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Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, 

aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, 

którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygar-

nia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miło-

siernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał 

będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Hbr 2, 14-18 
 

 

Rok Wiary 
      11 października 2012 r. – 24 listopada 2013 r. 
 

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda  
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 

Audiencja generalna – środa 16 I 2013 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. Dziś zwracamy 

swe myśli ku Temu, który jest pośrednikiem 

i pełnią Bożego Objawienia. W Jezusie z Nazare-

tu Bóg nawiedza swój lud, posyłając swego Jed-

norodzonego Syna, który stał się człowiekiem. 

Jezus nie tylko mówi o Bogu, ale objawia Jego 

oblicze. Wpatrzeni w nie każdego dnia, zmie-

rzajmy ku tej pełni, oczekując realizacji Króle-

stwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi!”. 

Anioł Pański – niedziela 20 I 2013 r. 

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego 

temat inspirują słowa proroka Micheasza: «Czego 

Bóg od nas oczekuje?» (por. Mi 6,8). Naszą odpo-

wiedzią niech będzie modlitwa, szczery, ekume-

niczny dialog, poszukiwanie prawdy, gesty zrozu-

mienia i pojednania. Niech Duch Święty zjednoczy 

nas we wspólnym wyznawaniu wiary i sprawi 

«abyśmy wszyscy stanowili jedno» (por. J 17,21). 

Waszym ekumenicznym dążeniom z serca błogo-

sławię!”.  http://www.radiovaticana.org/pol 

      

1% podatku na rzecz KIK 

dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 

    Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. Usta-

Ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie podaje aż 34 cele, która można 

wspomóc jednym procentem, a wśród nich kul-

turę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrze-

ścijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

jańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrze-

ścijańscy twórcy są prawie nie zauważani przez 

media oraz władze dysponujące publicznymi 

pieniędzmi, co stawia twórców w trudnej sytu-

acji finansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę 

chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą.    

    Dziękujemy wszystkim dotychczasowym 

Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspiera-

nie chrześcijańskiej kultury. 

    Aby przekazać 1% należnego podatku na 

rzecz KIK, w zeznaniach podatkowych należy 

w odpowiednich rubrykach wpisać pełną nazwę 

KIK i numer KRS:  

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

KRS 0000068764 

 

    Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

http://www.radiovaticana.org/pol
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Rok Wiary 

Abp Józef Michalik: 

Wokół Roku Wiary, 

4. Początek drogi 

    (…) Ronald Reagan przyjął 

chrzest w wieku lat jedenastu. 

Jedną z inspiracji była lektura 

książki Harolda Bella Wrighta 

That Printer of Udell’s (w wol-

nym tłumaczeniu: Ten drukarz od Udella). Zafa-

scynowany postacią głównego bohatera i jego 

wiarą, powiedział: „Chcę być jak ten człowiek – 

chcę zostać ochrzczony”. Przyjął chrzest w prote-

stanckiej wspólnocie Uczniów Chrystusa. Kiedy 

wynurzył się z wody i usłyszał słowa pastora: 

„Powstań i trwaj w otrzymanej wierze”, przeżył 

osobiste doświadczenie zaproszenia Chrystusa do 

swojego życia. Czuł się wezwany do poważnego 

potraktowania tych słów w swoim życiu. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Gablotka parafialna - Kościół Matki Boskiej 

Kochawińskiej w Gliwicach – 19 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Sebastian Karpiniuk  

Zasłynął jako członek komisji śledczej ds. 

nacisków, a przez kilka miesięcy także jej 

szef. Wcześniej dał się poznać w walce o 

ostry kształt ustawy lustracyjnej. - Powie-

działem, że Polacy mają wiedzieć, kogo mi-

jają na ulicy. Nie wszystkim się to podobało 

– mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. 

(…) Z wykształcenia prawnik, karierę poli-

tyczną zaczynał w Kongresie Liberalno-

Demokratycznym, następnie działał w Unii 

Wolności. W Platformie Obywatelskiej był 

od momentu jej powstania w 2001 roku.  

(…) Był kawalerem, miał 38 lat. 

Gość Niedzielny, 18 IV 2012 r., str. 17  
-------------------------- 

Awaryjne lądowanie TU-204 pod Moskwą 

 
 

http://niewygodne.info.pl/artykul/00225.htm 
Źródło zdjęć: 

http://demotywatory.pl/3958561/Samolot-

wielkosci-TU-154-scina-150m-lasu  

 

http://demotywatory.pl/3958561/Samolot-wielkosci-TU-154-scina-150m-lasu
http://demotywatory.pl/3958561/Samolot-wielkosci-TU-154-scina-150m-lasu
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Niedziela jest Boża i nasza 

ZACHOWUJCIE NIEDZIELĘ, 

A NIEDZIELA ZACHOWA WASZĄ RODZINĘ 

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę 

Świętej Rodziny - 30 XII 2012 r. 

(fragmenty) 

    Drodzy Bracia i Siostry! Odczytany dzisiaj 

fragment Ewangelii ukazuje Świętą Rodzinę piel-

grzymującą do Jerozolimy. Widzimy „rodziców 

Jezusa” złączonych we wspólnym świętowaniu, 

razem przeżywających „ból serca” z powodu za-

gubienia Syna, a następnie zdumionych bystro-

ścią Jego umysłu i odpowiedziami. W słowach 

Maryi „ojciec Twój i ja” widzimy doskonałą jed-

ność małżonków. Pytanie: „Synu, czemuś nam to 

uczynił?” podkreśla potrzebę i skuteczność dialo-

gu w sytuacjach wzajemnego niezrozumienia. 

Natomiast spokojna odpowiedź Jezusa przypo-

mina, że pielgrzymując i martwiąc się o rodzinę, 

trzeba „być w sprawach Ojca Niebieskiego”, 

czyli spoglądać na wszystko w perspektywie 

wieczności, oczyma wiary (por. Łk 2, 41-49).  

1. Niedziela w świetle wiary 

Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina nam, 

co znaczy na co dzień żyć wiarą, która jest źró-

dłem radości i odnawia nasz „entuzjazm spotka-

nia z Chrystusem” (Porta Fidei 2). Ogłoszony 

w całym Kościele Rok Wiary ma pomóc „wy-

prowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, 

ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który 

daje nam (…) pełnię życia” (Porta Fidei 2). Doj-

rzała wiara to nie tylko zbiór prawd czy obo-

wiązków, ale przede wszystkim pełna miłości, 

rzeczywista relacja z żywym Bogiem, który ob-

jawił się nam w Jezusie Chrystusie. (…) 

http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&do

c=20121221_0 

 

 

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 

Chcemy, by trwająca od pokoleń spokojna, ufna 

modlitwa za naszą Ojczyznę mogła teraz nara-

stać i potężnieć. Bo wiele wskazuje, że taka mo-

dlitwa jest potrzebna. Już nie tylko modlitwa 

jednostek, chociażby najbardziej wybitnych 

i najbardziej świętych, ale modlitwa społeczna, 

narodowa. Tyle jest w Polsce Mszy Świętych za 

Ojczyznę odprawianych. Już trzecie pokolenie 

wyrasta kształtowane modlitwą Apelu Jasnogór-

skiego. Żyje w nas niezwykły dar modlitwy bło-

gosławionego Jana Pawła II za naszą Ojczyznę, 

z jego wołaniem: Niech zstąpi Duch Twój i od-

nowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Przejmująca była 

jego modlitwa za Ojczyznę w stanie wojennym, 

przez przyczynę Jasnogórskiej Pani. A na co 

dzień - ileż to modlitw koronką do Bożego Miło-

sierdzia. Ileż różańców odmawianych czy to 

osobiście, czy w rodzinie, czy we wspólnotach 

żywego różańca, czy w ramach Jerycha Różań-

cowego, czy we wspólnotach nieustającego ró-

żańca, czy w ramach Podwórkowych Kółek Ró-

żańcowych, czy w ramach nowenny pompejań-

skiej lub w innych jeszcze formach tej pięknej 

modlitwy. A wszystkie te formy jak złotą klamrą 

 
    Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. 

W „Anatomii upadku” obrazów, które wy-

wołują prawdziwy wstrząs, jest wiele. 

Przywołam tylko jeden: ujecie osławionej 

„pancernej brzozy” z lotu ptaka. Wokół niej 

widać wiele innych, znacznie wyższych 

drzew. Żadne z nich nie jest nawet uszko-

dzone. Ten jeden obraz rozbija w pył ofi-

cjalna wersję przebiegu katastrofy. 

    Reżyserka dotarła do naocznych świad-

ków katastrofy. (…) Świadkowie potwier-

dzają również, że samolot za brzozą wcale 

nie wykonał półbeczki, jak wskazują na to 

oficjalne raporty.   

Gazeta Polska, 

16 I 2013 r., str. 3 i 7 

        Stanisław Waluś 

 

 

http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=20121221_0
http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=20121221_0
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spina Jasnogórska Rodzina Różańcowa. Teraz do 

tego bukietu dochodzi różańcowa intensywna 

modlitwa za Ojczyznę, jako dobrowolne zobo-

wiązanie gorących serc, jako dodatkowa tajemni-

ca różańcowa, często połączona nawet z ofiarą 

postu i wyrzeczeń. Modlitwa ta spontanicznie zo-

stała nazwana przez prostych, zwykłych ludzi ich 

Krucjatą. Krucjatą Różańcową za Ojczyznę. 

ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 

 

Abp Ignacy Tokarczuk odszedł do Domu Ojca 

29 grudnia Roku Pańskiego 2012 

 

KOMUNIKAT 

o śmierci śp. Arcybiskupa 

Ignacego TOKARCZUKA 

Słowo Metropolity Przemyskiego 

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie, 

    W sobotę, 29 grudnia 2012 roku zmarł Abp 

Ignacy Marcin Tokarczuk. 

    Urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach 

Wyższych k. Zbaraża. Po maturze złożonej w ma-

ju 1937 r. w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewi-

cza w Zbarażu wstąpił do Wyższego Seminarium 

Duchownego we Lwowie. Studia odbywał na 

wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Ka-

zimierza. Po wybuchu II wojny światowej i zaję-

ciu miasta przez Sowietów kontynuował studia 

tajnie w konspiracyjnym seminarium. Święcenia 

otrzymał 21 czerwca 1942 r. we Lwowie z rąk bi-

skupa sufragana Eugeniusza Baziaka. Pracował 

jako wikariusz w parafii Złotniki, gdzie 22 lutego 

1944 r. cudem uniknął śmierci z rąk OUN-UPA. 

Po wjeździe do Lwowa pracował w parafii św. 

Marii Magdaleny. Po ponownym zagarnięciu 

Lwowa przez Sowietów w listopadzie 1945 eks-

patriował się do Katowic, gdzie był wikariuszem 

w parafii Chrystusa Króla. 

    W latach 1946-1951 odbył studia na KUL 

uwieńczone doktoratem z filozofii. Był przez rok 

asystentem na Wydziale Filozofii KUL. 

W związku ze wzmagającymi się represjami ko-

munistycznymi wobec KUL w 1952 wyjechał do 

Olsztyna gdzie był wykładowcą w tamtejszym 

Seminarium Duchownym i równocześnie poma-

gał w duszpasterstwie w Orzechowie i w Plu-

skach. W latach 1954-1957 był proboszczem w 

Gutkowie a następnie do 1960 r. duszpasterzem 

akademickim. W 1962 r. powrócił do Lublina, 

gdzie został adiunktem Katedry Teologii Pasto-

ralnej KUL. 

