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KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  
w KATOWICACH 
 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2013 
 
 
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 władze Klubu na 3-letnią kadencję.  
 
Zarząd: 
Prezes:  Andrzej Dawidowski   Sekcja Katowice-Śródmieście 
Wiceprezes: Danuta Sobczyk  Sekcja Siemianowice Śląskie 

Stanisław Waluś  Sekcja Gliwice 
Sekretarz: Robert Prorok   Sekcja Zabrze 
Skarbnik: Małgorzata Piechoczek Sekcja Katowice-Śródmieście 
Członkowie Zarządu: 

Tomasz  Łukasik  Sekcja Katowice-Janów 
Jan Mikos    Sekcja Katowice-Tysiąclecie Dolne 
Marianna Nęckarska   Sekcja Katowice-Tysiąclecie Górne 
Wojciech Sala   Sekcja Katowice-Śródmieście 
Piotr Urbanowicz  Sekcja Katowice-Śródmieście 
Antoni Winiarski  Sekcja Katowice-Janów 

 
Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący Wojciech Pillich Sekcja Zabrze 
Wiceprzewodniczący Jerzy Smołka  Sekcja Tychy 
Członkowie  Adam Koczyk  Sekcja Zabrze 

Andrzej Lesiewicz Sekcja Katowice-Śródmieście 
Tomasz Rychły Sekcja Zabrze 
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Sekcje Problemowe 
1. Bytom Przewodn. Maria Strzelczyk, kapelan  

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. 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. Anna Wowra, 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. prof 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 odbywają się nieregularnie w salce obok Kancelarii Parafii 
kościoła pw. św. Krzysztofa w Tychach, ul. ks. Kard. Wyszyńskiego.  

10. Zabrze Przewodn. Krystyna Partuś, kapelan ks. Grzegorz Skop.  
Spotkania w pierwszą i trzecią środę o godz. 18.45 w domu 
parafialnym przy kościele pw. św. Anny, pl. 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 2013 roku 

Sekcja problemowa w Bytomiu      9 osób 
Sekcja problemowa w Gliwicach      58 osoby 
Sekcja problemowa w Katowicach-Janowie     19 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    162 osób 
Sekcja problemowa w Łaziskach Górnych     18 osób 
Sekcja problemowa w Siemianowicach Śląskich    9 osób 
Sekcja problemowa w Tychach      7 osób 
Sekcja problemowa w Zabrzu       75 osób 

 
 Razem          396 osób 
 
W roku 2013 przyjęto 5 nowych członków. 
 
W 2013 odeszli do Pana: 

Prezes Klubu w latach 1991-1993 - Witold Mrukwa, 
Ks. Herbert Hlubek (23.08.1929 Borucin - 20.12.2013 Gliwice). Członek Honorowy KIK w 
Katowicach, kapelan Sekcji KIK w Gliwicach, duszpasterz akademicki, organizator 
Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Gliwicach, jesiennych rekolekcji KIK I rekolekcji ciszy 
w Zabrzu, 
Wiesława Knapik – Przewodnicząca Sekcji Katowice-Janów, 

            Prof. Józef Łukaszewicz (26.03.1927-26.08.2013), 
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 członkowie Sekcji w Tychach: Eugeniusz Leki i Paweł Grychtolik, 
 członkowie Sekcji KIK w Gliwicach: Franciszek Mańka i Profesor Urszula Szałajko 

(styczeń 2014). 
 
 
 
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 2013 roku jako miesięcznik. Biuletyn posiada numer 
ISSN 2081-6367. Biuletyn jest dostępny na stronie internetowej Klubu. 
W roku 2013 ukazało się 12 numerów biuletynu "Dlatego". W tych numerach zostały opublikowane 
artykuły 30 autorów.  
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 nagrania wśród członków Klubu. 
 
 
C. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 
Członkowie Klubu z sekcji w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Górnym współtworzyli i biorą 
czynny udział w pracach Klubu KoleŜeńskiej Pomocy „Praca”.  
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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 2013 
Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego  
1-13.02.2013. Pielgrzymka KIK do Indii Południowych.  
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  
6.04.2013. Sanktuaria w Krakowie: Matki BoŜej Piaskowej i Miłosierdzia BoŜego.  
29.04.-9.05.2013. Włochy: trasa: Padwa, AsyŜ, Rzym, Fuggi, Monte Cassino, Pietrelcina, Fogia, Monte 

Sant'Angelo, San Giovani Rotondo, Lanciano, Manopello, Loreto, Rimini, San Marino, 
Trevisio,  

31.08 – 13.09.2013. Chiny: Szanghaj - Qufu - Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongy-ue - Gongyi – 
Xi’an - Hua Shan - Terakotowa Armia - Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - Ganjia (Tybet) - 
Lanzhou - Pekin - Badaling (Wielki Mur Chiński) - Pekin.  

19.05.2013. Tradycyjna pielgrzymka KIK w Katowicach do sanktuarium MB Boguckiej (w Katowicach 
Bogucicach).  

5.10.2013. Wyjazd do sanktuariów: Święta Anna i Częstochowa. 
 
Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią 
niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 1 czerwca oraz Kobiet do Piekar 
Śląskich. 
 
 
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. 
 
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 2013 odbyły się spotkania, na których 
wygłoszono następujące wykłady: 
8.01 Prof. dr hab. Jan Kisiel - "Czy bozon Higgsa jest odkryty?" 
12.03 Dr Antoni Winiarski: "Chrześcijanie w Wielkiej Brytanii - wczoraj i dzisiaj".  
9.04. Ks. dr Grzegorz Polok, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - "Dlaczego 

współczesny człowiek boi się kochać".  
14.05. dr Jerzy Jarosz – „Śląskie Centrum Nauki".  
11.06. Prof. dr hab. Jan Kisiel, "Tajemnicze neutrina". 
12.11. Prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Gliwicach) – "Fizyk medyczny - prawa ręka lekarza w radioterapii".  
10.12. Prof. dr hab. Jerzy Łuczka - „Teleportacja: czy moŜna przenosić obiekty w przestrzeni na 

dowolne odległości?” 
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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.  
Spotkania odbywają się w Kaplicy Domu Parafialnego Kościoła Św. Anny w 1 i 3 środę miesiąca 
(z wyjątkiem dni świątecznych i miesięcy wakacyjnych), o godz. 18.45 Msza Święta z homilią,  
o 19.15 wykład zaproszonego Gościa i dyskusja. 
W 2013 roku odbyły się następujące spotkania otwarte Klubu: 

13.01.2013r. Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Laetitia Cantus - dyr. Małgorzata Mandat 
- Kłos i spotkanie opłatkowe. 

