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Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. 

Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie 

uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako wię-

zień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy 

zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara - 

bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z 

wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe dwa lata pozostał w wy-

najętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo 

Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.      Dz 28,16-20.30-31) 

 

Rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli 

Rok Rodziny w Metropolii Katowickiej – 1 XII 2013 – 28 XII 2014  
35. rocznica I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny; 2 do 10 VI 1979  

15. rocznica VII pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny; 5 do 17 VI 1999 
 

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 
 

Audiencja ogólna – środa 21 V 2014 r. 

„Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, św. 

Stanisława Biskupa Męczennika, a także urodzi-

ny św. Jana Pawła II oraz rocznica bitwy o Monte 

Cassino, to ważne wydarzenia w życiu Kościoła 

w Polsce i waszej Ojczyźnie – powiedział Papież. 

– Niech będą one przedmiotem waszej refleksji 

podczas nabożeństw majowych i okazją do 

umocnienia ducha wiary ojców. Matce Najświęt-

szej zawierzam wasze intencje, prosząc was jed-

nocześnie o modlitwę w dniach mojej podróży do 

Ziemi Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus”.         
 

Audiencja ogólna – środa 21 V 2014 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 

Bracia i siostry, dzisiaj pragnę szczególnie po-

dziękować wam za duchowe wsparcie w dniach 

mego pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Proszę 

was nadal o modlitwę za wszystkich, którzy 

mieszkają w Ziemi Jezusa i na całym Bliskim 

Wschodzie. Niech ten region świata cieszy się 

pokojem i braterstwem, które nam wszystkim da-

rował nasz Pan, Jezus Chrystus. Z serca wam 

błogosławię” – powiedział Papież. 

http://pl.radiovaticana.va/news/ 

Deklaracja ideowa 

Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 

    Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

jest społeczną organizacją katolików, którzy 

zgodnie ze swoją wiarą kierują się nauką Ko-

ścioła katolickiego. 

    Dla przetrwania naszej cywilizacji, kultury 

oraz świadomości narodowej korzenie naszych 

wartości muszą tkwić w Chrystusie i Jego nauce. 

    Z ducha nauki Chrystusowej i dziedzictwa 

Polski płyną nasze zasady i działania.  

    Działanie nasze w łączności z Kościołem hie-

rarchicznym służy przenikaniu do polskiego ży-

cia Ducha Chrystusowego. 

    Stawiamy czoło współczesnym wyzwaniom, 

upowszechniamy wiedzę o różnych dziedzinach 

nauki.  

    Siłę czerpiemy z nadprzyrodzonego życia re-

ligijnego, z Chrystusa żyjącego w Kościele.  

    Odradzamy społeczeństwo przez odradzanie 

siebie. Dążeniu do doskonałości towarzyszy po-

czucie obowiązków społecznych i pracy dla ogó-

łu.  

    Przyjmując naukę Kościoła katolickiego, za 

naturalne i konieczne potrzeby oraz prawa życia 

społecznego uznajemy: 

http://pl.radiovaticana.va/news/
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- rodzinę opartą na sakramentalnym związku 

małżeńskim, 

- prawo rodziców do wychowania młodego poko-

lenia w duchu ewangelicznej wolności, nie do 

pogodzenia ze swobodą obyczajów, odpowie-

dzialności oraz sprawiedliwości społecznej, 

zgodnie z ich przekonaniami oraz tożsamością 

kulturową, 

- pracę, jej wartość gospodarczą i moralną oraz 

godną zapłatę za pracę, uwzględniając pod-

miotowość pracownika i pracodawcy,  

- prawo obywateli do własności prywatnej jako 

podstawę rozwoju społecznego, które daje nie 

tylko uprawnienia, lecz także nakłada obo-

wiązki wynikające z zasad sprawiedliwości i 

miłości społecznej,  

- prawo obywateli do swobodnego działania na 

rzecz rozwoju społecznego i wspólnego dobra.  

    Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom mają-

cym na celu dyskredytowanie wiary chrześcijań-

skiej, niszczenie Kościoła katolickiego i elimi-

nowanie z życia społecznego wartości chrześci-

jańskich.  

    Sprzeciwiamy się ideologiom sprzecznym z 

Dekalogiem i Ewangelią: ateistycznej, hedoni-

stycznej, gender, liberalnej oraz materialistycznej.  

    Budujemy i wzmacniamy postawy patriotyczne 

z zachowaniem należytego szacunku dla odręb-

ności narodowych, odrzucając kosmopolityzm i 

nacjonalizm. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom 

wynaradawiania.  
_______________________ 

Deklaracja ideowa Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach została przyjęta 8 maja 2014 r. 

przez Zarząd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Poczta Polska Urząd Pocztowy 44-100 Gliwice 1 

 - 14 IV 2010 r. 
-------------------------- 

 

Ks. prał. Bronisław Gostomski 

    Posługiwał jako kapelan w Wyszogrodzie i 

Płocku, a także w Polskiej Misji Katolickiej w 

Anglii i Walii. Był proboszczem parafii gar-

nizonowej św. Andrzeja Boboli w Londynie 

na Hammersmith oraz dziekanem dekanatu 

Londyn-Północ. Od wielu lat pełnił również 

funkcje kapelana Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Miał 62 

lata. 

 Niedziela, nr 17, 25 IV 2010, str. 19 

-------------------------- 

 
Film laureatki 

Głównej Nagrody Wolności Słowa SDP 

ANATOMIA UPADKU część _2 

Scenariusz i reżyseria Anita Gargas 

Film dołączony do tygodnika „Gazeta Polska”, 

nr 14 (1078) z 2 IV 2014 r. 

