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W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magda-

lena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra 

oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 

złożono”. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny 

uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. 

Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spo-

strzegł leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz 

zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zo-

baczył, uwierzył. Nie pojmowali jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On powstał z martwych. J 20, 1-9 
 

Rok 2017 – Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej 

w 300. rocznicę tego wydarzenia, Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata 

Alberta, Rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Rokiem Tadeusza Kościuszki,  

Rokiem błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Rokiem 100-lecia objawień w Fatimie 

 
 

Grób Boży w kościele Najświętszej Maryi Panny 

Śnieżnej w Krakowie – zdjęcie 7 IV 2007 r.  

 

Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 15 III 2017 r. 

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia 

i siostry, czas Wielkiego Postu jest szczególnie 

sposobny, abyśmy otwierali serca na łaskę miło-

sierdzia Boga i doświadczyli Jego miłości. Z ro-

dzącą się z tego doświadczenia nadzieją idźmy do 

braci, szczególnie do tych, którzy potrzebują mi-

łości i konkretnego wsparcia, aby nasze świadec-

two pomogło im stawać się przyjaciółmi przeba-

czającego Boga. Niech Jego błogosławieństwo 

stale Wam towarzyszy!”  

Biuletyn Radia Watykańskiego, 15 III 2017 

Z okazji kolejnej rocznicy Zmartwychwstania 

Pana i Króla naszego, Jezusa Chrystusa życzymy 

błogosławieństwa Bożego dla czytelników „Dla-

tego” w życiu osobistym i we wszelkich działa-

niach podejmowanych na chwałę Boga, dla do-

bra swoich Bliskich i ku pomyślności naszej Oj-

czyzny. 

Redakcja „Dlatego” 

 

 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia 

chrześcijańskiej kultury 
Większość Organizacji Pożytku Publicznego 

przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla 

potrzebujących i działalność charytatywną. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wo-

luntariacie podaje aż 34 cele, które można 

wspomóc jednym procentem, a wśród nich kul-

turę. Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrze-

ścijańskich twórców na Dni Kultury Chrześci-

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

ścijańscy twórcy są prawie niezauważani przez 

media oraz władze dysponujące publicznymi 

pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji fi-

nansowej. Dzieciom przybliżamy kulturę chrze-

ścijańską podczas corocznych Dni Dziecka 

w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wy-

dawniczą. 



 2 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Dar-

czyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie 

chrześcijańskiej kultury. 

Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

w zeznaniach podatkowych należy wpisać w od-

powiedniej rubryce numer KRS:  

KRS 0000068764 

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam 

danych osobowych, to z wdzięcznością prześle-

my podziękowanie. 

Prezes KIK w Katowicach 

 
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy 

wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych 

PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek – 

skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Kato-

wicach. Telefon 605 150 654. 

malgorzata.piechoczek@tvs.pl 

malgorzta@holdimex.pl 

 

 

Można przekazać dar  

dla KIK w Katowicach 
 

Dziękujemy osobom, które przekazały daro-

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2016 roku.  

Darowizny te mogą zostać odliczone od do-

chodu w zeznaniu podatkowym za rok 2016 do 

30 kwietnia 2017 r. Sposób odliczania darowizn 

podany jest poniżej. 

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Daro-

wizny te będą mogły zostać odliczone w przy-

szłym roku w zeznaniu podatkowym za rok 

2017. 

Obecne przepisy podatkowe umożliwiają 

wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach 

i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu 

rocznym PIT. 

Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej 

kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. 

Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przeka-

zanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku 

publicznego dla organizacji prowadzących dzia-

łalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach) oraz na cele 

krwiodawstwa. 

Organy podatkowe za darowizny na cel kultu 

religijnego uznały nie tylko darowizny przezna-

czone dla kościołów, związków religijnych i ko-

ścielnych osób prawnych, ale także przekazywa-

ne na rzecz innego podmiotu realizującego toż-

same cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Kato-

lickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzy-

stwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwsze-

go Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 li-

stopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05). 

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest od-

powiednie udokumentowanie przekazania daro-

wizny. Darowizna powinna zostać udokumento-

wana dowodem wpłaty na rachunek bankowy 

obdarowanego. 

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odlicze-

nia skorzystają tylko osoby rozliczające się we-

dług zasad ogólnych oraz ryczałtem od przycho-

dów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą 

natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opo-

datkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) 

lub kartą podatkową. 

SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN 

W ZEZNANIU PIT 

Odliczenie przekazanych darowizn wymaga 

wypełnienia PIT/O. 

W punkcie B. ODLICZENIA OD 

DOCHODU (PRZYCHODU) wpisujemy 

w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wier-

szu pierwszym – organizacjom na prowadzoną 

przez nie działalność pożytku publicznego … - 

dla podatnika jest to kratka 11, dla małżonka 12 

– kwotę darowizny.  

W punkcie D.1.1 wpisujemy: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13,  

40-014 Katowice 

W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przeka-

zanej darowizny. 
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD 

DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje 

kwotę w kratce 159, a małżonek w kratce 160. 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU 

Dokonując przelewu darowizny, w rubryce 

nazwa odbiorcy wpisujemy:  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,  
nr rachunku odbiorcy:  

29 1020 2313 0000 3302 0124 7709 

W miejscu tytułem wpisujemy: 

Dar na cele statutowe 

skarbnik Małgorzata Piechoczek  
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Rok 2017 – Rokiem Tadeusza Kościuszki  
 

Międzynarodowy Konkurs Kościuszkowski 

Organizacja polonijna z Au-

stralii Kosciuszko Heritage Inc., 

we współpracy z Komitetem 

Kopca Kościuszki, The Ko-

sciuszko Foundation i Polską 

Fundacją Kościuszkowską, za-

prasza do udziału w międzyna-

rodowym konkursie „Kościusz-

ko Bicentenary”. Konkurs zor-

ganizowano z okazji 200. rocznicy śmierci Na-

czelnika Insurekcji.  

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: mu-

zycznej, graficznej i literackiej. Organizatorzy 

zachęcają do tworzenia najlepszej kompozy-

cji/piosenki o Kościuszce, najlepszej kompozycji 

graficznej oraz najlepszego wiersza lub opowia-

dania o Naczelniku. 

Udział w konkursie mogą brać dorośli oraz 

młodzież szkół średnich w wieku od 12 do 18 lat. 

Na laureatów czekają nagrody o łącznej warto-

ści ponad 10 tys. dolarów australijskich. 

Najlepsze utwory zostaną zeprezentowane pod-

czas Roku Kościuszki 2017 na koncertach i wy-

stawach w Australii i innych krajach. 

Konkurs trwa od 4 lutego do 31 lipca 2017 r. 

Wyniki zostaną ogłoszone 3 października pod-

czas uroczystej gali w Sydney. 

Szczegółowe informacje: 

www.kosciuszkoheritage,com/200 

Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr 2 (76), 

22 II – 23 III 2017, str. 22 

Bój o Głowę Cukru 

Latem 1777 roku Tadeusz Kościuszko pisał do 

generała Horatio Gatesa: „Wierz mi, że nie mo-

żesz znaleźć lepszego przyjaciela i człowieka 

bardziej do Ciebie przywiązanego. (…) 

Kościuszkowskie fortyfikacje Ticonderogi na 

Mount Independence najwyżej ocenili… wrogo-

wie. Oficerowie angielscy, oglądając fortyfikacje 

Ticonderogi, oświadczyli, że rebelianci muszą 

mieć „clever engineers”. 

Nazwisko „mądrego inżyniera” polskiego wy-

ryte jest w Ticonderodze na Bramie Pamięci. (…) 

Barbara Wachowicz, Nasz Dziennik,  

nr 55 (5808), 7 III 2017, str. 14-15 

Strateg pagórków i lasów 

Geniusz wojskowy Kościuszki dał zwycięstwo 

Amerykanom pod Saratogą. (…) 

Barbara Wachowicz, Nasz Dziennik 

 nr 61 (5814), 14 III 2017, str. 14-15 

Stanowisko członków sekcji KIK  

na Dolnym Tysiącleciu 
 

Członkowie sekcji KIK na Dolnym Tysiącleciu 

wyrazili swoje stanowisko w sprawie występu 

teatralnego w Teatrze Powszechnym w Warsza-

wie pt. „Klątwa” i wysłali go 20.03.2017 r. do 

Prezydent Warszawy - pani Hanny Gronkiewicz-

Waltz, Premier Rządu RP - pani Beaty Szydło, 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 

pana Piotra Glińskiego, Rzecznika Praw Obywa-

telskich RP - pana Adama Bodnara. Poniżej treść 

stanowiska. Stanowisko podpisało 14 osób. 

Jan Mikos 

 

Pani Prezydent Miasta stołecznego Warszawy 

Hanna Gronkiewicz-Waltz  

Plac Bankowy 3/5 pok. 129 

00-950 Warszawa 

STANOWISKO 

członków sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach działającej przy parafii Podwyż-

szenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdro-

wienia Chorych w Katowicach w sprawie wystę-

pu teatralnego w Teatrze Powszechnym w War-

szawie pt. „Klątwa” 

Członkowie Sekcji wyrazili sprzeciw wobec 

występu teatralnego, który odbywa się w Teatrze 

Powszechnym w Warszawie. Uważamy, że nie 

można przekraczać granic przyzwoitości i sza-

cunku jakim należy darzyć inne osoby. Naszym 

zdaniem reżyser i aktorzy dopuścili się obrażania 

uczuć religijnych chrześcijan, wartości narodo-

wej jaką jest wiara katolicka, dóbr osobistych 

Stanisława Wyspiańskiego i jego potomnych, 

św. Jana Pawła II uznawanego przez wielu Pola-

ków i osób innych narodów za największy auto-

rytet na świecie. Wiara katolicka leży u podstaw 

powstania Państwa Polskiego i jego przetrwania 

w czasie, kiedy to trzech sąsiadów dokonało roz-

bioru Polski i wyeliminowało ją z mapy świata 

na ponad 100 lat. 

Fundamenty, które są podstawą kultury i bytu 

państw europejskich to wiara judeo-

chrześcijańska, filozofia grecka i prawo rzym-

skie. Przedstawienie „Klątwa” jest reżyserowane 

w duchu skrajnej mowy nienawiści, a dla chrze-

ścijanina w duchu bluźnierczym, a nawet prze-

stępczym - przez sugerowanie popełnienia 

zbrodni na obywatelu polskim. 

Zwracamy się do pani prezydent Miasta sto-

łecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, 

aby nie roztaczała parasola ochronnego dla zła, 

http://www.kosciuszkoheritage,com/200
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które toczy się z występów w Teatrze Powszech-

nym w Warszawie, aby Pani nie finansowała 

z pieniędzy podatników takich przedstawień i aby 

Pani nie popierała (przez swoich dyrektorów 

i administrację) występów, gdzie ma miejsce 

skrajna nienawiść do chrześcijaństwa i do drugie-

go człowieka. 

Oczekujemy, że Pani w imieniu swoim i swoich 

pracowników przeprosi za dopuszczenie do wy-

stawienia przedstawienia „Klątwa”, które wypa-

cza pojęcia sztuki i piękna i jest według nas po 

prostu bluźnierstwem. 

W imieniu      popierający stanowisko: 

członków Sekcji 

Jan Mikos   

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

Pełnię obowiązki przewodniczącego Sekcji KIK 

w Katowicach na Dolnym Tysiącleciu 

 

 

Śp. dr inż. Jerzy Smołka 
 

Mój Ojciec Jerzy Smołka urodził się 15 kwiet-

nia 1932 r. w Niewiadomiu (obecnie dzielnica 

Rybnika). Ukończył liceum w Rybniku i był ko-

legą szkolnym abpa Damiana Zimonia. W latach 

szkolnych i licealnych udzielał się w harcerstwie 

i nieraz był wychowawcą na koloniach. Ukończył 

studia na AGH w Krakowie w 1956 roku (Wy-

dział Geologii).  

Dostał nakaz pracy do Biura Dokumentacji 

Geologicznej w Katowicach-Wełnowcu i za-

mieszkał razem z mamą, Heleną Smołka, w Ty-

chach. W maju 1964 r. przeniósł się do Głównego 

Instytutu Górnictwa w Katowicach i tam praco-

wał do emerytury. Obronił doktorat (maj 1977 r.) 

w zakresie dyscypliny naukowej górnictwo i geo-

logia inżynierska (specjalności: geologia kopal-

niana, mechanika górotworu). W związku z pracą 

zawodową wiele podróżował.  

Interesowała go architektura sakralna, 

a w szczególności drewniane kościoły. Był zapa-

lonym fotografem amatorem i zorganizował wiele 

wystaw fotograficznych. Nie angażował się w po-

litykę w ścisłym sensie, ale zawsze wykazywał 

się postawą prospołeczną.  

Członkiem KIK w Katowicach był od maja 

1987 r.  

W kwietniu 1989 r. został przewodniczącym 

Komitetu Obywatelskiego w Tychach. W latach 

2003 – 2006 był członkiem Komisji Rewizyjnej 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 

W 2006 roku został przewodniczącym sekcji i tę 

funkcję pełnił do śmierci. Poprzednim przewod-

niczącym sekcji w Tychach był Stanisław Krzy-

żaniak (zmarł 12.11.2012 r.). Brał czynny udział 

w życiu Klubu (zebrania, spotkania opłatkowe, 

pielgrzymki organizowane przez KIK w Katowi-

cach). 
 

 
Spotkanie opłatkowe 8 I 2009 r. Od lewej: Jerzy 

Smołka, Danuta Sobczyk, Stanisław Krzyżaniak. 

 

 
Spotkanie opłatkowe 5 I 2011 r. W środku od lewej: 

Jan Jörgen, Jerzy Smołka, Stanisław Krzyżaniak. 

 

 
Spotkanie opłatkowe 7 I 2012 r. Od lewej: Jan Jörg-

en, Leokadia Krężel, Jerzy Smołka. 
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Spotkanie opłatkowe 4 I 2013 r. Od lewej: Jan Jörgen, 

Jerzy Smołka. 
 

Odszedł do Pana 27 lutego 2017 r. Uroczystości 

pogrzebowe śp. dr. Jerzego Smołki rozpoczęły się 

o godz. 13 w czwartek 2 marca 2017 r. w kościele 

pw. św. Marii Magdaleny w Tychach (ul. Ks. K. 

Damrota 62) i spoczął na cmentarzu parafialnym 

przy ul. Nowokościelnej w Tychach. 

 

 
Pożegnanie w kościele parafialnym. 

 

 
Cmentarz – wiązanka kwiatów od Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach. 

 
 

Elżbieta Szukłow 

Zdjęcia;  

ze spotkań opłatkowych: Stanisław Waluś 

z pogrzebu: Antoni Winiarski  

 

 

 

Śp. Zbigniew Doros 
 

Dnia 23 grudnia 2016 roku po długiej chorobie 

zmarł w wieku 79 lat długoletni członek sekcji 

gliwickiej Klubu Inteligencji Katolickiej w Ka-

towicach - Zbigniew Doros. Członkiem KIK 

w Katowicach był od listopada 2006 r. 

Ktoś powiedział „Najtrudniej jest rozstać się 

z tymi, którzy pozostawili po sobie owoce do-

bra”'. Taki był Zbyszek - życzliwy wszystkim, 

posiadający tak rzadką sztukę, sztukę słuchania 

innych. Zbyszek - „chłopak z Sosnowca”, czło-

wiek dużej wiary, kochający ludzi, przyrodę 

i sport. 

W 1954 r. ukończył liceum im. Stanisława Sta-

szica w Sosnowcu i rozpoczął studia na Wydzia-

le Górniczym Politechniki Śląskiej. Po studiach 

pracował w biurach projektów, był współauto-

rem kilku patentów. 

Wiara – był człowiekiem głęboko wierzącym, 

należał do wspólnoty Najświętszej Marii Panny 

przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny, brał udział w licznych pielgrzymkach, 

był opiekunem i konserwatorem przydrożnych 

kapliczek. 

Ludzie - kochał ludzi, utrzymywał wiele kon-

taktów z kolegami z klasy (spotykał się z nimi 

każdego roku – wśród nich ze swoim przyjacie-

lem ks. prof. dr hab. Markiem Starowieyskim), 

z kolegami ze swojego roku studiów na wrze-

śniowych spotkaniach (niestety, w ostatnim już 

nie mógł uczestniczyć). 
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Sport i przyroda – Zbyszek miał kilka pasji - 

narty, rower, górskie wycieczki. Fascynowała Go 

przyroda. Jeździł po różnych zakątkach Polski fo-

tografując jej osobliwości lub szperając w inter-

necie w poszukiwaniu najpiękniejszych jej „za-

kamarków”. 

 

Takim GO zapamiętaliśmy. 

 

W imieniu koleżanek i kolegów –  

 

Teresa Sałata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od kilku lat był tłumaczem prezydenta Le-

cha Kaczyńskiego z języka rosyjskiego i he-

brajskiego. Znał pięć języków obcych.  

Jego pogrzeb odbył się 20 kwietnia 2010 r. 

w Bydgoszczy. Wczesnym rankiem w koście-

le Świętych Polskich Braci Męczenników 

przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki została wy-

stawiona trumna z ciałem tragicznie zmarłego 

Aleksandra Fedorowicza. (…) W samo połu-

dnie została odprawiona Msza żałobna w in-

tencji tragicznie Zmarłego, której przewodni-

czył bp Jan Tyrawa, biskup diecezjalny byd-

goski. W liturgii uczestniczyło wielu kapła-

nów z bydgoskich dekanatów. (…)  

Pożegnanie. W hołdzie Ofiarom tragedii pod 

Smoleńskiem, Opracowanie Marian Piotr 

Romaniuk, Dom Wydawniczy RAFAEL,  

Kraków 2012, str. 130-133. 

