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Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, nie-
wielu moŜnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby 
zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniŜyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone 
według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróŜnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się Ŝadne 
stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla 
nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, 
w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. 1 Kor 1,26-31 
 
 

Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi  
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 
 

Anioł Pański – niedziela 19 VIII 2012 r. 
„Witam Polaków! W tych dniach gościem Ko-
ścioła prawosławnego w Polsce jest Patriarcha 
Moskwy i Wszechrusi Cyryl I. Serdecznie po-
zdrawiam Jego Świątobliwość oraz wszystkich 
wiernych prawosławnych. Program tej wizyty 
obejmował równieŜ spotkania z biskupami kato-
lickimi i wspólną deklarację o woli budowania 
braterskiej jedności i współpracy naszych Kościo-
łów na rzecz krzewienia ewangelicznych wartości 
we współczesnym świecie, w duchu tej samej 
wiary w Jezusa Chrystusa. Jest to waŜne wyda-
rzenie, które budzi nadzieję na przyszłość. Jego 
owoce zawierzam łaskawości Maryi, wypraszając 
BoŜe błogosławieństwo. Niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus!”. 

 
Audiencja ogólna – środa 22 VIII 2012 r. 

 „Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Najświęt-
szej Maryi Pannie Królowej zawierzam was, tu 
obecnych, wasze rodziny i waszą ojczyznę. Pod-
dając się pod Jej matczyne panowanie, radujcie 
się Jej opieką i BoŜym błogosławieństwem! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”. 

 
Anioł Pański – niedziela 26 VII 2012 r. 

„Pozdrawiam Polaków. Tym pozdrowieniem 
obejmuję równieŜ Biskupów polskich i pielgrzy-
mów zgromadzonych na Jasnej Górze. «Maryjo, 
jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam» – powta-

rzając to wyznanie miłości do Matki Boga, ma-
my świadomość, Ŝe oznacza ono równieŜ zobo-
wiązanie do wierności i posłuszeństwa wobec Jej 
Syna: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-
wie» (J 2, 5). Niech Maryja otacza was zawsze 
swoją opieką! Serdecznie wam błogosławię”. 
 

Audiencja ogólna – środa 29 VIII 2012 r. 
„Moi drodzy, męczeństwo św. Jana Chrzciciela, 
które dziś wspominamy, uświadamia nam, Ŝe 
wiara budowana na więzi z Bogiem uzdalnia 
człowieka do dochowania wierności dobru i 
prawdzie nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary. Jak 
Jan trwajmy przy Bogu na modlitwie, aby kom-
promis ze złem i kłamstwem tego świata nie fał-
szował naszego Ŝycia. Niech Bóg wam błogo-
sławi!”. 
                      http://www.radiovaticana.org/pol 
 
 

Rekolekcje w Kokoszycach 
    W tym roku rekolekcje KIK-u w Katowicach 
odbędą się od piątku 28 IX (rozpoczęcie kolacją) 
do niedzieli 30 IX (zakończenie obiadem). Reko-
lekcje będzie prowadził ks. dr Krzysztof Szy-
mański z parafii św. Barbary w Nowym Bieru-
niu. Zapisy i sprawy organizacyjne prowadzi Jan 
Mikos (032 254 40 60, 697 684 666 (GSM)  
mikosjan@gmail.com). 
    Przy dojeździe na własny koszt opłata wynosi 
110 zł, w przypadku uczestnictwa wraz z prze-
jazdem z Katowic - 160 zł). 
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Kongres Katolickich Ruchów,  
Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych 

1-2.10.2011 – Katowice 
    Kongres został zorganizowany przez Radę 
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiece-
zji Katowickiej. Hasło Kongresu było następują-
ce: „Kościół domem i szkołą komunii”. Oprócz 
wykładów, były równieŜ kilkuminutowe wpro-
wadzenia do paneli. Będą one zamieszczane 
w kolejnych numerach "Dlatego".  
Panel A 4 Uporządkowanie emocji drogą do 

komunii z Bogiem 
    Na wyznaczony temat warto spojrzeć z szer-
szej perspektywy. śycie człowieka ma miejsce 
we wspólnocie. Ludzie wzajemnie wywierają na 
siebie wpływ, na swoje myśli, zachowania 
i emocje. MoŜemy tu mówić o zagadnieniu po-
stawy w znaczeniu psychologicznym. Wg. Zim-
bardo - Postawa - względnie trwała zabarwiona 
emocjonalnie gotowość do reagowania w pewien 
spójny czy konsekwentny sposób wobec pewnej 
osoby grupy czy sytuacji. 
    Postawy religijne (komunia z Bogiem) kształ-
tują się w kontakcie społecznym, przejmowane 
są od innych osób. Postawy wpływają na nasze 
zachowania, nasze zachowanie w pewien sposób 
jest ich konsekwencją. JeŜeli ludzie mogą wpły-
wać na kształtowanie postaw, a postawy wpły-
wają na nasze zachowanie, to poprzez postawy 
moŜemy wpływać na zachowania innych ludzi. 
Postawa człowieka do siebie i innych wpływają 
na postawę wobec Boga i z niej wynika. Przyka-
zanie Boga i bliźniego jest tego przejawem.  
 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Kościół Garnizonowy p.w. św. Barbary w Gli-
wicach – 12 IV 2010 r. 

-------------------------- 
Gen. Dyw. Tadeusz Buk 

Dowódca Wojsk Lądowych RP 
Ukończył WyŜszą Szkołę Oficerską Wojsk 
Pancernych w Poznaniu, studia dowódczo-
sztabowe w USA, a potem takŜe operacyjno-
strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. 
W 2004 r. awansował do stopnia generała 
brygady, zaraz potem jako zastępca dowódcy 
IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego pojechał do Iraku. Po powrocie z misji 
zajął się szkoleniem połączonych sił NATO. 
W 2007 r. był w polskim kontyngencie wojsk 
w Afganistanie. Potem wrócił do Iraku. Został 
odznaczony najwyŜszym odznaczeniem woj-
skowym: KrzyŜem Komandorskim Orderu 
KrzyŜa Wojskowego oraz jednym z wyŜ-
szych odznaczeń cywilnych: KrzyŜem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrze-
śniu ubiegłego roku został dowódcą Wojsk 
Lądowych. Miał 50 lat. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2010 r., str. 21. 

