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KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  
w KATOWICACH 
 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2014 
 
 
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  
2. Gliwice Przewodn. Bolesław Mokrski, kapelan ks. dr Sebastian Marecki.  
3. Katowice – Janów Przewodn. Anna Wowra, kapelan ks. Zygmunt Klim.  
4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodn. Anna Śliwa, kapelan ks. Marek Noras.  
5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodn. Krystyna Wełniak, kapelan ks. Stanisław 

Noga.  
6. Katowice – Śródmieście Przewodn. Piotr Urbanowicz, kapelan ks. dr Andrzej Suchoń.  
7. Łaziska Górne Przewodn. Stefan Kalisz, kapelan ks. dr Jacek Wojciech.  
8. Siemianowice Śląskie Przewodn. Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas.  
9. Tychy Przewodn. Jerzy Smołka, kapelan  
10. Zabrze Przewodn. Krystyna Partuś, kapelan ks. prał. Grzegorz Skop.  

 
 
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. 
 
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. 
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2. Członkowie Klubu 
 
Stan członków na 31 grudnia 2014 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  17 osób 
Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Górnym  17 osób 
Sekcja problemowa w Katowicach-Śródmieściu    157 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       62 osoby 

 
 Razem          373 osób 
 
W roku 2014 przyjęto 3 nowych członków. 
 
 
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 Lidię 
Kanię. Biuletyn wychodził w 2014 roku jako miesięcznik. Biuletyn posiada numer ISSN 2081-
6367, jest dostępny na stronie internetowej Klubu. 
W roku 2014 ukazało się 12 numerów biuletynu "Dlatego". W tych numerach zostały opublikowane 
artykuły ok. 30 autorów.  
Klub posiada własną stronę internetową, którą redaguje Antoni Winiarski: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ 
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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”.  
 
 
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 2014 
Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego  
Pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do Ekwadoru i na Archipelag Galapagos 
z krótką wizytą w Kolumbii. 13 lipca - 27 lipca 2014 
 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  
Ziemia Święta – ferie zimowe 2014 
26.04.2014. Centrum JPII i Łagiewniki 
13-15 czerwca 2014. Kalisz, Licheń. Pielgrzymka KIK. 
4.10.2014. Pielgrzymka KIK: Leśniów, Częstochowa. 
 
Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią 
niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 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 prowadził do czerwca 2014 roku prof. dr hab. Andrzej Ślebarski a od października prof. 
dr hab. GraŜyna Chełkowska. Spotkania odbywały się w pierwszym półroczu w kaŜdy drugi wtorek 
miesiąca a od października – w trzecią środę 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 2014 odbyły się spotkania, na 
których wygłoszono następujące wykłady: 
14.01 Prof. dr hab. Ilona Bednarek (Instytut Fizyki UŚ) – „Pierwsze gwiazdy". 
11.02 Prof. dr hab. Bogusław Fugiel - "Tradycyjne quadrivium a źródła inspiracji w nauce". 
11.03 Dr hab. Kinga Rodak – „Biologiczne inspirowane techniki”.  
8.04. Dr Antoni Winiarski – „Chrześcijanin w Indiach”. 
13.05. Dr Paweł Zajdel – „2014 Międzynarodowy Rok Krystalografii. Krystalografia w Ŝyciu 

codziennym”. 
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10.06. Prof. dr hab. Marek Szczepański – „Ojczyzny prywatne i społeczności lokalne. 
Perspektywa socjologiczna”. 

19.11. Ks. prof. dr hab. Józef Kozyra - "Biblia a archeologia". 
17.12. Prof. dr hab. Grzegorz Opala – „Prognozy demograficzne - konsekwencje medyczne, 

społeczne i ekonomiczne”. 
 
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.  
Cytuję przekazane z Sekcji sprawozdanie: 
Początek roku 2014 w naszym KIK-owskim środowisku, to modlitwy indywidualne, uczestnictwo 
w Mszach św., niekończące się rozmowy o św. pamięci ks. prałacie Herbercie Hlubku, który 
odszedł do Pana 20 grudnia 2013 roku. Bo u nas od tej pory nic juŜ nie jest takie samo. Bo dopóki 
Ŝył, byliśmy, nawet jak nie blisko osobiście, to była pewność, Ŝe ktoś z nas jest przy nim, a my  
w modlitwie i wzajemnej pamięci zawsze razem. Gość Niedzielny - nr 1 z 5 I 2014 r. utrwalił 
niektóre z naszych myśli i pokazał wpływ ks. Herberta na 3 pokolenia. Jedno z naszych zadań na 
przyszłość, to strzec pamięci o nim, spotykać się pod dębem w Rudach i wnukom przekazywać 
wiarę i mądrość" w poszukiwaniu prawdy i dobra, kształtowaniu kręgosłupa moralnego  
i odpowiedzialności za słowa i czyny" (słowa Emiliana Kocota z przemówienia 23 grudnia 2013r. 
podczas Mszy Św. pogrzebowej). Tak, mieliśmy szczęście, Ŝe go spotkaliśmy. Biuletyn „Dlatego”  
z 6 stycznia 2014 roku teŜ zamieścił relację z uroczystości pogrzebowych (str. 4 - 9). 
- 6 I 2014 - Spotkania członków Sekcji rozpoczęło uczestnictwo w Orszaku Trzech Króli i kwesta 

na rzecz poszkodowanych dzieci z Filipin. Zebraliśmy 1666.50zł.(Dlatego nr 2 2014) 
- 10 I 2014 - Razem z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Gliwickiej w Kaplicy Domu Parafialnego 

św. Anny w Zabrzu odbyło się spotkanie z Ks. dr hab. Antonim Bartoszkiem. Temat: 
ZADANIA RODZINY WOBEC ZAGROśENIA IDEOLOGIĄ GENDER przyciągnął 
wielu członków KIK i zainteresowanych z róŜnych wspólnot rodzinnych. 

- 10 I 2014 - Członkowie naszej sekcji uczestniczyli w Opłatku KIK w Katowicach - 10 osób. 
Wiele zaakcentowanych w przemówieniu ks. Arcybiskupa problemów wykorzystujemy 
w działaniu: 
- podziękowanie za aktywność w działaniu mobilizuje do dalszej, efektywniejszej pracy 
w Sekcji.  
- informacja o Kościele argentyńskim i południowoamerykańskim, jego entuzjazmie 
wiary mobilizuje do poznawania innych mało znanych dotąd środowisk katolickich 
(uczestnictwo w pielgrzymkach - dzielenie się wraŜeniami)  
- podanie motywu przewodniego Metropolitalnego Święta Rodziny ustawiło od razu 
nasze działania na Rok Rodziny "Rodzina miłością wielka" 
- refleksje po wizycie Ad limina i w tym kontekście słowa ks. Arcybiskupa "za tą 
aktywność laikatu serdecznie dziękujemy" zapewne mobilizuje do odpowiedzialności 
za spotkania w ramach II Synodu naszej Archidiecezji 
 - Ŝyczenia dobrego roku i wzmocnienia Klubu o nowych członków, to juŜ bardzo 
konkretne wskazania do realizacji dla nas. Serdeczność wyraŜona w słowach: śyczę, 
Ŝebyście wszyscy byli mocni miłością do Boga i miłością do drugiego człowieka"  
i pasterskie błogosławieństwo, to jak rozesłanie nas do odpowiedzialnego działania. 
(„Dlatego” nr.2 z 16 lutego 2014 str.3 -6).  

