
 

 

B i u l e t y n        K l u b u        I n t e l i g e n c j i       K a t o l i c k i e j       w       K a t o w i c a c h 
O r g a n i z a c j i    P o Ŝ y t k u    P u b l i c z n e g o                                                  ISSN 2081-6367 
Nr 4 (232)                                                                                                                       24 kwietnia 2011 

 

     A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
połoŜono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leŜące płótna, jednak-
Ŝe nie wszedł do środka. Nadszedł potem takŜe Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
ujrzał leŜące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leŜącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza takŜe i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], Ŝe On ma powstać z 
martwych.          J 20,1-9 
 

Pierwsza rocznica katastrofy narodowej pod Smoleńskiem - 10 kwietnia 2011 r. 
 
    W tym roku z okazji Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego dzielimy się z naszymi Czytelnikami 
Ŝyczeniami, jakie w ubiegłym roku otrzymali-
śmy od redaktora naczelnego „Gościa Niedziel-
nego”, ks. Marka Gancarczyka, redaktora na-
czelnego „Niedzieli” ks. Ireneusza Skubisia, z 
KIK-u w Olsztynie i z KIK-u w Lublinie. 

Niech światło 
Wielkanocnego poranka 
budzi do Ŝycia naszą wiarę. 
Niech napełni nas pragnieniem 
rozumienia słowa BoŜego 
i nadzieją, Ŝe i my 
zmartwychwstaniemy. 

w imieniu redakcji  
„Gościa Niedzielnego” 

ks. Marek Gancarczyk 
redaktor naczelny 

 
Chrystus zmartwychwstał! 
Prawdziwie zmartwychwstał! 
Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa przywra-
ca nadzieję, daje zwycięską moc, aby zło dobrem 
zwycięŜać. Niech opromienia nas blask Zmar-
twychwstałego, który dodaje oŜywczych sił na 
coraz lepsze przeŜywanie naszej ziemskiej co-
dzienności. 
Obfitości łask Zmartwychwstałego Pana Ŝyczy 

ks. Ireneusz Skubiś 
z Zespołem Redakcyjnym „Niedzieli” 

 

    Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, peł-
nych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosenne-
go nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i 
wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja wszystkim 
Członkom siostrzanego KLUBU w imieniu War-
mińskiego Klubu Katolików z Olsztyna Ŝyczy 

Wanda Czerwińska – prezes 
 

    W uroczystość Świąt Wielkiej Nocy składamy 
najlepsze Ŝyczenia przeŜycia radości Paschalnej 
i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa 
w poszukiwaniu prawdy, wolności i pokoju. 

Z radosnym Alleluja PREZES 
prof. dr hab. Ryszard Bender 

 
Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 

Anioł Pański – niedziela 3 IV 2011 r. 
„Drodzy bracia i siostry, wczoraj minęło sześć 
lat od śmierci mojego umiłowanego poprzedni-
ka, czcigodnego Jana Pawła II. – W związku z 
jego bliską beatyfikacją nie odprawiłem trady-
cyjnej Mszy za jego duszę, ale wspominałem go 
serdecznie w modlitwie, jak zapewne wy wszy-
scy. Krocząc wielkopostnym szlakiem przygo-
towujemy się do Świąt Wielkanocnych, a zara-
zem przybliŜamy się z radością do dnia, w któ-
rym będziemy mogli uczcić jako błogosławione-
go tego wielkiego PapieŜa i świadka Chrystusa 
oraz powierzyć się jeszcze bardziej jego wsta-
wiennictwu”. 
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Anioł Pański – niedziela 10 IV 2011 r. 
 „Drodzy Polacy, bracia i siostry! Dzisiaj, gdy 
obchodzicie rocznicę katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem, w której zginął Prezydent wasze-
go kraju i inne osoby udające się na uroczystości 
w Katyniu, łączę się z wami w tej szczególnej 
narodowej modlitwie. Niech Chrystus, który jest 
naszym Ŝyciem i zmartwychwstaniem przyjmie 
ich do swojej chwały i umocni wasze serca w 
przeŜywaniu tego bolesnego doświadczenia. 
Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom z serca 
błogosławię”. 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 
 
 

Oczekując na beatyfikację 
Ojca Świętego Jana Pawła II 
Święto Miłosierdzia BoŜego 