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

Przemówienie Lecha Kaczyńskiego 

niewygłoszone 10.4.2010 

To było 70 lat temu. Zabijano ich – wcze-

śniej skrępowanych – strzałem w tył głowy. 

Tak, by krwi było mało. Później – ciągle z or-

łami na guzikach mundurów – kładziono 

w głębokich dołach. Tu, w Katyniu, takich 

śmierci było 4400. W Katyniu, Charkowie, 

Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku 

– razem 21 768. Zamordowani to obywatele 

Polski, ludzie różnych wyznań i różnych za-

wodów; wojskowi, policjanci i cywile. Są 

wśród nich generałowie i zwykli policjanci, 

profesorowie i wiejscy nauczyciele. Są woj-

skowi kapelani różnych wyznań: kapłani ka-

toliccy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan 

greckokatolicki i naczelny kapelan prawo-

sławny. Wszystkie te zbrodnie – popełnione 

w kilku miejscach – nazywamy symbolicznie 

Zbrodnią Katyńską. Łączy je obywatelstwo 

ofiar i ta sama decyzja tych samych spraw-

ców. 

Zbrodni dokonano z woli Stalina, na rozkaz 

najwyższych władz Związku Sowieckiego: 

Biura Politycznego WKP(b). Decyzja zapada 

5 marca 1940, na wniosek Ławrentija Berii: 

rozstrzelać! W uzasadnieniu wniosku czyta-

my: to zatwardziali, nie rokujący poprawy 

wrogowie władzy sowieckiej. 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

 
Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

w Gliwicach – kwiaty na rondzie tworzą flagę 

biało-czerwoną – 27 listopada 2014 r. 
-------------------------- 

Aleksander Fedorowicz 
tłumacz prezydencki języka rosyjskiego 

i hebrajskiego 
Urodził się 27 lipca 1971 r. w Bydgoszczy 

jako syn Albina i Danuty z domu Katzbach. 

(…) W gronie zaledwie dziesięciu osób z ca-

łego kraju udało mi się przejść przez gęste si-

to naboru na studia dyplomatyczne w reno-

mowanym Moskiewskim Instytucie Stosun-

ków Międzynarodowych, gdzie pojechał jako 

stypendysta Rządu RP skierowany przez mi-

nistra Krzysztofa Skubiszewskiego.  

Po studiach został oddelegowany do Uzbe-

kistanu, gdzie pełnił służbę wicekonsula RP 

w Taszkiencie. Po powrocie z placówki za-

mieszkał w Warszawie. (…) 
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Tych ludzi zgładzono bez procesów i wyro-

ków. Zostali zamordowani z pogwałceniem 

praw i konwencji cywilizowanego świata. 

Czym jest śmierć dziesiątków tysięcy osób – 

obywateli Rzeczypospolitej – bez sądu? Jeśli 

to nie jest ludobójstwo, to co nim jest? 

Pytamy, nie przestajemy pytać: dlaczego? 

Historycy wskazują zbrodnicze mechanizmy 

komunistycznego totalitaryzmu. Część jego 

ofiar leży tuż obok, również w katyńskim le-

sie. To tysiące Rosjan, Ukraińców, Białorusi-

nów, ludzi innych narodów. Źródłem zbrodni 

jest jednak także pakt Ribbentrop–Mołotow 

prowadzący do czwartego rozbioru Polski. Są 

nim imperialne, szowinistyczne zamiary Sta-

lina. Zbrodnia Katyńska jest – pisał o tym wy-

łączony w ostatniej chwili z transportu śmier-

ci prof. Stanisław Swianiewicz – częścią akcji 

(…) oczyszczenia przedpoli potrzebnych dla 

dalszej ekspansji imperializmu sowieckiego. 

Jest kluczowym elementem planu zniszczenia 

wolnej Polski: państwa stojącego – od roku 

1920 – na drodze podboju Europy przez ko-

munistyczne imperium. To dlatego NKWD 

próbuje pozyskać jeńców: niech poprą plany 

podboju. Oficerowie z Kozielska i Starobiel-

ska wybierają jednak honor, są wierni Oj-

czyźnie. Dlatego Stalin i jego Biuro Politycz-

ne, mszcząc się na niepokonanych, decydują: 

rozstrzelać ich. Grobami są doły śmierci 

w Katyniu, pod Charkowem, w Miednoje. Te 

doły śmierci mają być także grobem Polski, 

niepodległej Rzeczypospolitej. 

W czerwcu roku 1941 Niemcy uderzają na 

ZSRS: sojusznicy z sierpnia 1939 r. stają się 

śmiertelnymi wrogami. ZSRS zostaje człon-

kiem koalicji antyhitlerowskiej. Rząd w Mo-

skwie przywraca – na mocy układu z 30 lipca 

1941 r. – stosunki z Polską. Stalin zasiada u 

boku Roosevelta i Churchilla w wielkiej trój-

ce. 

Miliony żołnierzy Armii Czerwonej – Ro-

sjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, 

Ormian i Azerów, mieszkańców Azji środ-

kowej – oddają życie w walce z Niemcami 

Hitlera. W tej samej walce giną też Ameryka-

nie, Brytyjczycy, Polacy, żołnierze innych na-

rodów. Przypomnijmy: to my, Polacy, jako 

pierwsi zbrojnie przeciwstawiliśmy się armii 

Hitlera.  

 

To my walczyliśmy z nazistowskimi Niem-

cami od początku do końca wojny. Pod jej 

koniec nasi żołnierze tworzą czwartą co do li-

czebności armię antyhitlerowskiej koalicji. 

Polacy walczą i giną na wszystkich frontach: 

na Westerplatte i pod Kockiem, w bitwie 

o Anglię i pod Monte Cassino, pod Lenino 

i w Berlinie, w partyzantce i w powstaniu 

warszawskim. Są wśród nich bracia i dzieci 

ofiar Katynia. W bombowcu Polskich Sił 

Zbrojnych nad III Rzeszą ginie 26-letni Alek-

sander Fedorońko, najstarszy z synów zamor-

dowanego w Katyniu Szymona Fedorońki – 

naczelnego kapelana wyznania prawosławne-

go Wojska Polskiego. Najmłodszy syn, 22–

letni Orest, poległ – w szeregach Armii Kra-

jowej – w pierwszym dniu powstania war-

szawskiego. Jego 24-letni brat Wiaczesław, 

walczący w Zgrupowaniu AK „Gurt”, ginie 

17 dni później. 

W maju 1945 r. III Rzesza przegrywa woj-

nę. Nazistowski totalitaryzm upada. Niedługo 

obchodzić będziemy 65. rocznicę tego wyda-

rzenia. Dla naszego narodu było to jednak 

zwycięstwo gorzkie, niepełne. Trafiamy 

w strefę wpływów Stalina i totalitarnego ko-

munizmu. Po roku 1945 Polska istnieje, ale 

bez niepodległości. Z narzuconym ustrojem. 

Próbuje się też zafałszować naszą pamięć 

o polskiej historii i polskiej tożsamości. 

Ważną częścią tej próby fałszerstwa było 

kłamstwo katyńskie. Historycy nazywają je 

wręcz kłamstwem założycielskim PRL. Obo-

wiązuje od roku 1943. To w związku z nim 

Stalin zrywa stosunki z polskim rządem. 

Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzi-

nom ofiar odebrano prawo do publicznej ża-

łoby, do opłakania i godnego upamiętnienia 

najbliższych. Po stronie kłamstwa stoi potęga 

totalitarnego imperium, stoi aparat władzy 

polskich komunistów. Ludzie mówiący praw-

dę o Katyniu płacą za to wysoką cenę. Także 

uczniowie. W roku 1949 za wykrzyczaną na 

lekcji prawdę o Katyniu 20-letni uczeń 

z Chełma Józef Bałka wyrokiem wojskowego 

sądu trafia na trzy lata do więzienia. Czyżby – 

przypomnę słowa poety – świadkiem miały 

pozostać guziki nieugięte znajdowane tu, na 

katyńskich mogiłach? 
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Są jednak także nieugięci ludzie i – po 

czterech dekadach – totalitarny Goliat zo-

staje pokonany. Prawda – ta ostateczna broń 

przeciw przemocy – zwycięża. Tak jak 

kłamstwo katyńskie było fundamentem 

PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamen-

tem wolnej Rzeczypospolitej. To wielka za-

sługa Rodzin Katyńskich. Ich walki o pa-

mięć o swoich bliskich, a więc także – 

o pamięć i tożsamość Polski. Zasługa mło-

dzieży. Uczniów takich jak Józef Bałka. Za-

sługa tych nauczycieli, którzy – mimo zaka-

zów – mówili dzieciom prawdę. Zasługa 

księży, w tym księdza prałata Zdzisława Pe-

szkowskiego i zamordowanego w styczniu 

roku 1989 księdza Stefana Niedzielaka – 

inicjatora wzniesienia krzyża katyńskiego 

na cmentarzu Powązkowskim. Zasługa dru-

karzy nielegalnych wydawnictw. Zasługa 

wielu niezależnych inicjatyw i „Solidarno-

ści”. Milionów rodziców opowiadających 

swoim dzieciom prawdziwą historię Polski. 

Jak trafnie powiedział tu przed kilkoma 

dniami premier Rzeczypospolitej, Polacy 

stają się wielką Rodziną Katyńską. 

Wszystkim członkom tej wspólnoty, 

w szczególności krewnym i bliskim ofiar, 

składam najgłębsze podziękowanie. Zwy-

cięstwo w bitwie z kłamstwem to Wasza 

wielka zasługa! Dobrze zasłużyliście się 

Ojczyźnie! 

Wielkie zasługi w walce z kłamstwem ka-

tyńskim mają także Rosjanie: działacze 

Memoriału, ci prawnicy, historycy i funk-

cjonariusze rosyjskiego państwa, którzy 

odważnie ujawniali tę zbrodnię Stalina. 

Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bo-

lesną raną polskiej historii, ale także na 

długie dziesięciolecia zatruły relacje mię-

dzy Polakami i Rosjanami. Nie da się bu-

dować trwałych relacji na kłamstwie. 

Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi 

nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam 

prawdy. Racje nie są rozłożone równo, ra-

cję mają Ci, którzy walczą o wolność. My, 

chrześcijanie, wiemy o tym dobrze: praw-

da, nawet najboleśniejsza, wyzwala. Łączy. 

Przynosi sprawiedliwość. Pokazuje drogę 

do pojednania. 

Sprawmy, by katyńska rana mogła się 

wreszcie zagoić i zabliźnić. Jesteśmy na tej 

drodze. Mimo różnych wahań i tendencji, 

prawdy o Zbrodni Katyńskiej jest dziś więcej 

niż ćwierć wieku temu. 

Doceniamy działania Rosji i Rosjan służące 

tej prawdzie, w tym środową wizytę premiera 

Rosji w lesie katyńskim, na grobach pomor-

dowanych. Jednak prawda potrzebuje nie tyl-

ko słów, ale i konkretów. Trzeba ujawnienia 

wszystkich dokumentów dotyczących Zbrod-

ni Katyńskiej. Okoliczności tej zbrodni muszą 

zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Trzeba 

tu, w Katyniu, rozmowy młodzieży: polskiej 

i rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Ważne 

jest, by została potwierdzona prawnie niewin-

ność ofiar, by kłamstwo katyńskie zniknęło na 

zawsze z przestrzeni publicznej. Drogą, która 

zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, 

nie zatrzymując się na niej ani nie cofając. Ta 

droga do pojednania wymaga jednak czytel-

nych znaków. Na tej drodze trzeba partner-

stwa, dialogu równych z równymi, a nie im-

perialnych tęsknot. Trzeba myślenia 

o wspólnych wartościach: o demokracji, wol-

ności, pluralizmie, a nie – o strefach wpły-

wów. 

Tragedia Katynia i walka z kłamstwem ka-

tyńskim to doświadczenie ważne dla kolej-

nych pokoleń Polaków. To część naszej hi-

storii. Naszej pamięci i naszej tożsamości. 

To jednak także część historii całej Europy, 

świata. To przesłanie dotyczące każdego 

człowieka i wszystkich narodów. Dotyczące 

i przeszłości, i przyszłości ludzkiej cywiliza-

cji. Zbrodnia Katyńska już zawsze będzie 

przypominać o groźbie zniewolenia i znisz-

czenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Bę-

dzie jednak także świadectwem tego, że lu-

dzie i narody potrafią – nawet w czasach naj-

trudniejszych – wybrać wolność i obronić 

prawdę. 

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym: 

pomódlmy się nad ich grobami. Chwała boha-

terom! Cześć ich pamięci! 

 

http://ako.poznan.pl/6999/  

- pobrane 05.05.2016. 

Stanisław Waluś 
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Warto przeczytać szczególnie 
 

Polsko, uwierz w swoją  

Wielkość 

Głos biskupów w sprawie 

Ojczyzny 2010-15 

Biały Kruk, Kraków 2015  

www.bialykruk.pl  

Tel. do wydawnictwa: 12 

254 56 02, 12 260 32 90 

 

Rozdział 3 Hekatomba smoleńska 
 

Abp Marek Jędraszewski 

Prawda z trudem przebija się  

przez zasieki kłamstw 

Czytania mszalne mówią o faktach. Pierwszym 

i najbardziej podstawowym z nich jest fakt spo-

tkania Apostołów ze Zmartwychwstałym Chry-

stusem. (…) 

Drugi fakt odnosi się do działalności Aposto-

łów, wynikającej z tego, że Chrystus naprawdę 

żyje. (…) 

Walka z faktami będzie trwała nadal. (…) 

Jeśli walka z faktami wsparta przez cyniczne 

kłamstwo tak fundamentalnej dla całej ludzkości 

prawdy, jaką jest zbawienie dokonane w imię Je-

zusa, to czy możemy się dziwić, że podobny me-

chanizm zadziałał także wtedy, gdy ateistyczny 

bolszewizm stanął oko w oko z prawdą, iż polscy 

oficerowie, którzy jesienią 1939 r. znaleźli się w 

radzieckiej niewoli są niezłomni w swej wierno-

ści wobec Polski? (…) 

Tym bardziej o zbrodni katyńskiej milczano 

w czasach PRL-u, a jeśli już poruszano wtedy tę 

kwestię, jednym głosem powtarzano kłamliwe 

stwierdzenia Burdenki: wszystkiemu winni są 

Niemcy. (…) 

Od pięciu lat trwają zacięte dyskusje nad przy-

czynami tej tragedii. Prawda z trudem przebija się 

przez zasieki kłamstw, które od samego początku 

były podawane do publicznej wiadomości. Dzi-

siaj wiemy: nie było kilku prób podchodzenia do 

lądowania; prezydent nie kazał pilotom za wszel-

ką cenę lądować; generał Andrzej Błasik nie był 

pijany, a jego głosu nie zarejestrowano w kokpi-

cie; niewytłumaczalne jest zawieszenie działania 

praw dynamiki Newtona, bo przecież bezpośred-

nie uderzenie samolotu w ziemię musiałoby skut-

kować ogromnym lejem, a tego leju nie było, 

mimo że grunt był dość miękki; Rosjanie wcale 

nie byli nam przychylni; w Smoleńsku nie prze-

kopano ziemi na metr głębokości, centymetr po 

centymetrze; ciała niektórych osób nie zostały 

właściwie zidentyfikowane, niektóre z nich zo-

stały wprost zbezczeszczone; rząd polski świa-

domie oddał śledztwo w ręce Rosjan, zgadzając 

się na zastosowanie konwencji chicagowskiej, by 

za nic nie odpowiadać… 

Ten ostatni fakt wynika z książki, noszącej ty-

tuł Zamach na prawdę. Jest to wywiad rzeka 

z Małgorzatą Wassermann. Jej ojciec, poseł na 

Sejm RP, zginął pod Smoleńskiem. Lektura tej 

książki z jednej strony poraża, ale z drugiej stro-

ny daje nadzieję. Są bowiem ciągle jeszcze lu-

dzie, którzy mają odwagę powiedzieć: „Na pew-

no nie zostawię tej sprawy. I będę pytać do koń-

ca życia”. 

