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KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  
w KATOWICACH 

 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2012 
 
 
1. Nazwa organizacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze 
Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym  
w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu oraz określenie celów 
statutowych 
 
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 
40-014 Katowice, Pl. Ks. Emila Szramka 2, lok.13 
Nr KRS: 0000068764 
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
Status organizacji poŜytku publicznego uzyskał Postanowieniem Sądowym z dnia 29.11.2006r. 
NIP: 954-19-60-472, 
REGON: 271007673 
Konto w: PKO BP S.A. XI o/Katowice, nr: 29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 
 
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 17 marca 2012 r. 
wybrało nowe władze Klubu na 3-letnią kadencję.  
Prezesem KIK w Katowicach został wybrany Andrzej Dawidowski, dotychczasowy Sekretarz 
Klubu. Walne Zebranie podziękowało dotychczasowemu Prezesowi Klubu Antoniemu 
Winiarskiemu za 20-letnie kierowanie Klubem.  
Walne Zebranie nadało godność Członka Honorowego KIK w Katowicach ks. prałatowi 
Andrzejowi Suchoniowi, proboszczowi parafii Mariackiej w Katowicach.  
 
Zarząd: 
Prezes:  Andrzej Dawidowski, ul. Radockiego 176/34, 40-645 Katowice  
Wiceprezes: Danuta Sobczyk, pl. Skrzeka i Wójcika 6B/9, 41-103 Siemianowice Śląskie 

Stanisław Waluś, ul. Andromedy 2/9, 44-117 Gliwice 
Sekretarz: Robert Prorok, ul. Sobieskiego 7a/16, 41-800 Zabrze 
Skarbnik: Małgorzata Piechoczek, ul. Armii Krajowej 141b/33, 41-506 Chorzów 
Członkowie Zarządu: 

Tomasz  Łukasik, ul. Leśnego Potoku 65/3, 40-406 Katowice 
Jan Mikos, ul. Piastów 18/179, 40-868 Katowice  
Marianna Nęckarska, ul. Ułańska 5/137, 40-887 Katowice  
Wojciech Sala, ul. Garncarska 20/2, 32-500 Chrzanów  
Piotr Urbanowicz, ul. Mickiewicza 22/2, 40-092 Katowice 
Antoni Winiarski, ul Zamkowa 61c/9, 40-414 Katowice 

 
Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący Wojciech Pillich, pl. Krakowski 8, 41-800 Zabrze 
Wiceprzewodniczący Jerzy Smołka ul. Korczaka 27, 43-100 Tychy 
Członkowie  Adam Koczyk 

Andrzej Lesiewicz, ul. Wróblewskiego 19 m. 43-210 Kobiór 
Tomasz Rychły, ul. Łangowskiego 36, 41-800 Zabrze 
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Sekcje Problemowe 
1. Bytom Przewodn. Maria Strzelczyk, kapelan o. Kazimierz Ptaszkowski SJ.  

Spotkania w sali przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
ul. Pułaskiego 9 w kaŜdy czwartek o godz. 11.00. Strona internetowa: 
http://www.jezuici.pl/bytom/kik.html 

2. Gliwice Przewodn. Bolesław Mokrski, kapelan ks. Herbert Hlubek, ks. dr 
Sebastian Marecki.  
Spotkania w kaŜdą środę o godz. 18.00 w kaplicy św. Jadwigi przy 
kościele pw. Wszystkich Świętych, ul. Kościelna 6.  

3. Katowice – Janów Przewodn. Wiesława Knapik, kapelan ks. Zygmunt Klim.  
Spotkania w trzecią środę miesiąca o godz. 18.45 w domu 
katechetycznym przy kościele pw. św. Anny, pl. Wyzwolenia.  

4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodn. Anna Śliwa, kapelan ks. Marek Noras.  
Spotkania 2 razy w miesiącu w środy o godz. 18.45 w sali przy 
kościele pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. i Matki BoŜej Uzdrowienia 
Chorych. 

5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodn. Krystyna Wełniak, kapelan ks. Stanisław 
Noga.  
Spotkania raz w miesiącu oraz krąg biblijny w drugą środę miesiąca  
o godz. 19.30 (prowadzi ks. dr Artur Malina) w sali przy kościele  
pw. Matki BoŜej Piekarskiej.  

6. Katowice – Śródmieście Przewodn. Piotr Urbanowicz, kapelan ks. dr Andrzej Suchoń.  
Spotkania w Nowym Domu Katechetycznym parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pl. Ks. Emila 
Szramka 2/13.  

7. Łaziska Górne Przewodn. Stefan Kalisz, kapelan ks. dr Jacek Wojciech.  
Spotkania raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca o godz. 19 w salce 
parafialnej przy kościele pw. Matki BoŜej RóŜańcowej.  

8. Siemianowice Śląskie Przewodn. Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas.  
Spotkania w domu parafialnym przy kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Michałkowicach, ul. Kościelna 1.  

9. Tychy Przewodn. Jerzy Smołka, kapelan ks. .  
Spotkania w pierwszą środę miesiąca w salce obok kancelarii przy 
kościele pw. św. Krzysztofa, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego.  

10. Zabrze Przewodn. Krystyna Partuś, kapelan ks. Józef Kusche, ks. Grzegorz 
Skop.  
Spotkania w pierwszą i trzecią środę o godz. 18.45 w domu 
parafialnym przy kościele pw. św. Anny, ul. ks. F. Pieruszki 1. 

 
 
Cele działania 
1. Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w oparciu 

o naukę Kościoła katolickiego, mają na celu: 
1) działalność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego 

swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych, 
2) działalność społeczno - kulturalną, oświatowo - wychowawczą i charytatywno - 

opiekuńczą, ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski  
i kultury regionalnej Śląska, 

3) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej, 
4) wyraŜanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, 

kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 
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Do osiągnięcia celów statutowych Klub dąŜy w szczególności poprzez: 
1) naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 
2) działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 
3) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej  

i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego, 
4) upowszechnianie krajoznawstwa, organizowanie pielgrzymek oraz organizowanie 

wypoczynku dzieci i młodzieŜy, 
5) działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  
6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
7) prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w szczególności 

członkom Klubu, w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin  
i osób, 

8) działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, 
9) ochronę i promocję zdrowia, 
10) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagroŜonych zwolnieniem z pracy, 
11) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
12) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami o podobnym lub zbliŜonym profilu działania w kraju i za granicą, 
13) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróŜnień, stypendiów, dyplomów i odznak 

klubowych, 
14) promowanie i organizowanie wolontariatu, 
15) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
16) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 
 
 
 
2. Członkowie Klubu 
 
Stan członków na 31 grudnia 2012 roku 

Sekcja problemowa w Bytomiu      9 osób 
Sekcja problemowa w Gliwicach      62 osoby 
Sekcja problemowa w Katowicach-Janowie     21 osób 
Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Dolnym  18 osób 
Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Górnym  21 osób 
Sekcja problemowa w Katowicach-Śródmieściu    159 osób 
Sekcja problemowa w Łaziskach Górnych     18 osób 
Sekcja problemowa w Siemianowicach Śląskich    9 osób 
Sekcja problemowa w Tychach      11 osób 
Sekcja problemowa w Zabrzu       69 osób 

 
 Razem          357 osób 
 
W roku 2012 przyjęto 19 nowych członków, natomiast 14 członków zmarło. 
 
