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    W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, 

albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie 

nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni bę-

dziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna 

Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wie l-

ka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada 

wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem 

głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym 

prorokom. Łk 6, 20-26     

 

Rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli 

Rok Rodziny w Metropolii Katowickiej – 1 XII 2013 – 28 XII 2014  
75. rocznica: 

1 września – napaści hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej na Polskę 

17 września – napaści stalinowskiego Związku Sowieckiego na Polskę  

 
 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków 

 

Audiencja ogólna – środa 6 VIII 2014 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. Drodzy przyja-

ciele, nowe przymierze polega na tym, że mo-

żemy w Chrystusie doświadczać Bożego miło-

sierdzia i współczucia. Właśnie to napełnia na-

sze serce radością i to czyni z naszego życia 

piękne i wiarygodne świadectwo miłości Boga 

do wszystkich braci, których spotykamy każde-

go dnia. Bądźcie ludźmi błogosławieństw, a Bo-

że błogosławieństwo niech wam zawsze towa-

rzyszy!”  

 

Audiencja ogólna – środa 20 VIII 2014 r. 

„Drodzy bracia i siostry, dziękując Panu za dar 

spotkania z narodem koreańskim i z młodymi 

Azji, wybiegam myślą ku spotkaniu z młodzieżą 

świata, które – jak Bóg pozwoli – odbędzie się w 

Krakowie. Modlę się, by przygotowania do przy-

szłego Dnia Młodzieży były dla wszystkich oka-

zją do pogłębienia wiary, nadziei i miłości. Mło-

dym, którzy w okresie wakacji w różnych wspól-

notach przeżywają rekolekcje i pielgrzymki, 

dziękuję za życzenia, wyrazy duchowej bliskości 

i modlitwy w mojej intencji. Wszystkich zawie-

rzam opiece Matki Najświętszej i z serca błogo-

sławię.”  

 

Audiencja ogólna – środa 27 VIII 2014 r. 

 „Drodzy bracia i siostry, wczoraj obchodziliście 

uroczystość Jasnogórskiej Madonny. Jej opiece 

zawierzam was wszystkich, wasze rodziny i cały 

naród polski. Jej matczyna miłość niech was 

zawsze prowadzi ku Chrystusowi drogami praw-

dy, dobra i wzajemnej miłości. Niech Bóg wam 

błogosławi!” – powiedział Franciszek.  

 

Audiencja ogólna – środa 3 IX 2014 r. 

„Drodzy przyjaciele! W tych dniach, w wielu 

miastach Polski, jest wspominana 75. rocznica 

początku tragedii drugiej wojny światowej. Za-

wierzamy Bożemu miłosierdziu tych, którzy od-

dali życie dla miłości ojczyzny i braci, i prosimy 

o dar pokoju dla wszystkich narodów Europy 

i świata. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za 

nami! Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus!” 

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

 

http://pl.radiovaticana.va/news/
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Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 
Kościół Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej 

- 23 IV 2010 r. 
-------------------------- 

Grzegorz Dolniak 

    Od zawsze związany z Będzinem. Studio-

wał na Akademii Ekonomicznej w Katowi-

cach, gdzie poznał swoją przyszłą zonę Bar-

barę. Działał aktywnie w Niezależnym Zrze-

szeniu Studentów i uczelnianym AZS-ie. Po-

słem był od 2001 r. Ostatnio sprawował funk-

cję wiceprzewodniczącego klubu parlamen-

tarnego PO. Był też wiceprzewodniczącym 

klubu parlamentarnego PO. Był też wice-

przewodniczącym zarządu tej partii w woje-

wództwie śląskim. W chwili śmierci miał 50 

lat. Osierocił córkę Patrycję. 

Gość Niedzielny, nr 17, 25 IV 2010, str. 17 
-------------------------- 

Msza św. ,,Smoleńska” 

     W 52 miesięcznicę [10 sierpnia 2014] ka-

tastrofy smoleńskiej w kościele polskim 

Wniebowzięcia NMP w Paryżu, na sumie 

odprawiono kolejną Mszę św. w intencji śp. 

prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego śp. 

małżonki Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich 

ofiar katastrofy smoleńskiej z 2010 r. 

     Podczas tej Eucharystii, jak każdego 10 

miesiąca, wspólnie modliliśmy się za ich du-

sze i naszą Ojczyznę, prosząc Matkę Bożą 

Królową Polski, aby dała nam siłę, wytrwa-

nie, w dążeniu do odkrycia całej prawdy 

i rozliczenia winnych tej strasznej tragedii. 

Wiemy, że przed nami długa droga, lecz nie 

poprzestaniemy, w domaganiu się jej wyja-

śnienia, będziemy do skutku żądać pełnej 

prawdy.  
 

     Mimo upływu 4 lat nie znamy całej praw-

dy, w jaki sposób zginęli nasi Rodacy, winni 

tej tragedii, nie zostali rozliczeni, dowody: 

szczątki samolotu, czarne skrzynki, znajdują 

się nadal w rękach Rosjan. Rząd nie reaguje 

na prośby obywateli, aby sprowadzić do Pol-

ski wrak samolotu i powołać komisję mię-

dzynarodową, w celu pełnego wyjaśnienia tej 

narodowej tragedii. Prawdziwe kulisy, tej 

strasznej katastrofy, poznajemy z prac Komi-

sji Parlamentarnej, powołanej w celu wyja-

śnienia owej katastrofy - pod kierunkiem mi-

nistra Antoniego Macierewicza, z komisją 

współpracują wysokiej klasy specjaliści. Ma-

my głęboką nadzieję, że dzięki pracy tej ko-

misji i łasce MB Królowej Polski, doprowa-

dzimy do wyjaśnienia tej lotniczej tragedii. 

(…)                           Maria Jolanta Dźwigała 

Ciąg dalszy w numerze 30/2014 tygodnika 

„Głos Katolicki”. http://www.glos-

katolicki.eu/component/pages/?view=article&numer=2014-

08-31&artykul=12 
 

 
Skwieciński Piotr: Boening uderza w Kreml, 

str. 17-18 

Gruzja, Smoleńsk, teraz Ukraina - Rozmowa 

z Antonim Macierewiczem, wiceprzewodni-

czącym PiS, szefem parlamentarnego zespołu 

ds. zbadania katastrofy smoleńskiej, str. 19-21 

wSieci nr 30 (86) 21-27 VII 2014 

http://www.glos-katolicki.eu/component/pages/?view=article&numer=2014-08-31&artykul=12
http://www.glos-katolicki.eu/component/pages/?view=article&numer=2014-08-31&artykul=12
http://www.glos-katolicki.eu/component/pages/?view=article&numer=2014-08-31&artykul=12
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     Samoloty dwa 

Porównajmy, jak traktuje się dwie tragedie. 

TUPOLEW 

 Okradane są zwłoki, niszczone dowody. 

 Czarne skrzynki jadą do Moskwy. 

 Świadkowie są starannie selekcjonowani 

pod względem zeznań, niektórzy znikają. 

 Opinia międzynarodowa jest obojętna. 

 Przedstawiciele władzy oddają śledztwo 

w ręce Rosjan, twierdząc, że nie da rady 

inaczej. 

 Eksperci twierdzą, że do ustalenia przy-

czyn wrak jest niepotrzebny. 

 Zakłada się błąd pilota i nie dopuszcza się 

innych możliwości. 

 Każdy, kto próbuje wyjaśnić tragedię okre-

ślany jest  członkiem sekty i oszołomem. 

 Próby uczczenia ofiar spotykają się 

z ogromnym oporem i atakiem mediów. 

 Media chcą uspokojenia stosunków z Rosją. 

 Zapisy skrzynek najlepiej odczytane będą 

w Moskwie. Odczyt zapisów kilka miesię-

cy. Zainteresowani dostają kopie. Inną ko-

pię. Jeszcze inną kopię. Nie mają możli-

wości weryfikacji. 

 Kampania piwna rozpoczyna kampanię 

ZIMNY LECH. Pojawiają się dowcipy 

o pasażerach. Protesty i skandale przy po-

chówku. Usuwanie zniczy i kwiatów. 

 Sekcje zwłok „odbywają” się w Moskwie. 

Do kraju przylatują ciała w zamkniętych 

trumnach. Nie wolno ich otwierać. Później 

okazuje się, że są pozamieniane i zbez-

czeszczone. 

 Prezydent Obama jest obojętny, nawet nie 

przylatuje na pogrzeb. 

  Zginęło dwóch prezydentów, osoby pia-

stujące wysokie stanowiska w państwie 

i duża liczba generałów. 

BOENING 

 Okradane są zwłoki, niszczone dowody. 

 Czarne skrzynki jadą do Moskwy. 

 Media zasypywane są zeznaniami świad-

ków.  

 Opinia międzynarodowa jest poruszona. 

 Przedstawiciele linii i pasażerów żądają 

międzynarodowej komisji, twierdząc że 

nie można oddawać śledztwa w ręce pań-

stwa zamieszanego w tragedie. 

 Eksperci twierdzą, że do ustalenia przy-

czyn wrak jest niezbędny. 

 

 

 

owej katastrofy - pod kierunkiem ministra 

Antoniego Macierewicza, z komisją współ-

pracują wysokiej klasy specjaliści. Mamy 

 Zakłada się zestrzelenie przez separaty-

stów, ale dopuszcza się inne możliwości. 

 Każdy, kto proponuje sprawdzić, czy to na 

pewno wina Rosjan, nazywany jest oszo-

łomem. 

 Ofiary upamiętnia się spontanicznie. Nikt 

w tym nie przeszkadza. 

 Media chcą zaostrzenia stosunków z Rosją. 

 Zapisy skrzynek odczytane będą w Wielkiej 

Brytanii, gdyż tam są najlepsi specjaliści, 

odczyt będzie trwał 24 godziny. 

 Każdy, kto w jakiś sposób próbuje zlekce-

ważyć lub zażartować z tragedii, narażony 

jest na dożywotne potępienie. 

 Po początkowych kłopotach, przy udziale 

komisji holenderskiej, pociąg ze zwłokami 

podąża do Europy.  

 Prezydent Obama jest poruszony. Grozi 

poważnymi sankcjami. 

 Zginęli turyści. 

Solidarni 2010, Warszawska Gazeta, nr 31 

(372), 1-7 VIII 2014, str. 17 

Pod sąd za Smoleńsk 

    Zdaniem sądu można postawić zarzuty kar-

ne funkcjonariuszom publicznym, którzy or-

ganizowali wizyty premiera i prezydenta 

w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Prokura-

tura ma ponownie wszcząć śledztwo w tej 

sprawie. Sędzia Wojciech Łączewski 5 sierp-

nia br. rozpatrywał zażalenie na umorzenie 

śledztwa ws. organizacji lotów prezydenta 

i premiera do Smoleńska w kwietniu 2010 ro-

ku. Powinno zostać rozważone postawienie 

zarzutów poszczególnym urzędnikom Kance-

larii Prezesa Rady Ministrów – to jeden 

z najważniejszych wniosków z pisemnego 

uzasadnienia decyzji sądu, który nakazał pro-

kuraturze wznowienie śledztwa w sprawie 

odpowiedzialności cywilnych urzędników za 

organizację lotów prezydenta i premiera do 

Smoleńska 7 i 10 kwietnia 2010 roku. Decy-

zja została ogłoszona przez sędziego Wojcie-

cha Łączewskiego na początku sierpnia. 

„Gość Niedzielny” uzyskał zgodę sądu na za-

poznanie się z jej pisemnym uzasadnieniem. 

Jest porażające. (…) 

http://gosc.pl/doc/2134367.Pod-sad-za-

Smolensk/2 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 35 

 rok XCI, 31 VIII 2014, str. 34-35 
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Komunikat z 365. zebrania plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 11 czerwca 2014 r. 

    W dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. biskupi 

zgromadzili się w Warszawie w siedzibie Sekre-

tariatu Konferencji Episkopatu Polski na 365. ze-

braniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp 

Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, 

jak również zaproszeni goście – przedstawiciele 

konferencji biskupów w Europie. 

    1. Biskupi obecni na zebraniu plenarnym mó-

wili z wdzięcznością o przywróceniu stosunków 

dyplomatycznych między Stolicą Apostolską 

a Rzeczpospolitą Polską. W tym roku, 17 lipca, 

minie 25 lat od tego doniosłego wydarzenia.  (…) 

    2. [wyjaśnienie] Biskupi dokonali podsumo-

wania aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce. Za-

uważyli, iż w obecnym kontekście kulturowym 

jest coraz mniej miejsca na obiektywne i uniwer-

salne wartości, a do głosu dochodzi dyktatura re-

latywizmu, polityczna poprawność i nowe oblicze 

ateizmu wrogiego wobec ludzi wierzących. Z ko-

lei środowiska określające się mianem „Kościoła 

otwartego” niejednokrotnie lansują duchownych 

i świeckich podważających oficjalne nauczanie 

Kościoła, a równocześnie dyskredytują tych, któ-

rzy stają w obronie prawdy. Tymczasem Kościół 

pozostaje otwartym na świat. Czyni to na wzór 

Apostołów, którzy w dzień Zesłania Ducha Świę-

tego wyszli z Wieczernika z przesłaniem Dobrej 

Nowiny do wszystkich ludzi dobrej woli. 

    3. Biskupi dyskutowali także na temat stanu 

ubóstwa w naszym kraju. Z dużym niepokojem 

przyjęli statystyki, które dowodzą, że na ubóstwo 

najbardziej narażone są dzieci, rodziny wielo-

dzietne i mieszkańcy małych miejscowości.  

W tej sytuacji biskupi apelują do rządzących, by 

polityka społeczna była w większym stopniu 

ukierunkowana na wsparcie najbardziej potrzebu-

jących, zwłaszcza wielodzietnych rodzin. (…) 

    4. Konferencja Episkopatu Polski omówiła re-

akcje środowisk i mediów na inicjatywę lekarzy, 

którzy podpisali i symbolicznie złożyli „Deklara-

cję Wiary” w Sanktuarium Jasnogórskim, jako 

wotum z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II. 

Biskupi podziękowali za odważny gest pracowni-

kom służby zdrowia broniącym prawa do wolno-

ści sumienia. Deklaracja potwierdza wyjątkową 

wartość życia ludzkiego gwarantowanego przez 

Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Jest ona 

jednocześnie zgodna z autentycznie pojmowaną 

przysięgą Hipokratesa. Zobowiązuje ona każdego 

lekarza do bezwarunkowej ochrony życia ludz-

kiego bez względu na wiek i stan pacjenta oraz 

do przywracania jego integralnego zdrowia. 

Prawo do życia jest również zapisane w Konsty-

tucji, a zatem stanowi fundament porządku 

prawnego. Z tych racji agresja skierowana prze-

ciw lekarzom sygnatariuszom Deklaracji jest nie 

tylko niezrozumiała, ale i nie do przyjęcia. Prze-

czy ona konstytucyjnej zasadzie wolności su-

mienia i wyznania oraz kwestionuje niezbywalne 

prawo do klauzuli sumienia w praktyce lekar-

skiej. 

    Św. Jan Paweł II napisał  w encyklice „Evan-

gelium vitae”, że „kto powołuje się na sprzeciw 

sumienia, nie może być narażony nie tylko na 

sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne 

konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne 

czy zawodowe” (nr 74). 

    5. Uczestniczący w obradach zapoznali się 

z sytuacją religijną, społeczną i polityczną na 

Ukrainie. Wyrazili solidarność z narodem ukra-

ińskim walczącym o swą wolność i niezależność. 

Zauważyli również wielki wkład różnych wy-

znań i obrządków chrześcijańskich, które wspie-

rają duchowo swych wyznawców w przetrwaniu 

trudnej sytuacji. Wspólna  modlitwa i obecność 

duchownych na kijowskim Majdanie stanowiły 

fundament odbudowania zaufania, jedności 

i niezależności. Przeprowadzone wolne wybory, 

które doprowadziły do wyłonienia nowego pre-

zydenta Ukrainy są znakiem nadziei na przy-

szłość. Jak każde państwo, Ukraina ma prawo do 

integralności terytorialnej i do decydowania 

o własnym losie. 

    6. Na zakończenie zebrania plenarnego w sali 

obrad odbyła się jedyna w swoim rodzaju uro-

czystość – za ratowanie Żydów tytuł „Sprawie-

dliwy wśród Narodów Świata” został pośmiert-

nie przyznany przez państwo Izrael trzem księ-

żom i dwóm siostrom zakonnym. W uroczysto-

ści wzięły udział rodziny ocalonych i krewni od-

znaczonych. W okresie II wojny światowej wielu 

Polaków, w tym księży i sióstr zakonnych, 

ukrywało i ratowało Żydów. Jedynie w Polsce 

pomoc udzielana Żydom była karana przez hitle-

rowskich Niemców śmiercią i to całych rodzin. 

Tak stało się m.in. z rodziną Ulmów na Podkar-

paciu – rodzicami i siedmiorgiem ich dzieci, 

w tym jednym jeszcze nienarodzonym. 

    7. W czasie zebrania plenarnego zostały prze-

prowadzone wybory do różnych gremiów Kon-

ferencji Episkopatu Polski. M.in. biskup pomoc-
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niczy archidiecezji lubelskiej Artur Miziński zo-

stał wybrany na nowego sekretarza generalnego. 

Uczestniczący w zebraniu plenarnym wyrazili 

wdzięczność abp. Wojciechowi Polakowi Pryma-

sowi Polski za pełnienie tej funkcji przez ostatnie 

2,5 roku. 

Biskupi dziękują nauczycielom, katechetom i ro-

dzicom za trud przekazywania wiedzy oraz wy-

chowywania dzieci i młodzieży szkolnej. W swo-

ich modlitwach polecają ich Bogu na czas waka-

cji. 

    Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego 

w Polsce 

http://episkopat.pl/dokumenty/komunikaty_zp_ke

p/5965.1,Komunikat_z_365_zebrania_plenarnego

_Konferencji_Episkopatu_Polski.html 

Warszawa, 11 czerwca 2014 r. 

 

 

Wyjaśnienie ws. pkt. 2 komunikatu z 365. ZP 

KEP 

Warszawa, 14.06.2014 r. 

WYJAŚNIENIE 

    Kościół, który jest w Polsce, pozostaje otwarty 

na świat na wzór Apostołów, którzy w dzień Ze-

słania Ducha Świętego wyszli z Wieczernika 

z przesłaniem Dobrej Nowiny do wszystkich lu-

dzi dobrej woli. 

    Jedno ze zdań w pkt. 2 w ostatnim komunika-

cie KEP, które jest obecnie komentowane w róż-

nych środowiskach, wymaga pewnego doprecy-

zowania. "Otwartość" Kościoła to jedno z klu-

czowych pojęć II Soboru Watykańskiego. Bisku-

pi w swoim komunikacie chcieli jedynie zwrócić 

uwagę na takie sposoby posługiwania się poję-

ciem "Kościół otwarty" przez środowiska poza-

kościelne, które stają się de facto uderzeniem 

w Kościół. Nie chodzi tu natomiast o tych katoli-

ków, którzy identyfikują się z otwarciem na świat 

współczesny. Jak przypomina papież Franciszek, 

istnieje potrzeba Kościoła głęboko otwartego – na 

Boga i na wszystkich ludzi. Nie można natomiast 

rozwadniać pojęcia Kościoła i jego nauczania, jak 

to się dzieje często w wypadku środowisk nie-

związanych z Kościołem. 

    Proszę, by osoby i środowiska wiernie służące 

Bogu i Kościołowi, które poczuły się dotknięte 

nieprecyzyjnym sformułowaniem, przyjęły za-

pewnienie, że Konferencja Episkopatu Polski ja-

ko całość, a także poszczególni jej biskupi cenią 

środowiska katolickie uznające otwartość za 

istotny element tożsamości Kościoła. 

Ks. dr hab. Józef Kloch 

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 14.06.2014 r. 

http://episkopat.pl/dokumenty/5979.1,Wyjasnien

ie_ws_Komunikatu_z_365_ZP_KEP.html 

 

Zajadle otwarci, czyli o Kościele otwartym 

słów kilka 

    Pozytywne określenie "Kościół otwarty" jest 

zawłaszczane przez środowiska oddane realizacji 

ideologii społeczeństwa otwartego, czyli odrzu-

cającego obiektywną prawdę - pisze ks. Henryk 

Zieliński.  