 

Oświadczenie w czwartą rocznicę 

katastrofy smoleńskiej 

Poznań, 9 kwietnia 2014 r. 

    W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej 

wyrażamy głęboki żal po stracie elity Rze-

czypospolitej Polskiej z Prezydentem prof. 

Lechem Kaczyńskim na czele. Pomimo 

upływu czterech lat od chwili katastrofy po-

wołane do tego instytucje państwowe nie do-

prowadziły do jej wiarygodnego wyjaśnienia. 

Dochodzenia prokuratorskie były i są prowa-

dzone tak, by nie kolidowały z narzuconymi 

a priori założeniami. Powszechnie znane za-

niedbania tych instytucji w dochodzeniu 

prawdziwych przyczyn katastrofy spowodo-

wały utratę wiarygodności nie tylko ich sa-

mych, ale również organów państwa  odpo-

wiedzialnych za ich powołanie i nadzór. 
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Przemoc na naturze i tradycji 

    Rząd Donalda Tuska przyjął 29 kwietnia 

ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o 

zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec ko-

biet i przemocy domowej. Teraz trafi ona do 

Sejmu. Jeśli będzie przyjęta przez parlament, do 

polskiego prawa zostanie po raz pierwszy wpro-

wadzona genderowa definicja płci, która kwe-

stionuje porządek biologiczny. Konwencja naka-

zuje też walkę z tradycją i kulturą, a w konse-

kwencji Kościołem katolickim, w nich bowiem 

widzi źródło przemocy wobec kobiet. Co więcej, 

nakłada obowiązek promowania homoseksuali-

zmu w procesie edukacji. Oddaje również suwe-

renność Polski w sprawach dotyczących życia 

społecznego czy rodziny w ręce międzynarodo-

wego gremium wyłanianego na niedemokratycz-

nych zasadach. W rzeczywistości jest to narzę-

dzie do realizacji skrajnie lewicowego projektu 

polityczno-społecznego opartego na ideologii 

gender. (…)  

       Akademickie Kluby Obywatelskie im. 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, 

Krakowie, Warszawie i Łodzi domagają się 

odrzucenia raportu Komisji Badania Wypad-

ków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 

z dnia 25 lipca 2011 roku, który w głównych 

punktach oparty jest na raporcie rosyjskiego 

MAK. Raport KBWLLP w wielu zasadni-

czych kwestiach przyjmuje ustalenia – m.in. 

co do mechaniki zniszczenia samolotu – nie-

zgodne z prawami fizyki. Podczas II Konfe-

rencji Smoleńskiej, w której uczestniczyło 

ponad dwustu uczonych, wybitnych specjali-

stów w swoich dziedzinach, z Polski, USA, 

Australii, Kanady i Danii, w kilkudziesięciu 

wygłoszonych referatach wskazano ponad sto 

istotnych sprzeczności między treścią tego ra-

portu, a wiedzą z zakresu nauk fizycznych, 

technicznych, medycznych, socjologicznych 

i prawnych. 

    II Konferencja Smoleńska wskazała zakres 

dalszych badań, jakie są niezbędne dla pełne-

go wyjaśnienia tej wielkiej narodowej trage-

dii. Apelujemy do stosownych gremiów 

uczelni wyższych o podjęcie działań, które 

umożliwią pracownikom uczelni włączenie 

się do badań przebiegu katastrofy smoleńskiej 

z zachowaniem wszystkich zasad obowiązu-

jących w życiu naukowym. Apelujemy 

o zachowanie najwyższych standardów przy 

recenzowaniu projektów naukowych 

i nieuleganie wszechobecnej dziś politycznej 

poprawności, oraz naciskom mającym na celu 

wyciszenie sprawy. Nie można dłużej tolero-

wać niezgodnych z prawdą wniosków raportu 

KBWLLP; oczekujemy ustalenia winnych 

doprowadzenia do sytuacji krytycznej przed 

katastrofą smoleńską i skandalicznego sposo-

bu prowadzenia śledztwa. 

    Zwracamy się przede wszystkim do pra-

cowników nauki z apelem o zerwanie 

z postawą bierności wobec wpajania fałszu 

zamiast wyjaśniania przyczyn katastrofy. 

Wymaga tego uczciwość naukowa, którą 

przyrzekaliśmy odbierając stopień naukowy 

doktora, a także odpowiedzialność za kształ-

towanie postaw społecznych, zwłaszcza mło-

dzieży. Ostentacyjna obojętność instytucji na-

ukowych wobec prowadzenia i finansowania 

tych badań skutkuje obniżeniem ich prestiżu 

i zaufania w społeczeństwie. 

    W tej sytuacji na najwyższe nasze uznanie 

zasługują: po pierwsze – działania polityków, 

głównie skupionych wokół Zespołu Parla-

mentarnego ds. wyjaśnienia przyczyn kata-

strofy Tu-154 M z 10 kwietnia 2010 roku, 

kierowanego przez pana posła Antoniego Ma-

cierewicza; po drugie – prace polskich uczo-

nych dążących do uczciwego, zgodnego 

z najwyższymi standardami nauki wyjaśnie-

nia katastrofy smoleńskiej; po trzecie – wy-

trwałe podejmowanie tematu tragedii smoleń-

skiej przez niektóre media i niezależnych pu-

blicystów. 

    Wszystkim tym osobom i środowiskom 

składamy serdeczne podziękowania i wyrazy 

najwyższego szacunku. 
 