Braliśmy udział w pogrzebach: 

14.04.2012. Pogrzeb śp. Anny Konopczyny (21.03.1923 - 8.04.2012)  
14.04.2012. Pogrzeb śp. Małgorzaty Łukasik (6.05.1947 - 10.04.2012).  
16.11.2012. Pogrzeb śp. Stanisława KrzyŜaniaka (29.12.1919 - 12.11.2012 
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3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 
finansowych 
 
Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność poŜytku publicznego w następującym zakresie wg 
PKD 2007 

A. 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków    
B. 59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
C. 78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników  
D. 79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki       
E. 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
F. 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
G. 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  
H. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  
I. 94.91.Z Działalność organizacji religijnych      
J. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
K. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych      
L. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna    
M. 91.01.A Działalność bibliotek         

 
 
A. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków    
Biuletyn Klubowy „Dlatego” redagowany jest przez Stanisława Walusia, Barbarę Kwaśnik i (od 
stycznia 2013 r.) Lidię Kania i wychodził w 2012 roku jako miesięcznik. Biuletyn posiada numer 
ISSN 2081-6367. Biuletyn jest dostępny na stronie internetowej Klubu. 
Klub posiada własną stronę internetową, którą redaguje Antoni Winiarski: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ 
 
 
B. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  
Wiele wykładów i spotkań zostało zarejestrowanych na taśmie dźwiękowej. Utworzona została 
biblioteka dźwiękowa, która pozwala rozpowszechniać wśród członków Klubu nagrania. 
 
 
C. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 
Członkowie Klubu z sekcji na Osiedlu Tysiąclecia współtworzyli i biorą czynny udział w pracach 
Klubu KoleŜeńskiej Pomocy „Praca”.  
 
 
D. Działalność organizatorów turystyki 
Klub organizuje pielgrzymki do sanktuariów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pielgrzymki mają 
charakter rekolekcji w drodze pod opieką duchową księdza. Codziennie odprawiana jest Msza św. 
Koszty organizacji i uczestnictwa w pielgrzymkach w całości pokrywają uczestnicy pielgrzymek  
z własnych środków.  
 

Sprawozdanie z pielgrzymek KIK w roku 2012 
    W roku 2012 zorganizowanych zostało 5 pielgrzymek z inicjatywy i przy zaangaŜowaniu Jana Mikosa.  
3 pielgrzymki miały wymiar krajowy, 1 pielgrzymka zagraniczny, odbyły się teŜ rekolekcje w Kokoszycach.  
1. pielgrzymka 14.04. - do sanktuariów w Krakowie: Matki BoŜej Smętnej Dobrodziejki. Jedyny klasztor 
franciszkański, który trwa do dziś jest sprzed roku 1249. Nie był skasowany przez okupantów. Jest Bazyliką 
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Mniejszą z cudownym obrazem M.B. Bolesnej. Następne sanktuarium to Światowe Sanktuarium 
Miłosierdzia BoŜego, Bazylika Mniejsza z obrazem Miłosiernego Jezusa namalowanym wg wskazań samego 
Jezusa udzielonych św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Modląc się do Jezusa w wizerunku tego obrazu 
koronką, którą sam Jezus Chrystus podyktował, ufając bezgranicznie Jezusowi, moŜna uzyskać 
odpuszczenie wszystkich grzechów.  
2. pielgrzymka 26-28.05.  Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Rodziny - Bazyliki Świętego Józefa  
w Kaliszu i do Sanktuarium - Bazyliki Matki BoŜej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Kolegiata, 
Bazylika Kaliska, sięga XIII wieku. Jest tam łaskami słynący obraz M.B. od ognia i cenny obraz Świętej 
Rodziny z XVI wieku jako wotum dziękczynne za łaskę uzdrowienia w modlitwach do św. Józefa. 
W modlitwach do św. Józefa w kaliskim obrazie, w cudowny sposób zostali ocaleni księŜa w niemieckim 
obozie zagłady w Dachau. Jest tam muzeum obozowe więźniów. 
W Licheniu znajduje się cudowny obraz MB Bolesnej z 1772 roku. Jest to kopia obrazu MB Rokitniańskiej. 
Na piersiach objawiającej się Maryi widnieje  orzeł - symbol uciemięŜonej Polski przez zaborców. 
3. pielgrzymka 2-12.06. Szlakiem sanktuariów i najpiękniejszych miejsc w Europie. Austria, Szwajcaria, 
Lichtenstein, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Węgry, Słowacja. 
Trasa pielgrzymki wiodła przez Insbruck, Vaduz - stolicę Lichteinstejnu, Einsiedeln - narodowe sanktuarium 
Szwajcarii. PołoŜone jest na południe od Jeziora Zuryskiego. Klasztor sięga X wieku. Biskup Konstanty 
chcąc konsekrować klasztor usłyszał głos z nieba: „Wstrzymaj się synu, albowiem sam Bóg wyświęcił to 
miejsce.” Wydarzenie to uznano za cud i potwierdzono bullą papieską. Na tę pamiątkę, kaŜdego roku  
14 września, obchodzone jest Święto Cudownej Konsekracji Kościoła. Jest tam teŜ cudowna figurka Matki 
BoŜej z Dzieciątkiem.  Zurich - jedno z większych i przepięknych miast Szwajcarii. Bled - popularne 
uzdrowisko połoŜone w Alpach Julijskich z jeziorkiem i średniowiecznym kościołem na wyspie. 
Brezje - Narodowe Sanktuarium Słowenii, gdzie czczona jest Matka BoŜa Nieustającej Pomocy. Bazylikę  
z cudownym obrazem Matki BoŜej odwiedził papieŜ Jan Paweł II w 1996r. Skofia Loca - piękne stare miasto 
i zamek. 
Lublana - stolica Słowenii, urokliwe stare miasto. Postojna - największa i jedna z najpiękniejszych jaskiń  
w Europie i na świecie, Medjugorje, Podbrdo, KriŜewacz - miejsca objawiającej się od 25 czerwca 1981 
roku Matki BoŜej. Mostar - miasto dwóch kultur, chrześcijaństwa i islamu. Krawica - przepiękne miejsce 
wypoczynkowe. Dubrownik - perła Adriatyku, klasztor franciszkanów, Pałac Rektorów, klasztor  
dominikanów, mury obronne, baszty, twierdze, wieŜe zegarowe. Tihalina – miejsce, gdzie znajduje się figura 
objawiającej się w Medjugorje Matki BoŜej najbardziej do niej podobna. Plitvice - jeziora i wodospady 
najpiękniejsze w Europie. 
4. 28-30.09.  Rekolekcje w Kokoszycach.  
5. 06.10. Pielgrzymka: Mstów, Częstochowa. Mstów - Sanktuarium Kanoników Regularnych oparty na 
Regule św. Augustyna. 
Częstochowa - Bazylika Jasnogórska Wniebowzięcia Maryi Panny. Stolica Królowej Korony Polski. Obraz 
namalowany jest według przekazów na desce ze stołu Nazaretańskiego Świętej Rodziny. Obraz pochodzi 
z Konstantynopola, przywiózł go przez Ruś Władysław Opolczyk w roku 1382. Fundując klasztor paulinom, 
ofiarował im teŜ obraz Bogarodzicy. Obraz szybko podbił serca Polaków i nie tylko. W roku 1430 złodzieje 
napadli na klasztor, ograbili kościół i klasztor, potem spalili go, zakonników pozabijali, a obraz połamali  
i twarz Matki BoŜej przecięli szablą. Król Władyslaw Jagiełło zafundował odnowienie obrazu.   
    KaŜdy król mianowany złoŜył hołd Matce BoŜej Jasnogórskiej. Nie zrobił tego tylko ostatni król 
Stanisław August Poniatowski – za jego rządów doszło do rozbiorów Polski. 
 
Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią 
niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 2 czerwca oraz Kobiet do Piekar 
Śląskich 16 sierpnia. 
 
 
E. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 
Klub współpracuje z Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach w zakresie organizacji wystaw  
i innych imprez. Członkowie Klubu biorą czynny udział w Sympozjum Piekarskim poprzedzającym 
coroczną Pielgrzymkę MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.  
 
 
F. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
Zarówno w siedzibie Klubu jak i w sekcjach odbywają się otwarte wykłady i spotkania  
o charakterze szkoleniowym. 
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Sekcja Nauka Wiara 
Spotkania prowadzi prof. dr hab. Andrzej Ślebarski regularnie w roku akademickim w kaŜdy drugi 
wtorek miesiąca. Wykłady głoszone są przez wybitnych specjalistów w zakresie nauk 
przyrodniczych, ścisłych, teologii i filozofii. Mają na celu przybliŜać piękno stworzenia i 
rozumienie zjawisk natury w szerokim ujęciu. W 2012 odbyły się spotkania na których wygłoszono 
następujące wykłady: 

10.01  Prof. dr hab. Wiktor Zipper (Instytut Fizyki UŚ)- "Dlaczego energetyka jądrowa".  

14.02  Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (Instytut Fizyki UŚ) - "Zjawiska krytyczne w cieczach 
kwantowych, porównanie do ontologicznego bytu".  