- 15 I 2014 - Spotkanie członków i sympatyków Klubu z dr Zbigniewem Nawratem, dyrektorem 
Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, to 
drugie z cyklu spotkań z ludźmi uczonymi, którzy świat medycyny "pchają do przodu" 
(poprzednie w Roku Wiary - z prof. dr hab. Marianem Zembalą) wzbudziło duŜe 
zainteresowanie i spowodowało oŜywioną, merytoryczną dyskusję. Instytut znajduje 
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się w pobliŜu naszej parafii. Nadzieje na przyszłość dzięki takim mózgom jak prelegent 
wszystkim dodały otuchy.  

- 19 I 2014 - NaboŜeństwo ekumeniczne w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zabrzu (dlatego 
nr2 z 16 lutego2014 str.8 -10) z pięknym kazaniem ks. prob. parafii św. Andrzeja i 
modlitwą wiernych p. Prezydent Małgorzaty Mańki - Szulik, ks. prał. Józefa Kusche, w 
obecności przewodniczącego Rady Miasta i innych gości było bardzo serdeczne. Po 
naboŜeństwie spotkanie na probostwie, podczas którego widać było, ile nas łączy.  

- 5 II 2014 - Efektem rozmów na spotkaniu 19 I 2014, było spotkanie 5 lutego w Klubie naszym Ks. 
Proboszcz Dariusz Dawid miał wykład pt:" Powołani do ekumenii?" i mówił o 
dotychczasowych doświadczeniach, o tym, Ŝe duch ekumenizmu to duch pojednawczej 
róŜnorodności. W związku z tym nasz Tydzień Ekumeniczny został przedłuŜony do 
piątego lutego.  

- II - V 2014 - Organizacja wystawy "Nasze spotkania z Janem Pawłem II" z inspiracji i z duŜym 
emocjonalnym zaangaŜowaniem członka naszej Sekcji p. dr Bogumiły Szymczykowej. 
Przez cały czas trwania wystawy w naszym kościele cieszyła się ona duŜym 
zainteresowaniem. 

- 19 II 2014 - Spotkanie dotyczące portugalskiej drogi św. Jakuba z Jolantą Grabowską - 
Markowską i Agnieszką Laskowską. "To nie droga jest trudnością, to trudności są 
drogą" - piszą w swoim przewodniku. Piękne spotkanie o motywacji i sensie 
pielgrzymowania, o odkrywaniu ludzkiego powołania podczas drogi pełnej trudu, 
samotności i milczenia. Dlaczego wybieramy Camino de Santiago zamiast 
wspólnotowej drogi pielgrzymkowej? Pielgrzymka czy wakacje? DuŜo o modlitwie. 
Przewodnik po Camino Portugues. Wartościowe dla potencjalnych pielgrzymów, 
ciekawe dla osób nie mogących juŜ uczestniczyć w tak wyczerpujących wędrówkach.  

- 5 III 2014 - Środa Popielcowa - Msza św. z homilią i obrzędem posypania głów popiołem - Ks. 
Waldemar Packner - "Zacheusz - odrzucony przez ludzi, ocalony przez Boga."  

- 19 III 2014 - Kto zginął w ponarskich dołach? Tragedia ponarska w oparciu o dostępną literaturę  
i materiały Stowarzyszenia Rodzina Ponarska oraz własne dokumenty. Prelekcja po 
Mszy św. wzbogacona prezentacją multimedialną. Zaznajomienie z przemilczaną przez 
Litwinów, ale równieŜ przez nasze władze dramatów Polaków z wileńszczyzny. Teksty 
listów i modlitw nieludzko męczonych młodych patriotów, następców Filaretów  
i Filomatów. - Krystyna Partuś.  

- 27 III 2014 - Uznanie działalności KIK Sekcji Zabrze - uhonorowanie przewodniczącej 
Honorowym Członkostwem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.  

- 2 IV 2014 - DROGA KRZYśOWA - Prowadzenie rozwaŜań ks. proboszcz prał. Grzegorz Skop. 
NaboŜeństwo w 9 rocznicę śmierci Jana Pawła II.  

- 13 IV 2014 - Uczestnictwo w Koncercie w Parafii - Requiem Brahmsa - przed uroczystością 
Kanonizacji i rozpropagowanie gazety ewangelizacyjnej DOBRE NOWINY wśród 
parafian.  

- V 2014 - VII METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY - Rodzina miłością wielka (spotkania w 
SP. 6, 8, 43, Gim. 16 III LO, prezentacje multimedialne i spotkania z tekstami Jana 
Pawła II o rodzinie.  
- Spotkania w Domach Opieki Społecznej nr 1, 2, 3 - poranki z poezją Ludmiły Raźniak  
- Organizacja spotkania w Muzeum Górnictwa  

- 3 V 2014 - Msza św. za Ojczyznę - przygotowanie i prowadzenie Modlitwy Wiernych.  
- 7 V 2014 - Msza św. w intencji Jana Pawła II - Po Mszy św. Refleksje po kanonizacji - 

"Oddychaliśmy jego świętością" - prowadził ks. prał. Józef Kusche. Wspomnienia 
wielu pielgrzymek i spotkań z Janem Pawłem II, osobiste relacje i pamięć o Zabrzu jako 
miejscu, z którego na góralską wieś został wysłany proboszcz ks. prał. Franciszek 
Pieruszka, przybliŜył szczególnie młodszym słuchaczom sylwetkę ukochanego PapieŜa.  