Roku Pańskiego 2011 
 

Warto czytać 
Ks. Henryk Romanik: 
„Przygotowanie do be-
atyfikacji Jana Pawła 
II. Rekolekcje”,  
2009, Dom Wydawni-
czy RAFAEL, ul. Dą-
browskiego 16, 30-532 
Kraków, tel./fax: 
012 411 14 52, e-mail: 
rafael@rafael.pl, 
www.rafael.pl 

 
    Z okładki – str. IV: Proces beatyfikacyjny na-
szego wielkiego PapieŜa dobiegł do szczęśliwe-
go finału. Nadszedł czas, kiedy wszyscy powin-
niśmy przygotować się do tego wielkiego wyda-
rzenia. (...) 
 

„Jan Paweł II 144 zadania 
dla Polaków. Przesłanie 
polskiego PapieŜa do ro-
daków. Do codziennej 
osobistej pracy nad sobą”, 
Redakcja: Tomasz Balon-
Mroczka, 2010, Dom 
Wydawniczy RAFAEL, 
ul. Dąbrowskiego 16, 30-
532 Kraków, tel./fax: 
012 411 14 52, e-mail: ra-

fael@rafael.pl, www.rafael.pl 

    Z okładki – str. IV: Wczytując się we wszyst-
kie homilie, przemówienia i wystąpienia Jana 
Pawła II, które wygłosił podczas wszystkich 
pielgrzymek do Polski, wybraliśmy te fragmen-
ty, które są odpowiedzią na pytania: Czego od 
nas chciał? Czego Ŝądał? O co nas prosił? O co 
apelował? Powstał w ten sposób swoisty ducho-
wy testament, program zadań Ojca Świętego dla 
Polaków. Nie wystarczy go przeczytać. Trzeba te 
zadania wypełnić!” (...) 
 

Ks. Jan-Jerzy Górny: 
„Jan Paweł II Wielki. 
Pontyfikat śmierć, po-
grzeb, ślady świętości. Z 
potrzeby serca”, Wydział 
Duszpasterski Kurii Me-
tropolitalnej Archidiece-
zji Warmińskiej, 10-006 
Olsztyn, ul. PienięŜnego 
22, tel. 089 527 55 66, 
Olsztyn 2010. 

Str. 312: Dokumenty pontyfikatu Jana Pawła II  
    Encykliki 
Redemptor hominis (1979) 
Dives in misericordia (1980) 
Laborem exercens (1981) 
Slavorum Apostoli (1985) 
Dominum et vivificantem (1986) 
Sollicitudo rei socialis (1987) 
Redemptoris Mater (1987) 
Redemptoris missio (1990) 
Centesimus annus (1991) 
Veritatis splendor (1993) 
Ut unum sint (1995) 
Evangelium vitae (1995) 
Fides et ratio (1998) 
Ecclesia de Eucharistia (2003) 
(...)  
 

 
Czesław Ryszka: „Święty 
XXI wieku. Jan Paweł II”, 
Wyd. Salwator: ul. św. 
Jacka 16, 30-364 Kraków, 
tel. (12) 260-60-80 
www.salwator.com 
 
Ze strony: 
http://www.ryszka.com 
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Smoleński Kwiecień 
Na nieludzkiej ruskiej ziemi, zraszanej krwią polską, 
Niedawno, jeszcze przed zastygłym w sercach rokiem, 
Nasze hufce Prezydenta Lecha śpiewały nutę swojską, 
By wypełnić testament zamordowanych Stalina wy-
rokiem. 
 

Lecz mgła z Nimi się starła, Ŝałoba płakała z Ŝałobą. 
Mord Katynia chciał się wykrzyczeć, lecz zabrakło czasu, 
Bo strumień pamięci z serc powstały całym sobą, 
Przeszedł w wieczność, lecąc do padołu środkiem lasu. 
 