6.02. 2013r. Ks. Eugeniusz Bill - W Roku Wiary - o sakramencie pokuty. 
20.02. 2013r. Ks. Robert Potempa - Gdzie Cię szukać Panie? 
6.03. 2013r. Ks. Michał Wąs - Wiara w Chrystusa na świecie. 
3.04.2013r. Prof. dr hab. inŜ. Joachim Kozioł - Tragedia Śląska 1945. 
17.05.2013r. ReŜ. Dagmara Drzazga - projekcja filmu: "Bez jednego drzewa las lasem 

zostanie" i dyskusja z Panią reŜyser. 
15.06.013r. Ks. dr Sebastian Marecki - Kościół wobec mediów. 
5.06. 2013r. Ks. dr Dariusz Klejnowski - RóŜycki - Kościół w Chinach. Trudności 

inkulturacyjne. 
19.06.2013r. Prof. dr hab. med. Marian Zembala - Transplantacja narządu jako wyzwanie 

nie tylko medyczne, ale etyczne wobec leczonych, lekarzy  
i odpowiedzialnych za leczenie. 

16.10.2013r. Senator Czesław Ryszka - Sługa BoŜy Kardynał August Hlond.  
Po wykładzie promocja ksiąŜki "Prymas ze Śląska". 

6.10.2013r. Ks. prał. Józef Kusche - Wierzę w Świętych obcowanie, w Ŝywot wieczny... 
20.11. 2013r. Ks. Michał Wąs - Po Roku Wiary - jacy jesteśmy? 
18.12. 20 13r. Ks. Waldemar Packner - Rekolekcyjne zadumanie i tradycyjne charytatywne 

spotkanie - "Z gwiazdką serdeczniej podziel się z potrzebującym". 
Prócz tych spotkań, pomagających nam rozwijać się wewnętrznie i skupiających wokół klubu spore 
grono sympatyków, uczestniczymy aktywnie w Ŝyciu społeczności parafii i miasta:  

6 I 2013r. DuŜą grupą uczestniczyliśmy w organizowanym w Zabrzu od kilku lat Orszaku 
Trzech Króli 

3 V 2013r. Uczestnictwo KIK-u w Mszy Św. z okazji Święta Królowej Polski, 
przygotowanie modlitwy wiernych, złoŜenie kwiatów pod KrzyŜem Pamięci 
tych, co grobów nie mają, udział w spotkaniu w Ogrodzie Parafii 

17 V 2013r. W przeddzień inauguracji Metropolitalnego Święta Rodziny, podczas 
podsumowania konkursu plastycznego "Dziadków wiarygodne opowieści" przy 
wydatnej pomocy p. Małgorzaty Piechoczek, której serdecznie dziękujemy, 
zorganizowaliśmy koncert Iroxsany i Śląskich Bajtli ku uciesze zgromadzonych 
dzieci z rodzicami i dziadkami. Koncert prowadziła prezenterka TV Silesia. 

28 V 2013r. Zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Miejską Sesję w Muzeum Górnictwa 
pod hasłem "Razem dla Rodziny", w której uczestniczyło ponad 20 organizacji 
pozarządowych, których troską jest los naszych rodzin. Wymiana informacji, 
dzielenie się doświadczeniami i przygotowanymi materiałami promującymi 
placówki, okazały się poŜytecznym wzajemnym wsparciem. 

21-22V 2013r. W czasie nocnego czuwania w Częstochowie od początku prowadzimy 
godzinę modlitw przed Cudownym Obrazem, polecając opiece Maryi Ojczyznę 
oraz nasze osobiste i klubowe sprawy.  

20V–20 VI 2013r. Wystawa pokonkursowa "Dziadków wiarygodne opowieści"- efekt 
plastycznych zmagań dzieci zachwycających talentem ukazywania miłości w 
rodzinie. Miejsce wystawy: MBP Filia nr 16 w Zabrzu.  
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X 2013r. Propagowaliśmy zbiórkę funduszy na Dzieło Nowego Tysiąclecia plakatami, 
popularyzowaliśmy akcję sms-ową, która trafia szczególnie do młodych. 
Wspomagaliśmy przygotowania Dnia Papieskiego w kilku szkołach, 
Wszechnicy Zabrzańskiej i 3 Domach Pomocy Społecznej organizując spotkania 
z pensjonariuszami (nagrania pieśni ulubionych przez PapieŜa, fragmenty 
homilii z pielgrzymek, wiersze Jana Pawła II).  

10 X 2013r. Z Dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowaliśmy spotkanie  
z o. Leonem Knabitem w Sali WitraŜowej Muzeum Górnictwa. Gość wiele 
opowiadał o Janie Pawle II, szczególnie w oparciu o osobistą korespondencję 
między nimi. 

13 X 2013r. Kontakty nawiązane ze stypendystami Fundacji JPII, studiującymi w Zabrzu 
i w Katowicach pozwoliły zorganizować w Teatrze Nowym w Zabrzu 
inaugurację Dnia Papieskiego z ciekawym programem słowno–muzycznym - 
"WybrzeŜa pełne ciszy" w reŜyserii p. Zbigniewa Stryja. Występowali aktorzy 
Teatru Nowego, śpiewała Aleksandra Stryj i chór "Laetitia Cantus" - dyr. 
Małgorzata Mandat - Kłos, oraz duet akordeonowy braci Jurczyków. Ciekawa 
scenografia, znakomici artyści zachwycili zgromadzoną publiczność, nadając 
rangę całemu przedsięwzięciu.  

13 X 2013r. Na fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy 6726 złotych.  
5 X 2013r. W Filii nr 16 MBP współuczestniczyliśmy w organizacji spotkania na temat: 

Wielkość ducha w słowie mówionym i tekstach Jana Pawła II;  
22 X 2013r. W Filii nr 14 MBP - temat spotkania: "Myśląc Ojczyzna" Karola Wojtyły.... i nie 

tylko. To dwa dni świetnej okazji do podzielenia się swoimi refleksjami  
o twórczości Mistrza kształtowania naszych wnętrz.  

