wniosków”. 
http://www.rodzinapolska.pl/dok.php?art=tematm/archi

wum/2005/609_1.htm  
 

# 26 sierpnia 2005 r. Głos Ojca Jacka Salija 

w sprawie Ojca Hejmo. 

„Mniej więcej trzydzieści godzin przesiedzia-

łem w czytelni IPN nad ową słynną, 700-

stronicową teczką ojca Konrada Hejmo. Dlatego 

tak długo, bo dopiero bardzo starannie przypa-

trując się temu, jak przewrotni i podstępni potra-

fią być ludzie źli, zauważałem w niej coraz to 

nowe dowody, że z całą pewnością nie był on 

świadomie ani współpracownikiem SB ani agen-

tem rzekomego BND”. 

„Nie mam wątpliwości co do tego, że o. Kon-

rad Hejmo doczeka się rehabilitacji” stwier-

dził dominikanin o. Jacek Salij OP.  
http://www.antyk.org.pl/ojczyzna/agentura/glos_ojca.ht

m  
 

Analizując te wydarzenia sprzed osiemnastu lat 

widzimy, jak dużą rolę w uznaniu winnym 

o. Konrada Hejmo, współpracownika św. Jana 

Pawła II, odegrała manipulacja i brak krytycznej 

oceny materiałów SB, do czego każdy zajmujący 

się historią jest zobowiązany. 

W następnych latach wrogowie Kościoła oraz 

osoby zmanipulowane lub mające w tym interes, 

poczynali sobie coraz śmielej, pod pozorem 

„oczyszczenia Kościoła”. Osoby mające dostęp do 

akt SB, najczęściej dziennikarze, na ogół bezkry-

tycznie wierzą w to, co znaleźli w aktach. Dla 

dziennikarzy liczy się przede wszystkim sensacja, 

a nie prawda. Ważne jest, tak manipulować do-

stępnymi materiałami, aby udowodnić z góry zało-

żoną tezę. Kampania kłamstw, oszczerstw i złośli-

wej interpretacji faktów wspomagana jest m.in. 

przez polskojęzyczne media, których właścicielami 

są zagraniczne podmioty. Pojawiają się artykuły, 

filmy, książki, wystawy i przedstawienia teatralne, 

nacechowane nienawiścią do wiary i Kościoła ka-

tolickiego. 

Dochodzi nawet do napaści, a sędziowie są po-

błażliwi i bardzo rzadko stosują wobec agresorów 

art. 196 Kodeksu Karnego i inne artykuły KK, co 

zachęca do łamania prawa. Jednocześnie coraz 

powszechniejsza staje się demoralizacja dzieci 

i młodzieży, obejmując pozostałe kraje UE. 

Moim zdaniem, jednym z głównych celów tych 

działań było i jest odciągnięcie Polaków od wia-

ry i Kościoła katolickiego, co w konsekwencji 

ma spowodować przekształcenie struktury spo-

łecznej Unii Europejskiej w strukturę zbliżoną 

do struktury społecznej opisanej przez George’a 

Orwella w słynnej książce „Rok 1984”. 

Dla przypomnienia: Art. 42 ust. 3 Konstytucji 

RP stanowi, że każdego uważa się za niewinne-

go, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

Antoni Winiarski 

 

 

Agora wypuściła paszkwil  

na św. Jana Pawła II 
 

W artykule „Maxima Culpa” Overbeeka, czyli 

Jan Paweł II w krzywym zwierciadle Marcin 

Przeciszewski (KAI) pokazuje i wylicza błędy, 

przekręty, fałszywe interpretacje oraz kłamstwa 

zawarte w książce holenderskiego dziennikarza 

Ekke Overbeeka „Maxima Culpa. Jan Paweł II 

wiedział” wydanej przez Wydawnictwo Agora.  

Ekke Overbeek jest autorem panegiryku „Euro-

topper Tusk – Nowa Polska w Europie” wydane-

go w 2014 r. Dziennikarz jest znany jako zaciekły 

wróg Kościoła i wartości chrześcijańskich.  

„Książka pisana jest pod z góry ustalone tezy, 

a jej autora cechuje brak warsztatu historycznego 

i niemal kompletny brak krytycyzmu wobec źró-

deł wytworzonych przez komunistyczną SB”. 
https://www.ekai.pl/maxima-culpa-overbeeka-czyli-jan-

pawel-ii-w-krzywym-zwierciadle/  

Antoni Winiarski 

 

 

Głosy Klubów Inteligencji Katolickiej  

 
Bielsko-Biała 

 

https://www.ekai.pl/maxima-culpa-overbeeka-czyli-jan-pawel-ii-w-krzywym-zwierciadle/
https://www.ekai.pl/maxima-culpa-overbeeka-czyli-jan-pawel-ii-w-krzywym-zwierciadle/
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W OBRONIE WIZERUNKU I DOBREGO 

IMIENIA ŚW. JANA PAWŁA II 

W związku z kampanią prowadzoną przeciwko 

dobremu imieniu św. Jana Pawła II, będącego 

dla nas wzorem i autorytetem, Klub Inteligencji 

Katolickiej św. Józefa w Bielsku-Białej pragnie 

wyrazić swoje oburzenie i dezaprobatę.  

Dziękujemy Panu Bogu, że ponad czterdziesto-

letnia działalność naszego Stowarzyszenia roz-

poczęła się w czasie pontyfikatu Ojca Św. JPII, 

którego umiłowanie człowieka, społeczne na-

uczanie i służba Kościołowi, zachęcała nas do 

społecznego działania, w tym do niesienia po-

mocy potrzebującym. Spotkania z człowiekiem 

modlitwy, Ojcem Św. Janem Pawłem II Wielkim 

były pełne przeżyć i wzruszeń, dodawały nam 

wiary oraz dostarczały nam sił i energii. 

W wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informa-

cyjnej ks. bp Sławomir Oder, postulator procesu 

beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego JPII, które-

go gościliśmy w tamtym czasie również w Biel-

sku-Białej, obecnie biskup gliwicki, powiedział: 

„ …A dokonywane dziś usiłowanie podważania 

autorytetu Jana Pawła II wpisuje się w kontekst 

odwiecznej walki pomiędzy dobrem i złem…”. 

W 2004 r. przygotowaliśmy program słowno-

muzyczny „Musicie być mocni mocą wiary” w 25 

rocznicę I Pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do 

Polski w 1979 r., która odegrała wielką rolę w po-

wstaniu w 1980 r. w Polsce „Solidarności” i prze-

mian demokratycznych nie tylko w Polsce, ale 

i innych krajach np. zburzenie muru w Berlinie.  

W KDO „Józefów” w okresie żałoby po śmier-

ci Jana Pawła II modliliśmy się w naszej kaplicy 

i błagaliśmy Pana, aby pozwolił nam dożyć 

chwili wyniesienia Go na ołtarze.  
 

 
 

Wierzymy, że ta medialna nagonka na Jana 

Pawła II będzie kolejną nieudaną próbą niszcze-

nia wizerunku tego Wielkiego i Świętego Polaka. 

Bielsko-Biała, 10.03.2023 r. 

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej 

im. św. Józefa w Bielsku-Białej 

Radom 

 
 

Radom, 10 marca 2023 r.  

Stanowisko 

Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, 

w sprawie oszczerczych pomówień 

i niszczenia autorytetu 

Świętego Papieża Jana Pawła II 
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rozpę-

tanej kampanii medialnych ataków godzących 

w dobre imię kard. Karola Wojtyły – Papieża Ja-

na Pawła II. Oparta na manipulacji i pomówie-

niach haniebna nagonka jest próbą skompromi-

towania jednego z najwybitniejszych Synów 

Polskiej Ziemi, który w znaczący sposób przy-

czynił się do pokonania imperium zła i do odzy-

skania przez nasz naród wolności po latach ko-

munistycznej dyktatury. Jako niezłomny obrońca 

praw człowieka upominał się także o ludzi 

skrzywdzonych w związku z Robotniczym Pro-

testem 25 czerwca 1976 r.  

Podjęta w mediach próba zniszczenia wizerun-

ku Papieża jest oparta na informacjach zafałszo-

wanych i tendencyjnych, a cała akcja prowadzo-

na jest z wykorzystaniem materiałów z dawnych 

komunistycznych archiwów, które były zbierane 

i tworzone w celu walki z Kościołem i z niepod-

ległościowymi aspiracjami Polaków.  

Atak na Świętego Jana Pawła II jest kolejnym 
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elementem walki z Kościołem Katolickim, 

z cywilizacją chrześcijańską i z wartościami, 

które dla bardzo wielu ludzi są źródłem 

tożsamości i godności ludzkiej. Nie godzimy się, 

aby życie społeczne opierało się na 

insynuacjach, kłamstwach i nikczemności. 

Będziemy walczyć o prawdę, aby Boża Miłość 

nie została stłamszona i wyrugowana z naszego 

życia. Będziemy walczyć o dobre imię św. Jana 

Pawła II, którego mogliśmy gościć w naszym 

mieście 4 czerwca 1991 r. i który pozostaje 

w naszych sercach jako Honorowy Obywatel 

Miasta Radomia! 

Sekretarz Klubu Urszula Wolszczak-Paluch 

Kapelan Klubu ks. kan. Krzysztof Ćwiek 

Prezes Klubu Józef Deja 

Honorowi Członkowie Klubu Jan Rejczak 

Krzysztof Starnawski 

Do wiadomości: 

1. J.E. abp Wacław Depo – Metropolita 

Częstochowski 

2. J.E. bp Marek Solarczyk – Ordynariusz 

Radomski 

3. Kluby Inteligencji Katolickiej w Polsce 

4. Pan Radosław Witkowski – Prezydent Miasta 

Radomia 

5. Pani Kinga Bogusz – Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Radomiu 

6. Katolicka Agencja Informacyjna 

7. Gość Radomski AVE 

8. Radio PLUS Radom 

 

Opole  

 

Opole, 15.03.2023 r. 

Uchwała zarządu Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Opolu w sprawie obrony 

dobrego imienia św. Jana Pawła II 

Święty Jan Paweł II przez wielu uważany jest 

za najwybitniejszego Polaka i jednego 

z najwybitniejszych papieży. Jego papieskie 

nauczanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki 

dyplomatyczne przyczyniły się do upadku 

komunizmu w Europie oraz odnowy duchowej 

milionów ludzi na całym świecie. Jest dla nas 

moralnym punktem odniesienia, nauczycielem 

wiary, a także orędownikiem w niebie.  

Szokują nas próby zdyskredytowania jego 

osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski 

o prawdę i dobro. Autorzy tych 

dyskredytujących głosów podjęli się oceny 

Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często 

ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, 

bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby 

Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne 

źródła bez próby weryfikacji. 

Jak w swoim orędziu podkreślił przewodniczą-

cy Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stani-

sław Gądecki to właśnie poczynając od decyzji 

Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wy-

siłek powołania struktur i opracowania jedno-

znacznych procedur, by zapewnić bezpieczeń-

stwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać 

winnych przestępstw seksualnych, a przede 

wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wyda-

jąc dokument Sacramentorum sanctitatis tutela 

dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wy-

rządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno 

z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobo-

wiązał wszystkie episkopaty świata do wprowa-

dzenia szczegółowych norm postępowania w ta-

kich przypadkach. Była to decyzja ze wszech 

miar bezprecedensowa i przełomowa. Dlatego 

nie możemy być obojętni na wspomniane próby 

dyskredytowania osoby świętego papieża Jana 

Pawła II.  

Jako katolicy chcemy kierować się 

przykazaniem Jezusa „miłujcie nieprzyjaciół 

waszych” i apelujemy do katolików o modlitwę 

w intencji nieprzyjaciół Kościoła, a do 

niewierzących apelujemy o rozumną refleksję 

w ocenie działań Jana Pawła II. 

Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, 

jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego 

Papieża. 

Prezes Klubu 

Antoni Duda 

 



 22 

Katowice 

 
 

 

Oświadczenie 

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 

w sprawie ataków na św. Jana Pawła II 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach wyraża zdecydowany protest przeciwko po-

dejmowanym ostatnio próbom zniesławienia osoby 

i dzieła św. Jana Pawła II.  

Oskarżenia Jana Pawła II o tuszowanie pedofilii 

w Kościele w czasie, gdy był metropolitą krakow-

skim, które pojawiły się w reportażu Marcina Gu-

towskiego „Franciszkańska 3” w TVN 24 

i w książce Ekke Overbeeka „Maxima Culpa. Jan 

Paweł II wiedział”, są pozbawione warsztatu histo-

rycznego, tak potrzebnego dla tego typu publikacji. 

Opieranie się w podawanych tezach jedynie na 

„wiarygodnych” zeznaniach tzw. księży patriotów 

‒ gorliwych współpracowników Służby Bezpie-

czeństwa, bez przeanalizowania wszystkich do-

stępnych źródeł, jest po prostu matactwem. Od 

dziennikarza wymaga się krytycznej oceny źródeł.  

Podczas procesów beatyfikacyjnego i kanoniza-

cyjnego, zgodnie z obowiązującymi procedurami 

w prawie kanonicznym, w procesach uczestniczył 

advocatus diaboli (promotor fidei), który dokład-

nie zbadał wszystkie materiały dotyczące Karola 

Wojtyły. Nie znaleziono nic, co uniemożliwiało 

ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym i świę-

tym.  

Apelujemy do członków KIK w Katowicach, 

członków pozostałych KIK-ów w Polsce oraz 

wszystkich ludzi dobrej woli, dla których nauka 

św. Jana Pawła II była drogowskazem w życiu in-

dywidualnym, rodzinnym i narodowym, o studio-

wanie jego bogatego nauczania oraz o modlitwę.  