    Ataki na nowego sekretarza generalnego Kon-

ferencji Episkopatu Polski bp. Artura Mizińskie-

go rozpoczęły się nazajutrz po jego wyborze na 

to stanowisko 10 czerwca. Wszystko przez drugi 

punkt komunikatu końcowego po konferencji 

plenarnej, w którym czytamy: „(…) środowiska 

określające się mianem «Kościoła otwartego» 

niejednokrotnie lansują duchownych i świeckich 

podważających oficjalne nauczanie Kościoła, 

a równocześnie dyskredytują tych, którzy stają 

w obronie prawdy”. Niewymienione z nazwy 

środowiska zareagowały natychmiast oburze-

niem, ponieważ tak wyraźna ocena niektórych 

aspektów ich działalności po raz pierwszy poja-

wiła się w oficjalnym dokumencie Konferencji 

Episkopatu Polski, jakkolwiek wcześniej była 

formułowana przez wielu biskupów i publicy-

stów katolickich. Próba przerzucenia odpowie-

dzialności za te słowa na nowego sekretarza epi-

skopatu, połączona nawet z żądaniami jego dy-

misji, miała w gruncie rzeczy na celu umniejsze-

nie ich znaczenia. Jakoby to młody, niedoświad-

czony jeszcze sekretarz popełnił gafę i dopisał 

tam sobie coś, co nie odzwierciedla tematów, 

którymi zajmowali się biskupi. 

    Takiej interpretacji sprzeciwił się jednak 

rzecznik KEP ks. Józef Kloch, wyjaśniając, że to 

nie sekretarz, ale specjalnie powołany zespół bi-

skupów redaguje komunikaty końcowe. Dodat-

kowo autor wystąpienia, w którym padły między 

innymi cytowane słowa, zastępca przewodniczą-

cego KEP abp Marek Jędraszewski, opublikował 

je następnego dnia w Tygodniku „Idziemy” i na 

stronie internetowej archidiecezji łódzkiej. Ła-

two można się z tym tekstem zapoznać. W tej sy-

tuacji przedstawiciele tzw. Kościoła otwartego 

zapowiedzieli polemikę z abp. Jędraszewskim, 

co spełnili umieszczając w „Rzeczpospolitej” 

z 20 czerwca tekst „PRL nie przeminął?”, podpi-

http://episkopat.pl/dokumenty/5979.1,Wyjasnienie_ws_Komunikatu_z_365_ZP_KEP.html
http://episkopat.pl/dokumenty/5979.1,Wyjasnienie_ws_Komunikatu_z_365_ZP_KEP.html
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sany przez redaktor naczelną miesięcznika 

„Znak” Dominikę Kozłowską oraz redaktora na-

czelnego kwartalnika „Więź” Zbigniewa Nosow-

skiego. Polemika nie odnosi się jednak do zdania, 

które wywołało oburzenie tzw. Kościoła otwarte-

go, ale przypisuje abp. Jędraszewskiemu brak ra-

dości z powodu 25-lecia transformacji w Polsce, 

porzucenie idei dialogu i rozmijanie się z przy-

kładem papieża Franciszka. Ubolewa także nad 

postrzeganiem przezeń Fundacji Batorego jako 

głównej siły promującej ideologię tzw. społe-

czeństwa otwartego. Oprócz wielu stwierdzeń 

pod adresem abp. Jędraszewskiego, w których 

pobrzmiewa sarkazm, najważniejsze padają na 

końcu. Można na ich podstawie wnioskować, że 

w ocenie tzw. Kościoła otwartego wiceprzewod-

niczący KEP ma całkowitą rację. 

    O co zatem chodzi z tym „Kościołem otwar-

tym”, który odezwał się jak nożyce po uderzeniu 

w stół? Sama „otwartość” Kościoła, jak czytamy 

w wyjaśnieniu do komunikatu wydanym przez 

Biuro Prasowe KEP, jest przecież jednym z klu-

czowych pojęć Soboru Watykańskiego II. Kościół 

jest bowiem otwarty na świat w duchu apostołów, 

którzy w dzień Zesłania Ducha Świętego wyszli 

z przesłaniem Dobrej Nowiny do wszystkich ludzi 

dobrej woli. Problem jednak w tym, że to pozy-

tywne określenie jest dzisiaj zawłaszczane przez 

środowiska oddane realizacji ideologii społeczeń-

stwa otwartego. Czyli takiego, w którym warun-

kiem szczęścia, pokoju i wyrazem wolności jest 

odrzucenie prawdy obiektywnej. Nawet przyna-

leżność do konkretnej wspólnoty religijnej ma być 

skutkiem wolnego (czytaj: dowolnego) wyboru, 

a nie poznania prawdy objawionej. W tej ideologii 

pojęciu „Kościół otwarty” nadaje się nowe zna-

czenie. W PRL określenia „Kościół patriotyczny” 

czy „Kościół postępowy” oznaczały także coś zu-

pełnie przeciwnego niż powinny. Odnosiły się do 

tych środowisk, które idąc na pasku władzy, przy-

czyniały się do rozbijania Kościoła od środka. 

    Czy dzisiaj nie ma racji abp Jędraszewski mó-

wiąc, że lansowanie duchownych i świeckich ob-

noszących się z ambiwalentnym stosunkiem do 

dyscypliny i nauczania Kościoła jest działaniem na 

jego szkodę? Albo czy coś takiego nie dokonuje 

się w niektórych mediach i środowiskach uznawa-

nych za katolickie? To, o czym mówił abp Jędra-

szewski i co znalazło się we wspomnianym komu-

nikacie, istotnie współbrzmi z tym, o czym z ża-

lem pisał Jan Paweł II w 1995 r. do „Tygodnika 

Powszechnego”. Tyle, że komunikat KEP odnosi 

się do całego środowiska „Kościoła otwartego”, 

a nie do jednej tylko redakcji. Zaś ataki, których 

doświadczył wiceprzewodniczący, a przy okazji 

również i nowy sekretarz episkopatu, pokazują, 

jak bardzo zajadła może być ta otwartość, idąca w 

innym kierunku niż soborowa. 

Ks. Henryk Zieliński 

Felieton pochodzi z najnowszego numeru Tygo-

dnika "Idziemy" 

http://www.fronda.pl/a/zajadle-otwarci-czyli-o-

kosciele-otwartym-slow-kilka,39312.html 

dano na stronę 9.07.2014 9.41  

 

Otrzymaliśmy 

 
Włocławek, dnia 18 lipca 2014 r. 

Kuria Diecezjalna Włocławska 

L.dz. 310/2014/Bp 

Szanowny Panie Prezesie, 

    w imieniu Księdza Biskupa Diecezjalnego 

Wiesława Alojzego Meringa uprzejmie dziękuję 

za przesłane egzemplarze Biuletynu KIK w Ka-

towicach. 

    Ksiądz Biskup bardzo się cieszy i ogromnie 

sobie ceni każdy przejaw życzliwości i pamięci o 

Jego osobie. 

    Ksiądz Biskup zapewnia Pana o swoim głębo-

kim szacunku, a wszystkim Członkom Klubu In-

teligencji Katolickiej w Katowicach życzy wielu 

sukcesów. 

Łączę serdeczne słowa 

Ks. dr Wojciech Mokrzycki 
DYREKTOR SEKRETARIATU BISKUPA DIECEZJALNEGO 
 

Wielce Szanowny Pan 

Prezes Andrzej DAWIDOWSKI  

Klub Inteligencji Katolickiej 

Skr. Poczt. 376 

40-954 Katowice 2 

http://www.fronda.pl/a/zajadle-otwarci-czyli-o-kosciele-otwartym-slow-kilka,39312.html
http://www.fronda.pl/a/zajadle-otwarci-czyli-o-kosciele-otwartym-slow-kilka,39312.html
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Oświadczenie Przewodniczącego KEP 

31 lipca 2014 r. 

    Z Ministerstwa Edukacji Narodowej dochodzą 

ostatnio wezwania do zachowania neutralności 

w szkołach. Nauczyciel, który nie zachowuje 

neutralności, łamie prawo – grozi pani minister. 

Jej zdaniem nauczyciel, który podpisałby Dekla-

rację Wiary i będzie się stosował do przepisów w 

niej zawartych, powinien się liczyć z reakcją dy-

rektora szkoły, organu prowadzącego i wojewo-

dy, który uruchomi postępowanie dyscyplinarne 

wobec takiego nauczyciela; nauczyciel, który 

podpisałby Deklarację Wiary, łamałby Konstytu-

cję, która mówi, że wszyscy obywatele mają takie 

same prawa i obowiązki bez względu na wyzna-

nie i światopogląd, oraz przepisy Karty Nauczy-

ciela. Pani minister przywołała artykuł 6. Karty, 

w którym zapisano, że „nauczyciel obowiązany 

jest […] kształcić i wychowywać młodzież w 

umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego czło-

wieka oraz dbać o kształtowanie u uczniów po-

staw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi 

różnych narodów, ras i światopoglądów”.  

   a. W odpowiedzi na te groźby pragnę zauważyć, 

że w Konstytucji RP nie istnieje sformułowanie 

„neutralność światopoglądowa”. Konstytucja mó-

wi natomiast o bezstronności religijnej 

i światopoglądowej władzy publicznej i państwo-

wej (Konstytucja RP, art. 25 ust. 2: „...Władze pu-

bliczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują 

bezstronność w sprawach przekonań religijnych, 

światopoglądowych i filozoficznych...”). W myśl 

tego przepisu organy administracji państwowej 

mają być bezstronne wobec światopoglądu na-

uczycieli, rodziców i dzieci, a więc nie mogą na-

rzucać im własnego światopoglądu. (…) 

   b. To właśnie jest źródłem konfliktów sumienia 

u ludzi prawych. Bo chociaż większość zgadza 

się co do świeckiego charakteru państwa, co do 

tego, że państwo powinno mieć charakter świec-

ki, to jednak niektórzy utożsamiają świeckość 

z laicyzmem, który postuluje zamknięcie religii 

w sferze życia prywatnego jednostki, co w prak-

tyce oznacza czynną ateizację. Zasada świeckości 

państwa powinna być rozumiana jedynie w ten 

sposób, że władze publiczne nie będą narzucały 

obywatelom wyznawania określonej religii lub 

ideologii. Świeckość państwa nie polega zatem na 

usuwaniu krzyży z przestrzeni publicznej lub re-

ligii ze szkół, ale raczej na dbaniu o to, aby nie 

było dyskryminacji z powodu światopoglądu. 

W spotkaniu z laicyzmem człowiek ma zawsze 

prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, 

by osobiście podejmować decyzje moralne. Nie 

jest to nowa zasada. Król wywodzący się z dyna-

stii Jagiellonów, Zygmunt II August, gdy w Eu-

ropie wprowadzono prawa zniewalające swobo-

dę religijną oraz łamano wolność sumienia, po-

wiedział do swoich poddanych: „Nie jestem pa-

nem waszych sumień”. Była to polska odpo-

wiedź na nowinki ideologii zwanej: „czyja wła-

dza, tego religia”. (…) 

     Gdy dochodzi do konfliktu między dobrze 

uformowanym sumieniem a prawem stanowio-

nym, obywatel ma zawsze prawo do sprzeciwu 

sumienia. „Obywatel nie jest zobowiązany w 

sumieniu do przestrzegania zarządzeń władz cy-

wilnych, jeżeli są one sprzeczne z wymogami 

porządku moralnego, z podstawowymi prawami 

osób lub wskazaniami Ewangelii (Katechizm 

Kościoła Katolickiego, 2242). (…) 

    Stanowczym nakazem sumienia jest nie po-

dejmowanie formalnego współudziału [kolabo-

racji formalnej] w tych praktykach, które co 

prawda zostały dopuszczone przez prawodaw-

stwo cywilne, ale są sprzeczne z prawem Bo-

żym. Takiego współdziałania nie wolno nigdy 

usprawiedliwiać, ani powołując się na poszano-

wanie wolności innych ludzi, ani też opierając 

się na fakcie, że prawo cywilne je przewiduje 

i nakazuje. Nikt nie może się uchylić od odpo-

wiedzialności moralnej za popełnione przez sie-

bie czyny (por. Rz 2,6; 14,12)”. (…) 

    Gdyby więc ministerstwo zmierzało w tym 

kierunku, by pod pozorem bezstronności szkoły 

wprowadzać do niej skrajnie ideologiczne pro-

gramy nauczania, stojące w sprzeczności z god-

nością człowieka, z Konstytucją (art. 48 i 53), 

zdrowym rozsądkiem i przekonaniami rodziców 

oraz ignorując to, że ani społeczeństwo, ani pań-

stwo nie powinny zmuszać nikogo do działania 

wbrew jego sumieniu ani zabraniać zgodnego 

z nim działania, to istotnie samo przyczynia się 

do tworzenia realnych przesłanek do niepokojów 

w szkole. 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański, przewodniczący Konfe-

rencji Episkopatu Polski 

http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6065.1,

Oswiadczenie_Przewodniczacego_KEP.html 

 

http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6065.1,Oswiadczenie_Przewodniczacego_KEP.html
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6065.1,Oswiadczenie_Przewodniczacego_KEP.html
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Apel  

Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 

    Artykuł składa się z trzech części: 1) Odpis 

wniosku o zatwierdzenie majora Baumana, 2) 

Apel KSD, 3) Lista wybranych sygnatariuszy 

apelu. 
 
Warszawa dnia listopada 1950 r.TAJNE Egz. Nr 
……….. 
MINISTER BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
W n i o s e k 
Mjr. BAUMAN urodził się w 1925 r. w Poznaniu jako 
syn kupca, posiadającego swój własny sklep włókien-
niczy. Uczęszczał do szkoły w Poznaniu do 1939 r., 
kiedy to uciekł przed Niemcami wraz z rodzicami do 
ZSRR. W Związku Radzieckim kończy 10-latkę jako 
wyróżniający się uczeń, przyjęty do Komsomołu i uda-
je się do m. Gorki na studia. Po dwóch latach studiów 
zostaje w roku 1944 zmobilizowany przez Rejwojen-
komat do Milicji Obywatelskiej m. Moskwy, gdzie pra-
cuje jako inspektor. 
W 1944 r. wstępuje do 4 Dywizji Pancernej, z którą 
przechodzi szlak bojowy. Pod Kołobrzegiem ranny. Po 
krótkim przeszkoleniu oficerskim zostaje oficerem po-
litycznym. W okresie powojennym cały czas służy w 
politycznym aparacie szkoleniowym KBW. Jako Szef 
Wydziału Pol-Wych operacji bierze udział w walce z 
bandami. Przez 20 dni dowodził grupą, która wyróżni-
ła się schwytaniem wielkiej ilości bandytów. Odzna-
czony Krzyżem Walecznych.(…) 
Wnoszę o zatwierdzenie mjr. BAUMAN ZYGMUNTA 
s. Maurycego – na stanowisko Szefa Oddziału Propa-
gandy i Agitacji Zarządu Politycznego Korpusu Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego. 
Podpisany przez: 
Szef Zarządu Politycznego 
Bibrowski płk. 
Dowódca Korpusu Bezp. Wewn. 
Hübner gen. bryg. 

 

    Wczoraj, 19 maja 2014 roku polskie sądownic-

two po raz kolejny skompromitowało pojęcie 

sprawiedliwości. To już nie są wyroki ośmiesza-

jące sędziów, to straszna, deprawująca, ohydna 

i uwłaczająca majestatowi Rzeczypospolitej ha-

niebna zdrada wszystkiego co w pojęciu sprawie-

dliwości się mieści. Wrocławski sąd pod prze-

wodnictwem Pawła Chodkowskiego skazał bo-

wiem na kary aresztu i grzywny 19 osób obwi-

nionych o zakłócenie wykładu mjr. Zygmunta 

Baumana, który w czerwcu 2013 r. odbył się na 

Uniwersytecie Wrocławskim. Wyrok nie jest 

jeszcze prawomocny. 

    Już rok temu, kiedy prezydent Wrocławia, 

miasta, które jak żadne zna niszczycielską i mor-

derczą siłę dwóch totalitaryzmów, Rafał Dudkie-

wicz zwracał się - po incydencie zakłócającym 

wykład prof. Zygmunta Baumana - z apelem do 

Ministra Spraw Wewnętrznych: „(…) Panie Mi-

nistrze! Zadeklarowałem już i czynię to raz jesz-

cze, tym razem bardziej stanowczo: pomożemy 

policji finansowo i organizacyjnie. Zajmijmy się 

nacjonalistyczną grupą chuliganów. Jeżeli tego 

nie uczynimy – przyniesie to ujmę polskiej de-

mokracji i Państwu Polskiemu." Powinniśmy 

powiedzieć dość. Nie starczyło nam jednak wy-

obraźni, żeby przewidzieć, to co stało się wczo-

raj.  

    23 młodych ludzi oskarżonych, przeciw „nie-

winnemu”, starszemu Profesorowi, uznanemu w 

świecie autorytetowi z dziedziny socjologii – 

pokrzywdzonemu. Za nimi stoją ofiary podob-

nych majorowi Baumanowi „niewinnych” ide-

ologów komunizmu, za Profesorem stoją zaś 

pseudoautorytety, którym okrągły stół dał cał-

kowite poczucie bezpieczeństwa i władzę „po 

wyczerpanie się zapasów”. Oni skazani: siedmiu 

na 20-30 dni aresztu, natomiast dwunastu - na 

karę grzywny do 5 tys. złotych [!!!]. On – nigdy 

nieosądzony. 

    Jeśli dziś środowiska patriotyczno-religijne 

nie wypowiedzą się zdecydowanie przeciw tej 

perwersji prawdy, nigdy już nie będziemy mogli 

usprawiedliwić kolejnego zaniechania. 

    Jakim społeczeństwem staniemy się przyzwa-

lając na odwracanie pojęć i mieszanie katów 

z ofiarami? Jakim narodem będziemy, jeśli damy 

raz kolejny przyzwolenie na zabijanie sprawie-

dliwości, pogrzebanie resztek nadziei na Polskę 

wolną od tchórzliwych, spolegliwych i ślepych 

na prawdę, sędziów? 

    Czy nie dość już eksperymentów na wytrzy-

małość polskich sumień i sprawdzania odporno-

ści Polaków na kpinę i butę? 

    Można więc dziś w Polsce: bezkarnie kopulo-

wać z Krzyżem, opluwać polskich Kapłanów, 

deprawować w szkole i przedszkolu dzieci 

i młodzież, okradać pracujących niemal niewol-

niczo i tych, którzy już pracy nie mają, bezcze-

ścić ciała zmarłych, mordować niewygodnych 

świadków, gorszyć i molestować obscenicznymi 

demonstracjami, zabijać nienarodzone dzieci, nie 

wolno jedynie krzyczeć w twarz odpowiedzial-

nym za śmierć najlepszych z Polaków, że są 

mordercami! 

    Na taką Polskę nie wolno się nam godzić, nig-

dy i za żadną cenę. Zaprotestujmy, stańmy razem 

w obronie tych odważnych młodych ludzi, 

krzyknijmy, wzorem Prymasa Tysiąclecia, NON 

POSSUMUS! Wszyscy jesteśmy dziedzicami 
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nauki Prymasa Wyszyńskiego i nauczania św. Ja-

na Pawła II. 

    I nie jest ważne, czy Ci młodzi ludzie krzyczeli 

o osądzeniu komunistów, czy o sierpie i młocie, 

wobec nierozliczonych zbrodni oprawców Ub-

eckich, generałów Stanu Wojennego, zdrajców 

komunistycznych, gdyż oni wciąż pozostają 

„niewinni”. Jak dotąd, żadnego z oprawców ko-

munistycznych nie powieszono, nie skrzywdzo-

no, nie zamknięto w więziennych lochach, w wy-

krwawionej przez nich Polsce. Chodzi o wyrok, 

choćby w zawieszeniu, ale dający współczesnym 

i przyszłym pokoleniom znak, że nikomu nie 

wolno zdradzić Ojczyzny. 

    Apelujemy do wszystkich środowisk, które 

mienią się wyznawcami wartości chrześcijań-

skich i patriotycznych, podpiszcie się pod naszym 

apelem lub piszcie swoje apele! Nie ustawajcie, 

nie poddawajcie się rezygnacji. Nie godzimy się 

już na wyroki oderwane od elementarnego po-

czucia przyzwoitości, na zdradę wobec tych, któ-

rzy wciąż czekają na sprawiedliwość. Dziś jest 

czas wielkiej próby naszych sumień. 