20 X 2013r. W Kawiarni "Mozart" zorganizowaliśmy wieczór "Poezja inspirowana myślą 
Jana Pawła II". Wiersze swoje czytali zabrzańscy autorzy tomików poetyckich: 
Zofia Biryńczyk - Borówka, Agnieszka Wloka, Józef Piontek, a wiersze 
Ludmiły Raźniak, czytane przeze mnie pod jej nieobecność łączyły całość. 
Oprawę muzyczną wziął na siebie młody pianista Dominik Piontek. W tej 
formie zakończyliśmy KIK-owskie podsumowanie Dnia Papieskiego w Zabrzu. 

11 XI 2013r. W Święto Niepodległości nasza społeczność uczestniczyła w Mszy Świętej za 
Ojczyznę, w uroczystościach miejskich i spotkaniu. Przygotowaliśmy Modlitwę 
Wiernych, pod krzyŜem złoŜyliśmy kwiaty i zapalili znicze. 

13 XII 2013r. Wzorem lat ubiegłych na zaproszenie Śląsko- Dąbrowskiej SOLIDARNOŚCI  
i Stowarzyszenia Internowanych w Stanie Wojennym braliśmy udział  
w Uroczystościach Okręgowych, przygotowaliśmy Modlitwę Wiernych  
i złoŜyliśmy wiązankę kwiatów pod krzyŜem upamiętniającym społeczny protest 
przeciwko stanowi wojennemu oraz dramat ludzi internowanych i więzionych na 
Zaborzu.  

 
20 XII 2013r. Odszedł do Wieczności Kapelan Jego Świątobliwości, ks. prałat Herbert 

Hlubek. Kształtował wiarę naszego pokolenia poprzez szkołę średnią, 
studia. Nieoceniony katecheta, rekolekcjonista, spowiednik, powiernik 
naszych problemów, właściciel biblioteki - na jego unikatowych zbiorach 
uczyliśmy się Ŝycia wiarą. śył naszymi problemami. Wspierał KIK swoją 
mądrością. Zawsze będziemy pamiętać prowadzone przez niego ponad  
20 lat Rekolekcje Ciszy. Był opiekunem Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Diecezji Gliwickiej. Uczestniczyliśmy w uroczystości 
pogrzebowej. Radością nieba obdarz Go Panie! 

 
- Prowadzimy gablotę prezentującą tematy naszych spotkań. Podajemy informacje  

o ciekawych spotkaniach w innych miejscach i materiały bieŜące z zakresu działalności 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Polsce. 
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- Dobrze układa się współdziałanie ze szkołami, innymi organizacjami i placówkami. 
Rokrocznie przybywa nam chętnych do podejmowania wspólnych zadań. DłuŜej 
współdziałamy z:  
• Muzeum Górnictwa Węglowego  
• Miejską Biblioteką Publiczną (Dyrekcja, Filia nr 14, Filia nr 16, Czytelnia)  
• Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich  
• Stowarzyszeniem "Rodzina Ponarska". 
• Teatrem Nowym w Zabrzu  
• Muzeum Miejskim w Zabrzu  
• Domami Pomocy Społecznej Nr1, Nr2, Nr 3 
• Zakładami Metalowymi "Postęp"  
• Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
• Miejskim Ośrodkiem Kultury Guido  
• Kinem "Roma" 
• Zarządem Miejskim Prawa i Sprawiedliwości  
• Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 3 
• Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami 

- Sekcja liczy 75 osób. Członek Sekcji KIK w Zabrzu Wojciech Pilich zgłosił propozycję 
opracowania dla KIK-ów "Deklaracji ideowej" oraz przedstawił do dyskusji projekt 
deklaracji.  

- Sekcje KIK w Zabrzu i Gliwicach, działając na terenie Diecezji Gliwickiej, mają swojego 
przedstawiciela w Radzie Stowarzyszeń i Ruchów Diecezji Gliwickiej (Wojciech Pillich)  
i włączają się w jej prace. 

 
Sekcja KIK w Gliwicach 

- Spotkania 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 prelekcja. Obowiązki kapelana pełni ks. dr Sebastian Marecki. 

- 20 grudnia odszedł do Pana w wieku 84 lat ks. Herbert Hlubek, nasz długoletni 
kapelan. Wraz z odejściem naszego Szefa skończyła się jakaś epoka. śegnaliśmy go  
w gliwickim kościele Wszystkich Świętych i rodzinnej parafii w Borucinie. 

- Na naszych spotkaniach pojawia się kilkanaście osób. Uczestnikami spotkań w większości 
nie są członkowie KIKu (większość z nich jest w podeszłym wieku), a tylko sympatycy.  

- W tym roku nasza działalność formacyjna związana była z nauczaniem papieŜa Franciszka. 
Cykl prelekcji prowadził ks. dr Sebastian Marecki. Wiele miejsca poświęcaliśmy równieŜ 
ideologii gender. 

- Wśród naszych wykładowców były równieŜ osoby wyrosłe z Duszpasterstwa 
Akademickiego; Prof. Aldona Skudrzyk, dr Barbara Zięblińska psycholog A. Wawrzynek. 

- 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 
tegorocznych rekolekcjach adwentowych prowadzonych przez dominikanina ojca  
A. Szustaka było ponad 70 osób. Była to doskonała okazja naładowania „akumulatorów”  
i wymiany doświadczeń.  

- W styczniu 2014 zmarła najstarsza uczestniczka spotkań naszej sekcji Pani Profesor Urszula 
Szałajko (urodzona 10 stycznia 1922 roku). W ubiegłym roku jeszcze regularnie 
uczestniczyła w naszych środowych spotkaniach. Zmarł równieŜ (po długiej chorobie) 
członek naszej sekcji Franciszek Mańka. 

 
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. 
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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. Spotkania Kręgu biblijnego są wyprzedzająco anonsowane, a zaproszenia kierowane 
są do wszystkich Parafian.  

- W ramach sekcji pręŜnie działa ruch pielgrzymkowy. Wielkim powodzeniem cieszą się 
organizowane przez naszą sekcję pielgrzymki, których organizatorem jest kol. Jan Mikos. 

- 22 października 2013 roku obchodziliśmy jubileusz działalności 30-lecia naszej Sekcji.  
W ramach obchodów zorganizowaliśmy wystawę, na której umieściliśmy materiały 
obrazujące dorobek naszej Sekcji. Z tej okazji została równieŜ zaprezentowana w naszym 
kościele wystawa związana z rokiem wiary. Autorką wystawy była kol. Anna van der Coghen. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną, którą koncelebrował nasz kapelan ks. 
Marek Noras. Po Mszy św. spotkaliśmy się na poczęstunku. 