Prezes KIK w Katowicach 

Andrzej Dawidowski 

 

 

Nie bądźmy bierni wobec uderzenia 

w Jana Pawła II 
 

Bezpłatny dodatek specjalny do 4 tygodników 
 

 
Jan Paweł II. Odkrywamy prawdę. 30.01.2023. 

 

       
Gość Niedzielny, nr 4, rok C, 29 I 2023 r. 

Niedziela, nr 5, 29 I 2023 r. 

Idziemy, nr 5 (900), 29 I 2023 r. 

Sieci, nr 5 (531), 30 I – 5 II 2023 r. 
 

Spis treści 

Redaktorzy naczelni: ks. Jarosław Grabowski, 

„Niedziela”; ks. Adam Pawlaszczyk, „Gość Nie-

dzielny”; ks. Henryk Zieliński, „Idziemy” – 

W obronie świętego s. 2-3 

Grzegorz Polak, publicysta „Niedzieli” – Dla-

czego Jan Paweł II jest atakowany, s. 4-5 
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Bogumił Łoziński, publicysta „Gościa Nie-

dzielnego” – Oskarżenia bez pokrycia, s. 6-7 

Grzegorz Górny, publicysta „Sieci” – Pułapka 

ahistoryczności, s. 8-9 

Milena Kindziuk, dziennikarka, adiunkt w In-

stytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 

UKSW – Papieski rachunek sumienia, s. 10-11 

Ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, publicysta 

„Idziemy” – O świętości, która parzy Złego, 

s. 12-13 

Ks. Sławomir Oder, postulator w procesie ka-

nonizacyjnym św. Jana Pawła II – Kompleks 

Herostratesa, s. 14-15 

Bronisław Wildstein, pisarz, publicysta, tygo-

dnik „Sieci” ‒ Zniszczyć Jana Pawła II, s. 14-

15 

 

Miliony świadków świętości Papieża 

są wezwane do zabrania głosu. Nie ma  

opamiętania w oskarżaniu Jana Pawła II! 

(…)                        Ks. prof. Janusz Królikowski,  

Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 1 (147), s. 74-76 

 

Św. Janie Pawle II wstawiaj się za nami, 

wstawiaj się za Polską – Ojczyzną naszą 

Akcja Katolicka w Polsce staje w obronie 

świętości i dobrego imienia Jana Pawła II, na-

szego Świętego Patrona. Wyrażamy nasz zdecy-

dowany sprzeciw wobec szkalowania jego Oso-

by i wprowadzania do przestrzeni publicznej, 

oderwanego od rzeczywistości wizerunku tego 

Wielkiego Świętego Polaka.  

Ciągle jesteśmy naocznymi świadkami życia 

Jana Pawła II a w wielkiej spuściźnie pozosta-

wionego jego nauczania, odnajdujemy odniesie-

nie do źródeł Bożej prawdy, wolności a nade 

wszystko zachowania godności przynależnej 

każdemu człowiekowi. Bolejemy też nad każ-

dym grzechem, tak jak to czynił Św. Jan Paweł 

II, przyjmujemy jego wypowiedzi i działania, 

również w sprawach potrzeby oczyszczenia Ko-

ścioła z przestępstw w sferze seksualnej. 

W rozpętanej medialnej nagonce, poprzez próbę 

zniesławienia Papieża Polaka, odnajdujemy nie-

nawistny atak na nas katolików na nasze autoryte-

ty, na młodzież i nasze rodziny, które na funda-

mencie Bożego ładu pragną budować swoje życie. 

Odrzucamy atak na nasze świątynie, bluźnierstwa 

wprowadzane w naszą kulturę i wprowadzany 

przez media nieustanny zamęt. Nie zgadzamy się 

na narzucanie nam programów i niemoralnych 

wzorców. Nie pozwolimy na burzenie polskich, 

chrześcijańskich systemów wartości.  

Wielki zryw i jedność ludzi wiary, w tym 

przedstawicieli Akcji Katolickiej w obronie 

świętości Jana Pawła II pokazuje, że jest możli-

we postawienie swoistego oporu antykulturze. 

Naród Polski zawsze stał na straży Bożych war-

tości. Ufamy, że takie też świadectwo pozostawi 

nasze pokolenie. 

Przeżywając czas Wielkiego Postu jako ludzie 

Akcji Katolickiej i wierni Kościoła pozostajemy w 

bliskości z wizerunkiem Świętego przytulonego do 

Krzyża Zbawiciela. Niech Święty Jan Paweł II, tak 

dziś poniżany i odarty z godności będzie naszym 

największym orędownikiem przed Bogiem.  

Św. Janie Pawle II – wstawiaj się za nami, 

uproś otrzeźwienie dla pogubionych sumień rze-

szy Polaków, wstawiaj się za Polską – Ojczyzną 

naszą. 

Urszula Furtak,  

prezes Akcji Katolickiej w Polsce  

08 marca 2023 r. 
 

 
 

Nadesłał Rajmund Rał 

 
Sieci, nr 11 (537) 

13-19 III 2023 r. 

 

UJAWNIAMY:  

TAK KŁAMIĄ O PAPIEŻU 

 

POLOWANIE NA 

WOJTYŁĘ. ZA POMOCĄ 

MEDIALNEJ 

MANIPULACJI PRÓBUJĄ 

DOKOŃCZYĆ TO, CO ZACZĘŁA 

KOMUNISTYCZNA BEZPIEKA 
 

Grzegorz Górny: Uderzenie w Jana Pawła II to 

uderzenie w naszą wspólnotę, s. 3 

Milena Kindziuk: Anatomia manipulacji, s. 22-24 

Marzena Nykiel: Kogo zaatakują po św. Janie 

Pawle II?, s. 26-27 
 

Posłuchajmy JPII 

Do 2 kwietnia Program 1 Polskiego Radia 

emituje nagrania z wypowiedziami Jana Pawła 

II. Cyklu „Ufam, że mnie słyszycie. Alfabet Jana 

Pawła II” można posłuchać od poniedziałku do 

piątku o godz. 18.36, w soboty o godz. 18.33, 

w niedziele o godz. 18.25. 
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UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 9 marca 2023 r. 

w sprawie obrony dobrego imienia 

św. Jana Pawła II 

Papież Jan Paweł II, podczas pierwszej piel-

grzymki do Polski, wypowiedział w Warszawie 

historyczne słowa:  

„Niech zstąpi Duch Twój!  

Niech zstąpi Duch Twój!  

I odnowi oblicze ziemi.  

Tej Ziemi!”  

Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły 

miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród 

polski w dążeniach do odzyskania wolności 

i niepodległego bytu państwowego.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie 

potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą 

w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy 

PRL, której obiektem jest Wielki Papież – św. 

Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. 

Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II 

materiałami, których nie odważyli się wykorzy-

stać nawet komuniści.  

„Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miej-

sce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowa-

ne upominanie się o prawo naszej ojczyzny do 

wolności wśród narodów Europy, Jego praktycz-

na obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca 

Świętego najważniejszym z ojców niepodległo-

ści Polski” – głosi uchwała Sejmu ustanawiająca 

rok 2020 Rokiem Jana Pawła II przyjęta zaled-

wie cztery lata temu niemal jednogłośnie, ponad 

politycznymi podziałami.  

Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają 

ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowa-

nia życia społecznego. „Historia uczy, że demo-

kracja bez wartości łatwo się przemienia w jaw-

ny lub zakamuflowany totalitaryzm”; te słowa 

Papieża Polaka, wypowiedziane w gmachu Sej-

mu w roku 1999, stają się współcześnie niestety 

coraz bardziej aktualne.  

Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, 

którego cały wolny świat uznaje za filar zwycię-

stwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest 

symbolem odzyskania przez Polskę niezależności 

i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym 

wielokrotnie przypominali w swoich wystąpie-

niach światowi przywódcy, także prezydent USA 

Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce.  

Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Pola-

ków oraz społeczeństw całego świata. Niósł świa-

dectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła 

Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Euro-

py i świata. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przy-

szłych pokoleń przypomnieć, że Papież Polak był 

niestrudzonym orędownikiem praw człowieka 

i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świa-

ta. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa lu-

dzi pracy i sprawiedliwość społeczną.  

Jako posłanki i posłowie wyrażamy wdzięcz-

ność wobec wszystkich obywateli, którzy stanęli 

w obronie św. Jana Pawła II. Zrobili to zarówno 

ludzie dalecy od Kościoła, jak i ci, którzy do 

niego należą i od lat walczą o naprawienie błę-

dów popełnianych po ujawnieniu nadużyć. 

Niech nasza postawa będzie świadectwem dla 

wszystkich, którzy próbują odebrać nam godność 

i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie 

tylko dla społeczeństwa, ale i dla całej klasy po-

litycznej, w czasach gdy rodziła się nasza demo-

kracja. Polacy i ich demokratycznie wybrani 

przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by 

zniszczono pamięć o Nim za pomocą materiałów 

sfabrykowanych przez system komunistyczny, 

któremu się sprzeciwiał.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu za-

sług Jana Pawła II dla obrony tożsamości, wol-

ności i wspólnoty narodowej, składa wielkiemu 

rodakowi wyrazy uznania i wdzięczności. 

 MARSZAŁEK SEJMU 

Elżbieta Witek 
https://www.sejm.gov.pl/media9.nsf/files/MPRA-

CPRNUV/%24File/Uchwa%C5%82a%20Sejmu%20w%2

0sprawie%20obrony%20dobrego%20imienia%20%C5%9

Bw.%20Jana%20Paw%C5%82a%20II.pdf 

 
Klub/ 

koło 

Licz- 

ba 

Gło- 

so- 

wało 

Za Prze- 

ciw 

Wstrzy- 

mało 

się 

Nie 

głoso- 

wało 

PiS 228 227 227 0 0 1 

KO 126 1 1 0 0 125 

Lew. 44 39 0 39 0 5 

KP 24 23 23 0 0 1 

Kon. 9 7 7 0 0 2 

Pol. 6 1 0 1 0 5 

Por. 4 4 4 0 0 0 

Kuk. 3 3 3 0 0 0 

LD 3 1 0 1 0 2 

PS 3 3 3 0 0 0 

Wol. 3 3 0 2 1 0 

niez. 7 6 3 0 3 1 

 460 318 271 43 4 142 

Wyniki głosowania nad całością uchwały Sejmu 

z 9 marca 2023 r.  
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowani

a&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=73&NrGlosowania=12 
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PiS – Klub Parlamentarny Prawo 

i Sprawiedliwość 

KO – Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska 

– Platforma Obywatelska, Nowoczesna, 

Inicjatywa Polska, Zieloni  

Lew. ‒ Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa 

Lewica, Razem)  

KP – Klub Parlamentarny Koalicja Polska – 

PSL, UED, Konserwatyści 

Kon. – Koło Poselskie Konfederacja 

Pol. – Koło Parlamentarne Polska 2050 

Por. – Koło Parlamentarne Porozumienie 

Kuk. – Koło Poselskie Kukiz’15 

LD – Koło Parlamentarne Lewicy 

Demokratycznej 

PS – Koło Poselskie Polskie Sprawy 

Wol. – Koło Poselskie Wolnościowcy 

niez. – posłowie niezrzeszeni 
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/kluby_stat 

 

 

 

Oświadczenie 

Prezydium Krajowej Rady  

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

W związku z pojawiającymi się w ostatnich 

doniesieniach medialnych na temat osoby Świę-

tego Jana Pawła II Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży pragnie podkreślić swoją niezachwia-

ną wiarę w autorytet świętego papieża. Nie zga-

dzamy się na praktykę niszczenia osoby, która 

tak wiele uczyniła dla dobra nas, młodych ludzi. 

Nie mamy wątpliwości, że dla św. Jana Pawła II 

młodzież była najważniejsza. To właśnie do mło-

dych zwracał się wiele razy w sposób szczególny, 

starając się jak najlepiej towarzyszyć im w drodze 

dorastania. Niewątpliwym potwierdzeniem przy-

jętej przez niego postawy są organizowane do 

dziś Światowe Dni Młodzieży, gromadzące mło-

dych ludzi z całego świata. Nie można przy tej 

okazji nie wspomnieć o życiorysach 

i świadectwach tysięcy osób, na życie których po-

stawa świętego Papieża wywarła realny wpływ, 

stanowiąc wzór do naśladowania na całe życie. 

Jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży za-

pewniamy także o naszych stałych wysiłkach 

i trosce o rozwój młodego człowieka i jego bez-

pieczeństwo wedle inspiracji, jakie zostawił św. 

Jan Paweł II. Dobremu Bogu, w modlitwach za 

jego wstawiennictwem, powierzmy cała wspól-

notę Kościoła, naszą Ojczyznę oraz młodzież.  

Nauczaniu św. Jana Pawła II i testamentowi 

nam pozostawionemu – wołamy nasze: Gotów! 

W imieniu Prezydium KR KSM 

Martyna Gieleta 

Przewodnicząca 

Sulejówek, 8.03.2023 r. 

Nasz Dziennik, nr 58 (7626), 10 III 2023, s. 6 

 

W obronie Jana Pawła II 

Oświadczenie Stowarzyszenia „Godność” 

My, byli działacze „Solidarności” – uczestnicy 

podziemia lat 1981-1989, więźniowie polityczni 

zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Godność”, poru-

szeni narastającą nagonką na cześć i pamięć św. 

Jana Pawła, stanowczo protestujemy przeciw 

bezczeszczeniu imienia naszego wielkiego Ro-

daka, obrońcy i przewodnika. Pielgrzymką 

w 1979 roku „obudził” Polaków do wolności 

i towarzyszył naszej walce aż do końca, stając 

się ojcem odzyskanej niepodległości Polski. 