3 grudnia 1965 r. został nominowany na biskupa 

przemyskiego. Konsekracji udzielił mu 6 lutego 

1966 r. w katedrze przemyskiej ks. Prymas kar-

dynał Stefan Wyszyński. Jako zawołanie bisku-

pie przyjął słowa „Deus Caritas” (Bóg Miłością). 

16 lutego 1967 r. wszedł w skład Komisji Głów-

nej Episkopatu Polski. Od 1975 należał do Ko-

misji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego 

i Komisji Budowy Kościołów. Przewodniczył 

Komisji „Justitia et Pax”. Pap. Jan Paweł II ob-

darzył go 3 czerwca 1991 r. godnością arcybi-

skupa ad personam, natomiast 25 marca 1992 r. 

podniósł go do godności arcybiskupa metropoli-

ty przemyskiego. Władze komunistyczne uważa-

ły go za jednego z głównych swoich przeciwni-

ków, obok kardynała Stefana Wyszyńskiego 

i kardynała Karola Wojtyły. Podczas trwających 

około 28 lat rządów w diecezji przemyskiej roz-

winął szeroką działalność duszpasterską i orga-

nizacyjną. Została wówczas poważnie rozbudo-

wana sieć parafialna (powstało ponad 220 no-

wych parafii), wybudowano bez zezwolenia 

władz około 200 kościołów parafialnych i około 

170 filialnych. Z jego inicjatywy wzniesiony zo-

stał w Przemyślu nowy gmach seminarium prze-

znaczony na cele dydaktyczne. Zreformował 

studia teologiczne. W styczniu 1978 r. dokonał 

podziału diecezji na 10 archiprezbiteratów. Po-

mnożył znacznie liczbę dekanatów. Na jego 

prośbę prymas kardynał Stefan Wyszyński reak-

tywował 3 kwietnia 1975 kapitułę kolegiacką w 

Jarosławiu oraz kapitułę kolegiacką w Brzozo-

wie. 

    Do ważniejszych wydarzeń duszpasterskich 

okresu jego rządów w diecezji należały: Wielka 

Nowenna i obchody Millenium Chrztu Polski, 

oraz Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej. W czerwcu 1991 roku miała 

miejsce historyczna wizyta Ojca św. Jana Pawła 

II w diecezji (w Rzeszowie i Przemyślu), pod-

czas której papież beatyfikował dawnego bisku-

pa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara 

(1900-1924). 

    17 kwietnia 1993 r. papież Jan Paweł II przy-

jął rezygnację ks. abpa Ignacego Tokarczuka 

z urzędu. Od 16 lipca 2011 pozostawał on naj-

starszym polskim biskupem. 

 

    Modlitwa Różańcowa w intencji śp. Księdza 

Arcybiskupa w dniach 29, 30 i 31 grudnia 

o godz. 16.00 w domu przedpogrzebowym przy 

ul. Słowackiego 104 w Przemyślu. 
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    Eksporta z Domu Biskupiego w Przemyślu od-

będzie się we wtorek, 1 stycznia 2013 roku, 

o godz. 15.00. O godz. 15.30 w Archikatedrze 

Przemyskiej zostanie odprawiona Msza Święta. 

    Pogrzeb odbędzie się w środę, 2 stycznia 2013 

roku, o godz. 11.00, w Archikatedrze Przemy-

skiej. 

Abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski 

Bp Adam Szal, Biskup Pomocniczy 

    Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, 

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

 

    Trudno opisać zasługi tego Wielkiego Pasterza 

Kościoła w Polsce. Przytoczę słowa Ojca Święte-

go Benedykta XVI, tytuły z prasy (św. – oznacza, 

że autorem jest osoba świecka, ks. – ksiądz, bp – 

biskup, abp – arcybiskup, kard. – kardynał) w po-

rządku alfabetycznym i kilka krótkich fragmen-

tów artykułów lub wypowiedzi. Warto zapoznać 

się z homilią ks. bp. Kazimierza Ryczana, ordy-

nariusza diecezji kieleckiej, która została wygło-

szona podczas Mszy św. pogrzebowej ks. abp. 

Ignacego Tokarczuka. 

http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=44b47

a7dc7ac75efd7f6f788c4311c88 

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-

polsce/3365,wszyscy-jestesmy-dziecmi-

polski.html 

http://www.polskasocjologia.pl/biskupi.html 

 

Do Czcigodnego Brata w Biskupiej 

Posłudze Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka 

Arcybiskupa Seniora w Przemyślu 

(…) Wyrażam wdzięczność za szczególne świa-

dectwo wierności Chrystusowi i odważną organi-

zację struktur diecezjalnych – budowę licznych 

kościołów i tworzenie parafii – w trudnych cza-

sach totalitaryzmu komunistycznego, pomimo re-

strykcji ze strony władzy. (…) 

Z Watykanu, dnia 20 czerwca 2012 r. 

Benedykt XVI    

Tytuły w prasie 

Arcybiskup prawdy (św.) Autor zakończył felie-

ton następująco: „Na pogrzeb przemyskiego ar-

cybiskupa przybyło wielu dostojników kościel-

nych, działaczy Solidarności i darzących go wiel-

kim szacunkiem wiernych. Należy żałować, że 

stawiający się np. na benefisach aktorów najwy-

żsi dostojnicy państwowi nie zaszczycili swoją 

obecnością uroczystości pogrzebowych wielkiego 

kapłana i wielkiego Polaka, arcybiskupa Ignacego 

Tokarczuka.” 

Bardzo kochał Radio Maryja (bp) 

Biografia niezwykła (św.) 

Biskup, który nas krzepił (św.) Artykuł zakoń-

czony jest następująco: „3 maja 2006 roku został 

odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego Orderem Orła Białego. To najwyższe od-

znaczenie państwowe przyznano mu jako wyraz 

uznania za posługę, odwagę i poświęcenie dla 

Kościoła i narodu polskiego.” 

Biskup niezłomny - 

Bliski archidiecezji lwowskiej (abp) 

Czas na rachunek sumienia (bp) 

Człowiek wiary, wybitny patriota (abp) 

Dziękujemy za wielkiego pasterza (św.) 

Grupa „D” przeciw biskupowi (św.) 

Hołd dla arcybiskupa (św.) 

Jeden z wielkich Kościoła (św.)  

Krytykował niektóre postawy biskupów (abp) 

Ksiądz niezłomny (św.) 

Mistrz kapłaństwa (kard.) 

Nie mogę postąpić wbrew sumieniu (św.) 

Nie oglądał się na władze (św.) 

Nie przejmował się konwenansami - wspo-

mnienia o abp. Tokarczuku 

Nie szedł na kompromis ze złem (bp.) 

Nieugięty bojownik o wolność religijną (św.) 

Nie żyje abp Tokarczuk - 

Odszedł nasz Ojciec (św.) 

Odszedł Wielki Pasterz (kard.) 

Ostatni biskup kresowy (ks.) 

Odważny i rozważny (św.) 

Pogrzeb biskupa niezłomnego - 

Polska potrzebuje takich pasterzy (bp) 

Prawdziwy Książę Kościoła (św.) 

Prostowałem ludzi do wiary… - 

Rozniecał w ludziach Boży ogień (ks.) 

Uczył, że trzeba iść naprzód (abp) 

Ukochał prawdę (abp) 

Walczył o katolickie media (abp) 

Zawsze był z Narodem (bp) 

Zmarł ks. abp Ignacy Tokarczuk (św.) Autor 

przytoczył słowa abpa: „Ci, którzy zaprosili Ja-

ruzelskiego do udziału w beatyfikacji Ojca Świę-

tego, są ludźmi, którzy boją się prawdy i robią 

wszystko, żeby ją zasłonić. Jest to działanie ha-

niebne. Jaruzelski odpowiada za wykonywanie 

wyroków śmierci na polskich patriotach. Zdradził 

swój Naród, który powinien być jego rodziną.”  

Żegnamy posłańca Opatrzności (św.) 

Stanisław Waluś 

 

 

http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=44b47a7dc7ac75efd7f6f788c4311c88
http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=44b47a7dc7ac75efd7f6f788c4311c88
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/3365,wszyscy-jestesmy-dziecmi-polski.html
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/3365,wszyscy-jestesmy-dziecmi-polski.html
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/3365,wszyscy-jestesmy-dziecmi-polski.html
http://www.polskasocjologia.pl/biskupi.html
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Spotkanie opłatkowe KIK-u 

    Tradycyjne spotkanie opłatkowe KIK-u w Ka-

towicach odbyło się w piątek 4 stycznia 2013 r. 

w naszej siedzibie przy parafii p.w. Niepokala-

nego Poczęcia NMP (Mariackiej). Spotkanie 

rozpoczęło się Mszą św. o godz. 17.00, którą 

koncelebrowali: ks. prof. Józef Kozyra, ks. Józef 

Kusche, ks. Andrzej Suchoń i ks. Marek Noras. 

 

  
 

     Homilię wygłosił proboszcz parafii Mariackiej 

i kapelan sekcji Katowice-Śródmieście ks. An-

drzej Suchoń. Nawiązywała ona do Roku Wiary. 

    Tu czytelnikom „Dlatego” zostaną udostępnio-

ne tylko niektóre myśli mające bardziej aspekt 

praktyczny. Z wiarą jest związane powołanie do 

dawania świadectwa. Jeżeli o wierze mówimy, 

mamy dla niej czas, to swoim wyznawaniem wia-

ry pozyskujemy do niej innych. Co z tego, że ktoś 

mówi, że w Boga wierzy, a nie idzie za łaską wia-

ry. Św. Jan opisuje inaczej Boże Narodzenie niż 

pozostali trzej Ewangeliści, którzy nawiązują do 

historii. Jan pisze o Słowie, które przyszło do 

swoich, a swoi Go nie przyjęli. Ile miejsca zna-

lazł Jezus w życiu społecznym, w rozwiązywaniu 

problemów medycznych, gospodarczych, … ? 

A może gdzie się dało zamykano drzwi Jezusowi, 

aby życie społeczne nie było za chrześcijańskie, 

aby nie odwoływano się do Boga? Muszę zapy-

tać, ile miejsca w minionym roku miałem dla 

wiary, dla uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., 

ile czasu spędzałem na modlitwie, ile się do Nie-

go odwoływałem, ile dziękowałem. Ile czasu po-

święciłem na angażowanie się w życie Kościoła, 

choćby w życie Klubu Inteligencji Katolickiej? 

Ile miejsca to Słowo znalazło w moim czasie, 

wśród moich licznych zajęć. 

 

 

 
Małgorzta Piechoczek – pierwsze czytanie 

 

 
Piotr Urbanowicz – modlitwa wiernych 

 

 
Ks. Marek Noras, ks. Józef Kusche,  ks. Andrzej 

Suchoń i ks. prof. Józef Kozyra 

 

    Po Mszy św. zeszliśmy do jadalni, gdzie cze-

kały na nas suche ciastka, herbata i kawa. 

    Prezes KIK Andrzej Dawidowski wręczył dy-

plom członka honorowego KIK w Katowicach 

ks. Andrzejowi Suchoniowi – kapelanowi sekcji 

Katowice-Śródmieście. 
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    Ks. arcybiskup Wiktor Skworc pobłogosławił 

opłatki i wysłuchaliśmy Jego życzeń, życzeń na-

szego prezesa Andrzeja Dawidowskiego, naszego 

kapelana ks. prof. Józefa Kozyry i naszych Gości. 

Potem składaliśmy sobie życzenia, śpiewali kolę-

dy, a akompaniował nam na pianinie Rajmun Rał.  