- Członkowie sekcji KIK-u biorą czynny udział w Ŝyciu naszej Parafii. 
 
Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.  
- W styczniu 2013 r. uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i spotkaniu opłatkowym z arcybiskupem 

Wiktorem Skorcem w siedzibie KIK w Katowicach. W marcu w Walnym Zebraniu KIK  
w Katowicach 

- Przez cały rok, co miesiąc, odbywały się spotkania kręgu biblijnego pod przewodnictwem 
księdza profesora Artura Maliny. Tematem przewodnim pierwszej połowy roku do wakacji, 
były zagadnienia związane z obchodzonym w Kościele Rokiem Wiary, a od października, temat 
Aniołów w Starym i Nowym Testamencie oraz w Ŝyciu człowieka.  

- Członkowie KIK naszej sekcji prowadzili teŜ w kościele NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej  
i NaboŜeństwo RóŜańcowe.  

- Uczestniczyliśmy w dniach skupienia w Wielkim Poście i Adwencie, oraz w pieszej 
pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej.  

- Odbyło się teŜ spotkanie z pokazem multimedialnym, z panem Antonim Winiarskim pt. 
„Śladami św. Tomasza Apostoła i św. Franciszka Ksawerego w Indiach”. 

Wszystkie spotkania były otwarte, uczestniczyły w nich teŜ osoby zaprzyjaźnione lub 
zainteresowane tematem. 
 
Sekcja KIK w Bytomiu.  
Uczestniczy w spotkaniach 5 – 6 osób. 
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. 
 
Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich. 
9.04.2013. Dr Antoni Winiarski: "Indie potrafią zadziwić. Tamil Nadu, Kerala. Goa". 

Siemianowice Śl., Willa Fitznera, ul. 27 Stycznia 3. Organizatorzy spotkania: Sekcja 
KIK w Siemianowicach Śl. i Siemianowickie Centrum Kultury. 

W Dniu Papieskim zorganizowano zbiórkę na fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
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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. Spotkania odbywają się nieregularnie w salce obok Kancelarii Parafii 
kościoła pw. św. Krzysztofa w Tychach, ul. ks. Kard. Wyszyńskiego. 
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.  
Członkowie nasi, jak co roku, brali udział w Rekolekcjach w Kokoszycach, a w Wielkim Poście  
w Drodze KrzyŜowej ulicami Miasta. 
 
Sekcja KIK w Janowie 
20. 01.2013 r. zmarła Przewodnicząca Sekcji Janów Wiesława Knapik. 
27.02 2013 r. na zebraniu wyborczym wybrano nową Przewodniczącą Sekcji KIK Janów. 
                         Została nią Anna Wowra. Zarząd KIK zatwierdził ten wybór. 
Spotkania członków Sekcji KIK Janów odbywają się w kaŜdą trzecią środę miesiąca. 
Tematyka spotkań kształtowała się następująco: 
16.01.2013. "Jak gminy Roździeń, Szopienice i Janów przekształciły się w nowoczesny ośrodek 

przemysłowy" – spotkanie prowadziła Anna Wowra w oparciu o monografię 
Emanuela Wilczoka. 

20.03.2013r. „Medytacja chrześcijańska metodą wsłuchiwania się w Słowo BoŜe” 
17.04.2013r. Spotkanie wielkanocne – świecone. 
22.05.2013r. „Zofia Kossak Szczucka - Ŝycie i twórczość” - wykład Pani dr Barbary Pytlos  
19.06.2013r. Wspólne zwiedzanie wystawy „Pod Patronatem Spółki Giesche. Gmina Janów na 

Górnym Śląsku” – oprowadzała Komisarz Wystawy Joanna Tofilska. 
                      O godz. 18 Msza św. na zakończenie roku formacyjnego. 
18.09.2013r. Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego Sekcji KIK Janów. Po mszy św. 

spotkanie dyskusyjne na temat „Z czym dzisiaj kojarzy się pojęcie inteligencja 
katolicka – rola i zadania KIK dzisiaj. 

19.09.2013r. Spotkanie z ks. biskupem Tadeuszem Szurmanem na temat „Ewangelicyzm na 
Górnym Śląsku” 

23.10.2013r. ”Nasze spotkanie z Syberią w 100-lecie Parafii św. Stanisława w Wierszynie. 
Spotkanie poprowadziła Pani dr Anna Gomóła wraz uczestnikami tej uroczystości 
Krystyną Gomóła, Krzysztofem Pająkiem, Zenonem Stogniewem. 

20.11.2013r. „Czy Polska jest jeszcze krajem chrześcijańskim” wykład dr. Antoniego 
Winiarskiego. 

30.12.2013 r. Spotkanie opłatkowe - prezentacja albumu autorstwa Pani Joanny Tofilskiej  
z wystawy „Pod Patronatem Spólki Giesche, Gmina Janów na Górnym Śląsku”. 

 
Ponadto członkowie Sekcji uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych w Czechowicach  
w dniach 8 -10.03.2013 r., w rekolekcjach w Kokoszycach w dniach 27-20. 09 2013r. oraz  
w adwentowym dniu skupienia. 
Członkowie Sekcji uczestniczyli w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych i ubogich. 
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G. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
Klub włączał się w akcje mające na celu ochronę Ŝycia poczętego. 
Członkowie KIK uczestniczyli w akcjach zbierania podpisów organizowanych przez 
międzynarodowy Zespół CitizenGO w sprawach ochrony Ŝycia i rodziny (m.in. głosowań  
w Parlamencie Europejskim).   
 
 
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. 
W ramach Dnia Papieskiego na terenie Zabrza i Siemianowic Śląskich braliśmy udział w zbiórce 
ulicznej pieniędzy na stypendia dla młodzieŜy z ubogich rodzin. 
Prowadzenie nieodpłatne pomocy dzieciom i młodzieŜy w nauce – Sekcja w Zabrzu. 
 
 
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).  
 