Postawa pani Wassermann jest tym bardziej 

godna podkreślenia, że 12 marca tego roku, niemal 

dokładnie w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej, a na 

miesiąc przed 5. rocznicą smoleńską, polscy Euro-

deputowani z rządzącej aktualnie partii zażądali 

w Parlamencie Europejskim usunięcia 20. punktu 

uzgodnionego już projektu rezolucji, w którym 

wzywano władze Rosji „do niezwłocznego zwró-

cenia Polsce wraku samolotu rządowego Tu-154 

oraz wszystkich jego czarnych skrzynek”, a także 

apelowano „o przeprowadzenie międzynarodowe-

go i niezależnego dochodzenia w sprawie przyczyn 

katastrofy”. Po raz kolejny okazało się, że jest 

jeszcze wielu ludzi, także w Polsce, którzy za 

wszelka cenę chcieliby, aby nad Smoleńskiem cią-

gle utrzymywała się gęsta mgła. (…) 

Czy można się dziwić, że głównym elemen-

tem odsłanianego dzisiaj w Łodzi pomnika ka-

tyńskiego i smoleńskiego jest spiżowy odlew wi-

zerunku Matki Najświętszej nawiązujący do li-

norytu Anny Straszewskiej? (…) 

Homilia w katedrze łódzkiej z okazji 75, rocznicy 

zbrodni katyńskiej i 5. Rocznicy tragedii smoleń-

skiej, 10 kwietnia 2015. Str. 157-163 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

In vitro 
 

Mazowsze dofinansuje naprotechnologię 

300 tys. zł mazowiecki samorząd przeznaczy 

na dofinansowanie naprotechnologii. Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

wyjaśnił, że dzięki tym pieniądzom z programu 

leczenia niepłodności będzie mogło skorzystać 

około 120 par. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 8 (1470),  

24 II 2017, str. 7  
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Ideologia gender 
 

Kontra gender 

Prezydent Donald Trump znów doprowadził 

lewicowych działaczy do furii. Unieważnił wy-

dane 13 maja ubiegłego roku zalecenia byłego 

prezydenta Baracka Obamy zapewniające trans-

seksualnym uczniom swobodę wyboru w szko-

łach toalet i szatni, która najlepiej odpowiada ich 

tożsamości płciowej. (…) 

Episkopat Stanów Zjednoczonych podziękował 

administracji Donalda Trumpa za zniesienie kon-

trowersyjnego rozporządzenia. Biskupi przypo-

mnieli, że w adhortacji „Amoris laetitia” papież 

Franciszek stanowczo sprzeciwia się ideologii 

gender, a szacunek wobec drugiego człowieka 

nigdy nie uzasadnia ingerencji w prywatność i 

bezpieczeństwo innych. 

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny, nr 9,  

rok XCIV, 5 III 2017, str. 8 

Weto dla gender 

Centrum Życia i Rodziny rozpoczęło akcje 

sprzeciwu wobec uczestnictwa Związku Nauczy-

cielstwa Polskiego w projektach zatrutych ideolo-

gia gender. Wyrazem tego jest kampania „Brońmy 

dzieci przed tęczową propagandą”. – Nie zgadza-

my się na to, by pod niekontrowersyjnie brzmią-

cym hasłem „edukacji antydyskryminacyjnej” 

prowadzono indoktrynujące zajęcia na temat ludz-

kiej płciowości i seksualności – podkreśla Paweł 

Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny. (…) 

Nasz Dziennik, nr 61 (5814), 14 III 2017, str. 1 i 6 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

https://www.niedlagender.pl/ 

Dużo wartościowych materiałów można znaleźć 

na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej: 

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

i Diecezji Legnickiej: 

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

 

 

 

Krok ku beatyfikacji 
 

Teolodzy Stolicy Apostolskiej zaakceptowali 

dokument o heroiczności cnót kard. Augusta 

Hlonda. W czasie wojny Prymas pomagał Ży-

dom, ale lewicy nie przeszkadza to przyprawiać 

mu gęby antysemity.  

Związany z Komitetem Obrony Demokracji 

portal ogłosił, ze polski prymas był antysemitą. 

Prawda jest inna. W czasie wojny przebywający 

na wygnaniu kard. Hlond pomagał europejskim 

Żydom. Ułatwiał im wyjazdy do Ameryki, znaj-

dował bezpieczne schronienia. . (…) 

Decyzja watykańskich teologów w sprawie po-

sitio pozwala mieć nadzieję, że nie wszyscy wie-

rzą w czarną legendę kard. Augusta Hlonda. 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny, nr 11,  

rok XCIV, 19 III 2017, str. 6 

 

 

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego 

ks. kard. Augusta Hlonda 
 

Boże, nasz Ojcze, dziękując Ci za to, że dałeś 

naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, 

Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego i żarliwego 

czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twoje-

go Syna i naszej Matki, oraz że uczyniłeś go tro-

skliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicz-

nej. Racz wzbudzić i w moim sercu gorącą mi-

łość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi 

Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia 

Twojego Imienia racz mi udzielić za wstawien-

nictwem Kardynała Augusta łaski …………….., 

o którą pokornie proszę. 

 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

 

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej w War-

szawie z dnia 20.10.1980 r., Nr 7820/K/80. 

 

Wszelkie informacje o otrzymanych łaskach, 

które zostały wyproszone za wstawiennictwem 

sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prosimy 

o przysyłanie na adres: Ośrodek Postulatorski 

Towarzystwa Chrystusowego, ul. Panny Marii 4, 

60-968 Poznań; lub pocztą elektroniczną: 

postulator@chrystusowcy.pl 

http://www.patrimonium.chrystusowcy.pl/kandy

daci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-august-

hlond/modlitwa/#.WNY4CK91r3g 

Nasz Dziennik, nr 56 (5809), str. 19 

 

 

 

 

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) 
 

https://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
mailto:postulator@chrystusowcy.pl
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Rok Reformacji 

w województwie śląskim 

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kul-

tury w Bielsku-Białej 

Zdjęcia: archiwum Wydawnictwa 

Augustana i Muzeum Górnośląski 

Park Etnograficzny 

Druk: OW Augustana, Bielsko-Biała 

Kalendarium 

22.04.2017 Góra – Ustroń-Nierodzim 

– Bielowicko 

Wycieczka autokarowa do obecnych 

i byłych kościołów ewangelickich na 

Szlaku Architektury Drewnianej 

Województwa Śląskiego 

Org.: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie 

26-28.05.2017 Cieszyn 

Konferencja historyczna „500 lat Reformacji na 

Śląsku Cieszyńskim” oraz pamiątka poświęcenia 

kościoła Jezusowego 

 Org.: Instytut Badań regionalnych Biblioteki 

Śląskiej w Katowicach, Parafia Ewangelicko-

Augsburska w Cieszynie 

10.06.2017 Katowice, kościół Zmartwychwstania 

Pańskiego i Ogólnopolski Chóralny Przegląd Pie-

śni Ewangelickich 

Org.: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 

15-18.06.2017 Ustroń, Wisła, Cieszyn, Bielsko-Biała 

Ewangelickie Dni Kościoła „Zawsze razem 

z Chrystusem” 

Org.: Kościół Ewangelicko-Augsburski, regio-

nalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 

17.06-31.10.2017 Bielsko-Biała Wystawa pt. 

„Pod znakiem róży nad Białą” 

Wystawa towarzysząca „Reformacja w Europie 

Środkowo-Wschodniej” 

Org.: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 

25-26.06.2017 wybrane kościoły diecezji kato-

wickiej i cieszyńskiej 

Dni Otwartych Kościołów 

Org.: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 

26-27.08.2017 Pszczyna 

Konferencja naukowa „500 lat Reformacji” 

Uroczysty koncert „Warownym grodem” 

Zwiedzanie Muzeum Zamkowego, „Pożegnanie 

lata” – lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży 

Org.: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Diecezja 

Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

(…) 

Strona internetowa reformacja2017.slaskie.pl 

Prawda Ewangelii w auli A na Wydziale AEiI 

Politechniki Śląskiej 

Motto: 

Nauka nie jest wiarą, a wiara nauką, 

Poznać jedno i drugie jest nie lada sztuką. 

Nauka, która bada wszystko doświadczeniem, 

Z samego założenia wiary będzie cieniem. 

Bo najpierw była wiara, a potem nauka, 

Ślepiec, który nie wierzy, niczego nie szuka. 

Nauka czerpie z wiary wciąż swoje istnienie 

I tak jak na początku, jest tylko jej cieniem. 

Kiedy z cienia wyłoni się kiedyś Prawdy droga, 

Ukaże, że nauka to też pomysł Boga. 

Józef Inorowicz, Wrocław,  

Nasz Dziennik, 27-28 IV 2013, str. 31 

Z aulą A mam związane niezatarte wspomnie-

nia kontaktów ze studentami w trakcie moich 

wykładów, które prowadziłem w niej przez kil-

kadziesiąt lat. Ale nie tylko te kontakty i wykła-

dy wspominam dzisiaj z tzw. „łezką w oku”, na-

leżą do nich także wykłady i spotkania związane 

z inną dziedziną niż ta, którą wykładałem.  

W okresie stanu wojennego większość z nas 

pracowników wydziału AEI była stęskniona za, 

najogólniej mówiąc, normalnością. Objawiało 

się to także poszukiwaniem innej informacji niż 

ta, którą w postaci kłamstw karmiono nas w me-

diach przez kilkadziesiąt lat „komuny”. Na po-

czątku, w celu dodawania otuchy, niektórzy 

z nas rozdawali kolegom Pismo Święte. Zapra-

gnęliśmy prawdy, którą od wieków karmił ludzi 

Jezus Chrystus, a my przytłoczeni pracą nauko-

wą i dydaktyczną o tym nieraz zapominaliśmy. 

A przecież Jezus przesłuchiwany prze Piłata po-

wiedział znamienne słowa:  

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem 

na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, 

kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.” (Jana 

18,37 BT – Biblia Tysiąclecia).  

Później czując, że wreszcie nadeszły czasy 

wolności słowa powstał u niektórych członków 

NSZZ „Solidarność” będących także sympaty-

kami Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akade-

mickiego (ChSA) pomysł, aby zorganizować na 

naszym wydziale cykl wykładów pokazujący 

chrześcijański, a właściwie biblijny punkt wi-

dzenia na różne dziedziny naszego życia między 

innymi na muzykę, medycynę, ewolucję i inne. 

Pierwszy wykład z tej serii odbył się w naszej 

starej auli A w środę 22 listopada 1989 roku 
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Prawda naukowców a prawda Pisma Św.  

Aula była wypełniona po brzegi co było dla nas 

potwierdzeniem tęsknoty większości z nas za 

prawdą. Zaproponowaliśmy wykład pt „Nauka 

a Biblia”, który przedstawił fizyk dr Józef Kaj-

fasz z krakowskiej AGH. Pokazał on, że pomimo 

antagonizmów pomiędzy chrześcijaństwem a na-

uką jest wiele dziedzin, w których nauka pomaga 

inaczej spojrzeć na przesłanie Pisma Świętego. 

Wykorzystując geometrię wielowymiarową dr 

Kajfasz odsłonił logikę i precyzję stwierdzeń bi-

blijnych w licznych dziedzinach, które tradycyj-

nie uważane są za „nienaukowe”. Wykładowca 

określił odpowiedzi między innymi na następują-

ce pytania: 

 Co oznacza, że Bóg „ rozpostarł” niebo i zie-

mię? 

 Czy niebiosa można „zwinąć”? 

 Gdzie może znajdować się niebo, kraina 

umarłych czy też piekło? 

 itp. 

Kolejny wykład z tej serii pt „Pokolenie prze-

wlekłego stresu – co ma wspólnego medycyna 

z chrześcijaństwem?” wygłosił w marcu następ-

nego 1990 roku lekarz medycyny dr Henryk Wie-

ja twórca i kierownik pierwszego i jedynego 

w tamtym okresie ośrodka medycyny prewencyj-

nej. W swoim wykładzie przedstawił naszą od-

powiedzialność za życie, które mamy tylko jedno. 

Określił także biblijną koncepcję człowieka (cia-

ło, dusza i duch, BT; 1 Tes. 5,23) oraz metody 

rozładowywania stresu.  

Miesiąc później w auli A pojawił się mecenas 

Andrzej Rak, który w swoim wykładzie pt. „Czy 

zmartwychwstanie jest legendą, czy fałszerstwem 

czy też faktem?” badał zmartwychwstanie jako 

prawnik w świetle dowodów historycznych, bio-

logicznych, prawnych i biblijnych. Wyszliśmy 

z tego wykładu podbudowani ww. dowodami 

i pełni radości, że nasza wiara w Jezusa Chrystusa 

nie jest daremna i gwarantuje nam ratunek w po-

staci życia wiecznego a nie zgubę. (BT; Jan 3,16). 

Po prawie półrocznej przerwie spowodowanej 

sesjami egzaminacyjnymi oraz wakacjami po-

nownie zjawiliśmy się w auli A, aby tym razem 

wysłuchać wykładu dr nauk biologicznych 

z Wielkiej Brytanii pani Nancy Darrall. Jej wy-

kład pt. „Co jest prawdą: Ewolucja, Gaia czy 

New Age? przygotowany w oparciu o najnowsze 

w owym czasie odkrycia nauki światowej, pro-

wokował nas naukowców i obecnych na wykła-

dzie studentów do przemyśleń naszych stano-

wisk wobec dylematu wskazanego w tytule. Na-

stępnego dnia do auli A wszedł dr chemii J.H. 

John Peet również z Wielkiej Brytanii. Zapre-

zentował wykład pt. „Człowiek - obraz małpy 

czy obraz Boga”, w którym poruszył w oparciu 

o fakty naukowe wszystkie zasadnicze aspekty 

dotyczące kwestii: ewolucja czy stworzenie. 

Również i w przypadku tego wykładu dyna-

miczna dyskusja dzieliła dyskutantów na dwa 

obozy zwolenników ewolucji i zwolenników 

kreacji. 

 
Plakaty z cyklu wykładów pokazujących biblijny 

punkt widzenia na różne dziedziny naszego życia.  

W grudniu 1990 roku NSZZ „Solidarność” 

wraz z sympatykami ChSA zorganizowała w auli 

A wykład dr inż. Henryka Króla, dyrektora 

Chrześcijańskiego studia muzycznego DEOre-

cordings oraz współtwórcy radia CCM. Ten wy-

kład poświęcony tematowi „Muzyka niełatwa, 

nie lekka, lecz przyjemna i z treścią” dał nam 

odpowiedź między innymi na następujące pyta-

nia: czy walory artystyczne i treściowe mogą 

zdobyć popularność we współczesnym świecie?, 

czy współczesna filozofia życia jest stworzona 

przez teksty piosenek – czy przez myślicieli? 
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oraz czy w ogóle istnieje muzyka chrześcijańska? 

W następnym 1991 roku 10 kwietnia pojawił 

się w naszej auli prof. dr hab. inż. Jan Madej kie-

rownik Zakładu Pojazdów Szynowych w Insty-

tucie Pojazdów Politechniki Warszawskiej. „Po 

co mądremu wiara?” to tytuł wykładu, który 

wysłuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem, tym 

bardziej, że po raz pierwszy stał przed nami czło-

wiek o ponad przeciętnym wykształceniu tech-

nicznym. Jego wykład utwierdził w nas prawdy, 

które wiele lat wcześniej wypowiadał noblista 

i znakomity fizyk Albert Einstein, czy też, jeden 

z twórców mechaniki kwantowej, Werner He-

isenberg.  

„Im bardziej zgłębiam naukę, tym bardziej wie-

rzę w Boga. (…) Nauka może być tworzona tylko 

przez tych, którzy są dogłębnie przesiąknięci tę-

sknotą za prawdą i zrozumieniem, a tego rodzaju 

odczucie wywodzi się ze sfery religijnej. Do niego 

także należy wiara w to, iż prawidłowości rze-

czywistego świata są racjonalne, to znaczy że 

mogą być zrozumiane przez umysł. Nie mogę so-

bie wyobrazić autentycznego naukowca bez tego 

rodzaju głębokiej wiary.” 

 Albert Einstein 

„Pierwszy łyk ze szklanki nauk przyrodniczych 

zmieni ciebie w ateistę, zaś na dnie szklanki czeka 

na ciebie Bóg.” 

Werner Heisenberg 

Tego typu wydarzenia w auli A powtarzały się 

wielokrotnie. Te, które dodatkowo wspominam 

dotyczą lat 2002-2004. Wówczas tworzył się 

w Polsce zalążek Chrześcijańskiego Forum Pra-

cowników Naukowych (ChFPN), w którym zna-

lazła swoje miejsce także działalność na naszym 

Wydziale AEI wspomnianej wcześniej grupy 

członków NSZZ „Solidarność”. 

Zaprosiliśmy do naszej auli, działającego wśród 

studentów Europy, niemieckiego piosenkarza 

ewangelistę z ponadwyznaniowej organizacji mi-

syjnej JANZ TEAM Gerda Henneböhla, który 

w trakcie swoich piosenek tak śpiewał o sobie 19 

listopada 2002 roku: 

„Kiedyś zwyczajny człowiek opowiedział mi 

o Chrystusie. Dzięki jego słowom odkryłem, że 

wszystkie czynności wykonywane codziennie nie 

mają większego sensu, jeżeli nie żyjemy pogodze-

ni z Bogiem. Co stałoby się ze mną gdyby ów 

człowiek nie miał odwagi mówić o Bożej Miłości? 

Kim byłbym, gdyby nie Chrystus i jego ofiara za 

moje grzechy? Czego On oczekuje ode mnie? 

Wiedziałem, że Bóg chce, aby każdy Go poznał – 

postanowiłem więc mówić i śpiewać o miłości 

Boga do człowieka każdemu niezależnie od płci, 

sytuacji materialnej, koloru skóry, czy popełnio-

nych uczynków. Bóg przecież kocha każdego 

człowieka!!! Ja mogę tylko głosić i śpiewać o 

Ewangelii i mieć pewność, że Jezus ratuje tych, 

którzy zdecydowali się zmienić swoje życie.” 

W Gliwicach na naszym Wydziale AEI w dniu 

1 kwietnia 2003 roku przebywali na zaproszenie 

CHFPN Profesor Robert J. Marks II z Uniwersyte-

tu Waszyngtońskiego oraz Profesor Joseph McRae 

Mellichamp z Uniwersytetu w Alabamie. Pierwszy 

z profesorów, autor ponad 250 prac naukowych i 

kilku znanych książek z dziedziny sieci neurono-

wych, przez szereg lat przewodniczył Komitetowi 

IEEE Sieci Neuronowych i był redaktorem czaso-

pism IEEE Transactions on Fuzzy Systems oraz 

IEEE Transactions on Neural Networks. Drugi 

z profesorów Joseph Mellichamp jest emerytowa-

nym profesorem studium podyplomowego nauki 

zarządzania na Uniwersytecie w Alabamie. Opu-

blikował wiele prac w takich czasopismach jak: 

Management Sciences, Expert Systems, Interfaces, 

IEEE Transaction on Software Engineering, itp. 