My, szarzy żołnierze „Solidarności”, dobrze 

pamiętamy, ile zawdzięczamy Janowi Pawłowi 

II. Przebywając w więzieniach i aresztach czy 

ukrywając się przed komunistycznymi organami, 

byliśmy przekonani, że tylko „nasz papież” mo-

że pomóc Ojczyźnie. (…) 

Następnie, w pamiętnym roku 1987, na gdań-

skiej Zaspie upomniał się o prawa ludzi pracy, 

przypominając Polakom i światu o zasługach 

zdelegalizowanej „Solidarności”. (…) 

Był Papieżem z tych, których nazywano wiel-

kimi – uznawany za „proroka naszych czasów”, 

służącego ludziom na całym świecie. (…) 

„Obecna walka poprzez kłamstwa i insynuacje 

jest drugim zamachem na św. Jana Pawła II. 

Niszczy się Go – Jego, obrońcę człowieka, 

obrońcę małżeństwa i rodziny. Próbuje się 

odrzeć z czci i szacunku…” – napisał ks. abp 

Marek Jędraszewski. W pełni podzielamy tę opi-

nię.  

Haniebne ataki na Jana Pawła II, których 

skrajnym przypadkiem jest ostatni film emito-

wany w stacji znanej z polowania na Kościół 

i lansowania środowisk oraz wartości antychrze-

ścijańskich, to świadome i prowokacyjne pod-

ważanie autorytetu osoby dla Polaków funda-

mentalnie ważnej. A przez to – dzielenie i osła-

bianie moralnej tkanki Narodu i osłabianie nas 

jako wspólnoty. Potępiamy to zdecydowanie, 

zwłaszcza w okolicznościach zagrożenia, w ja-

kich od roku znajduje się nasz kraj. Dziś bowiem 

potrzebujemy zgody i spokoju, a nie zamętu 

i wewnętrznej wojny. 

Protestujemy przeciw takim sposobom docho-

dzenia do prawdy i takiemu dziennikarstwu, ja-

kie prezentuje TVN. (…) 
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Świętemu Janowi Pawłowi II zbyt dużo za-

wdzięczamy, aby pozwalać na Jego obrażanie. 

Zawdzięczamy my – jako Naród, i my – jako 

wolna Rzeczypospolita, której fundamenty two-

rzyli wprawdzie różni wielcy, ale On był wśród 

nich największy. 

W imieniu Stowarzyszenia „Godność” 

Stanisław Fudakowski, Sekretarz 

Czesław Nowak, Prezes 

Andrzej Osipów, Wiceprezes 

Gdańsk, dnia 9.03.2023 r. 

Nasz Dziennik, nr 58 (7626), 10 III 2023, s. 6 

 

Oświadczenie w sprawie ataków  

na Jana Pawła II 

WPIS: PCI1 ‒ 12 MARCA 2023  

Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od 

Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu. 

– kard. Stefan Wyszyński 

Jako środowisko akademickie i społeczne sku-

pione w Akademickich Klubach Obywatelskich 

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pozna-

niu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Ka-

towicach, Lublinie, Toruniu, Olsztynie, Wrocła-

wiu oraz AKO im. Jana Pawła II w Szczecinie 

wyrażamy zdecydowany protest przeciwko pró-

bom zniesławienia osoby i dzieła, wielkości 

i świętości Jana Pawła II. 

Zwracamy uwagę, że podjęte próby dyskredy-

tacji osoby i dokonań Jana Pawła II, osadzone 

w rzekomej kwerendzie materiałów źródłowych, 

urągają zarówno podstawowym zasadom prowa-

dzenia badań naukowych, jak i dociekań publi-

cystycznych; ponadto są wykorzystywane w ha-

niebnej grze politycznej. Nie uwzględniają 

oczywistych faktów, deprecjonują znaczenie 

rzeczywistości, mają charakter ahistoryczny, 

ignorujący istniejące prawo. Noszą wszelkie 

znamiona preparowania fałszywych zarzutów, 

znanego z działań kierowanych przeciwko Karo-

lowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II przez służby 

komunistyczne, co zostało opisane w stosow-

nych publikacjach naukowych. Jesteśmy zara-

zem świadomi, że te donosy na św. Jana Pawła II 

nie są w stanie przekreślić jego świętości, wiel-

kości i znaczenia historycznego. Dlatego też je-

dynym realnym celem tych ataków jest nasza 

wspólnota wiary i kultury, wspólnota Kościoła w 

Polsce, wspólnota naszego narodu. 

W 1979 r. Jan Paweł II, przybywając do Polski 

komunistycznej, przypomniał nam chrześcijań-

skie oblicze ojczyzny; przypomniał nam, że byli-

śmy i jesteśmy wolnym narodem, z prawem do 

samostanowienia, a także – pełnoprawnymi 

obywatelami Europy. Wobec projektu homo 

sovieticus przypomniał, że „człowieka nie moż-

na zrozumieć bez Chrystusa”. Przypomniał, że 

Polska od tysiąca lat kształtowała się w świecie 

wartości katolickich, które stały się jednym 

z najważniejszych wyznaczników tożsamości 

naszego Narodu. Dlatego próby ugodzenia 

w pamięć o osobie i dziełach św. Jana Pawła II 

traktujemy jako zamach na podmiotowość i toż-

samość Polaków. 

Wobec takich poczynań wyrażamy katego-

ryczny sprzeciw. Jednocześnie apelujemy do 

przedstawicieli świata mediów o świadomość 

przynależności do sfery środków społecznego 

komunikowania, a nie sfery propagandy. Apelu-

jemy do uczestników życia publicznego o nie-

wykorzystywanie kłamstwa w walce politycznej, 

o elementarne zasady uczciwości. Apelujemy do 

przedstawicieli świata nauki o rzetelność w wy-

rażaniu opinii dotyczących spraw fundamental-

nie ważnych. Apelujemy także do przedstawicie-

li wspólnoty Kościoła katolickiego w Polsce 

o wierność nauczaniu Papieża i pamięć o Jego 

słowach z bierzmowania dziejów i narodu doko-

nanego na Błoniach krakowskich w 1979 r.: 

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to 

duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, 

raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – 

taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 

świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli 

się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami 

tych korzeni, z których wyrastamy. 

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewod-

niczący AKO Poznań 

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprze-

wodniczący AKO Poznań 

prof. dr  hab. Bogusław Dopart – przewodniczą-

cy AKO Kraków 

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodni-

czący AKO Warszawa 

prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodni-

czący AKO Łódź 

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – prze-

wodniczący AKO Katowice 

prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – prze-

wodniczący AKO Gdańsk 

dr hab. prof. UMCS Mirosław Szumiło – prze-

wodniczący AKO Lublin 

prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodni-

cząca AKO Olsztyn 

dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO 

Toruń 

prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewod-

niczący AKO Wrocław 
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dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący 

AKO Szczecin 
 

Podpisy pod oświadczeniem można składać na 

stronie internetowej Akademickich Klubów 

Obywatelskich: 

https://ako.poznan.pl/category/oswiadczenia/ 

Po złożeniu podpisu w tabeli należy poczekać 

aż przyjdzie e-mail od AKO w Poznaniu 

z prośbą o potwierdzenie podpisu. Po 

potwierdzeniu podpis zostaje dołączony do listy.  

 
Podpisy pod Apelem w obronie św. Jana Pawła 

II można składać pod adresem: 

https://obronmyjp2.pl.  
 

Szanowny Pan Maciej Świrski. Przewodni-

czący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

TVN24 w dokumencie „Franciszkańska 3” 

oskarżył św. Jana Pawła II o to, że jako arcybi-

skup krakowski ukrywał przypadki pedofilii 

w Kościele, a kardynała Adama Sapiehę o to, że 

był seksualnym drapieżcą. Marcin Gutowski, au-

tor dokumentu na potwierdzenie swoich tez nie 

przedstawił jednak wiarygodnych dowodów, 

a fakty nie pasujące do tezy przemilczał. 

W dokumencie brakuje informacji m.in. o tym, 

że: 

‒ jeden z kluczowych świadków, zmarły były 

arcybiskup Milwaukee był homoseksualistą, któ-

ry wchodził w związki z wieloma mężczyznami, 

jednemu z mężczyzn zapłacił 450 tys. dolarów 

za milczenie defraudując pieniądze diecezji 

i sam oskarżony był o tuszowanie pedofilskich 

skandali; 

‒ jeden z księży-pedofilów, których sylwetki 

przedstawił reportaż, został suspendowany od 

razu jak tylko kardynał Karol Wojtyła dowie-

dział się o jego przestępczej działalności. Jego 

sprawa jest dowodem na to, że kardynał Wojtyła 

reagował na pedofilię a nie czegoś odwrotnego, 

jak próbuje dowodzić reportaż; 

‒ „zeznania” ks. Andrzeja Mistata obciążające 

kardynała Adama Sapiehę pochodzą z przesłu-

chań UB w szczycie stalinizmu, gdy ks. Mistat 

był więźniem oskarżonym o szpiegostwo i grozi-

ła mu kara śmierci. 

Autor wygłasza za to bardzo wiele jedno-

znacznych komentarzy w rodzaju: „Karol Wojty-

ła wiedział”, opartych wyłącznie o plotki oraz 

własne interpretacje zdarzeń. Manipuluje świa-

dectwem kluczowego świadka, który mówi że 

informował kardynałowi Wojtyłę o pedofilii jed-

nego z księży i on chciał wyciszyć temat. Widz 

nie zorientuje się, że wkrótce po tej wizycie kar-

dynał Wojtyła podjął działania wobec rzeczone-

go księdza. 

Pedofilia jest obrzydliwą zbrodnią. Oskarżenie 

kogoś o tuszowanie pedofilii jest dla niego wy-

rokiem cywilnej śmierci. Nie można czegoś ta-

kiego robić, jeśli nie ma się na to mocnych do-

wodów. Reportaż „Franciszkańska 3” jest kolej-

nym zamachem, który został dokonany na św. 

Jana Pawła II – tym razem jest to zamach na pa-

mięć o nim. 

Prosimy o interwencję w tej bulwersującej 

sprawie. 

https://proelio.pl/petycje/viewpetition/27-

sprzeciwiamy-sie-szkalowaniu-sw-jana-pawla-ii 
 

Podpisałem 19 marca 2023 – niżej podzięko-

wanie. 

19.03.2023 14:02 Proelio <kon-

takt@studioproit.pl> napisał(a): 

Sz.P. Stanisław Waluś  

Dziękujemy za podpisanie petycji 

Sprzeciwiamy się szkalowaniu św. Jana Pawła 

II. To niezmiernie ważne, że są tacy ludzie 

dobrej woli, którzy chcą z nami wspólnie działać 

na rzecz wartości. Każdy głos ma znaczenie! 
 

 
Instrukcja przesłania skargi drogą 

elektroniczną za pośrednictwem  

strony internetowej KRRiT 

Na stronie internetowej KRRiT, 

https://www.gov.pl/Web/Kerit, w zakładce 

„Składanie skarg i wniosków” znajduje się 

„Formularz skargi na audycję, program lub 

serwis VOD”. Po otwarciu formularza 

wypełniamy go według wzoru podanego poniżej, 

dodając w odpowiednich miejscach swoje dane. 

‒ Tytuł audycji (lub inna informacja 

umożliwiająca identyfikację przekazu będącego 

przedmiotem skargi). Wpisujemy: cykl „Czarno 

na białym”, reportaż „Franciszkańska 3”. 

‒ Nazwa programu (nadawca): TVN24 

(obecny właściciel: Warner Bros. Discovery). 

‒ Data i godzina emisji: 6 marca 2023 r., godz. 

20.30. 

Od miejsca „Treść skargi” należy wpisać 

skargę. Można skorzystać z treści przykładowej 

zamieszczonej obok, która należy skopiować ze 

strony internetowej „Naszego Dziennika”, albo 

wpisać poniższy tekst samodzielnie. Na końcu 

klikamy przycisk „Wyślij”. 

Nasz Dziennik, nr 63 (7631), 16 III 2023, s. 4 
 

Opracował Stanisław Waluś 
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Sakra biskupia ks. prałata Sławomira 

Odera i ingres Księdza Biskupa  

do katedry Świętych Apostołów  

Piotra i Pawła w Gliwicach 
  

 
Gość Niedzielny, nr 11, rok C, 19 III 2023, s. 1. 
 

Nowy Biskup objął urząd 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 11, 

rok C, 19 III 2023, s. 6. 

Oto jestem 

Klaudia Cwołek, Gość Niedzielny, nr 11, rok C, 

19 III 2023, Gość Gliwicki, s. I-III 

Pokora to bliskość 

Klaudia Cwołek, Gość Niedzielny, nr 11, rok C, 

19 III 2023, Gość Gliwicki, s. IV 
 

PS Moje sprawozdanie z czuwania w piątek 10 

marca w kościele Chrystusa Króla i uroczystości 

w katedrze w sobotę 11 marca ukaże się w na-

stępnym numerze „Dlatego”  
 

 
 

Katowice, 15 marca 2023 r. 

 

   Jego Ekscelencja 

   ks. bp Sławomir Oder 

   Biskup Gliwicki 

 

 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach serdecznie gratuluje objęcia swoją opieką 

duszpasterską Diecezji Gliwickiej, na terenie 

której mają siedzibę dwie sekcje naszego Klubu; 

w Gliwicach i w Zabrzu. Klub zgodnie ze Statu-

tem jest społeczną organizacją katolików, którzy 

zgodnie ze swoim światopoglądem w oparciu 

o naukę Kościoła katolickiego mają na celu: 

 działalność dla kształtowania osobowości 

ludzkiej i wychowania człowieka świadome-

go swych obowiązków patriotycznych, oso-

bistych i społecznych, 

 działalność społeczno-kulturalną, oświato-

wo-wychowawczą i charytatywno-

opiekuńczą, ze szczególnym uwzględnieniem 

tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski 

i kultury regionalnej Śląska, 

 podejmowanie działań zapobiegających zja-

wiskom patologii społecznej, 

 wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów 

w sprawach dotyczących zagadnień moral-

nych, kulturalnych, społecznych, gospodar-

czych i politycznych. 