 
    W przerwie między śpiewem kolęd prof. An-

drzej Ślebarski poinformował o najbliższym spo-

tkaniu Sekcji Nauka-Wiara, a ks. prof. Józef Ko-

zyra o spotkaniach Sekcji Biblijnej.  

    Po złożeniu życzeń świątecznych ks. Arcybi-

skup mówił o trzech osobach związanych ze Ślą-

skiem, które warto by przypominać i poznawać. 

Są to ks. kard. August Hlond – pierwszy biskup 

diecezji katowickiej i prymas Polski, ks. Jan Ma-

cha zgilotynowany w katowickim wiezieniu 

w czasach okupacji niemieckiej i Zofia Kossak-

Szatkowska, która znalazła swoje miejsce na Ślą-

sku w Górkach Wielkich, wielka pisarka i czło-

wiek wrażliwy na los człowieka. 

    Ks. kard. August Hlond. W dniu 3 stycznia 

rozpoczął się rok ks. kard. Augusta Hlonda pro-

klamowany przez Sejmik Samorządowy Woje-

wództwa Śląskiego. Ks. August Hlond w 1922 r. 

został mianowany administratorem apostolskim 

w Katowicach, w części diecezji wrocławskiej, 

przyznanej Polsce w wyniku plebiscytu. Po 

utworzeniu diecezji katowickiej w grudniu 1925 

r. mianowany, a 3 stycznia 1926 konsekrowany 

na biskupa diecezjalnego. W tym czasie budował 

struktury nowego bytu kościelnego. Z tego zada-

nia wywiązał się znakomicie. Położył fundamen-

ty pod diecezję śląską i jej instytucje. 24 czerwca 

1926 mianowany został arcybiskupem gnieź-

nieńskim i poznańskim oraz prymasem Polski. 

W kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła – 

pierwszej Katedrze diecezji katowickiej w dniu 

5 stycznia br. wspominamy kolejną rocznicę je-

go święceń biskupich.  

    Ks. Jan Macha. Abp Skworc przedstawił na 

Kapitule Świętego Sylwestra, w grudniu ubie-

głego roku w Brennej postać ks. Jana Machy, 28 

letniego kapłana, ściętego przez okupantów nie-

mieckich na gilotynie w więzieniu katowickim.  

Kapituła, złożona z biskupów pochodzących ze 

Śląska, spotyka się w dniu wspomnienia św. 

Sylwestra – 31 grudnia. Tym razem na Kapitule 

gościł też ks. Prymas. Ksiądz Jan Macha urodził 

się w 1914 roku w Chorzowie. Święcenia ka-

płańskie przyjął w czerwcu 1939 roku. Nigdy nie 

był obojętny na los i ubóstwo swoich parafian. 

Organizował akcję charytatywną. Był jednym 

z założycieli, a potem dowódcą Polskiej Organi-

zacji Zbrojnej. Okupanci niemieccy uznali jego 

działalność za antypaństwową. Został areszto-

wany i skazany na śmierć za zdradę przez ścięcie 

na gilotynie. Nie pomogły prośby matki o uła-

skawienie, z którymi jeździła do Berlina. 

    3 grudnia, w 70. rocznicę śmierci, w kaplicy 

więzienia przy ul. Mikołowskiej została odpra-

wiona Msza Święta. Rodzina kapłana przekazała 

księdzu Arcybiskupowi drewnianą skrzynkę 

z kazaniami ks. Jana Machy. Kazania te trafią do 

Archiwum Archidiecezjalnego i staną się za-

pewne obiektem badań naukowych.  

    Warto by rozpocząć proces beatyfikacyjny. 

Można by dołączyć do procesu męczenników 

czasów wojny, który prowadzi Diecezja Pelpliń-

ska. Potrzebne są uzgodnienia w Pelplinie 

i Rzymie. Warto by też, dodał Arcybiskup, wy-
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dać jako załącznik do "Gościa Niedzielnego" film 

Dagmary Drzazgi "Bez jednego drzewa las lasem 

zostanie" – dokument o ks. Janie Machu. 

    Zofia Kossak – Szatkowska. W Górkach Wiel-

kich jest muzeum Zofii Kossak. Wygnana z Po-

dola znalazła swoje miejsce na Śląsku. Warto by 

tę postać przybliżyć. Autorka licznych dzieł lite-

rackich. Można by wznowić wydanie książki jej 

autorstwa "Nieznany kraj" o Śląsku.  

    Angażuje się w ruch konspiracyjny. Areszto-

wana i osadzona w obozie Auschwitz-Birkenau, 

przewieziona na Pawiak i skazana na śmierć, 

uwolniona z Pawiaka bierze udział w Powstaniu 

Warszawskim. Organizuje "Żegotę" polską orga-

nizację pomocy Żydom. Po przymusowej emi-

gracji powraca do Polski. 

    W roku 1966 przyznano jej Nagrodę Państwo-

wą I Stopnia. Początkowo zgodziła się, ale po 

tym jak zaaresztowano przy wjeździe do woje-

wództwa katowickiego kopię Obrazu Jasnogór-

skiego peregrynującą po Polsce – napisała list do 

premiera Cyrankiewicza, w którym rezygnuje 

z nagrody. Zakazano publikowania jej książek – 

popadła w biedę. Pomagał jej materialnie ks. bp 

Herbert Bednorz. Górki Wielkie należały wów-

czas do diecezji katowickiej.  

    Zmarła w roku 1968. Biskup Herbert Bednorz 

prowadził też jej pogrzeb. Na nagrobku pisarki 

jest cytat z Pisma Świętego "Niech wasza mowa 

będzie tak tak, nie nie". 

Wojciech Sala 

Stanisław Waluś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek, 3 stycznia 2013  

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II 

ul. Czwartaków 10/4, 20-045 Lublin 
 

Pan Jan Dworak 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji 

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 

01-015 Warszawa 

    Szanowny Panie Przewodniczący, w liście ad-

resowanym do Episkopatu Polski jesienią 2012 

roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zade-

klarowała wolę przeznaczenia jednego miejsca na 

multipleksie cyfrowym MUX-1 dla kanału o pro-

filu społeczno-religijnym. Ufamy, że jest to wyraz 

dobrej woli, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

milionów wierzących w Polsce. Jak wszystkim 

wiadomo, w ich imieniu Księża Biskupi już czte-

rokrotnie wyraźnie opowiedzieli się za przyzna-

niem tego miejsca dla Telewizji Trwam. 

    Ogólnopolskie stowarzyszenie Dzieło Biblijne 

im. Jana Pawła II w pełni przyłącza się do sta-

nowiska Pasterzy Kościoła w Polsce. Telewizja 

Trwam bowiem prowadzi dzieło nowej ewange-

lizacji, służąc sprawie otwartego dialogu spo-

łecznego i będąc przestrzenią wolnej wymiany 

myśli między ludźmi różnych nurtów ideowych, 

religijnych i kulturowych. We wszystkich tych 

obszarach ma wymierne osiągnięcia. (…) 

    W regularnie prowadzonych przez biblistów 

na antenie Telewizji Trwam „Rozmowach nie-

dokończonych” podejmowane są takie tematy 

z zakresu historii oraz egzegezy Starego i Nowe-

go Testamentu, które w publikacjach i progra-

mach ośrodków laickich są przedstawiane z czy-

sto materialistycznego punktu widzenia, z rady-

kalnym wykluczeniem jakichkolwiek odniesień 

do Objawienia Bożego w Chrystusie, do Boga 

i Jego działania w świecie, a ostatecznie wpisują 

się w systematyczną polemikę z orędziem 

Ewangelii, głoszonym przez Kościół katolicki 

w Polsce od ponad 1000 lat. To na antenie Tele-

wizji Trwam przeprowadzone zostały kilkugo-

dzinne debaty nad każdym tomem książki „Jezus 

z Nazaretu” Papieża Benedykta XVI. Są one 

ważną formą dialogu z ludźmi niewierzącymi, 

ale szczerze szukającymi Prawdy. (…) 

    Wiemy, że naszą argumentację podzielają 

liczne stowarzyszenia i środowiska teologiczne 

w Polsce i w świecie. Dzielimy się nią teraz, aby 

KRRiT mogła podjąć sprawiedliwą decyzję, 

a wierzący obywatele i organizacje społeczno-

Msza św. w intencji  
 

śp. WIESŁAWY KNAPIK  
 

13.04.1952 - 21.01.2013  

psycholog, przewodniczącej 

Sekcji KIK w Katowicach-Janowie 

  

zostanie odprawiona  

w piątek 1 marca 2013 o godz. 19.00 

 w Kościele Akademickim w Katowicach 

(krypta katedry Chrystusa Króla) 

 

Mężowi, Synowi oraz Mamie składamy 

serdeczne wyrazy współczucia. 

 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 
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religijne nie musiały upominać się o swoje prawa 

w marszach i demonstracjach. 

    Żywimy głęboką nadzieję, że rozpoczynający się 

rok 2013 będzie dla nas wszystkich czasem większej 

sprawiedliwości, miłości braterskiej i pokoju. 

Z wyrazami szacunku 

w imieniu zarządu, moderatorów diecezjalnych 

i członków Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, 

prof. zwyczajny KUL, przewodniczący 

ks. dr hab. Artur Malina, prof. Uniwersytetu 

Śląskiego, sekretarz zarządu 

Lublin, dn. 2 stycznia 2013 r. 

http://www.naszdziennik.pl/polska-

kraj/19815,biblisci-w-obronie-trwam.html 

Nasz Dziennik, 3 I 2013 r., str. 9  

 

Kielce, 21 stycznia 2013 r. 

Brak dobrej woli 

Apel członków 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach 

w sprawie przyznania Telewizji Trwam 

miejsca na multipleksie cyfrowym 

Klub Inteligencji Katolickiej w Kielcach wspiera 

apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Dzieło Bi-

blijne Jana Pawła II” o przyznanie miejsca na 

MUX-1 Telewizji Trwam. (…)  

    Nasza NADZIEJA – ten najpiękniejszy dar Boży 

– przeradza się już w pewność, że tym razem 

KRRiT nie zlekceważy głosów milionów ludzi, 

zdobędzie się na obiektywizm i przyzna należne 

miejsce na multipleksie TELEWIZJI TRWAM. 

TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG! 

Małgorzata Sołtysiak, 

Prezes KIK w Kielcach 

Stanisław Kania, 

członek KIK 

Nasz Dziennik, 22 I 2013, str. 20 

 

Jan Pietrzak, satyryk 

- Zachęcam do wzięcia udziału w marszu w obronie 

wolnych mediów. To bardzo ważny moment tego ro-

ku i w naszej historii najnowszej. Ponieważ tak się 

stało, że ta wolność mediów w zasadzie gdzieś wypa-

rowała. Polsce grozi dyktatura jednej opcji prorządo-

wych mediów. Polska jest zalewana przez propagandę 

rządowych mediów, a w mediach nie ma wolności. 

Jedyną stacją telewizyjną, w której można posłuchać 

prawdy, informacji i komentarzy, jest Telewizja 

Trwam, dlatego trzeba o nią walczyć, to się samo nie 

zrobi, wolność musi być wywalczana codziennie. 

 Przewodnik Katolicki, 23 IX 2012, str. 43 

Gazeta Polska o KIK-u w Katowicach 

    W Żytomierzu (Ukraina) wydawany jest w ję-

zyku polskim i ukraińskim tygodnik „Gazeta 

Polska. Pismo Społeczno-Oświatowe”.  