13.03. Prof. dr hab. Andrzej Burian, (Instytut Fizyki UŚ)- "Od grafitu do grafenu, czyli jak łatwo 
dostać nagrodę Nobla".  

10.04. Prof. dr hab. Ilona Bednarek (Instytut Fizyki UŚ)-"Wybrane fakty z historii kalendarza".  

8.05. Ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Cezary (Wydział Teologiczny UŚ) - "Sytuacja Polonii 
austriackiej po 1981r".  

12.06. Dr Andrzej Kędziorski, (Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska UŚ). – „Czas 
Ŝycia człowieka - perspektywa biblijna i biologiczno-medyczna”.  

13.11. Dr Katarzyna Ślebarska (Instytut Psychologii UŚ)- "Na progu świadomości - o percepcji 
podprogowej i peryferycznej".  

11.12. Prof. dr hab. Ilona Bednarek(Instytut Fizyki UŚ) – „O gwieździe betlejemskiej”.  

 
 
Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny. 
Spotkania prowadzi kapelan Klubu ks. prof. Józef Kozyra. Spotkania odbywają się w drugą środę 
miesiąca. W części pierwszej ks. prof. Józef Kozyra odpowiada na pytania dotyczące wiary i nauki 
Kościoła, a w części drugiej omawiane były fragmenty ksiąg Starego Testamentu. 
 
 
Sekcja KIK w Zabrzu.  
Członków powyŜej 80 roku Ŝycia jest 25. Regularnie składki płacą 24 osoby. 
W 2012 roku przybyło 8 nowych członków. 
W sierpniu na emeryturę przeszedł załoŜyciel naszego KIK, ks. proboszcz, prałat Józef Kusche, ale 
zostaje wśród nas. W całości uroczystości poŜegnalnych i powitalnych zaznaczyliśmy swoją 
obecność (modlitwa wiernych, teksty poŜegnania i powitania). Opiekunem Sekcji jest nowy 
proboszcz, prałat ks. Grzegorz Skop. Tak uzgodnili obaj księŜa. 
� Spotkania odbywają się jak zawsze, w 1 i 3 środę miesiąca o godz.18.45 Msza św., o 19.15 

spotkanie z zaproszonym Gościem i dyskusja. 
� W tym roku odbyło się 15 spotkań m.in. z p. Senatorem Czesławem Ryszką, z o. Leonem 

Knabitem, ks. prof. Józefem Kozyrą, ks. dr. Piotrem Góreckim, p. Ryszardem Kleinem, dr.  
Zygmuntem Nabzdykiem, p. Dariuszem Walerjańskim i dr. Mariuszem Wojewodą. 

� Najczęściej spotykaliśmy się z nieocenionym ks. opiekunem Józefem. Prócz regularnych 
wykładów mieliśmy 2 spotkania kolędowe w kawiarni Mozart (6 I 2012 i 16 XII 2012), 
Wybory delegatów na Zebranie Wyborcze KIK w Katowicach (1 II 2012), spotkanie 
organizacyjne przed Dniem Papieskim (3 X 2012) i nasze tradycyjne, charytatywne spotkanie 
„Z gwiazdką serdeczniej podziel się z potrzebującym”, kiedy dzielimy się czekoladowymi 
gwiazdkami jedną biorąc dla siebie, a inne z drobnym (lub większym dodatkiem) przekazujemy 
potrzebującym wsparcia, by za naszą przyczyną odczuli radość Świąt BoŜego Narodzenia. 

� Największe zaangaŜowanie widoczne było w okresie Dnia Papieskiego i zbiórki na Fundusz 
stypendialny Dzieła Nowego Tysiąclecia. Zebraliśmy ponad 6.000 złotych, a na naszą pisemną 
prośbę o wpłaty na konto Fundacji  były pozytywne reakcje. Popularyzowaliśmy akcję sms-ową 
wśród młodszego pokolenia i informację plakatową. 
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� Czynnie w Dni Papieskie zaangaŜowało się 25 osób. Wspomagaliśmy materiałami 
dekoracyjnymi szkoły podstawowe nr 6 i 14 oraz Gim.16. W trzech Domach Pomocy 
Społecznej w Zabrzu przeprowadziliśmy „Spotkania z Janem Pawłem II” przy kawie i herbacie 
z ciasteczkami. Była pogadanka, śpiewy, słuchanie fragmentów nagrań z pobytu Ojca Świętego 
w Polsce, rozdawanie znaczków, obrazków, i było duŜo wzruszenia. Ludzie starsi, chorzy 
wspominali, a my cieszyliśmy się, Ŝe naszym pomysłem sprawiliśmy im radość. Trzeba 
przyznać, Ŝe personel wszystkich Domów przyjął naszą akcję serdecznie i kaŜdy DPS miał 
przygotowaną ładną dekorację i sprzęt, co bardzo usprawniło spotkania, wytworzyło serdeczny 
klimat i otwarło moŜliwość następnych spotkań. 

� Muzeum Górnictwa Węglowego - to teŜ miejsce częstych odwiedzin, uczestniczymy  
w spotkaniach, a docenienie naszej aktywności to logo KIK, jako partnera Muzeum na 
zaproszeniach na organizowane wystawy. Spotykamy się teŜ w Galerii Muzeum Miejskiego,  
w Cafe Silesia na wykładach np. z historii ikonopisarstwa, prowadzonych z pasją przez ks. dr. 
Dariusza Kleinowskiego-RóŜyckiego, czy na wernisaŜach. Korzyści są obopólne. 

� Członek naszego klubu, p. Ryszard Klein autor ksiąŜki „Cisza, esencja naszego umysłu”, 
którego Ŝyciowe pasje od filozofii, przez teologię, religioznawstwo, psychologię – zawiodły w 
krąg duchowości psychologicznej, miał spotkanie w Klubie i w Miejskiej Bibliotece 27 IX 
2012. KsiąŜka zyskała uznanie Jury i internautów w konkursie na najlepszą ksiąŜkę 
psychologiczną 2012 roku.  

� Od lat utrzymujemy kontakty z róŜnymi placówkami, zapraszamy się, rozmawiamy, 
uczestniczymy w spotkaniach, np. z MOK, kinem „Roma”, a takŜe z PiS, czy ze 
Stowarzyszeniem Civitas Christiana. Utrzymujemy stały kontakt ze Stowarzyszeniem „Rodzina 
Ponarska”. Nie przeszkadza, Ŝe to Gdańsk, Internet jest łącznikiem. Popularyzujemy ich 
publikacje i stronę internetową. 

� Członkowie naszej Sekcji włączają się aktywnie w działania Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami i Fundacji "Szara przystań". 

� Udzielają pomocy w nauce będącej w potrzebie młodzieŜy,np. uczniowi z wielodzietnej rodziny 
80 godz. od IX do V 2012r.poświęcił jeden z naszych członków. 

� Uczestniczymy w Marszach poparcia: W  Obronie Wartości Rodziny, W Obronie Telewizji 
Trwam i redagujemy protesty przeciw ograniczaniu dostępu do wolnych mediów 

� Uczestniczymy w rekolekcjach w Kokoszycach, licznie przyjeŜdŜamy na spotkanie opłatkowe  
z ks. Arcybiskupem. 

� Włączamy się we wszystkie waŜne dla Polski i Śląska uroczystości, piszemy teksty modlitwy 
wiernych na Msze św. regularnie z okazji Święta Niepodległości, Święta Trzeciego Maja, czy 
na uroczystości Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, upamiętniające opór 
społeczny wobec stanu wojennego. 

� Na parafialnych pielgrzymkach, nocnych czuwaniach w Częstochowie i innych miejscach kultu 
prowadzimy godziny rozwaŜań. 