----------------------- 
Palmtop generała Buka 

Z płk. Arturem Pikoniem , szefem szkolenia 
w Dowództwie 12. Szczecińskiej Dywizji 
Zmechanizowanej, przyjacielem śp. Gen. Ta-
deusza Buka, który zginął w katastrofie smo-
leńskiej, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler 
(…) Wielu Ŝołnierzy wspomina generała 
Buka jako profesjonalistę w kaŜdym calu. 
    O tak. Jako kolega i przyjaciel muszę 
powiedzieć, Ŝe organizowane przez niego  

zajęcia czy prowadzone przedsięwzięcia 
szkoleniowe były na wysokim poziomie. 
Choć był wymagający, to miał zawsze wła-
ściwe, spokojne podejście do ludzi, mimo 
Ŝe – jak to w wojsku – zdarzały się nerwy. 
Nigdy nie zachowywał się w taki sposób, by 
na innych patrzeć z góry. Gdy ktoś był jego 
przyjacielem, to zostawał nim do samego 
końca. I nie przeszkadzało mu, czy jest 
równy mu stopniem, czy tylko szeregowym. 
Wykazywał się duŜym profesjonalizmem 
i nowatorstwem. Szczególnie, jak został 
dowódcą 34. Brygady, miał kilka nowych 
pomysłów, które wprowadzał. (…) 

Nasz Dziennik, 20 VIII 2012 r., str. 5 
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    Postawa jest strukturą złoŜoną w której wyróŜ-
niamy komponenty: 
• emocjonalne – reakcje, emocje, uczucia związa-
ne z przedmiotem naszej postawy  
• poznawcze – zawierają się tu myśli i przekona-
nia odnośnie przedmiotu postawy (konkretnego 
obiektu, przedmiotu – myśli, przekonania, wiedza 
o przedmiocie postawy)  
• behawioralne – (ang. behavior – zachowanie) 
komponent ten dotyczy naszego zachowania wo-
bec przedmiotu postawy. JeŜeli kogoś lubię, to 
nie odwracam się do niego tyłem, nie omijam go 
szerokim łukiem, lecz wręcz przeciwnie – szu-
kam kontaktu. 
           Wymiary postawy  
• znak postawy: 
- dodatni (pozytywna) 
- ujemny (negatywna) 
- zerowy (neutralna) są one teoretyczne gdyŜ nie 
moŜna mówić o całkowitej postawie zerowej  
- ambiwalentne – postawy w których emocje są 
zmienne  
• siła postaw: polega ona na ocenie, zaleŜy ona od 
informacji jakie mamy, chodzi tu o natęŜenie sto-
sunku. 
    Takie spojrzenie na temat: Uporządkowanie 
emocji drogą do komunii z Bogiem ma na celu 
bardziej praktyczne i konkretne, a takŜe osobiste 
spojrzenie na zagadnienie. Reasumując, to co 
czuję, co myślę i robię musi mieć odniesienia do 
Boga, by było uporządkowane. 

Prowadzący panel Ks. Marian Wandrasz 
 

 
Rok 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi 

KAZANIE SIÓDME – Cd.  
Przyrodzone prawo wieczne 
jest i źrzódło innych praw.  
To przyrodzone prawo jest 
wieczne i nieodmienne, 
i prawie Boskie, na którym 
się inne wszytkie budują i z 
niego jako ze źrzódła rzeki 
wychodzą.  

Naruszone było prawo przyrodzone.  
To prawo grzechami, a zwłaszcza pierworodnym, 
i grubością, a niedbałością, a zdradami szatań-
skimi osłabiło się w ludziach i naruszyło. Bo dru-
dzy dobrego rozumu, który jest tego prawa po-
czątkiem, odstępując, grzechów, które rozum 
przyrodzony ganił, za grzech nie mieli. Jako nie-
czystości z wolnymi od małŜeństwa osobami, abo 

poŜądania i przyzwolenia serdecznego na grzech 
i innych.  
    Warto przeczytać artykuł ks. prof. Czesława 
Bartnika „Co Skarga powiedziałby dziś po-
słom?” zamieszony w „Naszym Dzienniku” 
z 18-19 VIII 2012 r., str. 15-16.    
 

Kazanie - 29 sierpnia 2012 - Środa 
Poleć znajomemu 
21. Tydzień zwykły - Mk 6, 17-29 
W czasach PRL-u wielu ludzi oficjalnie mówiło 
to, czego oczekiwała władza, właściwe poglądy 
ujawniali w domu. 
Jan Chrzciciel upominał nie tylko zwykłych lu-
dzi, ale i samego króla; swoją niezłomną posta-
wę przypłacił Ŝyciem. 
Udawanie, nawet jeśli jest konieczne, moŜe pro-
wadzić do moralnej schizofrenii, a nawet do za-
tracenia osobowości. 
Ks. Eugeniusz Burzyk 
http://diecezja.bielsko.pl/kazanie/1685 - pobra-
łem 29 VIII 2012 r.                    Stanisław Waluś 
 
 

Nawiązując do stanowiska prezydium KIK 
w Katowicach opublikowanego 

w „Dlatego” z VII 2012 na str. 1. 
    Udostępniam Czytelnikom „Dlatego” frag-
menty artykułu Pawła Paliwody z „Gazety Pol-
skiej Codziennie”, które lepiej pozwolą zrozu-
mieć stanowisko Prezydium KIK w Katowicach. 

Stanisław Waluś 
 

Atak na cywilizację 
     Premier Tusk szykuje się do sprzedaŜy pol-
skiej tradycji kulturowej i duchowej czerwono-
liberalnej armii przebranej w szaty feminizmu. 
Wkrótce Polska ma podpisać Konwencję Rady 
Europy ws. zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet. Dla politycznej kariery i poklasku 
w kręgach eurokratów Tusk i PO chcą nałoŜyć 
Polsce i Polakom ideologiczne kajdanki. 
    Konwencja wprowadza nową definicję płci. 
Artykuł 3 dokumentu mówi, Ŝe płeć to „społecz-
nie skonstruowane role, zachowania, działania 
i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za wła-
ściwe dla kobiet i męŜczyzn”. To definicja cał-
kowicie arbitralna. Gorzej. Powiela nonsens od 
dawna lansowany przez autorów lewicowych, Ŝe 
męskość lub kobiecość zaleŜą od okoliczności, 
w jakich Ŝyje dany osobnik. Zupełnie lekcewaŜy 
się tutaj czynnik biologiczny. 
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Widzimisię zamiast reguł 
    To, Ŝe rodzimy się z przypisaną genetycznie 
płcią, nie ma dla twórców konwencji znaczenia. 
To pokłosie ideologii, Ŝe nie ma nic stałego, 
a wszystko ma być zmienne w czasie i zaleŜne od 
okoliczności. Piękno, dobro, prawda. Teraz płeć. 
Giną absolutne normy, zastępowane przez wi-
dzimisię jednostki. Redefinicja płci burzy porzą-
dek w kwestiach rodziny, uderza w Kościół stoją-
cy na straŜy niezmiennych zasad. Jest sprzeczna 
z Konstytucją RP, która płeć traktuje w katego-
riach biologicznych i tym samym rozstrzyga o 
charakterze małŜeństwa jako związku kobiety 
i męŜczyzny.  