 

Klub posiada opiekuna duchowego, którym 

jest ks. dr hab. Józef Kozyra. Asystentem ko-

ścielnym sekcji gliwickiej został mianowany ks. 

Jakub Płonka. 

 

Na początku pasterskiego posługiwania w Die-

cezji Gliwickiej wspólnota Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach życzy Księdzu Bisku-

powi nieustannej asystencji Ducha Świętego, 

błogosławieństwa Bożego, prowadzenia przez 

Jezusa Chrystusa i wspierania Jego Ekscelencji 

przez Matkę Bożą. 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku, 
 

Wiceprezes KIK w Katowicach i członek Sekcji 

w Gliwicach Stanisław Waluś 

 

Prezes KIK w Katowicach Andrzej Dawidowski  
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Murem za prof. Półtawską! 
Już 12 tys. podpisów zebrano pod petycją 

wsparcia dla prof. Wandy Półtawskiej. Środowi-

ska antyklerykalne i lewicowe protestowały 

przeciwko wyborowi profesor na patronkę 

otwartego na początku marca nowego oddziału 

noworodkowego w Szpitalu Ginekologiczno-

Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego 

w Krakowie. Zarzucano jej… sprzeciw wobec 

aborcji. (…) Petycję „Wspieramy profesor Wan-

dę Półtawską” można podpisać za pośrednic-

twem strony proelio.pl. 

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny,  

nr 11, rok C, 19 III 2023, s. 6 

 

Szanowny Pan Antoni Marcinek, Dyrektor 

Szpitala ginekologiczno-położniczego  

im. R. Czerwiakowskiego 

Dziękujemy za wybór prof. Wandy Półtawskiej 

na patrona nowego oddziału noworodkowego. 

Prof. Wanda Półtawska, jako osoba wielce zasłu-

żona w działalności na rzecz rodziny oraz dzieci, 

wspaniale nadaje się do takiej roli. Wybór jej za 

patrona jest pięknym sygnałem dla pacjentów, że 

w szpitalu szanuje się i walczy o życie każdego 

dziecka, także o życie tych najciężej chorych.  

https://www.proelio.pl/component/onispetition

s/petitions/viewpetition/25-wspieramy-profesor-

wande-poltawska 

Podpisałem 19 marca 2023 r. i przede mną 

podpisało tę petycję 12 196 osób. Otrzymałem e-

mail:  

19.03.2023 14:10 Grupa Proelio <grupapro-

elio@proelio.pl> napisał(a): 

Sz.P. Stanisław Waluś  

Dziękujemy za podpisanie petycji Wspieramy 

profesor Wandę Półtawską. To niezmiernie waż-

ne, że są tacy ludzie dobrej woli, którzy chcą 

z nami wspólnie działać na rzecz wartości. Każ-

dy głos ma znaczenie!  

Opracował Stanisław Waluś 

 
 

Biskup o masonerii 
 

Potępienie masonerii przez Kościół nadal 

obowiązuje. Katolicy, którzy należą do loży, są 

w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystę-

pować do Komunii. Od tej reguły nie są przewi-

dziane żadne wyjątki – podkreślił abp Bruno 

Forte, czołowy włoski teolog i metropolita Chie-

ti-Vasto, w odpowiedzi na działalność masonerii 

w jego diecezji. (…)  

wś, Idziemy, nr 9 (904), 26 II 2023 s. 8 

Wybrał Stanisław Waluś 

Zagubienie  
 

 
Filozofia tego obrazu zaczyna się od wejścia 

do kościoła w pierwszym dniu Wielkiego Postu 

w dniu Środy Popielcowej, gdzie padają słowa 

„Prochem jesteś i w proch się przemienisz”. 

Memento mori rozświetla cały wielkopostny 

czas pokuty. Strzeliste łuki naw na najniższym 

poziomie stwarzają wrażenie jakiegoś oddalenia, 

a ich ilość skłania do odczucia jakiegoś zagubie-

nia i niepewności. Wyjściem z tego stanu może 

być uczestnictwo w rekolekcjach wielkopost-

nych. Po ich odbyciu możemy przenieść się na 

wyższe poziomy, które są już bardziej uporząd-

kowane i przybliżają nas do nieba. Przebijające 

się między sobą kolory czerwony i niebieski ma-

ją również swoje znaczenie. Czerwony jest tu 

zapowiedzią cierpienia, męki Pańskiej, a niebie-

ski przywołuje niebo, czyli zbawienie przez 

zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chry-

stusa. Patrząc na ten obraz można dopatrzyć się 

pewnego rodzaju chaosu. Nawy i kolumny są 

usytuowane dość chaotycznie dając nam do wy-

boru różne drogi w różnych kierunkach, co może 

naprowadzić nas do spojrzenia w głąb, na nasze 

codzienne życie. Podobnie jak w życiu codzien-

nym mamy do wyboru wiele dróg i wiele możli-

wości. Musimy podejmować wiele różnych de-

cyzji i postępowań. Często nie wiemy, którą tak 

naprawdę drogą pójść, co wybrać i na co się zde-
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cydować. Pośród tego gąszczu różnych dróg 

i możliwości zawsze znajdzie się jedna prosta 

droga prowadząca do celu. Bywa, że nie zawsze 

jest to łatwa droga, może się okazać, że stoją na 

niej nieprzewidziane przeszkody (jakby progi na 

obrazie). 

Namalował i objaśnił Antoni Hallek 

 

 

Czterdziestnica  
 

 
 

Od Środy Popielcowej 

trzeba odnaleźć swoją pustynię 

rozliczyć się z zaszłości 

wykazać zyski i straty 

minionego roku 

nazwać zło 

polubić poszczenie 

przebaczyć bliźnim 

upominać błądzących 

zdjąć swoje jarzma 

wsłuchać się w ciszę swej duszy 

i w nie zagłuszonej modlitwie 

zanurzyć się w Chrystusie 

odkryć siłę czyszczącej kąpieli 

odzyskać swoją białą szatę 

aby zbliżyć się z nową mocą 

do Wielkiej Miłości 

Urszula Omylińska 

 

 

Wojna w Ukrainie. Cz. VI. Porównania 
 

Tomáš Halik: Przebudzenie 

aniołów. Kazania o bliskości 

Boga w niespokojnych cza-

sach, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2022 

(…) Rosyjski dyktator Wła-

dimir Putin, Hitler naszych cza-

sów, ze strachu, aby wschod-

nioeuropejskie „kolorowe rewolucje” nie prze-

budziły w samej Rosji tęsknoty za wolnością 

i demokracją, zaaplikował narodowi rosyjskiemu 

niebezpieczny narkotyk: mesjańską wizję mo-

skiewskiej III rzeszy, nowego Imperium Rosyj-

skiego. Tę śpiewkę znamy już z dawnych dzie-

jów Rosji: upadł pierwszy Rzym, drugi Rzym – 

Konstantynopol – również; trzecim i ostatecz-

nym środkiem świata jest i na wieki pozostanie 

Moskwa. (…) 

(…) Rosja Putina, zachęcona niejednoznaczną 

reakcją Zachodu na aneksję Krymu, zdecydowa-

ła się na zagładę Ukrainy jako suwerennego pań-

stwa. Chce ją pochłonąć, wymazać z mapy. (…) 

Gdyby Rosji udało się złamać dzielny opór 

Ukraińców i świat tylko przyjąłby to do wiado-

mości, oznaczałoby to zachętę dla wszystkich 

dyktatorów i agresorów na całym świecie, cał-

kowitą dyskredytację Zachodu i wszystkich jego 

deklarowanych wartości. Długotrwała wojna hy-

brydowa rosyjskiej propagandy przerodziła się 

w gorącą wojnę w Ukrainie i globalną wojnę go-

spodarczą; w biednych krajach może ona wywo-

łać klęskę głodu i kolejne fale emigracji. (…) 

Wojna w Ukrainie może się jeszcze skończyć 

różnie. Ale świat już nie będzie taki, jaki był 

przed wojną. (…) 

Str. 13-15. 
 

Prezydent Duda: Trybunał dla zbrodniarzy 

Putina 

Trzydniową wizytę na Łotwie para prezydenc-

ka rozpoczęła we wtorek [31 I 2023 r.] od spo-

tkania z rodakami. (…) 

Na agendzie znalazła się również kwestia osa-

dzenia osób odpowiedzialnych za bestialstwo na 

Ukrainie. (…) 

Kwestia utworzenia trybunału ds. rosyjskich 

zbrodni przeciwko Ukrainie była przedmiotem 

wielu debat w Parlamencie Europejskim i zakoń-

czyła się rezolucją nawołującą do powołania ta-

kiej instytucji. (…) 

Paweł Kryszczak, Gazeta Polska Codziennie, 

nr 23 (3362), 2 II 2023, s. 7 

 

Żadnych ustępstw 

(…) Wszelkie zawahania w przypadku Rosji 

dają jej nadzieję na bezkarną agresję. W Niem-

czech i Francji tych, którzy chcą twardego sta-

nowiska wobec Rosji, nazywa się podżegaczami 

wojennymi. (…) 

Pół roku przed napaścią na Ukrainę zostałem 

zapytany przez ambasador dużego natowskiego 

państwa o możliwość rosyjskiej inwazji. Przeko-

nywałem, że operacja „Śluza”, czyli atak na na-
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szą granicę, to preludium do wybuchu wojny. 

Moja rada była prosta: wysłać 100 tysięcy żoł-

nierzy na Ukrainę z państw NATO i Putin nie 

zdecyduje się na atak. (…) 

Świat nie dowierzał, że dojdzie do takiej trage-

dii, i sądził, że Putina uda się uspokoić, tak jak 

kiedyś chciano uspokoić Hitlera. Z Hitlerem nie 

wyszło i z Putinem też nie. (…) 

Jedno jest pewne: żadnych ustępstw wobec 

bandyty; zbroić się po zęby, z atomowym para-

solem włącznie i ścigać zdrajców. Tylko wtedy 

nie dotknie nas wojna, a Rosja się cofnie z Ukra-

iny, której w naszym interesie trzeba maksymal-

nie pomóc. 

Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska,  

nr 9 (1541), 1 III 2023, s. 3 
 

Ta wojna zaczęła się od ataku z Białorusi  

na naszą granicę 

Z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiają 

Katarzyna Gójska, Tomasz Sakiewicz  

i Piotr Lisiewicz 

Panie Prezydencie, mamy za sobą rok wojny. 

Jak zmienił się światowy porządek, architektura 

systemu bezpieczeństwa? 

To, co mówił Prezydent Lech Kaczyński 

w 2008 roku, w Tbilisi, na temat rosyjskiego im-

perializmu, zagrożenia, jakie on stanowi dla po-

szczególnych państw, na naszych oczach stało 

się realnością. Straszliwa realnością. Już w 2014 

roku trudno było się łudzić co do prawdziwych 

zamiarów tego państwa. Wówczas Moskwa sta-

rała się jeszcze działać pod płaszczykiem zielo-

nych ludzików czy rzekomych separatystów. 

Jednak dziś wszystkie maski opadły. Jej zbrod-

nicze intencje są jasne. Celem jest podbój i za-

kończenie niepodległego bytu Ukrainy. Europa 

nie widziała wojny w takim wymiarze od 1939 

roku. To wojna na ogromną skalę, nakierowana 

na zniszczenie narodu i jego państwa. (…) 

W pierwszych godzinach i dniach wojny Ukra-

ińcy bardzo skutecznie niszczyli rosyjskie samo-

loty i helikoptery. Naszą bronią? 

Mogę powiedzieć tylko tyle, że polska broń 

okazała się bardzo skuteczna. (…) 

Czy to, co działo się na granicy polsko-

białoruskiej, to była przygrywka do ataku na 

Ukrainę? 

Jednoznacznie uważamy, że tak. Mięliśmy 

przecież do czynienia z zaangażowaniem, prak-

tycznie otwartym, białoruskich służb. (…) 

Polacy świetnie odróżnili rzekomych uchodź-

ców od Putina i Łukaszenki od prawdziwych 

uchodźców z Ukrainy. 

Zrobili to, mimo że relacje pomiędzy Polakami 

i Ukraińcami nie zawsze były braterskie, ujmu-

jąc to najdelikatniej. (…) 

Ale cały czas istnieje przekaz, że armia w cza-

sie pokoju powinna być kompaktowa. Nie ma 

sensu utrzymywać większej armii. To mówią lu-

dzie, którzy dużo znaczyli w polskiej armii, jak 

generał Mieczysław Gocuł. On mówił dwa tygo-

dnie temu, że 300-tysieczna armia w czasie poko-

ju to szaleństwo. 

Jeśli mieszkasz w budynku, w którym żyje 

jednocześnie notoryczny złodziej i włamywacz, 

to masz dwa wyjścia. Albo nie mieć nic i żyć 

w nieustannej nędzy. Albo wprawić nowe zamki, 

kupić strzelbę i spać spokojnie. My kupujemy 

mocne zamki i strzelbę, licząc, że nikomu nie 

będzie się opłacało nas zaatakować. (…) 

Ale ostatnio pewien pracownik MSZ Zjedno-

czonych Emiratów Arabskich, wcześniej będący 

szefem polskiej dyplomacji, pokazał, że widzi te 

relacje zupełnie inaczej, zresztą już wcześniej 

wyrażał się o nich dość wulgarnie. Na ile Ame-

rykanie zdają sobie sprawę, że w części opozycji, 

i to tej mającej decydujący wpływ na decyzje, 

działa lobby niemiecko-rosyjskie? 