 

/-/ Anna Dąbrowska, przewodnicząca Oddziału tv 

KSD – Częstochowa 

 

    Do 9 lipca 2014 r. Apel Katolickiego Stowa-

rzyszenia Dziennikarzy podpisało około 5 tys. 

osób, między innymi (są wśród nich profesoro-

wie, członkowie zarządu Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach (wśród nich były prezes) i 

członkowie zarządu Stowarzyszenia Rodzin Ka-

tolickich Diecezji Gliwickiej (wśród nich były i 

obecny prezes)): 

Andrzej Cholewa,   Emanuel Czyżo, 

Jadwiga Dąbrowska,   Jerzy Dąbrowski, 

Piotr Gawor,    Ryszard Gessing, 

Wiesław Goc,   Anna Hanak, 

Danuta Jarosz,   Jerzy Kasprzyk, 

Halina Kamionka-Mikuła, Maria Lasończyk, 

Janina Maria Miazgowicz,  Jan Mikos, 

Zofia Miazgowicz-Cholewa, Teresa Plewa, 

Krystian Probierz,  Robert Prorok, 

Andrzej Rosiak,  Helena Smolik, 

Marek Smolik,  Jan Sznajder,   

Janina Szymanowicz,  Stanisław Waluś, 

Maria Wieloch,  Antoni Winiarski, 

Barbara Zioło,   Krzysztof Zioło. 

http://www.ksd.media.pl/index.php?option=com_

content&view=article&id=2141&Itemid=35 

Stanisław Waluś 

Prof. dr hab. Bogdan Chazan 

– świadectwo wiary 

    W lipcowym numerze „Dlatego” przedstawi-

łem tytuły artykułów związanych z postawą prof. 

Bogdana Chazana i zamieszczonych w tygodni-

kach katolickich z 22 VI 2014 r: Gość Niedziel-

ny, Niedziela, Przewodnik Katolicki. Po tym 

czasie zarówno w tygodnikach katolickich, jak i 

świeckich oraz w dziennikach ukazało się wiele 

artykułów broniących postawy Profesora. Wobec 

tego tu ograniczę się do przedstawienia wybra-

nych oświadczeń, stanowisk, wywiadów i innych 

materiałów związanych z tematem. 

Oświadczenie Prezydium Konferencji 

Episkopatu Polski w sprawie 

prof. Bogdana Chazana 

    Od pewnego czasu jesteśmy w Polsce uczest-

nikami publicznej debaty na temat klauzuli su-

mienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie 

chorego poczętego in vitro dziecka oraz konse-

kwencji prawnych wobec lekarza odmawiające-

go aborcji. W obliczu tej głośnej dyskusji warto 

przywołać kilka podstawowych zasad zawartych 

w nauczaniu św. Jana Pawła II. Należy to uczy-

nić tym bardziej, że wielu przedstawicieli życia 

publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało 

swój hołd dla Papieża. 

    Św. Jan Paweł II jednoznacznie potępił odbie-

ranie życia niewinnej istocie ludzkiej poprzez 

aborcję: „oświadczam, że bezpośrednie przerwa-

nie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako 

środek, jest zawsze poważnym nieładem moral-

nym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem nie-

winnej istoty ludzkiej. [...] Żadna okoliczność, 

żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie bę-

dą mogły uczynić godziwym aktu, który sam 

w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia 

się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego 

człowieka, poznawalnemu przez sam rozum 

i głoszonemu przez Kościół” (EV 62). 

    W encyklice „Evangelium vitae” Papież świa-

dom obecności chrześcijan w świecie plurali-

stycznym, świadom autonomii państwa i Kościo-

ła, świadom pluralizmu wartości – podkreślił 

dobitnie: „Nie ulega wątpliwości, że zadanie 

prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, 

a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak 

w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie 

może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które 

przekraczają jego kompetencje” (EV 71). Rozwi-

jając tę myśl, skrytykował ustawy dopuszczające 

w jakichkolwiek okolicznościach odbieranie ży-

http://www.ksd.media.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2141&Itemid=35
http://www.ksd.media.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2141&Itemid=35
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cia nienarodzonym: „Przerywanie ciąży i eutana-

zja są […] zbrodniami, których żadna ludzka 

ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, 

które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób 

wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz czło-

wieka wobec poważnej i konkretnej powinności 

przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumie-

nia” (EV 73). 

    W kontekście decyzji administracyjnych, które 

dotykają prof. Bogdana Chazana, odmawiającego 

aborcji dyrektora kliniki, warto przypomnieć 

podkreślenie rangi owej powinności sumienia 

i jej konsekwencji: „Kto powołuje się na sprzeciw 

sumienia, nie może być narażony nie tylko na 

sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne 

konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne 

czy zawodowe” (EV 74). Św. Jan Paweł II jedno-

znacznie oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potę-

piał kobiety – matki, przywoływał natomiast krę-

gi współodpowiedzialnych za tę zbrodnię. W tym 

kontekście pisał o współdziałaniu w złu, które 

„ma miejsce wówczas, gdy dokonany czyn – już 

to z samej swej natury, już to ze względu na okre-

ślony kontekst kształtujących go okoliczności – 

ma charakter bezpośredniego uczestnictwa 

w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludz-

kiemu albo też wyraża poparcie dla niemoralnej 

intencji głównego sprawcy” (EV 74). Powyższe 

wskazania doktrynalne św. Jana Pawła II jedno-

znacznie określają główne tematy podejmowa-

nych dyskusji – absolutne zło aborcji, powinność 

sprzeciwu sumienia wobec niegodziwego prawa 

cywilnego, zakaz dyskryminacji ze względu na 

sprzeciw sumienia, jak również problem współ-

działania w złu, które może się dokonywać po-

przez „poparcie dla niemoralnej intencji główne-

go sprawcy [zła]”. 

    Są to zasady, które określa Kościół katolicki 

w swoim nauczaniu urzędowym. Mogą one być 

i są – jak pokazuje to aktualna rzeczywistość – 

ignorowane przez część środowisk politycznych 

i medialnych. Często pojawiają się w debacie 

głosy, które domagają się bezwzględnego respek-

towania niemoralnych praw jednych, zabraniając 

jednocześnie szacunku dla głosu prawego sumie-

nia. Warto ponownie w tym miejscu przywołać 

słowa encykliki św. Jana Pawła II: „można zaob-

serwować dwie tendencje, na pozór diametralnie 

sprzeczne. Z jednej strony pojedyncze osoby 

roszczą sobie prawo do całkowitej autonomii mo-

ralnego wyboru i żądają od państwa, aby nie 

opowiadało się po stronie żadnej określonej kon-

cepcji etycznej i nie narzucało jej innym […]. 

Z drugiej strony uważa się, że szacunek dla wol-

ności wyboru innych wymaga, aby w sprawowa-

niu funkcji publicznych i zawodowych nikt nie 

kierował się własnymi przekonaniami, ale każdy 

starał się spełniać wszelkie żądania obywateli, 

uznawane i gwarantowane przez ustawy prawne, 

przyjmując jako jedyne kryterium moralne 

w wypełnianiu swoich funkcji to, co zostało 

określone w tychże ustawach. W ten sposób od-

powiedzialność osoby zostaje powierzona prawu 

cywilnemu, co oznacza rezygnację z własnego 

sumienia przynajmniej w sferze działalności pu-

blicznej” (EV 69). 

    Kościół w Polsce jest szczególnie zobowiąza-

ny do wiernego przestrzegania dziedzictwa św. 

Jana Pawła II. Nie można pogodzić tego naucza-

nia z działaniami „kultury śmierci” dokonywa-

nymi wprost lub przez czynne współdziałanie, 

ale także przez popieranie intencji sprawców zła, 

czy też dyskryminowanie osób broniących 

Ewangelii życia. To stwierdzenie dotyczy każ-

dego człowieka bez wyjątku. Ewangelia życia 

wyrasta bowiem w swoich fundamentach z pra-

wa naturalnego, które obowiązuje wszystkich 

i każdego. Jak pisał św. Jan Paweł II w „Veritatis 

splendor”: „Wobec norm moralnych, które za-

braniają popełniania czynów wewnętrznie złych, 

nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wy-

jątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest 

władcą świata, czy ostatnim »nędzarzem« na tej 

ziemi: wobec wymogów moralnych wszyscy je-

steśmy absolutnie równi” (VS 96). 

    Zarówno matka dziecka, jak i jej najbliżsi po-

winni być otoczeni różnego rodzaju opieką. 

Pewnej refleksji i dobroci potrzebują wszyscy 

bliscy zmarłego dziecka, którego życie choć 

krótkie, było w obliczu Boga tak samo cenne, jak 

życie każdego człowieka. 

    Nasz szacunek należy się tym, którzy mocą 

prawego sumienia przypominają o wymogach 

prawa moralnego, które nakazuje chronić życie. 

Wyrażamy też poparcie dla zlikwidowania nie-

spójności przepisów, z jednej strony dających 

możliwość lekarzom korzystania z klauzuli su-

mienia i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej 

zobowiązujących do wskazania szpitala, gdzie 

jest ona dokonywana – co stanowi poważne 

ograniczenie pierwotnego uprawnienia i ewi-

dentne cooperatio in malum, czyli współdziała-

nie w złu. 
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Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP 

Abp Marek Jędraszewski 

Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP 

Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. 
http://www.fronda.gliwice.pl/czytelnia.php5?id=342 

http://episkopat.pl/struktura_kep/prezydium_kep/

6036.1,Oswiadczenie_Prezydium_Konferencji_E

piskopatu_Polski.html 

 

Oświadczenie arcybiskupa warszawskiego 

kard. Kazimierza Nycza 

    Wyrażam głębokie zaniepokojenie w związku 

z zapowiedzią odwołania prof. Bogdana Chazana 

z funkcji dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. 

Świętej Rodziny w Warszawie. Prof. Chazan ma 

stracić stanowisko z tego powodu, że odwołał się 

do klauzuli sumienia, która potwierdza jedno z pod-

stawowych praw człowieka – wolność sumienia.  

    To groźny precedens, uderzający w prawa nie 

tylko katolików, ale i wszystkich ludzi. Prawo 

stanowione nie może zmuszać lekarzy do działań 

wbrew ich sumieniu. Lekarz nie może ponosić 

konsekwencji z powodu odwołania się do klauzu-

li sumienia. Jeśli takie sytuacje zachodzą, należy 

udoskonalić prawo, a nie karać lekarza.  

    Jako pasterz Archidiecezji Warszawskiej wy-

rażam pełne poparcie dla postawy prof. Bogdana 

Chazana. Prowadzony przez niego szpital cieszy 

się dobrą opinią i wdzięcznością pacjentów, jest 

chwalony za dobre funkcjonowanie. Profesor sta-

nął w obronie życia od samego poczęcia, ryzyku-

jąc utratę stanowiska i inne, przykre dla siebie 

konsekwencje.  

    Wzywam kompetentne władze do skorygowa-

nia zapisu o klauzuli sumienia w taki sposób, by 

nie kolidował on z prawem wolności religii. 

    Kard. Kazimierz Nycz 

Arcybiskup Metropolita Warszawski 

http://episkopat.pl/aktualnosci/6010.1,Oswiadcze

nie_kard_Kazimierza_Nycza_ws_prof_Bogdana_

Chazana.html 9.07.2014 

 

Oświadczenie Biskupa Warszawsko-Praskiego 

Arcybiskupa Henryka Hosera SAC 

    Odmowa pozbawienia życia niepełnosprawne-

go dziecka poczętego metodą in vitro ma być 

przyczyną zwolnienia z pracy lekarza o najwyż-

szych kwalifikacjach, dyrektora Szpitala Świętej 

Rodziny, profesora Bogdana Chazana. Cieszy się 

on poparciem tysięcy kobiet, dzieci i rodzin, któ-

re okazywały i okazują mu swą wdzięczność 

i uznanie. Profesor Chazan został nazwany przez 

swe pacjentki „Przyjacielem życia”. Wspierają 

go również liczne środowiska lekarskie, wierne 

integralnie pojmowanej  Przysiędze Hipokratesa. 

Zobowiązuje ona lekarza do bezwarunkowej 

ochrony każdego życia ludzkiego.                         

    Dziecko w okresie prenatalnym nie przestaje 

być człowiekiem i pacjentem, bez względu na 

stan zdrowia i bez względu na czyjejkolwiek 

uznaniowe decyzje. Nikt nie jest panem życia 

drugiego człowieka i wszelkie inne dobra oso-

bowe są drugorzędne i pochodne wobec faktu 

istnienia człowieka. Budzi zdumienie nadgorli-

wość władz wykonawczych, które nierzadko 

wykazują pobłażliwość i opieszałość w stosunku 

do nagannych czynów o dużo większym kali-

brze, niż rzekome izolowanie pacjentki od in-

formacji ogólnodostępnej, szczególnie w takim 

mieście, jakim jest Warszawa.            

    Kara wymierzona szpitalowi w wysokości 70 

000 zł i pozbawienie profesora Chazana stanowi-

ska dyrektora szpitala jest etycznie nie do przy-

jęcia, nieuzasadniona i nieproporcjonalna. Jest 

niesprawiedliwa, absurdalna i wątpliwa prawnie. 

Zachęcam Kolegów Lekarzy i ludzi dobrej woli 

do zamanifestowania poparcia ściganemu profe-

sorowi medycyny i do solidarności z nim. 

Wszystkich polecam Opatrzności Bożej. 

    Abp Henryk Hoser SAC 

Biskup Warszawsko – Praski 

http://niezalezna.pl/57168-bp-hoser-kara-dla-

prof-chazana-jest-niesprawiedliwa-absurdalna-i-

watpliwa-prawnie-oswiadczenie 

pobrane 10 VII 2014  

 

Moja Rodzina 

Lipec-sierpień 2014 

(…) W ostatnim czasie 

odbywa się również 

nagonka medialna na 

pana prof. Bogdana 

Chazana oraz lekarzy 

i studentów medycyny, 

którzy podpisali dekla-

rację wiary, uznającą 

wyższość prawa Boże-

go nad stanowionym. 

Więcej na ten temat mogą się Państwo dowie-

dzieć z wywiadu z prof. Chazanem. (…) 

ks. Ryszard Halwa SAC  

http://www.fronda.gliwice.pl/czytelnia.php5?id=342
http://episkopat.pl/aktualnosci/6010.1,Oswiadczenie_kard_Kazimierza_Nycza_ws_prof_Bogdana_Chazana.html
http://episkopat.pl/aktualnosci/6010.1,Oswiadczenie_kard_Kazimierza_Nycza_ws_prof_Bogdana_Chazana.html
http://episkopat.pl/aktualnosci/6010.1,Oswiadczenie_kard_Kazimierza_Nycza_ws_prof_Bogdana_Chazana.html
http://niezalezna.pl/57168-bp-hoser-kara-dla-prof-chazana-jest-niesprawiedliwa-absurdalna-i-watpliwa-prawnie-oswiadczenie
http://niezalezna.pl/57168-bp-hoser-kara-dla-prof-chazana-jest-niesprawiedliwa-absurdalna-i-watpliwa-prawnie-oswiadczenie
http://niezalezna.pl/57168-bp-hoser-kara-dla-prof-chazana-jest-niesprawiedliwa-absurdalna-i-watpliwa-prawnie-oswiadczenie
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    Marzena Ny-

kiel: Jedenaście 

pięter manipulacji. 

Wyrok na prof. 

Chazana wykona-

ny. 

Kara zawodowej 

śmierci za odmo-

wę zabicia dziec-

ka z in vitro. Co 

mówią fakty, któ-

re rozmyto w gąszczu propagandy? str. 16-19 

    Łukasz Warzecha: Profesor miał prawo. „Niebo 

gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie” – 

te słynne słowa Immanuela Kanta powinni sobie 

przypomnieć wszyscy ci, którzy – komentując 

sprawę prof. Chazana – szafują frazą o konieczno-

ści poszanowania prawa i jego prymacie nad ludz-

kim sumieniem. Wygłaszają bowiem sąd szalenie 

ryzykowny i niebezpieczny, z czego w większości 

zapewne nie zdaja sobie sprawy. str. 20-21 

 

Oświadczenie Katolickiej Odnowy 

w Duchu Świętym w Polsce 

    Wraz z polskimi biskupami na czele z kard. 

Nyczem oraz z wieloma środowiskami  w Polsce 

pracującymi na rzecz cywilizacji miłości, wyra-

żamy najwyższe zaniepokojenie z powodu zwol-

nienia prof. Chazana z funkcji dyrektora szpitala 

św. Rodziny w Warszawie. 

    Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w Polsce 

jednoznacznie opowiada się zarówno po stronie 

ochrony życia ludzkiego, jak również po stronie 

ochrony tych, którzy to życie ratują. Wyrażamy 

sprzeciw wobec łamania klauzuli sumienia pra-

cowników służby zdrowia i apelujemy o zmianę 

decyzji pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz! 

    W pełni solidaryzujemy się z postawą prof. 

Chazana, który stał się (oby ostatnią!) ofiarą wal-

ki o wolność i ochronę sumienia katolika-

obywatela w Polsce! 

    W imieniu Katolickiej Odnowy w Duchu 

Świętym w Polsce: przewodniczący ks. Sławomir 

Płusa, wiceprzewodniczący Norbert Dawidczyk 

MaR/Odnowa.org 

11.07.2014, 16:33 

http://www.fronda.pl/a/katolicka-odnowa-w-

duchu-swietym-odcina-sie-od-gronkiewicz-

waltz,39410.html 

Oświadczenie Polskiej Federacji 

Ruchów Obrony Życia 

    Polska Federacja Ruchów Obrony Życia ze 

smutkiem i oburzeniem przyjęła decyzję Prezy-

dent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, 

o zwolnieniu Profesora Bogdana Chazana ze sta-

nowiska dyrektora szpitala im. Św. Rodziny 

w Warszawie. Swoją decyzją Pani Prezydent 

wpisała się w bezprecedensową nagonkę, jaką 

wobec Profesora rozpętały środowiska lewico-

wo-feministyczne. Przypomnijmy, że jedyną 

„winą” profesora była odmowa współudziału 

w zabójstwie chorego nienarodzonego dziecka, 

które, wraz z jego matką, chciał otoczyć profe-

sjonalną opieką i wsparciem. Co więcej, podsta-

wą do zwolnienia Profesora jest niekonstytucyj-

ny i nieakceptowany przez środowisko medycz-

ne zapis ustawy, zmuszający lekarza powołują-

cego się na klauzulę sumienia, do wskazania pla-

cówki, w której dana usługa medyczna (w tym 

wypadku aborcja) może być dokonana. Skargę 

na ten przepis, na wniosek Naczelnej Rady Le-

karskiej, rozpatruje obecnie Trybunał Konstytu-

cyjny. Tak więc istnieją uzasadnione przesłanki, 

że zapis ustawy, na podstawie którego odwołano 

Profesora Chazana, zostanie wkrótce uchylony. 

    Opowiedzenie się Prezydent Warszawy po 

stronie totalitarnych rozwiązań, gdzie obywatele 

są zobowiązani bezrefleksyjnie realizować nie-

moralne przepisy, jest tym bardziej zdumiewają-

ce, że decyzja ta uderza przede wszystkim w pa-

cjentki szpitala, który dzięki zespołowi kierowa-

nemu przez Profesora Chazana, cieszył się bar-

dzo dobrą opinią jako miejsce przyjazne matce 

i dziecku. 

    Wobec tak rażącego zamachu na wolność su-

mienia i niczym nieusprawiedliwione represje 

wobec osoby, która swoje obowiązki spełniała 

z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem, 

czujemy się w obowiązku stanowczo zaprote-

stować. Ideologiczne przesłanki nie mogą stać 

ponad prawem do życia, wolnością sumienia, nie 

mogą być powodem do krzywdzenia ludzi. 

Brońmy wolności sumienia lekarzy, brońmy 

wolności naszych sumień! 

                        W imieniu Zarządu PFROŻ 

dr Paweł Wosicki - prezes            

dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes 

Anna Dyndul  -  sekretarz 

http://gosc.pl/doc/2081124.Obroncy-zycia-

oburzeni-na-GronkiewiczWaltz 

 

http://www.fronda.pl/a/katolicka-odnowa-w-duchu-swietym-odcina-sie-od-gronkiewicz-waltz,39410.html
http://www.fronda.pl/a/katolicka-odnowa-w-duchu-swietym-odcina-sie-od-gronkiewicz-waltz,39410.html
http://www.fronda.pl/a/katolicka-odnowa-w-duchu-swietym-odcina-sie-od-gronkiewicz-waltz,39410.html
http://gosc.pl/doc/2081124.Obroncy-zycia-oburzeni-na-GronkiewiczWaltz
http://gosc.pl/doc/2081124.Obroncy-zycia-oburzeni-na-GronkiewiczWaltz
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Gronkiewicz-Waltz zwalniając prof. Chazana 

wykonała polityczne zlecenie 

- Cała sprawa ma charakter medialny, bo gdy 

trwa debata w Sejmie trudna dla partii rządzącej, 

to pani Gronkiewicz-Waltz (wiceszefowa PO – 

przyp. red.) w trybie medialnym zwalnia prof. 