Unicestwienie Zachodu 
    Artykuł 12 z kolei stwierdza: „Strony stosują 
konieczne środki, aby promować zmiany w spo-
łecznych i kulturowych wzorcach zachowań ko-
biet i męŜczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, 
zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk 
opartych na pojęciu niŜszości kobiet lub na ste-
reotypowych rolach kobiet i męŜczyzn”. Z góry – 
i bez sensu – zakłada się tutaj, Ŝe „społeczne 
i kulturowe wzorce zachowań kobiet i męŜczyzn” 
są źródłem wszelkiego zła. Ten zapis to szcze-
gólne zagroŜenie dla cywilizacyjnego dorobku 
Zachodu. Stereotypem moŜna nazwać wszystko, 
co lewicy się nie podoba. Przykładowo Matka 
Boska z Dzieciątkiem na ręku jest bardzo stereo-
typowa – uwikłana w macierzyństwo. Niestereo-
typowy jest krucyfiks w urynie albo flaga naro-
dowa w psich ekskrementach. Umiejętnie wyko-
rzystywany art. 12 moŜe doprowadzić do totalne-
go ataku na wszystkie wartości świata zachodnie-
go. Ten zapis nakłada w praktyce na podpisujące 
konwencję państwa (do tej pory zrobiła to Turcja, 
Polska ma być druga) imperatyw walki z ich wła-
snym dziedzictwem historycznym i duchowym. 
(…) 

Zdrada Polski i Polaków 
    Donald Tusk zapowiedział, Ŝe w lipcu podpi-
sze konwencję. Przesunął jednak termin pod 
wpływem społecznych protestów; m.in. środo-
wisk pro-life, episkopatu, stowarzyszeń kobie-
cych i rodzinnych. Zapowiedział rozstrzygniecie 
na wrzesień. Jakie będzie? Jeśli Tusk podpisze, 
będzie to znak albo skrajnej głupoty, albo sprze-
dawczykostwa. (…)                   Paweł Paliwoda 

Gazeta Polska Codziennie, Numer 294 - 
27.08.2012 r., str. 10. 

http://gpcodziennie.pl/12368-atak-na-
cywilizacje.html 

Marsze w obronie Telewizji Trwam 
8 września, sobota 
Starogard Gdański: O godz. 11.00 w kościele 
pw. św. Wojciecha zostanie odprawiona Msza 
Święta, a po niej nastąpi wymarsz 
15 września, sobota 
Mysłowice: O godz. 15.00 Msza św. w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, następnie 
marsz 
22 września, sobota 
Zabrze: O godz. 12.00 Msza św. w kościele pw. 
św. Kamila, a po niej marsz 
29 września, sobota 
III ogólnopolski marsz w Warszawie    
6 października, sobota 
Cieszyn: O godz. 15.00 Msza św. w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny, następnie marsz 

 
Matko, która nas znasz, 
z dziećmi Twymi bądź 

Z Władywostoku do Fatimy 
    W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej 25 sierpnia 2012 r. pere-
grynująca przez świat w obronie Ŝycia kopia 
Ikony Częstochowskiej przybyła do Bielska-
Białej – do kościoła p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.  
    O godz. 18.30 była sprawowana była Msza 
Święta pod przewodnictwem J.E. K. Bpa Piotra 
Gregera. Zaczęliśmy śpiewem pieśni „Jak szczę-
śliwa Polska cała”. We wprowadzeniu powitano 
przedstawicieli Ruchu Pro-Life, którzy wędrują 
z Matką Boską od Oceanu Spokojnego. We 
Mszy Świętej uczestniczyła  Ewa Kowalewska, 
prezes Forum Kobiet Polskich i przedstawiciel 
Human Life International-Polska [więcej na 
stronie http://www.hli.org.pl]. 

 
    W homilii Ks. Biskup powiedział nam, Ŝe Ma-
ryja uczy modlitwy, która jest trwaniem przy 
Bogu, zwłaszcza w chwilach trudnych. Siła 
i skuteczność modlitwy polega przede wszyst-
kim na podporządkowaniu się Duchowi Święte-
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mu. Nawiązując do Ewangelii (cud w Kanie) Ks. 
Biskup zwrócił uwagę na to, Ŝe pan młody jest led-
wie wspomniany, o pannie młodej nie ma nic. Jezus 
jest weselnym gościem, a to jemu słudzy okazują 
posłuszeństwo. Maryja nie zwraca się do Jezusa, jak 
do człowieka, nie prosi o konkretną rzecz, nie błaga 
o cud, a po prostu powierza sprawę Jezusowi. Trzeba 
wielkiej walki o cywilizację Ŝycia, która jest zagro-
Ŝona; trzeba nam uczynić wszystko, aby duchowość 
chrześcijańska nie została zepchnięta. W naszych 
wysiłkach o chrześcijański kształt Europy nie jeste-
śmy sami, jest Ona wspomoŜycielką naszego naro-
du, ale nie tylko – o czym świadczą sanktuaria roz-
siane po Europie. Homilię Ks. Biskup zakończył 
modlitwą, w której między innymi powiedział: Ma-
ryjo, Matko Wcielonego Słowa, powiedz, jak głosić 
światu radosną nowinę o zbawieniu, jak mówić 
o wartości ludzkiego Ŝycia i w tej kwestii nieustannie 
módl się za nami. Mszę św. zakończyliśmy śpiewem 
„Z dawna Polski Tyś Królową”.  
    Msza Święta na poŜegnanie Ikony była spra-
wowana w niedzielę 26 VIII o godz. 6.15. Prze-
wodniczył jej ks. prałat Stanisław Morawa, pro-
boszcz parafii i kustosz Sanktuarium  Matki BoŜej 
Bolesnej w Hałcnowie, który wygłosił teŜ homilię. 
Ks. Morawa powiedział, Ŝe Maryja ciągle wyrusza 
z nieba na ziemię - wymieniając kilka sanktu-
ariów, gdzie miały miejsca objawienia. Nawiązu-
jąc do wędrówki kopii obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej powiedział: śyczymy Tobie, abyś 
miała mniej kłopotów z Ŝyjącymi w kraju nad Wi-
słą, Odrą, Wartą, Bugiem, Olzą i Białą. Powie-
dział, Ŝe smucą Maryję głosy niektórych polskich 
kobiet, które chcą mieć prawo do zabijania Ŝycia, 
smucą teŜ niektóre werdykty sędziów. 