    W numerze 41 (321) z 9 października 2010 r. 

na str. 3 ukazał się w cyklu „Życie Polaków” ar-

tykuł „Klub Inteligencji Katolickiej w Katowi-

cach”, w którym zamieszczono obszerne wypo-

wiedzi trzech członków KIK w Katowicach. 

 
    Są to: Jan Mikos, skarbnik Klubu Inteligencji 

Katolickiej, profesor Michalina Bożek-Growiec 

– słynna śpiewaczka, wykładowca w Akademii 

Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowi-

cach, Stefania Smoleń, członek KIK w Katowi-

cach. Zamieszczono też dwa zdjęcia, na których 

są przedstawione te osoby. Autorką artykułu jest 

Juliana Kacemba.    

 

Zmarła Janina Królikowska, założycielka 

i długoletnia sekretarz bielskiego KIK-u 
    Zmarła Janina Królikowska, założycielka 

i długoletnia sekretarz zarządu Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, była 

pracownica Biskupiego Komitetu Pomocy 

Więźniom i Internowanym, organizatorka 

Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, wyróżniona 

medalem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice” 

oraz medalem Akcji Katolickiej „Za uświęcanie 

świata”. Miała 81 lat. 

    Jako prawnik pomagała w kontaktach 

bielskich proboszczów z władzami 

komunistycznymi. Dzięki jej staraniom 

uzyskano pozwolenia na budową nowych 

bielskich kościołów w Aleksandrowicach i na os. 

Karpackim. Podczas debaty towarzyszącej 

uchwalaniu ustawy o ochronie życia poczętego 

była jedną z inicjatorek 9-miesięcznych czuwań 

w intencji obrony życia. Śp. Janina Królikowska 

otrzymała medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, 

przyznany jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II 

31 marca 2005 r. 

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/19815,biblisci-w-obronie-trwam.html
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/19815,biblisci-w-obronie-trwam.html
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    W listopadzie ub. roku zorganizowała 

w bielskiej katedrze modlitewne triduum 

poświęcone Eucharystii. Zainicjowała Studium 

Wiedzy Religijnej, goszczące wykładowców 

z Papieskiej Akademii Teologicznej. 

Zaangażowała się w wybudowanie domu pomocy 

dla seniorów i m.in. jej starania doprowadziły do 

powstania w Cygańskim Lesie Katolickiego 

Domu Opieki „Józefów”, gdzie działa Dom 

Dziennego Pobytu dla osób starszych, Dom 

Opieki Całodobowej i świetlica środowiskowa 

dla dzieci. 

Dodano: 12 stycznia 2013  

Autor: r_karp@data.pl, Gość Niedzielny 

http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/4257,zmara

_janina_krlikowska_zaoycielka_i_dugoletnia_sek

retarz_bielskiego_kik_u 

 

Moim zdaniem 

    Po przeczytaniu wykazu podmiotów działających 

w Polsce sporządzonego przez Europejskie Parla-

mentarne Forum ds. Populacji i Rozwoju (EPF) 

zwróciłem uwagę, że jest w nim wymieniona jedna 

partia polityczna, której w ogóle nie znam i wymie-

nionych jest kilkanaście podmiotów mi znanych, a 

w tym nawet bliskich: 1) Katolickie Stowarzyszenie 

„Civitas Chrystiana” – KIK w Katowicach nawią-

zał z nim współpracę, jak i ze Stowarzyszeniem 

Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 

i Związkiem Górnośląskim, 2) Fronda – w Gliwi-

cach właśnie Fronda (a nie KIK) organizuje wiele 

wartościowych spotkań w Centrum im. Jana Pawła 

II, które znajduje się na terenie parafii katedralnej 

Apostołów Piotra i Pawła, 3) Human Life Interna-

tional – Polska – jestem członkiem Klubu Przyja-

ciół Ludzkiego Życia, 4) Katolickie Stowarzyszenie 

Dziennikarzy – nie należę do niego, ale jest mi bli-

skie, gdyż zajmuję się dziennikarstwem i jestem ka-

tolikiem, 5) „Nasz Dziennik” – czytam codziennie 

i nieco bardziej sobie cenię niż „Gazetę Polską Co-

dziennie”, gdyż więcej jest w nim tematyki doty-

czącej wiary, ewangelizacji, spraw społecznych 

i rodzinnych, 6) Radio Maryja – pamiętam, że 

konwerter umożliwiający przestrojenie radiood-

biornika kupiłem w parafii Chrystusa Króla w Ka-

towicach – a więc w parafii katedralnej, przy której 

działa Duszpasterstwo Akademickie, a sam przez 

wiele lat brałem udział w spotkaniach duszpaster-

stwa absolwentów.   

    Dziwi mnie, że nie ma w wykazie Akcji Katolic-

kiej (podmiot ogólnopolski) oraz Klubu Inteligencji 

Katolickiej. Jeśli chodzi o KIK-i, to mogą być dwie 

przyczyny: albo są za małe, aby były zauważone 

z zachodu, albo nie dość bronią ludzkiego życia 

(np. przed zabijaniem w organizmie matki lub za-

mrażaniem w ciekłym azocie, …). Jeśli ta druga 

przyczyna jest aktualna, to się zastanawiam, czy 

zasługują te organizacje na przymiotnik „katolic-

ki”? 

    Kiedyś na Jasnej Górze doświadczyłem dziwnej 

sytuacji. Uczestniczyłem w ogólnopolskiej piel-

grzymce Klubów Inteligencji Katolickiej i mięli-

śmy Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

Gdy wychodziłem przez bazylikę usłyszałem zna-

jomy głos – ks. abp Damian Zimoń (nasz Arcybi-

skup) głosił homilię dla uczestników ogólnopol-

skiej pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia 

„Civitas Christiana”. Pomyślałem wtedy, czy nie 

mogłaby być to wspólna pielgrzymka tych dwóch 

katolickich stowarzyszeń. 

    Niżej podaję pełny wykaz polskich ośrodków 

sklasyfikowanych jako anti-choice. 

Stanisław Waluś      
 

Polskie ośrodki sklasyfikowane jako 

anti-choice (co w praktyce oznacza pro-life) 

notowane na czarnej liście Europejskiego Par-

lamentarnego Forum ds. Populacji i Rozwoju 

Partie polityczne: 

– Narodowe Odrodzenie Polski 

Sieć organizacji pozarządowych: 

– Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 

– Forum Kobiet Polskich 

Organizacje pozarządowe działające w zakre-

sie rzecznictwa: 

– Fundacja PRO – Prawo do Życia 

Specjalistyczne organizacje pozarządowe: 

 – Medyczne: Katolickie Stowarzyszenie Leka-

rzy Polskich 

Organizacje pozarządowe: 

– Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. 

ks. Piotra Skargi  

– Prawo do narodzin 

– Fundacja „Głos dla Życia” 

– Fundacja „Pro Humana Vita” 

– Fundacja Rodzin Adopcyjnych 

– Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 

– Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 

– Fundacja Narodowego Dnia Życia 

– Dziennikarze Przeciw Aborcji 

– Kongres Ruchów Katolickich 

– Human Life International – Polska 

– Pro-Mama 

Religijne organizacje pozarządowe: 

– Rodzina katolicka 
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– Diakonia Życia 

– Zakon Rycerzy Jana Pawła II 

Ośrodki medialne: 

– Radio Maryja 

– Fronda 

– „Nasz Dziennik” 

– Telewizja Trwam 

– „Polonia Christiana” 

– Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy 

Kampanie: 

Marsz dla Życia: 

– Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny 

– Marsz Pro-Life 

– Marsze dla Życia i Rodziny 

Strony internetowe: 

– Przymierze z Maryją 

Młodzieżowe organizacje pozarządowe/ruchy: 

– Krucjata – Młodzi w Życiu Publicznym 

– Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej 

– Apostolat „Młodzi dla Życia” 

– Ruch Czystych Serc (RCS) 

– Studenci za życiem 

Edukacja: 

– Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 

Fundacje: 

– Fundacja Lux Veritatis 

– Fundacja Nasza Przyszłość 

– Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. 

ks. Piotra Skargi 

Doradztwo w sprawach prokreacji: 

– Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalne-

go Planowania Rodziny 

 Nasz Dziennik, 15 I 2013, str. 11. 

 

 

Abp Dzięga wsparł protestujących rolników 

Rolnicy protestują w Szczecinie od kilku tygodni, 

(…) W ten sposób wyrażają sprzeciw wobec zasad 

sprzedaży ziemi z zasobów państwa. (…) – Rozu-

miem ten protest jako wielkie wołanie zwykłych 

polskich obywateli do władz Rzeczypospolitej o 

uznanie wreszcie problemu własności ziemi jako 

polskiej racji stanu nad Odrą i Bałtykiem – mówił 

podczas pasterki abp Dzięga. – Wielokrotnie rolni-

cy przypominali, że sprzedaż polskiej ziemi jest ak-

tem jednorazowym i nieodwracalnym. Ziemia ma 

służyć nie tylko jej prywatnym właścicielom, ale 

także państwu polskiemu jako całości. Jest faktem, 

że obcokrajowcy są równie dobrymi gospodarzami 

jak Polacy. Jest też jednak faktem, że te gospodar-

stwa powinny przede wszystkim wzmacniać pol-

skie życie gospodarcze – stwierdził.  

- Z tej racji nasza gospodarka narodowa winna 

odpowiednio chronić polski stan posiadania. 

Dziwne jest, że rozumieją to prości rolnicy i ma-

ją odwagę o tym mówić, zaś wydają się tego nie 

rozumieć odpowiedzialni za to państwowi 

urzędnicy – zwrócił uwagę abp Dzięga. 

Przewodnik katolicki, 6 I 2013, str. 10  

 

GMO 

Szanowny Panie Prezydencie 

Szanowny Panie (…) 

    Niemcy zakazały upraw GMO, ponieważ: 

„nie zbadane są konsekwencje długofalowego 

spożywania GMO przez ludzi”. 

    Austria zakazała upraw GMO, ponieważ: 

„nie da się zachować różnorodności biologicznej 

jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”. 

    Francja zakazała upraw GMO, ponieważ: 

„rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając 

ekologiczne uprawy”. 

    Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ: 

„proces uwolnienia organizmów GMO do przy-

rody jest nieodwracalny”. 

    Podstawą prawną krajowych zakazów była 

“klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dy-

rektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się 

wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na 

całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że 

genetycznie modyfikowana kukurydza może za-

grozić różnorodności biologicznej na ich tere-

nach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje człon-

kowskie mogą wprowadzić zakazy upraw po-

szczególnych gatunków GMO na podstawie roz-

porządzenia 1829/2003. Opracowany przez 400 

naukowców i sygnowany przez 58 rządów kra-

jów całego świata, opublikowany na zlecenie 

ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 ra-

port nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Między-

narodowa ocena wpływu nauk i technologii rol-

niczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy 

GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu 

głodu, biedy, czy zmian klimatycznych. 

    Ja niżej podpisana/y żądam, by polskie wła-

dze, biorąc przykład z innych krajów Unii Euro-

pejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, 

Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji 

odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce.    

W szczególności żądamy NATYCHMIASTO-

WEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 

i ziemniaków AMFLORA. 
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http://www.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-

zakazujace-gmo 

Ruszamy z akcją zbierania 500 tysięcy podpi-

sów pod wnioskiem o referendum edukacyjne  

''Ratuj maluchy i starsze dzieci też!''  
    Jednym z głównych celów akcji jest ostatecz-

ne odwołanie obowiązku szkolnego sześciolat-

ków. Wniosek o referendum to pięć pytań, w któ-

rych zawarte są również inne najważniejsze dla 

rodziców problemy polskiej oświaty: przymus 

przedszkolny pięciolatków, gimnazja, ogranicze-

nie nauczania historii i innych przedmiotów w li-

ceum, likwidacje tysięcy szkół i przedszkoli. 

