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Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, Ŝe są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 
Dwóch ludzi przyszło do świątyni, Ŝeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak 
w duszy się modlił: BoŜe, dziękuję Ci, Ŝe nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołoŜnicy, albo 
jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Na-
tomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: BoŜe, 
miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
KaŜdy bowiem, kto się wywyŜsza, będzie poniŜony, a kto się uniŜa, będzie wywyŜszony.         Łk 18,9-16 
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
Narodowy Dzień Pamięci „śołnierzy Wykl ętych” – 1 marca  

24 III – Narodowy Dzień śycia, 25 III – Dzień Świętości śycia 
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
Audiencja ogólna – środa 7 III 2012 r. 

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczegól-
nie Przewodniczącego i Prezydium Rady Krajo-
wej NiezaleŜnego Samorządnego Związku Za-
wodowego Rolników Indywidualnych «Solidar-
ność». Wszystkim rolnikom Ŝyczę BoŜego bło-
gosławieństwa w pracy i obfitych zbiorów. W 
modlitwie polecam Panu ofiary niedawnej kata-
strofy kolejowej. Dla zmarłych wypraszam 
wieczne odpoczywanie, a dla rannych łaskę 
szybkiego powrotu do zdrowia”. 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 
 

„INTELIGENTNY PROCENT” 
„1% podatku dla KIK w Katowicach” 

Szanowni Państwo, 
    Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Dar-
czyńcom, którzy w latach poprzednich wsparli 
KIK w Katowicach wpłatą 1% podatku na rzecz 
Organizacji PoŜytku Publicznego (OPP).  
    Darowizny przekazane w 2011 roku (podatek za 
2010 r.) na rzecz KIK-u w ramach akcji 1% podatku 
dla KIK przeznaczyliśmy na działalność statutową. 
Decydując się na przekazanie 1% podatku na rzecz 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, wspie-
racie stowarzyszenie, które w oparciu o wartości 
chrześcijańskie poprzez działalność wychowawczą, 
kulturalną, religijną stara się aktywnie uczestniczyć 
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
    Co roku nieznacznie zmienia się formularz de-
klaracji podatkowych dlatego teŜ przedstawiamy 

informację, jak w tym roku przekazać 1% podatku 
dla OPP KIK w Katowicach.  
    Informacja: jak przekazać 1% podatku dla KIK  
na przykładzie PIT 37 
KROK 1. W zeznaniu podatkowym PIT naleŜy ob-
liczyć 1% z sumy podatku naleŜnego. 
KROK 2. W części „H” i „I” zeznania  proszę wpisać: 
 CZĘŚĆ „H”: Wniosek o Przekazanie 1% Podatku 
NaleŜnego Na Rzecz Organizacji PoŜytku Pu-
blicznego  
      w rubrykę 122 „Numer KRS” – 0000068764, 
 w rubrykę 123 „Wnioskowana kwota” – 
kwotę, którą chcemy przekazać; nie moŜe ona 
przekroczyć 1 % podatku naleŜnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego. Daną kwotę naleŜy za-
okrąglić do  pełnych dziesiątek groszy w dół (np. 
jeŜeli 1% podatku wynosi 30,67 zł. w rubryce  po-
dajemy 30,60 zł.). 
CZĘŚĆ „I” Informacje Uzupełniające 
 w rubrykę 124 „Cel szczegółowy 1%” – 
konkretny cel przekazywanego 1%. Pozostawiając 
puste pole przekaŜecie Państwo 1%  swojego po-
datku na ogólne cele statutowe KIK, 
      zaznaczając kwadrat w rubryce 125 – zgo-
dzicie się Państwo na przekazanie Klubowi infor-
macji o Darczyńcy.  
      w rubryce 126 – moŜecie podać Państwo 
numer telefonu lub adres e-mail, który ułatwi nam 
kontakt z Państwem. 
    Wszystkim tegorocznym Darczyńcom juŜ teraz 
serdecznie dziękujemy za wsparcie!  

Zarząd KIK w Katowicach 
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SŁOWO PASTERZA 
Mądrość BoŜa i BoŜa moc w KrzyŜu Chrystusa 

    Trzeba zejść z konia rozumu pozytywistycz-
nego – naukowego, aby wejść w ducha chrześci-
jaństwa. Ta myśl papieŜa Benedykta XVI oddaje 
atmosferę sporu, jaki św. Paweł Apostoł prowa-
dził z Koryntianami. Polemika dotyczyła sposo-
bu głoszenia Ewangelii. Koryntianie domagali 
się, Ŝeby Paweł głosił Ewangelię na modłę ów-
czesnej filozofii. Paweł zaś stał na stanowisku, 
Ŝe nauka Chrystusa to nie teoria ani ideologia, 
lecz rzeczywistość historyczna wyrastająca z 
faktu Chrystusowej śmierci na krzyŜu. Nie da się 
Ewangelii przekazać w formie filozoficznego 
wykładu. Wprawdzie krzyŜ jest zgorszeniem dla 
śydów i głupstwem dla pogan, to jednak zba-
wienie jest moŜliwe do osiągnięcia jedynie w 
KrzyŜu Syna BoŜego Jezusa Chrystusa. Jezus 
umarł, aby rozproszone dzieci BoŜe zgromadzić 
w jedno i pojednać ludzkość z Bogiem. (…) 
    Pytanie o KrzyŜ Chrystusa wróciło z całą siłą 
do współczesnego Ŝycia społecznego. Pamiętamy 
wszyscy neopogańskie bluźnierstwa i ekscesy 
związane z krzyŜem na Krakowskim Przedmie-
ściu. To dwa lata temu uświadomiliśmy sobie, Ŝe 
obok pokolenia Jana Pawła II wyrosło pokolenie 
„Barabasza”, które demonstracyjnie odrzuca 
KrzyŜ Chrystusa i któremu daleko do intelektual-
nej dyskusji na temat wiary, jaką w latach 70. 
między innymi prowadzili Leszek Kołakowski i 
ks. Józef Tischner. To jest to pokolenie, które gło-
śno mówi, Ŝe ma prawo do samorealizacji.  
    Podczas swej ubiegłorocznej pielgrzymki do 
Niemiec Ojciec Święty Benedykt XVI zauwaŜył, 
Ŝe „samorealizacja jest dzisiaj proponowana jako 
wzór współczesnego Ŝycia, co z kolei łatwo moŜe 
się zmienić w formę wyrafinowanego egoizmu”. 
Dlatego z naciskiem podkreślił, Ŝe „postawa daru 
z siebie, a nie samorealizacja prowadzi do praw-
dziwego rozwoju kaŜdego człowieka”.  
    Niektóre ścieŜki psychologiczno-filozoficznych 
rozwaŜań są drogami donikąd. Dla nas ukrzyŜo-
wany Chrystus jest darem miłości Ojca Niebie-
skiego. Chciejmy ten dar przyjąć w pokorze serca, 
gdyŜ jest on mądrością i mocą BoŜą. Naszym 
zbawieniem – ocaleniem. W duchu modlitewnego 
skupienia oddajmy hołd KrzyŜowi Chrystusa, 
mówiąc: „Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i 
błogosławimy Tobie, Ŝeś przez KrzyŜ i mękę swo-
ją świat odkupić raczył”.                Bp Gerard Kusz 

biskup pomocniczy Diecezji gliwickiej  
Przewodnik Katolicki, 11 III 2012, str. 37 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
KAZANIE WTÓRE 

Pojedynkowe poŜytki 
 szkodliwe pospolitym. 

    Miłujecie poŜytki swoje po-
jedynkowe, a pospolite burzy-
cie, i mniemacie, abyście do-
brze sobie czynili i Ŝyczyli. 
Nie tak jest, ale jako Pan 
rzekł: Joan. [12, 25]. ,,Kto 

zdrowie swoje miłuje, traci je. A kto je utraca, naj-
duje je".  
    Okręt gdy tonie, do obrony wszyscy, zapo-
mniawszy swoich tłomoków, rzucić się mają.  
Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi 
tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich le-
Ŝy, a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, Ŝe się 
sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt 
obrony nie ma, i on ze wszytkim, co zebrał, uto-
nąć musi.  

Ojczyzna jako okręt. 
    A gdy swymi skrzynkami i majętnością, którą 
ma w okręcie, pogardzi, a z innymi się do obro-
ny okrętu uda, swego wszytkiego zapomniaw-
szy: dopiero swe wszytko pozyskał i sam zdro-
wie swoje zachował. Ten namilszy okręt ojczy-
zny naszej wszytkich nas niesie, wizytko w nim 
mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, 
gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego 
nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie 
staramy, gdy dla bezpieczności jego wszytkim, 
co w domu jest, nie pogardzamy: zatonie, i z nim 
my sami poginiemy. W tym okręcie macie syny, 
dzieci, Ŝony, imienia, skarby, wszytko, w czym 
się kochacie. W tym tak wiele dusz jest, ile ich to 
królestwo i państwa przyłączone mają.  

Zdrowia dla ojczyzny nie Ŝałować. 
Nie dajcie im tonąć, a zmiłujcie się nad krwią 
swoją, nad ludem i bracią swoją, nie tylo majęt-
nością, ale i zdrowiem im własnym usługujcie, 
wy, którzyście je pod swój rząd i opiekę wzięli. 
Bo nie tylo majętności dla miłej braciej i Rze-
czyposp[olitej] nie Ŝałować. ale i umierać winni 
jesteśmy, jako Jan ś. mówi: 1. Joan. 3 [16]. Jeśli 
Chrystus za nas zdrowie swoje połoŜył, i my je 
kłaść za bracią naszą mamy". Skąd jest i u Pana 
Boga zapłata, bo jest własne Chrystusa naślado-
wanie, i u ludzi wieczna sława. Lecz jeśli majęt-
ności Ŝałujem i dla niej Rzeczyposp[olitej] szko-
dzim, jako zdrowia nastawim? WŜdy tę mniejszą 
rzecz czyńmy. 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
ENION Energia Sp. Z o.o. Bielsko-Biała, 23 IV 2010 
 

Zbigniew Wassermann – poseł PiS  
    Jego maksyma Ŝyciowa brzmiała: „Uczci-
wie postępować w kaŜdej sytuacji, bez 
względu na konsekwencje”. Prawnik, proku-
rator. Minister, koordynator słuŜb specjalnych 
(…) Zostawił Ŝonę, troje dorosłych dzieci i 
wnuki. Gość Niedzielny, 18 IV 2010, str. 18. 
 