 
    Prawo do Ŝycia traktuje się dziś wybiórczo. 
Pierwszy prawo do aborcji wprowadził Stalin, 
drugim był Hitler i potem nie oszczędzali doro-
słych ludzi, którzy zginęli w wojnach i w prześla-
dowaniach. Dalej powiedział, Ŝe smucą Maryję te 
rzesze katolików, które nie uświęcają niedzieli 

Mszą św., smucą lenistwem, pijaństwem, … Ks. 
Morawa zakończył homilię słowami: „niech ła-
ska Twoja zawsze nam sprzyja”.  
   Zgodnie z zapowiedzią Komunia święta była 
rozdzielana na stopniu komunijnym, w nawach 
bocznych i na chórze (tak samo jak wczoraj wie-
czorem). W nawach bocznych i na chórze na sto-
jąco – wierni podchodzili w procesji, natomiast 
przy ołtarzu wierni przyjmowali Komunię św. na 
klęcząco – głównie korzystając z podwójnych 
klęczników. 

 
    W Polsce wierni mogli się spotkać z kopią 
Cudownego Obrazu w 22 miejscowościach, w 
14 sanktuariach i w 9 katedrach. Więcej na stro-
nie internetowej: 
http://www.odoceanudooceanu.pl/peregrynacjawpolsce 

 
Z Bielska-Białej Ikona pojechała do Czech.  

 
Stanisław Waluś 
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Tradycja kulturowa Górnego Śląska 
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Dlatego”  

    O sprawność fizyczną dbały gniazda „Soko-
łów”. Zdobywano równieŜ wiedzę z zakresu przy-
rodoznawstwa, ziołolecznictwa, zbierano zioła. 
Wielką popularnością cieszyły się koncerty czyli 
występy orkiestry dętej, zabawy, w których brali 
udział zrzeszeni i niezrzeszeni z całej okolicy. 
Świadczyło to teŜ o atrakcyjności polskiej kultury. 
    Szczególną aktywność wykazała organizacja 
młodzieŜowa załoŜona przez ks. Bończyka 
w 1871r. w Bytomiu; Towarzystwo Alojzjanów 
zlikwidowane 1897 r. przez kardynała Koppa. Ob-
jęła ona niemal wszystkie większe osady górnoślą-
skie. DuŜy przemysł, który zatrudniał szeregi mło-
dych robotników oraz stosunkowo wysoki poziom 
oświaty sprzyjały rozwojowi tego typu organizacji. 
Wielkie skupisko młodzieŜy potrzebowało maso-
wej rozrywki. Atrakcyjność Towarzystwa Alojzja-
nów polegała na świadomie wprowadzonym ele-
mencie laicyzującym. Śpiew religijny uzupełniali 
śpiewem towarzyskim i patriotyczną piosenką, 
wspólne modły przekształcały się w chóralne de-
klamacje. Pogadanki religijne przeplatali oświato-
wymi, pielgrzymki przekształcali w wycieczki kra-
joznawcze o charakterze patriotycznym. Wyjątek 
ze sprawozdań: „Członkowie czytają sobie pisma 
polskie, ksiąŜki historyczne, śpiewają piosenki  
i kaŜdy ma coś do powiedzenia. Chodziło o dysku-
sję i  przez to do aktywizacji społeczeństwa.” 

Oddziaływanie na ludność  
poprzez teatry amatorskie 

    Oddziaływanie sceny amatorskiej na Śląsku było 
długotrwałe zwaŜywszy na ilość scen amatorskich, 
częstotliwość ich występów. Ale teatr  amatorski 
oddziaływał  nie tylko  w czasie występów, jego 
promieniowanie kulturalne rozpoczynało się wraz 
z próbami zespołu, wraz z rozpisywaniem ról 
i przygotowywaniem rekwizytów, w czym brało 
udział niemal całe środowisko. 
   Tam gdzie działali pisarze ludowi Ŝycie teatralne 
kwitnęło np. w Królewskiej Hucie od 1870 r. gdzie 
obaj Ligoniowie współpracowali ze sceną. Juliusz 
pisał sztuki, Jan występował w Siemianowicach 
gdzie krzątali się Szędzielorz, Kołodziej. W Pieka-
rach w teatr zaangaŜowani byli Hajda i Jesionowski. 
    Opracowano na podstawie ksiąŜki Jadwigi Ku-
cianki „Śląscy pisarze ludowi 1800-1914” oraz na 
podstawie wykładu dr Ireny Mierzwy wygłoszone-
go 12.01.1981 r. na zebraniu KIK w Katowicach. 

Anna Wowra 
Ciąg dalszy w następnym numerach „Dlatego” 

Kapłan spod znaku Maryi 
(ks. Stanisław Sierla) 

Sądowy „Wielki Czwartek”   
    - Na pierwszą rozprawę czekałem dosyć długo 
– opowiada dalej ks. Sierla. – Odbyła się w Są-
dzie Wojewódzkim w Katowicach 22 marca 1951 
roku, w największej Sali, gdyŜ miała to być roz-
prawa pokazowa, aby odstraszyć parafie od pro-
wadzenia spotkań sodalicyjnych. Nieprzypadko-
wo był to Wielki Czwartek. Odczytaliśmy to jako 
znak od Boga. Powiedziałem: „Chłopcy, dzisiaj 
Chrystus jest w nas sądzony”. Przed salą rozpraw 
stał szpaler młodych ludzi. Byli to przewaŜnie 
studenci medycyny, koledzy Janka Gajdzika. 
     Na Sali rozpoznawaliśmy nasze rodziny, 
księŜy, koleŜanki i kolegów z Sodalicji. Kiedy 
sędzia zapytał Alojzego Brzozę, czy przyznaje 
się do winy, Alojzy wziął głęboki oddech i po-
wiedział: „Nie, nie przyznaję się!”. Na Sali roz-
legł się szmer. Sędzia wskazując na akta powie-
dział: „PrzecieŜ oskarŜony to własnoręcznie 
podpisał”. Padła odpowiedź: „Bo zostałem do 
tego zmuszony. Byłem maltretowany i nie wiem, 
co podpisywałem”. Podobnie odpowiadali wszy-
scy oskarŜeni. Odwołaliśmy wszystkie zeznania 
złoŜone w czasie śledztwa. Nastąpiła konsterna-
cja. Nasi śledczy szeptali, Ŝe oni nam jeszcze 
pokaŜą, Ŝe nie wyjdziemy Ŝywi z więzienia. Po 
przerwie dwóch świadków równieŜ odwołało 
swoje zeznania i zostało na sali aresztowanych. 
Wróciliśmy z mieszanymi uczuciami do więzie-
nia. Z jednej strony cieszyliśmy się, Ŝe świat się 
dowiedział, co się dzieje za tymi murami, 
a z drugiej strony obawialiśmy się najgorszego 
ze strony naszych „śledzi”. Pan Wyględa, do-
świadczony więzień, powiedział do mnie: „Na-
warzyliście sobie piwa. Tak tylko młodzi mogli 
postąpić”. Modliłem się do matki BoŜej, aby nas 
obroniła. Mijały tygodnie i nie było Ŝadnego 
przesłuchania.          Małgorzata Kulisiewicz, fd 

Źródło, 14/2008, str. 8-9. 
Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 
30. rocznica odejścia do Pana 

ks. Józefa Dancha 
    W czerwcowym numerze „Dlatego” zamiesz-
czony został tekst „Ks. Józef Danch 1945 – 
1982”, którego autorem jest Wojciech Sala. 10 
sierpnia tego roku przypadła 30. rocznica śmierci 
w wypadku drogowym, podczas jazdy do szpita-
la z posługą kapłańską naszego duszpasterza, 
którego nazywaliśmy „Ziutem”. 
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    Ola i Józek powiedzieli mi, Ŝe jadą do Cieszy-
na, aby uczestniczyć w Parafii Imienia Najświęt-
szej Marii Panny w dzielnicy Cieszyn Bobrek we 
Mszy św. za ks. Józefa Dancha. Dołączyłem się 
do Nich. Mszę św. sprawował ks. Proboszcz 
Zdzisław Zieleźnik.  