W każdym z tych tematów politycy od dawna 

lekceważą wolę rodziców i wolę większości spo-

łeczeństwa. To musi się zmienić! Dlatego rozpo-

czynamy wielką i trudną akcję, od której powo-

dzenia zależy los edukacji naszych dzieci.  

Co trzeba robić? 

1. Zebrać podpisy pod wnioskiem o referendum: 

FORMULARZ DO DRUKU 
Rozdajcie formularze do zbierania swoim znajo-

mym a oni niech rozdają dalej. Znajdźcie sklepy, 

restauracje, firmy, w których wyłożone będą for-

mularze. Zebrane podpisy należy przesłać na ad-

res podany na formularzu. 

2. Ogłoście informację o akcji. Tu są do pobrania 

materiały Mówcie o niej znajomym, przede 

wszystkim rodzicom dzieci, których dotyczy 

obowiązek szkolny sześciolatków (planowany na 

2014 r.). Rozsyłajcie informację na Facebooku, 

na forach internetowych itp. 

3. Zgłoście nowe miejscowości do akcji. 

Czekamy na kolejnych koordynatorów lokalnych 

pod adresem: ratujmaluchy2013@gmail.com 

Na ten adres zgłaszajcie też miejsca gdzie są wy-

łożone formularze do podpisu Lista miejsc i ko-

ordynatorów. Kalendarz obniżenia wieku szkol-

nego zmusza nas do szybkiego działania. Nasz 

pierwszy cel to zebranie 100 tysięcy podpisów 

do 21 marca. To od nas rodziców zależy przy-

szłość edukacji naszych dzieci. Musimy działać! 

Pozdrawiamy Karolina i Tomasz Elbanowscy, 

Krystyna Bula, Katarzyna Mastalerz-Jakus, Kata-

rzyna Klimczak. Więcej szczegółów o akcji znaj-

dziecie na stronie www.rzecznikrodzicow.pl Ak-

tualności również na Facebooku oraz na stronie 

www.ratujmaluchy.pl 

Dlaczego referendum? 

Edukacja w Polsce jest w głębokiej zapaści. Rząd 

podejmuje w trudnym czasie kryzysu nieprzemy-

ślane reformy. Wbrew woli rodziców, ze szkodą 

dla dzieci. Tysiące szkół i przedszkoli jest likwi-

dowanych. Dlatego musimy sami wziąć sprawy 

w swoje ręce i zadbać o ratowanie oświaty dla 

małych i starszych dzieci. 

Pytanie 1. Czy jesteś za zniesieniem obowiąz-

ku szkolnego sześciolatków? 

Rząd nie przeznaczył na reformę obniżenia wieku 

szkolnego odpowiednich pieniędzy. Nie prze-

szkolono kadry, nie zadbano o poprawę infra-

struktury. W programie nauczania skumulowano 

wymagania dotychczasowej pierwszej klasy i ze-

rówki, co zmusza sześciolatki do siedzenia 

w ławkach i wielogodzinnego odrabiania prac 

domowych z rodzicami. Rząd przyznał, że celem 

reformy jest szybsze wysłanie dodatkowego rocz-

nika na rynek pracy. Ogromna większość rodzi-

ców chce zostawić sześciolatki w zerówkach 

(z wolnego wyboru skorzystali od 2009 r. rodzice 

blisko 1,5 mln dzieci). Referendum to ostatnia 

broń obywateli. Jak długo jeszcze mamy przeko-

nywać, że my rodzice nie chcemy tej reformy? 

Pytanie 2. Czy jesteś za zniesieniem obowiąz-

ku przedszkolnego pięciolatków? 

Dzieci pięcioletnie miały obowiązkowo trafić do 

przedszkoli. Ale przedszkoli brakuje. Zamiast naj-

pierw odbudować bazę przedszkoli rząd wprowa-

dził od 2011 r. obowiązek edukacji przedszkolnej 

dla wszystkich pięciolatków. Bardzo często pięcio-

latki realizują obowiązek w … szkołach. Społe-

czeństwo ma prawo decydować, czy właśnie takiej 

edukacji chce dla najmłodszych dzieci. 

Pytanie 3. Czy jesteś za przywróceniem w li-

ceach ogólnokształcących pełnego kursu hi-

storii oraz innych przedmiotów? 

Minister Katarzyna Hall i minister Szumilas 

zmieniły program, praktycznie likwidując licea 

ogólnokształcące. Licea zmieniły się w kursy 

przygotowawcze do matury. Teraz już piętnasto-

letnie dzieci muszą wybrać specjalizację. Zda-

niem wielu - zbyt wcześnie. Ograniczono też na-

ukę wielu przedmiotów w tym - co jest szczegól-

nie niepokojące - historii. Uważamy, że tak waż-

nej kwestii, jak kształcenie młodego pokolenia, 

wypowiadać się powinni wszyscy obywatele. 

Pytanie 4. Czy jesteś za stopniowym powro-

tem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 

lata szkoły średniej? 

Wprowadzenie gimnazjów spowodowało wielki 

zamęt w wychowaniu nastoletniej młodzieży. 

Dzieci trafiają w najbardziej newralgicznym okre-

sie dojrzewania w nowe środowisko, do nowych 

klas, pod opiekę wychowawców, którzy ich nie 

http://rzecznikrodzicow.pl/dlaczego-referendum
http://rzecznikrodzicow.pl/sites/default/files/referendum_edukacyjne_formularz.pdf
http://rzecznikrodzicow.pl/materialy-do-referendum-edukacyjnego#overlay-context=user
http://rzecznikrodzicow.pl/materialy-do-referendum-edukacyjnego#overlay-context=user
mailto:ratujmaluchy2013@gmail.com
http://rzecznikrodzicow.pl/gdzie-mozna-zlozyc-podpis-pod-referendum-edukacyjnym
http://rzecznikrodzicow.pl/gdzie-mozna-zlozyc-podpis-pod-referendum-edukacyjnym
http://www.rzecznikrodzicow.pl/
http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Rzecznik-Praw-Rodzic%C3%B3w/149382998448489?v=wall
http://www.ratujmaluchy.pl/
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znają. Gimnazja to problem, który trzeba rozwią-

zać. Nie powinno się to jednak odbywać gwałtow-

nie. Nie powinno się również pozostawiać tej spra-

wy politykom. Dlatego chcemy, żeby wszyscy 

obywatele wyrazili w tej sprawie swoje stanowisko. 

Pytanie 5. Czy jesteś za ustawowym po-

wstrzymaniem procesu likwidacji publicznych 

szkół i przedszkoli?  

Likwidacja sieci szkół i przedszkoli trwa od lat 

dziewięćdziesiątych. Z mapy zniknęło już wiele ty-

sięcy placówek. Ten proces przyspieszył, po zmia-

nach wprowadzonych przez minister Hall. Gminy 

przewidują do likwidacji w najbliższych latach ko-

lejne pięć tysięcy szkół. Ten proces można po-

wstrzymać, przede wszystkim przywracając kontro-

lę nad działaniami samorządów i dofinansowując 

system oświaty publicznej z budżetu państwa.  

http://rzecznikrodzicow.pl/dlaczego-referendum 

 

Oświadczenie Komisji Wychowania 

Katolickiego KEP po spotkaniu 

z przedstawicielami MEN 

w dniu 6 listopada 2012 r. 

    W dniu 6 listopada 2012 r. w Warszawie spotkali 

się przedstawiciele Komisji Wychowania Katolic-

kiego KEP oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Spotkanie to odbyło się w ramach zaplanowanego 

cyklu rozmów na temat nowelizacji Rozporządze-

nia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramo-

wych planów nauczania, które budziło obawy co do 

dalszych losów nauczania religii w szkole.  

    W związku z docierającymi z wielu diecezji 

sygnałami wynikającymi z niejasności aktualnych 

przepisów oraz niekorzystnymi ich interpretacja-

mi przez niektóre samorządy strona kościelna po-

nownie wyraziła swój niepokój na temat naucza-

nia religii w szkole w przyszłości.  

    Przedstawiciele Kościoła po raz kolejny doma-

gają się nowelizacji przepisów tego Rozporzą-

dzenia, aby nie budziły one najmniejszych wąt-

pliwości. Przypomniano zapisy Rozporządzenia z 

2002 r. odnoszące się do ramowego planu na-

uczania. Uznano je za wystarczająco czytelne 

i nie budzące żadnych obaw. W związku z tym 

strona kościelna zaproponowała ich przywrócenie 

w brzmieniu Rozporządzenia z 2002 r.  

    Obie strony uznały, że konieczne jest kolejne 

spotkanie w tej sprawie i odbędzie się ono na po-

czątku grudnia br.                    Bp Marek Mendyk 

Przewodniczący Komisji Wychowania KEP 

http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc

=2012117_0 

STANOWISKO NR 19 XXVI KZD 

ws. nauczania religii w szkołach 

    Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-

ność” zwraca się do Ministra Edukacji Narodo-

wej o przywrócenie dotychczasowych przepisów 

regulujących nauczanie religii w szkołach.  

    Usunięcie religii z ramowych planów naucza-

nia obciąża budżety samorządów jednostek tery-

torialnych, co może doprowadzić do eliminacji 

zajęć z religii i ateizację polskiej młodzieży. 

http://www.solidarnoscoswiata.pl/panel/papers/S

tanowi-

sko%20nr%2019%20ws.%20nauczania%20relig

ii%20w%20szkolach.pdf 

 

Uwagi kurii katowickiej 

do wystawy w Muzeum Śląskim 

2013-01-17 

   "Otrzymaliśmy scenariusz „poprawny poli-

tycznie" zgodny z obowiązującą obecnie modą. 

W tej wersji projekt wystawy jest bardzo jedno-

stronny, jest raczej projektem ideologicznym, 

aniżeli propozycją obiektywnej refleksji nad 

dziejami Śląska" - mówi ks. prof. Jerzy Myszor. 

Uwagi do propozycji scenariusza wystawy 

w nowym Muzeum Śląskim 

    Wystawa w nowym gmachu Muzeum Śląskie-

go będzie kształtowała świadomość historyczną 

zwłaszcza młodego widza, i to nie podlega dysku-

sji. W licznych enuncjacjach, artykułach praso-

wych i wypowiedziach polityków i dziennikarzy, 

jakie ukazały się po opublikowaniu projektu sce-

nariusza, zauważyć można zarówno troskę o wła-

ściwą merytoryczną stronę wystawy, jak i jej 

stronę formalną. Jedna zakłada drugą. Z oczywi-

stych względów wystawa nie rości sobie pretensji 

do wykładu podręcznikowego historii Śląska, ale 

raczej usiłuje wzbogacić wiedzę i pobudzić wy-

obraźnię w oparciu o wybrane, reprezentatywne 

wydarzenia, osoby i przedmioty. 

    Sytuacja, w której wystawa ma objąć ok. 200 

lat dziejów Górnego Śląska sprawia, iż całość 

robi wrażenie zróżnicowanych, barwnych obraz-

ków historycznych, ciekawych w formie, ale bez 

jakiejś jednej idei porządkującej, odpowiadającej 

prawdzie historycznej. 