4.01.2013 Opłatek KIK z Ks. Abp. Wiktorem Skworcem 
8-10.03.2013 Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w Czechowicach. O. dr Andrzej Niczypor 

SJ. "Wydarzenia społeczne są lustrem człowieka" - Współczesna kondycja moralna - 
Zagadnienie grzechu strukturalnego w nauczaniu Kościoła - Odpowiedź katolika. 
Charakter i kierunek proponowanych rozwiązań.  

17-20.03.2013 Rekolekcje Wielkopostne. O. Andrzej Kuśnierski OP "Od śmierci do Ŝycia". Parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach  

22.03.2013 Droga KrzyŜowa ulicami Katowic. RozwaŜanie przy XIV Stacji  
19.05.2013 Pielgrzymka Rodzin do Matki BoŜej Boguckiej. W ramach V Metropolitalnego 

Święta Rodziny.  
1.06.2013 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę i spotkanie Prezesów 

KIK.  
2.06.2013 MARSZ DLA śYCIA I RODZINY w ramach VI Metropolitalnego Święta Rodziny 
12.09.2013 Zarząd KIK uchwalił dokument „Misja KIK”. 
20-22.09.2013  Rekolekcje KIK w Kokoszycach. Ks. Stanisław Juraszek: "Kościół otwarty - 

pułapka, czy zagroŜenie?"  
5.10.2013 Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych 

Archidiecezji Katowickiej. Członkowie Klubu włączyli się w organizację Kongresu. 
19.10.2013 Antoni Winiarski oprowadzał pielgrzymkę Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Myślenicach na trasie: Katowice (Nikiszowiec, KWK „Wujek”, katedra Chrystusa 
Króla, kościół Mariacki, spotkanie w siedzibie KIK, sanktuarium Marki BoŜej 
Boguckiej) – Piekary Śl. (Sanktuarium Matki BoŜej Piekarskiej i Kalwaria). 

19.11.2013 dr Antoni Winiarski wygłosił wykład w Klubie Inteligencji Katolickiej  
w Myślenicach „Czy Polska jest jeszcze krajem chrześcijańskim?”  

30.11.2013 Spotkanie regionalne Klubów Inteligencji Katolickiej w Katowicach.  
RozwaŜanie adwentowe poprowadził ks. Piotr Brząkalik.  

5.12.2013 Adwentowy dzień skupienia. Ks. dr Stanisław Puchała. "Jesteście solą ziemi"  
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W Zabrzu zorganizowano rekolekcje ciszy. Sekcja prowadzi rozwaŜania Drogi KrzyŜowej 
prowadzonej ulicami Zabrza oraz podczas ogólnopolskiej Pielgrzymki Świata Pracy  
w Częstochowie. 
Antoni Winiarski i Wojciech Sala brali udział w spotkaniach Rady Porozumienia Klubów 
Inteligencji Katolickiej w Polsce oraz spotkaniach prezesów Klubów. W 2013 roku Antoni 
Winiarski pełnił funkcję przewodniczącego Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej  
w Polsce. 
Antoni Winiarski pełni funkcję przewodniczącego Rady Ruchów Katolickich w Archidiecezji 
Katowickiej. 
 
31.05.2013 r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwrócił się do Komisji Głównej 
II Synodu Archidiecezji Katowickiej z prośbą o zgodę na powstanie zespołu synodalnego Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Katowicach utworzonego spośród członków KIK. Zgoda została 
uzyskana.  
Zespół działa w składzie: przewodniczący: ks. dr hab. prof. UŚ Józef Kozyra, wiceprzewodniczący: 
prof. dr hab. Maciej Sablik, sekretarz: dr inŜ. Tomasz Łukasik, członkowie: mgr Józef Buszman, 
mgr lic. teologii Henryka Chmielewska, mgr lic. teologii Jerzy Chmielewski, mgr Andrzej 
Dawidowski, mgr Janina Miazgowicz, Jan Mikos, dr Jerzy Smołka, mgr Jadwiga Stanek, prof. dr 
hab. Andrzej Ślebarski, Anna Śliwa, mgr Krystyna Wełniak i dr Antoni Winiarski.  
Zespół opracował odpowiedzi na pytania ankiet przysłanych przez Komisję Główną Synodu. 
W rekolekcjach dla zespołów synodalnych w Brennej 8-10.11.2013 uczestniczyli Anna i Antoni 
Winiarscy. 
 
16-21.09.2013 r. W ramach IV Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych prezentowaliśmy 
katowicki KIK.  
 
 
J. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
Klub współpracuje z 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 inicjatywy i działalność tych i innych 
organizacji regionalnych, jak równieŜ innych Klubów Inteligencji Katolickiej. 
Andrzej Dawidowski był (do września) 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, 
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październik, listopad) wzięło udział około półtora tysiąca słuchaczy (średnio w kaŜdym koncercie 
wzięło udział ponad 200 słuchaczy). 
 
Koncert inauguracyjny 26 maja 2013 - JULIAN GEMBALSKI - IMPROWIZACJE 
MARYJNE 
Program 

Preludium, fuga i hymn „Ave Maris Stella” 
Wariacje barokowe na temat pieśni „Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo, Ciebie” 
Sonata maryjna:  Cz. I – Grave. Allegro 
    Cz.II – Adagio religioso 
    Cz. III - Finale. Toccata 
Fantazja na temat pieśni „Matko Piekarska” 
Trzy medytacje maryjne 

 
23 czerwca 2013 - AANNNNAA  FFII RRLL UUSS  
Program:  

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludium i fuga h-moll   BWV 544 
Preludium chorałowe „O Mensch, bewein' dein' Sünde 
gross" BWV 622 

Mieczysław Surzyński (1866-1924)  „Capriccio” op. 36 
“Chant Triste” op. 36 

Konstanty Gorski (1859-1924)   Fantazja f-moll 
 
Niedziela 21 lipca 2013 - WWAALL DDEEMM AARR  GGAAWWII EEJJNNOOWWII CCZZ    
Program:  

Georg Muffat (1653-1704)   Toccata quinta (Apparatus musico-organisticus)  
Dietrich Buxtehude (1637-1707)   Komm, Heiliger Geist Herre Gott BuxWV 199  
Vincent Lübeck (1656-1740)   Praeludium d-moll  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 668a  
Johann Sebastian Bach – Franz Liszt (1811-1886)  Einleitung und Fuge Ich hatte viel 