Przypomnę tylko delikatnie, bo domyślam się, 

o kim mowa, że mój prezydent, nasz prezydent 

Lech Kaczyński w zdecydowany sposób prote-

stował przeciwko powierzeniu temu panu urzędu 

ministra spraw zagranicznych, kiedy w 2007 ro-

ku wybory wygrała PO. Niestety stało się ina-

czej, ale czas pokazał, kto miał rację. (…)  

Gazeta Polska, nr 9 (1541), 1 III 2023, s. 6-15 
 

Rekordowa pomoc 

Minął rok od rozpoczęcia gorącej fazy trwają-

cej już od 2014 roku wojny w Ukrainie. To czas 

wielkiej mobilizacji polskiego społeczeństwa, 

które w różnoraki sposób pomaga sąsiadom. 

Wielką rolę w tych działaniach odgrywa Kościół 

katolicki. Z racji tego, że osoby udzielające 

wsparcia często kierują się zasadą „niech nie wie 

lewa twoja ręka, co czyni prawa”, pomoc ta – jak 

zauważył rzecznik polskiego episkopatu ks. Le-

szek Gęsiak SJ – jest trudna do oszacowania. 

(…) 

Sama Caritas Polska wylicza, że wraz z od-

działami diecezjalnymi udzieliła Ukraińcom 

wsparcia wartego blisko 600 mln zł. Z tej sumy 

ok. 260 mln zł wydano na pomoc rzeczową dla 

tych, którzy zostali w Ukrainie. (…)  

Andrzej Macura, Gość Niedzielny,  

nr 9, rok C, 5 III 2023, s. 10 
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Szukając punktów wspólnych 

O tym, jak wojna w Ukrainie zmienia relacje 

polsko-niemieckie, mówi Dariusz Pawłoś, amba-

sador RP w Berlinie. 

Andrzej Grajewski: Obserwując relacje polsko-

niemieckie, odnoszę wrażenie, że Berlin z inten-

syfikacją działań czeka na wynik wyborów par-

lamentarnych w Polsce. 

Dariusz Pawłoś: Rzeczywiście w ostatnich la-

tach obserwujemy pewną stagnację, przede 

wszystkim na poziomach rządowym, ministe-

rialnym bądź wysokich urzędników. (…) 

Andrzej Grajewski: Wojna w Ukrainie zmieni-

ła tę sytuację? 

Dariusz Pawłoś: Wojna i wywołany nią kryzys 

w całej Europie w sposób zasadniczy zmieniły 

kontekst relacji polsko-niemieckich. Jesteśmy po 

tej samej stronie frontu, chociaż ocena wydarzeń 

i zjawisk im towarzyszących w naszych krajach 

się różni. (…) 

Andrzej Grajewski: Czy wojna w Ukrainie mo-

że spowodować, że Niemcy dostrzegą trwały ob-

szar wspólnych interesów polsko-niemieckich, 

niezależnych od tego, kto będzie u nas rządził? 

Dariusz Pawłoś: Jest nadzieja na dobre, trwałe 

relacje polsko-niemieckie, szczególnie w kon-

tekście odbudowy Ukrainy. Niemcy widzą, że 

odbudowanie tego kraju po zakończeniu zbrod-

niczej rosyjskiej agresji nie może się odbyć bez 

Polski. (…) 

Gość Niedzielny, nr 9, rok C,  

5 III 2023, s. 35-37 

 

Dwa porównania nawiązujące  

do Starego Testamentu 

 

Ukraiński Dawid 

przed 

rosyjskim Goliatem 

 

 

Tygodnik Solidar-

ność nr 10 (1729) z 8 

marca 2022 r. s. 1.  

 

 

 

Z nauki rekolekcyjnej 14 marca 2023 r. 

Rekolekcjonista, o. Aleksander Jacyniak SJ 

w czasie homilii podczas Mszy św. o godz. 7.00 

w kościele Matki Boskiej Kochawińskiej w Gli-

wicach wypowiedział takie słowa: „… tragiczna 

wojna w Ukrainie – ilu ludzi tam doświadczyło 

doli Hioba…”. 

Pierwsze czytanie było z Księgi Hioba, a cała 

nauka była poświęcona tej postaci. 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

 

Jak rozpoznać żywność na bazie 

owadów? Oto ich trzy ukryte nazwy  

na etykietach 
 

Owady w jedzeniu – nazwy na etykietach  

spożywczych 
W styczniu br. Unia Europejska dopuściła do 

obrotu spożywczego mąkę ze świerszcza do-

mowego.  Tym samym liczba owadów, które 

mogą być jadane na terenie UE wzrosła do 

trzech. Wcześniej, tj. w czerwcu 2021 roku, 

Komisja Europejska zezwoliła na dodawanie do 

żywności larw mącznika młynarka, a w listo-

padzie 2021 dodała na listę produktów żywno-

ściowych szarańczę wędrowną. 

Szarańcza podobnie jak świerszcz domowy, 

może być spożywana w formie mrożonej, su-

szonej lub sproszkowanej. Lista artykułów spo-

żywczych z domieszką owadów jest bardzo dłu-

ga. Jeśli jesteś uczulony na pajęczaki, skoru-

piaki i mięczaki lub nie masz ochoty spożywać 

żywności z owadami powinieneś dokładnie czy-

tać etykiety. Oto jakie nazwy powinny zwrócić 

Twoją uwagę. 

Jak poinformowano na stronie polskiego rządu 

GOV.pl na terenie UE od niedawna pojawiła się 

tzw. nowa żywność. Obejmuje ona m.in. produk-

ty pozyskiwane z nowych źródeł czy wyprodu-

kowane za pomocą nowych technologii i proce-

sów produkcyjnych. Nowa żywność może być 

wprowadzana na rynek w Unii Europejskiej, pod 

warunkiem że wydano na nią zezwolenie i zosta-

ła wpisana do unijnego wykazu. 
 

W unijnym wykazie nowej żywności znajdu-

ją się aktualnie 3 rodzaje owadów: 
 mącznik młynarek – suszone larwy, 

 szarańcza wędrowna – mrożona, suszona 

i sproszkowana, 

 świerszcz domowy – mrożony, suszony 

i sproszkowany. 

W wykazie nowej żywności wskazano warunki 

jej stosowania, dodatkowe wymagania dotyczące 

etykietowania oraz informacje o ochronie da-

nych. 

Czytaj także: Milka, Kinder Schoko-Bons, 

M&Ms: To tylko niektóre wyroby czekolado-

we, w których znajdziemy owady i ich odcho-

dy 

https://www.gov.pl/web/ijhars/owady--nowa-zywnosc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2283-20210327&qid=1645100725510
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2470-20220102&qid=1645100038841
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32021R0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32021R1975
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0188&qid=1645100609519
https://polskiobserwator.de/aktualnosci/owady-w-slodyczach-w-tych-czekoladach-sa-takze-odchody-insektow/
https://polskiobserwator.de/aktualnosci/owady-w-slodyczach-w-tych-czekoladach-sa-takze-odchody-insektow/
https://polskiobserwator.de/aktualnosci/owady-w-slodyczach-w-tych-czekoladach-sa-takze-odchody-insektow/
https://polskiobserwator.de/aktualnosci/owady-w-slodyczach-w-tych-czekoladach-sa-takze-odchody-insektow/
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Owady w żywności – lista produktów, do których 

najczęściej są dodawane 

Mąkę ze świerszcza domowego i z szarańczy 

wędrownej oraz sproszkowane larwy mącznika 

młynarka mogą być dodawane do produkcji 

zwłaszcza takich artykułów spożywczych jak:  

 batoniki zbożowe, 

 chleb i bułki, 

 przetworzone zboża i płatki śniadaniowe, 

 owsianka, 

 półprodukty przeznaczone do wyrobów pie-

karniczych, 

 makarony, 

 zupa, 

 pizza, 

 gotowe dania na bazie zbóż i makaronów, 

 przekąski, takie jak chipsy, krakersy lub pa-

luszki, 

 masło orzechowe, 

 przetwory mięsne, 

 produkty wegetariańskie, 

 produkty mleczne, jak np. jogurty, 

 czekolada, 

 suplementy diety w rozumieniu dyrektywy 

2002/46/WE dla osób dorosłych. 

Jak owady oznaczane są na etykietach  

spożywczych? 

W odniesieniu do produktów sporządzonych 

z mąki ze świerszczy domowych (chleb, krakersy, 

herbatniki, paluszki chlebowe, makarony, pizza, 

mieszanki do wyrobów piekarniczych lub batony 

i makaron) słowo będzie naukową nazwą owada, 

to jest  Acheta domesticus. To samo dotyczy 

żywności otrzymanej z larw mącznika młynarka 

(zamrożonej, w postaci pasty, suszonej i sprosz-

kowanej), który na etykiecie jest oznaczany jako 

Tenebrio Molitor. Szarańcza wędrowna jest 

oznaczana na etykiecie jako Locusta migratoria. 

Nie wyklucza to jednak, że na opakowaniu 

mogą znajdować się inne widoczne oznaczenia 

dotyczące użycia mąki z owadów lub podob-

nych. Produkty na bazie owadów wyróżnia też 

często cena, która jest wyższa od średniej. 

Owady w żywności zagrożeniem dla alergików 

Dodawanie owadów do żywności może okazać 

się bardzo niebezpieczne szczególnie dla alergi-

ków. Każda osoba uczulona na kurz lub skorupia-

ki, może mieć silną reakcję alergiczną także na 

owady. Mowa tu o tzw. „alergiach krzyżowych”.  

Jednak w Niemczech owady można znaleźć 

już od dawna w żywności. Okazuje się, że od 

kilku lat zjadamy nieświadomie insekty, które są 

składnikiem wielu produktów. Najwięcej z nich 

znajduje się w przysmakach dla dzieci.  

Źródło: Eur-lex.europa.eu, Gov.pl, PolskiOb-

serwator.de 

Katowice 10.02.2023                Jan Świtkowski 

 

 

Pamiętaj, kiedy patrzysz  

na skład produktu 
 

Wydano już pozwolenie producentom na do-

dawanie owadów do wszelkich produktów spo-

żywczych. Teraz przyjaciele jesteśmy zobowią-

zani do czytania składów. Zobowiązali produ-

centów do napisania co tam zostało dodane. ale 

będzie po łacinie. 

1. Żółte robaki mączne ‒ Tenebrio molitor. 

Powszechnie nazywane mącznikami, żółtymi 

mącznikami, wełnowcami, ciemniejącymi 

chrząszczami. 

2. Karaluchy ‒ Blattodea. 

3. Konik polny domowy ‒ Acheta domesticus. 

4. Szarańcza wędrowna ‒ Locusta migratoria. 

5. Robaki Buffalo ‒ Alphitobius diaperinus. 

Bardzo dużo pasożytniczej flory dadzą nam te 

owady. Chityna jest twardą zewnętrzną osłoną 

owadów, która niszczy narządy wewnętrzne 

i powoduje choroby, takie jak: dychawica, ato-

powe zapalenie skóry, rak, toczeń układowy. 

Owady są rezerwuarem flory pasożytniczej i pa-

togennej, która poraża narządy człowieka. Nie 

można pozbyć się tych pasożytów z organizmu. 

Jeśli patrzysz na składy produktów , przeczy-

taj: 

E ‒ 120-karmin (czerwony barwnik) to mie-

szanka robaków cachinel. 

E ‒ 904-SZELAK. Jest to produkt odpadowy 

robaków. Robaki żyją w krajach subtropikal-

nych. 

Przyjaciele, jak się kupuje produkty, to trzeba 

czytać treść. Owady są obecnie dodawane do 

wyrobów cukierniczych, piekarniczych, makaro-

nów, wyrobów ciastkarskich i napojów. 

Warszawa, 7.03.2023                 Janina Stąsiek 

 

 

Z historii Powstań Śląskich 
 

Cz. XII. Rozwiązanie Polskiej Organizacji 

Wojskowej Górnego Śląska  
 

Wyimki: Po pierwszym powstaniu Komisja 

Międzysojusznicza przejęła władzę na Śląsku 

i opinia publiczna państw Ententy zdała sobie 

sprawę z tego, że Ślązacy są Polakami i chcą żyć 

w odradzającej się z niewoli Polsce. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0188&qid=1645100609519
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32021R0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32021R1975
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Po drugim, zwycięskim powstaniu zlikwidowa-

no Sicherheitspolizei (policję bezpieczeństwa) 

i ustąpiły ogromne prześladowania przez nią 

ludności polskiej. 

W czasie, gdy Ślązacy przelewali krew, wal-

cząc z bronią w ręku, człowiek mieniący się ich 

przywódcą walczył o polityczne wpływy, usta-

wiając na stanowiskach swoich najwierniejszych 

totumfackich. 

 

Rozkaz Wojciecha Korfantego natychmiasto-

wego zakończenia II powstania i rozwiązania 

POW G.Śl. właśnie wtedy, gdy powstańcy odno-

sili sukcesy, a kolejne powiaty chciały rozpocząć 

walkę, był dla Ślązaków niezrozumiały. 

Niemcy ponosili klęskę. To oni właściwie za-

częli powstanie, atakując Francuzów w Katowi-

cach. Chcieli stworzyć fakty dokonane – aneksję 

Śląska, wyprzeć wojska Ententy, korzystając 

z podejścia bolszewików pod Warszawę. Liczyli 

na to, że Polska niedługo zostanie zagarnięta 

przez Sowietów, a wojska międzysojusznicze nie 

będą się bić za przegraną sprawę. Polacy poszli 

w bój dopiero w odpowiedzi na bestialski mord 

polskiego lekarza – Andrzeja Mielęckiego, który 

usiłował pomagać rannym od francuskich kul 

Niemcom. Drugie powstanie, tak zresztą jak 

i pierwsze, wybuchło spontanicznie – bez wyda-

nych rozkazów z dowództwa. Taki rozkaz padł 

później. Wiadomo było, że Anglicy i Włosi nie 

sprzyjają Polsce. Jak Polacy mogą wierzyć En-

tencie, widać było na Śląsku Cieszyńskim. Li-

czyły się tylko fakty dokonane. 