 
    We wstępie do Mszy św. Ks. Proboszcz po-
wiedział, Ŝe gdy ks. Józef Danch został probosz-
czem, to zaczął od budowy salek katechetycz-
nych. Po Mszy św. poszliśmy pomodlić się przy 
grobie Ks. Ziuta. 

 
Proboszcz Józef Danch, urodził się 15 II 1945 r., 
świecenia kapłańskie otrzymał 8 IV 1971 r., odszedł  
do Pana 10 VIII 1982 r. 

 
    Potem poszliśmy zobaczyć dzieło Ks. Józefa 
Dancha, jako proboszcza – salki katechetyczne 
zbudowane przy plebanii.       Stanisław Waluś 

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

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

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru 
    Tu, na Jasnej Górze, podejmujemy kaŜdego 
dnia na nowo modlitwę, która stała się swoistym 
świadkiem naszych dziejów i zmagań Narodu, 
wiązaną jeszcze ze świętym Wojciechem - Bo-
gurodzica Dziewica. Tu przywołujemy niezwy-
kłe doświadczenie obecności Maryi w Jasnogór-
skiej Ikonie i początek Pospolitej Rzeczy kilku 
narodów w środku Europy. Tu przywołujemy 
troskę świętej królowej Jadwigi o to królewskie 
sanktuarium i jej modlitwę przed obliczem Ma-
ryi. Przywołujemy szczególne, przez pokolenia 
narastające rozmiłowanie Narodu w Najświętszej 
Panience - aŜ do historycznej obrony przed 
Szwedami. 
    Tu brzmią nam w sercach królewskie Śluby 
Jana Kazimierza z archikatedry lwowskiej, 
w których nie tylko potwierdził Jej królowanie, 
ale przywołał dwanaście przynaleŜnych mu tytu-
łów, z racji na które Rzeczpospolitą Jej władzy 
poddaje. Oto, Maryjo, twoja korona z gwiazd 
dwunastu. Jesteś Królową Korony Polskiej. Oto, 
Narodzie, twoja Królowa - niewyczerpalne juŜ 
źródło twojej suwerenności. To dlatego obrona 
Jasnej Góry w dniach szwedzkiego potopu była 
tak mocnym wydarzeniem społecznym, bo juŜ 
wtedy była to obrona źródła narodowej wolności 
i suwerenności. Tu bowiem zawsze byliśmy 
wolni, nawet gdy zabrakło struktur własnego 
państwa. A moŜe szczególnie wtedy. Tu na no-
wo mogliśmy uczyć się wolności, gdy jej brako-
wało.  
    Tu przywołujemy milenijne Śluby Narodu 
Polskiego, spisane przez Wielkiego Prymasa Ty-
siąclecia, ciągle czekające na pełną realizację, 
aby Polska stała się rzeczywistym Królestwem 
Maryi i Jej Syna - Jezusa Chrystusa. 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 
 
 

Warto przeczytać 
Komu i czemu mają słuŜyć reformy tandemu 

Hall – Szumilas? 
Nasz Dziennik, Magazyn Nr 1, 25-26 VIII 2012 

W krainie nowej utopii – str. 2 
Co boli polską szkołę? – str. 3-4 
Aktywny rodzic – str. 5 
Podręczniki – pole minowe – str. 6-7 



 8 

Jak nie stracić dziecka w szkole – str. 8 
Tworzymy biblioteki domowe! – str. 9 
Edukacja w domu – str. 10-11 
Biblioteka Polaka – str. 12 

Stanisław Waluś  
 

In vitro 
    Sztuczna technika reprodukcji 
człowieka typu heterologiczne-
go (z uŜyciem dawcy gamet) 
doprowadziła do zjawiska „wie-
lorodzicowości”. Zjawisko to 
polega na tym, ze dziecko ma 
innego ojca genetycznego, a in-
nego prawnego (gdy uŜywane są 

plemniki pochodzące od dawcy) lub teŜ inną 
matkę genetyczną, a inną prawną (gdy uŜywana 
jest komórka jajowa dawczyni). Na płaszczyźnie 
społeczno-psychologicznej naleŜy stwierdzić, Ŝe 
zjawisko „wielorodzicowości” pozbawia dziecko 
prawa do identyfikacji z własnymi rodzicami: kto 
jest moim rzeczywistym ojcem?; kto jest moją 
rzeczywistą matką?  
Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, 
www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 52. 
 

Katolicyzm antykatolicki 
    (…) No bo co z tego na przykład, Ŝe większość 
parlamentarzystów w polskim parlamencie to ka-
tolicy, skoro od lat nie potrafią połoŜyć kresu na-
wet takiemu skandalowi, jak legalne mordowanie 
dzieci? Jak to jest, Ŝe zamiast zakazać procedury 
In vitro, „katoliccy” posłowie smaŜą prawo, we-
dle którego będzie moŜna dzieci wyrzucać do 
ścieków albo trzymać w lodówkach? Autorka 
niedopuszczalnego moralnie projektu, który ma 
najwięcej szans na uchwalenie, to – a jakŜe - ka-
toliczka. (…)                   Franciszek Kucharczak, 

 Gość Niedzielny, 26 VIII 2012, str. 35. 
Stanisław Waluś 

 
Muszą obudzić i połączyć się narody! 

czyli 
O Unii Narodów połączonych wspólną modlitwą 

    Obserwując świat dokoła nas moŜna dojść do 
wniosku, Ŝe prawie wszystkie rządy na tym świe-
cie, nawet te wybrane w niby, jak się to zwykło 
mówić, demokratycznych wyborach, nazajutrz po 
ogłoszeniu wyniku tych wyborów, rozpoczynają 
walkę z narodem, a więc takŜe z tymi, którzy im 
pomogli tę władzę posiąść. 