10 procent prawdy 
Z Małgorzatą Wassermann 

 Rozmawia Artur Dmochowski 
    Według wstępnych wyników ekshumacji 
tylko do 10 proc. Rosyjskiego protokołu 
sekcji zwłok Pani ojca zgadza się z sekcja 
zrobiona w Polsce. 
    Wiedzieliśmy juŜ przedtem, Ŝe rosyjskie 
dokumenty są nieprawdziwe, nie znaliśmy 
jednak dokładnej skali fałszerstw. (…) 

Gazeta Polska Codziennie, 13 X 2011, s. 8 
    Warto przeczytać artykuł pt. „Rząd fał-
szował śledztwo” autorstwa Katarzyny 
Pawlak zamieszczony w dzienniku „Gazeta 
Polska Codziennie” z 16 XII 2011, str. 3, 
rozmowę Wiesławy Lewandowskiej z An-
tonim Macierewiczem w „Niedzieli” z 19 II 
2012 r., str. 10-12 pt. „Katastrofa pancernej 
brzozy” i rozmowę z prof. Wiesławem Bi-
niendą, w „Naszym Dzienniku” z 16 II 
2012, str. 6-7. 
 

Raporty czy spekulacje? 
    O tym, dlaczego skrzydło prezydenckie-
go samolotu nie mogło odpaść po zderzeniu 
z brzozą, pamięci materiału oraz o błędach 
popełnionych przy badaniu smoleńskiej ka-
tastrofy mówi prof. Wiesław Binienda z 
Uniwersytetu w Akron w rozmowie z Bo-
gumiłem Łozińskim.  

Bogumił Łoziński: Na jakiej podstawie 
twierdzi Pan Profesor, Ŝe skrzydło prezy-
denckiego samolotu nie mogło odpaść po 
zderzeniu z brzozą? 
 Prof. Wiesław Binienda: – Na podstawie 
wyników symulacji komputerowych, jakie 
przeprowadziłem w sposób parametryczny. 

  
http://gosc.pl/doc/1079264.Raporty-czy-spekulacje 

Na czym to polega? 
– Najpierw zbudowałem model tego samolo-
tu i drzewa. Korzystając z danych producen-
ta samolotu TU-154 oraz zawartych w ra-
porcie rosyjskiej MAK, kaŜdemu z nich 
przypisałem własności zachowania materia-
łowego typowego dla tworzywa, z którego 
zostały zrobione. Zwiększyłem nawet gę-
stość drzewa i jego średnicę, aby było sil-
niejsze niŜ naprawdę, co sprawia, Ŝe moje 
wnioski są mocniejsze. Następnie zapisałem 
parametry początkowe, czyli prędkość samo-
lotu i jego pozycję, po czym komputer bar-
dzo powoli (dziesięć do minus dziewiątej 
sekundy) obliczał zachowanie się samolotu, 
drzewa i wszystkiego, co było wokół. Po ty-
godniu obliczeń komputer przedstawił tę sy-
tuację graficznie. 
I co się okazało? 
– Po analizie zderzenia skrzydła z drzewem, 
we wszystkich moŜliwych kombinacjach 
pozycji samolotu, nie znalazłem ani jednego 
przypadku, w którym drzewo odłamałoby 
skrzydło. Owszem, jego krawędź ulega w 
mniejszym lub większym stopniu uszkodze-
niu, ale powierzchnia płata nie i samolot 
miał zdolność dalszego lotu. Zderzenie z 
brzozą nie spowodowało utraty stabilności 
lotu, nie doszło do uszkodzenia części no-
śnej skrzydła. (…) 

Gość Niedzielny, 19 II 2012, str. 22-23 
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Rekolekcje czasem Łaski 
   Od 11 do 13 marca 2012 mieliśmy okazję wy-
słuchania rekolekcji wielkopostnych w Kościele 
Garnizonowym w Katowicach. Rekolekcje głosił 
ks. dr Andrzej Suchoń, a ich tematem było  
"Kościół naszym domem. Sakramenty święte 
znakiem zakotwiczenia w Bogu i Kościele." Re-
kolekcje były takŜe wprowadzeniem do przygo-
towania się do Roku Wiary, który rozpocznie się 
11 października 2012 r., w 50. rocznicę otwarcia 
Soboru Watykańskiego II. Pogłębiona refleksja 
na temat sakramentów świętych, wsparta licz-
nymi przykładami z bogatej praktyki duszpaster-
skiej Rekolekcjonisty, pozwoliła nam na nowo 
odczytać sens i znaczenie świętych sakramen-
tów. 
   RównieŜ w Domu Rekolekcyjnym OO Jezu-
itów w Czechowicach dane nam było przeŜyć 
wielkopostny czas Łaski pod duchowym prze-
wodnictwem O. Jacka Paluchniaka SJ. Reko-
lekcjonista swoje nauki, mające charakter wpro-
wadzenia do medytacji, oparł o dzieje św. Pawła.  
Skarbem Szawła nie był Bóg lecz tradycja, która 
była przeszkodą w poznaniu Prawdy. A co nam 
przeszkadza w pełnym otwarciu się na Boga? 
Szaweł został dotknięty ślepotą, która wówczas 
powszechnie uznawana była jako kara za grze-
chy. Czy Ŝycie oparte na egoizmie, na naszym 

fałszywym obrazem Boga nie jest ślepotą? A 
grzechy – osobiste, podstawowe i strukturalne – 
czyŜ nie wymagają oczyszczenia, nawet w zdecy-
dowanej formie, abyśmy je dostrzegli i się z nich 
wyzwolili? 
    Po poznaniu i uznaniu Chrystusa, Paweł został 
przez wspólnotę odesłany z Jerozolimy do Tarsu, 
gdzie przebywał 14 lat. Czy Apostołowie bali się o 
niego, czy teŜ tego, Ŝe jego aktywność moŜe im za-
szkodzić? Czy Pawłowi przychodziły myśli – po 
co tracić Ŝycie dla wspólnoty, której nie jest po-
trzebny, dla Kościoła, który nie chce jego aktyw-
ności? A my, czy słuŜymy Bogu, czy swojej spra-
wie? Czy niepowodzenie prowadzi do zniechęce-
nia i depresji? Nie bójmy się bolesnych prób. 

 
    W Ŝyciu Pawła pojawił się Barnaba. Imię to 
oznacza „syn pocieszenia”. Barnaba – lewita z 
Cypru, sprzedał wszystko, co miał i złoŜył u stóp 
apostołów. On to przygarnął Pawła, który przy-
był z Damaszku do Jerozolimy i był bardzo nie-
ufnie traktowany przez chrześcijan, którzy pa-
miętali niedawne prześladowania z jego strony. 
Barnaba razem z Pawłem uczestniczyli w pierw-
szej podróŜy misyjnej na Cypr i do Azji Mniej-
szej. W drugą podróŜ misyjną Paweł udał się bez 
Barnaby z powodu rozbieŜności o uczestnictwie 
w wyprawie kuzyna Barnaby - Jana Marka, który 
ich opuścił podczas pierwszej wyprawy.  Ich 
przyjaźń została poddana próbie, drogi się roze-
szły. Czy nasze przyjaźnie nie były zagroŜeniem 
dla słuŜby Chrystusowi? Czy nie krępowały nas 
w rozwoju? Czy mogę określić Jezusa, jako swo-
jego przyjaciela? 
   Uczestnikami rekolekcji byli członkowie Klu-
bów z Katowic, Bielska-Białej i śywca. 
   Zapraszamy na rekolekcje do gościnnego Do-
mu Rekolekcyjnego OO Jezuitów za rok – od 8 
do 10 marca 2013 r. 

Antoni Winiarski 

Uczony z PO i „nieuk” 
    Co do uczonych, to znów dał się słyszeć 
były marszałek z Sejmu z PO, który po raz 
kolejny dowiódł swego braku kultury. Tym 
razem nazwał prof. Biniendę, którego bada-
nia obnaŜyły dotychczasowe kłamstwa doty-
czące katastrofy smoleńskiej – „nieukiem”. 
Na portalu „Salon24” jeden z internautów 
porównał „nieuka” i polityka PO.  „Warto 
moŜe zestawić dorobek naukowy obu profe-
sorów w międzynarodowej bazie danych 
Scopus: Stefan Niesiołowski - 5 publikacji i 
1 cytowanie (z czasopisma "Wiadomości Pa-
razytologiczne") Wiesław Binienda - 79 pu-
blikacji i 334 cytowania (ogromna eksperty-
za z wytrzymałości materiałów i symulacji). 
Tak właśnie wygląda to porównanie”. 

 Źródło, 19 II 2012 str. 28, 
http://swit.salon24.pl/385112,binienda-

versus-niesiolowski-twarde-dane 
Stanisław Waluś 
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Spotkanie Rady Ruchów Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej  
     7 marca 2012 r. w Katowicach spotkali się li-
derzy katolickich ruchów i stowarzyszeń działa-
jących w Archidiecezji Katowickiej. Było to 
pierwsze spotkanie Rady z nowym Metropolitą 
katowickim ks. abp. Wiktorem Skworcem. Dys-
kutowano nad zwołaniem w czerwcu forum ru-
chów i stowarzyszeń we wszystkich dekanatach 
Archidiecezji oraz zorganizowaniem 3 czerwca 
w Katowicach Marszu dla śycia i Rodziny. Ks. 
abp Wiktor Skworc zapowiedział wybory do rad 
parafialnych oraz rozpoczęcie przygotowania do 
II Synodu Archidiecezji Katowickiej. I Synod 
zakończył pracę w 1975 roku.  