- 20 V 2014 – „Zabrzanie razem dla Rodziny” to spotkanie, które w Sali WitraŜowej Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu organizujemy wspólnie z Miejska Biblioteką 
Publiczną. W czasie spotkania wykład wprowadzający „Odpowiedzialność za młode 
pokolenie” wygłosił ks. prof. dr hab. T. Dola.  
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- 21 V 2014 - Msza św. i wykład ks. dr Zygmunta Nabzdyka z okazji kanonizacji Jana XXIII pt.: 
"JAN XXIII - PAPIEś DOBROCI". Świetna znajomość realiów tamtych czasów, 
historyczne zacięcie sprawiły, Ŝe starsi odświeŜyli przeszłość znaną z młodości, kiedy 
Sobór kształtował naszą religijność, a młodzi wielu rzeczy się nauczyli. Grunt to dobry 
nauczyciel, a taką opinią cieszy się ks. dr Zygmunt Nabzdyk. Dziękujemy ks. 
Michałowi Wąsowi, za pomysł i opiekę nad Gościem.  

- 18 VI 2014 - Msza św. z homilią ks. Michała Wąsa z Ŝyczeniami na wakacje i poŜegnaniem 
dwójki wikarych; Ks. Michała Wąsa i Ks. Damiana Cisło. Serdeczne zapowiedzi 
wzajemnych kontaktów świadczą o dobrych relacjach w parafii.  

- 1 X 2014 - Msza św. z homilią ks. bp. Gerarda Kusza i wykład: "Spojrzenie na Kościół w świetle 
Adhortacji Evangelii Gaudium papieŜa Franciszka". Ks. bp. Gerard Kusz inaugurował 
działalność KIK-u w Zabrzu 3 grudnia 1986 r. bywał jeszcze na spotkaniach z nami 
podczas odwiedzin w parafii np. w 1992 r. na spotkaniu opłatkowym i zawsze 
interesował się tym, co robimy. To spotkanie przed jubileuszem Księdza Biskupa było 
dla nas bardzo waŜne, chcieliśmy podkreślić łączność. Cieszymy się, Ŝe wyraził zgodę i 
naładował nam akumulatory. AleŜ ma świeŜe spojrzenie!  

- 5 – 22 X 2014 – XIV Dzień Papieski i zbiórka publiczna na fundusz stypendialny „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. W czynną zbiórkę włączyło się 41 osób, zebrano łącznie 7944 zł. 
Zorganizowano imprezy towarzyszące w trzech Domach Opieki Społecznej, włączono 
się w uroczystości 90-lecia harcerstwa w prowincji Górny Śląsk. 

- 15 X 2014 - We środę, w przeddzień rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową 
zaprosiliśmy członków KIK-u i sympatyków, oraz inne grupy działające przy naszej 
parafii na spotkanie: "W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II". Msza św. z homilią ks. 
prał. Grzegorza Skopa: "Świętymi bądźcie - świętymi bądźmy", oddanie czci 
relikwiom. Następnie Koncert pieśni ukochanych przez PapieŜa w wykonaniu Chóru 
Laetitia Cantus pod dyr. Małgorzata Mandat - Kłos. Po koncercie spotkanie przy kawie 
z ciastkiem dopełniło serdecznej atmosfery.  

- 5 XI 2014 - Pierwsze listopadowe spotkanie zawsze poświęcamy tym, którzy poprzedzili nas w 
drodze do Pana. Mszę św. z homilią sprawował ks. Proboszcz prał. Grzegorz SKOP - 
"Pamięcią modlitewną otoczmy zmarłych z naszych rodzin i wspólnot parafialnych" - 
rozpoczął subtelne rozwaŜania, skłaniające wszystkich do zadumy.  

- 11 XI 2014 - Msza św. za Ojczyznę w skali miasta odbywa się zwyczajowo w naszej parafii św. 
Anny. KIK zawsze przygotowuje czytania i Modlitwę Wiernych. Potem uczestniczymy 
w składaniu wiązanek i zniczy pod krzyŜem. Całość kończy spotkanie w ogrodzie 
Kościoła  

- 19 XI 2014 - Wieloletnie kontakty z P. Senatorem Czesławem Ryszką zaowocowały następnym 
spotkaniem (poprzednie było poświęcone Kardynałowi Augustowi Hlondowi) Teraz 
Msza św. z homilią ks. proboszcza prałata Grzegorza Skopa, a prelekcja p. Senatora - 
"Orędzie fatimskie przed finałem". Po spotkaniu promocja ksiąŜek, co bardzo cieszy 
zawsze obecnych na spotkaniu, bo jest jeszcze czas na indywidualne rozmowy.  

- 13 XII 2014 - kaŜdego roku w kościele św. Jadwigi odbywają się Uroczystości upamiętniające 
dramat narodu spowodowany wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. W czasie 
Mszy św. Modlitwę Wiernych prowadzi nasza sekcja KIK-u juŜ od 6 lat. 
Uczestniczymy w składaniu hołdu pamięci ofiarom i w spotkaniach wspomnieniowych.  

- 17 XII 2014 - Spotkanie KIK-u z Mszą św. poświęciliśmy ofiarom stanu wojennego. Zaprosiliśmy 
p. Eugeniusza Karasińskiego - przewodniczącego Stowarzyszenia Represjonowanych w 
Stanie Wojennym Regionu Śląsko - Dąbrowskiego, który ciekawie opowiadał o 
działalności konspiracyjnej, szczególnie wydawniczej, o sile słowa pisanego i pieśni, 
podtrzymujących na duchu, o wspieraniu się wzajemnym w najtrudniejszych chwilach. 
Kontakt z Ŝywą ikoną regionu z tamtych dni był wzruszający dla nas i dla kolegów, 
którzy teŜ przyszli powspominać.  
- To przedświąteczne spotkanie zakończyliśmy akcją "Z GWIAZDKĄ SERDECZNIEJ 
PODZIEL SIĘ Z POTRZEBUJĄCYM", którą prowadzimy od wielu lat. Rozdajemy 
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gwiazdki, którymi dzieli się dodając je do daru dla kogoś potrzebującego wsparcia. 
Akcja wyzwala inicjatywę i serdeczność w niesieniu pomocy.  