Pędzili do krzyŜy w pustkowiu, gdzie nawet los 
gwiazd niepewny, 
Do swoich zadrutowanych ojców ze smutkiem 
i zapachem mięty, 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Urząd Wojewódzki w Katowicach – 15 IV 2010 
 

Krystyna Bochenek  
Wicemarszałek Senatu 

    Nie naleŜała do Ŝadnej partii, choć star-
towała z list PO. W ostatnich wyborach na 
Śląsku zagłosowało na nią ćwierć miliona. 
Wcześniej pracowała w Radiu Katowice. 
Wtedy rozpoczęła swoje ogólnopolskie ak-
cje. Słynną narodową klasówkę, czyli 
„Dyktando”, organizowane teŜ w Grodnie, 
ParyŜu i Wiedniu. Zorganizowała teŜ Festi-
wal Języka Polskiego i galę Ambasadora 
Polszczyzny dla upowszechniających nasz 
język za granicą. (...)  - Gość Niedzielny, 18 
IV 2010 str.16  
Barbara Gruszka-Zych: Krysia od ludzkich 
spraw, - Gość Niedzielny, 18 IV 2010, Gość 
Gliwicki, str. II. 
Maciej Sablik: Pani Marszałek - Gość Nie-
dzielny, 18 IV 2010 str. 35. 
Szymon Babuchowski: Pasje pani Marsza-
łek - Gość Niedzielny, 25 IV 2010 str. 38-
39. 
Ks. Roman Chromy: Nie zapomnimy o To-
bie, - Gość Niedzielny, 2 V 2010, Gość Gli-
wicki, str. III. 

 
Metropolitalne Święto Rodziny 2008 

Patronat honorowy – KsięŜa Arcybiskupi: Damian 
Zimoń i Alfons Nossol, Ksiądz Biskup Jan Wieczo-
rek, wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek  

 

Ławka Krystyny Bochenek 
Zabrze. W przeddzień imienin Krystyn w Miej-
skim Ogrodzie Botanicznym prezydent Małgo-
rzata Mańka-Szulik przekazała symboliczną 
ławkę z grawerem poświeconym śp. wicemar-
szałek Senatu Krystynie Bochenek. (...) 

Gość Niedzielny, 20 II 2011, 
 Gość Gliwicki, str. II. 

 

Katyń 1940 – Smoleńsk 2010 
    5 marca 1940 r. siedmiu członków władz 
sowieckiej partii komunistycznej ze Stali-
nem na czele podpisało dokument nakazują-
cy wymordowanie polskich jeńców i więź-
niów. Jednocześnie rozpoczęto działania 
zmierzające do ukrycia zbrodni. (...) 
    Tragedia, która rozegrała się pod Smoleń-
skiem 10 kwietnia 2010 r., zwróciła uwagę 
całego świata nie tylko na ofiary z prezy-
denckiego samolotu, ale takŜe na wydarze-
nia sprzed siedemdziesięciu lat. W rok po 
tragedii moŜna gorzko stwierdzić, Ŝe świat 
niewiele się nauczył. Raport przedstawiony 
przez MAK w styczniu tego roku, stwierdza-
jący, Ŝe pełna odpowiedzialność za katastro-
fę z 10 kwietnia leŜy po stronie polskiej, zo-
stał bezkrytycznie przyjęty przez większość 
mediów światowych. Oznacza to, Ŝe o kłam-
stwie katyńskim zmierzyć się będziemy mu-
sieli z nowym kłamstwem – smoleńskim... 

                            Filip Musiał 
Posłaniec Serca Jezusowego, 

 kwiecień 2011, str. 21-23.  
Stanisław Waluś 
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Lecz pierś swą przymartwili do błota, Ŝelaza - 
odezwał się chorał rzewny, 
I zawisł w obłokach Polskości, na harcerskim 
krzyŜu rozklęty. 
 

Po co nam, Polacy, w azjatyckich rozłogach noclegi? 
Za kogo, Dumna Polsko, chcesz marnieć i ginąć? 
Tak! Za tych, co przeŜyli swój grób i okrucieństwa 
brzegi - 
Za tych, co mimo wiatrów grozy, mają jeszcze 
gdzie płynąć. 