    Oświadczenie to podpisali między innymi 

( jest wśród nich 9 członków Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach): 

Jacek Burszka, Jerzy Dąbrowski, Halina Ka-

mionka-Mikuła, Jerzy Kasprzyk, Maria La-

sończyk, Jan Mikos, Krystyna Partuś, Woj-

ciech Pillich, Bolesław Pochopień, Krystian 

Probierz, Robert Prorok, Andrzej Pułka, Ma-

rek Smolik, Jadwiga Stanek, Janina Szyma-

nowicz, Stanisław Waluś, Maria Wieloch, 

Antoni Winiarski, Lesław Zakrzewski. 

Stanisław Waluś 
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    Wyznaczona przez naturę płeć żeńska i męska 

zostaje zastąpiona sztucznym pojęciem „płci spo-

łeczno-kulturowej”, które zostało utworzone na 

potrzeby ideologii gender. (…) Jeśli bowiem bio-

logiczny mężczyzna może zdecydować, że jest 

kobietą, i wejść w związek z innym mężczyzną, 

to każda relacja płciowa powinna być uznana za 

normalną. (…)  

    Z perspektywy prawnej takie ujęcie jest całko-

wicie sprzeczne z założeniami, na których opiera 

się polska konstytucja, która rozumie płeć w wy-

miarze naturalnym, biologicznym. (…) Nakaz 

nauczania dzieci o nietypowych rolach płciowych 

narusza normę konstytucyjną, która zapewnia ro-

dzicom prawo do zapewnienia dzieciom wycho-

wania i nauczania moralnego oraz religijnego 

zgodnego z ich przekonaniami. Jest także 

sprzeczny z Powszechną Deklaracją Praw Czło-

wieka, która stwierdza, że „Rodzice mają prawo 

pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma 

być dane ich dzieciom” (art. 26 ust. 3). (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 19, rok 

XCI, 11 V 2014, str. 32-34 
  

Abp Jędraszewski w Gnieźnie: ironia z Jana 

Pawła? 

     „Ironia z Jana Pawła II? Ironia z narodu, który 

ciągle chce sięgać do fundamentów swej chrze-

ścijańskiej i narodowej tożsamości? – takie pyta-

nia stawiał abp Marek Jędraszewski zestawiając 

cel i treść uchwały sejmowej ws. uczczenia Jana 

Pawła II z przyjęciem przez Rząd RP Konwencji 

Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu prze-

mocy wobec kobiet i przemocy domowej. 

    W homilii wygłoszonej podczas sobotnich 

Nieszporów o św. Wojciechu, inaugurujących 

dwudniowe uroczystości odpustowe w Gnieźnie, 

abp Jędraszewski podjął refleksję nad trzema wy-

darzeniami mającymi miejsce w bliskości kano-

nizacji Jana Pawła II. Pierwsze z nich miało miej-

sce 24 kwietnia, kiedy to w Sejmie RP odbyła się 

„gorsząca momentami” dyskusja nt. uchwały w 

sprawie uczczenia papieża Polaka.  

    Jak przypomniał metropolita łódzki zawarto w 

niej słowa sprzed 9 lat, kiedy to tuż po śmierci 

Jana Pawła II posłowie i senatorowie zebrani na 

uroczystym zgromadzeniu oddali mu hołd nazy-

wając go „wielkim moralnym autorytetem, ojcem 

i nauczycielem, a także człowiekiem pokoju i na-

dziei, najważniejszym z ojców niepodległości 

Polski”. We wspomnianej uchwale – przypomniał 

arcybiskup – „stwierdzono, że określenia te nie 

straciły nic ze swojej aktualności i wyrażono na-

dzieję, że kanonizacja Jana Pawła II będzie dla 

wszystkich zachętą do poznania jego intelektual-

nej i duchowej spuścizny oraz budowania i kon-

tynuowania jego dzieła”.  

    Dzień drugi sekwencji wydarzeń – kontynu-

ował hierarcha – to 27 kwietnia, kiedy to do 

chwały ołtarzy wyniesiono papieży Jana XXIII i 

Jana Pawła II. W tej uroczystości uczestniczyli 

także przedstawiciele najwyższych władz Rze-

czypospolitej Polskiej.  

I wreszcie dzień trzeci - 29 kwietnia, kiedy to 

rząd RP zgodził się na ratyfikację konwencji Ra-

dy Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemo-

cy wobec kobiet i przemocy domowej. Za tym 

godnie brzmiącym sformułowaniem – mówił wi-

ceprzewodniczący KEP – kryją się jednak sfor-

mułowania, które w gruncie rzeczy chcą wpro-

wadzić w rzeczywistość polską wiele elementów 

ideologii gender.  

„W czasie ratyfikacji tej Konwencji przez Sejm 

RP trzeba będzie dostosować do jej artykułów 

przepisy polskiego prawa dotyczące edukacji, 

życia społecznego i rodzinnego. Co więcej, mó-

wi się o tym, że jeśli ktoś nie będzie chciał prze-

strzegać zasad wspomnianej konwencji – o ile 

dojdzie do jej ratyfikacji – będzie musiał się li-

czyć z sankcjami. Nie chce się brać pod uwagę, 

że zapisy tej konwencji są sprzeczne z aktualną 

Konstytucją RP, że w jakiejś mierze oddajemy 

część naszej suwerenności narodowej, i to w tak 

ważnym punkcie, jakim jest życie moralne, pod 

obcą jurysdykcję” – stwierdził abp Jędraszewski.  