 
Spotykamy się jeszcze dość regularnie 1 raz w miesiącu w Muzeum Górnictwa na spotkaniach 
cyklicznych. W ub. roku były to Górnicze Dynastie, w tym roku cykl: Poznaj zabytki techniki 
województwa śląskiego. Na kaŜdym zaproszeniu widnieje logo KIK-u, bo jesteśmy partnerami.  
W okresie wakacyjnym np. odbyło się piękne spotkanie o górnośląskich kolejach wąskotorowych. 
- 17 VII 2014 godz.17.00 Muzeum Górnictwa – „Najstarsza nieprzerwanie czynna kolej 
wąskotorowa świata”. Referat wygłosił dr n. ekon. Jakub Halor, promotor historii transportu 
górnośląskiego, entuzjasta, jeden z załoŜycieli Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei 
Wąskotorowych. Wakacje to świetny czas na taki temat. Poskutkowało. Wielu z nas pojechało. 
Warto!  
W wakacje nasi członkowie wspomagają "Lato w mieście" np. Krzysztof P. ufundował na turniej 
ping - ponga w dniu 23 sierpnia medale, puchary i nagrody, a wszystkich obecnych na turnieju 
częstował pysznymi jabłkami. Pokaz gry zaprezentowany przez Gościa turnieju, p. Jolantę Szatko - 
Nowak pozostanie w pamięci wszystkich, których organizator Turnieju, p. Jan Grądalski, nasz 
sympatyk zachęcił do propagowania tego sportu wśród dzieci i młodzieŜy.  
Od lat współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną, a 15 maja 2014 r. członek naszej sekcji p. 
Marek Wagner miał w Czytelni Głównej autorskie spotkanie z czytelnikami pt. "Nasze potyczki  
z poezją" w ramach "TYGODNIA BIBLIOTEK 2014".  
Inne ciekawe spotkanie literackie, połączone z promocją ksiąŜki Iwony Schymalli i Macieja 
Zdziarskiego "CZWARTE PRZYKAZANIE.PL" odbyło się w Muzeum Górnictwa, dokąd 
zapraszał Klub Inteligencji Katolickiej i Biblioteka Miejska. Na zaproszeniach nasze loga są 
dobrą promocją placówek. KsiąŜka "Czwarte przykazanie .pl jest cegiełką na rzecz Diecezjalnej 
Fundacji Ochrony śycia w Opolu.  
Członkowie naszej sekcji angaŜują się w pomoc starszym ludziom, w razie potrzeby bezdomnym. 
Tej zimy prócz doŜywiania, takŜe inne potrzebne rzeczy, swetry, ręczniki, torby podróŜne, wykup 
lekarstw, środki higieniczne, a przede wszystkim wsparcie duchowe, a nawet pomoc prawna.  
Są członkowie stale współpracujący z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. To nie chwilowe 
działanie, a systematyczna ofiarność, dlatego o tym wspominam. W świecie, gdzie panuje 
bezduszność, to fakt wart uwagi.  
Sympatycy KIK-u teŜ aktywizują się bardzo. Wymienię p. inŜ. Tadeusza Hanaka, który od lat swoją 
malarską pasją pomaga nam bardzo. Funduje swoje prace (maluje obrazy), które są przekazywane 
prelegentom jako podziękowanie.  
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia oraz Wielkanocy składamy naszym Kapłanom Ŝyczenia od 
członków Klubu, które wraz z jakimś sympatycznym podarunkiem świadczą o naszej wdzięczności 
za współdziałanie.  
 
Sekcja KIK w Gliwicach 
Cytuję otrzymane z Sekcji sprawozdanie: 
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 prelekcja. 
Obowiązki naszego kapelana pełni ks. dr Sebastian Marecki. 
20 grudnia 2013 roku odszedł do Pana w wieku 84 lat ks. Herbert Hlubek, nasz długoletni kapelan. 
W nowym roku spotkań staraliśmy się pamiętać w modlitwie o naszym Szefie i w jakiś sposób Go 
upamiętnić, gdyŜ wraz z odejściem Księdza H. Hlubka skończyła się jakaś epoka. Na jednym  
z pierwszych spotkań w 2014 roku osoby bardziej związane ze zmarłym dzieliły się 
wspomnieniami. Na wiosnę w Opactwie Cysterskim w Rudach Raciborskich umieściliśmy 
pamiątkowy kamień i posadziliśmy Dąb Pamięci naszego Duszpasterza śp. ks Herberta Hlubka. 
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20 czerwca 2014 roku przypadłaby 60 rocznica święceń kapłańskich śp. Ks. Herberta Hlubka. Przed 
tą rocznicą, 4 czerwca konferencję „Filozoficzne fascynacje ks. Herberta Hlubka (1929-2013) 
wygłosił w naszej sekcji ks. prof. Kazimierz Wolsza. 
W rocznicę śmierci, 20 grudnia, spotkaliśmy się na Mszy Św. w kościele Wszystkich Świętych 
(homilię głosił ks. prof. Kazimierz Wolsza), a następnie w kaplicy wspominała księdza Herberta 
pani Profesor A. Skudrzyk. Kościół w tym dniu zapełnił się osobami związanymi z Ks. Hlubkiem. 
Na naszych środowych spotkaniach pojawia się kilkanaście osób, czasem około trzydziestu. 
Uczestnikami spotkań w większości nie są członkowie KIK-u (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. Przez pięć kolejnych spotkań wspólnie 
czytaliśmy i analizowaliśmy „Relatio Synodi” III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Ta 
forma spotkań (praca z tekstem) cieszyła się duŜym powodzeniem. 
Wśród naszych wykładowców byli między innymi: 
Ks. Waldemar Packner: Renesans róŜańca - dlaczego odmawianie "zdrowasiek" ma sens?  
Ojciec Włodzimierz Zatorski, benedyktyn: Medytacja-czym jest, a czym nie jest? 
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. Tym razem spotkanie odbyło 
się w Ośrodku w Brennej, gdzie często spotykaliśmy się z ks. Herbertem. Przyjechało ponad 70 
osób. KaŜdy dzień uwzględniał Jutrznię, Mszę św., nauki rekolekcyjne, wykłady 
popularnonaukowe, adorację Najświętszego Sakramentu, nieszpory takŜe spacery czy chwile na 
wypoczynek. 
Do przeprowadzenia rekolekcji zaproszono ks. dr. Grzegorza Strzelczyka z Diecezji Katowickiej. 
Postawił on uczestnikom do rozwaŜania prowokacyjne pytania: „Wierzę w Kościół” – 
bałwochwalstwo? W Kościele nie ma demokracji – to co jest? Ani „jeden”, ani „święty”, ani 
„powszechny”? II Synod Diecezjalny Archidiecezji Katowickiej – Co to jest? I po co? I wokół tych 
problemów przebiegały rozwaŜania. 
Wiele nowych spostrzeŜeń wniósł wykład prof. Aldony Skudrzyk nt „Czy słowo moŜe zabić?”  
Wysłuchaliśmy teŜ ciekawego wykładu pani psycholog Ali Wawrzynek nt „Jak bronić się przed 
agresją słowa?”. Stwierdziła, Ŝe wokół nas jest duŜo agresji, emocji. Agresja słowa niszczy, działa 
na szkodę drugiego, rani, zadaje ból i to najczęściej między osobami bliskimi. Omówiła jej 
przyczyny, skutki, poradziła jak reagować na agresję słowa. 
 
Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.  
Cytuję otrzymane z Sekcji sprawozdanie: 
Sekcja liczy 18 członków.  
W pracy sekcji przy naszej Parafii moŜna wyodrębnić 2 podstawowe dziedziny: 

- Spotkania kręgu biblijnego 
- 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. 
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Wielkim powodzeniem cieszą się organizowane przez naszą sekcję pielgrzymki, których 
organizatorem jest kol. Jan Mikos. W roku ubiegłym pielgrzymowaliśmy do Łagiewnik, Kalisza  
i Lichenia oraz Leśniewa i Częstochowy. W pielgrzymkach wzięło udział ok. 150 osób. 
W ramach tygodnia kultury chrześcijańskiej gościliśmy w naszej parafii p. Czesława Ryszkę, który 
wygłosił prelekcję „Aktualność nauczania Prymasa II Rzeczpospolitej Polskiej Kard. Augusta 
Hlonda” 
 
Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.  
Cytuję otrzymane z Sekcji sprawozdanie: 
W styczniu 2014 roku uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i spotkaniu opłatkowym 
Archidiecezjalnego KIK z ks. Arcybiskupem Wiktorem Skworcem. W marcu w Walnym zebraniu 
Archidiecezjalnego KIK w Katowicach. 
Przez cały rok, co miesiąc odbywały się spotkania Kręgu Biblijnego, prowadzonego przez ks. Prof. 
Artura Malinę. Tematem przewodnim były Anioły w Biblii i Historia króla Dawida. Były 
„Rozmowy z duszpasterzem na emeryturze”, czyli spotkanie z ks. Henrykiem Białasem  
i „Rozmowy o Synodzie Archidiecezjalnym z ks. Proboszczem Stanisławem Nogą. Pan Czesław 
Ryszka opowiedział o „Przesłaniu Fatimskim”. Ks. dr Stanisław Puchała przedstawił nam temat 
„Wierzę w Syna BoŜego na podstawie adhortacji Franciszka Ewangelii Gaudium”. Odbyło się 
spotkanie z wykładem multimedialnym pana Antoniego Winiarskiego pt. „Ekwador i Wyspy 
Galapagos”. Panie Jolanta Markowska i Agnieszka Laskowska podzieliły się wspomnieniami  
i przeŜyciami z pielgrzymowania portugalską Drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela. 
Wszystkie spotkania były otwarte dla ogółu parafian. Uczestniczyły w nich teŜ osoby 
zaprzyjaźnione lub zainteresowane tematem. 
Braliśmy równieŜ udział w wielkopostnym i adwentowym dniu skupienia dla inteligencji  
w Katowicach, pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej i rekolekcjach w Kokoszycach. 
 
Sekcja KIK w Bytomiu.  
W spotkaniach uczestniczy 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. 
10.04.2014. Dr Antoni Winiarski: prezentacja multimedialna "Korsyka i Sardynia - perły Morza 

Śródziemnego", Willa Fitznera, Siemianowice Śląskie, ul. 27-go stycznia 3. 
Zapraszali: Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich i Siemianowickie Centrum 
Kultury. Prezentacja była połączona z otwarciem wystawy fotograficznej o Korsyce  
i Sardynii. Wystawa była czynna do 30.04.2014 r. 

 
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych. 
Spotkania w drugi piątek miesiąca. Na wcześniej ustalony temat w oparciu o Katechizm Kościoła 
Katolickiego i publikacje ksiąŜkowe spotkania mają charakter dyskusji. W ostatnim okresie czasu 
spotkania były na temat dekalogu, piekła, dogmatów wiary, Zmartwychwstania, objawień 
Maryjnych, rodziny, Darów Ducha Świętego, Ośmiu Błogosławieństw, adhortacji ewangelizacyjnej 
Ojca Św. Franciszka. Okresowo odbywa się krąg biblijny oraz coroczne spotkanie opłatkowe. 
Członkowie Klubu biorą czynny udział w Festynie Parafialnym mając własne stoisko, z którego 
dochód przeznaczają na cele charytatywne. Uczestniczą w Drodze KrzyŜowej ulicami miasta. 



 11

NaleŜą równieŜ do innych grup parafialnych jak śywy RóŜaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci, 
Margaretki. 
 
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 
Spotkania członków Sekcji Kik Janów odbywają się w kaŜdą trzecią środę miesiąca. 
W ubiegłym roku odbyło się 11 spotkań. 
Ponadto członkowie Sekcji uczestniczyli: 

• w rekolekcjach wielkopostnych w Czechowicach Dziedzicach w dniach 7-9.03.2014 r., 
(Jacek Paluchniak SJ)  

• w rekolekcjach w Kokoszycach w dniach 26-28. 09 2014 r. (ks. Piotr Brząkalik)  
• w pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej 
• w pielgrzymce na Jasną Górę 6.06.2014 r.  
• w Dniu Skupienia Adwentowego 5.12.2014 r. 

RównieŜ członkowie Sekcji KIK uczestniczyli z przygotowaniu wigilii dla osób samotnych  
i ubogich. 
Tematyka spotkań kształtowała się następująco: 
15.01.2014 „Kultura i krajobraz Południowych Indii” wygłosił Antoni Winiarski 
19.02.2014 „W poszukiwaniu korzeni naszej współczesności” Prof. Ewa Chojecka 
13.03.2014 „Portugalska droga św. Jakuba” Agnieszka Laskowska 
23.04.2014 Święcone 
21.05 2014 Spotkanie autorskie z Czesławem Ryszką temat „Zwycięstwo gdy przyjdzie, przyjdzie 

przez Maryję” 
18.06.2014 Msza św. na zakończenie spotkań. Spotkanie przy ognisku. 
17.09.2014 „Wokół Adhortacji Apostolskiej Ewangelii Gaudium PapieŜa Franciszka” - Ks. Piotr 

Brząkalik 
15.10.2014 „Spotkanie z ikoną” Marian Badura 
19.11.2014 „Ekwador i Galapagos” Antoni Winiarski 
05.01.2015 Spotkanie opłatkowe. 
21.01.2015 „Wokół Tajemnicy BoŜego Narodzenia” ks. Stanisław Puchała. 
Członkowie Sekcji KIK Janów są członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz włączają się  
w przygotowania czuwań przed Najświętszym Sakramentem i innych naboŜeństw. 
 
 
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.  
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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 Archidiecezjalnej  
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).  
 