Bekümmernis   
Alexandre Guilmant (1837-1911)  Andante z IV Sonaty op. 61  
Feliks Nowowiejski (1877-1946)  Wstęp do hymnu Veni Creator Spiritus op. 9 nr 8  
Jan Janca (*1933)    Intrade, Elegie und Sortie (2001)  

 
25 sierpnia 2013 - WALENTYNA MARIA BAGIŃSKA (KUWEJT) 
Program 

Marian Sawa (1937-2005)   Te Deum II 
Jean Langlais (1907-1991) Hommage a Frescobaldi (I-Prelude au Kyrie,  

V-Fantaisie, VI-Antienne,  
VIII-Epilogue pour pedal solo)  

Marian Sawa    Trzy Tańce w dawnym stylu  
Justin Heinrich Knecht (1752-1817)  Kleines Oboekonzert  
Francois Couperin (1668-1733)   Offertoire sur les Grands Jeux  
Louis Nicolas Clerambault (1676-1749) Suite du premier Ton (fragmenty): 
      Duo, Basse et Dessus de Trompette  
Marian Sawa     Preludium “Bogurodzica, Dziewica” 

 
29 września 2013 - WOJCIECH RÓśAK (BAZYLEA ) 

Bogu co boskie, Cearzowi co cesarskie 
czyli 

Pro Deo, Pontificae, Ecclesiae,Patriae, Populo et Imperator 
Program 

Daniel Magnus Gronau(?-1747) Variationen über „Ein feste Burg ist unser Gott” 
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     - Chorale in Contrapunto doppio (pro organo pleno) 
      - Var. prima a 2 Claviature coppulate 
      - Var. seconda a 2 Claviature con Pedale 
      - Var. terza a Pedale solo 
      - Var. quarta (c.f. in Pedale) 
Johann Sebastian Bach(1685-1750) Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 662 
Henry Mulet (1878-1967)  Toccata “Tu es petra et portæ inferi non prævalebunt  
     adversus te” (z cyklu “Esquisses Byzantines”) 
Claude-Bénigne Balbastre(1727 - 1799) Marche des Marseillois et l’Air Ça-ira 
William Albright (1944–1998) Sweet Sixteenths – A Concert Rag for Organ 
Padre Davide Maria   All’Offertorio-Sinfonia col tanto applaudito Inno Popolare: 
Da Bergamo OFM (1791–1863) Dio conserva Ferdinando, salvail nostro Imperator 
César Franck (1822-1890)  Pièce héroique (z cyklu “ Trois pièces” nr 3 ) 
     

 
20 października 2013 - Zdeněk Novaček  (CZECHY)  
Program 

Georg Böhm (1661-1733)   Wariacje chorałowe „Ach wie nichtig, ach wie flüchtig” 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Passacaglia c moll, BWV 582 
Johannes Matthias Michel (*1962)    Petite Suite in Blue 

 I   Entrée 
 II  Récit 
 III Scherzo 
 IV  Blues 
 V   Sortie 

Louis-Claude D´Aquin (1694-1772) Noël en Trio et en Dialogue 
Noël Suisse, Grand jeu et Duo 

César Franck (1822-1890)     Cantabile 
Joseph Bonnet (1884-1944)     Variations de Concert op.1     

 
17 listopada 2013 - Krzysztof Urbaniak 
Program 

Paul Siefert (1586-1666)   Fantasia 3tij Toni ex E la mi 
Krzysztof Urbaniak (1984) improwizacja na temat pieśni Piotra Artomiusza 

"Powstań Panie, juŜ powstań" 
Paul Siefert     Fantasia 5tij Toni ex F bmol 
Theophil Andreas Volckmar  (1684-1748) Sonata IV [g-moll] 

(Un poco Allegro, Grave, Allegro Assai)  
Daniel Magnus Gronau (ca. 1700-1747)  Der Herr ist mein getreuer Hirt  

(Chorale in Fuga, Var: Prima - Andante, Seconda - 
Vivace, Terza - Allegro)  

Friedrich Christian Mohrheim (1719-1780) "Wer nun den lieben Gott läßt walten"  
(2 opracowania) 

Friedrich Wilhelm Markull (1816-1887) Choralvorspiel "Christus, der ist mein Leben" 
Johann Sebastian Bach    Fantasia / Concerto G-dur BWV 571  

 
 

XXXI DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - październik – listopad 2013 
PROGRAM: 

17 października 2013 r., godz. 17.00 
Siedziba KIK Katowice, Nowy Dom Katechetyczny parafii Mariackiej w Katowicach,  
pl. Ks. Emila Szramka 
Dr Antoni Winiarski – Czy Polska jest jeszcze krajem chrześcijańskim? 

19 października 2013 r., godz. 19.00 
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Parafia Świętej Rodziny w Brynowie, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej  
Koncert organowy 
Wykonawcy: Szymon Olszański i Marek Przywarty 
Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Katowicach 

23 października 2013 r., godz. 19.00  
Katowice-Janów - Dom Katechetyczny Parafii św. Anny.  
Nasze spotkanie z Syberią w 100 lecie Parafii św. Stanisława w Wierszynie  
- dr hab. Anna Gomóła - Historia i współczesność Wierszyny  
- Krystyna Gomóła, Krzysztof Pająk i Zenon Stogniew - Relacje uczestników uroczystości 
100-lecia parafii  

27 października 2013 r., godz. 18.00 
Parafia Opatrzności BoŜej w Katowicach-Zawodziu 
Koncert organowy 
Wykonawcy: Szymon Olszański i Marek Przywarty 
Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Katowicach 

6 listopada 2013 r., godz. 15.00 
Biblioteka Śląska, Katowice, Sala Parnassos 
SESJA NAUKOWA „Historia Ziemi Śląskiej, fakty i ludzie” 
organizowana przez Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego 
Roździeńskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Śląską w Katowicach 
Koncert w wykonaniu Natalii Skryckiej – mezzosopran i Ewy Danilewskiej - fortepian 
Wykład autorstwa dr hab. Zbigniewa Hojki oraz mgr Klaudii Pikuła – „Stanisław Janicki 
– działacz chrześcijański na Górnym Śląsku” 

7 listopada 2013 r., godzina 17.00 
Sala Koncertowa PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza, Katowice, ulica Teatralna 
Wieczór p.t. „PomnóŜmy talenty – prezentacja umiejętności i dokonań młodzieŜy 
ponadgimnazjalnej Katowic”  
Organizator - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza  
w Katowicach. 