 Obaj profesorowie zaproszeni do Gliwic przez 

współpracowników ChFPN z naszego Wydziału 

wzięli aktywny udział w cyklu spotkań referato-

wo-dyskusyjnych nad którym swój patronat 

sprawował JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. 

dr hab. inż. Wojciech Zieliński. W ramach tego 

cyklu prof. Marks wygłosił dwa następujące wy-

kłady: „Naukowcy a Bóg: mit braku kompaty-

bilności” oraz „Nauka a Biblia: Zgodność coraz 

bardziej oczywista”. Natomiast prof. Mellichamp 

miał bardzo interesujący wykład nt. Zagadnienia 

etyczne w informatyce”. Ze strony licznie zgro-

madzonych słuchaczy padało szereg interesują-

cych pytań związanych z tematyką wykładów 

wskazujących na duże zainteresowanie tego typu 

spotkaniami. 

 
Słuchacze wykładów Profesora Marksa. 
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Wielu z nich sygnalizowało potrzebę zorgani-

zowania w przyszłości wykładów m.in. o poniż-

szej tematyce: wynikające z Biblii konsekwencje 

dla życia politycznego i społecznego, czy nie-

chrześcijanin może być zbawiony? 

Czy można żyć na maxa?! I co o tym może 

wiedzieć ten podstarzały facet w kapeluszu, wid-

niejący na plakacie z informacją o koncercie? 

Może warto się przejść i posłuchać czy nie będzie 

za bardzo przynudzał? Takie lub podobne pytania 

mogły sobie zadawać osoby wchodzące 7 paź-

dziernika 2003 roku o godz. 19:30 do auli A Wy-

działu Automatyki, Elektroniki i Informatyki przy 

ul. Akademickiej 16 w Gliwicach. Tego dnia od-

był się tam koncert Gus’a Eyra.  

 
Cykl wykładów o wynikających ze Słowa Bożego 

konsekwencjach dla życia politycznego i społecznego. 

Patronat nad koncertem sprawował JM Rektor 

Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech 

Zieliński, zaś głównymi organizatorami byli 

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki 

(http://www.chfpn.pl) oraz Chrześcijańskie Sto-

warzyszenie Akademickie. 

 
Angielski chrześcijański piosenkarz Gus Eyr. 

Gus Eyre pomimo tego, że jest z wykształcenia 

inż. chemii, od ponad 30 lat zajmuje się tym, co 

jest jego pasją. Śpiewa i gra country z domieszką 

bluesa i rock and rolla. Wydał ponad 10 płyt. 

W swej karierze muzycznej występował między 

innymi z Cliffem Richardem i Georgiem Hamil-

tonem. Obecnie koncertuje w szkołach, na uni-

wersytetach, w więzieniach, domach kultury, ko-

ściołach i szpitalach. Teksty jego piosenek po-

dejmują tematy dotyczące sensu naszego istnie-

nia, przeznaczenia, szczęścia, miłości i wiary. 

Odzwierciedlają to, co on sam przeżył i co myśli 

o życiu.  

W relacji z koncertu przedstawionej w artykule 

pt. Życie „Na Maxa” (Z Życia Politechniki Ślą-

skiej, październik 2003, str. 32-34) jego autorzy 

tak napisali: 

„Nie był to koncert dla samego koncertu. Arty-

sta nie stanął przed publicznością jak gwiazdor 

oczekujący owacji na stojąco, ale jak skromny, 

pełen miłości człowiek, któremu zależy na lu-

dziach siedzących „po drugiej stronie”. Nie było 

to moralizowanie człowieka po pięćdziesiątce, 

ale dzielenie się czymś autentycznym, czymś co 

dotknęło jego samego w życiu. W słowach pio-

senki: Still in business przedstawia on powód 

swoich podróży i koncertowania w różnych miej-

scach: 
 

Stoję na rogu ulic z gitarą w ręku, 

Może ktoś mnie usłyszy i może zrozumie 

Powód mego stania: 

Nie stoję dla zdrowia 

Ani by się popisać swą techniką grania, 

Mam nadzieję, że nie widzisz we mnie nudziarza 

Ani jakiegoś średniowiecznego dziwaka. 
 

Po prostu mam historię, 

Którą rozgłosić chcę całej ziemi- 

O tym jak mnie przeobraził, przemienił 

Człowiek o niezrównanej wartości. 
 

Jak to dobrze wiedzieć, że Jezus wciąż jeszcze 

działa, 

Bóg nie umarł – jak to ktoś powiedział- 

On nadal, On wciąż jeszcze działa. 
 

Spotkałem Go dawno temu, gdy szedłem swoją 

drogą, 

Powiedziałem: Jeśli jesteś realny, bądź realny 

dla mnie, 

Bo On, niosąc swe ciężkie brzemię, 

Uratował mnie i przebaczył mój grzech 

I nazwał mnie swym własnym dzieckiem 

On powiedział: jeśli pójdziesz przez życie wraz 

ze mną 

Nigdy nie będziesz sam. 
 

Więc jeśli straciłeś kierunek i nie wiesz, w któ-

rą iść stronę. 

Usiądź u stóp Mistrza 

http://www.chfpn.pl)/
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Otwórz swe serce i ucz się- 

Dowiedz się wszystkiego o przebaczeniu 

I o drodze, jaką On chce, byś szedł, 

Pozwól, by cię prowadził, pozwól by cię uwolnił 

- Jest to jedyna droga życia.” 

 

 Gdy nowi studenci przekraczają po raz pierw-

szy progi uczelni, w głowie piętrzą się im tysiące 

pytań i własnych wyobrażeń. Nowe środowisko, 

nowi ludzie, nowe wymagania. Podobno początki 

są zawsze trudne. Jedni łatwiej przystosowują się 

do nowych warunków, innym przychodzi to trud-

niej. Aby wyjść naprzeciw potrzebom studentów, 

głównie tych z pierwszego roku, aby ułatwić im 

chociaż w jakimś stopniu start na studiach, od 

wielu lat wydawany jest Starter magazynu Pod 

Prąd. Starter to dystrybuowany na dużą skalę 

bezpłatny przewodnik dla studentów pierwszego 

roku. Magazyn ten od kilku lat jest znany już 

m.in. w takich miastach akademickich jak Kra-

ków, Warszawa, czy Gdańsk. W roku 2004 po raz 

pierwszy również studenci Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach mogli otrzymać go do rąk. Starter 

składa się z dwóch części: ogólnopolskiej i lokal-

nej. W części ogólnopolskiej można znaleźć arty-

kuły odnoszące się bezpośrednio do życia i prze-

trwania na studiach (czyli m.in. o tym jak 

usprawnić pamięć i przyspieszyć uczenie, jak za-

robić, o diecie, imprezach czy mieszkaniu w aka-

demiku, itp.). Natomiast w części lokalnej prak-

tyczne informacje o mieście, w którym się studiu-

je: plan miasta i kalendarz, adresy, telefony, in-

formacje na temat tego, gdzie można dobrze 

zjeść, pobawić się, spędzić wolny czas.  

Starter w Gliwicach to nie była tylko akcja na 

początku października związana z kolportażem 

tego magazynu. To efekt kilkumiesięcznych 

przygotowań: szukania sponsorów, informacji 

o mieście, załatwianie zezwoleń. Wiele spotkań, 

rozmów i dyskusji. To efekt pracy grupy osób: 

z różnych organizacji, kościołów czy stowarzy-

szeń (m.in. Chrześcijańskiego Forum Pracowni-

ków Nauki, Chrześcijańskiego, Katolickiego 

Duszpasterstwa Akademickiego „Betania”, 

Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego 

i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademic-

kiego), studentów i wykładowców, osób, które 

zainspirowane i koordynowane przez pracownika 

naszego wydziału, zajmowały się tym wszystkim 

w ramach swojego wolnego czasu, aby pomóc 

studentom pierwszego roku odnaleźć się w Gli-

wicach. Aby ułatwić im start na uczelni, aby za-

poznać ich chociaż w minimalny sposób z tym 

wszystkim co dzieje się w mieście, jak również 

wskazać na wartości moralne, bez których trud-

no mówić o rozwoju człowieka. 

 
Okładka studenckiego czasopisma Pod Prąd. 

W pierwszych dwóch tygodniach października 

rozdano około 4000 egzemplarzy tego magazy-

nu. Starter był rozdawany nie tylko na naszym 

wydziale ale także na kilku innych wydziałach 

Politechniki bezpośrednio przed albo po inaugu-

racji oraz bezpośrednio przed lub po zajęciach. 

Niektórzy studenci podchodzili początkowo nie-

ufnie, nie wierząc, że mogą dostać coś za darmo. 

Zazwyczaj jednak zabierali gazetkę z radością. 

Rzadko zdarzały się osoby, które odmawiały. 

Największym jednak zainteresowaniem cieszyła 

się kawiarenka na kółkach. Opis wydarzeń zwią-

zanych z tą kawiarenką znajduje się na stronie 34 

biuletynu „Z życia Politechniki” z października 

2004 roku. 

„Między Wydziałem AEI a Wydziałem Budow-

nictwa na kilka dni (4-7 października) stanął Te-

aBus. Autobus, przy którym również były rozda-

wane gazetki, a w środku można było się napić 

kawy lub herbaty w zamian za wypełnienie an-

kiety. W ten sposób magazyn ten trafił w ręce nie 

tylko studentów pierwszego roku, ale także osób, 

które już jakiś czas studiują. Wielu z nich zada-

wało pytania: dlaczego, gdy oni byli na pierw-
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szym roku nie dostali czegoś takiego do ręki? 

Z początku TeaBus był atrakcją, którą oglądano 

z zewnątrz. Jednak osoby, które odważyły się 

wejść do środka bardzo często wracały w towa-

rzystwie swoich przyjaciół. Często przychodziły 

tam większe grupy po zajęciach lub w przerwie. 

Momentami robił się ogromny tłum tak, że cza-

sem ciężko było się przepchnąć z herbatką albo 

kawką. Klimat TeaBusa tworzyli właśnie studen-

ci.  

Dla niektórych TeaBus stał się miejscem, w któ-

rym przez tych kilka dni mogli nie tylko napić się 

herbatki, wypełnić ankietę, ale także porozma-

wiać o rzeczach, które ich dotykają. Często spoty-

kali się w nim studenci z pierwszego roku i star-

szych lat tego samego kierunku. Wiele razy starsi 

stażem studenci mogli służyć radą tym początku-

jącym. Dużym zaskoczeniem dla niektórych osób 

było to, że od czasu do czasu do TeaBusa wpadał, 

któryś z wykładowców, interesował się tym co się 

dzieje i normalnie rozmawiał ze studentami (cza-

sami również udzielając rad). Jedno jest pewne: 

studenci byli niepocieszeni w momencie kiedy Te-

aBus odjechał.” 

Aby poznać opinię na temat wydanego w 2004 

roku numeru, ale przede wszystkim aby w przy-

szłości przygotować Starter, który jeszcze lepiej 

trafi w potrzeby i oczekiwania studentów ankie-

towano ich na naszym i innych wydziałach oraz 

w kawiarence. Z ankiet, które zostały wypełnione 

wynikało, że w opinii większości ankietowanych 

studentów Starter jest fajną, ciekawą, przydatną, 

pozytywną inicjatywą. Oto kilka opinii po jego 

przeczytaniu:  

„Bardzo fajna gazeta, wszystko opisane z dużym 

poczuciem humoru... i tak trzymać. No i przede 

wszystkim prawdziwa”. „Jest bardzo pomocny. 

Dzięki niemu dowiedziałem się o tym jak poru-

szać się po uczelni, jak się uczyć i ogólnie jak od-

naleźć się w nowym środowisku. Tak trzymać!” 

„Dużo praktycznych informacji, nie ma nic o no-

wych trendach w modzie, o „odjazdowych impre-

zach” (jako plus). Nie jest dochodowy - nie po-

sługuje się trikami, żeby zdobyć klientów, kon-

kretny, mało ściemniania, nie ma reklam” „Gaze-

ta z wieloma potrzebnymi informacjami. Przydat-

na w wielu sytuacjach”. 

Kończąc to przydługie wspomnienie pragnę 

zwrócić uwagę czytelnika na jeszcze jedną im-

prezę zorganizowaną przez jednego z członków 

NSZZ „Solidarność” naszego wydziału również 

sympatyka CHFPN i CHSA. 13 maja 2004 roku 

(czwartek) odbył się wykład założyciela i byłego 

rektora wrocławskiego Biblijnego Seminarium 

Teologicznego dr Zygmunta Karela pt. „Biblijne 

konsekwencje dla życia politycznego i społecz-

nego”. Poruszył on kilka istotnych zagadnień 

ówczesnego, ale i dzisiaj aktualnego życia poli-

tycznego i społecznego. Oto główne tezy tego 

wystąpienia: 

 
Zygmunt Karel – założyciel i były rektor wrocław-

skiego Biblijnego Seminarium Teologicznego. 

• Przewrót 1989 roku, w efekcie którego rozpo-

częło się odchodzenie od ateizmu i wrogości 

wobec chrześcijaństwa, rodził wiele nadziei na 

pozytywne zmiany w naszym kraju.  

• Dzisiaj, z perspektywy minionego czasu odno-

simy wrażenie że szansa na sukces nie została 

wykorzystana w sposób optymalny. W odczuciu 

wielu Polaków jedną z głównych przyczyn jest 

korupcja, nieudolność i słabość tzw. klasy poli-

tycznej.  

• Czy istnieje szansa na poprawę ?  

Próbę odpowiedzi na to pytanie można wysłu-

chać po wejściu na stronę internetową ChFPN 

(http://www.chfpn.pl/mp3/wyklad.mp3), gdzie 

znajduje się zapis dźwiękowy wygłoszonego 

przez Zygmunta P. Karela wykładu. Jego zda-

niem powrót do prawdziwie chrześcijańskich 

wartości - wartości biblijnych - stwarza poważną 

szansę poprawy sytuacji społeczno-politycznej 

w Polsce. Pewnymi wnioskami kończącymi to 

spojrzenie w przeszłość niektórych wydarzeń 

w naszym Wydziale AEI mogą być poniżej wy-
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brane myśli kilku innych nie cytowanych wcze-

śniej wybitnych naukowców: 

„Nauka jest wiarygodną metodą szukania 

prawdy. Religia jest poszukiwaniem satysfakcjo-

nującej podstawy dla życia.” 

Arthur Compton („efekt Comptona”) 

„Nigdy nie znałem myślącego człowieka, który 

nie wierzyłby w Boga (…) Nauka zdominowana 

przez religijnego ducha jest kluczem do postępu i 

nadzieją ludzkości” 

Robert Millikan (doświadczalnie  

zmierzył ładunek elektronu) 

„Nauka chce poznać mechanizm Wszechświata, 

religia - znaczenie. Obie nie mogą być rozdzielo-

ne.” 

Charles Townes (wynalazca lasera) 
 

Andrzej Hławiczka 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 

Część XVII 

Rada Gandhiego  

Moimi „idolami” w szkole byli Mahatma 

Gandhi, Albert Schweitzer i w mniejszym stopniu 

Ludwik Pasteur.  

Mahatma Gandhi zachęcał do kupowania droż-

szych i gorszych produktów indyjskich zamiast 

lepszych i tańszych zagranicznych. Jaki tego jest 

rezultat? Technika w Indiach, np. w mojej dzie-

dzinie, jaką się zajmowałem (stosowanie prze-

pływomierzy ultradźwiękowych w rzekach i w 

kanałach otwartych) znacznie wyprzedza jej po-

ziom w Polsce.  

Jak realizować zachętę Gandhiego w Polsce? 

Sam staram się kupować towary produkowane 

w Polsce. Warto przeczytać artykuł, którego 

fragment niżej zamieszczam. 

Stanisław Waluś 

Debata o patriotyzmie 

Z prof. Erykiem Łonem, członkiem Rady Poli-

tyki Pieniężnej rozmawia Piotr Tomczyk.  

- A co w przypadku, gdy jakość i cena polskich 

produktów byłaby gorsza niż towarów i usług 

zagranicznych? Czy można „przymusić” konsu-

mentów do zakupu polskich produktów? 

- W ostatnich latach jakość polskich produk-

tów uległa poprawie. Polscy konsumenci mają 

coraz większe zaufanie do tego co polskie. 

Oczywiście trudno jest wymagać, aby przy istot-

nych różnicach w zakresie jakości i ceny polski 

konsument wybierał produkt polski w sytuacji, 

gdy byłby on wyraźnie droższy lub gorszej jako-

ści. Jestem realistą. Tym niemniej jednak w sy-

tuacji, gdy jakościowo i cenowo nie ma jakichś 

istotnych różnic, warto starać się wybierać towa-

ry produkowane przez polskich producentów 

i korzystać z usług świadczonych przez polskie 

podmioty gospodarcze. (…)   

Nasz Dziennik, nr 42 (5795), 20 II 2017, str. 16 

Niechciane dziecko Zachodu 

(…) Prowadzona od blisko trzech lat społeczna 

akcja „Nie kupuj rosyjskiego” doprowadziła do 

spadku o połowę wartości eksportu z Rosji na 

Ukrainę. (…)  

Łukasz Masierak, Tygodnik Solidarność, nr 9, 

(1471), 3 III 1947, str. 46-49 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Maj 

1025 lat temu (25 maja 992 r.) zmarł książę 

Mieszko I, budowniczy polskiego państwa. Zo-

stał pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. 