10.01.2014 Spotkanie świąteczne z Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem w siedzibie 

KIK 
7-9.03.2014 Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w Czechowicach. O. Jacek Paluchniak SJ. 
11.04.2014 Droga KrzyŜowa ulicami Katowic. RozwaŜanie przy XIV Stacji  
22-27.04.2014. TYDZIEŃ za śYCIEM. 
11.05.2014. I Archidiecezjalna Pielgrzymki Rodzin do Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej w Piekarach. 
18.05.2014 Pielgrzymka Rodzin do Matki BoŜej Boguckiej. W ramach VII Metropolitalnego 

Święta Rodziny.  
31.05.2014. Spotkanie dzieci w ogrodach Kurii Metropolitalnej pod hasłem "I przez nas ma świat 

lepszym być" (VII Metropolitalne Święto Rodziny 2014). 
1.06.2014. Marsz dla Ŝycia i rodziny w Katowicach. 
4.06.2014. Msza św. w intencji śp. księdza Herberta Hlubka z okazji 60 rocznicy jego święceń 

kapłańskich w kaplicy św. Jadwigi (przy kościele Wszystkich Świętych  
w Gliwicach). Po Mszy św. wykład ks. prof. Kazimierza Wolszy: "Filozoficzne 
fascynacje księdza Herberta Hlubka". 

6.06.2013 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę i spotkanie Prezesów 
KIK.  

14.06.2014. IV Ogólnopolski Kongres Ruchów Katolickich. 
26-28.09.2014. Rekolekcje KIK w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Piotr Brząkalik. Temat: 

"Powroty synów marnotrawnych". 
11.12.2014 Adwentowy Dzień Skupienia. Rekolekcjonista: ks. dr prał. Stanisław Puchała. 

"Kościół wspólnotą osób dąŜących do świętości" 
 
 
Antoni Winiarski i Wojciech Sala brali udział w spotkaniach Porozumienia Klubów Inteligencji 
Katolickiej w Polsce oraz spotkaniach prezesów Klubów. W 2014 roku Antoni Winiarski został 
wybrany współprzewodniczącym Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. 
Antoni Winiarski pełni funkcję przewodniczącego Rady Ruchów Katolickich w Archidiecezji 
Katowickiej. 
 5-6.09.2014. Festiwal Organizacji Pozarządowych w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach.  

5 września - miasteczko festiwalowe, w nim stoisko KIK.  
6 września - integracja działaczy, wolontariuszy i urzędników. 
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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. 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.  
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 18 maja 2014 
MMIICCHHAAŁŁ  DDUUŹŹNNIIAAKK 
PROGRAM: 
Olivier Messiaen (1908-1992) L’Ascension        

I. Majesté du Christ demandant sa gloire à son père  
II. Alleluias sereins d’une âme qui désire le ciel  
III. Transport de joie d’une âme devant la gloire du Christ que est la 

sienne  
IV. Prière du Christ montant vers son père 

Sigfrid Karg-Elert ((1877-1933) 
    An Wasserflüssen Babylon ze zbioru 66 Choral-Improvisationen op. 65 
Julius Reubke (1834-1858) Sonata c-moll Psalm 94 

15 czerwca 2014 
WWIITTOOLLDD  ZZAABBOORRNNYY 
PROGRAM: 
Felix-Alexandre Guilmant (1837-1911) Grand Triumphal Chorus op. 46 nr 2 
Dieterich Buxtehude (1637-1707)  Toccata F BuxWV 156 
Thierry Escaich (1965*)   Évocation II 
Giuseppe Rosetta (1901-1985)  Alleluia per organo 
August Gottfried Ritter (1811-1885)  Sonata a-moll op. 23 nr 3 
 
20 lipca 2014 
EERRNNSSTT  WWAALLLLYY  --  AAUUSSTTRRIIAA 
PROGRAM: 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Allabreve D-Dur, BWV 589 
Ernst Tittel (1910-1969)   Toccata und Fuge in e-Moll op. 49  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Adagio und Allegro in f KV 594  
Ernst Wally (1976)    Praeludium op. 10/I  
Herbert Howells (1892-1983)  Sarabande (In Modo Elegiaco) 
Denis Bédard (*1950)   Andantino 
Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Symphonischer Choral „Ach bleib mit deiner Gnade“ 

op. 87/1 
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24 sierpnia 2014 
KKRRIISSTTOOFFEERR  KKIIEESSEELL  --  NNIIEEMMCCYY 
PROGRAM: 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Fantazja g-Moll, BWV 542  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  Leipziger Fuge in g Moll  
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)  Bergamasca ze zbioru „Fiori Musicali“ 
Johann Sebastian Bach  Preludium chorałowe „An Wasserflüssen Babylon“  
Johann Gottlieb Graun (1702-1750)  Orgelkonzert g-Moll, część I   
Georges Caklvin Hampton (1938-1984)  At the ballet z cyklu „5 Tänze für Orgel“  

Julius Reubke (1834-1858)  Trio Es-Dur      
Johann Sebastian Bach  Fuga g-Moll, BWV 542 
 
19 września 2014 (piątek) 
MMIICCHHEELL  BBOOUUVVAARRDD  --  FFrraannccjjaa  
PROGRAM 
Anthony Van NOORDT (1620-1675) Psalm 24 (3 versets)     
Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
  Preludium chorałowe « Es ist das Heil uns kommen her » BWV 638 
  Preludium chorałowe « Wenn wir in höchsten Nöthen sein » BWV 641  
  Ricercar à 6 (fragment « Das Musikalisches Opfer) BWV 1079 
Felix MENDELSSOHN (1809-1847) : 
  Variations sérieuses (op 54 na fortepian, transkrypcja na organy R. Smits) 
Marcel DUPRE (1886-1971)   Cortège et litanie                                                         
Jehan ALAIN (1911-1940)   Litanies             
Jean BOUVARD    Variations sur un Noël basque   
 
Niedziela 26 października 2014 r. 
JJAARROOSSŁŁAAWW  WWRRÓÓBBLLEEWWSSKKII  
PPRROOGGRRAAMM::  
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Preludium i fuga d-moll BWV 539 
Eugeniusz Walkiewicz (1880-1946)  Adagio (z zaginionej Sonaty) 
Marian Sawa (1937-2005)   Wariacje Ave maris stella 
Marco Enrico Bossi (1861-1925)  Pièce Héroïque op.128 
Ottorino Respighi (1879-1936)  Preludium d-moll  
Ottorino Respighi (1879-1936)  Preludium na temat chorału J.S.Bacha 

("Ich hab mein Sach Gott heimgestellt")  
Johann Nepomuk David (1895-1977) Chaconne a-moll 
 