� Jako społeczność KIK-owska czujemy się w obowiązku włączać we wszystkie zadania 
programowe. W tym roku, poświęconym Ks. Piotrowi Skardze z uwagą śledziliśmy wszystkie 
publikacje, a takŜe pojawiające się dzięki p. Stanisławowi Walusiowi w „Dlatego” waŜne cytaty 
skłaniające do dyskusji. Zakończyliśmy ten rok mocnym akcentem, spotkaniem z ks. dr. 
Piotrem Góreckim na temat: „Ksiądz Piotr Skarga – człowiek modlitwy, pióra i czynu”. 
Przygotowaliśmy fragmenty kazań, modlitw, a takŜe wypowiedzi historyków i biskupów. 
Mocnym, wzruszającym akcentem była na końcu odmówiona przez wszystkich obecnych 
Modlitwa Senatorska autorstwa Piotra Skargi za Ojczyznę. 

� Ks. prałatowi Józefowi Kuschemu zawdzięczamy jako Klub wiele, dlatego mocno włączyliśmy 
się wspólnie z Biblioteką Miejską w organizację 19 X 2012 r. w Muzeum Górnictwa spotkania 
poświęconego Jego zasługom dla Kościoła i Miasta, które związane było z wydaną ksiąŜką ks. 
Kuschego „Trzeba nam siać”. Znamienny tytuł, to jakby drogowskaz Jego Ŝycia, ale teŜ zadanie 
dla nas. Podczas tego spotkania ks. Józef otrzymał od nas na pamiątkę figurę św. Barbary  
z węgla. Podziękowaliśmy w ten sposób za przykład Ŝycia, odwagę i słuŜbę Bogu. 



 8 

� Spotykamy się takŜe w mniejszych grupach w Cafe Mozart, dyskutujemy o planach sekcji, 
wymieniamy ksiąŜki, poglądy teŜ, rozmawiamy o przyszłości Klubu, o sposobach 
przyciągnięcia młodych. Na nich liczymy, wolno, ale się odmładzamy. 

 
Sekcja KIK w Gliwicach 
Spotkania naszej sekcji odbywają się raz w tygodniu, w środy (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych 
lipiec - wrzesień oraz okresu wizyt duszpasterskich (kolędy)) w Kaplicy Św. Jadwigi przy parafii 
Wszystkich Świętych w Gliwicach. KaŜde spotkanie rozpoczynamy nieszporami, potem Msza Św. 
oraz wykład (prelekcja) zaproszonego gościa. 
Od października, za zgodą Ks. Biskupa Ordynariusza, obowiązki naszego kapelana pełni ks. dr 
Sebastian Marecki. RównieŜ ks. Herbert Hlubek w miarę swoich sił bierze udział w naszych 
spotkaniach. Na naszych spotkaniach pojawia się kilkanaście osób.  
Uczestnikami spotkań w większości nie są członkowie KIK (większość z nich jest w podeszłym 
wieku), a tylko sympatycy. 
Na spadek frekwencji ma równieŜ wpływ decyzja Redakcji „Gościa Niedzielnego”  
o niezamieszczaniu informacji o spotkaniach.  
W tym roku nasza działalność formacyjna jest związana z Rokiem Wiary. Cykl wykładów prowadzi 
ks. dr Sebastian Marecki. 
Wśród naszych wykładowców były równieŜ osoby wyrosłe z Duszpasterstwa Akademickiego; prof. 
Aldona Skudrzyk, prof. Leszek Zwierzyński, dr Barbara Zięblińska. 
Tradycyjnie na szczególną uwagę zasługuje kontynuowanie inicjatywy członka naszej sekcji Jacka 
Bachniaka. Pan Jacek Bachniak wraz z Ŝoną oraz gronem zaprzyjaźnionych osób organizuje dla 
absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego spotkania rekolekcyjne (na wyjazdowych 
spotkaniach bywa 50-70 osób), na których jest moŜliwość przyjazdu całymi rodzinami, 
naładowania „akumulatorów” i wymiany doświadczeń. W roku 2012 obchodziliśmy dwudziestą 
rocznicę spotkań. 
Najstarszym członkiem naszej sekcji jest Pani Profesor Urszula Szałajko (urodzona 10 stycznia 
1922 roku). Regularnie uczestniczy w naszych środowych spotkaniach.  
 
Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.  
Nasza sekcja liczy 18 członków. Nie wszyscy członkowie biorą jednak czynny udział w pracach 
sekcji. Systematycznie działa jedynie połowa członków. 
W pracy sekcji przy naszej Parafii moŜna wyodrębnić  2 podstawowe dziedziny: 
o spotkania kręgu biblijnego, 
o ruch pielgrzymkowy. 
W ramach naszej sekcji KIK-u  działa Krąg biblijny, obecnie prowadzony przez ks. Marka Norasa . 
W ramach kręgu rozwaŜaliśmy Listy św. Pawła do Koryntian. Spotkania te odbywają się regularnie 
raz w miesiącu i pozwalają uczestnikom pogłębić wiarę w oparciu o Pismo Święte. 
W ramach sekcji pręŜnie działa ruch pielgrzymkowy. Największym powodzeniem cieszą się 
organizowane przez naszą sekcję pielgrzymki, których organizatorem jest kolega Jan Mikos.  
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 pielgrzymek w tym 4 krajowe i jedna do sanktuariów 
zagranicznych. Łącznie w okresie sprawozdawczym z wyjazdów skorzystało około 250 osób. 
Członkowie sekcji KIK-u biorą czynny udział w Ŝyciu naszej Parafii. 
 
Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.  
W styczniu 2012 r. uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i spotkaniu opłatkowym KIK  
z arcybiskupem Wiktorem Skorcem. W lutym odbyło się walne zebranie członków sekcji i wybór 
delegatów na Walne Zebranie Delegatów KIK, w którym uczestniczyliśmy w marcu 2012 r. 
Przez cały rok co miesiąc, odbywały się spotkania kręgu biblijnego pod przewodnictwem księdza 
profesora Artura Maliny. Tematem przewodnim pierwszej połowy roku do wakacji był: „Kościół 
naszym domem”, a od października: ”Rok wiary i list do Hebrajczyków”. Oprócz tego odbyło się 
teŜ spotkanie z pokazem multimedialnym, z panem Antonim Winiarskim pt. „Chrześcijańskie kraje 
Gruzja i Armenia”, oraz z panią Danutą Sobczyk, pt. „Rola kobiety w powszechnej misji Kościoła, 
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w nauczaniu Jana Pawła II”. Ksiądz proboszcz Stanisław Noga przedstawił nam „Sposoby 
finansowania Kościoła”. 
W ciągu roku zmarła jedna osoba, Maria Dolinkiewicz. Nikt nie przybył. Spotkania były otwarte, 
uczestniczyły w nich teŜ osoby zaprzyjaźnione lub zainteresowane tematem. 
 
Sekcja KIK w Bytomiu.  
Uczestniczy w spotkaniach 5 – 6 osób. Średni wiek – 81 lat. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe jedna z uczestniczek mająca 96 lat czynnie bierze udział w spotkaniach. 
Działalność: 
� Msza św. z homilią w kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 11.00, 
� w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 9.00 – Krąg Biblijny, 
� udział w uroczystościach 3.05 i 11.11 – składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową, 
� udział w uroczystościach parafialnych takich jak: odpust parafialny, rekolekcje wielkopostne  

i adwentowe, pielgrzymki, 
� w listopadzie odwiedzamy groby naszych członków, 
� spotkania w Klubie: opłatek i święcone. 
Długoletni kapelan naszej sekcji o. Zbigniew Górecki SJ został przeniesiony do Krakowa. Obecnie 
kapelanem sekcji jest o. Kazimierz Ptaszkowski SJ. 
 
Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich. 
KIK wraz z Siemianowickim Forum Samorządowym był organizatorem 19.05.2012. " Śląskiego 
muzykowania" imprezy w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny oraz współorganizował Dzień 
Dziecka w ogrodach kurii metropolitalnej i przeprowadził dwudniową zbiórkę publiczną Dzieła 
Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego na terenie Siemianowic Śl.  
 