„Już w czasie samej akcji II powstania zaryso-

wały się dwa obozy, a po zakończeniu walk 

ujawniły się dwie organizacje bojowe. Jedną by-

ła POW, której komendantem głównym był Al-

fons Zgrzebniok. Druga powołana została do ży-

cia przez komisarza plebiscytowego W. Korfan-

tego – stanowić miała przeciwwagę nienawidzo-

nej przez tegoż POW – z kpt. Mieczysławem Pa-

luchem, dotychczasowym kierownikiem Wy-

działu Aprowizacyjnego Polskiego Komisariatu 

Plebiscytowego na czele” – napisał w swojej 

książce Zarys Historii trzech powstań Śląskich 

były szef sztabu POW, Jan Ludyga-Laskowski 

(s. 214). 

Rozmowę z tym samym Mieczysławem Palu-

chem, który „pełen irytacji” przyjął informację o 

wydaniu broni powstańcom przez komendanta 

A. Zgrzebnioka, relacjonował zaskoczony por. 

Michał Grażyński. Z wyrażenia zgody na po-

wstanie i podpisania tekstu zredagowanego przez 

Tadeusza Puszczyńskiego musiał się Korfantemu 

tłumaczyć dr Franciszek Matuszczyk – szef Biu-

ra Prezydialnego Polskiego Komisariatu Plebi-

scytowego na Górnym Śląsku. (…) 

Jadwiga Chmielowska 
 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/teksty-kik-i-inne-

materialy 
Cały tekst na stronie internetowej  

KIK w Katowicach w zakładce 

„Teksty KIK i inne materiały”. 

 

 

Dzień Judaizmu 
 

Dzień Judaizmu jest inicjatywą Episkopatu 

Polski. Został ustanowiony przez Konferencję 

Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest 

rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, 

a także modlitwa i refleksja nad związkami obu 

religii. Polska jest drugim, po Włoszech, euro-

pejskim krajem, w którym zaczęto organizować 

jego obchody. Później włączyły się w tę inicja-

tywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria. 

Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w od-

krywaniu judaistycznych korzeni chrześcijań-

stwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał 

Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wo-

bec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, 

lecz „czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosu-

nek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek in-

nej religii”. Jest to też okazja – jak podkreśla 

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem KEP – do 

propagowania posoborowego wyjaśniania tek-

stów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły 

być interpretowane w sposób antyjudaistyczny 

i antysemicki, do wyjaśniania wiernym tragedii 

Zagłady Żydów i ukazywania antysemityzmu ja-

ko grzechu. Zachęca się by do obchodów Dnia 

Judaizmu zarówno na szczeblu ogólnopolskim, 

diecezjalnym jak i parafialnym zapraszać do 

wspólnych modlitw Żydów oraz przedstawicieli 

innych wyznań chrześcijańskich. 

Ogólnopolski Dzień Judaizmu obchodzony jest 

corocznie 17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia 

Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po raz pierwszy 

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce 

obchodzono w 1998 r. w Warszawie. 

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest 

szczególnym czasem wspólnotowej refleksji 

i modlitwy. Refleksja ta, w oparciu o teksty bi-

blijne i wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego 

Kościoła na temat dialogu katolicko-

judaistycznego, winna pomagać katolikom 

w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześci-

jaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że re-
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ligia żydowska nie jest wobec naszej religii „rze-

czywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrz-

nym”, oraz że nasz „stosunek do niej jest inny 

aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” (Jan Paweł 

II); że można mówić ścisłym pokrewieństwie 

obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać 

„starszymi braćmi w wierze” (Jan Paweł II). Bu-

dowanie wzajemnego braterstwa i formowanie 

właściwej mentalności wiernych wymaga Bożej 

pomocy, dlatego tak bardzo potrzeba modlitwy. 

17 stycznia 2023 r. na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Śląskiego obył się już XXVI Dzień 

Judaizmu w Kościele Katolickim. Oprócz przed-

stawicieli społeczności żydowskiej w spotkaniu 

wzięli również udział Muzułmanie oraz chrześci-

janie niekatoliccy. Współorganizatorem był 

Ruch Focolari.  

Gości przywitał dziekan Wydziału Teologicz-

nego UŚ ks. dr hab. Jacek Kempa. Potem zabrały 

głos osoby, których obecność na spotkaniu 

świadczy o niezwykłym śląskim fenomenie kul-

tury dialogu – przedstawiciele społeczności 

chrześcijańskiej, żydowskiej, muzułmańskiej, 

władz lokalnych i środowisk kultury. Wystąpili 

m.in. bp. Grzegorz Olszowski, wiceprezydent 

Katowic Mariusz Skiba, wiceprzewodnicząca 

GZM Danuta Kamińska, Abdul Jabbar Kouba-

isy, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu w Ka-

towicach oraz Włodzimierz Kac, przewodniczą-

cy Gminy Żydowskiej w Katowicach. Wszyscy 

odwoływali się do tego fenomenu, przeciwsta-

wiając go różnym falom zła, które tak mocno 

ogarnia naszą rzeczywistość. 

Centralną częścią spotkania był dwugłos kato-

licko-żydowski, którego punktem wyjścia był cy-

tat Przejście Pana: „Dziś wychodzicie!” (Wj 

13,4). Szczegóły na przesłanym zaproszeniu. 

Część oficjalną spotkania zakończyła modlitwa 

i przekazanie sobie znaku pokoju. W części nie-

oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstu-

nek, który stał się okazją do podzielenia się re-

fleksjami i do, po prostu, spędzenia czasu ze sobą. 

Opracował Grzegorz Olszewski. 

 

 

Wysłałem protesty 
 

16 stycznia 2023 r. wysłałem osiem jednakowo 

brzmiących listów, w których wyraziłem swoją 

niezgodę na cenzurę, której wprowadzenia przez 

sąd domagała się stacja TVN. Skorzystałem 

z tekstu zamieszczonego w „Gazecie Polskiej 

Codziennie” nr 10 (3349) z 16 I 2023 r. na str. 6. 

Niżej podaję fragmenty tekstu tego protestu 

z moim podpisem. 

„TVN kłamie”, „TVN podaje informacje, które 

chronią Putina”, „TVN ukrywa prawdę o kata-

strofie smoleńskiej”, „Publikacje TVN są zmani-

pulowane” – wydania zakazu wypowiadania ta-

kich słów domaga się od sądu działająca w Pol-

sce telewizja TVN. Ja, niżej podpisany, korzy-

stając z przysługujących mi zgodnie art. 54 Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej praw, stwier-

dzam, że w mojej opinii każde z powyższych 

zdań jest prawdziwe. Żądanie, by sąd bez rzetel-

nego procesu, bez przesłuchania stron sporu 

i sprawiedliwego, bezstronnego wyroku, w try-

bie zabezpieczenia powództwa, zakazał używa-

nia tych słów pozwanemu na okres jednego roku, 

jest oburzającym i bezczelnym atakiem na wol-

ność słowa. (…) 

Art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

stwierdza, że: „1. Każdemu zapewnia się wol-

ność wyrażania swoich poglądów oraz pozyski-

wania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzu-

ra prewencyjna środków społecznego przekazu 

oraz koncesjonowanie prasy są zakazane”. (…). 

Nie wystarczy przefarbować się z czerwieni 

oraz sierpa i młota na niebiesko-żółte logo, by 

stać się demokratą. Wzywamy wszystkich, dla 

których wolność słowa jest jedną z naczelnych 

wartości, o wyrażenie protestu w tej sprawie. 

Imię i nazwisko 

Dr hab. inż. Stanisław Waluś 

Zawód lub funkcja społeczna 

emeryt, wiceprezes Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Katowicach 
 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Wydział ds. Skarg i Wniosków 

ul. Jana III Sobieskiego 101 

00-763 Warszawa 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

ul. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

Rada Unii Europejskiej 

Rue de la Loi / Wetstraat 175 

1048 Brukselles/Brussel, Belgia 

Abbasada USA 

Aleje Ujazdowskie 29/31 

00-540 Warszawa  

Warner Bros. Discovery, Inc. 

230 Park Avenue South 

New York, NY 10003 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

ul. Wiejska 16 

00-490 Warszawa 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa  
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Stowarzyszenie Amnesty International 

ul. Lelewela 8  

01-624 Warszawa 

 

 

Cenzorzy z TVN przegrali  

pierwsze starcie 
 

Sąd oddalił wniosek TVN o zabezpieczenie 

roszczeń, czyli de facto wprowadzenie cenzury 

prewencyjnej – ustalił portal Niezależna.pl. Stacja 

telewizyjna chciała, aby portal i redaktor naczelny 

Grzegorz Wierzchołowski przez rok nie mogli na-

pisać „TVN kłamie” ani „TVN manipuluje”. Ana-

logiczny pozew dostali TVP i redaktor naczelny 

serwisu TVP.Info Samuel Pereira. (…) Miło nam 

poinformować, że wczoraj wygraliśmy pierwsze 

starcie z TVN. Sąd nie przychylił się do zabezpie-

czenia amerykańskiego medium. To nie oznacza 

jednak, że sprawa jest definitywnie wygrana. Pro-

ces przed Sądem Okręgowym w Warszawie dopie-

ro ruszy. Dlatego nadal prosimy o wysyłanie prote-

stów do urzędów i organizacji zajmujących się 

obroną wolności słowa. (…) 

Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie, 

nr 12 (3351) z 18 I 2023, s. 3 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Odpowiedź 
 

Kilka wschodnich landów niemieckich prote-

stuje przeciwko planom budowy w Polsce elek-

trowni jądrowych. Powodem jest rzekomo troska 

o bezpieczeństwo obywateli. Powołują się na 

przypadki Czarnobyla i Fukushimy. Fukushima, 

jak i cała Japonia, leży w najbardziej aktywnym 

sejsmicznie rejonie świata i elektrownia została 

zniszczona przez tsunami wywołane trzęsieniem 

ziemi. Polsce taki scenariusz nie grozi ani dziś 

ani, zdaniem sejsmologów, przez najbliższych 

kilkaset tysięcy lat. Z kolei w Czarnobylu kata-

strofę spowodowało lekceważenie zasad bezpie-

czeństwa i próba pozyskiwania z cywilnych 

urządzeń plutonu do celów wojskowych. Tak ro-

zumując, można uznać gazociąg za śmiertelnie 

niebezpieczny, bo ktoś może wywiercić w nim 

dziurę i próbować doprowadzać gaz gumową 

rurką do swego domu. Wyraźnie władze tych 

landów mają przeciętnego zjadacza wurstu za 

kompletnego idiotę, jeśli uważają, że kupi takie 

argumenty. Myślę, że za sprawą znów stoją ru-

skie pieniądze. Tak czy inaczej odpowiedź Pol-

ski może być tylko jedna – gest Kozakiewicza.  

5.01.2023       Piotr Lutyk p.lutyk@gmail.com 

Życie przerosło kabaret 
 

To słowa wyjęte z popularnej piosenki ale jak-

że prawdziwe. Niedawno pozwoliłem sobie opu-

blikować prześmiewczy tekst o wprowadzonych 

w 2026 roku ograniczeniach w poruszaniu się 

samochodami elektrycznymi w związku z niedo-

borem prądu. I, niestety, byłem zbytnim optymi-

stą. Media doniosły ostatnio, że Niemcy (czyli 

sama śmietanka UE) zamierzają je rzeczywiście 

wprowadzić i to nie za kilka lat a w najbliższym 

czasie bo inaczej grozi im blackout. Tak się roz-

pędzili w dążeniu do rzekomej zeroemisyjności, 

że samochody elektryczne i pompy ciepła lada 

dzień zaczną konsumować więcej energii niż 

kraj jest w stanie wyprodukować. Przypomina 

mi się PRL-owski 20 stopień zasilania. A jeśli 

chodzi o mobilność to okazuje się, że RFN zna-

lazła się na tym samym etapie co komunistyczna 

Polska w latach 80-siątych, kiedy wprowadzono 

kartki na paliwo. Miejmy nadzieję, że RFN i cała 

UE w obecnym skrajnie czerwono-zielonym 

wydaniu skończy tak samo jak PRL i powróci do 

normalności. A póki co dedykuję Niemcom go-

towy wzór kartek. Wystarczy słowo „benzyna" 

zastąpić słowem „prąd".  

23.01.2023         Piotr Lutyk p.lutyk@gmail.com 

 

 

W obronie kotów wychodzących 
 

Co pewien czas podnoszą się głosy żądające 

zakazu wypuszczania z domu kotów. Stanowisko 

takie zajmują przede wszystkim bambiniści któ-

rzy chcieliby chronić wszystko i za wszelką ce-

nę, nie zdolni do oceny procesów zachodzących 

w ekosystemie. Dołączają do nich miłośnicy 

różnych grup zwierząt, często nawet z przygo-

towaniem merytorycznym, szczególnie ornitolo-

dzy, którzy mają klapki na oczach i poza swoimi 

pupilami świata nie widzą. Pokazali to już wie-

lokrotnie, chociażby w Puszczy Białowieskiej, 

gdzie optowali za swobodnym rozmnażaniem 

kornika drukarza, by był on pokarmem dla dzię-

mailto:p.lutyk@gmail.com
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cioła trójpalczastego. W efekcie zamarło 9000 ha 

świerczyn, dziś nie ma ani świerka ani kornika, 

ciekawe co jedzą dzięcioły? Robiono badania 

które wykazały jakie ilości ptaków zabijają koty 

wychodzące. Ale jakoś nikt nie zastanowił się, 

co się dzieje w ekosystemach oddalonych od 

osad ludzkich, gdzie nie ma kotów. Występują 

tam inne małe drapieżniki, głównie z rodziny ła-

szowatych, które z terenów zurbanizowanych w 

dużej mierze zniknęły i one także polują na te 

same stworzenia co koty. I co? I nic, równowaga 

ekologiczna nie jest zakłócona.  