Chazana. Realizuje w ten sposób interes rządu, 

przykrywając medialnie to, co się dzieje dziś 

w Sejmie, poświęcając osobę lekarza w tej grze, 

jednocześnie  uderzając w pacjentki jego szpitala 

- mówi portalowi niezalezna.pl Kaja Godek 

z fundacji Pro - Prawo do życia. 

- Decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz jest zreali-

zowaniem zlecenia politycznego, które nie ma 

wiele wspólnego z działaniami, podejmowanymi 

przez prof. Bogdana Chazana. Po prostu jak jest 

zlecenie na człowieka to zawsze znajdzie się kru-

czek prawny, aby go zwolnić ze stanowiska 

i z taką sytuacją mamy tutaj do czynienia. (…) 

Dodano: 09.07.2014 [12:39] 

http://niezalezna.pl/57143-hanna-gronkiewicz-

waltz-wyrzucila-z-pracy-prof-bogdana-chazana 

 

Nie głosujemy na Hannę Gronkiewicz-Waltz! 

    Portal Fronda.pl: Hanna Gronkiewicz-Waltz 

podjęła decyzję o odwołaniu prof. Bogdana Cha-

zana. Co to oznacza? 

    Kaja Godek: To decyzja stricte polityczna. 

Wszystkie tłumaczenia Hanny Gronkiewicz-

Waltz były grubymi nićmi szyte. Prawo w Polsce 

jest obecnie takie, że jeśli na kogoś zostanie wy-

dane zlecenie, to znalezienie przepisów, z których 

można go pociągnąć do odpowiedzialności nie 

jest problemem. Mamy gąszcz procedur, gąszcz 

przepisów. (…) 

    Dziś w Polsce został pociągnięty do odpowie-

dzialności lekarz, który nie zabił swojego pacjen-

ta. Stracił pracę. W normalnej sytuacji, do odpo-

wiedzialności pociąga się lekarza, który swoimi 

działaniami spowodował śmierć pacjenta, a tu jest 

dokładnie odwrotnie. To bardzo niebezpieczny 

sygnał. (…) Jeżeli społeczeństwo rzeczywiście 

pozwoli na zlinczowanie lekarza, który nie zabił 

człowieka, to będzie precedens. Ale jeżeli będzie 

duży opór społeczny, to myślę, że tak się nie sta-

nie. (…) 

    Mówi Pani o oporze społecznym. W sprawie 

prof. Chazana ten opór był wyjątkowo duży (pi-

kiety, podpisy, demonstracje), ale nie wystarczył. 

Czego zatem potrzeba, aby osiągnąć sukces? 

    Jesienią są wybory samorządowe i należy pa-

miętać, że nie głosujemy na Hannę Gronkiewicz-

Waltz. Myślę, że każdy, kto będzie się zastana-

wiał, na kogo oddać głos, powinien pamiętać, 

w jaki sposób pani prezydent w dniu dzisiejszym 

rozpoczęła niszczenie najlepszego szpitala po-

łożniczego w Warszawie. Jeżeli chcemy, aby ta-

kie miejsca były niszczone, to trzeba powołać 

Hannę Gronkiewicz-Waltz na następną kadencję. 

Jeżeli natomiast chcemy, aby życie ludzkie było 

szanowane i lekarze, którzy nie zabijają nie byli 

szykanowani – nie oddajemy głosu na tę panią. 

    Rozmawiała Marta Brzezińska-Waleszczyk 

9.07.2014, 19:06 

http://www.fronda.pl/a/kaja-godek-dla-frondapl-

nie-glosujemy-na-hanne-gronkiewicz-

waltz,39323.html 

 

Państwo to nie dyktator 

    O klauzuli sumienia i zasadzie dobra wspól-

nego w podejściu do prawa stanowionego z kard. 

Elio Sgreccią – emerytowanym przewodniczą-

cym Papieskiej Akademii Pro Vita – rozmawia 

Włodzimierz Rędzioch 

WŁODZIMIERZ RĘDZIOCH: – W polskim 

prawie występuje pewna sprzeczność: lekarz, 

który powołując się na klauzulę sumienia, nie 

chce dokonać aborcji, musi wskazać inną pla-

cówkę, w której kobieta będzie mogła zabić 

dziecko w swym łonie. Jak w takiej sytuacji po-

winien zachować się katolik? 

KARD. ELIO SGRECCIA: – Katolik nie powi-

nien dokonywać aborcji ani wskazywać innej pla-

cówki, w której jest ona wykonywana, ponieważ 

byłby współwinny tego czynu. (…) – Państwo 

traci swoją władzę, gdy narzuca rzeczy, których 

sumienie nie może zaakceptować, gdyż chodzi 

o wartości pierwotne w stosunku do państwa. (…) 

Klauzula sumienia obowiązuje już od czasów Hi-

pokratesa. Od czasów Sofoklesa prawo naturalne 

stoi ponad prawami państwowymi. Gdy nie ma 

klauzuli sumienia, nie ma wolności. Episkopat 

Stanów Zjednoczonych uznaje obronę klauzuli 

sumienia jako element obrony wolności religijnej. 

Zmuszanie kogoś do rezygnacji z klauzuli sumie-

nia oznacza zmuszanie go do rezygnacji z własnej 

wiary. Musimy bronić klauzuli sumienia, ponie-

waż chodzi o prawo ludzkie i racjonalne.  

    Chciałbym podkreślić, że Zgromadzenie Par-

lamentarne Rady Europy, które nie jest przy-

chylne obrońcom życia, 7 października 2010 r. 

wydało rezolucję nr 1763 uznającą prawo do 

klauzuli sumienia w sferze zabiegów lekarskich.  

Niedziela, nr 30, 27 VII 2014, str. 23   

http://niezalezna.pl/57143-hanna-gronkiewicz-waltz-wyrzucila-z-pracy-prof-bogdana-chazana
http://niezalezna.pl/57143-hanna-gronkiewicz-waltz-wyrzucila-z-pracy-prof-bogdana-chazana
http://www.fronda.pl/a/kaja-godek-dla-frondapl-nie-glosujemy-na-hanne-gronkiewicz-waltz,39323.html
http://www.fronda.pl/a/kaja-godek-dla-frondapl-nie-glosujemy-na-hanne-gronkiewicz-waltz,39323.html
http://www.fronda.pl/a/kaja-godek-dla-frondapl-nie-glosujemy-na-hanne-gronkiewicz-waltz,39323.html
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Prezydent Warszawy uznała, że katolicy 

nie mogą pełnić funkcji publicznych 

    Prezydent Warszawy uznała, że katolicy nie 

mogą pełnić funkcji publicznych, wprowadzając 

zasadę dyskryminacji wierzących jako zasadę 

funkcjonowania miasta stołecznego Warszawy.  

    Odwołanie prof. Chazana ze stanowiska dyrek-

tora szpitala Świętej Rodziny za odmowę uśmier-

cenia nienarodzonego dziecka poczętego metodą 

in vitro oznacza, że państwo polskie zostało 

sprowadzone do roli państwa przestępczego. Pań-

stwo przestępcze, to takie państwo, w którym ka-

rze podlegają ci którzy bronią podstawowych 

wartości ludzkich. 

    Obowiązkiem państwa jest bronienie ładu moral-

nego, natomiast karanie za obronę podstawowych 

wartości ludzkich, zwłaszcza zaś za obronę prawa 

do życia, najbardziej bezbronnych, bo jeszcze nie-

narodzonych dzieci, jest wyrazem zupełnego za-

przeczenia sensu istnienia instytucji państwa. 

    Państwo z obrońcy bezpieczeństwa swoich 

obywateli zostaje zdegradowane do roli ich wro-

ga zagrażającego ich najbardziej elementarnym 

prawom. To wyraz pełzającego totalitaryzmu za-

grażającego naszemu narodowi. 

    Podejmując tą decyzję prezydent Warszawy 

uznała, że katolicy nie mogą pełnić funkcji pu-

blicznych, wprowadzając zasadę dyskryminacji 

wierzących jako zasadę funkcjonowania miasta 

stołecznego Warszawy. 

    Jest to kolejny element pozbawiania polskich 

obywateli ich praw publicznych. Za tę haniebną 

decyzję odpowiedzialny jest także rząd Donalda 

Tuska, którego ministrowie publicznie nawoływali 

do usunięcia prof. Chazana z zajmowanego stano-

wiska. W ten sposób odpowiedzialność za tę ha-

niebną decyzję spada także na rządzącą partię 

i osobiście na premiera Donalda Tuska. Polska, 

pod rządami obecnej ekipy stała się państwem 

przestępczym zagrażającym wolności jego obywa-

teli. 

    Marian Piłka 

historyk, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej 

http://www.fronda.pl/a/prezydent-warszawy-

uznala-ze-katolicy-nie-moga-pelnic-funkcji-

publicznych,39325.html 

 

Szanowni Państwo, Kochane Siostry i Bracia, 

wydaje się, że pomiędzy straszną nagonką i ska-

zaniem prof. Chazana oraz nagonką  i skazaniem 

Chrystusa jest wiele podobieństw. Naganiacze 

i sędziowie wydają się mieć tutaj wiele wspólne-

go, widać to ze znakomitego wywiadu z panem 

prof. Bogdanem Chazanem, który szczególnie 

warto wysłuchać: 

http://tv-trwam.pl/film/polski-punkt-widzenia-

prof-bogdan-chazan-1 

oraz ze szczególnie celnego komentarza, który 

warto przeczytać: 

http://www.fronda.pl/a/marcin-dubieniecki-maz-

marty-kaczynskiej-przeciw-prof-chazanowi-

ostroznosc-nie-zawadzi,39575.html 

    Prof. Chazan jest prześladowany i niszczony 

podobnie, jak Chrystus, jak wielcy prorocy, ale 

też podobnie jak oni ostatecznie wygra. O wiele 

bardziej trzeba martwić się o los - nie tylko 

wieczny - tych, którzy wobec nich dopuszczają 

się takich niegodziwości. Lepiej być wiernym: 

https://www.youtube.com/watch?v=9sgFC-

YFYoY 

I jeszcze coś szczególnie pięknego, wartościo-

wego z naszej historii dla pokrzepienia serc, bo 

Polak i chrześcijan potrafi: 

https://www.youtube.com/watch?v=HeaQzfE2k

Hw 

Z pozdrowieniami 

Ks. Dariusz Oko 

    Powyższy list, zatytułowany „Chazan – po-

dobnie do Chrystusa” nadesłał 27 lipca 2014 r. 

Stanisław Kruszyński, członek założyciel KIK w 

Katowicach – obecnie pełniący posługę diakona 

w Holandii. 

 

SONDA 

    Czy chętniej korzystałbyś z usług lekarza, któ-

ry podpisał Deklarację Wiary? 

tak, czułbym większe zaufanie - 86,80 % 

nie, to by mnie do niego zniechęcało - 7,34 % 

to dla mnie bez znaczenia - 5,84 % 

głosujących: 2926 

http://gosc.pl/sonda/wyniki/2025353.Czy-

chetniej-korzystalbys-z-uslug-lekarza-ktory-

podpisal 

pobrano 12 IX 2014 

 

Protest przed ambasadą Polski w Londynie 

w obronie doktora  

opowiadającego się za życiem 

    3 września 2014 r. demonstranci protestowali 

przeciwko zwolnieniu prof. Bogdana Chazana ze 

stanowiska w Szpitalu św. rodziny w Warszawie. 

Protest został zorganizowany przez Society for 

the Protection of Unborn Children (SPUC). 

Wśród protestujących było wiele młodych osób. 

http://www.fronda.pl/a/prezydent-warszawy-uznala-ze-katolicy-nie-moga-pelnic-funkcji-publicznych,39325.html
http://www.fronda.pl/a/prezydent-warszawy-uznala-ze-katolicy-nie-moga-pelnic-funkcji-publicznych,39325.html
http://www.fronda.pl/a/prezydent-warszawy-uznala-ze-katolicy-nie-moga-pelnic-funkcji-publicznych,39325.html
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    Magdalena Ozimic (lat 31) powiedziała: "Jest 

dla mnie bardzo ważne być świadkiem tutaj jako 

Polka. My żyjemy w okropnych czasach wystę-

powania przeciw życiu, gdy nawet w Polsce, 

gdzie olbrzymia większość deklaruje się jako ka-

tolicy, premier jest za zabijaniem niewinnych. 

Wchodząc w wiek dorosły chciałam zostać leka-

rzem, wierząc, że będę mogła ratować ludzkie 

życie. Niestety obecnie, młodzi ludzie, którzy 

chcą ratować życie muszą to ostrożnie rozważyć 

przed podjęciem decyzji o karierze lekarza. Mam 

nadzieję, że dr Chazan otrzyma więcej wsparcia 

w katolickiej Polsce, a my możemy tutaj zrobić to 

co najlepsze, aby pokazać nasze poparcie jako 

osoby opowiadających się za życiem.” 

    Sławek Wróbel (lat 36) powiedział: "Ja nie 

mogę uwierzyć, 10 lat po pontyfikacie Jana Paw-

ła II, naszego polskiego papieża opowiadającego 

się za życiem, ktoś, kto dba o życie, może być 

wyrzucony z pracy. Jestem także zdziwiony, że 

prezydent Warszawy, która deklarowała się jako 

dobra katoliczka, wyrzuciła doktora Chazana.” 

    Katarzyna Jabrocka (lat 34) powiedziała: "Ja 

przyszłam tu, aby wesprzeć pogląd, że dr Chazan 

nie powinien być zdymisjonowany z powodu je-

go poparcia dla życia. On powinien mieć możli-

wość kontynuowania swojej pracy jako doktor, a 

nasza obecność dzisiaj tutaj jest poparciem dla 

niego.” 

 
https://www.spuc.org.uk/ pobrane 4 IX 2014  

Tłumaczył z angielskiego Antoni Winiarski 

Przysięga Hipokratesa 

    Po przeczytaniu jej tekstu w „Niedzieli” z 13 

VII 2014 r. postanowiłem coś więcej poczytać 

w Internecie. Okazało się, że warto. Jest wiele 

tłumaczeń, interpretacji – np. pod adresami 

http://adonai.pl/life/?id=110 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysi%C4%99ga_Hi

pokratesa 

jest podany tekst „oryginalny”, a teksty te różnią 

się między sobą. W Internecie jest też tekst De-

klaracji Genewskiej i Przyrzeczenia, jakie składa-

ją obecnie lekarze w Polsce. Dla czytelników 

„Dlatego”, którzy nie mają dostępu do Internetu, 

treść Przysięgi Hipokratesa podaję za „Niedzie-

lą”. 

PRZYSIĘGA HIPOKRATESA 

Tekst z lat ok. 460-370 przed narodzeniem Chry-

stusa 

      Przysięgam na Apollina, lekarza, na Askle-

piosa, Hygeję i świadków, że wedle mej możno-

ści i rozeznania będę dochowywał tej przysięgi 

i tych zobowiązań.  

     Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na 

równi z rodzicami, będę się dzielił z nim mie-

niem i na żądanie zaspokajał jego potrzeby; sy-

nów jego będę uważał za swych braci i będę 

uczył ich swej sztuki, gdyby zapragnęli się 

w niej kształcić, bez wynagrodzenia i żadnego 

zobowiązania z ich strony; prawideł, wykładów 

i całej pozostałej nauki będę udzielał swym sy-

nom, synom swego mistrza oraz uczniom, wpi-

sanym i związanym prawem lekarskim, poza 

tym nikomu innemu.  

     Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych 

możności i rozeznaniu ku pożytkowi chorych, 

broniąc ich od uszczerbku i krzywdy.  

     Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmier-

cionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej dora-

dzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście 

środka poronnego. W czystości i niewinności za-

chowam życie swoje i sztukę swoją. 

    Nie będę operował chorych na kamicę, pozo-

stawiając to ludziom zawodowo stosującym ten 

zabieg. 

     Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń 

dla pożytku chorych, nie po to, żeby świadomie 

wyrządzać krzywdę lub szkodzić w inny sposób, 

wolny od pożądań zmysłowych, tak względem 

niewiast jak i mężczyzn, wobec wolnych i nie-

wolników.  

     Cokolwiek bym podczas leczenia czy poza 

nim w życiu ludzkim ujrzał czy usłyszał, czego 

nie należy na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, 

zachowując to w tajemnicy.  

     Jeżeli dochowam tej przysięgi i nie złamię jej, 

obym osiągnął pomyślność w życiu i pełnieniu 

swej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po 

wszystkie czasy; jeśli ją przekroczę i złamię, 

niech mnie los przeciwny dotknie.  

    Za: Hipocrates: „Opera omnia”, Lipsk 1892, 

tom 2, tłum. Z j. greckiego G. Piankówna i K. 

Kreyserowa, [w:] „Refleksje nad etyką lekar-

ską”, pr. zb. pod red. K. Osińskiej, Warszawa 

1992. 

Niedziela, nr 28, 13 VII 2014, str. 40 

https://www.spuc.org.uk/
http://adonai.pl/life/?id=110
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysi%C4%99ga_Hipokratesa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysi%C4%99ga_Hipokratesa
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Jan Chrzciciel dał świadectwo prawdzie 

    W piątek 29 sierpnia 2014 r. postanowiłem 

pójść na Mszę św. aby się modlić o wolność dla 

Ukrainy. Byłem w kościele pw. Narodzenia Ma-

ryi Panny w Bielsku-Białej Lipniku. W dni po-

wszednie po odczytaniu Ewangelii księża głoszą 

krótką homilię. 

    Nawiązując do przeczytanego fragmentu Pisma 

Świętego (Mk 6,17-29) ks. Adam Bieniek swoje 

rozważanie zakończył myślą, że skoro Chrystus 

powiedział o sobie, że jest prawdą, to my głosząc 

prawdę, broniąc prawdy, dając świadectwo praw-

dzie dajemy świadectwo Chrystusowi. W czasie 

tej homilii pomyślałem o bł. ks. Jerzym Popie-

łuszko i o prof. Bogdanie Chazanie. 

Stanisław Waluś 

PRAWO DO ŻYCIA. 

BEZ KOMPROMISU 

autor: Bogdan Chazan,  

Maciej Müller 

wydanie: pierwsze 

format: 124×194 mm 

oprawa: miękka 

ISBN: 978-83-277-0150-3 

cena: 24.90 zł 

    Nota wydawcy: (…) Dla krytyków - ta rozmo-

wa jest wyjaśnieniem. Dla wspierających - po-

dziękowaniem.  Dla wszystkich - zaproszeniem 

do dyskusji bez uprzedzeń. (…) Ta książka sta-

nowi odpowiedź na postawione Profesorowi za-

rzuty i zawiera szczegółowy opis krytycznego 

przypadku. Jednak, przede wszystkim, Bogdan 

Chazan składa w niej świadectwo powołania le-

karza i podejmuje trudne, lecz bardzo aktualne 

tematy, takie jak antykoncepcja, opieka medycz-

na nad kobietą w ciąży, diagnostyka prenatalna, 

poród a także aborcja. 

http://www.wydawnictwowam.pl/zapowiedzi/?Pa

ge=info&Id=361 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

                         Krystyna Partuś 

w finale plebiscytu „Kobieta na Medal” 

    24 czerwca br. w kawiarni artystycznej Domu 

Muzyki i Tańca w Zabrzu uroczyście ogłoszono 

wyniki zabrzańskiej edycji, dorocznego plebiscy-

tu Kobieta na Medal zorganizowanego przez por-

tal naszemiasto.pl przy współpracy Dziennika 

Zachodniego. Ideą konkursu było wskazanie 

przez internautów kobiet najbardziej  zaangażo-

wanych w szeroko rozumianą pracę społeczną na 

rzecz mieszkańców Zabrza. W rundzie finałowej 

znalazło się dwadzieścia Pań, które reprezentują 

różne dziedziny aktywności społecznej.    

 
    Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza 

Koleżanka Pani Krystyna Partuś – Przewodni-

cząca sekcji zabrzańskiej Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej w Katowicach zdobyła ponad 10 000 

głosów,  zajmując tym samym II miejsce. Od 

zwycięstwa dzieliły ją zaledwie 54 głosy. Przed-

stawiciel organizatora plebiscytu podkreślił, że 

wyróżniona od lat jest czynnie zaangażowana 

przede wszystkim w działalność  zabrzańskiego 

KIK-u. Nadto doceniono Jej dawną aktywność 

harcerską oraz  wieloletnie oddanie młodzieży 

w ramach Ognisk Pracy Pozaszkolnej. Odbiera-

jąc pamiątkowy dyplom, wyraźnie wzruszona 

Pani Krystyna zwróciła się do audytorium tymi 

słowami: „Cieszę się, że jest tyle osób, które do-

ceniły działalność KIK-u. To daje mi poczucie, 

że jest potrzeba takich działań, które zdawałoby 

się, że są na co dzień niewidoczne, może mało 

popularne. Zostały jednak dostrzeżone. Wyróż-

nienie traktuję jako nagrodę dla całego klubu”.  