225 lat temu (14 maja 1792 r.) w Targowicy 

przywódcy konfederacji: Szczęsny Potocki, 

Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski ogłosili 

akt konfederacji skierowany przeciw Konstytucji 

majowej. 

185 lat temu (1 maja 1832 r.) władze carskie 

nakazały zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego, 

jako szczególnie niebezpiecznego ośrodka pol-

skiego patriotyzmu. 

150 lat temu (2 maja 1867 r.) w Kobielach 

Wielkich urodził się Władysław Reymont. 

105 lat temu (19 maja 1912 r.) zmarł wybitny 

pisarz epoki pozytywizmu Bolesław Prus. 

100 lat temu (13 maja 1917 r.) w Fatimie (Por-

tugalia) Matka Boża objawiła się po raz pierw-

szy trójce pastuszków: Hiacyncie, Franciszkowi 

i Łucji. 
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85 lat temu (29 maja 1932 r.) w Warszawie 

otwarto pierwszy w Polsce Instytut Radowy na-

zwany imieniem Marii Curie-Skłodowskiej. 

75 lat temu (30 maja 1942 r) hitlerowcy doko-

nali pierwszego masowego wywozu Żydów 

z krakowskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu. 

70 lat temu (10 maja 1947 r.) w Warszawie 

zmarł Juliusz Osterwa, wybitny aktor i reżyser, 

szlachetny człowiek i głęboko wierzący katolik. 

40 lat temu (15 maja 1977 r.) został poświęcony 

pierwszy kościół w Nowej Hucie (Matki Bożej 

Królowej Polski).  

35 lat temu (13 maja 1982 r.) zgodnie z życze-

niem Matki Bożej Papież dokonał uroczystego 

aktu oddania Kościoła i świata Niepokalanemu 

Sercu Maryi. 

35 lat temu (27 maja 1982 r.) film Andrzeja 

Wajdy Człowiek z żelaza otrzymał Złotą Palmę na 

festiwalu filmowym w Cannes. 

30 lat temu (1 maja 1987 r.) Ojciec Święty Jan 

Paweł II ogłosił Edytę Stein – Siostrę Teresę Be-

nedyktę od Krzyża błogosławioną podczas wizyty 

pasterskiej w Niemczech. 11 października 1998 r. 

na placu św. Piotra w Rzymie Papież wpisał ją w 

poczet świętych. Jest współpatronką Europy. Po-

chodziła z rodziny żydowskiej, 9 sierpnia 1942 r. 

została zagazowana w Auschwitz-Birkenau. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

 

Otrzymałem list 
 

Na zebraniu zarządu KIK w Ka-

towicach 9 lutego 2017 r. postano-

wiono wysłać protest do wydaw-

nictwa „Znak” z powodu niewła-

ściwego tytułu książki „Polskie 

obozy koncentracyjne”. W związku 

z tym działaniem otrzymałem list 

od abpa Marka Jędraszewskiego Metropolity Kra-

Krakowskiego.                            Stanisław Waluś 

Kraków, dnia 8 marca 2017 r. 

Szanowny Panie Stanisławie, 

Na Pana ręce pragnę złożyć podziękowanie Klu-

bowi Inteligencji Katolickiej za zabranie głosu w 

sprawie publikacji przez wydawnictwo Znak 

książki Pana Marka Łuszczyny pt. „Mała zbrod-

nia”, poprzez który okazaliście swoją wrażliwość 

oraz troskę o dobro naszej Ojczyzny. 

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowie-

niem 

  + Marek Jędraszewski 

 Arcybiskup Metropolita Krakowski 

25 lat Metropolii Katowickiej 
 

25 marca 1992 roku Jan Paweł II bullą Totus 

Tuus Poloniae populus dokonał nowego podziału 

administracyjnego Kościoła w Polsce. Powołane 

zostały nowe diecezje, m.in. diecezja gliwicka 

i nowe metropolie, a wśród nich metropolia kato-

wicka obejmująca archidiecezję katowicką oraz 

diecezję gliwicką i opolską. Ks. dr hab. Henryk 

Olszar podaje: „Powierzchnia metropolii kato-

wickiej wynosi 12 616 km kw., co stanowi 4,03 

proc. powierzchni Polski. Na jej terenie mieszka 

2 833 549 katolików zgrupowanych w 876 para-

fiach i 91 dekanatach. Pracę duszpasterską wśród 

wiernych wykonuje 3025 księży dekanalnych i 412 

kapłanów zakonnych, których wspiera 1049 sióstr 

zakonnych i 248 alumnów.” [1] 

Rocznicowe uroczystości odbyły się w Gliwi-

cach, Opolu i Katowicach. 26 marca 2017 roku 

w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Śląskiego miał miejsce panel dyskusyjny „Me-

tropolia katowicka – szansa, czy ryzyko duszpa-

sterskiej integracji?” 

 
Ks. abp. Wiktor Skworc 

 
Uczestnicy panelu od lewej: Wojciech Świątkiewicz, 

ks.Helmut Sobeczko, ks. Piotr Górecki, ks. Henryk 

Olszar, ks. Józef Budniak, Halina Dudała i Andrzej 

Grajewski. 
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Ks. Roman Chromy (WDO Kurii Metropoli-

talnej) powiedział, że nowy podział administra-

cyjny Kościoła w Polsce spowodowany był 

przede wszystkim troską duszpasterską 

Ks. abp dr Wiktor Skworc Metropolita ka-

towicki mówił o historycznych niuansach po-

wstanie metropolii i nowych diecezji – gliwickiej, 

bielsko-żywieckiej i sosnowieckiej. Podziękował 

też posłom za ustawę o metropolii samorządowej. 

Dr hab. Halina Dudała (dyrektor Archiwum 

Archidiecezjalnego w Katowicach), prowadząca 

panel wspólnie z dr. Andrzejem Grajewskim (za-

stępcą red. naczelnego GN), zadała pytanie: „Co 

dla Państwa oznacza fakt bycia od roku 1992 

w metropolii katowickiej bądź też znalezienia się 

poza jej granicami?” 

Ks. dr Piotr Górecki (WTL UO) zwrócił uwa-

gę o wielowiekowej przynależności Śląska do 

diecezji wrocławskiej, przy czym dekanaty by-

tomski i pszczyński do początku XIX wieku nale-

żały do diecezji krakowskiej.  

Ks. dr hab. Henryk Olszar (WTL UŚ) omówił 

obecny stan archidiecezji katowickiej. 

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak (WTL UŚ) 

powiedział o 1025 letniej przynależności Śląska 

Cieszyńskiego do diecezji wrocławskiej. Przyłą-

czenie ziemi cieszyńskiej do diecezji bielsko-

żywieckiej było dla wszystkich dużym zaskocze-

niem ze względu na silne związki z Katowicami. 

Obecnie jest diecezja cieszyńska Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego.  

Ks. prof. Helmut Sobeczko (WTL UO) po-

wiedział, że Opole straciło na powstaniu metro-

polii, a z integracji, jak dotychczas, nic nie wy-

szło. Zauważył, że jedyne, co łączy metropolię, to 

autostrada A4. Po 1945 roku połowa mieszkań-

ców diecezji została wymieniona. Przybyli repa-

trianci z Kresów Wschodnich. Trudnego zadania 

integracji autochtonów i repatriantów podjął się 

ówczesny administrator apostolski Opola – ks. 

Bolesław Kominek, późniejszy kardynał. 

Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz 
(WNS UŚ) zwrócił uwagę na to, że integracja to 

budowanie relacji, więzi społecznych. Bez zbu-

dowania relacji będzie urząd, a nie metropolia. 

Ważną rolę odgrywają praktyki religijne, które na 

Śląsku cechują zasady: bliskiej obecności, bezpo-

średniego uczestnictwa oraz zaangażowania spo-

łecznego. Przedstawił też, jak statystycznie wy-

gląda religijność w Polsce i metropolii. 

Biskup diecezjalny opolski dr hab. Andrzej 

Czaja mówił o niekorzystnym wpływie zmian 

administracyjnych dla ludności. Jako przykład 

podał przyłączenie Olesna i Lublińca do woje-

wództwa częstochowskiego, co spowodowało 

duży odpływ ludności. Problemem są wyjazdy 

młodych ludzi. Biskup uważa, że należy szcze-

gólnie pielęgnować rodziny. Troska o zróżnico-

waną tożsamość – w diecezji jest mniejszość 

niemiecka – jest bardzo ważna. Pozytywne było-

by zbliżenie prezbiterów metropolii. 

 
Ks. bp Andrzej Czaja 

 
Ks. bp Jan Kopiec 

Biskup diecezjalny gliwicki prof. dr hab. 

Jan Kopiec zastanawiał się, czym jest metropo-

lia? Wskazał na powiązania terytorialne jedno-

stek Kościoła z jednostkami terytorialnymi pań-

stwowymi. Począwszy od czasów rzymskich, 

poprzez czasy Piastów, po czasy współczesne. 

Mówił o wypracowaniu różnych modeli wspól-

nych dla metropolii, np. model przekazu wiary. 

Pierwszy etap formowania się diecezji gliwickiej 

zamyka zaczynający się właśnie synod diece-

zjalny 

Dr Andrzej Grajewski (z-ca red. naczelnego 

GN) skomentował odłączenie ziemi cieszyńskiej 

od diecezji katowickiej. Powiedział o dodatkach 

diecezjalnych do Gościa Niedzielnego. 

Następnie krótko wypowiedzieli się paneliści 

mówiąc o ekumenizmie, o innych proponowanych 
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kiedyś podziałach terytorialnych Kościoła w Polsce 

(nie utworzona diecezja rybnicko-raciborska) oraz 

o używaniu przymiotnika „śląski”. 

 
Ks. abp. Wiktor Skworc 

W wystąpieniu kończącym spotkanie panelowe 

ks. abp Wiktor Skworc Metropolita katowicki 
odniósł się do początków metropolii i dyskusji 

o jej granicach. Przypomniał, że obowiązki metro-

polii określa Kodeks Prawa Kanonicznego, 

a pierwszym zadaniem jest ewangelizacja. Podkre-

ślił rolę współpracy z samorządami. Obecnie Me-

tropolita katowicki jest przewodniczącym Komisji 

Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. 

 
 

 
Msza św. pontyfikalna 

 
Ks. abp. Wiktor Skworc błogosławi Ewangeliarzem 

 
Ks. abp. Wiktor Skworc przyjmuje dary ofiarne 

Rocznicową uroczystość zakończyła Msza św. 

pontyfikalna w katedrze Chrystusa Króla 

z udziałem biskupów metropolii katowickiej pod 

przewodnictwem Metropolity katowickiego ks. 

abp. Wiktora Skworca.  

 
Poczty sztandarowe 

Homilię wygłosił biskup opolski dr hab. An-

drzej Czaja, który nawiązując do uzdrowienia 

przez Jezusa niewidomego od urodzenia powie-

dział, że każdy ochrzczony przejrzał, ale jakość 

tego przejrzenia jest różna. Zaapelował, aby 

w naszych domach, szczególnie śląskich do-
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mach, było więcej modlitwy, wspólnej modlitwy. 

Trzeba więcej zatroskania o duszę, upowszech-

niać katechezę dorosłych. Przypomniał, że nie 

można dowolnie interpretować Pismo Święte - od 

tego jest Magisterium Kościoła. Przestrzegł też 

przed duchowością dobrego samopoczucia. 

Po Mszy św. zaproszeni goście udali się na 

obiad na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Ślą-

skiego. 

Mówiąc o integracji w ramach Metropolii ka-

towickiej warto wspomnieć o roli katolickich ru-

chów, stowarzyszeń i wspólnot. Katowicki KIK 

ma swoje sekcje w archidiecezji katowickiej 

i diecezji gliwickiej. W Zarządzie KIK są osoby 

z obu diecezji. Grupy o. Pio są w całej metropolii, 

kontaktują się i organizują wspólne spotkania, 

pielgrzymki, rekolekcje. Takich przykładów jest 

więcej, a zabrakło ich podczas panelu. 

Fotoreportaż: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro17.html 

(26.03.2017) 

[1] Ks. Henryk Olszar „Zespolenie modlitwy i 

pracy. 25 lat METROPOLII KATOWICKIEJ, 

CZYLI GÓRNOŚLĄSKIEJ”. Wyd. Instytut Gość 

Media, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 

Metropolitalnej w Katowicach. 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 

 

 

Idźcie i głoście…” Mt 10,7 

Nowa Ewangelizacja w praktyce 
 

Dwa spotkanie pokongresowe nawiązujące do 

Kongresu Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Mo-

dlitewnych Archidiecezji Katowickiej (24.10.2015 

r.) były 11 marca 2017 r. w Tychach w parafii Bł. 

Karoliny Kózkówny oraz 18 marca 2017 r. w 

Rybniku-Chwałowicach w parafii Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. 

 
Ks. Proboszcz prał. Józef Szklorz powitał uczestni-

ków spotkania w Tychach. 

 
Piotr Werwiński z synem podczas warsztatów w Ty-

chach. 

 
Podsumowanie spotkania w Tychach: Piotr Werwiń-

ski, Antoni Winiarski i Magdalena Okaj. 

 
Ks. bp. Adam Wodarczyk w Chwałowicach. 

W czasie każdego ze spotkań uczestnicy wy-

słuchali trzech wykładów na te same tematy: 

„Od Evangelii Nuntiandi do Evangelii Gau-

dium” ks. Bogdan Kania (Tychy), ks. bp Adam 

Wodarczyk (Rybnik) 

„Rozmowa ewangelizacyjna i świadectwo” 

Piotr Werwiński (Tychy), Katarzyna Jendralska 

(Rybnik) 

„Ewangelizacja uliczna” Magdalena Okaj (Ty-

chy), Dominik Chwolik (Rybnik) 

oraz wzięli udział w warsztatach. 

Spotkania zakończono modlitwą. 
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Poświęcenie figury Sługi Bożego Franciszka Blach-

nickiego. 

 
Katarzyna Jendralska. 

 
Warsztaty.  

W Rybniku-Chwałowicach przed spotkaniem 

została odprawiona Msza św. pod przewodnic-

twem ks. bp. Adama Wodarczyka i poświęcona 

figura Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. 

Spotkania prowadził dr Antoni Winiarski, 

a wzięło w nich udział 164 uczestników. 

Fotoreportaż jest w Kronice: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro17.html 

(11.18.03.2017) 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 

25 lat Diecezji Gliwickiej 
25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II 

bullą „Totus Tuus Poloniae populus” dokonał no-

wego podziału administracyjnego Kościoła 

w Polsce. Powołane zostały nowe diecezje, 

a wśród nich diecezja gliwicka wchodząca 

w skład metropolii katowickiej. Diecezja gliwicka 

powstała z części diecezji katowickiej i z części 

diecezji opolskiej. Pamiętam, jak ks. bp Gerard 

Kusz, opiekun tych sekcji KIK w Katowicach, 

które znalazły się w diecezji gliwickiej, opowia-

dał nam o rozmowach na temat obszaru przyszłej 

diecezji gliwickiej. Ks. bp Jan Wieczorek powie-

dział, że biskup ordynariusz nie musi znać się na 

wszystkim – od tego ma księży prowadzących 

poszczególne wydziały. Powinien być jak gospo-

darz, który czuwa nad wszystkim, a diecezja po-

winna być tak niewielka, aby w ciągu jednego 

dnia można było wszędzie dojechać rowerem. 

I takim dobrym gospodarzem nowo utworzonej 

diecezji był nasz Ordynariusz. Dzięki jego stara-

niom budynek konwiktu zabrany Kościołowi ka-

tolickiemu przez władze w 1963 r. wrócił do wła-

ściciela i otwarcie Kurii Diecezjalnej nastąpiło 

2 stycznia 1995 r. Jako student miałem okazję 

w tym budynku być szkolonym w zakresie artyle-

rii przeciwlotniczej w ramach cotygodniowych 

zajęć studium wojskowego przy Politechnice Ślą-

skiej 

Dla mnie największym wydarzeniem była wizy-

ta Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach. 

15 czerwca 1992 r. wyszedłem z domu rano, aby 

udać się do punktu sprzedaży tekturowych tabore-

tów. Rada Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń 

Diecezji Gliwickiej pod przewodnictwem ks. 

Romana Hosza podjęła się ich rozprowadzania. 

Mimo nieobecności fizycznej Papieża na lotnisku 

z powodu choroby byliśmy złączeni z Nim du-

chowo. Rano 17 czerwca Politechnika Śląska 

opustoszała, podobnie było ze szkołami - kto 

mógł szedł na lotnisko. Mimo braku służb po-

rządkowych było zachowane bezpieczeństwo. 