 Antoni Winiarski  
 
 

List ks. bp. Wiesława Meringa 
do Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka 

Włocławek, 6 lutego 2012 r. 
Szanowny Panie Przewodniczący! 
    Wprawdzie nie otrzymałem odpowiedzi na 
mój pierwszy list – widocznie brak Panu meryto-
rycznych argumentów i nie moŜe ona być sen-
sowna – zabieram jednak głos powtórnie. (…) 
Z powaŜaniem 
Ks. bp Wiesław Mering, Biskup Włocławski 
Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
 

Komunikat z 357. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 15.03.2012 
(fragmenty) 

4. Konferencja Episkopatu Polski kieruje się wo-
lą dialogu ze stroną rządową odnośnie do Fundu-
szu Kościelnego i sytuacji ekonomicznej Kościo-
ła. Dostrzega potrzebę stworzenia nowoczesnego 
modelu, nawiązującego do wzorców wypraco-
wanych w róŜnych państwach europejskich. Po-
winno się to dokonać poprzez wypełnienie zapi-
sów 22. artykułu Konkordatu, w którym strony 
zobowiązują się do regulacji spraw finansowych 
instytucji kościelnych na drodze dialogu. Ufamy, 
Ŝe – jak stwierdza Konkordat – „nowa regulacja 
uwzględni potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę 
jego misję oraz dotychczasową praktykę Ŝycia 
kościelnego w Polsce”.  
5. W związku z dyskusją wokół nauczania religii 
w szkole biskupi podkreślają, Ŝe religia jako 

przedmiot nauczania ma istotne znaczenie w 
procesie kształtowania postaw moralnych i wy-
chowania młodego pokolenia. Za trud jej na-
uczania naleŜy się wdzięczność wszystkim kate-
chetom: księŜom, siostrom zakonnym i świec-
kim. W tym kontekście opublikowana niedawno 
decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o wy-
cofaniu lekcji religii i etyki z ramowego planu 
nauczania w szkołach publicznych budzi niepo-
kój i jest niezrozumiała w świetle dotychczaso-
wych ustaleń. Biskupi przypominają postano-
wienia Konstytucji RP, zapisy konkordatowe 
oraz Ustawę o systemie oświaty i apelują o 
zmianę rozporządzenia Ministerstwa w ten spo-
sób, by jego przepisy gwarantowały rodzicom i 
ich dzieciom prawo do nauczania religii w szko-
łach publicznych. Wobec niejednoznacznych 
przepisów zawartych w rozporządzeniu w spra-
wie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych, Konferencja Biskupów domaga się 
jasnych zapisów dla organów prowadzących 
szkołę oraz dyrekcji szkół.  
8. Biskupi zebrani na sesji plenarnej solidaryzują 
się z stanowiskiem Rady Stałej Episkopatu w 
sprawie przyznania TV Trwam miejsca na mul-
tipleksie cyfrowym.  
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Pol-
sce  
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?i
d=41921&s=opoka 
 

List Biskupów Metropolii Gdańskiej 
Gdańsk, 21 stycznia 2012 r. 

Panie Przewodniczący, 
    Biskupi Metropolii Gdańskiej, zgromadzeni 
na spotkaniu w dniu 21 stycznia br. w Gdańsku, 
zgłaszają stanowczy sprzeciw wobec decyzji 
KRRiT, która odmówiła przyznania miejsca na 
cyfrowym multipleksie Telewizji Trwam. Od-
czytujemy ją jako ewidentne pogwałcenie przy-
jętych standardów społeczeństwa obywatelskie-
go. 
    Ta decyzja w rzeczywistości uderza w wielu 
katolików, którzy systematycznie korzystają z tej 
stacji i są podatnikami na rzecz instytucji pań-
stwowych. 
    Solidaryzując się ze stanowiskiem Rady Stałej 
KEP, oczekujemy zmiany podjętej decyzji. 
Łączę pozdrowienia, 
Podpisali: Arcybiskupi i Biskupi Metropolii 
Gdańskiej 
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+ Abp Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głodź 
+ Abp Senior Tadeusz Gocłowski 
+ Bp Andrzej Suski Biskup Diecezjalny Toruń-
ski 
+ Bp Jan Bernard Szlaga Biskup Diecezjalny 
Pelpliński 
+ Bp Senior Piotr Krupa 
+ Bp Józef Szamocki Biskup Pomocniczy Die-
cezji Toruńskiej 
+ Bp Ryszard Kasyna Biskup Pomocniczy Ar-
chidiecezji Gdańskiej 
--- 
Szanowny Pan 
Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji 
Skwer Księdza Kardynała St. Wyszyńskiego 
Prymasa Polski 9 
01-015 W A R S Z A W A 

http://www.diecezja.gda.pl/ 
Nasz Dziennik, 27 I 2012, s. 12 

 
Apel redaktorów naczelnych polskich 
mediów do przewodniczącego KRRiT 

Jana Dworaka w sprawie TV TRWAM 
 opublikowano: 14 lutego 2012 08:31:38 | ostat-
nia zmiana: 15 lutego 2012 16:57:06 
    My, niŜej podpisani redaktorzy naczelni pol-
skich mediów, zwracamy się do Pana Przewod-
niczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Pana Jana Dworaka o ponowne rozpatrzenie 
sprawy telewizji Trwam. 
    Odmówienie temu nadawcy miejsca na tak 
zwanym pierwszym multipleksie, a zwłaszcza 
nieprzejrzystość procesu koncesyjnego, budzi 
nasze głębokie zaniepokojenie. Podawane po-
wody wyboru tych a nie innych nadawców, po-
minięcie stacji nadającej juŜ niemal dekadę, ma-
jącej zaplecze techniczne i finansowe a takŜe sil-
ne wsparcie setek tysięcy ludzi, nie znajdują w 
naszej ocenie uzasadnienia. Tym bardziej, Ŝe 
miejsca na multipleksie przyznano nadawcom 
dopiero startującym na tym rynku. 
    Trudno teŜ oprzeć się wraŜeniu, Ŝe zmarno-
wano szansę na zwiększenie pluralizmu polskich 
mediów elektronicznych, dziś w zdecydowanej 
większości o lewicowym światopoglądzie. 
    Pozostajemy z szacunkiem (podpisy w kolej-
ności alfabetycznej) 
Łukasz Adamski, redaktor naczelny portalu 
„Debata” 

Zbigniew Branach, Redaktor Naczelny Agencji 
Reporterskiej CETERA 
Barbara Chojnacka, redaktor naczelna portalu 
Solidarni 2010 
Ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny tygo-

dnika „Gość Niedzielny” 
Arkadiusz Gołębiewski, redaktor naczelny tygo-
dnika „Czas Ciechanowa” 
Maciej Goniszewski, redaktor naczelny „Gazety 
Bankowej” 
Katarzyna Gójska-Hejke, redaktor naczelna mie-
sięcznika „Nowe Państwo” 
Grzegorz Górny, redaktor naczelny kwartalnika 
„Fronda” 
Igor Janke, szef Salonu24.pl, publicysta „Rzecz-
pospolitej” 
Dariusz Jarosiński, redaktor naczelny pisma 
"Debata" 
Sławomir Jastrzębowski, redaktor naczelny 
dziennika „Super Express” 
Jacek Karnowski, redaktor naczelny portali wPo-
lityce.pl i w Gospodarce.pl 
Jerzy Kłosiński, redaktor naczelny „Tygodnika 
Solidarność” 
Robert KoŜuchowski, portal Płońszczanin 
Jerzy Krajewski, redaktor naczelny Magazynu 
Przedsiębiorców "Europejska Firma" 
Tomasz Kwiatek, redaktor naczelny „NiezaleŜ-
nej Gazety Obywatelskiej” w Opolu 
Piotr Legutko, szef krakowskiego oddziału „Go-
ścia Niedzielnego” 
Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika 
„UwaŜam Rze” 
Paweł Nowacki, szef redakcji programu telewi-
zyjnego „BliŜej. Jan Pospieszalski przedstawia” 
Prof. Andrzej Nowak, redaktor naczelny dwu-
miesięcznika „Arcana” 
Ewa Nowina Konopka, redaktor naczelny dzien-
nika „Nasz Dziennik” 
Stanisław Obertaniec, redaktor naczelny Radia 
Plus Legnica 
Bernard Oleszek, redaktor Blogpress.pl 
Piotr Pałka, redaktor naczelny portalu Rebelya.pl 
Marek Palczewski, redaktor naczelny portalu 
SDP.PL 
Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny 
kwartalnika „Rzeczy Wspólne” 
Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tygodnika 
„Gazeta Polska” 
Krzysztof Skowroński, szef spółdzielczych me-
diów Wnet 
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Ks. Infułat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny 
katolickiego tygodnika „Niedziela” 
http://wpolityce.pl/artykuly/23126-apel-
redaktorow-naczelnych-polskich-mediow-do-
przewodniczacego-krrit-jana-dworaka-w-
sprawie-tv-trwam 
 
 

Katowice, 16.02.2012 r. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Stanowisko 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarno ść” 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uni-
wersytetu Śląskiego popiera starania Telewizji 
Trwam o przyznanie miejsca na multipleksie cy-
frowym. 
    Stoimy na stanowisku, Ŝe standardy demokra-
tyczne gwarantują obywatelom równy dostęp do 
róŜnych mediów. 

Przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Uniwersytetu Śląskiego 
mgr Ewa śurawska 

Nasz Dziennik, 1 III 2012 r., str. 21 
 

 
Apel w sprawie obrony 
wolności wypowiedzi 
w Polsce i Telewizji Trwam 

Gdańsk, 8 lutego 2012 r. 
Organizacje katolickie Archidiecezji Gdańskiej z 
najwyŜszym niepokojem dostrzegają działania 
przeciw wolności słowa w Polsce, (…) 

 (4 podmioty) 
Wojciech BłaŜek, prezes  

Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku 
(12 podmiotów) 

Nasz Dziennik, 9 II 2012 r., str. 21 
 
 
    Apel Zarządu KIK w Katowicach został teŜ 
zamieszczony w Źródle z 12 lutego 2012 r. na 
str. 9 (wcześniej w „Naszym Dzienniku” i wśród 
informacji Katolickiej Agencji Informacyjnej). 
 
    Proszę przedstawicieli KIK-ów, które pu-
blicznie zabrały głos w tej sprawie o powiado-
mienie mnie o tym na adres podany w stopce, 
gdyŜ chciałbym takie informacje zamieścić w 
biuletynie „Dlatego”.                Stanisław Waluś 
 

Manifestacja przeciw 
dyskryminacji Telewizji Trwam w Warszawie 

sobota – 18 lutego 2012 r. 
   Relacje z manifestacji moŜna znaleźć w „Go-
ściu Niedzielnym” z 26 II 2012 r., str. 7 (kilka 
tysięcy demonstrantów), w „Przewodniku Kato-
lickim” z 26 II 2012 r. str. 6 i 7 (około 25 tys. 
osób),  w „Niedzieli” z 4 III 2012 r. str. 7, i na 
portalu http://niezalezna.pl/23750-manifestacja-
w-obronie-telewizji-trwam (około 15 tys.).  
 
 

Manifestacja w Krakowie - 4 III 2012 r. 
    W niedzielę 4 III 2012 r. po godz. 8-ej wyje-
chaliśmy sprzed parafii PodwyŜszenia KrzyŜa 
Świętego (ojcowie redemptoryści) w Gliwicach 
do Krakowa. W autobusie była duŜa grupa osób 
z Kędzierzyna-Koźla  i osoby z czterech parafii 
gliwickich. W Krakowie rozpoczęliśmy Mszą 
św. w kościele Ojców Bernardynów. 

 
    We wstępie celebrans przywitał wiernych i 
nawiązując do Mszy św. za Ojczyznę, które za-
początkował ks. Bogucki w Warszawie powie-
dział między innymi, Ŝe miłości Ojczyzny jest 
teŜ elementem miłości do Boga. Z drugiego czy-
tania utkwiły mi w pamięci słowa z II listu do 
Rzymian: „Jeśli Bóg z nami, to któŜ przeciw 
nam”. W tym dniu homilii nie było, bo jak zwy-
kle w pierwszą niedzielę miesiąca jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu po Mszy św. Ostatnie 
wezwanie modlitewne modlitwy wiernych było 
następujące: „Aby Twój KrzyŜ był znakiem 
sprzeciwu i wzywał do nawrócenia – Przemień 
nasze Ŝycie Panie”. Po zakończeniu adoracji, 
podczas wychodzenia z kościoła wierni zainto-
nowali „BoŜe coś Polskę”. Część wiernych 
śpiewała „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Pa-
nie”, inni „pobłogosław Panie”. 
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    Kilkanaście minut czekałem do momentu wy-
ruszenia ul. Grodzką w stronę Rynku. Były 
skandowane między innymi hasła:  Tusk i Dwo-
rak to wstyd i hańba; Wolne media w wolnej 
Polsce; Precz z cenzurą; Gdzie jest prawda o 
Smoleńsku; Dworak cenzor, Dworak zdrajca; 
Bóg, Honor i Ojczyzna; Wolne media bez cenzu-
ry; Tusk zdrajca Polski; Nie oddamy wam Tele-
wizji Trwam; Wolne media dla narodu; Precz z 
komuną; Chodźcie z nami; Wolność słowa. 

 
    Na Rynku, przed wieŜą ratuszową przemawia-
ły do nas tak znamienite osoby jak: Zuzanna 
Kurtyka, redaktor Jan Pospieszalski, prof. An-
drzej Nowak, redaktor Tomasz Sakiewicz. 
Obecny teŜ był senator Mieczysław Gil. 

 
    Na rynku moŜna było usłyszeć teŜ nowe hasła: 
My chcemy prawdy; Precz z komuną; Niech Ŝyje 
wolność; Wiktor Orban; Solidarność. Wysłucha-
liśmy hymnu „Solidarni” i na koniec zaśpiewali-

śmy „BoŜe coś Polskę”. Wiele osób podniosło 
ręce z palcami ułoŜonymi w kształcie litery V. 
Większość manifestantów śpiewała „Ojczyznę 
wolną racz nam wrócić Panie”. 

 
Najmłodsi uczestnicy manifestacji z Kędzierzyna-
Koźla wracają do naszego autobusu 
    W prasie były podawane róŜne liczby uczest-
ników protestu (ponad 10 tys. osób – „Przewod-
nik Katolicki” 11 III 2012, str. 6, od 10 do 20 
tys. ludzi – „Niedziela” 18 III 2012, str. 26, kil-
kanaście tysięcy osób – „Źródło” 18 III 2012, str. 
24,  około 10 tys. osób, według szacunków poli-
cji - „Gość Niedzielny” 11 III 2012, str. 7, 10 
tys. ludzi – „Gość Niedzielny” 18 III 2012, str. 
10, blisko 10 tys. osób – „Nasza Polska” 13 III 
2012, str. 2, blisko 20 tys. osób – „Nasz Dzien-
nik” 7 III 2012, str. 17).  

Stanisław Waluś 
 
 

Zmarła Czesława Dudzicz (1936-2012) 
Była dla wszystkich 

    W pogrzebowej homilii ks. Bernard Frank, 
proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Gliwi-
cach, zaznaczył, Ŝe nieprzypadkowo dobrał 
Ewangelię o pannach roztropnych i nieroz-
tropnych – bo świetnie pasuje do Zmarłej. 
    Oczywiście nikt w kościele nie miał wątpli-
wości, Ŝe Czesię Dudzicz trzeba sytuować w 
pierwszej grupie. Pomyślałam, Ŝe całe jej Ŝycie 
świetnie teŜ streszcza słowo o ziarnie wrzuco-
nym w ziemię, które musi obumrzeć, aby wydać 
plon stokrotny. 
    W duszpasterstwie akademickim, w czasie 
róŜnych rekolekcji i dni skupienia, wspólnie słu-
chaliśmy refleksji ks. Herberta Hlubka o „byciu 
dla…”. Z realizacją takiego stylu Ŝycia róŜnie 
bywało. Kto uwaŜał go za wygórowany czy nie-
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realistyczny, mógł popatrzeć na Czesię. W spo-
sób niemal doskonały była „dla innych”. Potrafi-
ła przy tym znaleźć właśnie tego, komu najbar-
dziej była potrzebna. Bliźnich nie szukała „za 
siódmą górą”. Była nią obłoŜnie chora matka, 
którą ofiarnie opiekowała się całe lata, poświęca-
jąc swój czas, urlopy i święta. Byli to jej 
uczniowie, zwłaszcza najsłabsi i najtrudniejsi, z 
którymi sobie tylko znanymi sposobami potrafiła 
nawiązać kontakt. Będąc na emeryturze, tym 
najbardziej zaniedbanym udzielała bezpłatnych 
korepetycji z matematyki. Jeden Bóg wie, ile 
godzin, dni i tygodni swego urlopu, a potem 
„czasu zasłuŜonego wypoczynku” poświęciła 
opiece nad dziećmi specjalnej troski. KaŜdy cho-
ry, smutny, nieśmiały w jej zasięgu mógł liczyć, 
Ŝe go odwiedzi, zauwaŜy, zaopiekuje się, ośmieli 
i powie: „dobrze, Ŝe jesteś”. Zazwyczaj nie były 
to działania spektakularne, na świeczniku, ale 
właśnie najbardziej potrzebne: od zakupów zro-
bionych chorej sąsiadce, poprzez posprzątanie 
mieszkania, po noce spędzone przy cierpiących. 
     Ta „mądra panna” dostrzegała teŜ potrzeby 
duchowe i odpowiadała na nie. Skupiała wokół 
siebie grono zainteresowanych głębszym prze-
Ŝywaniem niedzielnej liturgii słowa i w swoim 
mieszkaniu zorganizowała wspólną refleksję nad 
czytaniami nadchodzącej niedzieli. 
    Niezliczone były formy jej „bycia dla”. Wiel-
kie serce Czesi zdolne było uruchomić auten-
tyczną „wyobraźnię miłosierdzia”. Obca była jej 
ideologia samorealizacji, a jej Ŝycie niewątpliwie 
było spełnione. Zapewne nie szukała samozatra-
ty, ale kochając – niczym pszeniczne ziarno 
umierała dla innych, wydając plon stokrotny. 
    Jeszcze jedna cecha tej nieprzeciętnej biografii 
zasługuje na wydobycie. Czesia naleŜała do licz-
nych grup i organizacji: Klubu Inteligencji Kato-
lickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Wycho-
wawców, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 
róŜy róŜańcowej – by wymienić tylko niektóre. 
Szczęśliwie uniknęła jednak postawy działacza 
zamykającego swą działalność w perspektywie 
doczesnej. W licznych akcjach i działaniach ze-
wnętrznych jej czyn miał głębokie fundamenty. 
Był zakorzeniony w modlitwie i codziennej Eu-
charystii. Vita activa i contemplativa harmonij-
nie się przenikały. Właśnie dlatego jej działa nie 
były puste. Nie miała w sobie niŜ z „zawodowe-
go katolika”. 
    Pochowaliśmy ją 10 lutego na cmentarzu w 
Bojkowie, gdzie mieszkała zanim przeprowadzi-

ła się na teren parafii Chrystusa Króla w Gliwi-
cach. Czesiu, dziękujemy, Ŝe byłaś z nami, Ŝe 
uczyłaś, jak kochać, Ŝyć i umierać „dla innych”. 
Oręduj za nami! 