Gliwice 8.02.2011 
Witold Zajączkowski 

 
Walne Zebranie Delegatów  

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
    Zebranie odbyło się 19 marca 2011 roku. Po 
wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i 
Komisji Wnioskowej Prezes KIK Antoni Wi-
niarski przedstawił sprawozdanie merytoryczne 
za rok 2010. Sprawozdanie finansowe przedsta-
wiła Małgorzata Piechoczek, a sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej przedstawił Jerzy Smołka. 
Zebrani udzielili absolutorium za rok 2010.  
    W związku z wejściem w Ŝycie zmian Ustawy 
o działalności poŜytku publicznego i wolontaria-
cie przyjętych przez Parlament w 2010 roku de-
legaci na WZD przegłosowali uchwałę o zmia-
nach w Statucie oraz stanowisko w sprawie kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem, która miała 
miejsce 10 kwietnia 2010 roku (tekst stanowiska 
przekazanego do Władz i środków przekazu 
pocztą elektroniczną przez niŜej podpisanego 
poniŜej). Po przekazaniu informacji modlitwą 
zakończono zebranie.              Stanisław Waluś 
 

STANOWISKO 
Walnego Zebrania Delegatów 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
w sprawie katastrofy lotniczej 

pod Smoleńskiem, która miała miejsce 
10 kwietnia 2010 roku. 

    Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w 
Katowicach na Walnym Zebraniu Delegatów w 
dniu 19 marca 2011 r. łącząc się w bólu z rodzi-
nami osób, które zginęły 10 kwietnia 2010 r. 
podczas katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 
oczekują od Władz Rzeczypospolitej Polskiej 
rzetelnego wyjaśnienia przyczyn tej narodowej 
tragedii. 
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 
dr Antoni Winiarski 

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
dr hab. inŜ. Stanisław Waluś, prof. Pol. Śl. 

 
Otrzymane odpowiedzi: 
 
From: kontakt  
To: sprm  
Cc: s.walus@data.pl  
Sent: Wednesday, March 23, 2011 9:37 AM 
Subject: FW: Stanowisko KIK w Katowicach 
Przesyłam zgodnie z kompetencjami.  
Z powaŜaniem, Magdalena Karchut – sekretarz w 
Centrum Informacyjnym Rządu 
 
<baranows@nw.senat.gov.pl> 
To: "Stanisław Waluś data" <s.walus@data.pl> 
Sent: Thursday, March 24, 2011 11:50 AM 
Subject: Re: List z KIK w Katowicach 
Szanowny Panie! 
Uprzejmie informuję, Ŝe Pana elist został prze-
słany do wiadomości Gabinetu Marszałka Senatu 
B. Borusewicza. 
Z powaŜaniem 
główny  specjalista Joanna Baranowska 
Dział  Petycji i Korespondencji Biuro 
Komunikacji Społecznej Kancelaria Senatu 
 
From: <urban@nw.senat.gov.pl> 
To: <s.walus@data.pl> 
Sent: Monday, March 28, 2011 6:50 PM 
Szanowny Panie! 
W imieniu Marszałka Senatu Bogdana Boru-
sewicza dziękuję za przesłane stanowisko Wal-
nego Zebrania Delegatów KIK w Katowicach. 
Pan Marszałek podziela stanowisko, Ŝe sprawa 
katastrofy powinna być wyjaśniona. Wśród ofiar 
katastrofy znaleźli się równieŜ senatorowie 
RP: Janina Fetlińska, Stanisław Zając i Wice-
marszałek Senatu Krystyna Bochenek. 
z powaŜaniem 
Joanna Urban 

 
APEL 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie 
do Prezydenta RP i Premiera o prawdę o tragedii 

smoleńskiej 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski 
Pan Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
Donald Tusk 
 
    Zebrani w dniu 6 kwietnia 2011 r. członkowie 
i sympatycy Klubu (...) 
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    Panie Prezydencie, Panie Premierze, obecnie 
juŜ tylko do Panów obu, waszej stanowczości i 
pełnego przejawu dobrej woli zaleŜeć będzie, 
czy Polacy poznają, jeszcze w tym pokoleniu, 
prawdę o Smoleńsku. Naród juŜ nie posiada in-
nych organów władzy państwowej, które byłyby 
władne do efektywnego zabiegania o dotarcie do 
tej prawdy, zwłaszcza w relacjach międzynaro-
dowych. Sąd nasz apel do Pana, Panie Prezyden-
cie, do Pana, Panie Premierze. 
W imieniu społeczności KIK w Lublinie 
Prezes, prof. zw. dr hab. Ryszard Bender, senator RP 

Nasza Polska, 12 IV 2011, str. 2 
 

Otrzymali śmy 
Drodzy Przyjaciele! 