    Laureaci konkursu na projekt wystawy wybra-

li jako motto przewodnie słowa ks. Emila 

Szramka o narożnikowym charakterze Górnego 

Śląska. Ich zdaniem, „cztery pojęcia: pomost, 

nagroda, pobojowisko i narożnik przewijają się 

w narracji scenariusza całej wystawy, powraca-

http://rzecznikrodzicow.pl/dlaczego-referendum
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jąc jako wyraźny motyw przewodni, budujący 

sensy poszczególnych segmentów". Autorzy 

zmieniają jednak sens myśli ks. Szramka, a więc 

zniekształcają również główną myśl przewodnią 

swego scenariusza. Ks. Szramek pisze bowiem 

(przed wybuchem II wojny światowej), że Śląsk 

„w przeważnej części jest cmentarzyskiem pol-

skiem, wsiąknęło mnóstwo Polaków przez ab-

sorbcję w kulturze niemieckiej tak, iż słusznie 

powiedziano, że dotychczasowa historia Śląska 

jest historią jego niemczenia. [...] Lecz więcej 

aniżeli wskutek kolonizacji, reformacji i natural-

nej absorbcji, uległo tu za czasów pruskich sys-

tematycznej deworacji niemieckiej pod przymu-

sem państwowym w imię barbarzyńskiego hasła 

ausrotten" (s.14). Autorzy scenariusza przykłada-

ją „transfer" (pomost) głównie dla wieku XIX, 

a pobojowisko dla XX wieku. Czy proces wyna-

radawiania z polskości nie zostawił pobojowiska? 

    Bardzo trudno obronić tezę o trwałym antago-

nizmie między miejscowymi a przybyszami po 

1945 roku. Z pewnością on występował, ale jed-

nocześnie był proces asymilacji przybyszów do 

miejscowych warunków, przyjmowanie tożsamo-

ści regionalnej, czemu służyły na przykład po-

wszechne małżeństwa mieszane. Stąd należy 

stwierdzić, że wybór myśli ks. Szramka, że Gór-

ny Śląsk zawsze był obszarem pogranicza - w ro-

zumieniu: pomost - jest świadomą manipulacją, 

albo co najmniej dyskusyjną metodą porządko-

wania wystawy. Śląsk mógł pełnić funkcję pomo-

stu, i to tylko na określonych polach, do 1939 ro-

ku, ale w żadnym przypadku nie po 1945 roku. 

Tę funkcję pomostu zlikwidowała III Rzesza, co 

na wystawie wcale nie jest podkreślone, a PRL 

tylko kontynuował dzieło. 

    Bardzo kontrowersyjnie zaprezentowano po-

gląd o plebiscycie. Był on formą demokratyczną, 

próbą wytyczenia jakiejś linii granicznej w prze-

strzeni, gdzie jej w ogóle nie było. To także 

pierwsza w historii możliwość kreacji i ekspresji 

polskiego ducha mieszkańców tej ziemi, co eks-

pozycja w ogóle pomija. 

    W propozycji scenariusza panuje chaos, jeśli 

chodzi o Śląsk Cieszyński. Pewne wydarzenia 

i fakty pojawiają się, ale nie ma na przykład mo-

wy o podziale w 1921 roku i wojnie polsko-

czeskiej. Poważnym przeoczeniem jest pominię-

cie twórczości Gustawa Morcinka, najbardziej 

znanego pisarza z Górnego Śląska. Nie ma tam 

także losów Zaolzia. Podobnie jak nie ma nic 

o losach blisko milionowej mniejszości polskiej 

na Zaodrzu, czyli na terenach Górnego Śląska, 

które pozostały w Niemczech po 1921 roku. 

W tej wystawie Ślązak jest Ślązakiem tylko pod 

jednym warunkiem, gdy przestaje czuć i myśleć 

po polsku. 

    Ideą porządkującą mogłaby być, zresztą zgod-

nie z prawdą historyczną, np. „Droga Górnego 

Śląska do Polski", „Trudne współżycie różnych 

nacji, wyznań i religii" lub każda inna, która 

wprowadzałaby do wystawy dramatyzm rozwoju 

lub zmiany cech charakterystycznych - konstytu-

tywnych dla tego regionu.. 

    Otrzymaliśmy scenariusz „poprawny poli-

tycznie" zgodny z obowiązującą obecnie modą. 

W tej wersji projekt wystawy jest bardzo jedno-

stronny, jest raczej projektem ideologicznym, 

aniżeli propozycją obiektywnej refleksji nad 

dziejami Śląska. 

    Drugi zestaw pytań i wątpliwości przynosi 

analiza merytorycznego doboru treści oraz ich 

reprezentatywności. Uwagi dotyczące scenariu-

sza najlepiej sformułować w postaci pytań 

i pewnych postulatów. 

1. Obszar Śląska. Z „Założeń ogólnych do 

wystawy stałej Historii Górnego Śląska (wyciąg 

z Regulaminu Konkursu)" zamieszczonych na 

stronie internetowej Muzeum Śląskiego wynika, 

że pod uwagę bierze się przede wszystkim Śląsk 

przemysłowy (czarny), jak i Cieszyński? (zielo-

ny). Oznacza to, że obszar Górnego Śląska (Sile-

sia Superior w granicach historycznych sprowa-

dzono głównie do obszaru Górnego Śląska 

(przemysłowego) z nielicznymi tylko nawiąza-

niami do Śląska Cieszyńskiego oraz okolic Opo-

la, Raciborza i Bielska Białej. Brak mapy, która 

pokazuje zmiany granic wewnętrznych Śląska. 

2. Poza obszarem zainteresowania pozosta-

wiono Zaolzie, z wyjątkiem jednej wzmianki 

(107). 

3. Chronologia. Sygnalizowane już wyżej 

pytania i wątpliwości wiążą się z chronologią 

rozwoju Śląska. Jeśli wystawa będąca autorskim 

projektem dziejów Śląska porusza głównie pro-

blemy związane z tzw. okresem pruskim w jego 

dziejach, w tym okresem industrializacji i urba-

nizacji, to siłą rzeczy jej najważniejszym zada-

niem powinno być wyważenie proporcji przy 

prezentacji kluczowych dla historii Górnego Ślą-

ska wydarzeń. A do takich należą z obszaru poli-

tyki: aneksja Śląska przez Prusy, reorganizacja 

terytorialna Śląska w 1815 roku; konstytucja 

z 1850, kulturkampf, plebiscyt i powstania ślą-
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skie, przyłączenie części Śląska do Polski, I woj-

na światowa i jej skutki, okres PRL, czasy naj-

nowsze. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę 

kluczowe dla Górnego Śląska wydarzenia o cha-

rakterze społecznym, to akcent powinien paść na: 

wprowadzenie przymusu szkolnego, uwłaszcze-

nie, sekularyzację dóbr kościelnych w 1810 roku, 

wolności społeczne przyniesione przez Wiosnę 

Ludów, budzenie/odrodzenie świadomości naro-

dowej w okresie kulturkampfu, industrializację 

i urbanizację zwłaszcza w drugiej połowie XIX 

wieku, polski ruch narodowy na przełomie XIX 

i XX, polaryzację narodowościową w okresie 

okupacji (volkslista), drugą industrializację 

i urbanizację w okresie PRL, zmierzch epoki 

ciężkiego przemysłu po 1989 roku. 

4. Kościół katolicki jak i ewangelicki należy 

prezentować od strony podmiotowej, w związku z 

tym sztuka sakralna jako wytwór życia religijne-

go nie może być traktowana wyłącznie jako pre-

zentacja form artystycznych. 

5. W scenariuszu używa się systematyczne 

terminu Ślązak (Ślązacy). Jeśli to ma być okre-

ślenie miejsca zamieszkania - pełna zgoda. Fak-

tycznie, Ślązacy czuli się przede wszystkim 

mieszkańcami Śląska jako regionu; mieli silne 

poczucie odrębności etnicznej, geograficznej ze 

względu na miejsce zamieszkania. W XIX wieku 

mieszkańcy Górnego Śląska częściej posługiwali 

się jednak określeniem - obywatele państwa pru-

skiego. Proces różnicowania na Ślązaków i Pola-

ków (poza Niemcami) rozpoczął się w ostatnich 

dekadach XIX wieku, a zwłaszcza w okresie 

międzywojennym, w opozycji do przybyszów 

z innych regionów Polski. Przypisywanie ówcze-

snym mieszkańcom Śląska cech quasi narodo-

wych jest nadużyciem, ahistorycznym transpo-

nowaniem dzisiejszego punktu widzenia na pro-

blemy narodowościowe XIX-wiecznego Śląska. 

6. Pogląd o kulturkampfie jako katalizatorze 

rozwoju życia kulturalno - narodowego Ślązaków 

(76) jest zbyt jednostronny i należy go uzupełnić 

o wyjaśnienie przyczyn wybuchu kulturkampfu. 

7. Bohaterowie industrializacji (29) - brak 

takich postaci, jak hr. Wilczek, Thiele-Winckler, 

Donnersmarck. 

8. Katolicyzm (36) - brak ks. Józefa Londzi-

na. 

9. Architektura sakralna (41). Poza kościo-

łem Ducha Świętego w Tychach jest jeszcze kilka 

wybitnych dzieł architektury kościelnej (Drogo-

myśl). Brak architektów działających w XIX 

wieku, w tym na przykład wybranych projektów 

autorstwa Ludwika Schneidera oraz Jana Fran-

ciszka Klompa (Nowy Bytom), Alexisa Langera 

(Kościół pw. NMP w Katowicach). 

10. Język Górnego Śląska (40,59). Jak należy 

rozumieć określenie „w mowie śląskiej"; czy jest 

to „mowa" równoprawna w stosunku do polskiej 

i niemieckiej? Czy „mowę śląską" należy rozu-

mieć jako system gwar i dialektów? Nie ma cze-

goś takiego, jak jednolita mowa śląska. 

11. Pejzaż Górnego Śląska (45) tworzyły za-

równo hałdy, kominy, jak i wieże kościołów. 

12. Warto wspomnieć o „Żywotach świę-

tych" i modlitewnikach śląskich (m.in. przywie-

zionych z Częstochowy) jako formy edukacji nie 

tylko religijnej, ale również historycznej, i spo-

sobu na pogłębienie znajomości języka polskie-

go. 

13. Życie kulturalno-oświatowe (70). Brak 

ks. Norberta Bonczyka, ks. Konstantego Damro-

ta. Dosyć kuriozalnie brzmi teza o rozwoju życia 

kulturalnego na Śląsku jako efekcie kultur-

kampfu. Jeśli ma to oznaczać „uboczny, nieza-

mierzony efekt" - to zgoda. 

14. Województwo Śląskie (K)Raj Autonomii 

(84). Województwo śląskie było autonomiczne 

uchwałą sejmu polskiego, natomiast nie było 

Autonomią, jako formą odrębności politycznej. 

Nieprzypadkowo granice Administracji Apostol-

skiej Śląska Polskiego/diecezji katowickiej po-

krywały się z granicami województwa - miało to 

służyć wzmocnieniu granic politycznych pań-

stwa polskiego. Przy tej okazji można wspo-

mnieć o utworzeniu Administracji Apostolskiej 

Śląska Polskiego - wspólnego dzieła Naczelnej 

Rady Ludowej i kilku wybitnych duchownych 

(ks. August Hlond, ks. Teodor Kubina, ks. Mi-

chał Lewek). 

15. Architektura (88). Brak gmachu Muzeum 

Śląskiego i katedry (w pierwotnym i obecnym 

kształcie). Katedra, wraz gmachem Sejmu Ślą-

skiego i Muzeum Śląskim, miała być symbolem 

stabilizacji tego regionu, w jego nowym porząd-

ku państwowym, wyrazem jedności mieszkań-

ców Śląska. 