Aniela Dylus       
Gość Niedzielny, 26 II 2012 r. 

Gość Gliwicki, str. VII 
 

Czesława Dudzicz odeszła do Pana 
    W poniedziałek 6 lutego zmarła Czesława 
Dudzicz - stała uczestniczka spotkań gliwickiej 
sekcji KIK w Katowicach i rekolekcji kikow-
skich w Kokoszycach. 

 
Pani Czesia (druga z lewej) – Kokoszyce 29 IX 2007 r.  
    Urodziła się 19 VI 1936 r. Była członkiem 
KIK-u od czerwca 1984 r. Pamiętam Ją, zawsze 
siedzącą na spotkaniach środowych w ostatniej 
ławce przy wejściu. Nieraz po spotkaniu pytała 
mnie, czy mogę zabrać ogłoszenie o spotkaniu 
sekcji KIK do swojej parafii i dodawała: „juŜ nie 
będę musiała tam jechać”. Będąc u chorego ks. 
Herberta Hlubka spotkałem Panią Czesię – była 
jedną z kilku osób pełniących dyŜury przy na-
szym Szefie i to moim zdaniem jest jej najpięk-
niejszym wkładem do działalności KIK. 

Stanisław Waluś 
 

List otwarty w obronie „Barabasza” 
    Szanowna Redakcjo! 
    Walczymy jak Dawid z Goliatem z potęŜną 
machiną środowiska „Gazety Wyborczej”, która 
w wydaniu kieleckim przypuściła po raz kolejny 
ostry atak na legendarnego dowódcę partyzanc-
kiego oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”, 
działającego w Górach Świętokrzyskich podczas 
II wojny światowej – płk. Mariana Sołtysiaka 
PS. Barabasz. (…) 
Z wyrazami szacunku – Małgorzata Sołtysiak, 
Bratanica „Barabasza”, 
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach 

Niedziela 4 III 2012, str. 30 



 10 

Niech mowa wasza będzie: 
Tak, tak; nie, nie. (Mt 5,37) 

    Do napisania tego tekstu zainspirowały mnie: 
artykuł „Chrześcijanie razem przeciw Obamie” 
mający praktycznie ekumeniczny charakter, któ-
ry został zamieszczony w „Naszym Dzienniku” z 
15 II 2012, str. 1 i 10 oraz rozmowa Bogumiła 
Łozińskiego z prof. Wiesławem Biniendą za-
mieszczona w „Gościu Niedzielnym” z 19 II 
2012, str. 22-23.  
    Artykuł w „Naszym Dzienniku” zaczyna się 
zdaniem: „Po zdecydowanym proteście katolic-
kich biskupów USA wobec ustawy ubezpiecze-
niowej nakładającej na kaŜdego pracodawcę 
obowiązek zapewnienia swoim pracownikom 
ubezpieczenia pokrywającego koszty sterylizacji, 
antykoncepcji i środków wczesnoporonnych głos 
zabrali teŜ ewangelicy”. Dalej moŜna przeczytać: 
„My, ewangelicy, musimy jednoznacznie stanąć 
w jednym szeregu z naszymi rzymskokatolicki-
mi braćmi i siostrami. Kiedy władza łamie prawo 
do wolności religijnej jednej grupy, zagraŜa to 
wolności wszystkich”. 
    W rozmowie w „Gościu Niedzielnym” prof. 
Wiesław Binienda mówi: „MoŜe w Polsce jest 
jakiś zakaz zajmowania się tym problemem? Nie 
wiem, czemu rząd i większość mediów są tak 
niechętne dąŜeniu do odkrycia prawdy. Na świe-
cie po takich katastrofach trwa otwarta debata 
naukowa na temat ich przyczyn, tymczasem sy-
tuacja w Polsce przypomina mi „demokrację” w 
Iranie lub Syrii”.  
    W „Gościu Niedzielnym” z 19 II 2012 r., na 
str. 35 Franciszek Kucharczak pisze: „Polskie li-
nie Lotnicze LOT chciały zakazać personelowi 
pokładowemu eksponowania symboli religij-
nych. (…) W Polsce jeszcze takie numery nie 
przejdą. I głównie od nas zaleŜy, czy przejdą 
kiedykolwiek.” W „Niedzieli” z 19 II 2012 r., na 
str. 27 w artykule „Naród potrzebuje wolności” 
ks. Ireneusz Skubiś pisze: „Polskie Linie Lotni-
cze LOT zamierzały zakazać umundurowanym 
pracownikom noszenia symboli religijnych w 
widocznym miejscu. Po ostrej reakcji znanych 
autorytetów i środowisk opiniotwórczych na to 
skandaliczne zarządzenie spółki PLL LOT decy-
zję wycofano”. W „Naszej Polsce” z 21 II 2012 
r., na str. 12 Magdalena Kowalewska w artykule 
„Nie bój się bronić swojej wiary” pisze: „Gdyby 
nie protesty wielu chrześcijan i osób, których 
uczucia religijne zostały uraŜone, od 1 marca 
personel Polskich Linii Lotniczych Lot byłby 

zmuszony do ukrywania symboli religijnych. Za-
rząd firmy zmienił decyzję. To dowód na to, Ŝe 
katolicy są siłą”. (…) W „Przewodniku Katolic-
kim” z 19 II 2012 r., na str. 5 ks. Dariusz Madej-
czyk, redaktor naczelny w artykule „Obywatelski 
sprzeciw” pisze: „Warto pamiętać, Ŝe nasz głos 
naprawdę ma wartość i znaczenie. Wiele zaleŜy 
jednak od tego, czy będziemy chcieli z tego pra-
wa do głosu skorzystać”. 
    Pamiętam, jak przed laty Kolega Tadeusz z 
duszpasterstwa akademickiego powiedział mi ze 
zdziwieniem: „ja nie myślałem, Ŝe ty jesteś słu-
chaczem Radia Maryja”. Ale teŜ pamiętam, jak 
Pani Zofia, mgr matematyki, członkini rady pa-
rafialnej powiedziała: „ja oglądam tylko Telewi-
zję Trwam”.  
    Jako świeccy teŜ jesteśmy powołani do apo-
stolstwa, do dawania świadectwa prawdzie. 
UwaŜam, Ŝe nie tylko do pasterzy Kościoła od-
noszą się słowa ks. bpa Wiesława Meringa wy-
głoszone w katedrze włocławskiej 9 X 2011 r., 
ale równieŜ do nas – członków KIK – katolickiej 
inteligencji.   
    „Drodzy moi Siostry i Bracia, cytowałem juŜ 
kiedyś tutaj wypowiedź świętego Grzegorza z 
VII wieku: "Pasterz niech będzie roztropny w 
milczeniu, a poŜyteczny w mówieniu. Nieroz-
tropne milczenie pozostawia w błędzie tych, któ-
rzy mogliby poznać prawdę. NierozwaŜni paste-
rze w obawie przed utratą ludzkich względów 
często powstrzymują się od otwartego głoszenia 
tego, co jest słuszne". Nie chcę mieć takiego 
grzechu na sumieniu. "Nie strzegą owczarni, ale 
postępują jak najemnicy, uciekając w obliczu 
nadchodzącego wilka i zasłaniając się milcze-
niem". Pamiętacie to powiedzenie Ojca Świętego 
Benedykta XVI, kiedy rozpoczynał swoje urzę-
dowanie: "Módlcie się za mnie, abym nie uciekał 
z obawy przed wilkami". Nic to, Ŝe będą wska-
zywali palcami, Ŝe będą próbowali obrzucić naj-
rozmaitszymi kalumniami, kłamstwami. To bar-
dzo łatwe. Dzisiaj rozwój mediów jest taki, Ŝe 
wolno wygłosić kaŜdą tezę bez Ŝadnej odpowie-
dzialności. Trzeba liczyć się ze wszystkim. Pan 
karci milczących pasterzy przez proroka: "To 
nieme psy, niezdolne, by zaszczekać". Tak się 
modliliśmy przed kilku dniami w naszych ka-
płańskich brewiarzach, przypominając sobie tego 
wielkiego Doktora Kościoła, który zmarł na po-
czątku VII wieku. Strachliwość, tchórzostwo, 
milczenie, święty spokój, pogarda wobec ludzi 
prostych nie mają nic wspólnego z chrześcijań-
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stwem.” Nasz Dziennik, 12 X 2011 r., str. 16-17, 
http://niepoprawni.pl/blog/3787/pasterz-nie-
ucieka-przed-wilkami 
    Na koniec zacytuję za „Naszym Dziennikiem” 
z 15 II 2012, str. 10, jako przestrogę słowa Mar-
tina Niemöllera, niemieckiego pastora, który 
więziony w obozie w Dachau napisał: „Kiedy 
przyszli po śydów, nie protestowałem. Nie by-
łem przecieŜ śydem. Kiedy przyszli po komuni-
stów, nie protestowałem. Nie byłem przecieŜ 
komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, 
nie protestowałem. Nie byłem przecieŜ socjal-
demokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie 
protestowałem. Nie byłem przecieŜ związkow-
cem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protesto-
wał. Nikogo juŜ nie było”. 
    Co robić teraz? Jako wniosek z wyŜej przyto-
czonych treści przytoczę fragment artykułu „O 
katolicką solidarność” autorstwa ks. Ireneusza 
Skubisia zamieszczonego w „Niedzieli” z 5 II 
2012 r. na str. 60: „Zechciejmy teŜ poprzeć Te-
lewizję Trwam – jedyną, całkowicie wolną tele-
wizję w Polsce, która nie ma innych celów, jak 
tylko dobro naszej Ojczyzny”.  