    „Jeszcze w czwartek – zauważył dalej arcybi-

skup – Sejm mówił o Janie Pawle II jako o mo-

ralnym autorytecie, o kimś kogo intelektualną i 

moralną spuściznę powinniśmy studiować, 

przyjmować i wprowadzać w życie. W ubiegły 

wtorek wszystko to się zdezawuowało. I należy 

postawić sobie pytanie – jak można ocenić tę 

triadę zdarzeń zamykających się w przeciągu za-

lewie pięciu dni? Ironia z Jana Pawła II? Z naro-

du, który ciągle chce sięgać do fundamentów 

swej chrześcijańskiej i narodowej tożsamości?” 

– pytał abp Jędraszewski. „Jak można – mówił 

dalej - patrzeć na tę uchwałę Rządu w świetle 

uchwały Sejmu? Rząd jest przecież emanacją 

większości sejmowej. To ważne pytania, które 

musimy sobie dzisiaj postawić” – dodał wice-

przewodniczący KEP, zachęcając do refleksji 

nad wspomnianymi wydarzeniami w świetle 
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słów św. Jana Pawła II i świadectwa św. Wojcie-

cha.  

   Nieszporom w katedrze gnieźnieńskiej prze-

wodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita 

poznański i przewodniczący KEP. Obecni byli 

również kard. Stanisław Dziwisz z Krakowa, 

nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Mi-

gliore oraz polscy biskupi, którzy po zakończeniu 

nabożeństwa uczestniczyli w procesji z relikwia-

mi św. Wojciecha ulicami Gniezna.  

http://www.niedziela.pl/artykul/9207/Abp-

Jedraszewski-w-Gnieznie-ironia-z-Jana 

 

Rząd genderowy 

    Polska coraz bliższa ratyfikacji bardzo groźnej 

Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwal-

czaniu przemocy wobec kobiet i przemocy do-

mowej. Wśród wielu ideo- logicznych zapisów 

jest tam mowa o „stereotypowych rolach kobiet i 

mężczyzn”, które trzeba zwalczać. Na wniosek 

homolobby do Konwencji dodano zapis czysto 

genderowy, który definiuje płeć w kategorii ról 

społecznych. Wejście Konwencji w życie pocią-

gnie za sobą konsekwencje prawne, włącznie z 

możliwością karania osób, które jej się nie pod-

porządkują. Interpretacją artykułów Konwencji 

ma się zajmować międzynarodowa organizacja, 

od której decyzji nie będzie żadnego odwołania. 

Oznacza to, że polski rząd, ratyfikując Konwen-

cję, narazi Polaków – a szczególnie rodziny – na 

szykany za takie rzeczy, jak upór przy warto-

ściach chrześcijańskich. Co prawda władza nie 

konsultowała tego ze społeczeństwem, ale społe-

czeństwo głupie i by to odrzuciło. Więc Donald 

Tusk rozmawiał o tym z feministkami z Kongresu 

Kobiet. I wyszło, że to bardzo fajna sprawa ta 

Konwencja. 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny nr 19 

rok XCI, 11 maja 2014, str. 39 

 

Myślenie cudze 

(…) Cała rzecz polega więc na tym, od kogo po-

bieram nauki. Bo nie ma się co łudzić – do samej 

śmierci będziemy uczniami. Problem w tym, że 

nie zawsze w dobrych szkołach. Niedawno przy-

kuło moją uwagę stwierdzenie z książki „Twój 

język ma moc” Marii Vadia: „Jeżeli spędzasz 

więcej czasu na oglądaniu telewizji, czytaniu 

świeckich materiałów niż na modlitwie i czytaniu 

Słowa Bożego, wówczas jesteś ewangelizowany 

przez świat, a nie przez Pana Jezusa”. Tu jest od-

powiedź na pytanie, skąd się bierze światowa po-

pularność takich szaleństw jak rozmaite gendery: 

z tej światowej „ewangelizacji”. Kto nie chłonie 

Ewangelii, ten chłonie to, co jest z nią sprzeczne. 

I nie chroni przed tym najbardziej odrutowana 

granica – kto się nie modli, kto nie szuka w Pi-

śmie Świętym woli Bożej, ten będzie miał stare 

myślenie (św. Paweł poleca „odnawiać się du-

chem w waszym myśleniu” – Ef 4,23). (…) 

http://gosc.pl/doc/1990200.Myslenie-cudze 

Franciszek Kucharczak, Gość Niedzielny, nr 19 

rok XCI, 11 V 2014, str. 39  

 

Petycja 

Marszałek Sejmu RP 

Ewa Kopacz 

ul. Wiejska 4/6 

Warszawa 

    W związku z decyzją Rządu RP o skierowaniu 

do Parlamentu wniosku w sprawie ratyfikacji 

Konwencji Rady Europy „o zapobieganiu i 

zwalczaniu przemocy wobec kobiet”, zwracam 

się do Pań i Panów Posłów o odrzucenie tego 

wniosku i nie ratyfikowanie Konwencji. 

    Doceniając znaczenie i konieczność zapobie-

gania i przeciwdziałania wszelkim formom 

przemocy, w tym przemocy wobec kobiet, uwa-

żam, że Państwo Polskie posiada wystarczające 

instrumenty prawne i organizacyjne, aby sku-

tecznie jej przeciwdziałać i zwalczać. 

    Mój sprzeciw wobec Konwencji związany jest 

przede wszystkim z faktem, że Konwencja jako 

źródła przemocy wskazuje tradycję, religię, ro-

dzinę i małżeństwo, jednocześnie narzucając 

promowanie i tolerancję wobec wszelkich form 

zachowań seksualnych oraz prowadzenie polity-

ki społecznej zgodnej z zasadami ideologii gen-

der. 