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych. 
Spotkania odbywają się w drugi piątek miesiąca o godz. 19 w salce parafii MB Królowej RóŜańca 
Świętego. Na spotkaniach przedstawiony jest wcześniej ustalony temat, po którym następuje 
dyskusja. Odbywają się spotkania Kręgu Biblijnego, tradycyjne spotkania opłatkowe i okresu 
Zmartwychwstania Pańskiego.  
Pozostała działalność - czynne uczestnictwo w Drodze KrzyŜowej ulicami miasta, prowadzenie 
Apelu Jasnogórskiego i modlitwy róŜańcowej, w maju włączanie się w organizację festynu 
parafialnego. 
 
Sekcja KIK w Tychach 
Sekcja Społeczna KIK w Tychach, obejmując formalnie swym zasięgiem parafie, naleŜące do 
dwóch tyskich Dekanatów, posiada swoją główną bazę działania nadal przy kościele pw. św. 
Krzysztofa, gdzie w salce obok kancelarii odbywały się wszystkie, organizowane przez sekcje 
spotkania. Spotkania te w ub. roku miały miejsce w 1-szą środę miesiąca o godz. 16-tej, przy 
bardzo nielicznym udziale członków. Powodem małej frekwencji to przede wszystkim podeszły 
wiek i stan zdrowia naszych członków. 
Sekcja liczy obecnie 11 zarejestrowanych członków, którzy w ostatnich trzech latach uczestniczyli 
w naszych spotkaniach, jednak obecnie aktywnie uczestniczy w pracach i spotkaniach zaledwie 5 
osób. Nasi członkowie to osoby w zaawansowanym wieku (średnia wieku członków wynosi ponad 
80 lat), wielu jest cięŜko chorych  
Tematyka spotkań dotyczyła róŜnych zagadnień bieŜących i organizacyjnych, a zasadniczymi 
tematami dyskusyjnymi w tym roku to poznawanie historii i charakterystyce architektonicznej 
kościołów naszej Archidiecezji, zbudowanych w okresie rozwoju przemysłowego Śląska na 
przełomie XIX i XX-go wieku. Obecnie rozpoczęliśmy poznawanie Sanktuariów naszej 
Archidiecezji, z wyjazdami na naboŜeństwa do tych Sanktuariów. Ten kierunek zamierzamy 
kontynuować w roku 2013, choć w b. nielicznym gronie. 
Członkowie nasi, jak co roku, brali udział w Rekolekcjach w Kokoszycach, a w Wielkim Poście  
w Drodze KrzyŜowej ulicami Miasta. 
W roku 2012-tym odeszło do Domu Pana dwóch naszych członków: 
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• Stanisław KrzyŜaniak, lat 92 – były Przewodniczący Sekcji, oraz 
• Hubert Rak, lat 81. 

 
Sekcja KIK w Janowie 
W roku 2012 odbyło się 11 spotkań Sekcji.  
Spotkania odbywają się w kaŜdą trzecią środę miesiąca o godz 19 tej w Domu Parafialnym Parafii 
św. Anny w Katowicach. 
Tematyka spotkań kształtowała się następująco: 

1. „Kardynał August Hlond syn ziemi Śląskiej – prymas Polski´ - wykład przygotowała Pani 
Irena Mierzwa 

2. „Arcybiskup Józef Feliks Gawlina biskup polowy Wojska Polskiego „– wykład przygotował 
Ks. Juraszek 

3. „ Śląscy pisarze ludowi cz.I”- wykład przygotowała Anna Wowra 
4.  „Wędrówki Ŝycia biskupa polowego Józefa Feliksa Gawliny ”- wykład przygotowała Anna 

Wowra 
5. „Ks. Biskup Arkadiusz Lisiecki duszpasterz i społecznik” – wykład przygotował ks. 

Krzysztof Szymański 
6. „Śląscy pisarze ludowi cz.II”- wykład przygotowała Anna Wowra 
7. „Norbert Bończyk Homer Górnośląski” - wykład przygotowała Anna Wowra 
8.  „Dziecko wobec rozwodu swoich rodziców” wykład poprowadziła Janina Miazgowicz – 

mediator sądowy. 
9. „Kościół Katolicki w świecie” opracował dr Antoni Winiarski. 
10. Spotkanie opłatkowe 
11. Spotkanie wielkanocne 

Ponadto członkowie Sekcji KIK Janów brali udział w rekolekcjach wielkopostnych Czechowicach 
Dziedzicach i w rekolekcjach w Kokoszycach. 
Członkowie sekcji zaangaŜowani są równieŜ w przygotowanie wigilii i święconego w Parafii i św. 
Anny. Ponadto uczestniczą w przygotowaniach naboŜeństw w parafii oraz drogi krzyŜowej 
prowadzonej przez Nikiszowiec 
 
 
G. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
Klub włączał się w akcje mające na celu ochronę Ŝycia poczętego. 
 
 
H. Pozostała Pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
Sekcja KIK w Katowicach-Janowie od wielu lat współorganizuje wigilię i święcone dla osób 
samotnych i będących w trudnej sytuacji oraz festyn parafialny w ośrodku Bolina, w którym biorą 
m.in. udział dzieci z Domu Dziecka.  
Zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kurii Biskupiej w Katowicach, na 
które zaprosiliśmy dzieci z domów dziecka (państwowych i rodzinnych), pogotowia opiekuńczego 
oraz ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. 
Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane oraz więźniem (Marianna Nęckarska). 
W ramach Dnia Papieskiego na terenie Zabrza braliśmy udział w zbiórce ulicznej pieniędzy na 
stypendia dla młodzieŜy z ubogich rodzin. 
W grudniu KIK Sekcja w Zabrzu zorganizowała akcję charytatywną pod nazwą „Z gwiazdką 
serdeczniej” dla osób samotnych i ubogich. 
Prowadzenie nieodpłatne pomocy dzieciom i młodzieŜy w nauce – Sekcja w Zabrzu. 
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I. Działalność organizacji religijnych 
Klub organizuje rekolekcje, dni skupienia oraz okolicznościowe spotkania. 
Członkowie Klubu spotykają się na pierwszopiątkowej Mszy św. w Kościele Akademickim  
w Katowicach (krypta katedry Chrystusa Króla).  
 
7.01.2012 Opłatek KIK z Ks. Abp. Wiktorem Skworcem 

28.01.2012. Katedra w Gliwicach. PoŜegnanie ks. bp. Jana Wieczorka i ingres ks. bp. Jana Kopca 

9-11 marca 2012. Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w  Czechowicach.  
Rekolekcjonista: O. Jacek Paluchniak SJ. 

11-13 marca 2012. Rekolekcje Wielkopostne w Kościele Garnizonowym w Katowicach.  
Rekolekcjonista: Ks. dr Andrzej Suchoń.  "Kościół naszym domem. Sakramenty święte 
znakiem zakotwiczenia w Bogu i Kościele." 

30.03.2012. Droga KrzyŜowa ulicami Katowic.  
Tematem wiodącym tegorocznej Drogi KrzyŜowej był "Kościół naszym domem". 
RozwaŜania przy poszczególnych stacjach przygotowali oraz nieśli krzyŜ przedstawiciele 
katowickich parafii, stowarzyszeń, sportowcy, studenci, klerycy, aktorzy i harcerze. 
RozwaŜanie przy XIV Stacji w imieniu KIK przygotowała Danuta Sobczyk.  

14.04.2012. Katowice. Marsz w obronie Kościoła, Wolnych Mediów i Telewizji Trwam.  
19.05.2012. Śląskie muzykowanie w Siemianowicach Śl. W ramach V Metropolitalnego Święta 

Rodziny. 
20.05.2012. Pielgrzymka Rodzin do Matki BoŜej Boguckiej. W ramach V Metropolitalnego Święta 

Rodziny.  
2.06.2012. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę i spotkanie Prezesów KIK.  
3.06.2012. MARSZ DLA śYCIA I RODZINY "Rodzina receptą na kryzys" w ramach V 

Metropolitalnego Święta Rodziny 
28-30.09.2012. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. 