    Chciałbym poinformować bratnie KIK-i o 
waŜnym wydarzeniu, jakie przeŜyła w ostatnim 
czasie nasza społeczność klubowa. 
    19 marca br. w redakcji Tygodnika Katolickiego 
„Niedziela” obchodziliśmy 30-lecie istnienia Klu-
bu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie. Uro-
czystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą dziękczynną, 
której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Stanisław 
Nowak - Metropolita Częstochowski, a uczestni-
czyli w niej nasi Kapelani, inni kapłani związani z 
Klubem, byli i obecni członkowie KIK-u, oraz nasi 
sympatycy. W drugiej części spotkania zostały 
wygłoszone dwa referaty: 
−   „Rola inteligencji katolickiej w społeczeństwie” 
– ks. inf. Ireneusza Skubisia, inicjatora powstania, 
kapelana i członka honorowego Klubu, 
−   „Klub Inteligencji Katolickiej w Częstochowie 
w perspektywie minionych lat” – dr Adama Bana-
szkiewicza, długoletniego prezesa KIK-u często-
chowskiego. Referat ten przedstawiła – na skutek 
nieobecności autora - jego Ŝona, Maria. 

Był teŜ czas na jubileuszowe podziękowania, 
które złoŜyliśmy osobom szczególnie wyróŜnia-
jącym się w minionym 30-leciu w działalności 
klubowej. Spotkanie zakończył skromny poczę-
stunek, przy którym wymienialiśmy wspomnie-
nia i myśli dotyczące naszej historii. 

Ze względu na małe moŜliwości organiza-
cyjne i finansowe, nasze obchody miały charak-
ter bardzo kameralny, niemniej jednak cieszymy 
się, Ŝe dzięki gościnności „Niedzieli” udało nam 
się godnie uczcić ten jubileusz i podziękować 
Panu Bogu i ludziom za wszystko dobro, które 
powstało w wyniku działania naszego stowarzy-
szenia.                                   Kazimierz Świtalski 

- prezes częstochowskiego KIK-u 

Marsz śycia w Zabrzu 
    24 marca 2011 r., czyli w Narodowym Dniu 
śycia odbył się w Zabrzu Marsz śycia. Był on 
jednym z punktów programu Dni śycia, jakie 
odbywały się w Zabrzu od 23 marca do 25 mar-
ca, czyli do Dnia Świętości śycia. 

    Organizatorem 
Marszu śycia był 
Kościół Domo-
wy, II Liceum 

Ogólnokształcą-
ce, gliwicki klub 
Frondy i Stowa-
rzyszenie Rodzin 

Katolickich. W marszu wzięli teŜ udział człon-
kowie KIK w Katowicach. Wyszliśmy z Placu 
Wolności w kierunku kościoła św. Kamila. 
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   Podczas Mszy św. w intencji nienarodzonych 
dzieci była moŜliwość złoŜenia zobowiązania 
duchowej adopcji. 
 

 
 

    W homilii ksiądz nawiązał do Ewangelii o bo-
gaczu i Łazarzu i potem przypominając tragedię 
Japonii powiedział o trójkącie śmierci: aborcja, 
eutanazja i antykoncepcja, gdyŜ środki wczesno-
poronne powodują śmierć. Powiedział teŜ o syn-
dromie poaborcyjnym u matek i syndromie oca-
leńca z aborcji u tych, których brat lub siostra nie 
Ŝyje w wyniku aborcji. Kaznodzieja powiedział 
równieŜ o potrzebie szacunku dla Ŝycia, które 
jest juŜ u schyłku.                Stanisław Waluś    
 
 

In vitro 
    Druga metoda pobierania komórek jajowych z 
organizmu kobiety polega na wprowadzeniu igły 
do pęcherzyka jajowego, tym razem po kontrolą 
echograficzną. Wprowadzenie igły jest przez po-
chwę, a nie przez powłoki brzuszne, jak to miało 
miejsce w poprzedniej metodzie. (...) 
    Przygotowanie nasienia, które posłuŜy do za-
płodnienia pobranych komórek jajowych, rozpo-
czyna się aktem masturbacji, po 2-6 dniowej abs-
tynencji seksualnej.  
    Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Glo-
balizacji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, 
str. 24. 