16. Sztuki plastyczne (96) - brak opisu, 

a więc niebezpieczeństwo pełnej dowolności. 

17. Ślązacy w Wehrmachcie (127) - byli tak-

że w SA, a nawet sporadycznie w SS. Należy 

ukazać proces rozwiązania tego problemu przez 

sądy polskie po 1945 roku. W tym punkcie brak 
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ukazania represji, które dotknęły duchowieństwo 

katolickie np. w Auschwitz i Dachau. 

18. Wykorzenieni i prześladowani (139) - na-

leżałoby uzupełnić o działalność Solomona More-

la. 

19. Repatriacja (141). Jeśli usunięcie Polaków 

ze wschodnich regionów Polski nazywa się repa-

triacją, to tym terminem należy również posługi-

wać się przy procesie usuwania Niemców z tere-

nów Ziem Zachodnich i Północnych. Tymczasem 

jedno i drugie było faktycznym, przymusowym 

wysiedleniem, albo - używając języka niemiec-

kiego - wypędzeniem. 

20. Stalinogród i Gierek (143) - brak wypę-

dzenia biskupów katowickich. 

21. Mój Śląsk (157). Jakie kryteria posłużyły 

przy sporządzeniu tej listy? Jest np. biskup 

A. Nossol, a brak biskupów S. Adamskiego i H. 

Bednorza. 

22. Gómy Śląsk w literaturze (158). Jakie kry-

teria posłużyły przy sporządzeniu tej listy? Brak 

tak sztandarowych postaci jak Zofia Kossak. 

23. Osiedla z wielkiej płyty (146). Zygmunt 

Brachmański to przede wszystkim rzeźbiarz, a nie 

architekt, podobnie - Egon Kwiatkowski. 

 

 
Źródło: Solidarni2010.pl. 

http://fronda.gliwice.pl/czytelnia.php5?id=278 

 

Hulaj dusza, piekła nie ma! 

– refleksje Jadwigi Chmielowskiej 

(fragmenty) 

    Żadnych norm, żadnych wartości. Wszystko 

można opluć, wsadzić flagę w psie odchody, na-

zwać naród bydłem i dalej pozostać celebrytą, 

czy autorytetem moralnym. Wielu czuje, że Pol-

ska nie jest krajem niepodległym. (…) 

    Pamiętać należy o tym, że Prezydent Wałęsa 

nie chciał wycofania wojsk sowieckich z Polski, 

a potem forsował oddanie byłych baz wojsko-

wych rosyjskim spółkom. 

    Jesteśmy w NATO tylko dlatego, że to społe-

czeństwo – opinia publiczna, wymusiły na kolej-

nych ekipach rządzących taką decyzję. Unia 

Wolności ze swoimi pomysłami, jako partia - 

odeszła do lamusa historii. Politycy rozpierzchli 

się po innych partiach i dalej realizują w zasa-

dzie jej politykę. Za przyzwoleniem rządzących 

zniszczono przemysł, bo silny lobbing zachod-

nich korporacji chciał pozbyć się polskiej konku-

rencji. Sprywatyzowano za bezcen banki i teraz 

ich zyski nie trafiają do polskich kieszeni. Kre-

dyty, to nowy system niewolnictwa. (…) 

    Od kilkunastu lat niszczony jest system edu-

kacji. Robią to kolejne ekipy rządzące. Zastana-

wia mnie, kto tak naprawdę w Polsce sprawuje 

władzę? Ludzie na stanowiskach i partie się 

zmieniają, a polityka niszczenia państwa jest 

skrupulatnie realizowana. Okazuje się, że petycje 

podpisane nawet przez przeszło 2 miliony oby-

wateli, można wrzucić do kosza. Tam też trafiła 

obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Już 

w pierwszym czytaniu odrzucono projekt usta-

wy, próbującej ratować edukację polskiej mło-

dzieży, podpisany przez przeszło 100 tys. oby-

wateli. (…) 

    W zamysłach państw nam wrogich, Polacy 

mają być głupi i niewykształceni. Mają stanowić 

jedynie tanią siłę roboczą. Dzięki reformie 

oświaty zapoczątkowanej przez ministra Hand-

kego i kontynuowanej do dziś, grozi nam nie 

tylko wynarodowienie, ale i zapaść cywilizacyj-

na. Ograniczono ilość lekcji przedmiotów ści-

słych i przyrodniczych. Nie będzie polskich in-

żynierów i techników. (…) 

    Tłumiona jest w Polsce debata publiczna. Pre-

zentujący swoje opinie publicyści, włóczeni są 

po sądach. (…) 

    Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Po-

winniśmy sobie życzyć, by nowonarodzony 

Chrystus dał łaskę opamiętania się Polaków. Nie 

mogą istnieć światy równoległe. Prawda bowiem 

jest jedna, tak samo jak fakty są zawsze faktami. 

Nie istnieją fakty autentyczne i nieautentyczne. 

Dziennikarze powinni o nich informować, a nie 

przekłamywać rzeczywistość, tworząc przekaz 

pod z góry założoną tezę. Można tylko wes-

tchnąć do Najwyższego, by dał nam mądrość 

i siłę, by wytrwać i nie dać się zastraszyć, prze-

kupić i złamać. 

By wreszcie Polska była Polską. 

Jadwiga Chmielowska 

21 grudnia 2012 

Cały felieton na stronie: 

http://www.sdp.pl/hulaj-dusza-piekla-

nie%20ma-refleksje-jadwigi-chmielowskiej 

http://solidarni2010.pl/11862-uwagi-kurii-katowickiej-do-wystawy-w-muzeum-slaskim.html
http://fronda.gliwice.pl/czytelnia.php5?id=278
http://www.sdp.pl/hulaj-dusza-piekla-nie%20ma-refleksje-jadwigi-chmielowskiej
http://www.sdp.pl/hulaj-dusza-piekla-nie%20ma-refleksje-jadwigi-chmielowskiej
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http://wpolityce.pl/artykuly/43214-hulaj-dusza-

piekla-nie-ma-powinnismy-sobie-zyczyc-by-

nowonarodzony-chrystus-dal-laske-opamietania-

sie-polakow 

na stronie „wpolityce” jest krótko przedstawiona 

sylwetka dziennikarki. 

 

In vitro 

    Możliwość sztucznego za-

pładniania kobiet samotnych, 

lub matek zastępczych nasie-

niem samotnego mężczyzny, na-

rusza sens istnienia rodziny jako 

instytucji przekazującej i wy-

chowującej nowe Zycie ludzkie. 

M Reichlin stwierdza, powołu-

jąc się na instrukcję Donum Vitae Kongregacji 

Nauki Wiary oraz D. Callahana, że w sytuacji 

sztucznego zapładniania osób samotnych (sin-

gles) bardziej liczy się z pragnieniami rodzica niż 

z interesami dziecka, które ma prawo do bycia 

poczętym i wychowanym w rodzinie. Taka po-

stawa na płaszczyźnie społecznej prowadzić mo-

że do w konsekwencji do ignorowania praw 

dziecka na rzecz praw osób dorosłych. Podobna 

sytuacja może powstać w przypadku par homo-

seksualnych, które coraz częściej domagają się 

dla siebie „prawa do posiadania dziecka”.  

Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, 

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 57. 

 

Nie zabijaj mnie Mamo 

Nie zabijaj mnie Mamo, 

Nie zabijaj, nie zabijaj mnie Mamo, 

Bo nigdy już nic nie będzie tak samo, 

Moje serduszko już dla ciebie bije, 

Mamo kochana, Mamo... ja jeszcze żyję ! 
  

Pozwól mi poznać, 

Chłód rosy poranka i zorzę zarania, 

Smak łez radości i gorycz pożegnania 

Łzy Twoje Mamo w perełki zmienię, 

A ból Twój w spełnione marzenie 
  

A gdy los i troski posrebrzą Ci skronie, 

I gdy przyjdzie już czas pożegnania, 

Ja ciepłem ogrzeję gasnące Twe dłonie, 

I będę przy Tobie w tej chwili rozstania 
  

Nie zabijaj, nie zabijaj mnie Mamo, 

Bo gdy przyjdę w malignie upiornej nocy, 

Zapytam Cię Mamo w bezsilnej niemocy. 

Dlaczego, dlaczego Mamo!? 

Przecież mnie nawet nie poznałaś? 

Dlaczego, dlaczego, jak ja Ciebie Mamo, 

Ty mnie Mamo, Ty mnie nie pokochałaś? 
  

Nie poznam Mamo, 

Chłodu rosy poranka i zorzy zarania, 

Smaku łez radości i goryczy pożegnania 

Łez Twoich Mamo w perełki nie zmienię, 

A bólu Twego w spełnione marzenie 
  

Ale, gdy los i troski posrebrzą Ci skronie, 

I gdy przyjdzie już czas pożegnania, 

Ja ciepłem ogrzeję gasnące Twe dłonie, 

I będę przy Tobie w tej chwili rozstania 
  

Mamo, Mamo...! 

Marek Dębski 

 

 

NASZE ROCZNICE 

540 lat temu (19 lutego 1473 r.) w Toruniu uro-

dził się Mikołaj Kopernik. 

530 lat temu (28 lutego 1483 r.) urodził się 

Raffaello Santi, włoski malarz i architekt, jeden 

z najwybitniejszych artystów renesansowych. 

155 lat temu (11 lutego 1858 r.) po raz pierwszy 

ukazała się Najświętsza Maryja Panna Bernade-

cie Soubirous.  

135 lat temu (20 lutego 1878 r.) po trzydniowym 

konklawe na Stolicę Piotrową został wybrany ks. 

kard. Giacomo Vincenzo de Pecci. który przyjął 

imię Leon XIII. 

85 lat temu (24 lutego 1928 r.) decyzją prezy-

denta RP utworzono Bibliotekę Narodową 

w Warszawie. 

70 lat temu (19 lutego 1943 r.) w obozie koncen-

tracyjnym na Majdanku Niemcy zamordowali 

Kazimierza Kolbuszewskiego, profesora literatu-

ry polskiej na uniwersytecie we Lwowie. Uczo-

ny został zesłany do obozu za udzielanie pomocy 

Żydom.  

60 lat temu (24 lutego 1953 r.) w więzieniu przy 

ul. Rakowieckiej w Warszawie na mocy bez-

prawnego wyroku komunistycznego sądu został 

stracony August Emil Fieldorf „Nil”, szef „Ke-

dywu” KG AK, komendant WiN.  

35 lat temu (21 lutego 1978 r.) utworzono Wolne 

Związki Zawodowe na Śląsku. 

35 lat temu (28 lutego 1978 r.) w Krakowie w 

wieku 77 lat zmarł Janusz Meissner, lotnik i pi-

sarz. W młodym wieku był uczestnikiem III Po-

wstania Śląskiego. 

http://wpolityce.pl/artykuly/43214-hulaj-dusza-piekla-nie-ma-powinnismy-sobie-zyczyc-by-nowonarodzony-chrystus-dal-laske-opamietania-sie-polakow
http://wpolityce.pl/artykuly/43214-hulaj-dusza-piekla-nie-ma-powinnismy-sobie-zyczyc-by-nowonarodzony-chrystus-dal-laske-opamietania-sie-polakow
http://wpolityce.pl/artykuly/43214-hulaj-dusza-piekla-nie-ma-powinnismy-sobie-zyczyc-by-nowonarodzony-chrystus-dal-laske-opamietania-sie-polakow
http://wpolityce.pl/artykuly/43214-hulaj-dusza-piekla-nie-ma-powinnismy-sobie-zyczyc-by-nowonarodzony-chrystus-dal-laske-opamietania-sie-polakow
http://www.globalizacja.org/
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15 lat temu (23 lutego 1998 r.) Rzeczpospolita 

Polska i Stolica Apostolska ratyfikowały konkor-

dat. 