Prowadził ks. dr Krzysztof Szymański. Temat: Wiara to skarb noszony w glinianych 
naczyniach. Podczas rekolekcji było spotkanie autorskie z poetką Edytą Gryt.  

13-14.10.2012. Jubileusz 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie oraz Jesienne 
spotkanie Prezesów i Przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej. 

24.11.2012. Regionalne spotkanie przewodniczących i przedstawicieli Klubów Inteligencji 
Katolickiej oraz Sekcji katowickiego KIK. RozwaŜanie związane z Rokiem Wiary 
przedstawił ks. prał. Józef Kusche. 

 

W Zabrzu zorganizowano rekolekcje ciszy. Sekcja prowadzi rozwaŜania Drogi KrzyŜowej 
prowadzonej ulicami Zabrza oraz podczas ogólnopolskiej Pielgrzymki Świata Pracy w 
Częstochowie. 
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych uczestniczyła w przygotowaniu Drogi KrzyŜowej ulicami miasta. 
Antoni Winiarski brał udział w spotkaniach Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej  
w Polsce oraz spotkaniach prezesów Klubów.  
Antoni Winiarski pełni funkcję przewodniczącego Rady Ruchów Katolickich w Archidiecezji 
Katowickiej oraz przewodniczącego Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. 
 
 
J. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
Klub współpracuje z Związkiem Górnośląskim, Bractwem Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, 
Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Akcją Katolicką, 
Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-śycie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Civitas Christiana. Wspieramy 
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inicjatywy i działalność tych i innych organizacji regionalnych, jak równieŜ innych Klubów 
Inteligencji Katolickiej. 
Andrzej Dawidowski jest członkiem Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego w Katowicach. 
Wojciech Sala redaguje internetową stronę Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. 
Członkowie KIK w Katowicach brali czynny udział w organizowanym Metropolitalnym Święcie 
Rodziny. 
 
 
K. Działalność obiektów kulturalnych. 
Koncerty organowe w katedrze współorganizowane od 1996 roku z Akademią Muzyczną im.  
K. Szymanowskiego w Katowicach oraz parafią katedralną w Katowicach przy wsparciu Urzędu 
Miasta Katowice. Kierownictwo artystyczne Festiwalu sprawuje prof. Julian Gembalski z Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Za przygotowanie organów 
odpowiedzialny jest Mieczysław Klonowski. Patronat medialny nad Festiwalem sprawowali: 
Katowicki Gość Niedzielny i Radio eM. 
Celem Festiwalu jest zaproponowanie szerokiemu gronu odbiorców muzyki organowej podczas 
siedmiu koncertów w miesiącach maj - listopad. Wykonawcami byli czołowi organiści zarówno  
z kraju jak i z zagranicy. Koncerty organowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym 
powodzeniem. W tym roku, w siedmiu koncertach (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 
październik, listopad) wzięło udział około półtora tysiąca słuchaczy (średnio w kaŜdym koncercie 
wzięło udział ponad 200 słuchaczy). 
 

Koncert inauguracyjny – niedziela 27 maja 2012 
Wykonawca:  BRUNO OBERHAMMER 
Program: 
John Dunstable (+ 1453)    Chanson "Puisque m'amour" 
Anonymus (XV w.)    Intawolacja pieśni "Puisque m'amour" 
Arnold Schlick (1460-1527)    Maria zart  (pierwsze trio organowe w historii) 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)  Fantasie chromatica 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)    Toccata da sonarsi per levatione  z "Messa dell' Apostoli"  
      (Fiori musicali) 

Toccata sesta in F  (Druga księga Toccat 1637) 
Johann Kaspar Kerll (1627-1692)    Toccata cromatica con Durezze e Ligature (Toccata IV) 

Passacaglia variata in d 
Francois Couperin (1668-1733)   Tierce en Taille (Benedictus) z "Messe pour les couvents" 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)   Preludium i fuga h-Moll, BWV 544 

Preludium chorałowe "O Mensch, bewein dein Sünde 
groß", BWV 622 

 Johann Gottfried Müthel (1728-1788)   Preludium chorałowe "Herzlich tut mich verlangen" 
Fantasie in g-Moll 

 
NNiieeddzziieellaa  2244  cczzeerr wwccaa  22001122 
Wykonawca:  Dariusz Hajdukiewicz 
Program: 
Dietrich Buxtehude (1637-1707)   - Magnificat BuxWV 204, ½ 
Johann Gottfried Walter (1684-1748)  - Wariacje chorałowe „Meinem Jesum las ich nicht”  
Moritz Brosig (1815-1887)    - Vorspiel zu „Liebster Jesu, wir sind hier” op.4 nr 3 

 - Andante op. 49 nr 4    
Theodore Salome (1834-1896)    - Cantilene  
Georgij Muschel (1909-1989)   - Cykl 6 utworów na organy:  
       In memoriam Alischer Nawoi, 
    Nokturn,Intremezzo,Improwizacja, Peludium,Fuga 
Marian Sawa (1937-2005)   - Partita na temat pieśni „Chrystus Zamartwychwstan jest” 

(Festivo con fuoco, Con dolore, Andante spianato, 
Alla menuetto, vigore, Maestoso espressivo) 
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NNiieeddzziieellaa  2222  ll iippccaa  22001122 
Wykonawca:  Irena Wisełka-Cieślar 
Program: 
Peteris Vasks (*1946)     - Te Deum   
Johannes Brahms (1833-1897) - Opracowanie chorałowe „O wie selig seid ihr doch, ihr 

Frommen” op. 122 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  - Toccata i fuga d (dorycka) BWV 538   
      - Canzona, BWV 588 
August Gottfried Ritter (1826-1908)   - Sonata d-moll op. 11 nr 1    

(Allegro, Andante, Allegro, Andante con moto, Allegro) 
Johannes Brahms    - Opracowanie chorałowe „O Gott, du frommer Gott” op. 122 
Josef Labor (1842-1924)   - Sonata h-moll  
      (Allegro, Andante, Ciacona) 
 
NNiieeddzziieellaa  2266  ssiieerr ppnniiaa  22001122 
Wykonawca:  KEIKO INOUE  (Japonia) 
Program: 
Jean Adam. Guilain (1702-1739)  Pièce d’orgue pour le Magnificat  - Suite du Second Ton   

Prèlude / Tierce en Taille / Duo / Base de Trompette / 
Trio de Flūtes / Dialogue / Petit Plen-jeu 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Preludium i Fuga h-moll    BWV544                
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) I Sonata f-moll        
      Allegro moderato e serioso - Adagio- Andante- Allegro assai vivace 
Naji Hakim (1955 - )         Pange Lingua                                                                   
      1. Pange lingua 2. Nobis datus 3 In supremæ nocte cœnæ 

4.Verbum caro 5. Tantum ergo 6. Genitori, genitoque 
  
NNiieeddzziieellaa  1166  wwrr zzeeśśnniiaa  22001122 
Wykonawca:  Wolfgang Seifen - (Niemcy) - „Koncert improwizacji organowych” 
Program 
 - Suita w stylu francuskiego baroku 

*  Plaint chant 
*  Duo 
*  Trio 
*  Basse de Trompette 
*  Récit de Nazard 
*  Grands Jeux 

- Dwa preludia chorałowe w stylu baroku niemieckiego 
- Symphonie pour grand orgue 

*   Allegro maestoso 
*   Andante cantabile 
*   Scherzo 
*   Adagio espressivo 
*   Final 

  
NNiieeddzziieellaa  2211  ppaaźźddzziieerr nniikkaa  22001122 
Wykonawca:  Jan Bokszczanin 
Program 
Alexander Głazunow (1865-1936)  Preludium i fuga D-dur  
Alexander Goedicke (1877-1957)  Preludium Es-dur  
Georgij Muschel (1909-1989)  Suita organowa (Aria – Toccata – Fuga) 
Dymitr Szostakowicz (1906-1975)  Passacaglia z opery "Katarzyna Izmajłowa"  

I wersja (oryginalna) na organy solo 
Alfred Schnittke (1934-1998)  Dwa utwory na organy    
Sofia Gubajdulina (ur. 1931)   "Hell und Dunkel"     
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NNiieeddzziieellaa  1188  ll iissttooppaaddaa  22001122 
Wykonawca:  Mariola Brzoska 
Program 
Leon Boëllmann (1862-1897)   Paraphrase sur un „Laudate Dominum” 
François Couperin (1668 – 1733)  „Messe pour les Convents”(fragmenty) 
       Plein jeu. Premier Couplet du Kyrie. 