    W większości państw na świecie narody Ŝyją 
w niewoli. W niewoli rządzących, w niewoli par-
tii politycznych, w niewoli finansjery, w niewoli 
medycznej mafii, w niewoli sprzedajnych me-
diów, itd., itd. 
    Wielu z nas ma nadzieję, Ŝe ta czy inna partia 
polityczna, dzisiaj ta, a jutro inna, bo tamta się 
nie sprawdziła, wyzwolą nas z tej niewoli. Nie-
stety, poza nadziejami i marzeniami, brak jest 
dowodów na to, aby same partie polityczne do-
konały tych z dawna oczekiwanych przemian. 
Widać to na wielu przykładach, nie tylko w Pol-
sce, ale i w innych krajach świata. 
    Nasi bracia Węgrzy wkroczyli na właściwą 
drogę, nie, dlatego, Ŝe wreszcie pojawiła się 
u nich silna partia polityczna i silny narodowy 
przywódca, ale dlatego, Ŝe naród węgierski po-
wstał z kolan, najpierw upadłszy na kolana przed 
Bogiem, i z róŜańcem w ręku poparł zdrowe siły 
polityczne na Węgrzech. A miłosierny Bóg wy-
słuchał ich modlitwy. A Jego Matka przyszła im 
z pomocą. 
    Po ludzku patrząc na ten świat, nie widać 
większych nadziei, aby uchronić naród polskich 
od niewoli germańskiej, czy rosyjskiej. Podobnie 
sprawy się miały po II wojnie światowej w Au-
strii, która znalazła się ‘pod opieką’ armii ra-
dzieckiej. A jednak w roku 1955 armia radziecka 
opuściła Austrię. Więcej szczegółów na ten te-
mat moŜna znaleźć w artykule, który zamieści-
łem na moim blogu p.t. „Wyzwolenie z niewoli 
sowieckiej”. 
    A czy historia narodu polskiego teŜ nie jest 
bogata i pouczająca, jeśli chodzi o Opatrzność 
BoŜą? Musimy odkryć odwieczną prawdę, Ŝe 
bez Boga nic uczynić nie moŜemy. Ale takŜe i tę 
prawdę, Ŝe moc jest w narodach a nie w partiach 
politycznych. 
   Nigdy nie wyzwolimy się spod antypolskich, 
zdradzieckich rządów, jeśli w wyborach będą 
w większości uczestniczyć tylko poplecznicy 
złodziei, zdrajców i złoczyńców. 
    Nigdy nie wyzwolimy się z niewoli partii poli-
tycznych, jeśli naród przekaŜe władzę partii, czy 
partiom, które będą realizować swoje partyjne 
programy, a nie będą słuchać i realizować tego, 
czego domaga się naród. Kiedy będą troszczyć 
się o losy swojej partii i swoich popleczników, 
a nie o losy Polski i Polaków. 
    Nigdy nie wyzwolimy się z niewoli finansjery, 
i to głównie międzynarodowej, jeśli nie będzie-
my wspierać naszych polskich banków i naszych 
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polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-
poŜyczkowych. 
    Nigdy nie wyzwolimy się z niewoli medycznej 
mafii, głównie międzynarodowej, jeśli troska o 
zdrowie nie będzie waŜniejsza od troski o choro-
by. Ale o to, musimy się troszczyć sami, bo ani 
lekarz, ani aptekarz, za nas tego nie uczyni. 
    Nigdy nie wyzwolimy się z niewoli sprzedaj-
nych, antypolskich mediów tzw. głównego ście-
ku, inaczej mówiąc rynsztoku i szamba, jeśli co-
dziennie będziemy kupować „GW” i oglądać 
TVN, a nie będziemy bronić i korzystać z praw-
dziwie polskich i patriotycznych mediów, jak 
„Nasz Dziennik”, TV Trwam, Radio Maryja, czy 
„Gazeta Polska”, „Nowe Państwo”, „Nasza Pol-
ska” i im podobne. 
    Główną przyczyną naszych wszelkich nie-
szczęść, utrapień i chorób, jest nasza bierność 
i niewiedza. Polityka, to nie są brudne sprawy, to 
jest odpowiedzialna troska o losy Polski i Pola-
ków. Dlatego kaŜda Polka i kaŜdy Polak muszą 
się interesować polityką, patrzeć na ręce polity-
ków, bo od ich poczynań zaleŜy dobro kaŜdego 
z nas, dobro naszych rodzin, dobro narodu i pań-
stwa polskiego. Ale takŜe i wszelkie zło, przez 
nich tolerowane lub generowane.  
    Polityka, to są brudne sprawy, ale tylko wtedy, 
gdy nieodpowiedzialny za swoje dobro i swoje losy 
naród, oddaje władzę w ręce nierobów, nieuków, 
złoczyńców, złodziei i zdrajców. Tylko wtedy. 
    Pieniądz stał się dla wielu z nas bogiem, celem 
najwyŜszym, i największym dobrem. A zapo-
mnieliśmy o Bogu, dawcy i gwarancie wszelkie-
go dobra i pomyślności na tej ziemi i w wieczno-
ści. Zapomnieliśmy takŜe o Ojczyźnie i rodzinie, 
czyli o naszej przyszłości. 
    Wydaje się nam, Ŝe pieniądz, to wszystko. 
Tymczasem, 
Za pieniądze moŜesz przekupić polityka, ale nie 
Boga. 
Za pieniądze moŜesz kupić człowieka, ale nie 
przyjaciele, raczej wroga. 
Za pieniądze moŜesz kupić dom, ale nie szczęście 
w rodzinie. 
Za pieniądze moŜesz kupić „GW”, ale nie prawdę. 
Za pieniądze moŜna kupić mądrą ksiąŜkę, ale nie 
zdrowy rozsądek. 
Za pieniądze moŜesz kupić medykamenty, ale nie 
zdrowie. 
Za pieniądze moŜesz zdobyć kobietę, ale nie mi-
łość. 
Za pieniądze moŜesz kupić zegarek, ale nie czas. 