Przyjęcie Konwencji nałoży na Polskę szereg 

zobowiązań i wymusi działania nie akceptowane 

przez zdecydowaną większość społeczeństwa, w 

tym: 

wprowadzenie do polskiego prawa i polityki spo-

łecznej rozwiązań opartych na nowej definicji 

płci, jako „roli przypisanej jednostce przez spo-

łeczeństwo”, co wprowadzi zamęt prawny, 

zwłaszcza w prawie rodzinnym; 

wprowadzenia do programów nauczania treści 

powszechnie nieakceptowanych, w tym o „nie-

stereotypowych rolach płciowych”; 

wprowadzenie kosztownego systemu monitoro-

wania realizacji Konwencji i poddania się do-

tkliwym sankcjom w przypadku negatywnej 
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oceny dokonywanej okresowo przez ponadnaro-

dowe gremium. 

    Przyjęcie Konwencji narusza też konstytucyjny 

porządek prawny, w tym zapisy mówiące o 

ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawie rodzi-

ców do wychowania dzieci zgodnie z własnym 

światopoglądem, a także zapisy mówiące o świa-

topoglądowej bezstronności Państwa i równości 

wobec prawa kobiet i mężczyzn. 

    Ratyfikacji konwencji Rady Europy — NIE! 

  

    Do soboty 7 VI 2014 godz. 18. petycję podpi-

sało 5257 osób,  między innymi (wśród nich są 

członkowie Zarządu KIK w Katowicach, ksiądz 

katolicki, technik, profesorowie (w tym zwyczaj-

ni) i byli rektorzy śląskich uczelni): 

Jacek Bachniak, Andrzej Cholewa, Robert Czer-

wiński, Wanda Czerwińska, Andrzej Dawidow-

ski, Piotr Gawor, Julian Gembalski, Ryszard 

Gessing, Wiesław Goc, Karol Grandek, Zbigniew 

Jan Grzywna, Antoni Hallek, Tadeusz Hanak, 

Danuta Jarosz, Maria Judka, Teresa Juros, Halina 

Kamionka-Mikuła, Dariusz Kania, Jerzy Ka-

sprzyk, Maria Lasończyk, Ewa Miazgowicz-

Grzywna, Janina Maria Miazgowicz, Adam 

Michczyński, Danuta Michczyńska, Ferdynand 

Morski, Zbigniew Oniszczuk, Piotr Oślizło, Hen-

ryk Palus, Krystyna Partuś, Wojciech Pillich, 

Krystian Piechaczek, Teresa Plewa, Bolesław Po-

chopień, Robert Prorok, Rajmund Rał, Marek 

Rosiak, Ryszard Roskosz, Andrzej Rylski, Cze-

sław Ryszka, Artur Sepioło, Marek Smolik, Ja-

dwiga Stanek, Jan Sznajder, Kazimierz Trojan, 

Irena Waluś, Stanisław Waluś, Marek Waniew-

ski, Stefan Wieczorek, Maria Wieloch, Krystyna 

Wojciechowska, Jacek Zalewski, Jolanta Zalew-

ska, Krzysztof Zioło.           Stanisław Waluś 

 

In vitro 

Płciowość ludzka jako relacja 

interpersonalna, ma zarazem 

wymiar relacji małżeńskiej. Jak 

stwierdza papież Paweł VI w 

Humanae Vitae: „Małżeństwo 

nie jest wynikiem jakiegoś 

przypadku lub owocem ślepych 

sił przyrody. Bóg-Stwórca usta-

nowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, 

aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miło-

ści. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne od-

danie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, 

dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc 

się w niej wzajemnie, współpracować równocze-

śnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wycho-

wywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczonych zaś 

małżeństwo nabiera godności sakramentalnego   

znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa 

z Kościołem.  

Artur J. Katolo: Contra In Vitro, Instytut Globaliza-

cji, www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 103 

 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11 

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można zna-

leźć na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

http://www.diecezja.waw.pl/3260 

 

Spotkanie dzieci w ogrodach 

Kurii Metropolitalnej pod hasłem 

"I przez nas ma świat lepszym być". 

31.05.2014. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach i 

CARITAS Archidiecezji Katowickiej zaprosili 

dzieci do wspólnej zabawy w ogrodach Kurii Me-

tropolitalnej, a wszystkie atrakcje były bezpłatne.  

Dzieci zostały także zaproszone przez Stowarzy-

szenia Katolickie, Domy Dziecka i szkoły.  

 
Ks. Abp Wiktor Skworc podczas Mszy św. w katedrze. 

Eucharystii w intencji dzieci w Archikatedrze 

Chrystusa Króla przewodniczył ks. abp Wiktor 

Skworc.  

 
Orkiestra kamiliańska poprowadziła dzieci do ogro-

dów Kurii. 

http://www.globalizacja.org/
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
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   Po Mszy św. dzieci przeszły z orkiestrą do 

ogrodów. Było wiele atrakcji: dmuchany plac za-

baw, dmuchana ściana wspinaczkowa, baloniki, 

gry i zabawy sportowe, malowanie i rysowanie 

(malarstwo emocjonalne), farbowanie włosów, 

pokazy jednostek specjalistycznych: Straż Pożar-

na, WOPR, Policja, „Bezpieczna jazda”.  

 
Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. 

Tomasz Nowak i wiceprezydent Katowic Krystyna 

Siejna. 

 
W ogrodach Kurii. 

 
Samobieżny robot do zadań specjalnych. 