   Fugue sur la Trompette. 2e Couplet du Kyrie. 
       Recit de Chromhorne. 

     Trio a 2 dessus de Chromhorne et la basse de Tierce. 4e  
     Couplet du Kyrie. 

       Dialogue. 5e et dernier Couplet du Kyrie. 
Dietrich Buxtehude (1637-1707)    Praeludium in e BuxWV 142 
Aleksandre Guilmant (1837-1911)  Chorał „Was Gott thut das ist wohlgetan” op.93 
Anton Heiller (1923-1979)   Wariacje „Nun komm’, der Heiden Heiland” 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)  Sonata c-moll op.65 nr 2:  

Grave – Adagio - Allegro maestoso e vivace - Fuga 
 

 
 

Dni Kultury Chrześcijańskiej  
XXX DNI KULTURY CHRZE ŚCIJAŃSKIEJ   

październik – listopad 2012 
PROGRAM: 
1. VII ŚLĄSKI FESTIWAL BACHOWSKI 

KATOWICE, TYCHY, śORY, RASZCZYCE, MIKOŁÓW, MYSŁOWICE 
6 - 30 października 2012 

2. Koncert organowy inaugurujący Rok Wiary 
Wykonanie Barbara Lorens, studentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego  
w Katowicach 
Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Katowice, ulica Mikołowska 
13 października (sobota), godzina 19.30  

3. KATOWICE-JANÓW, Dom Katechetyczny parafii pw. św. Anny  
dr Antoni Winiarski "Kościół katolicki w świecie" 
17 października (środa), godzina 18.45 

4. Msza św w 30 rocznicę śmierci ks. Józefa Dancha. Po Mszy św. wieczór wspomnień 
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki) w Katowicach  
18 października (czwartek), godzina 18.30 

5. Siedziba Polskiego Radia Katowice SA, Katowice ulica Ligonia 29  
Premierowa prezentacja filmu Wojciecha Szwieca „Misja Wolnego” w ramach Roku Marszałka 
Konstantego Wolnego, prowadzenie i dyskusja dr Małgorzata Myśliwiec, 
20 października (sobota), godzina 17.00 

6. Nowy Dom Katechetyczny parafii pw. NPNMP (Mariackiej) w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2 
Wieczór autorski ks. prof. Jerzego Szymika – „Poezja i teologia” 
Otwarte spotkanie z ks. prof. Jerzym Szymikiem - dyskusja z teologiem i poetą z moŜliwością zakupu 
jego ksiąŜek. 
22 października (poniedziałek) godzina 19.15 

7. Wieczór p.t. „PomnóŜmy talenty – prezentacja umiejętności i dokonań młodzieŜy ze szkół 
ponadgimnazjalnych Katowic”  
Wystąpią uczniowie laureaci olimpiad przedmiotowych a równocześnie wirtuozi muzyki i sztuki.  
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza, Katowice, ulica Teatralna 
23 października (wtorek) godz. 17.00 

8. Koncert organowy w wykonaniu Tomasza Soczka, studenta Akademii Muzycznej  
im. K. Szymanowskiego w Katowicach 
Kaplica w Nowym Domu Katechetycznym parafii pw. NPMNP (Mariackiej), Katowice,  
pl. Ks. Emila Szramka 
4 listopada (niedziela), godzina 19.30 

9. Sesja naukowa „Historia Ziemi Śląskiej, fakty i ludzie”. 
- Wykład dr Jacka Kurka „Obecność. Błogosławiony Ksiądz Emil Szramek w XXI wieku” 
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- Otwarcie gabinetu Błogosławionego Księdza Emila Szramka w gmachu Biblioteki Śląskiej  
Biblioteka Śląska w Katowicach, plac Rady Europy 1, sala Parnassos 
9 listopada (piątek), godzina 16.00 

 
 
L. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
Dzień Dziecka po raz 21 w ogrodach Kurii Archidiecezjalnej - 1 czerwca 2012r.  

W spotkaniu wzięło udział ogółem ok. 500 dzieci.  

Program spotkania: 

Ogrody Kurii Metropolitalnej: 

Godz. 11.00 - 14.00 

- gry i zabawy, konkursy i quizy z nagrodami,  
- występy zespołów muzycznych (Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Małe 

Siemianowice”, Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”, Dziecięcy Zespół Wokalno-
Taneczny „Kropelka”),  

- pokaz przygotowany przez PSP w Katowicach, 
- spotkanie z klaunami,  
- warsztaty malarstwa emocjonalnego,  
- blok sportowy,  
- ogromna, dmuchana zjeŜdŜalnia i eurobangee,  
- słodki poczęstunek….  

Zabawę dzieci poprowadzi pan Mirosław Kańtor 
 

KaŜde dziecko, które wzięło udział w jakiejkolwiek konkurencji sportowej lub  zabawie 
rekreacyjnej było nagradzane. Nagrodami były zakupione przez organizatorów drobne 
sprzęty sportowe oraz słodycze i soczki. Wydano ponad 400 róŜnego rodzaju kompletów 
zestawów nagród.  
Dzieci bawiąc się i występując miały moŜliwość rozmowy i wspólnej zabawy z Księdzem 
Arcybiskupem Wiktorem Skworcem i Wiceprezydentem Katowic Panem Marcinem Krupą 
oraz przedstawicielem Prezydenta Siemianowic Śląskich, Panią Danutą Sobczyk. W czasie 
zabawy dzieci odwiedziła równieŜ pani Izabela Kloc, poseł na Sejm RP 
Pobyt oraz gry i zabawy dla dzieci były nieodpłatne. 

 
 
M. Działalność bibliotek.  
Biblioteka Klubowa liczy ponad 2.000 tomów i czynna jest w godzinach dyŜurów. Prowadzi ją 
Anna Mendakiewicz. 
Bibliotekę prowadzi teŜ Sekcja w Bytomiu (120 woluminów). 
 
 
 
4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
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5. NajwaŜniejsze uchwały i apele 
 
Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach  z dnia 12 stycznia 2012 r.  
w sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym 
   Apelujemy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka  
o przyznanie Telewizji Trwam (wniosek Fundacji Lux Veritatis) miejsca na tzw. multipleksie 
cyfrowym.  
   Zarząd KIK w Katowicach uwaŜa, Ŝe eliminowanie Telewizji Trwam z grona nadawców 
naziemnej telewizji cyfrowej jest zaprzeczeniem podstawowych zasad państwa demokratycznego - 
wolności słowa, poszanowania praw człowieka, tolerancji, pluralizmu poglądów i swobody ich 
głoszenia. Stacja ta zapewnia między innymi bezpośrednie transmisje z uroczystości z udziałem 
Ojca Świętego. Odmowa przyznania jej koncesji jest ograniczeniem pluralizmu środków 
społecznego przekazu w Polsce.  
   Zarząd KIK w Katowicach uwaŜa, Ŝe odmowa jest sprzeczna z artykułami 1, 2, 32 i 213 
Konstytucji RP:  
   "Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 2. Rzeczpospolita 
Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 
społecznej. Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania 
przez władze publiczne. Nikt nie moŜe być dyskryminowany w Ŝyciu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 213. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na 
straŜy wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych 
podejmuje uchwały."  
 
Uchwała z dnia 08.03.2013r.  
Zarząd KIK w Katowicach przyjmuje do wiadomości sprawozdanie finansowe za rok 2011, w tym:  
- Informację dodatkową  
- Bilans za rok 2011  
- Rachunek wyników za rok 2011  
 
Uchwała z dnia 08.03.2013r.  
Zarząd KIK przyjmuje sprawozdanie merytoryczne za kadencję 2009-2011 z uwzględnieniem 
uzupełnienia dotyczącego działalności sekcji Siemianowice Śląskie.  
 