Od 36 lat mieszkam w lesie pod Warszawą, 

mam koty, które wychodzą z domu kiedy chcą, 

czasem coś upolują, ale populacje wszystkich 

gatunków ptaków które występują w okolicy ma-

ją się świetnie. Śmiem twierdzić, że nawet lepiej 

niż gdyby kotów nie było. Dla zachowania do-

brej kondycji każdy gatunek potrzebuje pewnego 

poziomu stresu, a zapewniają to głównie jego 

wrogowie naturalni. Tak działa dobór naturalny. 

Niektóre osobniki giną, ale pozostałe uczą się 

czujności i unikania niebezpieczeństw. Prawdą 

jest, że liczebność ptaków w miastach zmniejsza 

się, niektóre gatunki znikają. Ale przyczyną jest 

głównie bezmyślne niszczenie ich siedlisk, 

przede wszystkim miejsc gniazdowania. Dla tego 

proponuję dać spokój kotom, niech zachowają 

pewną dozę swobody, wyjdzie to na zdrowie 

i im i przyrodzie terenów zurbanizowanych. 

12.02.2023      Piotr Lutyk p.lutyk@gmail.com 

 

 

Zgniła zieleń 
 

W „postępowym świecie” nabiera rozpędu 

nowy projekt tak zwanych miast 15 – minuto-

wych. Mówiąc w skrócie, mają to być niewiel-

kie enklawy w jak największej mierze samowy-

starczalne, gdzie człowiek  zrealizuje wszystkie 

swoje potrzeby w promieniu 15 minut pieszego 

spaceru. Poza ten obszar będzie mógł oddalać 

się tylko przez 100 dni w roku. Pierwsze przy-

miarki są już robione w Wielkiej Brytanii, 

Niemczech i innych krajach. Genezą tego po-

mysłu jest „ochrona” klimatu. Ktoś powie: 

piękna idea. No właśnie. Kiedyś, w stanie wo-

jennym, zapytałem kolegę który był członkiem 

PZPR czemu popiera tę zbrodniczą organizację. 

– Bo to taka piękna idea – odpowiedział. Nie 

będę kolejny raz przytaczał argumentów dowo-

dzących, że walka że zmianami klimatu jest 

czystym absurdem, bo są one procesem natural-

nym, na który ludzie długo jeszcze nie będą 

mieli wpływu. Natomiast warto zwrócić uwagę, 

że tego rodzaju „piękne idee” zawsze lansuje 

lewica. Mówi się, że „zieloni to nie dojrzali 

czerwoni”. Okazuje się, że raczej przejrzali. 

Marksizm, który poniósł porażkę w sferze eko-

nomicznej, odrodził się w sferze kulturowej 

(ideologia gender-LGBT) oraz ekologicznej. 

Przejrzałe, gnijące owoce często przybierają 

zielonkawy kolor. Jest to tak zwana zgniła zie-

leń. I to jest właśnie kolor neomarksistowskich 

ruchów „zielonych”. A wracając do pomysłu 

miast 15 – minutowych będących drastycznym 

przykładem zamachu na wolność człowieka w 

imię jakichś wydumanych idei, to pomysł taki z 

właściwą sobie dokładnością, zrealizowali już 

Niemcy w ubiegłym wieku. Tylko wtedy nazy-

wało się to obozy koncentracyjne. Warto też 

przypomnieć o „pięknych ideach”, które reali-

zował w Kambodży Pol Pot, uczeń francuskich 

lewicowych myślicieli. Nawiasem mówiąc, 

niemieccy naziści to też byli socjaliści, tyle że 

narodowi. Konkludując: jeśli nie powstrzyma-

my totalitarnych zakusów zgniłozielonych czyli 

przejrzałych czerwonych, skutki mogą być ka-

tastrofalne. 

 
Piękna idea. 

24.02.2023      Piotr Lutyk p.lutyk@gmail.com 

 
 

 

Ekumenizm 
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

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

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

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

Przebudzenie 

Na chrześcijańskim Uniwersytecie Asbury 

w amerykańskim stanie Kentucky, od 8 lutego 

trwa niezwykły ruch odnowy. Po skończonym 

nabożeństwie, studenci po prostu nie chcieli wy-

chodzić z kaplicy i modlą się dalej. Przebywają 

tam nadal nieprzerwanie od ponad dziewięciu 

dni, aby wielbić Boga i modlić się. Modlą się za 

siebie nawzajem, za sąsiadów i za cały świat, 

czytają Biblię. Po dwóch dniach na modlitwie 

zebrało się już 1500 osób. Do Asbury, aby się 

modlić, przybyli studenci z ponad 21 amerykań-

skich uniwersytetów. Modlą się dzień i noc. Od 

mailto:p.lutyk@gmail.com
mailto:p.lutyk@gmail.com
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13 lutego podobne przebudzenie ma miejsce 

również na Lee University, w stanie Tennessee. 

Rob Fultz, pastor tego kampusu, powiedział: 

„Duch Święty działa. Widzieliśmy zbawienia, 

uwolnienia, uzdrowienia”, „Największe przebu-

dzenie w historii ludzkości nadejdzie w tym po-

koleniu. To może nie przypominać niczego, co 

widzieliśmy wcześniej, ale tak się stanie”, „Mło-

dzi ludzie odczuwają „czysty głód prawdziwego 

spotkania z Jezusem”, „I naprawdę wierzę, że to 

głód świętości – ten głód prawdziwego spotkania 

z Bogiem jest tym, co naprawdę wzrusza ich ser-

ca i ich pasję, by naprawdę po prostu podążać za 

Nim”. 
https://www.kath.net/news/80837  

https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2023/february/the-

spirit-of-god-is-moving-revival-at-second-college-reaches-

60-hours-of-salvation-deliverance-healing  
zestawił Wojciech Pillich 

 

 

 

Okienko dla poezji 
 

Studencki walc 1968 r. 

Na melodię popularnego wtedy walca „Cała sa-

la śpiewa z nami” z 1968 r. 
 

Był raz wiec, wielki wiec 

Pan Konieczny* wprost szalał po sali 

Pałka raz, ciupa dwa 

A samotnie pod oknem gdzieś w dali 
 

Tajniak stał, stał i stał 

Taki co to donosi i wali 

A tłum szalał i szalał petycję uchwalał 

I wszyscy głosili ją wraz: 
 

Bo my chcemy, wolności prasy 

Tak studenckie wołają dziś basy 

Bo my chcemy, demokracji 

Niechże wreszcie przyznają nam rację 
 

Niech nam żyje, wolność słowa 

Choć milicja za drzwiami gotowa 

Choć wokoło szaleje i pałka i gaz 

Trzymajmy się wszyscy wraz! 
 

Cała sala wichrzy z nami! 
 

* Andrzej Konieczny, redaktor katowickiej 

„Trybuny Robotniczej”, KW PZPR w Katowi-

cach. 

Autor słów nieznany. Tekst przekazywano sobie 

w odpisach. 

Nadesłał: Antoni Winiarski 

 

Zbigniew Herbert 

Wilki 
 

Ponieważ żyli prawem wilka 

historia o nich głucho milczy 

pozostał po nich w kopnym śniegu 

żółtawy mocz i ten ślad wilczy 

� 

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki 

trafiła serce mściwa rozpacz 

pili samogon jedli nędze 

tak się starali losom sprostać 

� 

już nie zostanie agronomem 

„Ciemny” a „Świt” ‒ księgowym 

„Marusia” ‒ matką „Grom” ‒ poetą 

posiwia śnieg ich młode głowy 

� 

nie opłakała ich Elektra 

nie pogrzebała Antygona 

i będą tak przez całą wieczność 

w głębokim śniegu wiecznie konać 

� 

przegrali dom swój w białym borze 

kędy zawiewa sypki śnieg 

nie nam żałować - gryzipiórkom - 

i gładzić ich zmierzwioną sierść 

� 

�   ponieważ żyli prawem wilka 

��historia o nich głucho milczy 

��pozostał po nich w kopnym śniegu 

��żółtawy mocz i ten ślad wilczy 

 

Wiersz dedykowany Marii Oberc ukazał się 

w 1992 r. w tomiku wierszy Z. Herberta „Rowi-

go”. Warto go przypomnieć, gdyż 1 marca ob-

chodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. 

Nadesłał: Antoni Winiarski 

 

 

Gromniczna Pani 
  

Gromniczna Pani zawitała do nas w lutowy 

dzionek 

Od rana gra nasz kościelny dzwonek 

Przybywamy do kościoła z wystrojonymi świe-

cami 

Wychodzimy z pobłogosławionymi gromnicami 
 

W blasku świec świętujemy spotkanie z Grom-

niczną 

W Dzień Ofiarowania Pańskiego 

Płoną serca błagalną modlitwą 

Wspominamy Chrystusa Mesjasza obiecanego 
 

https://www.kath.net/news/80837
https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2023/february/the-spirit-of-god-is-moving-revival-at-second-college-reaches-60-hours-of-salvation-deliverance-healing
https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2023/february/the-spirit-of-god-is-moving-revival-at-second-college-reaches-60-hours-of-salvation-deliverance-healing
https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2023/february/the-spirit-of-god-is-moving-revival-at-second-college-reaches-60-hours-of-salvation-deliverance-healing
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O wstawiennictwo Matko Gromniczna 

Prosimy Cię u Syna 

Gdy nadejdzie dla nas ostatnia godzina 

Gdy ciemności nas ogarną  

Sen wieczny zmorzy 

Niech łaska Twa oświetli drogę  

I niebo pomoże otworzyć 
 

Bielsko-Biała,             Urszula Omylińska 

 

 

Niezłomnym… 

Zwano was bandytami i armią wyklętą, 

Za to, że strzelaliście do zdrajców i wrogów, 

Broniąc się przed terrorem szpiclów, konfidentów, 

Chwyciliście karabin, by bronić Narodu. 

 

Odebrano wam krzyże, zakazano wspomnień, 

Zasługi wymazano kulami i słowem, 

Wytrwaliście do końca – twardzi niepokorni, 

Wierni rocie przysięgi złożonej przed Bogiem. 

 

Modląc się na różańcu z razowego chleba, 

Wiezieni w ciemnych celach ubeckich katowni, 

Balladę o wolności wiatr za oknem śpiewał, 

O rychłym zmartwychwstaniu Żołnierzy Nie-

złomnych. 

Bogumił Liszewski, Łódź, Nasz Dziennik,  

nr 55 (7623), 7 III 2023, s. 16 

Nadesłał Stanisław Waluś 

 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 
 

Część LXVI 

Ważne bezpieczeństwo żywnościowe 

(…) Żywność jest specyficznym produktem – 

musi być produkowana zgodnie z bardzo re-

strykcyjnymi wymaganiami jakościowymi, 

zgodnie z unijnymi przepisami. (…) 

Jestem przekonany, że coraz więcej z nas wy-

biera polską żywność. Ważne jest, byśmy świa-

domie dokonywali tych wyborów. Nasz przykład 

kształtuje również postawy naszych dzieci, które 

przecież wkrótce same będą decydować o tym, 

co kupują. (…)  

Henryk Kowalczyk, 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi,  

Sieci, nr 21 (495), 23-29 V 2022, s. 83 

 

 

 

Wieści ze świata 
 

Prześladowanie katolików w Kanadzie 

Josh Alexander, uczeń XI klasy, został wyklu-

czony z uczęszczania do swojej katolickiej szko-

ły średniej (St. Joseph’s Catholic High School in 

Renfrew, Ontario, Kanada), ponieważ podczas 

debat klasowych i w mediach społecznościo-

wych wyrażał swoje chrześcijańskie przekona-

nia, że istnieją tylko dwie płcie, że uczniowie nie 

mogą zmieniać płci i że chłopcy nie powinni 

mieć wstępu do łazienki dla dziewcząt  
https://libertycoalitioncanada.com/i-stand-with-josh-

alexander/ 

https://stronazycia.pl/licealista-aresztowany-bo-przyszedl-

do-szkoly/ 

Nadesłał Antoni Winiarski 

 

„Myślozbrodnia” karana w Wielkiej Brytanii 

Działaczka ruchu pro-life Isabel Vaughan-

Spruce została zatrzymana przez policję za mo-

dlitwę w myślach w pobliżu placówki aborcyjnej 

w Birmingham w Wielkiej Brytanii. 

Powodem zgłoszenia było to, że obserwator 

podejrzewał, że kobieta... modli się w my-

ślach. Kobieta trafiła do aresztu. George Orwell 

to przewidział pisząc w 1949 r. książkę „Rok 

1984”. 
https://niezalezna.pl/469034-myslozbrodnia-w-wielkiej-

brytanii-kobieta-zostala-aresztowana-bo-modlila-sie-w-

myslach 

Nadesłał Antoni Winiarski 

 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Kwiecień 2023 

675 lat temu (7 kwietnia 1348 r.) cesarz Karol 

Luksemburczyk założył w Pradze uniwersytet. 