Niedziela 9 listopada 2014 r. 
KKOONNCCEERRTT  PPRROOMMOOCCYYJJNNYY  SSTTUUDDEENNTTÓÓWW  AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ  ww  KKAATTOOWWIICCAACCHH  
Barbara Lorenc, Klaudia Twardzik, Ewelina Bachul 
PPRROOGGRRAAMM::  
Georg Dietrich Leyding(1664-1710)  Preludium B-dur 
Mieczysław Surzyński (1866-1924)  Elegia fis-moll, op. 30 
Gabriel Pierné (1863-1937)   Prelude 
Arnold M. Brunckhorst (1670-1720)  Praeludium e-moll 
Louis Vierne (1870-1937)   Lied (z cyklu „24 Pièces libres’’) 
Joseph Bonnet (1884-1904)   Intermezzo 
Louis Vierne (1870-1937)   Scherzo z II Symfonii op. 20 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) Preludium chorałowe „Komm, Gott Schöpfer, Heiliger 

Geist” 
Marcel Dupré (1886-1971)   Preludium i fuga H-dur op. 7 
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XXXII DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - październik – listopad 2014 
PROGRAM: 
Środa, 15 października 2014, godzina 18.45  

Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie  
Marian Badura - SPOTKANIE Z IKONĄ 

Środa, 15 października 2014, godzina 19.30  
Sala parafii pw. Matki BoŜej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13  
Czesław Ryszka - "Przesłanie Fatimy" 

Środa, 29 października 2014, godzina 19.15  
Nowy Dom Katechetyczny parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariackiej), Katowice, 
pl. Ks. Emila Szramka 2. Koncert Kwartetu Akademos, "Wielka sztuka jest w swojej istocie 
zawsze religijna"  
Program:  
 J.S.Bach - Aria na strunie G  
 L.van Beethoven - Modlitwa dziękczynna cudownie uzdrowionego (pochodząca z Kwartetu 
a-moll op.132)  
 A.Vivaldi - "Lato" lub "Zima" z cyklu "Pory roku"  
 W.A.Mozart - Kwartet smyczkowy D-dur KV 499 

Wtorek, 4 listopada 2014 r., godz. 16.30  
Sala Koncertowa PSM I i II st. im. M. Karłowicza, ul. Teatralna 16, Katowice.  
Spotkanie zatytułowane: "10-lecie beatyfikacji ks. Emila Szramka", w ramach cyklu:  
"PomnóŜmy talenty - prezentacja dokonań młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych śródmieścia 
Katowic"  
W PROGRAMIE:  
1. Pokaz filmu Adama Kraśnickiego o bł. ks. Emilu Szramku pt. "Zakotwiczony w Bogu"  
2. Słowo ks. Proboszcza dr. Andrzeja Suchonia z parafii mariackiej - PomnaŜanie talentów  
3. Spektakl: "Przed sklepem jubilera" Karola Wojtyły  
Wykonanie: uczniowie X LO im. I.J. Paderewskiego, IV LO im. St. Maczka i Śląskich 
Technicznych Zakładów Naukowych  
4. Prezentacja dokonań młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych śródmieścia Katowic (VIII LO 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Liceum Katolickiego im. Bł. Ks. Emila Szramka, PSM I i II st. 
im. M. Karłowicza w Katowicach)  

Środa, 5 listopada 2014 r., godz. 16.00  
Biblioteka Śląska, Katowice, Sala Parnassos  
SESJA NAUKOWA "Praca - etyka - Śląsk" organizowana przez Górnośląskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach, KIK Katowice oraz 
Bibliotekę Śląską w Katowicach  
PROGRAM:  
1. prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek: Etyka w biznesie funkcją wdraŜanych koncepcji 
rozwoju  
2. dr hab. prof. UE Alojzy Czech: Bp Adamski dla WyŜszego Studium Nauk Społeczno-
Gospodarczych [obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego] w Katowicach  
3. dr Ryszard Kurek: Ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty pracy przymusowej na 
przykładzie przemysłu węglowego Chorzowa w latach 1945-1956 

Środa, 5 listopada 2014, godzina 19.30  
Katowice, Tysiąclecie Górne, sala parafii pw. Matki BoŜej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 
13 - Antoni Winiarski - "Ekwador i Galapagos - refleksje po pielgrzymce" 

Środa, 12 listopada, godzina 18.45  
Katowice, TYSIĄCLECIE DOLNE, sala parafii pw. PodwyŜszenia KrzyŜa i Matki BoŜej 
Uzdrowienia Chorych, ulica Mieszka I 6  
Czesław Ryszka - "Nie zginęłaś Polsko, bo nie umarł Bóg" aktualność nauczania Prymasa II 
RP kard. Augusta Hlonda 
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L. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
Dzień Dziecka - w spotkaniu wzięło udział ogółem ok. 800 dzieci.  
31.05.2014. Spotkanie dzieci w ogrodach Kurii Metropolitalnej pod hasłem "I przez nas ma świat 
lepszym być" (VII Metropolitalne Święto Rodziny 2014).  
Spotkanie Dzieci w Ogrodach Kurii Metropolitalnej pod hasłem „I przez Nas ma świat lepszym być” 
w dniu 31 maja odbyło się juŜ po raz 23. 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 oraz ośrodków CARITAS.  
W programie spotkania były występy artystyczne (Fabryka Kultury Alicji Leśniak), gry i zabawy 
rekreacyjne oraz konkursy z nagrodami. Dla dzieci zamontowano w ogrodach szereg atrakcyjnych 
dmuchanych zjeŜdŜalni i ścianek wspinaczkowych. Odbył się równieŜ pokaz przygotowany przez 
Państwową StraŜ PoŜarną w Katowicach oraz WOPR. Dla dzieci przygotowano (Adam Plackowski 
oraz ośrodek św. Jacka) 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 
pielęgnowanie tradycji, umoŜliwianie dzieciom uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym, został 
osiągnięty. 
W ogrodach dzieci spotkały się z I Wiceprezydent Katowic, panią Krystyną Siejną. 
Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, 
której przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Podczas kazania arcybiskup 
wyszedł z mikrofonem do dzieci i pytał czy wiedzą, pod jakim wezwaniem jest katedra, dzieci 
jednogłośnie odpowiedziały: – Chrystusa Króla! – na co arcybiskup z uśmiechem na twarzy 
odpowiedział: – Brawo! – i dodał – Jesteście w jego pałacu. Jesteście na audiencji u Króla! 
Po eucharystii nastąpił uroczysty przemarsz dzieci z archikatedry do ogrodów kurialnych, któremu 
to towarzyszył akompaniament Kamiliańskiej Orkiestry Dętej. W ogrodach czekały na dzieci liczne 
atrakcje: dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy, tworzenie koralików, konkursy, quizy, 
eurobangee oraz wiele innych. Dzieci współtworzyły równieŜ widowisko teatralne, gdy to na scenie 
rozpoczął się spektakl ewangelizacyjny „Mały KsiąŜę”, który rozprzestrzenił się na całe ogrody, 
tym samym angaŜując wszystkie dzieci w jego uczestnictwo. Zwiedzały róŜne planety z ksiąŜki 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, spotkały się RóŜą, Latarnikiem, Królem czy Lisem. Spektakl 
przygotowali aktorzy z Fabryki Kultury. Jednym z punktów programu była równieŜ zabawa w rytm 
muzyki chrześcijańskiej podczas „Dyskoteki Chrześcijańskiej”. 
Punktem kulminacyjnym tego dnia było wypuszczenie przez dzieci blisko 800 balonów, które 
pomogły im lepiej zrozumieć odwieczną zagadkę, jaką jest sposób trafiania modlitw do Pana Boga. 
 