    Dla uczestników spotkania przygotowany był 

poczęstunek, a dzieci zostały obdarowane słodko-

ściami. Spotkanie było w ramach Metropolital-

nego Święta Rodziny. 

 
Do odważnych świat należy. 

 
Przybył Mały Książę. 

FOTOREPORTAŻ: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro14.html 

Antoni Winiarski 

 

Marsz dla życia i rodziny, 

Katowice 1 czerwca 2014 

    Organizatorami Marszu dla życia i rodziny w 

Katowicach byli Rada Ruchów Katolickich Ar-

chidiecezji Katowickiej i Związek Górnośląski, a 

nad całością czuwał Adam Wierzbicki. 

 
Ks. abp. Wiktor Skworc i Adam Wierzbicki. 
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Marsz rusza. 

    Marsz, którego hasłem było „Rodzina Obywa-

telska. Rodzina, wspólnota, samorząd” wpisał się 

w Metropolitalne Święto Rodziny i był jednym z 

ponad 130 marszów w Polsce. 

 
Szkoły katolickie wzięły udział w Marszu. 

 

 
Członkowie Związku Górnośląskiego w strojach śląskich. 

    Msza św. w archikatedrze Chrystusa Króla, 

której przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc, po-

przedziła Marsz dla życia i rodziny. 1300 uczest-

ników marszu przeszło do Parku Kościuszki na 

piknik rodzinny, a przygrywała im orkiestra dęta 

„Katowice”. Na czele Marszu szli Rycerze Ko-

lumba z dużym banerem „MARSZ DLA ŻYCIA 

I RODZINY”. Uczestnicy nieśli transparenty i 

kolorowe baloniki, a o celach Marszu i ochronie 

życia od naturalnego poczęcia do naturalnej 

śmierci mówił Adam Wierzbicki. 

 
Uczestnicy Marszu. 

 

 
"Chronimy nienarodzone życie". 

 

 
Grzegorz Franki (Związek Górnośląski), Krystyna 

Siejna (wiceprezydent Katowic) i Antoni Winiarski 

(Rada Ruchów Katolickich). 
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    Słowa do rodzin skierowali: Krystyna Siejna, 

wiceprezydent Katowic, Antoni Winiarski, prze-

wodniczący Rady Ruchów Katolickich Archidie-

cezji Katowickiej oraz Grzegorz Franki, wicepre-

zes Związku Górnośląskiego. Na scenie w Parku 

Kościuszki wystąpiły Tysiąclatki, Studio Piosen-

ki Singers i Big Silesia Band Joachima Krzyka.  

 
W Parku Kościuszki. 

 

 
Jan Adamski zadbał o piknik w Parku Kościuszki. 

 

 
Zespół "Tysiąclatki". 

    W przygotowanie pikniku bardzo zaangażo-

wał się Jan Adamski, a ładna pogoda sprzyjała 

dobrej zabawie. 

 
Big Silesia Band Joachima Krzyka. 

FOTOREPORTAŻ: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro14.html 

Antoni Winiarski 

 

 

Ks. Herbert Hlubek – in memoriam 

    Kiedy 10 lat temu obchodzona była 50. rocz-

nica święceń kapłańskich ks. Herberta Hlubka, 

dla uczczenia tej rocznicy środowisko absolwen-

tów wydało książkę pod redakcją Emiliana Ko-

cota i Aldony Skudrzyk pt. „My z niego wszy-

scy...”. Na okładce umieszczono zdjęcie piękne-

go, mocno rozgałęzionego drzewa, które symbo-

lizowało uczestników duszpasterstwa akademic-

kiego z Zabrza i Gliwic, których prowadził du-

chowo ks. Hlubek. Oczywiście, sam Ksiądz był 

w tym obrazie pniem drzewa, z którego wyrośli-

śmy. Był rzeczywiście oparciem dla bardzo wie-

lu osób w różnych sprawach, tak rodzinnych, jak 

i zawodowych. Do tego symbolu nawiązał Emi-

lian Kocot podczas uroczystości zasadzenia dębu 

w Rudach Wielkich w diecezji gliwickiej. (…)  

 
Rośnie dąb upamiętniający ks. Herberta Hlubka [Fot. 

Andrzej Plewa] 
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    Uroczystość odbyła się 29 marca 2014 r. i miała 

bogaty program. Spotkanie rozpoczęło się Jutrznią, 

po czym została odprawiona Msza św. w kaplicy 

Matki Bożej Rudzkiej, zwanej Pokorną. Obraz zo-

stał ukoronowany przez Jana Pawła II podczas jego 

pielgrzymki do Polski w 1999 r. Mszę św. odprawił 

i homilię wygłosił ks. prof. Piotr Morciniec, czło-

nek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych 

(jedna z wielu funkcji, które pełni, m.in. będąc tak-

że wykładowcą Uniwersytetu Opolskiego). Po ak-

cie zasadzenia dębu ks. Morciniec wygłosił wykład 

pt.: „Piękno rodziny”. Refleksja ks. Morcińca poka-

zała, w czym tkwi piękno małżeństwa i rodziny. 

Stwierdził, że najprostszą drogą do szczęścia czło-

wieka jest właśnie rodzina, ale musi być pełniejsze 

wykorzystanie sakramentu małżeństwa. Sensem 

Kościoła – mówiąc w dużym skrócie – jest miłość, 

a rodzina to realizuje, człowiek najpełniej wzrasta 

w miłości w rodzinie. 