W głębokim skupieniu odmawialiśmy wraz z Oj-

cem Świętym modlitwę Anioł Pański. Jan Paweł 

II poświęcił korony na obrazy Najświętszej Marii 

Panny z Bogucic, Rud Wielkich i Raciborza oraz 

nowy sztandar Gliwic. Potem odbył się wspaniały 

dialog pielgrzymów z Ojcem Świętym i Jego 

ostatnie słowa: „Bóg Wam zapłać. Szczęść Boże” 

spotkały się z odpowiedziami pielgrzymów: „... 

szczęśliwej drogi, z Panem Bogiem”. 
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2 kwietnia 2005 r. odszedł do Domu Ojca nasz 

ukochany Jan Paweł II. W czwartek, 7 kwietnia 

2005 r. o godz. 20.00 Mszy św. koncelebrowanej 

na placu Krakowskim w Gliwicach przewodniczył 

ordynariusz diecezji gliwickiej ks. bp Jan Wieczo-

rek. Na Mszę św. udałem się z pielgrzymką para-

fialną z parafii pw. Matki Boskiej Kochawińskiej 

w Gliwicach. Szedł z nami proboszcz parafii oj-

ciec Antoni Drąg. Na czele przeszło 200-osobowej 

grypy szła młodzież niosąca biało-czerwoną flagę 

z biało-żółtą i czarną wstążką. Po Mszy świętej na 

placu Krakowskim odśpiewaliśmy ulubioną przez 

Ojca Świętego „Barkę”. Towarzyszył nam krzyż 

utworzony z rozświetlonych okien budynku Wy-

działu Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 

który zamyka plac Krakowski z południowej stro-

ny. 

29 grudnia 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI 

mianował bp. Jana Kopca drugim ordynariuszem 

diecezji gliwickiej. 8 lutego 2017 roku dekretem 

biskupa Jana Kopca został zwołany I Synod Die-

cezji gliwickiej. 

Warto przeczytać w „Gościu Niedzielnym” nr 

12 z 26 III 2017 r. na str. 20-23 artykuł: „Porząd-

kowanie na XXI wiek” Andrzeja Grajewskiego, a 

w dodatku „Gość Gliwicki” artykuł „W środku 

metropolii” Klaudii Cwołek i Miry Fiutak (str. I), 

rozmowę Klaudii Cwołek z bp. Janem Wieczor-

kiem zatytułowaną „Do wielu spraw byłem przy-

gotowany” (str. II-II) i zestawienie „Historia die-

cezji w datach” opracowane przez Klaudię Cwołek 

i Mirę Fiutak (str. VI, VII). 

Stanisław Waluś 

 

 

Jubileusz Lwowskiej Fali 
 

Od 10 lat w Radio Katowice można usłyszeć 

Lwowską Falę nawiązującą do przedwojennego 

Radia Lwów. Audycja ta powstała dzięki wiel-

kiemu zaangażowaniu Danuty Skalskiej, prezes 

Oddziału bytomskiego Towarzystwa Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

Audycja ocala od zapomnienia kresową trady-

cję, kulturę, lwowski humor i piosenkę. Jest też 

okazją do porozmawiania o losach Polaków, któ-

rzy musieli opuścić rodzinne strony, a także 

o tych, którzy tam pozostali.  

Dlaczego Bytom? Bytom był pierwszym mia-

stem leżącym na terenie Niemiec przed II Wojną 

Światową. Dlatego był pierwszą stacją kolejową, 

na której mogli wysiąść tzw. repatrianci. Bytom 

zdominowały więc lwowskie i kresowe rodziny. 

Jubileuszowy Koncert Lwowskiej Fali był 10 

grudnia w Operze Śląskiej w Bytomiu. Patronat 

nad jubileuszową galą objęli Wojewoda Śląski 

Jarosław Wieczorek oraz Prezes Instytutu Pa-

mięci Narodowej dr Jarosław Szarek.  

Za swoją działalność Danuta Skalska została 

wyróżniona Złotym Medalem za Zasługi dla 

Województwa Śląskiego oraz Złotym Medalem 

Śląskiej Izby Lekarskiej. 

 
Jubileuszowy koncert. 

Podczas koncertu usłyszeliśmy takich artystów 

jak Maciej Wróblewski, Juliusz Ursyn Niemce-

wicz, Włodzimierz Skalski, Wojciech Habela, 

Wiesław Machnik, duety Tyligentnie batiary 

i EWAN, a także zespoły: Kresowa Kajakarska 

Wiara, Promyki Krakowa, Kresowa Ferajna, Ślą-

skie Bajery a nawet folklorystyczny zespół Brat-

ki z Bukowiny (Rumunia). 

Honorowym Gościem była redaktor Maria Pyż 

z Polskiego Radia Lwów. Po koncercie ks. 

Adam Bożek poświęcił opłatki, a na gości czekał 

jubileuszowy tort. 

 
Urodzinowy tort. 

Jubileuszową audycję można odsłuchać:  

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,25551,Jubil

euszowy-koncert-Lwowskiej-

Fali.html#.WN_sg6IwjIU 

Lwowską Falę można usłyszeć w każdą nie-

dzielę o godz. 9.10 na częstotliwości 102,2 FM 

(w Katowicach) i 89,3 FM (w Gliwicach) 

Tekst zdjęcia Antoni Winiarski 
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Trzeba, aby Chrystus panował 
 

Akt nowej intronizacji ma pobudzić życie wia-

rą, wyprowadzić wielu wiernych w Polsce ze 

swoistego letargu. 

Nieskromnie wspomnę, że ukazała się moja 

książeczka na temat bardzo ważnego wydarzenia 

dla Kościoła w Polsce w 2016 r., jakim był Jubi-

leuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Kró-

la i Pana – pt. „Trzeba, aby Chrystus panował”. 

Akt został wypowiedziany 19 listopada w sanktu-

arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-

Łagiewnikach. Następnego dnia, w samą uroczy-

stość Chrystusa Króla Wszechświata, został on 

powtórzony we wszystkich świątyniach katolic-

kich w kraju i na emigracji. (…) 

Jednym słowem, w proklamacji aktu chodziło 

nie tylko o wyraz zewnętrznego uznania Jezusa 

za Króla, ale też o wprowadzenie Ewangelii Jezu-

sa we wszelkie sfery życia osobistego i społecz-

nego, także do działalności ekonomicznej i poli-

tycznej. (…) 

O tym, aby Chrystus królował w naszym pań-

stwie, piszę we własnym tomiku, wydanym przez 

oficynę IKONA (Szydłówek 15 A, 26-500 Szy-

dłowiec, tel. 48 617 51 53; 605 565 152). 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 13,  

26 III 2017, str. 38 

 

 

Boży gwałtownik 
 

Kilka pokoleń Polaków zawdzięcza mu dojrzałą 

wiarę, patriotyzm i umiłowanie Kościoła.  

W 30. rocznicę śmierci 

wspominamy założyciela 

ruchu oazowego, sługę 

Bożego ks. Franciszka 

Blachnickiego. 

– Już jako dziecko 

uważał, że nie będzie 

szczęśliwy, nie uszczę-

śliwiając innych. Żeby 

tego dokonać, trzeba być 

wolnym od lęku i nie co-

fać się przed przeszko-

dami, ale próbować je pokonywać. Te cechy wy-

pracowywał przez lata m.in. w harcerstwie. I tak 

Bóg go przygotowywał do wielkich dzieł – 

wspomina Dorota Seweryn z założonego przez 

ks. Blachnickiego w 1957 r. Instytutu Niepokala-

nej Matki Kościoła. Największym dziełem życia 

ks. Franciszka był Ruch Światło-Życie i – jak to 

określił kard. Karol Wojtyła – przetłumaczenie 

na język Ruchu eklezjologii Vaticanum II. 

Zaczęło się od nawrócenia. Podczas okupacji, 

skazany za działalność przeciw III Rzeszy, mło-

dziutki (rocznik 1921) Franciszek Blachnicki od 

czterech miesięcy czekał w celi śmierci oddziału 

B1 katowickiego więzienia na wykonanie wyro-

ku, gdy 17 czerwca 1942 r. doświadczył spotka-

nia z Chrystusem. (…) 

http://www.idziemy.com.pl/kosciol/bozy-

gwaltownik 

Radek Molenda, Idziemy, nr 12 (598),  

19 III 2017, str. 16  

 

 

Wielodzietni mają na chleb 
 

Do końca lutego środki wypłacone dotychczas 

w ramach „500+” trafiły do 2,82 mln dzieci. 

W tym do 1,5 mln z nich na podstawie kryterium 

dochodowego, czyli na pierwsze dziecko w ro-

dzinie. (…) Co istotne, nowy rodzaj wsparcia dla 

rodzin przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży. (…) 

Artur Kowalski, Nasz Dziennik, nr 55 (5808),  

7 III 2017, str. 1 i 5 

 

 

Rebecca Kiessling w Polsce 

- poczęta w wyniku gwałtu 
 

Nie zabiję kogoś tak pięknego 

Z Rebeccą Kiessling o miłości, prawie i życiu 

rozmawia Barbara Gruszka-Zych 

(…) Do traumy gwałtu chcą dołożyć kolejną, 

wynikającą z morderstwa dziecka. 

Aborcja jest aktem brutalnej przemocy nie tyl-

ko wobec dziecka, ale i jego matki. Założycielki 

ruchu feministycznego były za życiem. Wiedzia-

ły, że aborcja okalecza kobiety. (…) 

Skąd się bierze tak wielka miłość? 

Moje poglądy nie wynikają z religii. Na stu-

diach prawniczych napisałam esej „Filozoficzne 

prawa nienarodzonego dziecka do życia”. Ale 

koniec końców odnalazłam sens życia w Chry-

stusie. 

Jest Pani katoliczką? 

Zostałam nią podczas studiów. (…) 

Gość Niedzielny, nr 12, rok XCIV,  

26 III 2017, str. 50-51 

Jestem cudem 

Z Rebeccą Kiessling, amerykańską prawnik 

i obrońcą życia, rozmawia Piotr Falkowski 

http://www.idziemy.com.pl/kosciol/bozy-gwaltownik
http://www.idziemy.com.pl/kosciol/bozy-gwaltownik
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(…) Dlaczego zgwałcone kobiety tak często 

chcą zabić swoje dziecko? Przecież cały czas jest 

dostępna opcja adopcji. 

- Musimy zrozumieć, że gwałciciele, pedofile, 

handlarze żywym towarem kochają aborcję. Ona 

ich chroni i umożliwia dalszą eksploatację dziew-

cząt. (…) 

W Polsce lider rządzącej partii uważa, że pra-

wo nie powinno tego regulować. „Są pewne gra-

nice działania państwa. Państwo nie może naka-

zać […] urodzić zgwałconej nastolatce” – powie-

dział podczas kolejnej debaty aborcyjnej w na-

szym kraju. 

- Chciałabym się z nim spotkać. Bardzo bym 

chciała. A potem mogłaby się odbyć konferencja 

prasowa. Zobaczylibyśmy, czy powtórzyłby to 

zdanie, stojąc obok mnie. 

Nasz Dziennik, nr 71 (5824), 25-26 III 2017, 

str. M3-M4 

Lewica dyskryminuje działaczy pro life 

Łatwiej jest reklamować „pigułkę po”, jako 

środek pomagający zgwałconej kobiecie, niż po-

wiedzieć komuś poczętemu w wyniku gwałtu, że 

nie powinien żyć. (…) 

Na kilka godzin przed pierwszym ze spotkań 

zaplanowanym na Uniwersytecie Warszawskim, 

władze uczelni ogłosiły, że wydarzenie nie odbę-

dzie się. Podobnie postąpiło kierownictwo Uni-

wersytetu Wrocławskiego. (…) 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,  

nr 11, rok XCIV, 19 III 2017, str. 7  

Kontrowersyjne życie 

Uniwersytet Warszawski odwołał spotkanie 

z Rebeccą Kiessling, amerykańską działaczką pro-

life poczętą w wyniku gwałtu. (…) Rebecca 

Kiessling miała na warszawskiej uczelni wygłosić na 

zaproszenie Ordo Iuris wykład „O prawie do uro-

dzenia się – perspektywa amerykańskiej kobiety”. 

Uczelnia wykład odwołała z powodu „promowania 

określonego stanowiska światopoglądowego”. Te-

mat ochrony życia okazał się zbyt kontrowersyjny 

dla studentów i pracowników naukowych. (…) 

Zebrała Dorota Łosiewicz, wSieci, nr 12 (225), 

20-26 III 2017, str. 11 

Apolloniści i bachanci 

(…) Hańba okryły i siebie, i Polskę uniwersyte-

ty: Jagielloński, Warszawski, Wrocławski i Miko-

łaja Kopernika w Toruniu, ponieważ nie zgodziły 

się na prelekcje Żydówki amerykańskiej Rebeki 

Kiessling, która została poczęta z gwałtu i miała 

być zabita, ale uratował ją zakaz aborcji. (…) To 

coś tragicznego, że uczeni polscy upadli tak nisko 

moralnie i kulturowo. Dobrze, ze zostali poucze-

ni przez wicepremiera Jarosława Gowina. (…). 

Ks. prof. Czesław S. Bartnik, Nasz Dziennik,  

nr 77 (5830), 1-2 IV 2017, str. M6-M8. 

Moim zdaniem 

Władze Uniwersytetu Warszawskiego i Uni-

wersytetu Wrocławskiego nie rozumieją, że 

funkcję sprawuje się przez pewien czas, że rekto-

rem się bywa, a prawdzie powinno się służyć 

przez całe życie.  

Zrozumienie faktu, że rektorem się bywa może 

ułatwić wizyta w Sali Senatu Politechniki Ślą-

skiej, gdzie są portrety byłych rektorów, a wśród 

nich prof. zw. dr hab. inż. Antoniego Niederliń-

skiego. Na portrecie prof. zw. dr hab. inż. Antoni 

Niederliński stoi w garniturze obok krzesła, na 

którym jest przewieszona jego toga. 

Stanisław Waluś 

 

 

Satyra, nie strajk 
 

Tak zwany strajk kobiet 8 marca miał wymiar 

absurdalny. Charakteryzował go brak powagi, 

problemy z frekwencją, miałkość intelektualna, 

manipulacja i zagubienie. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,  

nr 11, rok XCIV, 19 III 2017, str. 7  

 

 

Skandal przeciw życiu 
 

Zamiast od dawna oczekiwanego dezyderatu w 

sprawie prawnokarnego wzmocnienia ochrony 

życia dzieci nienarodzonych poseł PiS Grzegorz 

Wojciechowski zreferował jedynie petycję SLD 

legalizującą de facto aborcję „na życzenie”. Przy 

milczeniu parlamentarzystów Prawa i Sprawie-

dliwości szef sejmowej Komisji ds. Petycji, która 

od miesięcy trzyma w zamrażarce petycję pro-

life Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, 

Sławomir Piechota (PO) zachwalał „kompromis 

aborcyjny”, a zabijanie nienarodzonych uznał za 

prawną ekstremę.  (…) 

Petycja SLD ostatecznie została odrzucona. 

Kiedy pod obrady komisji trafi projekt pro-life? 

Wciąż nie wiadomo. Dyskusję z wnioskodaw-

cami z lewicy podjęła wczoraj jako jedyna poseł 

Anna Sobecka (PiS), przywołując artykuł 38 

Konstytucji gwarantujący życie każdemu obywa-

telowi Rzeczpospolitej.  

Anna Ambroziak, Nasz Dziennik, nr 70 (5823), 

24 III 2017, str. 1 i 5 



 26 

List otwarty klubów AKO do  

Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego 

Marka Jędraszewskiego 
 

Kraków, 22 lutego 2017 

Czcigodny nasz Arcypasterzu! 

Z ubolewaniem przyjęliśmy w gronie Akade-

mickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego apel o „ukrócenie niegod-

nych praktyk”, prowadzących rzekomo do „poli-

tycznego wykorzystywania Wawelu” – apel, któ-

ry ukazał się w jednym z dzienników o zasięgu 

ogólnopolskim. (…) 

Szczególnie boleśnie odbieramy protesty prze-

ciwko pochówkowi śp.śp. Lecha i Marii Kaczyń-

skich w podziemiach Katedry Wawelskiej połą-

czone z umniejszaniem ich zasług dla Najjaśniej-

szej Rzeczypospolitej. (…) 

Czcigodny nasz Arcypasterzu! List „obrońców 

Wawelu” wskazuje, że środowiska „opozycji to-

talnej”, które wsławiły się brutalizacją debaty po-

litycznej i anarchizacją życia publicznego, a także 

przekraczaniem granic między polityką a sferą 

prywatną Polaków, nie cofają się nawet przed in-

gerowaniem w relacje między Pasterzami a wier-

nymi naszego Kościoła. Pragniemy wobec tego 

zapewnić o naszej głębokiej solidarności z Jego 

Ekscelencją i nieustającej pamięci modlitewnej. 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, Przewodniczą-

cy AKO Kraków 

Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Prze-

wodniczący AKO Gdańsk 

Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Prze-

wodniczący AKO Katowice 

Prof. dr hab. Waldemar Paruch, Przewodniczący 

AKO Lublin 

Senator RP, Prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, 

Przewodniczący AKO Łódź 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Prze-

wodniczący AKO Poznań 

Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw., Przewodni-

czący AKO Toruń 

Prof. zw. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, Prze-

wodniczący AKO Warszawa 

http://ako.poznan.pl/7572/#more-7572 

 

Pod listem podpisali się między innymi: 

Bronimira Berezowska, Marek Berezowski, 

Wanda Czerwińska, Henryk Dreinert, Piotr Ga-

wor, Wiesław Goc, Antoni Hallek, Henryk Jaku-

biec, Danuta Jarosz, Jerzy Kasprzyk, Joachim 

Kozioł, Jerzy Kuźnik, Maria Lasończyk, Hanka 

Łącka-Szczudło, Zofia Miazgowicz-Cholewa, 

Adam Michczyński, Jan Mikos, Krystyna Partuś, 

Wojciech Pillich, Krystian Probierz, Robert Pro-

rok, Krystyna Rożek-Lesiak, Marek Smolik, Ja-

nina Szymanowicz, Wojciech Świątkiewicz, Ka-

tarzyna Uniowska, Józef Uniowski, Piotr Urba-

nowicz, Stanisław Waluś, Włodzimierz Wawsz-

czak, Antoni Winiarski, Jolanta Zalewska, 

Krzysztof Zioło. 