8 listopada 2013 r., godzina 11.00  
Siedziba KIK Katowice, Nowy Dom Katechetyczny parafii Mariackiej w Katowicach,  
pl. Ks. Emila Szramka 
Spotkanie z młodzieŜą ze szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 
Wykład Dyrektora Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzeja Drogonia – „W drodze ku 
wolności” 
 

 
L. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
Dzień Dziecka - w spotkaniu wzięło udział ogółem ok. 500 dzieci.  
Spotkanie Dzieci w Ogrodach Kurii Metropolitalnej pod hasłem „I przez Nas ma świat lepszym 
być” w dniu 8 czerwca odbyło się juŜ po raz 22. Zaprosiliśmy dzieci z całego miasta poprzez 
szkoły, przedszkola, media, strony internetowe i parafie, do wspólnej zabawy w ogrodach Kurii 
Metropolitalnej. Specjalne zaproszenie zostało skierowane do dzieci niepełnosprawnych, Domów 
Dziecka i Rodzinnych Domów Dziecka.  
W programie spotkania były występy artystyczne zespołów, gry i zabawy sportowe oraz konkursy  
z nagrodami. Dla dzieci zamontowano w ogrodach eurobangee oraz duŜą dmuchaną zjeŜdŜalnię. 
Odbył się równieŜ pokaz przygotowany przez Państwową StraŜ PoŜarną w Katowicach oraz 
WOPR. Dla dzieci przygotowano warsztaty malarstwa emocjonalnego. Dzień ten jest 
niejednokrotnie jednym z niewielu radosnych chwil dla niektórych z uczestników. 
Pobyt oraz gry i zabawy dla dzieci były nieodpłatne. 
Cel spotkania, czyli zorganizowanie spotkania dla dzieci, z okazji ich święta, które zintegruje dzieci 
niepełnosprawne, rozbudzi zainteresowania i pozwoli na aktywne spędzenie czasu, a zarazem 
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pielęgnowanie tradycji, umoŜliwianie dzieciom uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym został 
osiągnięty. 
Program spotkania: 

- występy zespołów muzycznych („U Pana Boga Za Piecem”, Dziecięcy Zespół 
Wokalno-Taneczny „Kropelka”),  

− pokazy jednostek specjalistycznych WOPR, GOPR, straŜ poŜarna 

− występ teatrzyku „Fabryka Kultury”, 

- blok sportowo-rekreacyjny 
- rzuty do celu  
- strzał na bramkę 
- skoki na skakance 
- podbijanie piłeczki na paletce 
- zbijanie kręgli 
- zabawy z hula- hop 
- łowienie ryb  

- warsztaty malarstwa emocjonalnego,  
- konkursy i quizy,  
- malowanie twarzy  
- ogromna, dmuchana zjeŜdŜalnia i eurobangee,  
- słodki poczęstunek….  

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.  

 
 
M. Działalność bibliotek.  
Biblioteka Klubowa liczy ponad 2.000 tomów i czynna jest w godzinach dyŜurów.  
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 

STANOWISKO  
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach  

w sprawie prób zalegalizowania tzw. „związków partnerskich” 

UwaŜamy, Ŝe obecne regulacje prawne są wystarczające i nie ma potrzeby wprowadzania do 
polskiego prawa pojęcia tzw. „związków partnerskich”. Nawiązując do orzeczenia Sądu 
NajwyŜszego o niezgodności z Konstytucją RP projektów ustawy o „związkach partnerskich”, 
negatywnie oceniamy inicjatywę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, aby zamiast nowej 
ustawy o „związkach partnerskich”, dokonać zmian w istniejących przepisach. Odczytujemy tę 
inicjatywę, jako próbę pozakonstytucyjnego usankcjonowania „związków partnerskich”, wbrew 
woli ogółu społeczeństwa.  

 
 

Apel skierowany do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego  
w sprawie uchwalenia roku 2014  

Rokiem Pamięci Tragedii Górnośląskiej 1945 
 
Szanowny Pan Andrzej Gościniak  
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego  
 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się z apelem  
o uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2014 Rokiem Pamięci o Tragedii 
Górnośląskiej 1945.  

Jesteśmy przekonani, Ŝe taka uchwała i jej upublicznienie w ogólnopolskich mediach 
przyczyni się do upamiętnienia wydarzeń, które swój początek miały po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na Górny Śląsk w pierwszych miesiącach 1945 roku.  

Wydarzenia te były aktem terroru wobec Ślązaków - dokonywano aresztowań, egzekucji 
oraz wywózek na Sybir i do kopalń Donbasu. Wywieziono - według róŜnych opracowań - od 20 do 
90 tys. osób. Wielu z nich nigdy nie wróciło do rodzinnych domów umierając z powodu 
tragicznych warunków sanitarnych, chorób, niewolniczej pracy i nieludzkiego traktowania.  
 
 

 
Misja KIK-u  –  

uchwała Zarządu KIK w Katowicach z dnia 12.09.2013 r. 
 

Misją chrześcijan jest zgodne z nauką Jezusa Chrystusa przemienianie otaczającego świata 
na moŜliwie bliski ideałom Ewangelii. Pamiętamy wszelako, Ŝe nie da się na tej ziemi stworzyć raju 
i z pokorą przyjmujemy poraŜki.  

Misją Klubu Inteligencji Katolickiej jest uczestnictwo we wspólnotowym rozpoznawaniu 
Mądrości BoŜej oraz konsekwentne realizowanie woli BoŜej dzięki wzmocnieniu BoŜym 
Miłosierdziem. Pojęcie inteligencji traktujemy bardziej jako kategorię etyczną niŜ intelektualną - 
dar, który powinniśmy rozwijać, by lepiej słuŜyć dobru wspólnemu, a przez to zapobiegać złu.  
W określeniu tym dostrzegamy wyzwanie, aby otrzymane talenty rozwijać, posiadane umiejętności 
doskonalić, zdobywaną wiedzę poszerzać, a wszystkim dzielić się z innymi.  