    Spotkanie w Rudach, które znakomicie przygo-

towali Lidia i Jacek Bachniakowie, zakończyło 

się dyskusją na tematy etyczne pod kierunkiem 

prof. Anieli Dylus, jednej z wychowanek DA w 

Gliwicach, oraz wspomnieniami o zmarłym 20 

grudnia 2013 r. ks. Herbercie Hlubku, które 

wzbogacono kilkunastominutowym filmem. 

Maria Banaszkiewicz, Niedziela, 19/2014, str. 26 

    Wcześniej w Niedzieli ukazały się następujące 

artykuły poświęcone ks. Herbertowi Hlubkowi: 

Ks. Ireneusz Skubiś: Śp. ks. Herbert Hlubek. Ko-

chał Boga i człowieka – to jego legitymacja, nr 2, 

12 I 2014, str. 29,  

Maria Banaszkiewicz: Wdzięczność, nr 38/2009, 

str. 31, 

Emilian Kocot: Bardziej być czy bardziej mieć…, 

nr 32/2001. 

 
Dąb ks. Herberta Hlubka rośnie – 31 V 2014 [Fot. Ja-

cek Bachniak] 

Stanisław Waluś 

EKUMENIZM 

    Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 

w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.       J 17, 20-21 

Powrót do źródeł 

    Pół wieku po historycznym pojednaniu dwóch 

siostrzanych Kościołów, ich przywódcy duchowi 

znów spotkają się w Jerozolimie.  (…) Ekume-

niczne trzęsienie ziemi.  

    Szukając głównego powodu podróży papieża 

do Ziemi Świętej – akurat teraz – trzeba się cof-

nąć o pół wieku, właśnie do Pawła VI. W prze-

mówieniu z okazji zamknięcia drugiej sesji So-

boru Watykańskiego II, 4 grudnia 1963 roku, w 

zaledwie kilka miesięcy po swoim wyborze, pa-

pież zaskoczył wszystkich zapowiadając: „Jeśli 

Bóg nas wesprze, w przyszłym miesiącu pra-

gniemy udać się do Palestyny, aby osobiście 

uczcić w miejscach świętych, gdzie Chrystus się 

narodził, żył, umarł i zmartwychwstały wstąpił 

do nieba, pierwsze tajemnice naszego zbawienia: 

Wcielenie i Odkupienie. (…)  

    Paweł VI podkreślił wówczas, iż Pielgrzym z 

Rzymu i Pielgrzym z Konstantynopola spotkali 

się w „centrum świata”. Atenagoras wysławiał 

Boga za to, że „nas tu przyprowadził z Zachodu i 

ze Wschodu oraz wezwał do spotkania w Jego 

Imieniu”. Spotkanie trwało 40 minut i zakończy-

ło się wspólnym odmówieniem „Ojcze nasz” w 

języku greckim. (…) Spotkanie w Jerozolimie 

wydało owoce trudne do przecenienia, bo w 

grudniu 1965 r. oficjalnie zniesiono ekskomuni-

ki, które w 1054 r. nałożyli na siebie zwierzchni-

cy obu Kościołów. (…) Zaprosiłem papieża 

Franciszka do celebrowania 50. rocznicy tego 

wydarzenia przez wspólną wizytę w świętym 

mieście Jerozolimie. Będzie to nadzwyczajna i 

historyczna okazja do potwierdzenia naszego 

oddania postawie dialogu i naszej wierności 

przykazaniu Pana, aby jego uczniowie „byli jed-

no” – powiedział w specjalnym wywiadzie dla 

„Gościa” Bartłomiej I, który jako pierwszy w hi-

storii patriarcha Konstantynopola 19 marca 2013 

r. uczestniczył w inauguracji pontyfikatu papieża 

Kościoła Zachodniego – Franciszka. (…) 

 A stron tych jest wiele, nie tylko dwie. Jerozo-

lima jak w soczewce pokazuje głęboki podział 

chrześcijaństwa. Działa tu sześć wspólnot kato-

lickich (łacińska, melchicka, ormiańska, maro-

nicka, syryjska i chaldejska), osiem prawosław-
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nych (grecka, ormiańska, koptyjska, etiopska, sy-

ryjska, nestoriańska, rosyjska i rumuńska) oraz 

trzy protestanckie i jedna anglikańska. (…) 

Piotr Legutko, Gość Niedzielny, nr 21 rok XCI, 

str. 18-21 

Stanisław Waluś 

 

NASZE ROCZNICE 

570 lat temu (10 lipca 1444 r.) w bitwie z Turka-

mi pod Warną zginął król Polski i Węgier Włady-

sław Jagiellończyk, zwany Warneńczykiem. 

445 lat temu (1 lipca 1569 r.) w Lublinie przed-

stawiciele stanów Polski i Litwy podpisali akt 

Unii, jednoczącej oba kraje w jedno państwo. 

170 lat temu (8 lipca 1844 r.) na Górze św. Anny 

na Śląsku osiadł małopolski reformata o. Stefan 

Brzozowski, znany kaznodzieja, który wspólnie z 

ks. Alojzym Fickiem, proboszczem w Piekarach 

Śląskich zapoczątkował odrodzenie religijno-

moralne ludu śląskiego. Założone przez nich To-

warzystwo Wstrzemięźliwości liczyło ok. 300 

tys. członków. 

90 lat temu (3 lipca 1924 r.) w Anglii zmarł zna-

komity autor polskiego pochodzenia - tworzył w 

języku angielskim - Józef Konrad Korzeniowski, 

w literaturze angielskiej znany jako Conrad. 

80 lat temu (4 lipca 1934 r.) w Sancellemoz 

(Francja) zmarła Maria Skłodowska-Curie. 