 
 

 

Nagrody, tytuły, … 
 

Kard. Zenon Grocholewski  

odznaczony medalem „Pro Patria” 

Kard. Zenon Grocholewski, były prefekt kon-

gregacji Edukacji Katolickiej, został odznaczony 

medalem „Pro Patria”. Wyróżnienie, nadawane 

przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych, zostało wręczone 

podczas uroczystości na Zamku Królewskim 

w Warszawie. 

Niedziela, nr 5, 29 I 2017, str. 5 

Order od Papieża 

Prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski został Ko-

mandorem Orderu Świętego Grzegorza Wielkie-

go. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym 

Uniwersytetu Warszawskiego.  

Naukowiec był m.in. w ścisłym gronie tłuma-

czy procesu beatyfikacyjnego abp. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego, o. Maksymiliana Marii 

Kolbego oraz błogosławionych: o. Honorata 

Koźmińskiego, m. Marii Karłowskiej, Sancji 

Szymkowiak i m. Marii Darowskiej. (…)  

Uroczystość wręczenia komandorii odbyła się 

w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Wyróż-

nienie wybitnemu naukowcowi wręczył metro-

polita warszawski kard. Kazimierz Nycz, a lau-

dację na cześć laureata wygłosił bp Piotr Libera, 

ordynariusz diecezji płockiej. 

Order Świętego Grzegorza Wielkiego został 

ustanowiony przez Grzegorza XVI w 1831 r. 

Wyróżnienie to jest jednym z najważniejszych 

odznaczeń nadawanych osobom świeckim za za-

sługi dla Kościoła katolickiego. Do tej pory tytuł 

Komandora Orderu otrzymało jedynie 14 Pola-

ków. 

Andrzej Tarwid, Niedziela, nr 5, 29 I 2017, str. 

28 

http://niedziela.pl/artykul/129040/nd/Order-od-

Papieza 

http://ako.poznan.pl/7572/#more-7572
http://niedziela.pl/artykul/129040/nd/Order-od-Papieza
http://niedziela.pl/artykul/129040/nd/Order-od-Papieza
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„Człowiek Wolności 2016” tygodnika „wSieci” 

Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawie-

dliwości jest czwartym laureatem nagrody 

„Człowiek Wolności”. Laudację na cześć laureata 

wygłosił Piotr Zaręba. W poprzednich latach tytu-

łem „Człowieka Wolności” tygodnika „wSieci” 

zostali uhonorowani: prof. Krzysztof Szwagrzyk, 

historyk IPN, poeta i pisarz Jarosław Rymkie-

wicz, a w 2015 r. prezydent Andrzej Duda. 

Więcej: wSieci, nr 5(218), 30 I – 5 II 2017, str. 6-12 

Paweł Lisicki, Jolanta Hajdasz i Maciej Kuciel 

z Nagrodami Głównymi Wolności Słowa SDP 

We wtorek [31 I 2017] wręczono nagrody Sto-

warzyszenia Dziennikarzy Polskich za 2016 r. 

Nagrodę Główną Wolności Słowa za publikację 

w obronie demokracji i praworządności ufundo-

waną przez Zarząd Główny SDP otrzymał redak-

tor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki za 

książkę „Krew na naszych rękach?”.  

Dwie równorzędne nagrody otrzymali Jolanta 

Hajdasz za film dokumentalny „Żołnierz Nie-

złomny Kościoła” oraz Maciej Kuciel za reportaż 

„Sędzia” (Superwizjer TVN). 

Laur SDP 2016 otrzymał red. naczelny  

tygodnika „Niedziela”. ks. Ireneusz Skubiś 

Na statuetce, którą wręczono laureatowi, wid-

nieje napis: „Kapłanowi i Polakowi - wielkiego 

sumienia”. 

Ksiądz Ireneusz, w wielkiej polskiej rodzinie 

dziennikarzy jest wzorem, autorytetem, nauczy-

cielem, ale równocześnie skromnym cotygodnio-

wym felietonistą i komentatorem, osobą w ni-

czym nie narzucającą się swoim odbiorcom, bo 

zawsze tak samo zatroskany o kondycję religijną 

i obywatelską rodaków — mówił Wojciech Resz-

czyński w laudacji. 

CZYTAJ WIĘCEJ: Gratulujemy! Dziennika-

rze „wSieci” Marek Pyza i Marcin Wikło laure-

atami Nagrody Głównej Watergate SDP! (…) 

autor: wSumie.pl 

http://wpolityce.pl/media/325668-pawel-lisicki-

jolanta-hajdasz-i-maciej-kuciel-z-nagrodami-

glownymi-wolnosci-slowa-sdp 

Pierwszy ksiądz z laurem SDP 

Artur Stelmasiak, Niedziela, nr 7, 

12 II 2017, str. 26-27 

Order Orła Białego dla kard. Dziwisza 

Emerytowany metropolita krakowski kard. Sta-

nisław Dziwisz został uhonorowany najwyższym 

odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Bia-

łego. Uroczystość odbyła się 28 stycznia, bezpo-

średnio po ingresie abp. Marka Jędraszewskiego. 

Prezydent RP Andrzej Duda, wręczając odzna-

czenie, przypomniał zasługi kardynała Dziwisza 

dla Polski. (…) 

Ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny, nr 5, rok 

XCIV, 5 II 2017, str. 6 

Nagroda „Źródła” dla Lecha Polakiewicza 

Już po raz 21. Tygodnik Rodzin Katolickich 

„Źródło” wręczył nagrodę im. Sługi Bożego Je-

rzego Ciesielskiego, ojca rodziny. Tym razem 

otrzymał ją Lech Polakiewicz, który od 2004 ro-

ku wraz ze swoją małżonką prowadzi „Audycję 

dla małżonków i rodziców” w Radiu Maryja. 

Uroczystość odbyła się w Sali Senackiej Poli-

techniki Krakowskiej. Rozpoczęła się modlitwą 

„Anioł Pański”. Zebranych na spotkaniu przywi-

tał prof. Janusz Kawecki, który przypomniał, że 

w tym roku Tygodnik Rodzin Katolickich ob-

chodzi 25-lecie powstania. (…) 

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

polsce/174675,nagroda-zrodla-dla-lecha-

polakiewicza.html 

Nagroda Prezydenta RP  

„Zasłużony dla Polszczyzny” 

Laur dla poety 

Wojciech Wencel, poeta, publicysta, felietoni-

sta tygodnika „wSieci”, został laureatem Nagro-

dy Prezydenta RP „Zasłużony dla Polszczyzny”. 

(…) 

wSieci, nr 9 (222), 27 II – 5 III 2017, str. 8 

Zamieszkać w polszczyźnie 

Język Wojciecha Wencla dzieli? Oczywiście. 

Jak każdy język, który ma coś ciekawego do 

powiedzenia. (…) 

W najbardziej chyba poruszającym „Pamiętni-

ku z Krakowskiego Przedmieścia” Wencel 

przedstawia obrazy współczesnej Warszawy, w 

której pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej 

miesza się z cynizmem i obojętnością. Na to 

wszystko nakładają się migawki z powstań – 

warszawskiego i styczniowego. Całość zaś spina 

obraz Drogi Krzyżowej. 

I właśnie tu w odbiorze twórczości Wojciecha 

Wencla pojawia się problem. Dopóki porusza on 

w swojej poezji sprawy prywatne, to przeciwni-

cy zarzucają mu co najwyżej anachronizm. Ale 

kiedy dotyka tematu wspólnoty narodowej, 

a zwłaszcza kiedy czyni to w publicystyce – któ-

ra zawsze płynie pod prąd obowiązującym mo-

dom – staje się dla niektórych czytelników nie-

bezpieczny. Smutnym przykładem takiego od-

bioru jest votum separatum, które na stronie Ra-

dy Języka Polskiego opublikowali członkowie 

http://wpolityce.pl/media/325668-pawel-lisicki-jolanta-hajdasz-i-maciej-kuciel-z-nagrodami-glownymi-wolnosci-slowa-sdp
http://wpolityce.pl/media/325668-pawel-lisicki-jolanta-hajdasz-i-maciej-kuciel-z-nagrodami-glownymi-wolnosci-slowa-sdp
http://wpolityce.pl/media/325668-pawel-lisicki-jolanta-hajdasz-i-maciej-kuciel-z-nagrodami-glownymi-wolnosci-slowa-sdp
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/174675,nagroda-zrodla-dla-lecha-polakiewicza.html
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/174675,nagroda-zrodla-dla-lecha-polakiewicza.html
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/174675,nagroda-zrodla-dla-lecha-polakiewicza.html
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kapituły nagrody „Zasłużony dla Polszczyzny”: 

Jerzy Bralczyk, Katarzyna Kłosińska i Andrzej 

Markowski, a które poparli także laureaci z lat 

ubiegłych: Jerzy Bartmiński, Jan Miodek, Walery 

Pisarek i Jadwiga Puzynina. 

Przykro to powiedzieć, ale sygnatariusze wy-

stawiają sobie nie najlepsze świadectwo, pisząc, 

że mieli „okazję poznać kandydaturę p. Wojcie-

cha Wencla dopiero na posiedzeniu kapituły, 

a zapoznać się z tekstami jego utworów dopiero 

po tym, jak to posiedzenie się zakończyło”. 

Oznacza to bowiem, że wybitni językoznawcy, 

profesorowie polonistyki, nie śledzą w ogóle pol-

skiej literatury współczesnej. W przeciwnym ra-

zie wstydziliby się przyznać, że nie znają wierszy 

jednego z najciekawszych obecnie polskich po-

etów, od połowy lat 90. docenianego wieloma 

prestiżowymi nagrodami literackimi. (…) 

Język powinien nas łączyć, jednak naiwnością 

byłoby sądzić, że nigdy nie może dzielić. Język to 

nie jest neutralna papka, wehikuł, od którego da 

się odciąć osobę – jej emocje i wizję świata. One 

zawsze znajdą odzwierciedlenie w języku, który 

bywa jak miecz obosieczny. Jeśli tylko nie obra-

żamy naszych przeciwników, nie zastępujemy ar-

gumentów wyzwiskami – a nie zauważyłem, by 

Wojciech Wencel gdziekolwiek to czynił – po-

sługiwanie się tym mieczem jest walką czystą 

i szlachetną. (…) 

Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, 

 nr 9, rok XCIV, 5 III 2017, str. 64-65 

http://gosc.pl/doc/3725965.Zamieszkac-w-

polszczyznie 

Nagroda dla abp. Damiana Zimonia 

Polskie Towarzystwo Teologiczne przyznało 

byłemu metropolicie katowickiemu medal Bene 

Merenti. Odznaczenie wręczył abp Marek Jędra-

szewski. (…) 

Polskiego Towarzystwo Teologicznego uhono-

rowało abp. Zimonia za "twórczy wkład w kształ-

towanie polskiej teologii i rozwój Towarzystwa".                                  

Ks. Rafał Skitek 

http://katowice.gosc.pl/doc/3725439.Nagroda-

dla-abp-Damiana-Zimonia 

Ojciec Edward nagrodzony 

Już po raz 6. Rozdano nagrody im. Jana Rodo-

wicza „Anody”, wyróżnienie przyznawane przez 

Muzeum Powstania Warszawskiego. (…) 

Za całokształt dokonań postawę życiową na-

grodzono werbistę o. Edwarda Konkola, twórcę 

białostockiego Stowarzyszenia Pomocy rodzinie 

„Droga”. (…) 

Laureatem nagrody w kategorii za wyjątkowy 

czyn został Łukasz Walkowiak z Głogowińca. 

Pomógł niepełnosprawnemu mężczyźnie wydo-

stać się z płonącego baraku.  

Siostry Marta Krzeptowska i Maria Krzeptow-

ska-Marusarz otrzymały wyróżnienie za zaanga-

żowanie i działalność społeczną. (…) 

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny,  

nr 10, rok XCIV, 12 III 2017, str. 7  

Andrzej Gwiazda laureatem nagrody 

im. Lecha Kaczyńskiego 

„Dziękuję za przyznanie nagrody Andrzejowi 

Gwieździe, który był dla Lecha Kaczyńskiego 

postacią pomnikową” - powiedział prezydent 

Andrzej Duda podczas uroczystej gali przyzna-

nia nagrody im. prezydenta Lecha Kaczyńskie-

go. Statuetka przyznawana przez Ruch Społecz-

ny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

w tym roku trafiła do Andrzeja Gwiazdy. (…) 

Pozostawał niezłomny w swoich przekonaniach 

i dążeniu do prawdy. Nigdy się nie bał, nie szedł 

na kompromisy i nie pozwalał na to, by ponie-

wierano ludzi, dla których ważna była Rzeczpo-

spolita. Za to dziękuję i ja, panie Andrzeju, przy-

łączając się do gratulacji. Jest Pan z całą pewno-

ścią tak godnym laureatem nagrody im. Lecha 

Kaczyńskiego jak mało kto - zakończył. (…) 

Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego przyznawa-

na jest wybitnym osobom, które dobrze służą na-

rodowi polskiemu. Wśród laureatów z poprzed-

nich lat są: prezydent Andrzej Duda, Krzysztof 

Wyszkowski, prof. Krzysztof Szwagrzyk, Zofia 

Romaszewska, Władysław Stasiak. (…) 

http://wpolityce.pl/polityka/330964-nasza-

relacja-andrzej-gwiazda-laureatem-nagrody-im-

lecha-kaczynskiego-prezydent-duda-obaj-byli-

nieznosnie-uparci-w-dazeniu-do-sprawiedliwej-

polski 

Orły 2017 rozdane! 

W Teatrze Polskim w Warszawie po raz 19. 

w historii rozdano Polskie Nagrody Filmowe Or-

ły 2017. Najważniejsza statuetka - za najlepszy 

film - powędrowała do obrazu „Wołyń” w reży-

serii Wojciecha Smarzowskiego. (…) 

http://niezalezna.pl/95735-orly-2017-rozdane-

wolyn-najlepszym-filmem-i-z-najwieksza-

liczba-statuetek 

Order Orła Białego dla kard. Jaworskiego 

Kard. Marian Jaworski otrzymał Order Orła 

Białego: „W uznaniu znamienitych zasług dla 

odbudowania życia religijnego na kresach 

Wschodnich, pogłębiania dialogu ekumeniczne-

http://katowice.gosc.pl/doc/3725439.Nagroda-dla-abp-Damiana-Zimonia
http://katowice.gosc.pl/doc/3725439.Nagroda-dla-abp-Damiana-Zimonia
http://wpolityce.pl/polityka/330964-nasza-relacja-andrzej-gwiazda-laureatem-nagrody-im-lecha-kaczynskiego-prezydent-duda-obaj-byli-nieznosnie-uparci-w-dazeniu-do-sprawiedliwej-polski
http://wpolityce.pl/polityka/330964-nasza-relacja-andrzej-gwiazda-laureatem-nagrody-im-lecha-kaczynskiego-prezydent-duda-obaj-byli-nieznosnie-uparci-w-dazeniu-do-sprawiedliwej-polski
http://wpolityce.pl/polityka/330964-nasza-relacja-andrzej-gwiazda-laureatem-nagrody-im-lecha-kaczynskiego-prezydent-duda-obaj-byli-nieznosnie-uparci-w-dazeniu-do-sprawiedliwej-polski
http://wpolityce.pl/polityka/330964-nasza-relacja-andrzej-gwiazda-laureatem-nagrody-im-lecha-kaczynskiego-prezydent-duda-obaj-byli-nieznosnie-uparci-w-dazeniu-do-sprawiedliwej-polski
http://wpolityce.pl/polityka/330964-nasza-relacja-andrzej-gwiazda-laureatem-nagrody-im-lecha-kaczynskiego-prezydent-duda-obaj-byli-nieznosnie-uparci-w-dazeniu-do-sprawiedliwej-polski
http://niezalezna.pl/95735-orly-2017-rozdane-wolyn-najlepszym-filmem-i-z-najwieksza-liczba-statuetek
http://niezalezna.pl/95735-orly-2017-rozdane-wolyn-najlepszym-filmem-i-z-najwieksza-liczba-statuetek
http://niezalezna.pl/95735-orly-2017-rozdane-wolyn-najlepszym-filmem-i-z-najwieksza-liczba-statuetek
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go oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie fi-

lozofii i teologii”. Order wręczył prezydent RP 

Andrzej Duda 13 marca 2017 r. Uroczystość od-

była się w krakowskim mieszkaniu kard. Jawor-

skiego. 

http://niedziela.pl/artykul/27658/Kard-Marian-

Jaworski-odznaczony-Orderem 

Marta Mastyło, Niedziela, nr 13, 26 III 2017, str. 9  

opracował Stanisław Waluś 

 

 

Zmarli w ostatnim czasie 
 

19 lutego zmarł pułkownik Jan Kudła 

Pożegnanie pułkownika Kudły 

W Zielonej Górze odbył się w środę pogrzeb 

płk. Jana Kudły - żołnierza armii gen. Andersa 

i gen. Maczka. (…) Służył w 1. Dywizji Pancer-

nej, z którą uczestniczył w walkach we Francji, 

Belgii, Holandii i Niemczech. 

W lipcu 1945 r. nawiązał kontakt z oficerem 

służb specjalnych Polskich Sił Zbrojnych na Za-

chodzie i podjął szkolenie przygotowujące do 

konspiracji w Polsce. W listopadzie 1946 r. został 

mianowany dowódcą organizacji „Wolność 

i Niezawisłość” w rejonie Wielkopolski. W 1951 

r. płk Kudła został aresztowany przez Urząd Bez-

pieczeństwa i skazany na 15 lat więzienia.   