Ks. prof. dr hab. Artur Jerzy 
Katolo jest profesorem teologii 
moralnej, wykładowcą Instituto 
Filosofico-Teologico Cosentino 
Redemptoris Custos w Rende 
we Włoszech. Jego specjalno-
ścią jest bioetyka. Jest m.in. 
współautorem Encyklopedii 

Bioetyki (POLWEN, Radom 2005) oraz autorem 
ponad 100 prac naukowych z dziedziny ochrony 
Ŝycia ludzkiego, nauk o rodzinie i moralności ka-

tolickiej. Ks. Prof. Katolo jest członkiem Human 
Life International (HLI) oraz prezesem Polsko-
Włoskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Co-
senza. Z IV str. okładki.           Stanisław Waluś 
 

 
NASZE ROCZNICE 

Kwiecień  
1045 lat temu (14 kwietnia 966 r.) prawdopo-
dobnie w katedrze poznańskiej (niektórzy histo-
rycy mówią o Gnieźnie) ksiąŜę Mieszko I i jego 
rycerze przyjęli chrzest. Była to Wielka Sobota. 
770 lat temu (9 kwietnia 1241 r.) w bitwie pod 
Legnicą zginął w bitwie z Tatarami ksiąŜę kra-
kowski i śląski, Henryk PoboŜny. 
355 lat temu (1 kwietnia 1656 r.) w obliczu po-
topu szwedzkiego Król Jan Kazimierz złoŜył w 
katedrze lwowskiej śluby, w których oddał 
Rzeczpospolitą w opiekę Matce BoŜej. 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pielukr.html#sluby 
150 lat temu (8 kwietnia 1861 r.) na Placu Zam-
kowym w Warszawie kozacy dokonali masakry 
wśród uczestników patriotycznej manifestacji. 
140 lat temu (6 kwietnia 1871 r.) w Krakowie 
rozpoczęła swoją działalność Akademia Umie-
jętności. 
110 lat temu (6 kwietnia 1901 r.) w Turynie w 
Wielką Sobotę urodził się Pier Giorgio Frassati - 
beatyfikowany przez PapieŜa Jana Pawła II. 
85 lat temu (18 kwietnia 1926 r.) w Warszawie 
została uruchomiona pierwsza polska radiosta-
cja. 
85 lat temu (24 kwietnia 1926 r.) w Berlinie rzą-
dy Niemiec i Związku Sowieckiego podpisały 
traktat o przyjaźni. 
70 lat temu (5 kwietnia 1941 r.) z więzienia na 
Pawiaku Niemcy wytransportowali do obozu w 
Auschwitz 1021 więźniów, aresztowanych 
wcześniej w ulicznych łapankach. 
65 lat temu (30 kwietnia 1946 r.) amerykańska 
delegacja przywiozła z Norymbergii do Krakowa 
ołtarz Mariacki, dzieło Wita Stwosza, zrabowane 
przez Niemców na początku okupacji Polski. 
60 lat temu (26 kwietnia 1951 r.) mianowani 
przez papieŜa Piusa XII biskupi: Bolesław Ko-
minek (Wrocław), Franciszek Jop (Opole), Teo-
dor Bensch (Gorzów), Edmund Nowicki 
(Gdańsk) oraz Tomasz Wilczyński (Olsztyn) nie 
zostali przez władze dopuszczeni do objęcia 
swoich urzędów. 
55 lat temu (27 kwietnia 1956 r.) Sejm PRL 
przyjął haniebną ustawę o dopuszczalności prze-
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rywania ciąŜy na podstawie m.in. wskazania le-
karskiego oraz z trudnych warunków Ŝyciowych 
kobiety. Przeciw uchwaleniu ustawy głosowali 
dwaj posłowie PAX-u: Jan Dobraczyński i An-
drzej Wojtkowski.    

  Wybrała Barbara Kwaśnik 
    

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2011 
Kwiecień: Ogólna: Aby Kościół – przez wiary-
godne głoszenie Ewangelii – potrafił wciąŜ da-
wać następnym pokoleniom nowe powody do 
Ŝycia i nadziei. Misyjna: Aby misjonarze, gło-
sząc Ewangelię i dając świadectwo Ŝycia, potra-
fili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie 
znają. 
Maj: Ogólna: Aby osoby pracujące w środkach 
przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do 
prawdy, solidarności i godności kaŜdej osoby. 
Misyjna: Aby Pan pozwolił kościołowi w Chi-
nach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastać 
w jedności. 