    Należy wyraźnie podkreślić, że głosy na Kry-

stynę Partuś były oddawane przez internautów 

w sposób spontaniczny, co najlepiej odzwiercie-

dla skalę uznania jakim się cieszy w Zabrzu 

i oznacza zwycięstwo w konkursie.  

Adam Koczyk   

 

Nowe spojrzenie na sztukę 

    Wierzący chrześcijanie w obliczu narastające-

go nachalnego demonstrowania przez rządzą-

cych obrazoburczej i profanacyjnej pseudo sztu-

ki, nie dość, że muszą się temu zjawisku stanow-

czo przeciwstawiać, ale mogą i powinni zwracać 

się ku sztuce sakralnej i sztuce, której twórcami 

są wierzący. Kościół, czyli my wierzący ze swo-

imi duszpasterzami powinniśmy organizować 

koncerty np. w kościołach, organizować spekta-

http://www.wydawnictwowam.pl/zapowiedzi/?Page=info&Id=361
http://www.wydawnictwowam.pl/zapowiedzi/?Page=info&Id=361
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kle z udziałem wierzących dobrych aktorów, czy 

wernisaże lub wystawy dzieł malarzy i rzeźbiarzy 

tworzących prawdziwą nieprzemijalną sztukę.  

    Sam doświadczyłem, jakim zainteresowaniem 

i życzliwością została przyjęta wystawa moich 

prac wśród zwykłych ludzi niemających dużej 

wiedzy o sztuce. Sztuka, którą pragnąłem się zająć 

miała być malarstwem. Długo szukałem stylu, ja-

kie miałoby to malarstwo prezentować. Studiowa-

łem historię malarstwa poprzez różne epoki. 

W końcu doszedłem do wniosku, że muszę stwo-

rzyć coś, czego jeszcze w tej sztuce nie było. Po-

mogło mi w tym studiowanie filozofii i psycholo-

gii. Pragnąłem uchwycić w swoich obrazach emo-

cje, lęki pragnienia, radość czy problemy eschato-

logiczne. Nie ukrywam, że inspiracją tego pomy-

słu był Edward Munch, norweski malarz, ze swo-

im „Krzykiem”. Uchwycenie tego typu zjawisk 

w formie plastycznej i pokazanie ich w obrazie nie 

jest łatwe. Obrazy moje są proste w formie, ostre 

w wyrazie i bogate w treść. Można się identyfiko-

wać w nich z sobą i swoimi emocjami, które się 

kiedyś miało i może jeszcze mieć. Sztuka dla mnie 

jest pewną odskocznią od rzeczywistości, jest jak-

by uzupełnieniem wartości, których w życiu dzi-

siejszym brak. Mało, kto z artystów zastanawia się 

nad tym jak te wartości uchwycić i przekazać je 

w swoim dziele. Interpretacja tych prac jest prosta 

dla każdego niezależnie od wykształcenia. Stara-

łem się, aby w tych obrazach mimo pewnej zadu-

my, mroczności czy ostrości przekazu nie było 

agresji. Ktoś nazwał tą sztukę, że jest bardzo kolo-

rowa. Jak wiadomo, jeśli coś jest kolorowe to ko-

jarzy się to z wesołością i optymizmem. 

    Oto niektóre z moich prac prezentowanych na 

wystawie w Zabrzu. Wernisaż odbył się 20.03.2014 

r. w Galerii Rysia w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Zabrzu. Wystawa była dedykowana grupie sa-

mopomocowej „Zabrzanka” w Zabrzu. 

Złość. Obraz ten można 

interpretować jak pewną 

sekwencję narastania 

emocji związanej ze zło-

ścią. U góry z lewej stro-

ny przechodząc lekko 

w prawo w dół widać 

oczy i wykrzywioną 

szczękę narastającej 

wściekłości. Idąc dalej 

w dół widzimy zmrużone 

oczy i rozdartą szczękę do granic możliwości z 

eksponowanymi dużymi zębami. Z lewej strony 

emocje są tak duże, że wykrzywiają szczękę i sy-

tuują ją w poprzek. Złość tak jak każda emocja 

osiąga swoje apogeum i w końcu musi opadać. 

Widać to wyraźnie w lewym dolnym rogu obra-

zu. Oczy wyrażają już jakby mniej złości i prze-

chodzą w smutek i rozczarowanie. Idąc dalej 

w prawo widzimy twarz już niewyrażającą zło-

ści, ale jakby jakieś zdziwienie tym, co się stało. 

Powraca nieśmiało uśmiech. Zestawienie kolo-

rów czerwonego, czarnego i białego nie jest 

przypadkowe. Kolor czerwony jest kolorem wy-

wołującym duże pobudzenie zmysłów, kolor 

czarny prezentuję to, co niedobre, mroczne, złe. 

Kolor biały w tym zestawieniu dodaje kontrastu i 

jakby nasila emocje związane ze złością. 

Radość. Radość może 

objawiać się na różne 

sposoby. W tym obra-

zie należy doszukiwać 

się radości moim zda-

niem największej, ra-

dości, jaką jest radość 

z pozbycia się cierpie-

nia, czy bólu. Widocz-

na postać jest obanda-

żowana, co symbolizu-

je jeszcze jakieś cier-

pienie czy ból, ale subtelny uśmiech na tej twa-

rzy wskazuje, że ten ból już ustał. Aureola i po-

świata wokół tej twarzy daje wrażenie wyzwole-

nia się z bólu i emanowania szczęściem i rado-

ścią. Wrażenie, że twarz ta wyłania się z jakieś 

otchłani, czy tunelu symbolizuje wyrwanie się 

z tej ciemności lub niemocy, w jakiej tkwiła. 

Macierzyństwo. Zna-

my wiele obrazów 

przedstawiających ma-

cierzyństwo. Najczę-

ściej są to obrazy 

przedstawiające kobie-

tę karmiącą niemowlę 

- tak jest np. u Wy-

spiańskiego. Ja stara-

łem się przedstawić 

macierzyństwo, jako 

łańcuch życia. Zielone 

tło przedstawia zawsze coś żywotnego, całą zie-

leń przyrody. Tak jak dziecko, tak i matka mu-

siała być kiedyś zrodzona. Środowisko, w jakim 

znajduje się matka symbolizuje jajko, lub maci-

ca. Matka i dziecko są w tym środowisku nieroz-

łącznie związane i bezpieczne. 
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   Do cyklu tych obrazów należą jeszcze takie ob-

razy jak: 

 Powołanie i posłannictwo 

 Nadzieja 

 Oczarowanie 

 Wyczekiwanie  

 Droga do ostateczności 

 Gorycz 

 Poszukiwanie 

 Perspektywy życiowe 

 Zaduma 

 Zdrada 

 Pęd ku przeznaczeniu. 

    Jak widać odbiór tych obrazów jest prosty. 

Wystarczy w skupieniu i przez chwilę patrzeć na 

obraz, a obraz sam zacznie przemawiać. Na ko-

niec przedstawię obraz, który pozostawiam już do 

indywidualnej interpretacji. 

 
Droga do ostateczności. 

Antoni Hallek 

 

Homilia ks. bp. Kazimierza Ryczana, 

ordynariusza kieleckiego, wygłoszona 

w bazylice św. Krzyża w Warszawie w czasie 

Mszy św. radiowej w uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja 2014 r. 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Dlatego” 

       Po wielu latach dziękujemy wam, rodacy, 

którzy zostaliście wierni Ojczyźnie. 

– Dziękujemy wam, chłopi, którzy chlebem wy-

rosłym na polskiej ziemi karmiliście swoją miłość 

do Ojczyzny, a ziemię przekazywaliście synom i 

córkom. 

– Dziękujemy wam, powstańcy. Powiedzieliście 

światu, że niepodległe serce Polski żyje, pulsuje. 

Dziękujemy wam, katorżnicy i banici. Przycho-

dzimy na wasze groby porozrzucane po świecie. 

Postanawiamy trwać przy Polsce dwudziestego 

pierwszego wieku, bo Polska jest naszą Ojczyzną, 

miejscem wzrastania polskich dzieci, miejscem 

mogił rodziców i bohaterów powracających po 

śmierci na spoczynek. 

– Dziękujemy wam, nauczyciele, nie tylko wiej-

scy. Z polskim alfabetem otwieraliście bramy do 

wolności, do godności narodowej, do dumy z na-

szej przeszłości, bo było w Polsce z czego się 

chlubić. 

– Dziękujemy wam, kapłani i zakonnicy. Gdy 

zmuszano Polaków mówić po niemiecku, w ko-

ściołach i klasztorach była Polska. Gdy rusyfi-

kowano i prześladowano Polaków za katolicyzm, 

w kościołach i klasztorach była Polska. Gdy py-

tano o kierunek, o słuszność walki, duchowni 

stawali się przewodnikami. Nieśli Boga, nieśli 

Ewangelię, nieśli Kościół. Służyli Królowej Pol-

ski, byli braćmi z Narodem. O tym dziś należy 

pamiętać. 

– Dziękujemy wam, poeci i pisarze. Wasze pióro 

było niedościgłe. Byliście natchnieniem dla du-

cha niepodległego. Do dziś karmicie nas chle-

bem swojej miłości do Ojczyzny, a kto jest jej 

spragniony, czerpie z was obfitą garścią. Pisarz, 

poeta, kompozytor żyje w swoich wierszach, 

w prozie, w niezapomnianych melodiach. 

     Przyszli kolejni okrutni okupanci i podpalili 

ojczysty dom. Niemcy pobudowali krematoria 

i zamknęli braci naszych w obozach koncentra-

cyjnych. Rosjanie przygotowali dla polskich ofi-

cerów Sybir, Katyń i strzał w tył głowy. Dziś, 

w rocznicę ogłoszenia królestwa Maryi, należy 

o tym pamiętać. 

    Powtórzyła się historia zdrajców z czasów za-

borów. Władzę przejęli Rosjanie przefarbowani 

na biało-czerwono. Wojsko, policję i tajne służ-

by przejęli polsko-żydowscy komuniści. Reszta 

ocalałej polskiej inteligencji skazana została na 

zagładę. Rozpoczął się proces sowietyzacji. 

Znamy żyjących do dziś kolaborantów sowiec-

kich. Jedynie serce zadaje pytanie, co oni do-

tychczas robią w polskim parlamencie. 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego” 

 

In vitro 

Stworzenie człowieka „na ob-

raz  Boga” zawiera w sobie trzy 

ważne wnioski w odniesieniu 

do wartości życia ludzkiego. 

Pierwszy to fakt, że życie po-

chodzi od Boga, jest jego da-

rem i obrazem; na każdym ży-

ciu ludzkim zostaje odciśnięta 
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Boża pieczęć. Ponieważ Bóg jest jedynym Panem 

Życia, wobec powyższego stanowi ono rzeczywi-

stość nietykalna, która wymyka się władzy jakie-

gokolwiek człowieka (por. Rdz 9, 5-6). 

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

www.globalizacja.org Warszawa 2010, str. 111 

 

Atak na prof. Chazana ma zamaskować błędy 

„in vitro”. „Uszkodzony płód” bez połowy 

głowy to efekt sztucznego zapłodnienia. 

Czy zabijanie „nieudanych egzemplarzy” 

to standard? 

    Prof. Bogdan Chazan nie chciał zabić chorego 

dziecka, które poczęli „na szkle” jego koledzy po 

fachu. Mimo, że sam sprzeciwia się zapłodnieniu 

in vitro, każde istniejące życie ludzkie jest dla 

niego świętością. Choć dołożył wszelkich starań, 

by uratować upragnione i długo wyczekiwane 

dziecko pacjentki, która do niego trafiła, został 

okrzyknięty przestępcą. Według mediów „odmó-

wił pomocy kobiecie, której płód był uszkodzo-

ny”. Kto sformułował to stwierdzenie? Lobby 

proaborcyjne czy pacjentka, która mogła złożyć 

„reklamację” na źle przeprowadzoną kosztowną 

procedurę in vitro? Wygląda na to, że wściekła 

nagonka na prof. Chazana ma zamaskować bru-

talną prawdę o zapłodnieniu „na szkle”.  

    Gdyby pan profesor przyjechał teraz do mnie 

do kliniki i zobaczył to życie, które uratował, to 

chyba miałby trochę inne podejście. To jest 

dziecko, które nie ma połowy głowy, ma mózg na 

wierzchu, ma wiszącą gałkę oczną, ma rozszczep 

całej twarzy, nie ma mózgu w środku i będzie 

umierało przez najbliższy miesiąc albo dwa, bo 

ma zdrowe serce i zdrowe płuca, aż umrze 

w końcu z powodu jakiegoś zakażenia. A kobieta, 

która urodziła to dziecko musiała mieć zrobione 

cięcie cesarskie. To jest sukces profesora Chaza-

na – przekonywał histerycznie na antenie TVN24 

prof. Romuald Dębski, szef Kliniki Ginekologii 

i Położnictwa Szpitala Bielańskiego w Warsza-

wie. Dlaczego pomija fakt, że dziecko zostało po-

częte wskutek zapłodnienia in vitro? Jest przecież 

czołowym zwolennikiem tej metody, aktywnie 

lobbującym za finansowaniem jej z budżetu pań-

stwa.  

    Zwolennicy metody in vitro powinni przy tej 

okazji odpowiedzieć podstawowe pytania: - Ile 

dzieci „poczętych” w ten sposób ma tak poważne 

nieprawidłowości rozwojowe? - Ile z nich, będą-

cych pod opieką klinik in vitro, zostaje zabitych 

w łonie matek? - Ile kobiet ma świadomość głę-

bokiego niedorozwoju ich dzieci, zanim podjęta 

zostaje decyzja o aborcji? - Jakie fakty ukrywają 

salonowi medycy, którzy nakręcają biznes swo-

im klinikom? 

    Sprawa dziecka ocalonego przez prof. Chaza-

na ujawnia porażającą rozbieżność w podejściu 

do pacjenta przez dwie grupy medyczne – lobby-

stów i służących. Ci pierwsi, jak widać skupieni 

na poprawie jakości produktu zdrowia reproduk-

cyjnego, nie uznają kategorii świętości życia. Fe-

lerny „produkt” ma trafić do kosza i nie psuć sta-

tystyk. Drudzy, bezinteresownie i do ostatniej 

chwili ratują życie, nie bacząc na cenę, jaką mo-

gą za to zapłacić. (…) 

    Ministerstwo Zdrowia powinno natychmiast 

zrewidować procedury i sprawdzić, czy przezna-

czając prawie 300 mln złotych z wydrenowanej 

kieszeni resortu na refundację „in vitro” nie działa 

na szkodę pacjentów. Przypadek dziecka „z po-

łową głowy i mózgiem na wierzchu” przedstawia 

się jeszcze bardziej niepokojąco na tle raportu, 

który resort Arłukowicza opublikował z dumą 

kilka dni temu. 1 lipca 2014 minął rok od wpro-

wadzenia rządowego projektu dofinansowywania 

in vitro z budżetu. Z raportu wynika że z zareje-

strowanych 11789 par, do programu zakwalifi-

kowano 8685. W trakcie „leczenia” jest 7939 par, 

wśród których jest 2559 ciąż. Jak na razie w ra-

mach programu urodziło się tylko 214 dzieci. Co 

z pozostałymi? Ile z nich z ciężkimi wadami nie-

dorozwojowymi nie przetrwało ciąży?  

    Z pieniędzy podatników wydano na dofinan-

sowanie in vitro 72.4 mln zł, czyli ciąża każdej 

pary kosztowała budżet ok. 8300 złotych, co sta-

nowi tylko część bardzo drogiej procedury, sięga-

jącej od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zło-

tych. Jak widać system sprawdza się świetnie – 

publiczne pieniądze trafiają na konta prywatnych 

klinik a rządowy program nagania im klientów. 

Największy beneficjent z grona kilkunastu klinik 

otrzymał od resortu zdrowia ponad 17 mln zło-

tych. Wszystko odbywa się w świetle prawa, któ-

re wprowadziła samowładnie wąska grupka zain-

teresowanych. Biznes się kręci, a zainteresowani 

jego rozwojem zrobią wszystko, żeby utrzymać 

wrażenie jego nieskazitelności. (…) 

    W całej sprawie aż kipi od manipulacji. Prof. 

Dębski, atakując prof. Chazana sięga po argu-

menty, którymi podważa własną wiarygodność. 

(…) Prof. Dębski od lat lobbuje za in vitro. 

W 2008 roku podpisał list otwarty do premiera, 

w którym zwraca się „z prośbą o osobiste zaan-

http://www.globalizacja.org/
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gażowanie i pomoc w stworzeniu nowoczesnego 

„prawa reprodukcyjnego” w Polsce”. In vitro to 

potężny biotechnologiczny biznes. Inkubatory, 

mikroskopy, narzędzia, płytki grzewcze – ogrom 

specjalistycznego sprzętu, obsługującego koło 

zamachowe „szklanego” interesu. Lobbyści pie-

czołowicie dbają o to, by powstałe kilka lat temu 

kliniki nie odczuły kryzysu ekonomicznego. Stara 

się o to także inny krytyk prof. Chazana – były 

minister zdrowia w rządzie Leszka Milera dr Ma-

rek Balicki, związany ze Stowarzyszeniem „Nasz 

Bocian”, która gra kluczową rolę w procesie re-

fundacji in vitro.  

    Ministerstwo Zdrowia powinno w tej sprawie 

zająć jednoznaczną postawę. Niestety, jedyne na 

co się zdobyło to włączenie się w nagonkę na le-

karza, który ofiarnie służy swoim pacjentom, 

chroniąc ich życie i zdrowie. W państwie rządzo-

nym przez Platformę Obywatelską taka postawa 

nazywana jest przestępstwem. Na piedestał sta-

wiani są ci, dla których powodem do dumy i spo-

łecznego szacunku jest zabijanie chorych dzieci. 

Zanim na dobre uodpornimy się na słowo abor-

cja, warto sobie uświadomić czym jest rozrywa-

nie żywego, czującego dziecka na kawałki. Czy 

taka śmierć jest może być lepsza od naturalnej? 

To, że lekarski wyrok śmierci odbywa się w ciszy 

i ciemności ukrytej przed światem katowni, jaką 

jest ciało matki, nie zmienia faktu, że jest okrut-

nym zabójstwem. (…) 

autor: Marzena Nykiel  

http://wpolityce.pl/polityka/204167-atak-na-prof-

chazana-ma-zamaskowac-bledy-in-vitro-

uszkodzony-plod-bez-polowy-glowy-to-efekt-

sztucznego-zaplodnienia-czy-zabijanie-

nieudanych-egzemplarzy-to-standard 

aktualizacja: 10 lipca 2014, 23:09 

 

 

NIE dla związków partnerskich i in-vitro 

    Związki partnerskie podważają instytucję mał-

żeństwa, in-vitro oznacza z kolei niszczenie życia 

ludzkiego. Dlatego Kościół nigdy nie zaakceptuje 

tych spraw - przekonywał kard. Stanisław Dzi-

wisz.  

    Kard. Stanisław Dziwisz zapewnił uczestników 

pielgrzymki rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej 

[7 IX 2014 r.], że Kościół nigdy nie da przyzwo-

lenia na „związki partnerskie” oraz in-vitro. To 

nie tylko realizacja nauczania św. Jana Pawła II, 

ale także po prostu elementarny zdrowy rozsądek. 

(…) 

    „W duchu wierności Janowi Pawłowi II oraz 

w imię elementarnego rozsądku i troski o przy-

szłość narodu, nie damy nigdy przyzwolenia na 

promowanie tak zwanych związków partner-

skich, które u podstaw podważają instytucję 

małżeństwa jako projekt ślubowanej, dozgonnej 

miłości i wierności. Nie godzimy się na 

stosowanie niemoralnej metody poczęcia 

dziecka, zwanej metodą in vitro, bo płaci się za 

to ogromną cenę niszczenia ludzkich zarodków, 

a więc ludzkiego życia. Rozumiemy cierpienie 

małżeństw nieposiadających potomstwa, ale 

trzeba wybierać inną drogę” – podkreślił kard. 

Dziwisz. (…) 

http://www.fronda.pl/a/nie-dla-zwiazkow-

partnerskich-i-in-vitro,41409.html 

 

SONDA 1 

Jak oceniasz ideologię gender? 

pozytywnie, popieram ją - 5,56 % 

jest groźna - 82,83 % 

jest zbyt absurdalna, żeby była groźna - 9,16 % 

trudno powiedzieć - 2,43 % 

głosujących: 1724 

http://gosc.pl/sonda/wyniki/1546664.Jak-

oceniasz-ideologie-gender 

12 IX 2014 

 

SONDA 2 

W Polsce są już genderowe przedszkola. 