70 lat temu (7 lipca 1944 r.) oddziały AK rozpo-

częły operację Ostra Brama, mającą na celu opa-

nowanie Wilna przed wkroczeniem do niego Ar-

mii Czerwonej. Wbrew wcześniejszym zapew-

nieniom, władze sowieckie krwawo rozprawiły 

się z żołnierzami AK. 

65 lat temu (29 lipca 1949 r.) zapowiedź Kongre-

gacji Świętego Oficjum w Watykanie o możliwo-

ści nakładania ekskomuniki na katolików należą-

cych do partii komunistycznej wywołała ostry 

protest ze strony rządu PRL. 

60 lat temu (19 lipca 1954 r.) ks. Franciszek 

Blachnicki zainaugurował rekolekcje oazowe.  

45 lat temu (21 lipca 1969 r.) amerykański statek 

Apollo 11, po 163 godzinach lotu, wylądował na 

powierzchni księżyca. Astronauci Neil Armstrong 

i Edwin Aldrin, jako pierwsi ludzie stanęli na 

Srebrnym Globie.      Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

   Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2014 
Czerwiec: Powszechna: Aby osoby bezrobotne 

znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrze-

bują, by godnie żyć. 

Ewangelizacyjna: Aby Europa odnalazła swoje 

chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo 

wiary wierzących. 

Lipiec: Powszechna: Aby uprawianie sportu było 

zawsze okazja do umacniania braterstwa i roz-

woju ludzkiego. 

Ewangelizacyjna: Aby Duch święty wspierał 

dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w 

krajach najuboższych. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 8 maja 2014 r.  

1. Przyjęto treść „Deklaracji ideowej KIK w 

Katowicach”.  

2. Omówiono sprawy organizacyjne piel-

grzymki KIK w Katowicach do Bogucic.  

3. Andrzej Dawidowski przedstawił program 

ogólnopolskiej pielgrzymki KIK do Czę-

stochowy  

7 czerwca.  

4. Omówiono sprawy członkowskie sekcji 

Katowice - Śródmieście.  

5. Antoni Winiarski przedstawił informacje o 

mających się odbyć: 

- 11 maja I-sza Archidiecezjalna Piel-

grzymka Rodzin do Piekar Śląskich,  

- 17 maja w Warszawie II Kongres Rodzi-

ny Polskiej, 

- 1 czerwca w Katowicach Marsz dla Życia 

i Rodziny.  

Robert Prorok  

 

Pielgrzymki w 2014 roku 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego 

Winiarskiego 

    W przypadku pielgrzymek organizowanych 

przy pomocy Biura Podróży (np. AVE 

z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują 

zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy 

Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

a Biurem Podróży. 

    W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji 

z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby 

rezygnujące powinny zgłosić inną osobę 

zamienną, gdy nie ma podmiany z listy 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane 

poniesione już koszty.  

13-27.07.2014. Pielgrzymka do Ekwadoru 

i Archipelag Galapagos z krótką wizytą 

w Kolumbii.Pilot: dr Antoni Winiarski 

Kapelan: Ks. prof. dr hab. Józef Kozyra 

Organizacja: AVE Touroperator, ul. Gawronów 

23, 40-527 Katowice. 

Informacje: Antoni Winiarski, e-mail: 

awini55@yahoo.com, tel. 508 290199.  

   Aktualne informacje 
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieekw.html  
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  

Program Pielgrzymek Klubu Inteligencji 

Katolickiej przy parafii na Tysiąclecie Dolne 

    Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, 

e-mail - mikosjan@gmail.com. Tel. domowy 

32/2544060. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy 

parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 

i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK 

w Katowicach przy kościele Mariackim. 

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można 

telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat 

traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność 

siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych 

wpłat zaliczek lub całości.  

13-15.06.2014. Kalisz, Licheń. Koszt 300 zł  

w pok. 3 i 4 osobowych i 350 w pok. 2 

osobowych. Świadczenia - przejazd, 2 noclegi, 2 

śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie. 

Wyjazd. godz. 6:30.  

26-28.09.2014. Rekolekcje KIK w Archidiece-

zjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. 

Koszt 120 zł z własnym transportem lub 170 zł z 

przywozem i odwiezieniem autobusem 

z Katowic. Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie. 

Wpłata przy zapisie. 

4.10.2014. Leśniów, Częstochowa. Koszt 35 zł. 

Wyjazd godz. 7:0, przyjazd godz. 18:00.  

Kontakt w siedzibie KIK w Katowicach lub pod 

nr. telefonu 697 684666, 32/2544060 

    Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. 

Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefo-

nicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane 

będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń 

w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat za-

liczek lub całości. 

Zapisy: Jan Mikos tel. 697 684666.  

E-mail: mikosjan@gmail.com 

Dyżur we wtorki w salce nr 2 przy parafii na Ty-

siącleciu Dolnym w godz. 17-18.  

Sekcja Wiedzy Religijnej 

– Krąg Biblijny zaprasza 

    W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesiącu, 

w drugą środę, odbywają się interesujące spotka-

nia. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr hab. 

Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne pytania 

związane z wiarą, religią i Kościołem. O godz. 

18.00 pochylamy się nad Pismem Świętym. 

 

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 5 zł miesięcznie, od osoby 

niepracującej - 3 zł, wpisowe - 10 zł. O ile to jest 

możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, 

Małgorzacie Piechoczek (605150654), która dy-

żuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesią-

ca. Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inte-

ligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emi-

la Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Ban-

kowy 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). 

Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Ka-

towice 2, skr. poczt. 376. 
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