 
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 

w dniu marca  2011 roku 
1. Prezes poinformował, Ŝe sprawozdanie mery-
toryczne jest na stronie internetowej KIK i w 
formie wydrukowanej w siedzibie KIK. Człon-
kowie Zarządu nie mieli do niego uwag. 
2. Małgorzata Piechoczek zreferowała najwaŜ-
niejsze dane ze sprawozdania finansowego. W 
tym roku wpłynęło 4837,99 zł od darczyńców z 
1% od podatku. Sprawozdanie finansowe będzie 
złoŜone do końca marca w Urzędzie Skarbo-
wym. 
3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Jan Smoł-
ka poinformował o przeglądzie dokumentów, z 
którego wynika, Ŝe Komisja Rewizyjna nie bę-
dzie miała zastrzeŜeń. 
4. Prezes poinformował, Ŝe w związku ze zmianą 
Ustawy naleŜałoby dokonać zmiany statutu. 
5. Podjęto następującą uchwałę (9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się): 
Zarząd KIK w Katowicach uchwala przedstawić 
Walnemu Zebraniu Delegatów KIK: 

1. sprawozdanie merytoryczne za 2011 r., 
2. sprawozdanie finansowe, 
3. proponowane zmiany w statucie (załącznik 
do uchwały). 

6. W związku ze śmiercią wiceprzewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej Jacka Chmielińskiego 

Komisja Rewizyjna przygotuje wniosek na Wal-
ne Zebranie Delegatów. 
7. Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w 
sobotę 19 III – ustalono sprawy organizacyjne. 
8. Rekolekcje w Kościele Garnizonowym zaczną 
się w niedzielę 10 IV o 19.30. Homilię wygłosi 
J.E. Ks. bp Gerard Bernacki. W poniedziałek i 
wtorek rekolekcje zaczną się nauką o 17.00, po-
tem będzie cicha adoracja i o 18.00 Msza św. 
Temat rekolekcji: „Chrześcijanin świadkiem 
Chrystusa”. 
9. Rekolekcje w Czechowicach prowadził o. Ka-
zimierz Trojan. Temat był następujący: „Jak 
wzrastać w trudnościach”. 
10. Ustalono dyŜury: 18 III – Piotr Urbanowicz, 
25 III – Jan Mikos, 1 IV – Marianna Nęckarska, 
8 IV – Antoni Winiarski. Następne zebranie Za-
rządu będzie 14 IV 2011 r. 

Stanisław Waluś 
 

Pielgrzymki KIK w 2011 roku  
Pielgrzymki ogólne 

22 maja 2011 – Piesza pielgrzymka KIK do Bo-
gucic. Wychodzimy o godz. 15.30 z siedziby 
KIK. Msza św. w Sanktuarium Matki BoŜej Bo-
guckiej o godz. 17. 
4 czerwca 2011 – Pielgrzymka Klubów Inteli-
gencji Katolickiej na Jasną Górę. 
godz. 9.30 – Msza św. w Kaplicy Matki BoŜej 
koncelebrowana przez  ks. bp. Edwarda Janiaka i 
kapelanów KIK,.  
godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Kaplicy Ró-
Ŝańcowej: ks. prof.  PWT dr hab. Mariusz Rosik 
„Raj odzyskany – Maria Magdalena a dramat 
Edenu”, 
godz. 14.00 – Droga KrzyŜowa na Wałach Ja-
snogórskich 
Wykaz pielgrzymek organizowanych przez Jana 
Mikosa oraz Antoniego Winiarskiego podano w 
marcowym numerze „Dlatego” oraz na stronie 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html 
Zamiast pielgrzymki do Japonii przyjmujemy 
zapisy na pielgrzymkę do Armenii i Gruzji w 
dniach 12-25.07.2011. Koszt ok. 6.500 zł. 
 