Czy posłałbyś swe dziecko do jednego z nich? 

tak - 5,51 % 

nie - 92,50 % 

trudno powiedzieć - 1,97 % 

głosujących: 1214 

http://gosc.pl/sonda/pokaz/1573031.W-Polsce-

sa-juz-genderowe-przedszkola-Czy-poslalbys-

swe-dziecko 

12 IX 2014 

 

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 

 

oraz Diecezji Legnickiej: 

http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237 

 

 

http://wpolityce.pl/polityka/204167-atak-na-prof-chazana-ma-zamaskowac-bledy-in-vitro-uszkodzony-plod-bez-polowy-glowy-to-efekt-sztucznego-zaplodnienia-czy-zabijanie-nieudanych-egzemplarzy-to-standard
http://wpolityce.pl/polityka/204167-atak-na-prof-chazana-ma-zamaskowac-bledy-in-vitro-uszkodzony-plod-bez-polowy-glowy-to-efekt-sztucznego-zaplodnienia-czy-zabijanie-nieudanych-egzemplarzy-to-standard
http://wpolityce.pl/polityka/204167-atak-na-prof-chazana-ma-zamaskowac-bledy-in-vitro-uszkodzony-plod-bez-polowy-glowy-to-efekt-sztucznego-zaplodnienia-czy-zabijanie-nieudanych-egzemplarzy-to-standard
http://wpolityce.pl/polityka/204167-atak-na-prof-chazana-ma-zamaskowac-bledy-in-vitro-uszkodzony-plod-bez-polowy-glowy-to-efekt-sztucznego-zaplodnienia-czy-zabijanie-nieudanych-egzemplarzy-to-standard
http://wpolityce.pl/polityka/204167-atak-na-prof-chazana-ma-zamaskowac-bledy-in-vitro-uszkodzony-plod-bez-polowy-glowy-to-efekt-sztucznego-zaplodnienia-czy-zabijanie-nieudanych-egzemplarzy-to-standard
http://www.fronda.pl/a/nie-dla-zwiazkow-partnerskich-i-in-vitro,41409.html
http://www.fronda.pl/a/nie-dla-zwiazkow-partnerskich-i-in-vitro,41409.html
http://fronda.gliwice.pl/content.php5?id=11
https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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Moim zdaniem katolik nie powinien kupować 

Gazety Wyborczej 

    Dlaczego taki tytuł? W 2012 roku na Walnym 

Zebraniu Delegatów KIK w Katowicach została 

przeprowadzona ankieta dotycząca czytelnictwa 

prasy, oglądania telewizji i słuchania radia. Na 

ankietę odpowiedziało 30 osób. Poprzednia an-

kieta została przeprowadzona też na Walnym Ze-

braniu Delegatów KIK w Katowicach w 2006 r. i 

wzięły w niej udział 34 osoby, ale dotyczyła tylko 

prasy. Niżej podaję wybrane wyniki.   
 

Tytuł 

 

Liczba 

ankiet 

Czytam 

regularnie 

Czytam 

spora-

dycznie 

Gazeta 

Wyborcza 

34 – 2006 

30 – 2012 

4 

4 

17 

7 

Gość Nie-

dzielny 

34 – 2006 

30 – 2012  

22 

24 

11 

4 
 

    Jak widać, czytelnictwo „Gazety Wyborczej” 

wśród delegatów na WZD KIK w Katowicach 

w ciągu sześciu lat wyraźnie spadło. To jest po-

cieszająca wiadomość, którą postaram się dalej 

uzasadnić.  

    W „Gościu Niedzielnym” nr 39 z 27 IX 2009 

r. na str. 24-26 został zamieszczony artykuł Bo-

gumiła Łozińskiego pt. „Dzienniki o Kościele”. 

Zostały w nim przeanalizowane treści, jakie 

można znaleźć w trzech dziennikach: „Dzien-

nik” (obecnie „Dziennik Gazeta Prawna”), „Ga-

zeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”. Przytaczam 

fragment oceny „Gazety Wyborczej”: „  Mówiąc 

wprost, publicyści „Gazety Wyborczej” chcą za-

stąpić Magisterium Kościoła i sami określać, co 

jest przekazem wiary i moralności, tyle że ich 

poglądy nie są nauczaniem Kościoła. Gdyby 

czytelnik przyjął opinie GW na temat antykon-

cepcji, musiałby popaść w konflikt z moralno-

ścią katolicką, czy wręcz zanegować nauczanie 

Kościoła. Przykładem takiego zjawiska są ka-

płani publikujący w „Gazecie Wyborczej” wła-

śnie na tematy związane z etyką seksualną czy 

homoseksualizmem, jak Stanisław Obirek czy 

Tadeusz Bartoś. Ich poglądy były nie do pogo-

dzenia z nauką Kościoła i w konsekwencji po-

rzucili oni kapłaństwo.” 

    W „Niedzieli” nr 23 z 8 VI 2014, na str. 22-23 

ukazał się artykuł O. Leona Dyczewskiego 

OFMConv pt. „Mnie wolno, wam nie”. Przyta-

czam fragmenty tego artykułu: „W sobotnio-

niedzielnym numerze „Gazety Wyborczej” 

z 17/18 maja 2014 r. Dominika Wielowieyska 

oceniła trzy ważne pisma katolickie: „Gościa 

Niedzielnego”, „Przewodnik Katolicki” i „Nie-

dzielę”, a przy okazji także diecezje, bo tak nale-

ży rozumieć tytuł jej artykułu: „Jaka diecezja, 

taka gazeta”. W dokonywaniu oceny wzięła pod 

uwagę liczbę sprzedanych egzemplarzy, zajmo-

wanie się polityką, stosunek do gender, relacje 

z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Do 

wszystkich odniosła się negatywnie, najgorzej do 

„Niedzieli” i archidiecezji częstochowskiej z jej 

arcypasterzem Wacławem Depo. Trzeba mieć 

niebywały tupet, by takiej oceny dokonać. (…) 

    Zajmowanie się polityką, rozumianą jako za-

bieranie głosu, wypowiadanie się w sprawach 

publicznych jest obowiązkiem obywateli w spo-

łeczeństwie demokratycznym, także katolików. 

Kto tego prawa komukolwiek odmawia i polity-

kę sprowadza tylko do działalności partyjnej, do 

walki o władzę, jest ukrytym zwolennikiem sys-

temu totalitarnego, dyktatorskiego, monopartyj-

nego, a tym samym jest wrogiem demokracji. 

Czytelnicy pism katolickich i odbiorcy elektro-

nicznych mediów katolickich są takimi samymi 

obywatelami RP jak czytelnicy „Gazety Wybor-

czej” czy widzowie TVN. Warto ich posłuchać 

w debacie publicznej, i to bez stereotypowych 

przymiotników negatywnych.”  

    W „Gościu Niedzielnym” nr 26 rok XCI z 29 

VI 2014, na str. 44-46 jest zamieszczony artykuł 

Piotra Legutki „Obrona przez atak”. Przytaczam 

fragment artykułu, który warto przeczytać w ca-

łości: „Jaki jest więc wymarzony Kościół „Wy-

borczej”? Można go określić jednym słowem: 

„bezobjawowy”. Otwarty na wszelkie nowinki, 

akceptujący wszystko i wszystkich, broń Boże 

nie ewangelizujący. To Kościół w czapce nie-

widce, przepraszający za to, że jeszcze istnieje, 

podobny raczej do wielkiej organizacji pozarzą-

dowej. W tej koncepcji biskup jako taki to już 

przeżytek, hierarchia jest nieustannie przeciw-

stawiana wiernym, którzy domagają się zmian 

i reform. Są postępowi i niezadowoleni. Kapłan 

Kościoła „Wyborczej” powinien być przede 

wszystkim niepokorny. Pod takim tytułem gazeta 

opublikowała cały serial sylwetek księży stawia-

nych innym za wzór. Niestety, wielu z bohate-

rów cyklu to dziś już byli kapłani. Charaktery-

styczna jest zresztą zmiana środowiska będącego 

intelektualnym zapleczem „Wyborczej”. 20 lat 

temu był to „Kościół otwarty”, ludzie związani z 

„Więzią” i „Tygodnikiem Powszechnym”, bi-

skupi: Życiński i Pieronek czy ks. prof. Tischner. 
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Dziś ich miejsca zajęli Magdalena Środa i Jan 

Hartman. Politycznie zaś rzecz ujmując – Unię 

Wolności zastąpił Ruch Palikota.” Pod koniec ar-

tykułu jest informacja o książce, którą moim zda-

niem powinien przynajmniej przeglądnąć każdy 

katolik, a tym bardziej inteligent (Artur Dmo-

chowski. Kościół „Wyborczej”. Największa ope-

racja resortowych dzieci. Słowa i Myśli. 2014.). 

Cały artykuł jest też na stronie: 

http://info.wiara.pl/doc/2081932.Obrona-przez-

atak - zachęcam do lektury. 

    Czytelników „Dlatego”, którzy regularnie ku-

pują „Gazetę Wyborczą” zachęcam do przeczyta-

nia prezentowanych artykułów z „Gościa Nie-

dzielnego” i „Niedzieli” oraz książki Artura 

Dmochowskiego. Dlaczego? Przed kilku laty po-

życzyłem koledze – członkowi KIK od początku 

(XI 1980) książkę wydaną przez Frondę w 2009 

roku: „Kościół, Żydzi, Polska. Z księdzem profe-

sorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: 

Grzegorz Górny i Rafał Tichy”. Gdy mi ją odda-

wał powiedział, że nie będzie już regularnie ku-

pował „Tygodnika Powszechnego”.  

Stanisław Waluś 

 

Wielki plebiscyt zakończony!!! 

Prawy Polak 

    Redakcja „Warszawskiej Gazety” zorganizo-

wała plebiscyt na prawego Polaka. Można było 

głosować internetowo lub drogą listową. Głoso-

wałem drogą listową i mój kandydat uzyskał trze-

cie miejsce. Tytuł prawego Polaka zdobył Ojciec 

Tadeusz Rydzyk, który otrzymał 10688 głosów. 

Premier Jarosław Kaczyński otrzymał 10571 gło-

sów, a trzecie miejsce zajął poseł Antoni Macie-

rewicz. 

    Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: 

Jan Olszewski, ks. Stanisław Małkowski, Andrzej 

Gwiazda, ks. Tadeusz Isakiewicz-Zaleski, 

Krzysztof Wyszkowski, Jak Kobylański, Marek 

Jurek. Liczne głosy zostały oddane na Kornela 

Morawieckiego, prof. Kornela Szwagrzyka, Jana 

Pietrzaka, Kazimierza Świtonia, prof. Jerzego 

Roberta Nowaka, Grzegorza Brauna i Stanisława 

Michalkiewicza. Ani jeden głos nie padł na Ko-

morowskiego, Tuska czy Sikorskiego. Nikt nie 

zagłosował na „Jurka” Owsiaka, nikt nie nazwał 

prawym Polakiem Władysława Bartoszewskiego 

czy Janusza Palikota. 

    Na podstawie „Warszawskiej Gazety” nr 29 

i 31 z 2014 r.                               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 

Sonda 

Decyzja Watykanu, umożliwiająca 

tradycyjnym anglikanom przejście pod 

jurysdykcję Biskupa Rzymu: 

jest szczodrym gestem papieża, świadczącym o 

prawdziwym ekumenizmie, który polega na po-

wrocie nierzymskokatolików do Rzymu  3730 

(47,00%)  

jest łowieniem ryb w cudzym stawie, prozelity-

zmem, który osłabi wiarygodność ekumenii  

2520 (31,75%)  

nie ma żadnego znaczenia dla ruchu ekumenicz-

nego – business as usual  607 (7,65%)  

żadna z odpowiedzi nie wyraża mojej opinii  

1079 (13,60%)  

Ilość oddanych głosów: 7936  

http://www.ekumenizm.pl/pollbooth.php 

pobrane 16 IX 2014  

Stanisław Waluś 

 

NASZE ROCZNICE 

630 lata temu (15 października 1384 r.) w Kate-

drze na Wawelu została ukoronowana na króla 

Polski Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego. 

220 lat temu (10 października 1794 r.) bitwa pod 

Maciejowicami zakończyła się klęską Tadeusza 

Kościuszki. On sam, ciężko ranny, dostał się do 

rosyjskiej niewoli. 

165 lat temu (17 października 1849 r.) w Paryżu 

zmarł Fryderyk Chopin. Na śmierć dysponował 

go jego serdeczny przyjaciel ks. Aleksander Je-

łowiecki. 

95 lat temu (11 października 1919 r.) w Wilnie 

odbyła się inauguracja roku akademickiego na 

Uniwersytecie Stefana Batorego, pierwsza po li-

kwidacji tej uczelni przez władze carskie. 

75 lat temu (17 października 1939 r.) na spotka-

niu NKWD i Gestapo w Zakopanem przyjęto 

wspólny plan zniszczenia Narodu polskiego.  

110 lat temu (4 października 1904 r.) we Lwo-

wie został odsłonięty pomnik Adama Mickiewi-

cza. 

70 lat temu (2 października 1944 r.) po 63 dniach 

bohaterskich zmagań dowództwo Powstania 

Warszawskiego podpisało akt kapitulacji. 

http://info.wiara.pl/doc/2081932.Obrona-przez-atak
http://info.wiara.pl/doc/2081932.Obrona-przez-atak
http://www.ekumenizm.pl/pollbooth.php
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70 lat temu (10 października 1944 r.) w Warsza-

wie zmarł Zenon Przesmycki, pseudonim Miriam, 

wszechstronny poeta, pisarz, tłumacz. 

35 lat temu (17 października 1979 r.) bł. Matka 

Teresa z Kalkuty otrzymała pokojową nagrodę 

Nobla. 

30 lat temu (19 października 1984 r.) został za-

mordowany bł. ks. Jerzy Popiełuszko przez funk-

cjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (kapitan 

Grzegorz Piotrowski, porucznicy: Waldemar 

Chmielewski i Leszek Pękala). 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

Okrągłe rocznice w sierpniu 2014 r.  

    Wprawdzie sierpień już minął, ale warto 

wspomnieć ważniejsze rocznice wydarzeń, które 

miały miejsce  150, 100, 95, 75, 70, 35 lat temu. 

To, co prezentuję czytelnikom „Dlatego” jest tyl-

ko małą cząstką tego, co ukazało się w warto-

ściowej prasie i w internecie.  

150 lat temu 

5 VIII 1864 r. został wykonany wyrok śmierci 

na Romualdzie Traugutcie 

i członkach Rządu Narodowego 

Piotr Szubarczyk: A choćby i szubienica, 

Jarosław Szarek: Zaszczyt dla mnie ginąć razem z 

Trauguttem, 

Andrzej Melak, Łukasz Kudlicki: Pięć czaszek z 

Cytadeli, 

Nasz Dziennik nr 180 (5022), 5 VIII 2014 str. 7-10 

 

150 lat temu 

9 VIII 1864 r. urodził się Roman Dmowski 

    W związku z przypadającymi w tym roku 150. 

rocznicą urodzin i 75. rocznicą śmierci Romana 

Dmowskiego posłowie podjęli uchwałę upamięt-

niającą posła, sygnatariusza traktatu wersalskie-

go, ministra spraw zagranicznych i twórcę ruchu 

narodowego. Za uchwałą głosowało 381 posłów, 

przeciw było 40, wstrzymało się 18. 

Źródło, nr 32, 10 VIII 2014, str. 27  

    Redaktor naczelny miesięcznika „wSieci Hi-

storii” prof. Jan Żaryn w numerze 8(15) z sierpnia 

2014 r. przypomniał postać Romana Dmowskie-

go w artykule „W 150. Rocznicę urodzin”.  

 

100 lat temu 

Oleandry – miejsce pamięci 

    Oleandry – to jedna z ulic Krakowa przy Bło-

niach, miejsce w sposób istotny wpisane w dzieje 

Polski, a jednak nie wszyscy pamiętają, co zda-

rzyło się tutaj 6 sierpnia 1914 r. (…) Stąd wresz-

cie – gdy świt 6 sierpnia 1914 r. opromieniał wi-

doczny Kopiec Kościuszki i wieże Wawelu – 

wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa jako 

pierwszy od 1863 r. oddział wojska polskiego na 

boje o Polskę. (…) 

Mieczysław Rokosz, Posłaniec Serca  

Jezusowego, sierpień 2014, str. 25-28  

Ochotnicy polskości 

    W 100. Rocznicę wymarszu Pierwszej Kom-

panii Kadrowej o znaczeniu aktywności Polaków 

podczas I wojny światowej z prof. Andrzejem 

Nowakiem rozmawia Andrzej Grajewski. (…) 

Gość Niedzielny nr 31 rok XCI, 3 VIII 2014, 

 str. 44-46 

Legioniści w sieci 

    Ponad 30 tys. nazwisk kombatantów, którzy 

pod rozkazami marszałka Józefa Piłsudskiego 

walczyli o niepodległość Polski, znalazło się w 

Internetowym Wykazie Legionistów Polskich 

1914-1918. (…) Portal jest dostępny na stronie 

www.muzeumpilsudzki.pl. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny nr 34 

 rok XCI, 24 VIII 2014, str. 9  

 
Wystawa „Kadrówka 1914 – 2014” – pod Wawelem 

w Krakowie – zdjęcie 24 VII 2014 r. 

Pierwsza Kadrowa 

1. Raduje się serce, raduje się dusza, 

    gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza. 

 Oj da, oj da dana, kompanio kochana, 

 nie masz to jak Pierwsza, nie! 

2. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 

    przecież jednak dojdziem, byle by iść w nogę. 

 Oj da, oj da dana… 

3. Gdy Moskal psia wiara drogę nam zastąpi, 

     kulek z manlichera nikt mu nie poskąpi. 

 Oj da, oj da dana… 

4. Kiedy wybijemy po drodze Moskali, 

    ładne warszawianki będziem całowali. 

 Oj da, oj da dana… 

http://www.muzeumpilsudzki.pl/
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5. Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty, 

    to Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty. 

 Oj da, oj da dana… 

6. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 

    To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie 

 Oj da, oj da dana… 

    Piosenka Pierwsza Kadrowa powstała w sierp-

niu 1914 roku w Pierwszej Kompanii Kadrowej 

utworzonej przez Józefa Piłsudskiego. Kompania 

ta była pierwszym oddziałem Wojska Polskiego 

od czasów Powstania Styczniowego. 6 sierpnia 

1914 roku Pierwsza Kompania Kadrowa wyru-

szyła z krakowskich Oleandrów w kierunku 

Kielc, dokąd dotarła po sześciu dniach. Wkracza-

jąc do miasta żołnierze śpiewali piosenkę o swo-

jej kompanii na znana melodię ludową Siwa gą-

ska, siwa, po Dunaju pływa. Tekst tej piosenki 

napisał 19-letni żołnierz Kadrówki, Tadeusz 

Oster-Ostrowski (1895-1916), wachmistrz I Puł-

ku Ułanów Beliny. 

Maria Wacholec, Śpiewnik polski, Oficyna wy-

dawnicza „Impuls”, Kraków 2002.  

95 lat temu 

O polski Górny Śląsk 

    Przed 95 laty, w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 

roku, rozpoczęło się I Powstanie Śląskie. Swym 

zasięgiem objęło m.in. powiaty pszczyński, ryb-

nicki, katowicki, tarnogórski, lubliniecki. Wobec 

niemieckiej przewagi militarnej i zaangażowania 

Polski w zmaganiach z bolszewikami, zakończyło 

się 24 sierpnia. (…) 

J. Polonus, Źródło 32, (1180), 10 VIII 2014, str. 22.  

95 lat temu 

Zapomniane powstanie 

    95 lat temu [23 VIII 1919 r.] wybuchło w Sej-

nach powstanie przeciwko Litwinom, dzięki któ-

remu tamte tereny wróciły do Polski. (…) 

Nasz Dziennik, nr 194 (5036), 22 VIII 2014, str. 3 

75 lat temu 

17 VIII 1939 r. zmarł Wojciech Korfanty 

    W rocznicę śmierci wybitnego Górnoślązaka, 

zasłużonego dla Ojczyzny Wojciecha Korfantego, 

pod jego pomnikiem przy Placu Sejmu Śląskiego 

w Katowicach, Prawica Rzeczypospolitej oraz 

grupa sympatyków złożyli kwiaty. 