Uchwała z dnia 08.03.2013r.  
Zarząd KIK przyjmuje sprawozdanie finansowe za kadencję 2009-2011  
 
Uchwała z dnia 08.03.2013r.  
Zarząd KIK postanawia przedstawić do zatwierdzenia przyjęte sprawozdanie merytoryczne i 
finansowe Walnemu Zebraniu Delegatów w dniu 17 marca 2012r.  
 
Uchwała z dnia 08.03.2013r.  
Zarząd KIK postanawia zwrócić się do Walnego Zebrania Delegatów o nadanie Członkostwa 
Honorowego KIK w Katowicach księdzu Andrzejowi Suchoniowi  
 
Uchwała z dnia 08.03.2013r.  
Zarząd KIK w Katowicach postanawia wydatkować na zorganizowanie WZD kwotę do 150 zł  
 
Uchwała nr 1 z dnia 12.04.2012 r.: (zał. nr 2 – 1 strona)  
Zarząd KIK w Katowicach przyjmuje do realizacji Plan Finansowy na rok 2012 
 
Uchwała nr 4 z dnia 12.04.2012 r.: (zał. nr 7 – 1 strona):  
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej uchwala wysłanie „Listu otwartego” do Pani Danuty Wałęsa 
oraz upublicznienie tego listu.  
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Katowice dnia 12.04.2012 r.  
List otwarty  
           Szanowna Pani  
           Danuta Wałęsa  
           Gdańsk  
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach pragnie wyrazić Pani serdeczne 
podziękowanie za zdecydowane TAK dla Ŝycia nienarodzonych, macierzyństwa i wartości 
moralnych jakie wypowiedziała Pani w wywiadzie udzielonym w Radiu TOK FM w dniu 
13.03.2412 r.:  
O związkach partnerskich i homoseksualnych:  
"Dokąd my idziemy? śadnych zasad, Ŝadnej moralności. To jest dla mnie nie do pojęcia. Jestem 
kompletnie przeciw."  
O aborcji:  
"Aborcja to zabijanie człowieka. Zarodek, który jest, to nie jest człowiek? Dla mnie to jest człowiek 
od momentu zapłodnienia. Aborcja to morderstwo."  
W czasach tak rozpowszechnionego relatywizmu moralnego wypowiedziane  
przez Panią mocne i zdecydowane słowa dają świadectwo oraz są przykładem dla wszystkich,  
a zwłaszcza dla osób medialnie rozpoznawalnych, jak powinna zachowywać się osoba  
o światopoglądzie chrześcijańskim.  
 
Uchwała nr 1 z dnia 10.05.2012 r.: (zał. nr 2 – 1 strona)  
Zarząd KIK w Katowicach popiera prośbę Pani Katarzyny Bisagi (o poparcie Jej prośby  
o uzyskanie stypendium, które wspomoŜe pozyskanie wstępnych materiałów ze Strängnäs  
i Västeras (Szwecja) dla przyszłych badań w trakcie Jej studiów doktoranckich oraz szczegółową 
analizę zawartości starodruków Skokloster, ujmujących zjawiska astronomiczne w kontekście 
reformacyjnym, co stanowi materiał do planowanej konferencji poświęconej relacjom 
humanistyki i nauk ścisłych).  
 
Uchwała nr 3 z dnia 10.05.2012 r.: (zał. nr 5 – 1 strona):  
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej uchwala stanowisko Klubu w sprawie klauzuli sumienia dla 
aptekarzy oraz wysłanie listu do Pana Posła Jacka śalka  
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sp rawie klauzuli 
sumienia.  
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach uwaŜa, Ŝe w ustawie "Prawo farmaceutyczne" 
powinien znaleźć się zapis o klauzuli sumienia. Klauzula sumienia została zawarta w rezolucji Rady 
Europy z dnia 7 października 2010 "Prawo do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki 
medycznej." Z tego prawa korzystają w Polsce lekarze, jednak odmawia się go farmaceutom.  
 
16 lipca 2012 r.: Stanowisko Prezydium Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie 
naduŜyć ideologicznych w tekście „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy domowej i przemocy wobec kobiet”  
Stanowisko Prezydium Klubu Inteligencji Katolickiej  w Katowicach w sprawie naduŜyć 
ideologicznych w tekście "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
domowej i przemocy wobec kobiet"  
"Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej i przemocy wobec 
kobiet" w definicji płci (Art. 3), gdzie słowo "sex" (płeć) zastąpiono słowem "gender", pomija 
naturalne róŜnice biologiczne pomiędzy kobietą i męŜczyzną i zakłada, Ŝe płeć moŜna wybierać. 
Niepokój wzbudza wprowadzenie pojęcia "toŜsamości płciowej" ("gender identity", Art. 4) a takŜe 
obowiązek edukacji i promowania m.in. "niestereotypowych ról płci" (Art. 14), a więc 
homoseksualizmu i transseksualizmu. Ponadto deprecjacja rodziny jako związku męŜczyzny  
i kobiety jest sprzeczna z Konstytucją.  
UwaŜamy, Ŝe niedopuszczalne jest łączenie słusznej zasady przeciwdziałania przemocy  
z narzucaniem ideologicznych rozwiązań stojących w sprzeczności z antropologią oraz próbami 
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niebezpiecznej ingerencji w system wychowawczy i wyznawane przez miliony rodziców w Polsce 
wartości.  
W przeciwieństwie do sformułowania Art. 48 Konwencji Rady Europy, "mediacje i rozstrzygnięcia 
polubowne, w odniesieniu do wszelkich form przemocy objętych zakresem Konwencji" uwaŜamy 
za wszech miar wskazane.  
Biorąc pod uwagę powyŜsze argumenty, uwaŜamy, Ŝe ta Konwencja Rady Europy nie powinna być 
podpisana.  
UwaŜamy takŜe, Ŝe Premier RP nie powinien ulegać marginalnym organizacjom roszczących sobie 
prawo wypowiadania się w imieniu wszystkich polskich kobiet.  
 
24.11.2012. Stanowisko Członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach  w sprawie 
nierespektowania chrześcijańskiej tradycji, dyskryminacji chrze ścijan i fałszowania historii 
Europy  
Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zebrani na spotkaniu w dniu 24 listopada 
2012 roku, wyraŜają swoje oburzenie wobec zakresu ingerencji Komisji Europejskiej w projekt 
monety, która ma być wydana przez Narodowy Bank Słowacki w roku 2013.  
Zalecenie przez Komisję Europejską usunięcia z projektu monety krzyŜy na ornatach i aureol nad 
głowami wizerunków świętych Cyryla i Metodego - apostołów Słowian, współpatronów Europy i 
patronów Słowacji - uwaŜamy za brak respektowania chrześcijańskich tradycji Europy, 
dyskryminację chrześcijan oraz fałszowanie historii.  
 
17.03.2012 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach   
W trosce o dobro naszej Ojczyzny, zebrani przyjęli następujące oświadczenia:  
   1. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dziękuje Telewizji 

Trwam za bezpośrednie transmisje z pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta 
XVI.  

   2. Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zaniepokojeni są działaniami Rządu 
RP polegającymi na niestosowaniu się w swych działaniach do zapisów art. 27 konkordatu, w 
którym czytamy: "Sprawy wymagające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane 
na drodze nowych umów między układającymi się stronami albo uzgodnień między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu upowaŜnioną do tego przez Stolicę 
Apostolską". Dotyczy to przede wszystkim działań związanych z zamierzeniami likwidacji lub 
przekształcenia Funduszu Kościelnego, który jest rekompensatą za przejęty w PRL majątek 
Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych.  

 
 
     /-/ Robert Prorok            /-/ Andrzej Dawidowski 
 
 
 Sekretarz            Prezes 
Klubu Inteligencji Katolickiej      Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach        w Katowicach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katowice, 14 marca 2013r. 