Za pieniądze moŜesz sprzedać naród, ale naród 
ci tego nigdy nie zapomni! I co najwaŜniejsze, w 
pogoni za pieniądzem moŜesz stracić wszystko, i 
zdrowie, i rodzinę, i ojczyznę, i wiarę. 
   Kilka dni temu ukazał się w „Naszym Dzien-
niku” artykuł prof. Mattei o sytuacji rodziny we 
Włoszech. Tekst ten moŜna znaleźć na moim 
blogu p.t. „Rodzina remedium na kryzys”. Jest 
tam bardzo piękna i na czasie myśl-hasło, które 
i my Polacy moglibyśmy przyjąć, jako swoje 
i zastąpić nim nasze wiekowe juŜ hasło „Bóg – 
Honor – Ojczyzna”. To hasło, którym posługują 
się Włosi brzmi „Bóg – Ojczyzna – Rodzina”. 
    Myślę, Ŝe na obecne czasy jest ono nam bar-
dzo potrzebne. Jeśli nie uratujemy rodziny, to na 
niewiele nam się przyda nasz honor. Jeśli nie 
uratujemy rodziny, to nie uratujemy i Ojczyzny. 
Skrót B+O+R kojarzy mi się ponadto, jako skrót 
od Bractwa Obrońców Rodziny. 
    Rodzina, Ojczyzna i Wiara, to są te fundamen-
ty, które dzisiaj są atakowane i wyniszczane naj-
bardziej, bo one właśnie stanowią o naszej sile 
lub słabości, o sile państwa i o sile narodu. 
    Niewola, jaką nam zgotowali ci, którym naród 
przekazał władzę odzyskamy tylko wówczas, gdy 
naród cały obudzi się z uśpienia. Mało tego, sami 
Węgrzy mogą nie podołać tym problemom, które 
im gotują ich wrogowie. Sami Polacy teŜ nie będą 
w stanie podnieść się z upadku. Tutaj potrzebna 
jest przebudzenie wszystkich narodów, jak świat 
długi i szeroki. I wsparcie Niebios. 
    Dlatego módlmy się do Wszechmogącego 
Boga, Ojca ludów i narodów, aby w miłosierdziu 
swoim wsparł w walce o przetrwanie i doprowa-
dził do zwycięstwa dobra nad złem: Polaków 
i Węgrów, Hiszpanów i Portugalczyków, Wło-
chów i Francuzów, Kolumbijczyków i miesz-
kańców Meksyku, oraz udręczony i wyzyskiwa-
ny w nieludzki sposób naród chiński, a takŜe, 
aby z serc i umysłów Niemców i Rosjan usunął 
wszelką wrogość, podłość i chęć panowania nad 
innymi narodami.  
    Narody, mające jeszcze Boga w sercu i ufność 
w BoŜe miłosierdzie i opiekę Matki BoŜej, z ró-
Ŝańcem w ręku muszą solidarnie stanąć w obro-
nie wiary, ojczyzny i rodziny oraz pokoju i wol-
ności na tym świecie! 
    Nikt inny za nas tego nie uczyni! Bardziej niŜ 
Unii Europejskiej w obecnym wydaniu, potrzeb-
na jest nam wszystkim Unia Narodów połączo-
nych wspólną modlitwą! 

Emanuel CzyŜo - Kanada 



 10 

Warto posłuchać 

 
 

01. Europo, nie moŜesz Ŝyć bez Boga 
02. Nasza niedzielo wyczekiwana 
03. Bóg daje miłość prawdziwą 
04. Otoczmy troską Ŝycie 
05. Wiara, nadzieja i miłość 
06. Kto śpiewa, modli się dwa razy 
07. Rodzina miłością silna 
08. Patriotyzm 
09. Ojciec miłosierny 
10. Moja wiaro 
11. Tylko miłość pozostanie 

Stanisław Waluś 
 
 

NASZE ROCZNICE 
400 lat temu (27 września 1612 r.) w Krakowie 
zmarł ks. Piotr Skarga, jezuita, znakomity kazno-
dzieja, autor Kazań Sejmowych. 
150 lat temu (15 września 1862 r.) zmarł Włady-
sław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), poeta.  
Podobnie jak Mickiewicz, pisał w języku polskim 
i uwaŜał się za Polaka. 
95 lat temu (20 września 1917 r.) dzięki zabie-
gom dyplomatycznym Romana Dmowskiego, 
utworzony przez niego w ParyŜu Polski Komitet 
Narodowy został uznany przez rządy Francji, 
Wielkiej Brytanii i Włoch za jedyną reprezentację 
polskiego narodu. 
45 lat temu (10 września 1967 r.) Prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński dokonał koronacji cuda-
mi słynącego obrazu Matki BoŜej w Gietrzwał-
dzie na Warmii. 

                Wybrała Barbara Kwaśnik 
 
 

Powstanie Warszawskie 
   W sierpniu 2011 r. w tygodniku „UwaŜam Rze” 
została przedstawiona mapa, na której pokazano 
regiony, w których oddziały idące na pomoc Po-
wstaniu zostały zatrzymane w walce lub rozbrojo-
ne lub zatrzymane przez Niemców lub Rosjan.    

 
 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012 
Wrzesień: Ogólna: Aby postępowanie polityków 
cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiło-
wanie prawdy. Misyjna: Aby we wspólnotach 
chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiaro-
wania misjonarzy, kapłanów i wiernych świec-
kich, a takŜe konkretnych zasobów Kościołom 
uboŜszym.  

 
Krucjata Ró Ŝańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka róŜań-
ca, więcej informacji na stronie:  
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 
 

Rekolekcje w Kokoszycach 
W tym roku rekolekcje KIK-u w Katowicach 
odbędą się od piątku 28 IX (rozpoczęcie kolacją) 
do niedzieli 30 IX (zakończenie obiadem). Reko-
lekcje będzie prowadził ks. dr Krzysztof Szy-
mański z parafii św. Barbary w Nowym Bieru-
niu. Zapisy i sprawy organizacyjne prowadzi Jan 
Mikos (032 254 40 60, 697 684 666 (GSM)  
mikosjan@gmail.com). Przy dojeździe na wła-
sny koszt opłata wynosi 110 zł, w przypadku 
uczestnictwa wraz z przejazdem z Katowic - 160 
zł). 
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Pielgrzymki w 2012 roku 
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji Katolic-
kiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne  
28-30.09.2012. 3 dni. Rekolekcje KIK w Koko-
szycach. Koszt 110 zł z własnym transportem lub 
160 zł z przywozem i odwiezieniem autobusem. 
Pełne wyŜywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata 
przy zapisie. Zapisy: Jan Mikos.  
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, 697 684666, e-
mail - mikosjan@gmail.com. Tel. d. 32/2544060. 
DyŜur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiąc-
leciu Dolnym w godz. 17-18 i w kaŜdy ostatni 
piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach 
przy kościele Mariackim.  
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 
Zgłoszenia na dostarczonej karcie. MoŜna telefo-
nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 
będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w auto-
karze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek 
lub całości.  