Jako inteligencja katolicka, czyli powszechna, czerpiemy z dorobku tych, którzy wyprzedzili 
nas w drodze do wieczności, w ciągu swego Ŝycia twórczo przybliŜali Mądrość BoŜą rozwijając 
katolicką naukę społeczną i personalizm chrześcijański. Szczególne znaczenie dla nas ma społeczna 
nauka Kościoła, nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski oraz Ewangelia Pracy 
głoszona przed wizerunkiem Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach w 1983 roku.  
Zgodnie z tą tradycją inspirujemy i uczestniczymy w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, 
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szanującego prawo do rozwoju duchowego i materialnego kaŜdego człowieka jako Osoby oraz 
wspólnot: od rodzinnej, poprzez samorządowe, państwowe do międzynarodowych. Nasza 
wspólnota jest otwarta na współpracę z wszystkimi w pełnym poszanowaniu naszej róŜnorodności, 
jednoczy nas i pozwala na korygowanie popełnianych błędów w duchu franciszkańskiego PAX ET 
BONUM (pokój i dobro). 

Zapraszamy wszystkich, którym nieobcy jest trud nieustannych przemian, ale i radość 
Dobrej Nowiny.  
 
 
 

Przesłanie uczestników Kongresu Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot 
Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej   

do katolików i ludzi dobrej woli 
 

Naszą mocą jest wiara w Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelia i nauczanie Kościoła 
katolickiego.  

śycie zgodne z wiarą i uczestnictwo w Ŝyciu publicznym uwaŜamy za chrześcijański 
obowiązek. Kierujemy się przy tym troską o dobro wspólne. Pamiętamy, Ŝe chrześcijańskie 
wartości kształtowały kulturę i toŜsamość europejskich społeczeństw. Pojęcia: Ŝycie od poczęcia do 
naturalnej śmierci, małŜeństwo, rodzina oraz naród są jasno i jednoznacznie określone, więc nie ma 
potrzeby na nowo ich definiować.  

Naszym waŜnym zadaniem jest kształtowanie umiejętności publicznej obrony wartości 
chrześcijańskich w Ŝyciu społecznym. W przeciwstawianiu się agresji środowisk ateizujących 
korzystajmy z instrumentów, jakie daje nam prawo. Występujmy z odwagą przeciwko złu, 
kłamstwu i nieprawości. Prawo do wolności religijnej przynaleŜy kaŜdemu człowiekowi ze względu 
na jego niezbywalną godność. Oznacza ono równieŜ zgodę na uzewnętrznianie swoich przekonań 
religijnych, m.in. na obecność krzyŜy w urzędach, szpitalach, szkołach i innych miejscach.  

Najlepszą odpowiedzią wobec wielorakich wyzwań Kościoła jest miłość wzajemna  
i dąŜenie do jedności.  
 
Katowice 5 października 2013 r.  
 
 
 

Stanowisko 
w sprawie ideologii gender Klubów Inteligencji Katolickiej  

z południowego regionu Polski na spotkaniu w Katowicach 30. listopada 2013 r. 
 

Przedstawiciele Klubów Inteligencji Katolickiej obecni na spotkaniu w Katowicach 
stwierdzają, Ŝe w naszym kraju promowana i wdraŜana ideologia gender, podwaŜa wartość, funkcje 
i prawa rodziny, stwarzając zagroŜenie dla toŜsamości człowieka. Pod patronatem ONZ, WHO i UE 
wprowadzane jest do przedszkoli i szkól wychowanie seksualne, prowadzące do deprawacji dzieci  
i młodzieŜy. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom i domagamy się respektowania 
konstytucyjnych praw rodziców do wychowania młodego pokolenia zgodnie z własnym systemem 
wartości.  

Apelujemy do członków Klubów Inteligencji Katolickiej oraz wszystkich rodziców o czynne 
włączenie się w proces wychowawczy, sprawdzanie programów nauczania oraz zainteresowanie się 
działalnością Rad Szkół lub Rad Rodziców w przedszkolach i szkołach.  

W postępowaniu przyświecają nam zapisy Karty Praw Rodziny, przedstawione decyzją 
PapieŜa Jana Pawła II przez Stolicę Apostolską, z których część brzmi następująco:  
− rodzina zbudowana jest na małŜeństwie, głębokim i uzupełniającym się związku męŜczyzny  

i kobiety, który opiera się na nierozerwalnej więzi małŜeństwa zawartego dobrowolnie 
i publicznie, otwartego na przekazywanie Ŝycia; 
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− małŜeństwo jest instytucją naturalną, wyłącznie jemu powierzona jest misja przekazywania 
Ŝycia; 

− rodzina, związek naturalny, pierwotny w stosunku do państwa czy jakiejkolwiek innej 
wspólnoty, posiada swoje własne, niezbywalne prawa.  

Art. 1.c. Władze publiczne winny wspierać instytucjonalną wartość małŜeństwa; związki 
pozamałŜeńskie nie mogą być stawiane na równi z małŜeństwami zawartymi w sposób 
właściwy. 

Art. 4.a. Spędzanie płodu jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa kaŜdej istoty 
ludzkiej - prawa do Ŝycia. 

Art. 5. Rodzice, poniewaŜ dali Ŝycie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo 
i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych 
i głównych jego wychowawców. 

Art. 5.a. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi 
i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności 
dziecka; winni takŜe otrzymywać od społeczeństwa odpowiednią pomoc i wsparcie konieczne 
do wypełnienia roli wychowawców. 

Art. 5.b. Rodzice mają prawo do swobodnego wyboru szkół lub innych środków niezbędnych do 
kształcenia dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Władze publiczne winny sprawić, Ŝe 
rozdział dotacji publicznych będzie rzeczywiście umoŜliwiał rodzicom korzystanie z tego 
prawa, bez nakładania na nich niesprawiedliwych cięŜarów. Rodzice nie powinni, w sposób 
bezpośredni czy pośredni, być zmuszani do dodatkowych wydatków, co stanowiłoby 
niesprawiedliwą przeszkodę lub ograniczenie moŜliwości korzystania z tego uprawnienia. 

Art. 5.c. Rodzice mają prawo do tego, Ŝe ich dzieci nie będą musiały uczęszczać do szkół, które nie 
zgadzają się z ich własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. W szczególności 
wychowanie seksualne, stanowiące podstawowe prawo rodziców, winno dokonywać się zawsze 
pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez 
nich ośrodkach wychowawczych. 

 
Łączymy się w modlitwie do Pana Boga z prośbą o dary Ducha Świętego dla przezwycięŜenia 

zła. Działania nasze, aby były skuteczne, muszą być zakorzenione w nauce Chrystusa.  
 
 
 
 
 
 
    / - / Robert Prorok            /-/ Andrzej Dawidowski 
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