250 lat temu (20 kwietnia 1773 r.) poseł nowo-

grodzki Tadeusz Rejtan zgłosił veto przeciw 

uchwale Sejmu zatwierdzającej I rozbiór Polski.  

https://libertycoalitioncanada.com/i-stand-with-josh-alexander/
https://libertycoalitioncanada.com/i-stand-with-josh-alexander/
https://stronazycia.pl/licealista-aresztowany-bo-przyszedl-do-szkoly/
https://stronazycia.pl/licealista-aresztowany-bo-przyszedl-do-szkoly/
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175 lat temu (10 kwietnia 1848 r.) Adam Mic-

kiewicz przybył do Rzymu, aby zorganizować 

Legion polski do walki z zaborcami.  

175 lat temu (26 kwietnia 1848 r.) w Krakowie 

w czasie Wiosny Ludów wojska austriackie 

zbombardowały miasto z dział umieszczonych 

na wzgórzu wawelskim. 

130 lat temu (1 kwietnia 1893 r. ) utworzono Li-

gę Narodową, która była początkiem obozu na-

rodowego pod przywództwem Romana Dmow-

skiego. 

100 lat temu (1 kwietnia 1923 r.) Towarzystwo 

Akcyjne „H. Cegielski” rozpoczęło w Poznaniu 

budowę fabryki lokomotyw. 

85 lat temu (17 kwietnia 1938 r.) papież Pius XII 

dokonał kanonizacji bł. Andrzeja Boboli w Ba-

zylice św. Piotra w Rzymie. 

80 lat temu (13 kwietnia 1943 r.) Niemcy wysto-

sowali oficjalny komunikat o znalezieniu w Ka-

tyniu masowych grobów polskich oficerów roz-

strzelanych przez NKWD. Sowieci winę za 

zbrodnie próbowali zrzucić na Niemców. Wła-

dze Związku Sowieckiego przyznały się do po-

pełnienia zbrodni na polskich jeńcach dopiero w 

1990 r. 

80 lat temu (19 kwietnia 1943 r.) wybuchło po-

wstanie w getcie warszawskim. 

80 la temu (20 kwietnia 1943 r.) w Krakowie 

grupa żołnierzy „Kedywu” dokonała zamachu na 

wysokiego dowódcę SS i policji Wilhelma 

Krügera. 

75 lat temu (2 kwietnia 1948 r.) Kongres Stanów 

Zjednoczonych zatwierdził program pomocy go-

spodarczej dla Europy zniszczonej przez II woj-

nę światową zwany planem Marshalla. W ciągu 

5 lat USA przeznaczyły na pomoc dla Europy 

Zachodniej 14 mld USD. Związek Sowiecki 

zmusił kraje Europy Środkowej i Wschodniej do 

odrzucenia planu Marschalla. 

70 lat temu (9 kwietnia 1953 r.) zmarł Stanisław 

Wojciechowski, prezydent II RP. 

60 lat temu (11 kwietnia 1963 r.) Ojciec Święty 

Jan XXIII wydał encyklikę Pacem in terris.  

55 lat temu (4 kwietnia 1968 r.) od kuli amery-

kańskiego mordercy zginął Martin Luter King, 

pokojowy, murzyński działacz w obronie praw 

swoich rodaków.  

55 lat temu (9 kwietnia 1968 r.) w Bielsku-Białej 

zmarła powieściopisarka Zofia Kossak-Szczucka 

Szatkowska, została pochowana w Górkach 

Wielkich na Śląsku Cieszyńskim.  

50 lat temu (28 kwietnia 1973 r.) w Tuluzie we 

Francji, w klasztorze Małych Braci Jezusa zmarł 

jeden z najwybitniejszych współczesnych kato-

lickich myślicieli Jacques Maritain. 

50 lat temu (29 kwietnia 1973 r.) zmarła Hanna 

Chrzanowska, córka profesora Ignacego Chrza-

nowskiego, pionierka pielęgniarstwa społeczne-

go.  

45 lat temu (29 kwietnia 1978 r.) utworzone zo-

stały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. 

40 lat temu (28 kwietnia 1983 r.) zmarł płk Jan 

Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy 

Komendy Głównej AK, pierwszy prezes Zrze-

szenia „WiN”. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

W kwietniu 2023 r. pamiętamy 

13 kwietnia − Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-

tyńskiej 

14 kwietnia − Święto Chrztu Polski 

29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowień-

stwa Polskiego w czasie II wojny światowej 

 

 

Marsz Papieski w Warszawie 2 IV 2023 r. 
 

 
Grafika pobrana z e-maila, który do mnie przyszedł 

z Centrum Życia i Rodziny – 15 III 2023 r. 

 

 
Informacja o Marszu Papieskim podczas audycji „Sa-

lon dziennikarski” w TVP INFO w sobotę 18 III 

2023 r. – 9.32. 
 

2 kwietnia tego roku wywieśmy biało-żółte 

i biało-czerwone flagi (a jak ktoś nie ma ‒ to tylko 

biało-czerwone) i udekorujmy okna naszych 

mieszkań portretami św. Jana Pawła II Wielkiego.  

Stanisław Waluś 
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Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2022 i 2023 
. 

Marzec: Za ofiary nadużyć 

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu 

zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty 

kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli kon-

kretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia. 
 

Kwiecień: O kulturę wyrzeczenia się przemocy 

Módlmy się o większe propagowanie kultury 

rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz 

rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, 

jak i obywateli. 

 

 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

 

 

 

1,5 % podatku na rzecz KIK dla 

wsparcia chrześcijańskiej kultury 
 

Ustawa o działalności pożytku publicznego 

i woluntariacie podaje 34 cele, które można 

wspomóc jednym procentem, wśród nich kultu-

rę. Nasza cywilizacja oparta na korzeniach 

chrześcijańskich powinna promować i dbać rów-

nież o kulturę chrześcijańską. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

wspiera te działania zapraszając twórców promu-

jących wartości chrześcijańskie m. in. na do-

roczne Dni Kultury Chrześcijańskiej, dzieciom 

przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas co-

rocznych Dni Dziecka, wydajemy biuletyny 

w wersji papierowej i elektronicznej prowadzi-

my stronę internetową Klubu, dbamy też o dzia-

łalność wydawniczą. Dziękujemy dotychczaso-

wym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspie-

ranie chrześcijańskiej kultury. 

Aby przekazać 1,5 % należnego podatku na 

rzecz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach, w zeznaniach podatkowych należy wpisać 

w odpowiedniej rubryce numer KRS:  

KRS 0000068764 

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

 

Prezes KIK w Katowicach 

 
 

 

Do członków i sympatyków KIK 

w Katowicach 
 

Emeryci i renciści mogą w bardzo prosty spo-

sób przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz KIK 

w Katowicach. Jeżeli jesteś emerytem lub renci-

stą i nie masz obowiązku złożenia zeznania po-

datkowego oraz: 

dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A, 

nie korzystasz z odliczeń, 

chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej or-

ganizacji pożytku publicznego 

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 

30 kwietnia roku następującego po roku podat-

kowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć 

najpóźniej do 2 maja). 

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to 

oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie 

kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego. 

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego 

roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz 

wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże 

kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP 

wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w 

zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 

2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 

1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje 

na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego 

przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu 

podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP). 

 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Dziękujemy osobom, które przekazały darowi-

znę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolic-

kiej w Katowicach w 2022 roku w zeznaniu po-

datkowym za rok 2021.  

Darowizny na cele statutowe mogą zostać od-

liczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za 

rok 2022 do 30 kwietnia 2023 r. Sposób odlicza-

nia darowizn podany jest poniżej. 

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2023. 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach 

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatni-

ka. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn 

przekazanych na cele kultu religijnego, na cele 

pożytku publicznego dla organizacji prowadzą-

cych działalność pożytku publicznego (np. Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz 

na cele krwiodawstwa. 

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy 

obdarowanego. 

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odlicze-

nia skorzystają tylko osoby rozliczające się we-

dług zasad ogólnych oraz ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą 

natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opo-

datkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) 

lub kartą podatkową. 

 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU 

Dokonując przelewu darowizny, w rubryce na-

zwa odbiorcy wpisujemy:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,  
nr rachunku odbiorcy:  

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 
 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  

 

 

 

Pielgrzymki KIK w Katowicach 

w 2023 roku 
 

15 kwietnia – sobota 2023. Centrum Jana 

Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego 

w Krakowie Łagiewnikach.  

Wyjazd z parkingu przy parafii na Dolnym Ty-

siącleciu o godz. 8:00, przyjazd ok godz. 18:00. 

Koszt – 40 zł od osoby. Świadczenia: przejazd 

autokarem, ubezpieczenie, opłaty autostradowe 

i parkingowe. Kontakt: Tel. 697 684 666 – Jan 

Mikos, Sekcja KIK na Dolnym Tysiącleciu 

w Katowicach. 
 

15 – 17 czerwca 2023. Kalisz. Licheń, Grąblin.  

Wyjazd z parkingu przy parafii na Dolnym Ty-

siącleciu o godz.: 6:30 w piątek. Przyjazd ok. 

godz. 19:00 w niedzielę. Koszt pielgrzymki 390 

zł bez wyżywienia i 490 zł z wyżywieniem – 

2 zestawy śniadaniowe i dwa zestawy obiadowe, 

typu HB. Świadczenia: przejazdy autokarem, 

ubezpieczenie, opłaty drogowe, parkingowe, 

dwa noclegi w pokojach dwu-osobowych i trzy-

osobowych z łazienkami w Domu Pielgrzyma 

Arka. 

Kalisz Bazylika św. Józefa ‒ Narodowe Sank-

tuarium św. Józefa ‒ Bazylika kolegiacka Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Licheń Bazylika Matki Bożej Licheńskiej ‒ 

Bolesnej Królowej Polski.  

Grąblin Droga Krzyżowa – miejsca objawień 

Matki Bożej. Kamień z odbitą stopą Matki Bo-

żej. 

Kontakt: Tel. 697 684 666 – Jan Mikos, Sekcja 

KIK na Dolnym Tysiącleciu w Katowicach. 

 

 

Spotkania Sekcji Nauka-Wiara 

Zapraszamy na spotkania w drugi lub trzeci 

czwartek miesiąca do Domu parafialnego oo. 

Oblatów. http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/9-

aktualnosci/40-program-kik 
Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów 

MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze. 

 

 

Dyżury w siedzibie KIK zawieszone do od-

wołania. Biblioteka KIK zawieszona do odwo-

łania.  
 

 

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

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

cych są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – człon-

kowie KIK w Katowicach. 
 

 

Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

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

Składki prosimy wpłacać przewodniczącemu 

sekcji lub na konto KIK w Katowicach: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach Plac ks. 

Emila Szramka 2, 40-014 Katowice, konto ING 

Bank Śląski Katowice  

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622 

 

Informacja o KIK w Internecie: 

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

 

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

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

a człowiek odczuwa Bożą obecność. 
 

Nikozja  
 

 
 

Nikozja jest stolicą Cypru od uzyskania przez 

Cypr niepodległości w 1960 r. Po inwazji turec-

kiej na Cypr w 1974 r., kraj został podzielony na 

część północną (turecką) i południową (grecką). 
 

 
 

Meczet Selima wzniesiony jako gotycka katedra św. Zofii 

w XIII w. W katedrze koronowano królów Cypru. Po zdo-

byciu Cypru w 1570 r. muzułmanie przekształcili katedrę 

na meczet. Północna część miasta. Widok z Shacolas. 

O chrześcijańskiej przeszłości meczetu, świadczy tylko 

gotycka architektura. 
 

 
 

 
 

Brama miejska Kyreńska zbudowana w 1567 r. przez We-

necjan. Północna część miasta. 
 

 

Kolumna wenecka - 

antyczna kolumna 

przeniesiona przez 

Wenecjan z Salaminy 

w XV w. Na jej szczy-

cie był wenecki lew. 
 

Poniżej – Büyük Han 

– Wielki Zajazd dla 

kupców z XVI w. 
 

 
 

 
 

Łaźna turecka zbudowana na ruinach katolickie-

go kościoła św. Jerzego z XIV w. Zachowano 

portal wejściowy do kościoła. Poziom ulicy jest 

3 m wyżej niż 6 wieków temu. 



 44 

 
 

Opuszczony dom w strefie buforowej ONZ rozgraniczają-

cej dwie części Cypru. Dla obywateli UE jest kontrolowa-

ne przez ONZ przejście przy hotelu Ledra Palace. 
 

 
 

Katolicki kościół św. Krzyża z 1902 r. w połu-

dniowej części miasta w pobliżu bramy Pafos, 

graniczący ze strefą buforową. W kościele jest 

relikwiarz zawierający cząstkę Krzyża Świętego. 

Przy kościele jest klasztor oo. Franciszkanów. 
 

 
 

W kościele są eksponowane kamienne płasko-

rzeźby ocalałe z kościołów zniszczonych przez 

muzułmanów. Na tej płaskorzeźbie jest data 

1474 18 marca, więc pochodzi z czasu, gdy rzą-

dy na Cyprze sprawowała Republika Wenecka. 

 

 

Pomnik Cypriana (1756-

1821) prawosławnego arcybi-

skupa Nowej Justyniany  

i całego Cypru, zamordowane-

go przez Turków 9 lipca 1821 

r. Oprócz abp Cypriana, Turcy 

zamordowali trzech biskupów 

i 470 znaczniejszych Cypryj-

czyków pochodzenia greckie-

go. 

 

 
Prawosławna katedra Świętego Jana Teologa, 

Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego (1662 r.) 
 

 
 

Młodsza siostra arcybiskupa Makariosa III 

(1913-1977) i autor artykułu, w Muzeum Bizan-

tyjskim, gdzie jest duża kolekcja ikon i mozaik. 
 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski z pielgrzymki 

KIK w 2007 r.  
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/piecypr.html 
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