 Stanisław Waluś 
 
 

Kapłan spod znaku Maryi 
(ks. Stanisław Sierla) 

„Utajone” spotkania 
    W 1949 r., na skutek nasilających się represji 
ze strony komunistycznej władzy, Episkopat 
Polski zmuszony został zawiesić działalność 
wielu organizacji kościelnych. Taki los spotkał 
takŜe Sodalicję. 
    Sodalicję Mariańską w parafii św. Barbary w 
Chorzowie oficjalnie rozwiązano we wrześniu 
1949 roku. Stanisław Sierla był wówczas semi-
narzystą w Seminarium Duchownym w Krako-
wie. – Mój następca jako prezes, Henryk Do-
brzyński, odwołał cały zarząd, ksiądz schował 
sztandar, rozwiązano struktury organizacyjne, 
ale pozostała młodzieŜ. Ksiądz Szweda przyrzekł 
nadal opiekować się nią w ramach duszpaster-
stwa stanowego w parafii. Spotkania te uwaŜali-
śmy za bezpieczne i dozwolone. MłodzieŜ nadal 
spotkała się co tydzień, czytano ksiąŜkę pt. 
„Młodzieniec z charakterem” Tihamera Totha, 
były dyskusje, śpiewy i modlitwy. WypoŜyczano 
ksiąŜki, ksiądz odprawiał Mszę świętą i głosił 
homilię, było prawie jak dawniej. Nikt nie przy-
puszczał, Ŝe władza zinterpretuje to jako „utaj-

nienie działalności organizacyjnej”. Znaleźli so-
bie jednego spośród uczestników, którego zmal-
tretowali fizycznie i psychicznie, aŜ się zgodził 
donosić. W czerwcu 1950 r. przyznał się przede 
mną z płaczem, Ŝe zmuszono go do współpracy z 
UB i od kilku miesięcy spotyka się regularnie w 
kawiarni w Katowicach z funkcjonariuszem 
Urzędu Bezpieczeństwa dostarczając mu spra-
wozdania ze spotkań. Podziękowałem mu za 
odwagę i lojalność wobec nas. Człowiek ten zo-
stał potem razem z nami aresztowany za to, Ŝe 
się zdekonspirował. 

      Małgorzata Kulisiewicz, fd 
Źródło, 14/2008, str. 8-9.  

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 
 
 

Homilia ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity 
szczecińsko-kamieńskiego, wygłoszona 

w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny na Jasnej Górze, 15 VIII 2011 r. 

Ta dzisiejsza uroczystość przygotowana jest w 
wieloraki duchowy sposób. Tym przygotowa-
niem stały się dni pieszego pielgrzymowania ze 
wszystkich stron Polski, dni nowenny, tridua, 
wigilie - to tylko niektóre z form tego przygoto-
wania. Ale teŜ to świętowanie rozwija się i prze-
chodzi w nadchodzące medytacje i modlitwy, do 
których zachęca nas Kościół Święty, a na któ-
rych czele jest czas niezwykłej oktawy chwały 
Maryi: od dzisiaj aŜ do 22 sierpnia - gdy uczci-
my Maryję w tajemnicy Jej Królowania w Nie-
bie i na ziemi, mamy przecieŜ osiem dni Jej 
szczególnej chwały. A przecieŜ tu, na Jasnej Gó-
rze, za chwilę rozpoczyna się przepiękna no-
wenna - dziewięciodniowe przygotowanie do 
uroczystości Patronalnej Obecności i Dzieł Ma-
ryi w tym sanktuarium w Cudownym Obrazie 
Jasnogórskim. Obecność ta promieniuje na cały 
Naród zarówno w tysiącach obrazów Często-
chowskiej Pani, od Australii aŜ po Kalifornię, ze 
szczególną kopią, jaką jest od dziesięcioleci 
Święty Wizerunek Nawiedzenia Parafii w naszej 
Ojczyźnie. Ta dzisiejsza uroczystość staje po-
środku tych wielkich modlitw uwielbienia Boga 
przez uczczenie Maryi. 
śołnierski honor jest niezmienny! 
Przynosimy w sercach na to święto takŜe nasze 
polskie okoliczności.  

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
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In vitro 
    Kultura puerocentryczna 
przybiera niejednokrotnie po-
stać narcyzmu: dziecko staje się 
środkiem słuŜącym autorealiza-
cji dorosłych albo – innymi 
słowy – dziecko jest traktowane 
jak przedmiot, jeŜeli jest 
przedmiotem wynagrodzenia 

dla dorosłego. Sztuczne zapłodnienia, podejmo-
wane w celu zaspokojenia oczekiwań rodziców, 
czynią z dziecka środek do osiągnięcia celu. Nie 
tyle chodzi o miłość do dziecka, ile o zaspokoje-
nie miłosci własnej. 
 Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-
cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 45. 
Warto przeczytać: Chazan B., Suszkiewicz N.: „In 
vitro: statystyki, bioetyka, manipulacja”, Nasz 
Dziennik, 3-4 III 2012 r., str. 22-23. 
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan – lekarz specja-
lista ginekolog-połoŜnik, dyrektor Szpitala Gineko-
logiczno-PołoŜniczego im. Św. Rodziny w Warsza-
wie, członek Rządowej Rady Ludnościowej, prze-
wodniczący Rady Fundacji MaterCare International. 
Natalia Suszczewicz – lekarz medycyny, członek za-
rządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Natu-
ralnego Planowania Rodziny, instruktor metod roz-
poznawania płodności, instruktor Creignton Model 
System, konsultant medyczny NaProTechnology.  

Stanisław Waluś 
 

NASZE ROCZNICE 
Marzec  

1465 lat temu (21 III 547 r.) zmarł św. Benedykt 
z Nursji, pustelnik, załoŜyciel klasztoru na Mon-
te Cassino, autor reguły benedyktyńskiej. 
845 lat temu (26 III 1267 r.) Ojciec Święty Kle-
mens IV kanonizował Jadwigę (zm. 1243 r.), Ŝo-
nę Henryka I Brodatego i matkę Henryka III Po-
boŜnego. 
190 lat temu (10 III 1822 r.) zmarł Józef Wybic-
ki, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, au-
tor „Mazurka Dąbrowskiego” 
130 lat temu (26 III 1872 r.) w Wiedniu zmarł 
Ludwig van Beethoven, jeden z najwybitniej-
szych kompozytorów świata. 
125 lat temu (19 III 1887 r.) w Genewie zmarł 
Józef Ignacy Kraszewski, autor kilkuset tomów 
powieści przedstawiających historię Polski od 
zarania jej dziejów. 
110 lat temu (13 III 1902 r.) w Królestwie Pol-
skim władze carskie zamknęły większość gim-

nazjów, których uczniowie odmawiali śpiewania 
rosyjskiego hymnu „BoŜe chroń cara”. 
105 lat temu (26 III 1907 r.) w Warszawie na 
ulice wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. 
95 lat temu (25 III 1917 r.) Roman Dmowski 
spotkał się z brytyjskim sekretarzem stanu Ar-
thurem Balfourem i wręczył mu memoriał, w 
którym przedstawił koncepcję odbudowy Polski. 
85 lat temu (29 III 1927 r.) Polskie Radio po raz 
pierwszy przeprowadziło transmisję hejnału z 
wieŜy Mariackiej w Krakowie. 
75 lat temu (14 III 1937 r.) została ogłoszona en-
cyklika Ojca Świętego Piusa XI „Mit brennender 
Sorge” (O połoŜeniu kościoła katolickiego w 
Rzeszy Niemieckiej), potępiająca narodowy so-
cjalizm i politykę prowadzoną przez Niemcy 
rządzone przez Hitlera. 
75 lat temu (19 III 1937 r.) została ogłoszona en-
cyklika Ojca Świętego Piusa XI „Divini Redmp-
toris” (O bezboŜnym komunizmie), potępiająca 
komunizm i ateizm oraz omawiająca chrześci-
jańską koncepcję sprawiedliwości społecznej.  
75 lat temu (29 III 1937 r.) w Lozannie zmarł 
Karol Szymanowski, wybitny kompozytor o 
światowej sławie, jeden z najwybitniejszych 
kompozytorów polskich XX wieku. 
70 lat temu (17 III 1942 r.) Niemcy skierowali 
pierwsze masowe transporty śydów do obozu 
zagłady w BełŜcu. 
60 lat temu (2 III 1952 r.) komunistyczny rząd Jó-
zefa Cyrankiewicza opowiedział się przeciwko 
działalności komisji Kongresu USA, badającej 
okoliczności mordu polskich oficerów w Katyniu.  
55 lat temu (11 III 1957 r.) Episkopat Polski wy-
dał kolejne Orędzie o zagroŜeniu Narodu przez 
alkoholizm. 
55 lat temu (23 III 1957 r.) w Krakowie zmarł 
Juliusz Kleiner, przed wojną profesor literatury 
polskiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie. 
55 lat temu (25 III 1957 r.) w Rzymie delegaci 
Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i 
Włoch podpisali układ o utworzeniu Europej-
skiej Wspólnoty Gospodarczej. 
45 lat temu (26 III 1967 r.) PapieŜ Paweł VI 
ogłosił encyklikę „Populorum progressio”. 
25 lat temu (25 III 1987 r.) została ogłoszona en-
cyklika Ojca Świętego Jana Pawła II „Redemp-
toris Mater”, o Błogosławionej Maryi Dziewicy 
w Ŝyciu pielgrzymującego Kościoła. 