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 
 
5. NajwaŜniejsze uchwały i apele 
 
Uchwała nr 3 z dnia 09.01.2014 r.:  
 
W sprawie podziękowania Episkopatowi Polski za list pasterski na Święto Świętej Rodziny 29 
grudnia 2013 r. 
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 Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach bardzo dziękuje za treść listu 
pasterskiego przeznaczonego do odczytania w kościołach w dniu 29 grudnia 2013 r. Składamy 
serdeczne Bóg zapłać za jasne i zdecydowane przedstawienie zagroŜeń, jakie obecnie mogą spotkać 
rodziny w Polsce, a w szczególności dzieci. 
 Wartościowe byłoby przetłumaczenie tego waŜnego listu na języki angielski, francuski oraz 
niemiecki, umieszczenie tłumaczeń w internecie i poinformowanie Komisji Konferencji Biskupów 
Unii Europejskiej COMECE oraz konferencje biskupów krajów UE.  
 
Zarząd KIK w Katowicach  
 
 
10.04.2014.  

Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach  
do Sejmiku Województwa Śląskiego  

w sprawie przeciwdziałania wdraŜaniu ideologii gender przez Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020  

Katowice, 10. kwietnia 2014 r.  
 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ramach konsultacji Projektu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 apeluje do Sejmiku Województwa 
Śląskiego, o przeciwstawienie się wdraŜaniu ideologii gender poprzez ten projekt.  
Projekt RPO WSL 2014-2020 w rozdziale zatytułowanym Równość płci zawiera elementy ideologii 
gender, która podwaŜa podstawy naszej cywilizacji, uzurpując sobie prawo do przekształcania 
pojęcia i funkcji rodziny oraz do seksualizacji dzieci i młodzieŜy.  
Jednym z głównych celów Projektu uznano "przeciwdziałanie stereotypom związanym z płcią 
społeczno-kulturową" oraz eliminację stereotypów, natomiast "kaŜdy projekt realizowany w ramach 
RPO WSL ma zawierać opis oceny wpływu na sytuację płci".  
Apelujemy do Sejmiku Województwa Śląskiego o przeciwdziałanie takim ukrytym formom 
wprowadzania zasad sprzecznych z Konstytucją RP, dyskryminujących katolików pragnących 
uczestniczyć w Programie oraz podwaŜającym autorytet Sejmiku Województwa Śląskiego.  
 
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach  
Andrzej Dawidowski 
 

Stanowisko 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy  
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej  

Katowice, 21 września 2014 roku 

Wzywamy Parlamentarzystów, pragnących zachować zaufanie katolickich wyborców, do 
nieratyfikowania „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej”, szkodliwej dla wychowania młodego pokolenia oraz przyszłości Polski.  

UwaŜamy, Ŝe w najbliŜszych wyborach parlamentarnych katoliccy wyborcy nie powinni 
wybierać posłów i senatorów, którzy będą głosować za ratyfikacją Konwencji. 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni zgadza się ze stanowiskiem 
polskich biskupów z lipca 2012 r., Ŝe Konwencja "zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych 
z prawdą załoŜeniach, których w Ŝaden sposób nie moŜna zaakceptować". 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stwierdza, Ŝe „Konwencja Rady Europy 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” budzi zastrzeŜenia 
natury konstytucyjnej, nie wprowadza nowych narzędzi prawnych słuŜących przeciwdziałaniu i 
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zapobieganiu przemocy oraz nie rozpoznaje i nie umoŜliwia eliminowanie rzeczywistych przyczyn 
przemocy wobec kobiet. Natomiast narzuca zmianę cywilizacyjną, wprowadzając załoŜenia 
niepotwierdzonej naukowo ideologii gender.  

UZASADNIENIE 

Konwencja neguje podstawę prawa rodzinnego i osobowego, jaką jest biologiczna 
odmienność kobiety i męŜczyzny, wprowadzając określenie „płci społeczno-kulturowej” („gender” 
w języku angielskim), którą definiuje „jako społecznie skonstruowane role, zachowania, działania  
i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i męŜczyzn”.  

Konwencja (w art. 12.1) zobowiązuje do walki z tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym: 
„Strony podejmują działania niezbędne by promować zmianę społecznych i kulturowych wzorów 
zachowań kobiet i męŜczyzn, w celu wykorzenienia zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk 
opartych na pojęciu niŜszości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i męŜczyzn”. UzaleŜnia 
od organów ponadnarodowych stosujących niesprecyzowane kryteria. 

Konwencja (w art. 14.1) nakłada na państwa obowiązek specyficznej edukacji: ”Strony 
podejmują, gdy to właściwe, niezbędne działania by wprowadzić do programów nauczania na 
wszystkich etapach edukacji, dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści, dotyczące równości 
kobiet i męŜczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturowych…”. Wpłynie to na charakter 
obecnego przedmiotu dotyczącego wychowania prorodzinnego w szkołach, z pozytywnym 
odniesieniem do tradycyjnego małŜeństwa i rodziny, przez promocję niestereotypowych ról 
kulturowych.  

Ratyfikacja Konwencji pozbawia Polskę przyjętej Deklaracji o suwerenności w sprawach 
moralności i kultury, którą gwarantuje uchwała Sejmu z 11 kwietnia 2003 roku: „Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, Ŝe polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu Ŝycia 
społecznego, godności rodziny, małŜeństwa i wychowania oraz ochrony Ŝycia nie podlega Ŝadnym 
ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”.  

Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji nieprawidłowo uŜywa się wymiennie słowa 
„płeć społeczno-kulturowa” (ang. „gender”) i płeć (ang. „sex”), podczas gdy w tekście angielskim 
jednoznacznie we wszystkich przypadkach uŜywa się tylko pojęcia „gender” („płeć społeczno-
kulturowa”).  

Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji przygotowanym na zlecenie Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w art. 4.3 uŜyto niezdefiniowanego pojęcia „płeć kulturowo-społeczna”. 
(http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf) 

  

Prezes  
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

Andrzej Dawidowski 

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

w Katowicach        w Katowicach 
 
 
Katowice, 12 marca 2015 r. 