Leopolis semper fidelis 
W roku 2011 będziemy obchodzić 70. rocznicę 
mordu dokonanego przez niemieckich nazistów 
na profesorach lwowskich uczelni wyŜszych, na 
Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941 r.  
Komitet upamiętnienia profesorów lwowskich 
zamordowanych przez hitlerowców w 1941 r.  
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zamierza upamiętnić tę tragedię przez zorgani-
zowanie sesji naukowej Katowicach oraz ufun-
dowanie tablicy pamiątkowej w krypcie katedry 
Chrystusa Króla w Katowicach. 
Wpłaty moŜna dokonywać na rachunek: 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PW 
Oddz. Katowice 
Nr rachunku 91 1050 1214 1000 0090 7724 4987 
Więcej informacji: http://www.us.edu.pl/apel-
komitetu-upamietnienia-profesorow-lwowskich-
zamordowanych-przez-hitlerowcow 

 
 

Rekolekcje Wielkopostne KIK u OO Jezuitów 
w Czechowicach. 11-13.03.2011. 

O. Kazimierz Trojan SJ wygłosił cykl konferen-
cji "Jak wzrastać w trudnościach". 
Wzrastanie jest przybliŜaniem się do Boga. 
Większość trosk jest bezpodstawnych i niepo-
trzebnych. W Ŝyciu trzeba uwzględniać róŜne 
potrzeby psychofizjologiczne, ale przyznawać 
im właściwe miejsce nie zapominając o sferze 
duchowej. 
Mam nadzieję, Ŝe będę Ŝył jutro, dlatego postę-
puję w określony sposób. Mam nadzieję na 
szczęście wieczne, więc teŜ postępuję w okre-
ślony sposób. 
Nawrócenie jest przywracaniem harmonii zamie-
rzonej przez Boga. Elementem koniecznym na-
wrócenia jest modlitwa.  
Krzywdzący oddala się od Boga i niszczy siebie, 
ale po ludzku bardziej litujemy się nad krzyw-
dzonym. 
Egocentryzm, filantropia i teocentryzm – te trzy 
postawy wynikające z wolności wyboru powinny 
być w równowadze. Skupienie się tylko na jed-
nej z nich, np. filantropii, nie jest właściwe, bo 
nie moŜna wszystko dać i nic nie wymagać. 
 

Rekolekcje KIK w Domu Rekolekcyjnym 
w Kokoszycach 16 - 18.09.2011 

Rekolekcje rozpoczną się w piątek wieczorem, a 
kończą się niedzielnym obiadem. 
Koszt. 100 zł (2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiady, 2 
kolacje).  
Koszt dojazdu autobusem w obie strony: 40 zł.  
Ze względu na konieczność wcześniejszej re-
zerwacji autobusu prosimy o jak najszybsze 
zgłoszenia.  
Zapisuje Jan Mikos. Kontakt telefoniczny: kom. 
697 684666, lub stacjonarny po godz. 20:00 tel. 
32 2544060.  

Kongres Ruchów Katolickich Archidiecezji 
Katowickiej 1-2.10.2011 

W sobotę planowane są wykłady i dyskusje pa-
nelowe, a w niedzielę Msza św. w katowickiej 
katedrze i spotkanie w ogrodach Kurii.  
 

Msze św. pierwszopiątkowe 
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta 
katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne 
z Duszpasterstwem Akademickim.  
 

DyŜury w siedzibie KIK 
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - 
pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni pią-
tek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmie-
ście - trzeci piątek miesiąca.  
 

DyŜury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-
wice, ul. Warszawska 6/305. Jednym z dyŜurują-
cych jest Rajmund Rał – członek KIK w Kato-
wicach (renekr@poczta.onet.pl). 
 

Składki:  
    Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od oso-
by niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. 
O ile to jest moŜliwe, składki prosimy wpłacać 
skarbnikowi, który dyŜuruje w siedzibie KIK 
w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 
2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Ka-
towicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Kato-
wicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Ka-
towice Rachunek Bankowy w 
PKO BP SA XI O/Katowice 
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 
 

Biblioteka KIK  
Czynna w godzinach dyŜurów. Zapraszamy. 
 

Informacja o Radzie Porozumienia KIK 
w Internecie: 
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl 
 

Informacja o KIK w Internecie:  
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 
E-mail:  kikkt@katowice.opoka.org.pl 
 

DyŜury w siedzibie Klubu w Katowicach 
(pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 
17.00 do 18.00.  
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś 
(32-2381797, s.walus@data.pl). Nakład: 350. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Ka-
tolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. 
poczt. 376 