Pielgrzymki w 2013 roku 
Pielgrzymki organizowane przez 

Antoniego Winiarskiego 
    W przypadku pielgrzymek organizowanych 
przy pomocy Biura PodróŜy (np. AVE z Kato-
wic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady 
wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem 
Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem 
PodróŜy.  
1-13.02.2013. Pielgrzymka KIK do Indii Połu-
dniowych. Szczegóły: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieindie.html 
Chennai (Madras). Msza św. w katedrze św. To-
masza przy grobie Apostoła, Mahabalipuram 
(UNESCO), Pondicherry, Velankanni (sanktu-
arium, objawienie Matki BoŜej), Tanjavur (Tan-
jore) (sanktuarium), Trichy (Tiruchirappalli) 
(UNESCO), Madurai (Maduraj), Cochin (Koczin) 
(sanktuarium), Panai (Goa) (UNESCO), Mumbai 
(Bombaj). 
Koszt poniŜej 8.000 zł. Zapisy: Antoni Winiarski, 
tel. 32 2557112, 508 290199 (od 1 do 17.09.  tyl-
ko SMSy). E-mail: awini55@yahoo.com  

 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 
6.04.2013. Sanktuaria w Krakowie: Matki BoŜej 
Piaskowej i Miłosierdzia BoŜego.  
29.04.-9.05.2013. 11 dni, wyjazd w sobotę. Wło-
chy: trasa: Padwa - św. Antoni, nocleg, AsyŜ - 
św. Franciszek, Rzym - Watykan - 5 noclegów, 
Katakumby, Bazyliki, zwiedzanie Rzymu, papie-
ska audiencja, Monte Cassino - klasztor i polski 
cmentarz, Pietrelcina - miejsce urodzenia i mło-
dości św. Ojca Pio, Benevento - średniowieczna 
katedra Santa Sofia i łuk triumfalny Trajana, Fo-
gia - malowniczy kościół w stylu barokowym, 
Monte Sant'Angelo - Objawienia i sanktuarium 
św. Michała Archanioła, San Giovani Rotondo - 
2 noclegi, sanktuarium pobytu i śmierci św. Ojca 
Pio, Lanciano - cud Eucharystyczny, Manopello 
- chusta św. Weroniki, Loreto - domek Matki 
BoŜej, Rimini - nocleg, wypoczynek nad mo-
rzem, San Marino, Trevisio - średniowieczne 
miasto z katedrami i kościołami, nocleg.  Wyj. 
godz. 6:00 z parafii na Tysiącleciu Dolnym 
i 6:15 z pl. Andrzeja, przyj. ok. 21:00. Koszt: 
2100 zł + 65 Euro na zwiedzanie i przejazdy me-
trem w Rzymie. Świadczenia: przejazd autoka-
rem klimatyzowanym, 10 noclegów w pok. 2 i 3 
osobowych, 10 śniadań, 10 ciepłych kolacji, 
Ubezpieczenie NW i KL, opieka przewodnika, 
kapłana, opłaty drogowe, autokarowe, parkin-
gowe, wjazdy do miast. Przy zapisie włata za-
liczki 300 zł, do końca lutego 2013 - 1000 zł, ca-
łość do końca marca 2013 r.  
7-16.09.2013. 10 dni. Wyjazd w sobotę do 5-ciu 
stolic na Bałkanach: Serbia, Albania, Macedonia, 
Bułgaria, Rumunia: Belgrad, Tirana, Skopie, So-
fia, Bukareszt. Wyj. godz. 6:00 z parafii na Ty-
siącleciu Dolnym, 6:15 na pl. Andrzeja. Przyj. 
ok. 20:00 Koszt 1900 zł + 20 Euro na zwiedza-
nie. Świadczenia: 9 noclegów w pok. 2 i 3 oso-
bowych, 9 śniadań, 9 ciepłych kolacji, przejazd 
autobusem klimatyzowanym, opieka przewodni-
ka i kapłana, opłaty drogowe, autokarowe, gra-
niczne, parkingi, ubezpieczenie NW i Kl. Przy 
zapisie wpłata 300 zł, 1000 zł do końca maja 
2013 r. całość do końca czerwca 2013 roku.  
Wrzesień 2013. Chiny 17 dni.  Szanghaj - Qufu - 
Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongyue - 
Gongyi - Xi�an - Hua Shan - Terakotowa Armia 
- Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - Ganjia (Ty-
bet) - Lanzhou - Pekin - Badaling (Wielki Mur 
Chiński) - Pekin.  
Szczegółowy program pielgrzymki: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/chiny2013a.doc   
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/chiny2013b.pdf  
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5.10.2013. Sobota. Wyjazd do sanktuariów: 
Święta Anna i Częstochowa. Wyj. godz. 7:00 
z parafii na Tysiącleciu Dolnym i 7:15 z pl. An-
drzeja. Przyjazd ok. godz. 18:00. koszt 35 zł. 
Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie NW, opłaty 
drogowe i parkingowe. Wpłata przy zapisie.  
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-
mail - mikosjan@gmail.com. Tel. p. 32/2544060.  
DyŜur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiąc-
leciu Dolnym w godz. 17-18 i w kaŜdy ostatni pią-
tek miesiąca w godz. 17 - 18 w siedzibie KIK w 
Katowicach przy kościele Mariackim.  
    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 
Zgłoszenia na dostarczonej karcie. MoŜna telefo-
nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 
będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w auto-
karze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek 
lub całości. 
 

Nauka – jej moŜliwości i ograniczenia 
V Konferencja z cyklu Nauka – Etyka - Wiara 
    Pierwsza konferencja NEW odbyła się w Wiśle 
w 2005 roku. W tym roku odbędzie się w Rydzy-
nie koło Leszna. Poszczególne sesje będą się 
składały z wprowadzenia, komunikatów i głosów 
w dyskusji, a dotyczyć będą następujących tema-
tów lub dyscyplin nauki: 
I. Czym jest nauka? Wprowadzenie: prof. dr hab. 
Jan Woleński 
II. Astronomia. Wprowadzenie: prof. dr hab. 
Konrad Rudnicki 
III. Matematyka. Wprowadzenie: prof. dr hab. 
Roman Murawski 
IV. Fizyka. Wprowadzenie: prof. dr hab. Krzysz-
tof Meissner 
V. Biologia i medycyna. Wprowadzenie: o. prof. 
dr hab. Piotr Lenartowicz 
VI. Technika. Wprowadzenie: w trakcie ustalania 
VII. Teologia. Wprowadzenie: ks. prof. dr hab. 
Janusz Mączka 
VIII. Etyka. Wprowadzenie: ks. prof. dr hab. An-
drzej Szostek 
IX. Odpowiedzialność uczonych. Wprowadzenie: 
prof. dr hab. Czesław Grabarczyk. 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
http://www.chfpn.pl/index/  

Stanisław Waluś 
 

Sekcja Wiedzy Religijnej 
– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu 
w drugą środę odbywają się interesujące spotka-

nia. Od godz. 17 nasz kapelan ks. prof. dr hab. 
Józef Kozyra, biblista, odpowiada na róŜne pyta-
nia 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. Wśród dyŜurują-
cych są: Rajmund Rał, Piotr Pietrasz, Wiesław 
Mrowiec i Mariusz Skiba – członkowie KIK w 
Katowicach (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 