    Nie zabrakło chwili na wspomnienie zasług 

Wojciecha Korfantego dla regionu, jak również 

odczytanie oświadczenia przewodniczącego Pra-

wicy Rzeczypospolitej Marka Jurka wystosowa-

nego na tę okoliczność, po czym wszyscy przeszli 

na grób Korfantego, by zapalić znicz oraz złożyć 

kwiaty w miejscu jego spoczynku. Należy pod-

kreślić, iż w miejscu dla którego Korfanty oddał 

życie, w dniu 75 rocznicy jego śmierci reprezen-

tacja Prawicy Rzeczypospolitej była jedyną z sił 

politycznych, która postanowiła uczcić pamięć 

tego dnia.  

Anna Masny 

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/209712-75-

rocznica-smierci-wojciecha-korfantego 

 
Pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicach 

– zdjęcie 24 III 2006 r. 

 
Tablica na pomniku – zdjęcie 24 III 2006 r. 

„JEDNĄ TYLKO WYPOWIADAM 

PROŚBĘ DO LUDU ŚLĄSKIEGO, 

BY ZOSTAŁ WIERNY SWYM 

ZASADOM CHRZEŚCIJAŃSKIM 

I SWEMU PRZYWIĄZANIU 

DO POLSKI” 

WOJCIECH KORFANTY 

ODEZWA DO LUDU ŚLĄSKIEGO 

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej: 

Aktualność polityki Wojciech Korfantego 

w Jego 75. rocznicę śmierci 

    17 sierpnia mija 75. rocznica śmierci jednego 

z najwybitniejszych Polaków – Wojciecha Kor-

fantego. Jego działalność polityczna na przeło-

mie XIX i XX wieku doprowadziła do odrodze-

nia narodowego ludności polskiej na Śląsku. Ja-

ko przywódca II i III Powstania Śląskiego przy-

czynił się do przyłączenia Górnego Śląska do 

Rzeczpospolitej. 

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/209712-75-rocznica-smierci-wojciecha-korfantego
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/209712-75-rocznica-smierci-wojciecha-korfantego
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    W Polsce Niepodległej Korfanty pełnił funkcję 

wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa. Jego 

wielką zasługą było propagowanie nauczania spo-

łecznego Kościoła. 

    Pogrzeb Wojciecha Korfantego w 1939 roku 

był największą manifestacją narodową na Śląsku 

przed wybuchem wojny.  

    W pozostawionym Ślązakom testamencie poli-

tycznym nawoływał: „Walczcie o Polskę wielką, 

mocarstwową, katolicką, praworządną i zawsze 

sprawiedliwą”. 

 (-) Marek Jurek  

 Prezes Prawicy Rzeczypospolitej 

 (-) Krzysztof Kawęcki 

 Wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej  

http://prawicarzeczypospolitej.org/?id=show&akt

ual=1556 

 
Grób Wojciecha Korfantego na cmentarzu przy ul. 

Francuskiej w Katowicach – zdjęcie 8 IX 2009 r. 

ZASŁUŻONEMU SYNOWI ZIEMI ŚLĄSKIEJ        

SPOŁECZEŃSTWO 1947 

75 lat temu 

23 VIII 1939 r. został podpisany 

pakt Ribentrop-Mołotow 

    Warto przeczytać artykuł Piotra Szubarczyka 

pt. „Pakt Hitler – Stalin” zamieszczony w Na-

szym Dzienniku nr 195 (5037) z 23-24 VIII 2014 

na str. M8.   

70 lat temu 

1 VIII 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie  
 

Golgota 

Polska przy 

kościele 

garnizono-

wym 

św. Barbary 

w Gliwicach 

 

 

 

    W prasie zostało zamieszczonych wiele mate-

riałów poświęconych 70. rocznicy Powstania 

Warszawskiego. Tu piszę tylko o niektórych. 
 

   
 

    Na pierwszej stronie „Gościa Niedzielnego” 

nr 32 rok XCI z 10 VIII 2014 jest napis: „ABY 

ODDAĆ HOŁD POWSTAŃCOM, DO WAR-

SZAWY PRZYJECHAŁO 2 TYSIĄCE HAR-

CERZY Z ZHR. LEKCJA PATRIOTYZMU”. 

W numerze są zamieszczone artykuły: 1) 

Edward Kabiesz: Krwawy deszcz (o filmie 

„Miasto 44”), 2) Andrzej Grajewski: Powstańcy 

w Berlinie (o wystawie „Powstanie Warszawskie 

1944”), 3) Agata Puciłowska: Zrobili co trzeba 

(o zlocie Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej – 

aby oddać hołd powstańcom). 

    Na pierwszej stronie „Niedzieli” nr 30 z 27 

VII 2014 jest napis: ”POWSTANIE SIĘ NIE 

SKOŃCZYŁO Mówi prof. Andrzej Nowak” i 

zapowiedź tematu numeru: „70. ROCZNICA 

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”. W nume-

rze są zamieszczone artykuły: 1) Nie możemy 

się nigdy poddać – z prof. Andrzejem Nowa-

kiem, historykiem, rozmawia Mateusz Wyrwich, 

str. 8-11, 2) informacja o książce: Joanna Wie-

liczka-Szarkowa, „Powstanie Warszawskie 

1944. Gloria Victis”, Wydawnictwo AA, Kra-

ków 2014, 3) Agnieszka Żurek: Jedyne takie 

miasto. Jedyne takie powstanie, 4) Grzegorz Po-

lak: Strzały z różańca i informacja o książce Ma-

rii Okońskiej: Wspomnienie z Powstania War-

szawskiego, Wydawnictwo im. Stefana Kardyna-

ła Wyszyńskiego „SOLI DEO”, 5) wiersze 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Edwarda Eu-

geniusza Chudzyńskiego i Stanisława Marczaka, 

6) Aleksander Markowski: Zapomniana piosen-

ka, gdzieś pod sercem ukryta, 7) Elżbieta No-

wak: Szeregowy z cenzusem, 8) Anna Skopiń-

ska: Poległ jako pierwszy (o ks. Tadeuszu Bu-

rzyńskim – pierwszym kapłanie, który zginał w 

powstaniu), 9) Piotr Grzybowski: Szpital twier-

dza Zmartwychwstanek, 10) Rekonstrukcja – 

sposób na pamięć.  

    Na pierwszej stronie „Przewodnika Katolic-

kiego” nr 30 z 27 VII 2014 jest napis: „Biały 

http://prawicarzeczypospolitej.org/?id=show&aktual=1556
http://prawicarzeczypospolitej.org/?id=show&aktual=1556
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orzeł i ksiądz katolicki”. W numerze są zamiesz-

czone artykuły: 1) Małgorzata Szewczyk: Bohate-

rowie nieujarzmionego miasta,  2) Widziałam 

zbyt wiele (mówi siostra Janina Chmielińska, sza-

ra urszulanka, porucznik), 3) Kościół na baryka-

dach – z dr. Karolem Mazurem, szefem działu 

Edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskie-

go rozmawia Łukasz Kaźmierczak, 4) Natalia 

Budzyńska: 1944-2014 (o Muzeum Powstania 

Warszawskiego). 

 

   
 

    Na pierwszej stronie tygodnika „wSieci” nr 31 

(87) z 28 VII - 3 VIII 2014 jest napis: „POWIEM 

WAM, DLACZEGO WALCZYLIŚMY. LE-

GENDARNY POWSTANIEC PROF. WITOLD 

KIEŻUN W PORZUSZJĄCYM MANIFEŚCIE”. 

W tygodniku trzy artykuły nawiązujące do po-

wstania, informacja o książce Witold Kieżun: 

Niezapomniane twarze, Wydawnictwo Poltext 

(do kupienia na stronie WSKLEPIKU.PL) oraz 

załączony wyjątkowy plan miasta poświęcony 

Powstaniu Warszawskiemu.  

     Na pierwszej stronie miesięcznika „wSieci Hi-

storii” nr 8 (15) jest napis: „NIEPOKONANI’44 

BARYKADY WOLNOŚCI. PORUSZAJĄCE 

WSPOMNIENIA PROF. KIEŻUNA Z PO-

WSTANIA”. 

    Na pierwszej stronie „Tygodnika Solidarność” 

nr 31 (1342) z 1 VIII 2014 jest napis: „prof. Wi-

told Kieżun 70 lat od Powstania Zawsze dla Pol-

ski”. W numerze są trzy artykuły: 1) Przemysław 

Waingertner: Najbardziej Polskie Powstanie, 2) 

Domagamy się szacunku dla Powstańców i ich 

czynu – Jan Ołdakowski dyrektor Muzeum Po-

wstania Warszawskiego w rozmowie z Ewą Za-

rzycką, 3) Zawsze dla Polski – z prof. Witoldem 

Kieżunem rozmawia Krzysztof Świątek, 4) Grze-

gorz Eberhardt: Raz jeszcze w sprawie „Obłędu 

44” (Piotr Zychowicz jest autorem najgłośniej-

szego paszkwilu na Powstanie warszawskie, czyli 

rzeczy o tytule „Obłęd 44”).  

 

 

   
 

    W tygodniku „Do Rzeczy” nr 31/079 z 28 VII 

– 3 VIII 2014 na okładce jest napis: „70. 

ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIE-

GO URODZENI 1 SIERPNIA ‘44”. W numerze 

następujące artykuły: 1) Anna Herbich: Urodzeni 

1 sierpnia, 2) Andrzej Nowak: Powstanie War-

szawskie Szepty i Krzyki, 3) Sławomir Cenc-

kiewicz: Nieuzasadniony odruch ’44, 4) Jakub 

Kowalski: 63 dni zdjęć (o filmie „Miasto 44”). 

     Na pierwszej stronie miesięcznika „Historia 

Do rzeczy” nr 8 (18) z sierpnia 2014 r. jest napis: 

„NIEMCY W WARSZAWIE SWOŁOCZ ’44”. 

W miesięczniku jest 7 artykułów poświęconych 

Powstaniu warszawskiemu i krótkie informacje 

o książkach, w których opisano niemieckie 

zbrodnie w Warszawie: 1) Joanna K.M. Hanson: 

Nadludzkiej poddani próbie, Czytelnik 2004, 2) 

Tadeusz Sawicki: Rozkaz: zdławić powstanie, 

Bellona 2010, 3) Ludność cywilna w Powstaniu 

Warszawskim, PIW, Warszawa 1974, 4) Zdzi-

sław Zaborski: Durchgangslager 121. Niemiecka 

zbrodnia specjalna, Powiatowa i Miejska Biblio-

teka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w 

Pruszkowie 2010, 5) Stanisłąw Podlewski: 

Przemarsz przez piekło, Warszawa 1949. 

     Ukazał się numer specjalny miesięcznika 

„Źródło” poświęcony udziałowi Polaków w II 

wojnie światowej, między innymi w Powstaniu 

Warszawskim. 

    W tygodniku „Gazeta Polska” nr 31 (1095) 

z 30 VII 2014 został zamieszczony dodatek spe-

cjalny „70. Rocznica Powstania Warszawskiego” 

liczący 12 stron. W tygodniku „Warszawska Ga-

zeta” nr 31 (372) z 1-7 VIII 2014 oprócz artyku-

łu o Powstaniu Warszawskim jest informacja 

o kalendarzy szkolnym od września 2014 r. do 

grudnia 2015 r. – „Polskie zrywy niepodległo-

ściowe”. Kalendarz przygotowało Wydawnictwo 

2 Kolory. Jest też informacja o sierpniowym 

numerze miesięcznika „Zakazana Historia”, po-

święconym niemal w całości Powstaniu. W ty-

godniku „Nasza Polska” nr 31 (978) z 29 VII 

2014  jest przedstawiona treść dokumentów 

związanych z Powstaniem, między innymi Roz-



 27 

kaz Reichsführera SS Heinricha Himmlera 

z 1 sierpnia 1944 r. (Każdego mieszkańca należy 

zabić , …) i Oświadczenie rządu sowieckiego, 

odczytane ambasadorowi USA … (… z awanturą 

w Warszawie.).   Jest też wiersz Kazimierza Wie-

rzyńskiego „Modlitwa za zmarłych w Warsza-

wie”.  W „Naszym Dzienniku” nr 177 (5019) 

z 1 VIII 2014 jest zawarta rozmowa z generałem 

brygady w stanie spoczynku Januszem Bro-

chwicz-Lewińskim PS. „Gryf”, żołnierzem bata-

lionu AK „Parasol” oraz Alfabet Powstania War-

szawskiego, w którym wyjaśniono 23 terminy 

związane z Powstaniem.  

Kościół pamięta 

    Z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania war-

szawskiego odprawiono wiele Mszy św. Mszy 

św. w warszawskiej katedrze św. Floriana i św. 

Michała Archanioła przewodniczył biskup war-

szawsko-praski abp Henryk Hozer wraz z metro-

polita warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem. 

W homilii biskup warszawsko-praski podkreślił, 

że mimo upływu lat etos powstania warszawskie-

go jest dla Polaków wciąż aktualny. (…)  

Przewodnik Katolicki, nr 32, 10 VIII 2014, str. 17. 

Powstanie straconych nadziei 

(…) Powstanie Warszawskie było bitwą o Polskę. 

(…) Powstanie stało się zarazem symbolem od-

mienności losów Europy Zachodniej i Wschod-

niej. Francuzi wywołali powstanie w Paryżu mniej 

więcej w tym samym czasie – wybuchło 19 sierp-

nia 1944 r. Alianci bez zwłoki udzielili powstań-

com pomocy i w ciągu kilku dni miasto zostało 

wyzwolone, a Francja odzyskała niepodległość. 

W analogicznej sytuacji Polacy zostali skazani na 

samotną walkę i klęskę, a Armia Czerwona na 

swych bagnetach przyniosła nową niewolę, która 

na niemal półwiecze spętała Rzeczpospolitą. 

Filip Musiał, Posłaniec Serca Jezusowego, 

 sierpień 2014, str. 29-31 

70 lat temu 

4 sierpnia zginął w czasie Powstania Warszaw-

skiego Krzysztof Kamil Baczyński -  poeta,  

żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej 

Poeta czasu wojny 

(…) Miał tylko 23 lata, kiedy zginął od kuli snaj-

pera, a napisał już ponad 500 wierszy, kilkanaście 

poematów i 20 opowiadań. Olbrzymi dorobek. 

Gdyby przeżył – nie musiałby pisać więcej, był jak 

Artur Rimbaud, napisał już wszystko, to wystar-

czy, żeby mówić o wielkości jego poezji. Kazi-

mierz Wyka, krytyk literacki, który poznał Ba-

czyńskiego osobiście i zachwycił się jego twórczo-

ścią, i który był autorem jego pierwszej monogra-

fii, napisał, że żołnierska śmierć Krzysztofa Ba-

czyńskiego w roku 1944 była tym samym, czym 

byłaby strata Juliusza Słowackiego w 1831 r. (…) 

http://www.przewodnik-

katolicki.pl/nr/kultura/_poeta_czasu_wojny.html 

Natalia Budzyńska, Przewodnik Katolicki, 3 VIII 

2014 str. 46-47  

70 lat temu 

70. rocznica rozstrzelania całej wspólnoty  

zakonnej Redemptorystów z klasztoru  

na warszawskiej Woli. 

    6 sierpnia 1944 r. trzydziestu zakonników  

wspólnoty Redemptorystów zostało zamordowa-

nych w ramach rozprawy z ludnością cywilną 

stolicy tuż po wybuchu Powstania Warszawskie-

go. Egzekucja miała miejsce przy ulicy Karol-

kowej 49, w pobliżu kościoła św. Wojciecha. 

http://ksd.media.pl/publikacje/2348-70-rocznica-

zamordowania-30-redemptorystow-na-woli 

70 lat temu 

23 sierpnia 1944 r. zmarł Henryk Sławik – 

wyrok śmierci został wykonany w niemieckim 

obozie koncentracyjnym w Mauthausen 

ROK HENRYKA SŁAWIKA 

Sprawiedliwy 

Bezpłatny dodatek do „Gościa 

Niedzielnego” nr 35 rok XCI, 31 

VIII 2014. Andrzej Grajewski: O 

Henryku Sławiku nie uczą się 

dzieci w szkołach, a szkoda. (…) 

Michał Luty: Nasz Rodak 

Pytanie do dziadka – Ze Zbigniewem 

Kutermakiem, wnukiem Henryka Sławika, 

rozmawia Piotr Sacha 

Tomasz Kurpierz: Śląski publicysta i działacz 

Andrzej Grajewski: Czas zagłady 

Grzegorz Łubczyk: Nie mogłem ich zostawić 

Krystyna Łubczyk: Z uchodźcami na dobre i na złe 

Dr Maciej Szymanowski: Ojczulek 

Przemysław Kucharczak: Ślązak na pomnik 

Michał Sobelman: Kto ratuje jedno Życie… 

 

    Henryk Sławik został pośmiertnie odznaczony 

Orderem Orła Białego (25 II 2010 r.). Jest trze-

cim Ślązakiem z tym odznaczeniem, po kardyna-

le Auguście Hlondzie i Wojciechu Korfantym. 

Jest patronem Gimnazjum nr 3 w Jastrzębiu 

Zdroju (dzielnica Szeroka) od 29 września 2004 

r. i Gimnazjum nr 19 w Katowicach od 23 lutego 

2009 r.  

 

http://ksd.media.pl/publikacje/2348-70-rocznica-zamordowania-30-redemptorystow-na-woli
http://ksd.media.pl/publikacje/2348-70-rocznica-zamordowania-30-redemptorystow-na-woli
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Tablica na cmentarzu przy ul. Sienkie-

wicza w Katowicach – zdjęcie 31 X 

2013 r. 

    PAMIĘCI 

     HENRYKA SŁAWIKA 

   1894-19445 

BOHATERSKIEGO POLAKA, 

ŚLĄSKIEGO DZIAŁACZA PLEBISCYTOWEGO, 

MIESZKAŃCA KATOWIC, DZIENNIKARZA, 

PREZESA KOMITETU DLA SPRAW OPIEKI 

NAD UCHODŹCAMI NA WĘGRZECH, 

KTÓRY 

W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 

URATOWAŁ OD ZAGŁADY OKOŁO 

PIĘĆ TYSIĘCY POLSKICH ŻYDÓW 

ZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ WIĘZIONY 

I ROZSTRZELANY W SIERPNIU 1944 ROKU 

W NIEMIECKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM 

MAUTHAUSEN. 

ROK 2004                            WOJEWODA ŚLĄSKI 

35 lat temu 

Łyk świeżego powietrza 

    Dokładnie 35 lat temu, 18 sierpnia 1979 roku, 

ogłoszona została Deklaracja ideowa Ruchu Mło-

dej Polski. Był to najbardziej dojrzały manifest 

ówczesnej niepodległościowej młodzieży, utoż-

samiającej się z chrześcijańską wizją człowieka 

i narodu. (…) 

Piotr Semka, Gość Niedzielny, nr 34, rok XLI, 24 

VIII 2014, str. 46-47 

Z „Deklaracją ideową RMP” można zapoznać się 

np. na stronie http://www.ujazdowski.pl 

Są w niej zawarte następujące punkty: 

I. Osoba ludzka 

II. Wspólnota narodowa 

III. Niepodległość 

IV. Nasze zadania 

1. Walka o oblicze moralne społeczeństwa pol-

skiego 

2. Obrona tożsamości kultury narodowej 

3. Upowszechnienie dostępu do wiedzy i infor-

macji 

4. O polską myśl i program polityczny 

Opracował Stanisław Waluś  

 

Światowe Dni Młodzieży wczoraj i jutro 

    Mija rok od kiedy podczas Dni Młodzieży 

w Rio de Janeiro cały świat usłyszał, że kolejne 

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Polsce, 

w Krakowie w 2016 roku. Ta informacja była jak 

wisienka na moim urodzinowym torcie… Pierw-

szy raz od wielu lat dostałam piękny urodzinowy 

prezent - czuwanie przed Przenajświętszym Sa-

kramentem, spotkanie z Ojcem Świętym Fran-

ciszkiem i około 3 milionów gości. Ponieważ 

urodziłam się w wakacje, często najbliżsi są na 

urlopie i niewiele osób o moich urodzinach pa-

mięta, chociaż moja rodzina jest skarbem.  