                Wybrała Barbara Kwaśnik 
    



 13 

Szlakiem Pielgrzyma 
Ojczyzna Św. Rodziny Pana Jezusa, 

Matki Bo Ŝej, św. Józefa (25 II – 5 III 2009) 
(kontynuacja z poprzedniego numeru) 

    W drugim dniu nawiedzamy Betfage miejsce 
na Górze Oliwnej, z której Pan Jezus na osiołku 
triumfalnie wjechał do Jerozolimy. Następnie 
wchodzimy do miejsca, z którego Pan Jezus 
wstąpił do nieba. Obecnie jest pod opieką mu-
zułmanów i za opłatą moŜemy to miejsce nawie-
dzić. W dalszej kolejności wchodzimy do świą-
tyni  Pater Noster  zbudowanej na Górze Oliw-
nej w miejscu, gdzie Pan Jezus nauczył nas Mo-
dlitwy Pańskiej „Ojcze Nasz”. Modlitwa w tym 
miejscu umieszczona na tablicy teŜ w języku 
polskim. Góra Oliwna:  Jezus uwielbiał to miej-
sce. Widać z niej całą Jerozolimę. Tutaj Jezus 
modlił się, nauczał, tutaj został zdradzony i poj-
many, tutaj wstąpił do Nieba, według proroka 
Zachariasza tutaj nastąpi powrót Jezusa. Wcho-
dzimy do świątyni Dominus Flewit. Jest zbu-
dowana w kształcie łzy „Pan zapłakał”. Tutaj 
Pan Jezus zapłakał nad przyszłością świątyni. Te 
potęŜne mury, na które zwrócił uwagę uczeń 
Piotr, zostaną zburzone, bo nie przyjęliście Syna 
BoŜego. Łk 19,41-44: „Gdy był juŜ blisko, na 
widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś 
i ty poznało w ten dzień to, co słuŜy pokojowi! 
Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. 
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele 
otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. 
Powalą na ziemie ciebie i twoje dzieci z tobą i 
nie zostaną w tobie kamienia na kamieniu za to, 
Ŝeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.  
Na miejscu świątyni muzułmanie zbudowali 
dom pod złotą kopułą – meczet. 

 
Ruiny Świątyni Jerozolimskiej – w głębi meczet 
   Przechodzimy obok grobów proroków i  
wchodzimy do Kościoła Narodów. Znajduje się 
on przy Ogrodzie Getsemani. W kościele jest 

skała przy której Jezus modlił się przed śmiercią. 
Skała naznaczona łzami Jezusa robi wraŜenie. 
Cisną się łzy do oczu nad własnym Ŝyciem. 
Ogrodzie Oliwny widok w tobie dziwny. W ab-
sydzie po prawej stronie głównego ołtarza 
umieszczona jest polska mozaika: Kogo szuka-
cie”? „Jezusa z Nazaretu”, „To Ja jestem”. Za-
stanawiamy się, czy juŜ znaleźliśmy Jezusa, czy 
przychodzimy tak jak Ŝołnierze sanhedrynu. 
Obok kościoła jest Ogród Oliwny. Tutaj są 
drzewa oliwne o długiej wieczności. Korzenie 
tych drzew, a moŜe i korony na pewno pamiętają  
obecność Jezusa, pośród których przechodził. Po 
południu idziemy do Starej Jerozolimy przez 
Bramę Heroda do Bramy Lwów. Przez tę bra-
mę prowadzi droga na Górę Oliwną i do Ogrodu  
Getsemani. Według  tradycji, tą bramą wypro-
wadzono z miasta apostoła Szczepana na uka-
mienowanie. 
    Wchodzimy do kościoła Św. Anny. Wg trady-
cji na tym miejscu stał dom Joachima i Anny, 
rodziców Maryi.  Maryja urodziła się w tym do-
mu w bliskiej odległości od Świątyni. Obok ko-
ścioła znajduje się Sadzawka Owcza Betesda, 
obecnie są jej fragmenty. Sadzawka posiadała 5 
kruŜganków, pośród których leŜało mnóstwo 
chorych, którzy czekali na poruszenie się wody. 
Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i 
poruszał wodę, kto pierwszy wszedł, został 
uzdrowiony. To w tym miejscu Pan Jezus 
uzdrowił paralityka w dniu szabatu, obok domu 
dziadków. Wracamy Bramą Damascyńską. Jest  
bramą najpiękniejszą i bardzo tłoczną. W czwar-
tym dniu jedziemy do Cezarei Nadmorskiej. 
Ośrodek staroŜytnego chrześcijaństwa, związany 
z działalnością Piotra i Pawła, tu był więzionego 
przez 2 lata. Poznajemy znakomitą inŜynierię 
budowlaną tamtych czasów, woda prowadzona z 
podnóŜa Góry Karmel , amfiteatr na 4 tys. 
miejsc, domy mieszkalne, łaźnie, ulice. Stąd 
przejeŜdŜamy do Hajfy. Miał tam przebywać 
prorok Eliasz, obecnie klasztor Karmelitów. Na 
Górze Karmel Eliasz odniósł zwycięstwo nad 
kapłanami Baala. W Hajfie są trzy monote-
istyczne religie: chrześcijaństwo, islam i juda-
izm.  Jest jeszcze coś, co trudno nazwać religią, 
ale ma swojego proroka Bahai i 7 milionów wy-
znawców. Teren od podnóŜa Góry Karmel po jej 
szczyt pokrywają przepiękne ogrody, aleje, tara-
sy, a w środku jest świątynia bahaizmu. Bahaizm 
akceptuje wszystkich proroków Starego Testa-
mentu, Jezusa i Mahometa. Eliminuje jakiekol-



 14 

wiek róŜnice ras i idei. Wszyscy mają być pełni 
wzajemnej miłości. PrzyjeŜdŜają z całego świata, 
pracują tylko za strawę i pozostawiają wielkie 
majątki. Nie przyjęli od władz miasta za darmo 
terenu, ale za niego zapłacili. Teraz jedziemy do 
Kany Galilejskiej.  Miejsce pierwszego cudu Pa-
na Jezusa. Nawiedzamy kościół i fundamenty 
świątyni z okresu  Ŝycia Jezusa.  Krótka modli-
twa odnowienie ceremonii ślubnej przez mał-
Ŝonków, a potem obok kościoła wino w róŜnych 
gatunkach, w które zaopatrzyli się pielgrzymi. W 
tym czasie lał obfity deszcz, który towarzyszył 
nam prawie przez całą pielgrzymkę, bo była to 
pora deszczowa, a na niego czekali Izraelczycy z 
wielkim utęsknieniem, to daje im Ŝycie. 
    Z Kany Galilejskiej jedziemy do Nazaretu, 
aby w Bazylice Zwiastowania odprawić Mszę 
Świętą w Grocie Zwiastowania. Nawiedzamy teŜ 
kościół pw. Św. Józefa. Po Mszy Świętej nawie-
dzamy Grotę, w której Matka BoŜa miała wizję 
BoŜą zwiastowaną przez Anioła i tam powie-
działa tak dla przyjęcia Zbawiciela Świata.  W 
Bazylice jest polska mozaika z ceramiki przed-
stawiająca Matkę BoŜą Częstochowską z pro-
mieniami Matki BoŜej Ostrobramskiej, a u dołu 
Ŝołnierze broniący Matkę BoŜą. 
    Nazaret obecnie jest miastem dosyć duŜym. 
Mieszkańcy to śydzi i Arabowie – chrześcijanie. 
Wszędzie małe uliczki wypełnione kramami i 
sklepikami z pamiątkami. Słychać polską mowę. 
Tymi uliczkami idziemy do źródełka Maryi, któ-
re do dnia dzisiejszego posiada bardzo duŜo wo-
dy. Jest pod opieką prawosławnych. Pijemy wo-
dę, a potem juŜ jedziemy do Jerozolimy na noc-
leg. W piątym dniu jedziemy na plac Świątyni 
Jerozolimskiej i mur płaczu. Przechodzimy przez 
dokładną kontrolę elektroniczną, cierpliwie cze-
kamy w kolejce, aby wejść na plac świątynny, 
jeszcze jedna kontrola i juŜ jesteśmy na placu 
Świątyni. Od trzech tysięcy lat była ta tylko jed-
na Świątynia na miejscu wskazanym przez Boga. 
Wiele razy była niszczona, burzona, profanowa-
na, aŜ całkowicie zniszczona przez Rzymian. 
Dzisiaj na tym miejscu jest meczet muzułmań-
ski. Bóg w swoich zamiarach dopuścił, aby tak 
się stało. Dzisiaj po Świątyni pierwotnej pozo-
stała część murów, które jeszcze wskazują jak 
ogromne było to dzieło. Podchodzimy pod mur 
płaczu, następna kontrola, zakładamy jarmułki i 
tam męŜczyźni rozdzielani są od kobiet, podcho-
dzimy i modlimy się katolickimi modlitwami, a 
śydzi odmawiają swoje modlitwy, angaŜując do 

tego całe ciało i lamentując do Boga o przywró-
cenie Świątyni. W szczeliny pomiędzy kamie-
niami wierni wkładają karteczki z róŜnymi proś-
bami, dziękczynne i wielbiące Boga. WłoŜył teŜ 
tam karteczkę Jan Paweł II w czasie wizyty w 
Izraelu.                                                  