PAP, Nasz Dziennik, nr 45 (5798), 23 II 2017, 

str. 3 

Z Internetu (wybrane): 

Zielona Góra: zmarł Żołnierz Wyklęty pułkownik 

Jan Kudła 

W wieku 91 lat zmarł płk Jan Kudła 

W Zielonej Górze zmarł Żołnierz Wyklęty puł-

kownik Jan Kudła 

Zmarł Żołnierz Wyklęty płk Jan Kudła - jeden 

z dowódców WiN oraz żołnierz armii gen. An-

dersa i gen. Maczka 

Zmarł Żołnierz Wyklęty - płk Jan Kudła, żołnierz 

armii gen. Andersa i gen. Maczka 

1 marca 2017 r. zmarła Zuzanna Czajkowska 

Pani Zuzanna 

Pożegnanie zmarłej 1 marca br. Zuzanny Czaj-

kowskiej miało miejsce w Warszawie. (…0 Wy-

chowywała się w rodzinie o silnych korzeniach 

katolickich i patriotycznych. Kiedy wybuchło 

Powstanie Warszawskie, stanęła do walki z nie-

mieckim okupantem. (…) 

Syn Zuzanny Aleksander Czajkowski-Ładysz 

wspomina: - Władza komunistyczna szukała spo-

soby na babcię. (…) 

Z więzienia Zuzanna wyszła po dwóch latach 

w 1952 roku. Została z niczym. Władza nałożyła 

na nią zakaz pracy i studiów. Ostatecznie jednak 

pozwolono ją zatrudnić. Swoją karierę 

dziennikarską zaczynała w mrocznych czasach 

stalinizmu. (…) Kiedy powstał „Tygodnik 

Solidarność”, rozpoczęła z nim współpracę jako 

redaktor dokumentalista. Nieprzerwanie 

pracowała do ostatniego dnia przed delegalizacja 

„TS”. Komuniści bacznie kontrolowali jej 

poczynania, a za pracę zawodową, popieranie 

Solidarności i wartości, którymi się w życiu 

kierowała, była nękana. (…) 

Izabela Kozłowska, Tygodnik Solidarność, 

 nr 11 (1473), 17 III 2017, str. 32-33 

Z Internetu (wybrane): 

Nie żyje dziennikarka Zuzanna Czajkowska. 

Uczestniczka Powstania Warszawskiego 

Nie żyje Zuzanna Czajkowska, dziennikarka 

i krytyk muzyczny 

Warszawa: Nie żyje Zuzanna Czajkowska, 

dziennikarka i krytyk muzyczny 

Zmarła dziennikarka Zuzanna Czajkowska. Mia-

ła 86 lat 

Zuzanna Czajkowska - "Miała w sobie odwagę, 

stając w prawdzie, za co nieraz słono płaciła" 

4 marca 2017 r. zmarł  

ks. Henryk Kietliński SAC  

Świadczył o historii 

W Warszawie w wieku 84 lat zmarł ks. Henryk 

Kietliński SAC, były przełożony prowincji pallo-

tynów, kapelan środowisk Powstania Warszaw-

skiego. (…) Przez ostatnich kilkanaście lat pro-

wadził modlitwę przy pomniku „Gloria Victis” 

na warszawskich Powązkach w kolejne rocznice 

wybuchu Powstania Warszawskiego. (…) Mimo 

wieku, choroby jeździł na spotkania z młodzieżą 

do szkół noszących imię związane z Armią Kra-

jową czy z Powstaniem Warszawskim. (…) 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 55 (5808), 7 III 2017, str. 10 

Z Internetu (wybrane):  

Ołtarzew: Pożegnanie śp. ks. Henryka 

Pogrzeb ś.p. ks. Henryka Kietlińskiego SAC 

Zmarł ks. Henryk Kietliński, były przełożony 

pallotynów w Polsce 

Zmarł ksiądz Henryk Kietliński. Pogrzeb w śro-

dę 

Zmarł szaroszeregowiec - ks. Henryk Kietliński 

SAC 
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7 marca 2017 r. zmarł bp Tadeusz Rybak 

Kochał Chrystusa i Kościół 

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

nr 56 (5809), str. 11 

Zmarł bp Tadeusz Rybak 

We wtorek 7 marca po długiej chorobie zmarł 

emerytowany biskup legnicki Tadeusz Rybak. 

(…) Od 1983 r. bp Rybak był przewodniczącym 

Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpa-

sterstwa Liturgicznego. W tym czasie komisja 

przygotowała niemal wszystkie księgi liturgiczne, 

jakimi posługujemy się obecnie w Polsce. (…) 

Ks. Tomasz Jaklewicz, Gość Niedzielny,  

nr 11, rok XCIV, 19 III 2017, str. 6 

Biskup Tadeusz Rybak nie żyje 

KAI, Niedziela, nr 12, 19 III 2017, str. 9 

Z Internetu (wybrane): 

Legnica: zmarł biskup-senior Tadeusz Rybak 

Nie żyje pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak 

Zmarł biskup Tadeusz Rybak, ordynariusz diece-

zji legnickiej 

Zmarł biskup Tadeusz Rybak. Miał 88 lat  

Zmarł bp Tadeusz Rybak – pierwszy biskup die-

cezji legnickiej 

15 marca 2017 r. zmarł Wojciech Młynarski  

Nie żyje Wojciech Młynarski 

15 marca po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 

Wojciech Młynarski: bard, poeta, artysta kabare-

towy, autor piosenek, ale też dramaturg, scena-

rzysta i reżyser teatralny. (…) Za słynny spektakl 

„Róbmy swoje”, opiewający ponure czasy po-

czątku lat 80., otrzymał Nagrodę Kultury Soli-

darności. (…) 

Tygodnik Solidarność, nr 12 (1474),  

24 III 2017, str. 7 

Tytan rymowanego intelektu 

Ryszard Makowski, wSieci, nr 12 (225),  

20-26 III 2017, str. 50-51 

Dalej w zielone gramy 

Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, nr 12, 

rok XCIV, 26 III 2017, str. 66-67 

Przedostatni walc 

Andrzej Berezowski, Tygodnik Solidarność,  

nr 13 (1475), 31 III 2017, str. 56-57 

Z Internetu (wybrane):  

Nie żyje Wojciech Młynarski 

Nie żyje Wojciech Młynarski. Poeta przegrał 

walkę z chorobą 

Nie żyje Wojciech Młynarski. „To koniec pewnej 

epoki” 

Wojciech Młynarski nie żyje. Artysta miał 76 lat  

Zmarł Wojciech Młynarski 

21 marca 2017 r. zmarł Piotr Małoszewski 

O śmierci zwierzchnika polskich bożogrobców 

poinformował kard. Kazimierz Nycz, który jest 

Wielkim Przeorem Zwierzchnictwa Zakonu Ry-

cerskiego Świętego Grobu Bożego w Polsce. 

Zmarły miał 67 lat. 

Przez wiele lat był m.in. wiceprzewodniczą-

cym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Za-

chodniej i dyrektorem Szkoły Przedmiotów Oj-

czystych działającej przy Polskiej Misji Katolic-

kiej w stolicy Bawarii. Współtworzył też Chrze-

ścijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Trady-

cji i Języka Polskiego w Niemczech.  

„Jestem w pełni przekonany, że Polonia prze-

trwała poza Polską tylko dzięki polskim para-

fiom. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu się na 

rzecz polskości naszych księży i osób świeckich. 

Przy parafiach oprócz pracy duszpasterskiej sku-

piamy się przede wszystkim na działalności 

oświatowej, kulturalnej i patriotycznej. To się 

nie zmienia, tak było w przeszłości i tak pozo-

stanie…” - mówił prof. Małoszewski w rozmo-

wie z KAI przed rokiem.  

Mieszkając na stałe w Niemczech, zaangażo-

wał się w działalność polonijną, m.in. w struktu-

rach katolików świeckich w Polskiej Misji Kato-

lickiej, której przez lata był sekretarzem i prze-

wodniczącym. Był współzałożycielem i wice-

przewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum 

Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego 

w Niemczech. W 2000 r. został odznaczony 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

a niespełna cztery lata później Złotym Medalem 

Wspólnoty Polskiej. W 2006 r. dołączył do Za-

konu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Je-

rozolimie. W marcu został nowym zwierzchni-

kiem polskich bożogrobców, zastępując na tym 

urzędzie Karola Szlenkera. 

25 marca 2017 r. zmarł Paweł Zarzeczny 

List biskupa włocławskiego Alojzego Meringa 

do redaktora naczelnego „GP”  

Tomasza Sakiewicza 

Wielce szanowny Panie Redaktorze! 

Na Pańskie ręce przesyłam wyrazy głębokiego 

smutku z powodu śmierci śp. pana redaktora 

Pawła Zarzeckiego. 

Kiedy tylko pozwalał mi na to czas, oglądałem 

Jego program w Telewizji Republika o godz. 

20.30. Byłem i jestem ogromnie wdzięczny za 

kulturę, mądrość oraz jasne i logiczne wypowie-

dzi pana Pawła. Śledziłem Jego ostatnie, piątko-

we spotkanie z widzami. 



 31 

Zostawia po sobie niemożliwa do zapełnienia 

pustkę. 

Naszego Zmarłego Brata wspieram wdzięczną 

pamięcią i modlitwą, aby Pan Bóg – w którego 

wierzył – obdarzył Go pokojem i radością w kró-

lestwie niebieskim. 

 + Wiesław Alojzy Mering 

 BISKUP WŁOCŁAWSKI 

Włocławek, dnia 28 marca 2017  

Ostatnia droga Pawła 

Krzysztof Oliwa, Gazeta Polska Codziennie,  

nr 77 (1689), 01-02 IV 2017, str. 20 

Z Internetu (wybrane):  

Nie żyje Paweł Zarzeczny. Znany dziennikarz 

sportowy miał 56 lat 

Paweł Zarzeczny nie żyje 

Paweł Zarzeczny NIE ŻYJE. Zmarła legenda 

dziennikarstwa sportowego 

Zmarł dziennikarz Paweł Zarzeczny 

Zmarł Paweł Zarzeczny. Wybitny felietonista, 

dziennikarz sportowy. „W niebie też będzie nie-

podrabialny” 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2017 
Marzec: Ewangelizacyjna: Aby prześladowani 

chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Ko-

ścioła przez modlitwę i w postaci pomocy mate-

rialnej. 

Kwiecień: Powszechna: Aby młodzież umiała 

odpowiadać na swoje powołanie, rozważają po-

ważnie również możliwość poświecenia się Panu 

w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 
Czwartek w godz. 16.00 – 18.00. 40-006 Kato-

wice, ul. Warszawska 6/305. Wśród dyżurujących 

są: Piotr Pietrasz i Rajmund Rał – członkowie 

KIK w Katowicach. 

 

Zaproszenie 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym zaprasza na 

filmy, które będą wyświetlane w środy o godz. 

18.45 (po wieczornej Mszy św.) w sali przy ko-

ściele pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bo-

żej Uzdrowienia Chorych: 

24.05.2017 – Fatima ujawnia swe tajemnice, 

28.06.2017 - Ja Jestem, 

27.09.2017 - Ojciec Pio, 

25.10.2017 – Klucze do Królestwa. Od Jana 

Pawła II do Benedykta XVI, 

22.11.2017 - Bóg nie Umarł, 

27.12.2017 - Ludzie Boga. 

 

Pielgrzymka do sanktuarium 

 Matki Bożej Boguckiej 
Piesza pielgrzymka Klub Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolic-

kich Archidiecezji Katowickiej i  

Piesza pielgrzymka Klub Związku Górnoślą-

skiego – Koła Bogucice odbędzie się w niedzielę 

21 maja 2016 r. Wyjście sprzed kościoła Ma-

riackiego w Katowicach o 15.30. Następnie 

przejście ulicami miasta do Bogucic, gdzie o 

godz. 17.00 będzie sprawowana Msza św. w 

Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. Po Mszy 

św. spotkanie uczestników pielgrzymki. 

 

Rekolekcje KIK w Kokoszycach 
Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu 

rekolekcyjnym w Kokoszycach odbędą się od 

piątku do niedzieli 22 – 24 września 2016 r. Re-

kolekcje będzie prowadził ks. dr Stanisław Pu-

chała. Temat: „Idźcie i głoście”. Zapisy przyjmu-

je Jan Mikos tel. 32/2544060 lub kom. 

697684666. Wyjazd autokaru godz. 14:00 z Ty-

siąclecia Dolnego w Katowicach i 14:15 z Pl. 

Andrzeja w Katowicach - w pobliżu Sądu. Koszt 

rekolekcji z przejazdami 170 zł. 

 

Pielgrzymka KIK na Jasną Górę 
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligen-

cji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 

w sobotę 18 listopada 2016 r. Zapisy Jan Mikos 

tel. 32/2544060 lub kom. 697684666. Wyjazd 

godz. 7:00 z parkingu przy kościele na Dolnym 

Tysiącleciu w Katowicach i 7:15 z pl. Andrzeja 

w Katowicach – w pobliżu Sądu. Koszt 30 zł. 

 

 RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK 

KIK W KATOWICACH NA 2017 ROK  

(Organizator Jan Mikos) 

22 kwietnia - Kraków-Podgórze - Sanktuarium 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Kraków-

Łagiewniki Bazylika Miłosierdzia Bożego. 

Święto Miłosierdzia Bożego. Wyjazd godz. 7:00 

z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja. Przyjazd ok. 

18:00. Koszt 35 zł. Świadczenia: przejazd, ubez-

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
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pieczenie opłaty drogowe, parkingowe, przewod-

nik miejscowy.  

27 maja - Wieluń - Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia. Klasztor Ojców Augustianów. Wy-

jazd godz. 7:00 z parafii, 7:15 z Pl. Andrzeja, 

przyjazd ok. godz. 20:00. Koszt 40 zł. Świadcze-

nia: przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, par-

kingowe, przewodnik miejscowy.  

17-25 czerwca - 9 dni. Norwegia śladami św. 

Olafa: LILLEHAMMER - TRONDHEIM - 

STIKLESTAD - DROGA ATLANTYCKA - 

ALESUND - GEIRANGER - 

GEIRANGERFJORD - DROGA ORŁÓW - 

DROGA TROLLI - SOGNEFJORD - 

FLAMSBANA - BERGEN - VORINGFOSSEN - 

HARDANGERVIDDA - OSLO. Koszt 3990 zł + 

1250 koron norweskich na bilety wstępu, nagło-

śnienie, wjazdy do miast, opłaty drogowe, par-

kingi, przewodników lokalnych i inne wydatki 

programowe. Usługi: przejazd komfortowym au-

tokarem, 8 noclegów w hotelach ***, w pokojach 

2-os. z łazienkami, przeprawę promową na trasie 

Polska - Szwecja - Polska, 9 śniadań, 8 obiadoko-

lacji, opiekę i informację turystyczną pilota, 

ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób 

przewlekłych do 20 000 Euro i NNW do 2000 

Euro, do 5000 zł w RP.  

26-27 sierpnia - Kłodzko, Kudowa-Zdrój - 

Czermna Kaplica Czaszek, Hradec Kralowe - 

Czechy. Wyjazd godz. 7:00, z pl. Andrzeja godz. 

7:15. Koszt. 250 zł. Świadczenia: nocleg, obiado-

kolacja, śniadanie, przejazd, ubezpieczenie opłaty 

drogowe, parkingowe, przewodnik.  

9-10 września - Toruń, Gniezno. Wyjazd godz. 

7:00, z pl. Andrzeja godz. 7:15. Koszt 230 zł. 

Świadczenia: nocleg, obiadokolacja, śniadanie, 

przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkin-

gowe, przewodnik.  

22-24 września - rekolekcje w Kokoszycach.  

14 października - Jędrzejów - sanktuarium Bł. 

Wincentego Kadłubka. Wyjazd godz. 7:00, z pl. 

Andrzeja godz. 7:15. Koszt. 40 zł. Świadczenia: 

przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkin-

gowe, przewodnik miejscowy.  

18 listopada - Częstochowa.  

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos, 697 684666, 

e-mail - mikosjan@gmail.com  

Tel. prywatny 32/2544060.  

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

siącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia te-

lefonicznie.  

 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące 

spotkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. 

dr hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na 

różne pytania związane z wiarą, religią i Kościo-

łem. O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem 

Świętym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę mie-

siąca o godz. 18 w sali O.O. Oblatów, Katowice-

Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wej-

ście od podwórza, parter). Szczegółowe informa-

cje podawane są w miesięcznym programie. 

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.  

Składki: Od osoby pracującej 5 zł miesięcznie, 

co daje 60 zł na rok, od osoby niepracującej – 

3 zł, co daje 36 zł na rok, wpisowe - 10 zł. O ile 

to jest możliwe, składki prosimy wpłacać prze-

wodniczącemu sekcji. Można też wpłacać na-

szemu skarbnikowi Małgorzacie Piechoczek (na 

posiedzeniach Zarządu w czwartki o 17.00 - 

9.02, 9.03, 20.04, 11.05, 22.06, 14.09, 12.10, 

9.11 i 14.12 lub na konto KIK w Katowicach: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac 

Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice konto 

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 

Redagują: Barbara Kwaśnik, Jan Świtkowski, 

Stanisław Waluś (32-

2381797, s.walus@data.pl). 

Nakład: 330 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 

mailto:s.walus@data.pl