 
Światowe Dni Młodzieży- miejsce spotkania kultur 

i narodów 
    Dzisiaj dziękuję Bogu za ten czas łaski, za od-

krycie daru wspólnoty w fawelach, gdzie o wy-

godnym łóżku, ciepłej wodzie, kromce polskiego 

chleba można było pomarzyć. Brakowało nam 

prawie wszystkiego tego, co mamy na co dzień, 

ale w zamian za to Pan Jezus dał nam kochają-

cych ludzi, którzy otoczyli nas taką czułością, ra-

dością i miłością, jakiej niejeden z nas nie do-

świadczył. Brazylijczycy czekali na nas z otwar-

tymi ramionami – tak, jak czeka się na dawno 

niewidzianego przyjaciela... Później, kiedy przy-

byliśmy do „naszych” rodzin, okazało się, że lu-

dzie mieszkający w fawelach otwierali swoje do-

my nie dla jednej, ale czasem dla kilku osób, ofia-

rując im to, co mają najlepszego, rezygnując z 

własnej wygody. Każdego dnia o poranku modli-

liśmy się wspólnie, trzymając się za dłonie 

i dziękując Bogu za naszych braci i siostry, za 

każdy dar, który Pan Bóg nam dał. Jakże pięknie 

odkrywaliśmy słowa modlitwy Ojcze nasz każde-

go dnia. Nieważne, jakim językiem mówisz, jaki 

masz kolor skóry, czy masz pracę czy nie, ile 

masz lat – w tej modlitwie łączy nas Ojciec, gro-

madzimy się w Jego Święte Imię i dzięki Niemu 

jesteśmy jedno, stajemy się wspólnotą wszędzie – 

w kościele, w mieszkaniu, w pracy, w stołówce, 

w spotkaniach, w relacjach, w radościach i smut-

kach. Czy to mieszkając w fawelach, gdzie przez 

3 tygodnie nie mieliśmy ciepłej wody, czy pod-



 29 

czas lotu w turbulencjach gdy próbowaliśmy po-

konać drogę, która normalnie trwa 1 godzinę, a my 

lecieliśmy 11 godzin, również wtedy gdy podzi-

wialiśmy piękno przyrody, kiedy tańczyliśmy i 

modliliśmy się, kiedy włączaliśmy się sercem w 

manifestację przeciw podpisaniu ustawy pozwala-

jącej na aborcję w Brazylii, również wtedy gdy na 

plaży Copacabana mogliśmy uwielbiać Chrystusa 

w Najświętszym Sakramencie ukrytego. Brazylij-

czycy po polsku znali tylko trzy słowa. Nie było to 

„dzień dobry”, ale: „Jezu, ufam Tobie”! Już za 

dwa lata młodych całego świata te właśnie słowa: 

„Jezu ufam Tobie” połączą podczas kolejnych 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Do zo-

baczenia!                                   Barbara Sensuła 

   

 Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na rok 2014 
Wrzesień: Powszechna: Aby niepełnosprawni 

umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, któ-

rych potrzebują, by godnie żyć. 

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni 

Słowem Bożym, angażowali się w służbę chorym 

i cierpiącym. 

Październik: Powszechna: Aby Pan dał pokój 

najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc 

regionom świata. 

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny 

rozbudził w każdym wierzącym pasje i gorliwość, 

by nieść Ewangelie całemu światu.  

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna dzie-

siątka różańca, więcej informacji na 

stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 
 

Dalej nie możemy! 

Homilia ks. bp. Józefa Zawitkowskiego 

wygłoszona podczas II Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Kół Żywego Różańca 

na Jasną Górę 8 czerwca 2014 r. 
 

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru „Dlatego”:  
 

Święty Paweł z mamertyńskiego więzienia 

pisał do swego umiłowanego ucznia 

Tymoteusza tak: 

Umiłowany Synu mój! 

Koniec życia mego nadchodzi. 

Toczyłem dobry bój, 

wiary ustrzegłem. 

Na koniec odłożony jest mi 

wieniec sprawiedliwości, 

który mi wręczy Pan 

i nie tylko mnie, ale i tym, 

którzy miłują Jego przyjście… (por. 2 Tm 4,6-8) 
 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Dlatego”. 

 

Wezwanie do modlitwy o pokój 

Siostry i Bracia Żywego Różańca! 

(…) Kiedy dziś pokój jest wciąż zagrożony, pro-

szę, aby wszyscy członkowie Żywego Różańca 

w Polsce przez cały miesiąc październik do wy-

znaczonej tajemnicy różańcowej ofiarowali do-

datkowo jeszcze każdego dnia jeden dziesiątek 

Różańca – Tajemnicę Ukoronowania Matki Bożej 

na Królową Nieba i Ziemi w intencji pokoju. (…) 

Ks. Szymon Mucha 

Krajowy Moderator Żywego Różańca 

 

Przegląd prasy wakacyjnej 

    Miesiące wakacyjne są niekiedy określane ja-

ko sezon ogórkowy. Na pewno w tym roku tak 

nie było. Zarówno w prasie katolickiej, jak 

i w świeckiej ukazało się wiele ważnych artyku-

łów. Ramy biuletynu nie pozwalają na choćby 

krótki przegląd, więc przytaczam tylko wybrane 

tytuły i symbole prasy z podaniem numerów, aby 

zainteresowanym czytelnikom „Dlatego” ułatwić 

odszukanie artykułu. Mając dostęp do Internetu 

można wpisać tytuł artykułu do wyszukiwarki. 

W pewnych miejscach po tytule podaję podtytuł 

lub wyróżnione przez redakcję zdanie - aby czy-

telnik mógł zorientować się o treści artykułu, 

gdyż nie zawsze wynika to z tytułu.  

    DR – Do Rzeczy, GN – Gość Niedzielny, GP 

– Gazeta Polska, GPC – Gazeta Polska Codzien-

nie, I – Idziemy, N – Niedziela, ND – Nasz 

Dziennik, NP – Nasza Polska, PK – Przewodnik 

Katolicki, TS – Tygodnik Solidarność, WG – 

Warszawska Gazeta, wS – wSieci, Ź – Źródło.  

Apel o wierność sumieniu (O poszanowanie 

ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmier-

ci, godne warunki dla życia i rozwoju człowieka 

w jego wymiarach osobistych, rodzinnych, spo-

łecznych oraz o szacunek dla ludzkiego sumienia 

apelował wczoraj [26 VIII 2014 r.] z narodowe-

go sanktuarium Prymas Polski ks. abp Wojciech 

Polak.), ND 198 

Autobusem za darmo (W Polsce już kilkanaście 

miast wprowadziło bezpłatną komunikację miej-

ską), GN 32 

Bieda w III RP ma twarz dziecka (Na 8,9 mln 

dzieci w wieku 0-24 lata „na utrzymaniu” w nie-

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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dostatku lub biedzie żyje aż 1,4 mln. W skrajnej 

biedzie żyje ponad 2,5 mln Polaków, a 10 mln 

obywateli zagrożonych jest ubóstwem), N 33 

Boeing uderza w Kreml (Niezależnie od tego, kto 

dokładnie i w jakich okolicznościach zestrzelił ma-

lezyjskiego boeinga, odpowiada za to Rosja.), wS 30 

„Bóg, Honor, Ojczyzna” – dewiza dla Polski, ND 29 

Czy Europę nawrócą Koreańczycy?, N 33 

Czytać Ewangelię to znajdować Jezusa! (Kate-

cheza Ojca Świętego Franciszka, wygłoszona na 

placu św. Piotra w Watykanie przed modlitwą 

Anioł Pański, 27 lipca br.), Ź 32 

Donald Tusk na taśmach prawdy (Służby szukają 

nagrań obciążających premiera), GPC 197 

Dramat irackich chrześcijan, Ź 32 

Dżihadyści zabiorą się i za was (Arcybiskup Mo-

sulu Emil Nona wygnany z miasta razem ze swo-

imi wiernymi), GN 34  

Efekt Chazana (Dzięki postawie prof. Chazana 

zaczęliśmy się zastanawiać nad rolą sumienia w 

codziennym życiu), N 32  

Eksperyment na sześciolatkach (Z Karoliną Elba-

nowską, prezesem fundacji Rzecznik Praw Ro-

dziców rozmawia Jakub Kowalski), DR 35 

Esbeckie sposoby na Grzegorza Brauna, WG 31 

Hańba PRL-u (Interwencja w Czechosłowacji 

w 1968 roku), TS 34 

Homoseksualizacja młodzieży (Wydaje się, że 

urząd pełnomocnika pod egidą Małgorzaty Fusza-

ry będzie szantażować pedagogów w imię swojej 

ideologii, trzeba więc zacząć organizować ruch 

oporu wobec patologii państwa postsocjalistów 

i libertynów), ND 195 

Jak ojciec Kolbe Polskę ukochał, N 32 

Jak Platforma niszczy Warszawę, NP 35 

Jasne strony średniowiecza, wS 35 

„Jeden z nas” walczy dalej, GN 34 

Kania w juncie (Stanisław Kania był członkiem 

grupy przestępczej, która wprowadziła stan wo-

jenny – twierdzi w zdaniu odrębnym od wyroku 

sędzia Józef Dołhy z Sądu najwyższego), ND 198 

Kara suspensy dla ks. Lemańskiego (Ksiądz arcybi-

skup Henryk Hozer; ordynariusz diecezji warszaw-

sko-praskiej, nałożył karę suspensy na ks. Wojcie-

cha Lemańskiego, obejmującą zakaz wykonywania 

wszelkich aktów wynikających z władzy święceń 

i noszenia stroju duchownego), ND 195 

Kiedyś rozbiory, teraz podział (Jak rząd traktuje 

Polskę Wschodnią), TS 32 

Kocham Polskę, WG 34 

Kolej na Deklarację Wiary Nauczycieli, N 32 

Komorowski i Platforma to jedno i to samo grzę-

zawisko, WG 35 

Kompromitacja państwa Tuska (Sprawa poszu-

kiwania ciał ofiar komunistycznych zbrodni stała 

się w ostatnich tygodniach powodem kolejnej 

kompromitacji polskiego państwa), WG 31  

Kościół świeckich (Na samym początku chciał-

bym zaznaczyć, że Kościół w Korei Południowej 

zaczął się rozwijać i szerzyć nie przez misje re-

alizowaną przez księży, ale poprzez głoszenie 

Ewangelii przez świeckich), PK 32 

Krach polityki zagranicznej Tuska (Na nic zdały 

się umizgi do Merkel i Putina. Okazało się, że 

Niemcy przedkładają interesy rosyjskie nad pol-

skie, a Rosja jest państwem agresywnym, dążą-

cym do przywrócenia swojej imperialnej pozy-

cji), wS 35 

Kto kryje aferę Amber Gold, NP 35 

Lewactwo oblazło kulturę (Jak parch dorodna 

jabłoń, jak mszyce krzak róży, jak jemioła drze-

wo, jak sporysz kłosy zbóż – tak lewacy obleźli 

polska kulturę. Tymczasem decydenci odpowie-

dzialni za tzw. politykę kulturalną państwa, za-

miast zwalczać szkodniki – karmią je i wzmac-

niają, jakby żyli z nimi w symbiozie), WG 35   

Mama i tata robią teatr, GN 34  

Matka Boża Częstochowska z prześladowanymi 

(Modlimy się za cierpiących na Bliskim Wscho-

dzie), GPC 197 

Milion uzależnionych od alkoholu (Zespół Epi-

skopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości podaje, że 

Polacy piją obecnie więcej niż w czasach PRL-

u), Ź 32 

Musi nastąpić likwidacja TVN… (…Likwidacja 

telewizji, której celem jest zniszczenie Polski – 

mówi prof. Andrzej Nowak w rozmowie z Łuka-

szem Żygadłą.), WG 31 

Nie zabijesz, nie będziesz dyrektorem (W obro-

nie prof. Bogdana Chazana), ND 158 

Najlepszy z prezydentów (Lech Kaczyński: 

1. Uczciwość, 2. Praworządność, 3. Solidaryzm 

społeczny, 4. Walka z postkomunistami, 5. Kre-

owanie nowych elit, 6. Polityka historyczna, 

7. Polityka orderowa, 8. Walka o dobre imię Pol-

ski, 9. Ofensywa na Wschodzie, 10. Realizm na 

zachodzie), NP. 33 

Nauczyciel ma prawo działać zgodnie z sumie-

niem i wolnością (Oświadczenie Przewodniczą-

cego Konferencji Episkopatu Polski.), N 32 

NIK o wiatrakach (Inspektorzy Najwyższej Izby 

Kontroli nie zostawili suchej nitki na procesie po-

wstawania farm wiatrowych w Polsce.), GN 35 
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O zatruciu informacyjnym w mediach (Specy-

ficzna i dość wyrafinowaną postacią zatrucia in-

formacyjnego jest niedopuszczenie do zaistnienia 

w mediosferze pewnych osób lub instytucji, choć 

mają one wiele do powiedzenia), ND 195 

Pielgrzymi 2014 (Na czym polega fenomen pol-

skiego pielgrzymowania? I dlaczego ma on tak 

zdecydowanie narodowy charakter?), N 33 

Pierwszymi wychowawcami są rodzice, WG 31 

PiS powinien mieć serce socjalne (Rozmowa 

z Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ Soli-

darność), TS 32 

Platforma antychrześcijańska (Z ks. prof. Dariu-

szem Kowalczykiem SJ z Papieskiego Uniwersy-

tetu Gregoriańskiego w Rzymie rozmawia Robert 

Wit Wyrostkiewicz), NP. 32 

Podaruj krew w wakacje!, PK 32 

Pod sąd za Smoleńsk, GN 35 

Polacy potrafią się bawić bez wódki (Coraz wię-

cej narzeczonych decyduje się na wesele bezal-

koholowe), ND 195 

Powstaniec przeszkadzał Komorowskiemu (Pre-

zydent Bronisław Komorowski podziękował za 

współpracę gen. Januszowi Brochwicz-

Lewińskiemu ps. Gryf. Dowódca obrony pałacy-

ku Michla na Woli nie zasiada już w Kapitule 

Orderu Wojennego Virtuti Militari – podobno za 

sympatię do prezydenta Lecha Kaczyńskiego.), 

GPC 179 

Pracownik nie jest dodatkiem do maszyny, N 32 

Prawda o rządzie Mazowieckiego, NP 35 

Profesor Binienda doradcą Obamy (Ekspert Ma-

cierewicza wśród naukowej elity USA), GP 31 

Prof. Chazan ukarany za wyznanie wiary, GPC 197 

Projekt ustawy o In vitro – skandaliczny bubel 

prawny, GN 32 

Przeciw bełkotowi (Z Markiem Cichuskim, akto-

rem zwolnionym z pracy za wycofanie się z pre-

zentacji „Golgoty Picnic”), GN 34 

Rosyjska armia w Donbasie (Inwazja już nie jest 

tajna), GPC 194  

Rozkradają Polskę! (Obecna ekipa rządząca po-

winna stanąć przed sądem za wyprzedaż majątku 

narodowego!) NP 29 

Różaniec za Ojczyznę, N 33 

Rząd PO-PSL wielce szkodzi Polsce. Platforma 

Obywatelska niszczy ducha Narodu Polskiego, Ź 30 

Rzeź w strefie Gazy (Nie ma usprawiedliwienia 

dla rzezi, jaką Izrael prowadzi w Strefie Gazy. 

Oczywiście to jasne, że nie po raz pierwszy od-

wet został sprowokowany nieustannym ostrzałem 

ze strony Hamasu), GN 32 

Sądy bez powagi (Różne środowiska patriotyczne 

zorganizowały 2 sierpnia br. we Wrocławiu pro-

test w obronie reżysera Grzegorza Brauna, a także 

przeciwko używaniu wymiaru sprawiedliwości do 

systemowej obrony komunistycznych zbrodniarzy 

wbrew art. 2 i 39 Konstytucji RP), N 32 

Skandaliczna sytuacja w Łodzi. Aktor zwolniony 

za protest przeciw bluźnierstwu (Marek Cichuc-

ki, aktor, który określił sztukę „Golgota Picnic” 

jako „bełkot”, został 5 sierpnia zwolniony z pra-

cy. Od dyrektora Teatru Nowego w Łodzi usły-

szał skandaliczne uzasadnienie, że w teatrze „nie 

jest potrzebny drugi Chazan”.), N 33  

Słuchajmy i naśladujmy Prymasa Tysiąclecia, 

WG 31 

Stado baranów ministra zdrowia (Zastanawiam 

się, dlaczego minister zdrowia traktuje Polaków 

jak stado baranów.), GN 32 

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz 

Ochrony Życia i Rodziny w sprawie zwolnienia 

z pracy dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. 

Świętej Rodziny w Warszawie – prof. Bogdana 

Chazana (25 VII 2014 r.), Ź 32 

Stawką był chrześcijański świat (Gdy mówimy 

o Cudzie nad Wisłą, zawsze mamy na myśli 

zwycięstwo Polaków nad wojskami bolszewic-

kimi odniesione 15 sierpnia 1920 r., w uroczy-

stość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Prawie nigdy nie mówimy natomiast o poświę-

ceniu naszej ojczyzny Najświętszemu Sercu Pa-

na Jezusa, które miało miejsce 27 lipca 1920 r. 

na Jasnej Górze.), N 32 

Sterowana neutralność (Chrześcijaństwo wniosło 

olbrzymi wkład w rozwój naszej cywilizacji, dla-

tego musi mieć istotne miejsce w systemie 

oświaty), ND 195 

Śląsk był, jest i będzie polski!, NP. 35 

Tam Ewangelię przynieśli świeccy (Z okazji 

zbliżającej się podróży papieża Franciszka do 

Korei Południowej z ks. Vincenzem Bordo – 

włoskim misjonarzem od ćwierćwiecza posługu-

jącym w tym azjatyckim kraju – rozmawia Wło-

dzimierz Rędzioch.), N 32 

„Ten film powstanie po ich trupie” (Wywiad 

z Jerzym Zalewskim, reżyserem filmu „Historia 

Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”.) WG 31 

To jest ich mowa (Wybitny pisarz, niedawno 

zmarły Marek Nowakowski, komentując roz-

mowy polityków Platformy Obywatelskiej z biz-

nesmenami, nagranymi kilka lat temu, mówił: 

„Państwo dla tych polityków nie ma nic wspól-
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nego z dobrem wspólnym, tylko z dobrem naj-

cwańszej grupy społeczeństwa.) N 33 

Tragiczny los chrześcijan (Irak), ND 195 

Uczmy młodych, że ojczyzny warto bronić (Z 

Krzysztofem Ziemcem, dziennikarzem, prowa-

dzącym „Wiadomości” w TVP rozmawia Tomasz 

P. Terlikowski.), DR 35 

Wesele wesel po raz 20. (Ks. prał. Władysław 

Zązel z o. Leonem Knabitem OSB zabawiają 

uczestników „Wesela Wesel”), N 33 

Wiara do niczego (Minister Kluzik-Rostkowska 

przeraziła się, gdy usłyszała o pomyśle „Deklara-

cji wiary” nauczycieli.), GN 32 

Wiatraki mielą korupcję (Raport NIK o budowie 

farm wiatrowych w Polsce jest druzgocący.), TS 35 

Więzienie za obronę życia (Mary Wagner spędzi-

ła prawie dwa lata w wiezieniu za to, że w klinice 

aborcyjnej pokojowo przekonywała matki, by nie 

zabijały swoich dzieci. W Kanadzie nie ma żad-

nych ograniczeń aborcji. Dziecko przed urodze-

niem nie jest traktowane jak człowiek.), GN 27 

W obronie wiezionego Grzegorza Brauna, N 32 

Wracam tam (O sytuacji w oblężonym od miesiąca 

Doniecku z ks. Mikołajem Pileckim, chrystusow-

cem, proboszczem parafii pw. św. Józefa w tym 

mieście rozmawia Andrzej Grajewski), GN 34 

Zachód ma własny Smoleńsk (Perfidna machina 

dezinformacji ma długą tradycję, sięgającą cza-

sów bolszewickiego puczu), Ź 32 

Zagraniczna prasa broni prof. Chazana, Ź 32 

Zdobyć świat dla Chrystusa (Św. Maksymilian 

Maria Kolbe był maksymalistą.), Ź 32 

Źyrinowski grozi Polsce (Władimir Żyrinowski 

straszy Polskę wojną, w której nasz kraj zostanie 

zniszczony.), GN 34 

    To tylko cześć wartościowych artykułów, jakie 

warto przeczytać w wakacyjnej prasie. Co więc 

robić? Regularnie kupować i czytać przynajmniej  

jeden z tygodników katolickich (Gość Niedziel-

ny, Idziemy, Niedziela, Przewodnik Katolicki, 

Źródło) i aby być lepiej poinformowanym w te-

matyce świeckiej – jeden z tygodników o charak-

terze społeczno-politycznym (Do Rzeczy, Gazeta 

Polska, Nasza Polska, Tygodnik Solidarność, 

Warszawska Gazeta, wSieci). Jeśli chodzi 

o dzienniki, to polecam Nasz Dziennik i Gazetę 

Polską Codziennie. Można też czytać Rzeczpo-

spolitą.                                       Stanisław Waluś 

 

Pielgrzymki  

Program pielgrzymek na 2015 rok zostanie 

podany w następnym biuletynie.  

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 dyżuruje w siedzibie KIK 

w ostatni piątek miesiąca. Numer konta KIK 

w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-

014 Katowice 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). 

Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub In-

teligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Ka-

towice 2, skr. poczt. 376. 
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