10 lat temu (15 lutego 2003 r.) zmarł prof. Wło-

dzimierz Fiałkowski odznaczony przez Watykan 

Krzyżem Komandorskim św. Jerzego, który 

w przypadku osób świeckich przyznawany jest 

tylko głowom państw oraz przez Kapitułę Nagro-

dy „Źródła” nagrodą im. Sługi Bożego Jerzego 

Ciesielskiego – ojca rodziny.  

                            Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Rok 2013 
 

Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego 

Powstanie styczniowe to nie wynik 

„kompleksu antyrosyjskiego”, to 

kolejna reakcja ludzi, którzy za-

chowali honor i osobista godność. 

Reakcja na zniewolenie  

    (…) Odpowiedź prymasa nie mia-

ła jednak charakteru doraźnego. Kard. Wyszyński 

dotknął w niej najbardziej fundamentalnej inter-

pretacji polskości: „Wyczytałem ostatnio w prasie 

polskiej przedziwne zdanie. Ktoś, zastanawiając 

się, dlaczego powstanie wybuchło w Królestwie 

Kongresowym, a nie w Wielkopolsce czy też 

w Małopolsce, odpowiada sobie, że byliśmy po-

dobno owładnięci „»kompleksem antyrosyj-

skim«”. Z tym wiązało się całe dalsze rozumo-

wanie autora artykułu. „- Wydaje mi się, że nie 

ma nic bardziej nieprawdziwego […] Gdy czło-

wiek czy naród czuje się na jakimś odcinku zwią-

zany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wol-

ności opinii i zdania, wolności kultury i pracy, ale 

wszystko wzięte jest w jakieś łańcuchy i klamry, 

wszystko skrępowane jak stalowymi gorsetami, 

wtedy nie potrzeba kompleksów. Wystarczy być 

tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie 

honoru i osobistej godności, aby się przeciwko 

takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposo-

bów wydobycia się z niej. – Przyglądaliście się 

może kiedyś ptakowi, jak tłucze się w klatce? 

Wszystko pierze z piersi swojej wyrywa… Zimny 

obserwator patrzący na to może powiedzieć - 

»głupi ptak«! Chociaż lepiej, aby po prostu otwo-

rzył drzwiczki i wypuścił »głupiego« ptaka na 

wolność. […] Któż może się dziwić, że o klatkę 

w Polsce ustanowiona rozbijały się piersi »pol-

skich ptaków«, aż pióra leciały, rany pozostawia-

jąc?!”.  

    (…) Otóż od 1815 r. pod berłem carów Rosji 

znalazło się 82 proc. terytorium Rzeczypospoli-

tej przedrozbiorowej (tej w granicach z 1772 r.), 

pod berłem władców Austrii – 11 proc.; Prus – 7 

proc. Czy można było walczyć o polska niepod-

ległość na 7 lub 11 proc. jej historycznego ob-

szaru? Bez Warszawy? (…) 

Andrzej Nowak, W Sieci, 14-20 I 2013, str. 14-15 
 

Rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda 

Tygodnik Rodzin Katolickich 

„Źródło” nr 33(972) z 15 VIII 

2010 r. został wydany jako numer 

specjalny; poświęcony Słudze Bo-

żemu ks. kard. Augustowi Hlon-

dowi. 

Kalendarium życia Prymasa Polski 

ks. kard. Augusta Hlonda (wybór) 

10 lipca 1900 – Uzyskał doktorat z filozofii na 

Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 

23 września 1905 – Przyjął święcenia kapłańskie 

z rąk bpa Anatola Nowaka w kościele Sióstr Wi-

zytek w Krakowie. 

17 czerwca 1909 – Został dyrektorem zakładu 

salezjańskiego w Wiedniu. 

7 listopada 1922 – Ojciec Święty Pius XI mia-

nował go administratorem apostolskim Górnego 

Śląska; 17 grudnia odbył ingres do prokatedry 

pw. świętych Piotra i Pawła w Katowicach i wy-

dał pierwszy list pasterski do wiernych admini-

stracji apostolskiej: „Zaślubiny ze Śląskiem”. 

1923 – Powołał do życia tygodnik katolicki 

„Gość Niedzielny”, z pierwszym redaktorem na-

czelnym ks. Teodorem Kubiną. 

14 grudnia 1925 – Ks. kard. Aleksander Kakow-

ski konsekrował go na pierwszego biskupa Die-

cezji Katowickiej. 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

Rok Liturgiczny 2013 

rokiem kardynała Augusta Hlonda 

    3 stycznia 1926 roku w kościele św. Aposto-

łów Piotra i Pawła w Katowicach miała miejsce 

konsekracja pierwszego biskupa śląskiego ks. 

Augusta Hlonda. Od tego też czasu świątynia 

stała się katedrą na Górnym Śląsku. Ludność te-

go regionu z entuzjazmem i wielką radością 

przyjęła nominację i samą osobę nowego bisku-

pa śląskiego.  

    Oto pamiętne słowa zamieszczone w „Gościu 

Niedzielnym”. Jest to opis powitania bp. Hlonda 

przez Ślązaków. „Pokolenia, które były twórca-

mi i świadkami tych wydarzeń, nie miały żad-
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nych problemów z umieszczeniem swojej śląskiej 

ojczyzny na łonie ojczyzny Polski”.    

    Oto słowa metropolity katowickiego abp. Wik-

tora Skworca, które wygłoszone zostały do 

wiernych w homilii podczas mszy świętej w Ka-

towicach. „Posługa pasterska biskupa Hlonda na 

Śląsku nie trwała długo. Już w czerwcu 1926 roku 

biskup śląski został powołany na urząd Prymasa 

Polski. – Dziś – mówi metropolita katowicki – 

składamy hołd biskupowi Hlondowi za posługę w 

naszym regionie. Położył solidny fundament pod 

gmach kościoła katowickiego, na którym budowali 

i budują wszyscy jego następcy”.  

    Historyczne słowa wypowiedział również ów-

czesny marszałek Sejmu Śląskiego Konstanty 

Wolny, który witał administratora diecezji ślą-

skiej 3 stycznia 1926 roku. Radujemy się z faktu, 

że „Polak jest biskupem na polskim Śląsku, cała 

Polska pragnęła, by Polak u nas był pasterzem 

dusz”. (…)                                Tadeusz Puchałka 

Śląska Gazeta Społeczno-Polityczna, 

18-24 stycznia 2013 r., str. 15 

   

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2012 
Luty: Ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłasz-

cza matki, były wspierane i otaczane opieką 

w trudnościach. Misyjna: Aby ludność obszarów 

objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć bu-

dować pokojową przyszłość.   

Marzec: Ogólna: Aby wzrastało poszanowanie 

przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie 

jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpo-

wiedzialności. Misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy 

i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewan-

gelii aż po krańce ziemi.   

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

    Codziennie przynajmniej jedna dziesiątka ró-

żańca, więcej informacji na stronie:  

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/ 

    XIII Czuwanie Modlitewne Krucjaty Różań-

cowej za Ojczyznę odbyło się w jasnogórskiej 

bazylice, w piątek 25. stycznia, po Apelu Jasno-

górskim.  

 

Rekolekcje Wielkopostne w Czechowicach 

8-10.03.2013. Rekolekcje Wielkopostne u OO 

Jezuitów w Czechowicach. Rekolekcje rozpoczy-

nają się kolacją w piątek a kończą obiadem 

w niedzielę. 3 posiłki dziennie. Koszt: Pokój 

dwuosobowy z łazienką: 160 zł od osoby, pokój 

jednoosobowy z łazienką - 200 zł. Wpłata na 

miejscu w Domu Rekolekcyjnym. Zapisy: Anto-

ni Winiarski, E-mail awini55@yahoo.com Tel. 

508 290199. 
 

Pielgrzymki w 2013 roku 

19.05.2013. Piesza pielgrzymka KIK, ZG i SRK 

do sanktuarium MB Boguckiej. Wyjście sprzed 

kościoła Mariackiego o godz. 15.30. Msza św. 

w sanktuarium o godz. 17. 

Pielgrzymki organizowane przez 

Antoniego Winiarskiego 

    W przypadku pielgrzymek organizowanych 

przy pomocy Biura Podróży, uczestników piel-

grzymki obowiązują zasady wynikające z umo-

wy zawartej pomiędzy Klubem Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach a Biurem Podróży.  

1-13.02.2013. Pielgrzymka KIK do Indii Połu-

dniowych. Szczegóły: 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieindie.html 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa 

6.04.2013. Sanktuaria w Krakowie: Matki Bożej 

Piaskowej i Miłosierdzia Bożego.  

29.04.-9.05.2013. 11 dni, wyjazd w poniedzia-

łek. Włochy: trasa: Padwa - św. Antoni, nocleg, 

Asyż - św. Franciszek, Rzym - Watykan - 3 noc-

legi,  Katakumby, Bazyliki, zwiedzanie Rzymu, 

papieska audiencja, Fuggi – nocleg, Monte Cas-

sino - klasztor i polski cmentarz, Pietrelcina - 

miejsce urodzenia i młodości św. Ojca Pio, 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 

Bożej, 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: 

2350 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, 9 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.  

31.08 – 13.09.2013. Chiny 14 dni. Szanghaj - 

Qufu - Luoyang - Dengfeng - Szaolin - Zhongy-

ue - Gongyi – Xi’an - Hua Shan - Terakotowa 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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Armia - Xiahe - Lanzhou - Xiahe (Tybet) - Ganjia 

(Tybet) - 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  
27.09 - 29.09.2013. Rekolekcje KIK w Kokoszy-

cach, koszt 110 zł z własnym transportem i 160 

z przywozem i odwiezieniem autokarem. Pełne 

wyżywienie 3 posiłki dziennie. Wpłata przy zapi-

sie. 

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.  

Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiąc-

leciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni pią-

tek miesiąca w godz. 17 - 18 w siedzibie KIK w 

Katowicach przy kościele Mariackim.  

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefo-

nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 

będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w auto-

karze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek 

lub całości. 

 

Zebranie Zarządu KIK w Katowicach  

w dniu 9 stycznia 2013 roku.  

1. W poczet członków KIK w Katowicach przyję-

to 1 osobę.  

2. Omówiono spotkanie opłatkowe KIK w Kato-

wicach, które odbyło się 4 stycznia br.  

3. Omówiono przygotowania do Walnego Zebra-

nia KIK w Katowicach 16 marca br.  

4. Omówiono przygotowania do rekolekcji 

w Czechowicach 8-10 marca br., zapisy przyjmu-

je Antoni Winiarski.  

5. Przedstawiono i omówiono zarys planu finan-

sowego na rok 2013.  

6. Członkowie Zarządu zapoznali się z listem 

z Radia Maryja, podpisanym przez o. Mariana 

Sojkę i zawierającym podziękowania za przesy-

łane biuletyny „Dlatego”.  

Robert Prorok  

 

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 różne 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.  
 

Dyżury 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.  
 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 

Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurują-

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 możliwe, składki prosimy wpłacać 

skarbnikowi, który dyżuruje 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 dyżurów. 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 

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach 

(pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 

17.00 do 18.00.  

Redagują: Barbara Kwaśnik, Lidia Kania, Stani-

sław Waluś (32-2381797, s.walus@data.pl). Na-

kład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Kato-

wice 2, skr. poczt. 376 

mailto:renekr@poczta.onet.pl