Jan Mikos 
Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 
 

Pielgrzymki w 2012 roku 
Pielgrzymki organizowane 

przez Antoniego Winiarskiego 
    Pielgrzymka KIK do Bawarii - II połowa lipca 
2012. Kapelan: ks. prof. Józef Kozyra. Codzien-
nie Msza św. Organizator i pilot: dr Antoni Wi-
niarski. BliŜsze informacje wkrótce.  
    Uczestników obowiązują zasady wynikające 
z umowy zawartej między KIK a Biurem Podró-
Ŝy. Osoba rezygnująca moŜe stracić wpłaconą 
kwotę do wysokości poniesionych kosztów. 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 
Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji Kato-
lickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne.  
14.04.2012 sobota przed Białą Niedzielą. Sank-
tuaria w Krakowie: M.B. Smętnej Dobrodziejki i 
Miłosierdzia BoŜego. Koszt 30 zł. wyj. godz. 
7:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 7:15 z pl. 
Andrzeja. Przyj. godz. 18:00. wpłata przy zapi-
sie. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, 
przewodnik, opłaty drogowe i parkingowe.  
26-28.05.2012 (sobota-poniedziałek). Licheń - 
Arka. Koszt 300 zł w pok. 3-4 osob. z łazienką 
dopłata do pok. 2-osob. 50 zł od osoby.  
2-12.06.2012. 11 dni, wyjazd w sobotę - Szla-
kiem sanktuariów i najpiękniejszych miejsc w 
Europie: Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, Sło-
wenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja: 
Innsbruck, Vaduz - stolica Lichtensteinu, Zurich 
- stolica Szwajcarii, Einsiedeln, Engelberg, Bled, 
Brezje -  Skofia Loca, Lublana - stolica Słowe-
nii, Postojna -  najpiękniejsza jaskinia Europy. 
MedŜugorie - 5 dni - (Podbrdo, KriŜewacz, Mo-
star, Krawica, spotkanie z wizjonerami w miarę 
moŜliwości, Czinecolo), Maria Bistrica, Plitvice 
- najpiękniejsze wodospady Europy. Wyj. godz. 
6:00 z parafii na Dolnym Tysiącleciu i 6:15 z pl. 
Andrzeja w Katowicach. Koszt: 1980 zł + 65 Eu-
ro na wstępy. Fakultatywnie dla chętnych wy-
jazd na Grossglockner i wyjazd do Dubrownika. 
Świadczenia: przejazd autokarem klimatyzowa-
nym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 osobowych, 10 
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śniadań, 10 ciepłych kolacji, ubezpieczenie NW i 
KL, przewodnik, opłaty autostradowe, parkin-
gowe, autokarowe, wjazdy do miast, opieka du-
chowa kapłana. Wpłata zaliczki 300 zł przy zapi-
sie, 1000 zł do końca marca, całość do końca 
kwietnia.  
 
28-30.09.2012. Rekolekcje KIK w Kokoszy-
cach. Koszt 110 zł własnym transportem lub 160 
zł z przywozem i odwiezieniem autobusem. Peł-
ne wy-Ŝywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy 
zapisie.  
6.10.2012. Sobota, sanktuaria: Mstów i Często-
chowa. Wyj. godz. 7:00 z parafii na Dolnym Ty-
siącleciu i 7:15 z placu Andrzeja w Katowicach. 
Koszt 35 zł. przyj. ok. godz. 18:00. Świadczenia:  
przejazd, ubezpieczenie, opłaty drogowe i par-
kingowe, przewodnik w Mstowie. Wpłata przy 
zapisie.  
    Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697684666, 
e-mail - mikosjan@gmail.com. Telefon stacjo-
narny (po godz. 20:00): 32/2544060.  DyŜur: 
wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu 
Dolnym w godz. 17-18 i w kaŜdy ostatni piątek 
miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy 
kościele Mariackim. Zgłoszenia podczas dyŜu-
rów lub telefonicznie. Zgłoszenia przy braku 
wpłat traktowane będą jako rezerwowe. Kolej-
ność siedzeń w autokarze wg zapisów i dokona-
nych wpłat zaliczek lub całości.  
 
 

Stypendium Funduszu Stypendialnego 
KIK w Warszawie 

(fragmenty) 
    W aktualnej edycji w ramach funduszu sty-
pendialnego KIK przyznane zostaną Stypendia 
Wtajemniczenia (naukowe), Stypendia Kreatyw-
ności (związane z rozwojem i edukacja niefor-
malną) oraz Stypendia Dobrodzieja (profilowane 
przez fundatora). Informacje na stronie 
http://www.kik.waw.pl/rozmaitosci/fundusz-
stypendialny-kik/.  
    W razie zainteresowania, ewentualnych pytań, 
proszę o kontakt z Julią Rościszewską - Koordy-
natorem Funduszu Stypendialnego KIK pod ad-
resem fundusz.stypendialny@kik.waw.pl. 

Krzysztof Sawicki 
Sekretarz Komisji Stypendialnej KIK 

Uwaga! Wniosek o stypendium musi być zaopi-
niowany przez zarząd KIK, z terenu którego jest 
osoba ubiegająca się o stypendium. 

Krucjata Ró Ŝańcowa za Ojczyznę 
Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka róŜań-
ca, więcej informacji na stronie:  
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 

Z róŜańcem przeciw kryzysowi 
    Po siedmiu miesiącach od zainicjowania Kru-
cjata RóŜańcowa za Ojczyznę skupia ponad 75 
tysięcy uczestników, w tym 12 biskupów. (…) 
Tygodnik Solidarność, 17 II 2012, str. 30-31. 

 
Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 

w dniu 9 lutego 2012 roku. 
1. Omówiono sprawy organizacyjne związane 
z organizowanymi lub współorganizowanymi 
przez KIK rekolekcjami w 2012 roku. 
Czechowice – Dziedzice - termin 9 - 11 marca. 
Koszt 160 zł pokój 2 osobowy, 200 zł pokój 1 
osobowy. Pełna informacja na stronie interneto-
wej KIK  i biuletynie. 
    Kokoszyce – termin 28 – 30 września. Koszt 
160 zł z dojazdem, 110 zł bez dojazdu.  
    Rekolekcje Wielkopostne w Katowicach: 
Rekolekcje będzie głosił ks. dr Andrzej Suchoń. 
Termin: 11 – 13 marca 2012, 
Kościół p.w. św. Kazimierza (garnizonowy) w 
Katowicach. 
Program:    11.03 (niedziela) – godz. 19.00 Msza 
św. z homilią. 
12.03, 13.03 (poniedziałek – wtorek): 
godz. 17.00 nauka, 
godz. 17.30 Adoracja i spowiedź, 
godz. 18.00 Msza św. z nauką. 
2. Omówiono najwaŜniejsze sprawy organiza-
cyjne związane z Walnym Zebraniem Sprawoz-
dawczo-Wyborczym KIK w dniu 17 marca. Na 
zebranie Zarządu 8 marca będą przygotowane 
sprawozdania merytoryczne i finansowe za ka-
dencję oraz za rok 2011 celem zatwierdzenia ich 
przez Walne Zebranie. 
3. Sprawy członkowskie: Przyjęto do grona 
członków KIK 6 osób (4 sekcja Zabrze i 2 sekcja 
Tysiąclecie Dolne). 
4. RozwaŜania (krótkie do 4 minut) przy XIV 
stacji Drogo KrzyŜowej prowadzonej ulicami 
Katowic przygotuje Danka Sobczyk. 
5.  Ustalono termin pielgrzymki KIK do Matki 
Boskiej Boguckiej – niedziela 20 maja. Wyjście 
sprzed siedziby Klubu godzina 15.30, Msza św. 
w Bogucicach – godzina 17.00. 
6. Podjęto uchwałę w sprawie organizacji w dniu 
1 czerwca imprezy środowiskowej dla dzieci pod 
hasłem „I przez nas ma świat lepszym być”. Im-
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preza jak co roku odbędzie się w ogrodach Kurii 
Metropolitalnej w Katowicach. 

Andrzej Dawidowski 
 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach 
w dniu 8 marca 2012 roku. 

1. Omówiono sprawy organizacyjne i meryto-
ryczne związane z Walnym Zebraniu Delegatów 
KIK w Katowicach w dniu 17 marca 2012r. 
- w sekcjach problemowych wybrano 37 delega-
tów do których wysłano pisemne zawiadomienie 
o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania 
Delegatów, 
- zaproszono na WZD członków honorowych, 
kapelanów sekcji oraz Przewodniczących sekcji, 
którzy nie są delegatami, 
- przyjęto sprawozdania merytoryczne i finan-
sowe za kadencje 2009-2011 i za rok 2011. 
Sprawozdania te zostaną przedstawione delega-
tom na WZD, 
- postanowiono wystąpić do WZD o nadanie 
godności członka honorowego KIK w Katowi-
cach ks. dr Andrzejowi Suchoniowi kapelanowi 
sekcji Katowice Śródmieście, 
- omówiono sprawy organizacyjne i gospodarcze 
związane z WZD, 
- omówiono sprawy personalne związane z 
WZD, 
- postanowione przygotować na WZD uchwały 
dotyczące zgodności działania Rządu RP z Kon-
kordatem – sprawa Funduszu Kościelnego oraz 
podziękowanie za emisję programów katolickich 
dla TV TRWAM i Radia Maryja. 
2. Rekolekcje Wielkopostne KIK w dniach 11 – 
13 marca w kościele garnizonowym – rozpropa-
gować w jak najszerszym gronie przyjaciół KIK. 
3. Prezes Antoni Winiarski przedstawił Spra-
wozdanie z działalności Rady Ruchów Katolic-
kich, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych 
Archidiecezji Katowickiej oraz z Ogólnopol-
skiego Spotkania Diecezjalnych Rad Ruchów 
Katolickich. Ogólnopolski Marsz za śyciem od-
będzie się 3 czerwca. W Katowicach głównymi 
organizatorami są Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich, Akcja Katolicka, Rycerze Kolumba. 

Andrzej Dawidowski 
 

Sekcja Wiedzy Religijnej 
– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-
cu w drugą środę odbywają się interesujące spo-
tkania. Od godz. 17 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na róŜne 
pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 
O godz. 18 pochylamy się nad Pismem Świętym.  

Antoni Winiarski 
 
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 


