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Szopka w Katowicach-Panewnikach (zdjęcie Anna Piernikarczyk, 22.12.2016 r.) 

 

Czym jest Boże Narodzenie? 

Tajemnicę Bożego Narodzenia wyjaśnia nam fragment hymnu wczesnochrześcijańskiego o Chrystusie 

uniżonym, jaki znajdujemy w Flp 2,6-8. Wierne tłumaczenie tego niezwykłego tekstu jest następujące: 

Jezus Chrystus istniejąc na sposób Boży, nie dbał o to, aby być równy Bogu, lecz ogołocił swoją egzy-

stencję przyjmując sposób istnienia jako niewolnik, stawszy się jednym z ludzi. A w (zewnętrznym) wyglą-

dzie widziany jako człowiek, upokorzył samego siebie, będąc posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżo-

wej. 

Czym więc jest Boże Narodzenie? Odwieczny Syn Boży, równy Panu Bogu stał się sługą. Obrał drogę 

dobrowolnego ogołocenia się przez wcielenie. Pozbawił się i zrezygnował z boskich przymiotów. Chry-

stus poświęcił swoją wieczną Boską tożsamość dla ludzkiego istnienia. To ogołocenie się Chrystusa przez 

wcielenie bardzo trafnie wyraził św. Paweł w 2 Kor 8,9: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, który będąc bogaty, stał się dla was ubogi, aby was swoim ubóstwem ubogacić”. Wyjątko-

wość i paradoks ogołocenia się Chrystusa przez wcielenie to wybranie przez Niego nowego sposobu ist-

nienia jako uniżonego sługi, który przyjmuje sposób życia niewolnika. Ten sposób istnienia jest przeciw-

stawieniem dla życia jako Bóg. Jezus stawszy się człowiekiem pozbawił się dobrowolnie i świadomie do-

tychczasowych Bożych prerogatyw. Chrystus sam się uniżył i upokorzył. Będąc posłusznym Bogu pod-

porządkował się Mu przyjmując śmierć na krzyżu. Był to najwyższy stopień posłuszeństwa i najniższy 

punkt upokorzenia, bo za taką była ona uznana  

Tajemnica wcielenia Syna Bożego ukazana w Bożym Narodzeniu została bardzo dokładnie wyjaśniona 

w kilku polskich kolędach ukazujących paradoks tej prawdy wiary. Oto przykłady:  

Bóg – się rodzi, moc – truchleje, Pan niebiosów – obnażony. Ogień – krzepnie, blask – ciemnieje. Ma 

granice – Nieskończony. Wzgardzony – okryty chwałą. Śmiertelny – Król nad wiekami. A Słowo ciałem 

się stało, i mieszkało między nami. Cóż masz? Niebo – nad ziemiany. Bóg – porzucił szczęście swoje. 
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Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało. Żeśmy byli winni 

sami. A Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami. 

Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego. Który swoje bóstwo wydał na ubóstwo, dla 

zbawienia naszego. Zawitaj Boże narodzony z przeczystej Panienki! Gdzie berło? Gdzie Twoje korony? 

Jezu malusieńki.   Ten, co wszechświat dzierży, w żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka. Bóg, Słowo 

wcielone, dzisiaj wyniszczone, dla zbawienia człowieka. O Boże! Bądź że pochwalony za Twe narodzenie. 

Racz zbawić ludzki ród zgubiony. Daj duszy zbawienie.  

Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie? Droższy widok niż ma niebo – w maleńkiej osobie.   Zbawicielu 

drogi, tak żeś to ubogi! Opuściłeś śliczne niebo – obrałeś barłogi!   Czy żeś nie mógł sobie w największej 

ozdobie obrać pałacu drogiego – nie w tym leżeć żłobie? 

Ach, witajże pożądana perło droga z nieba... W ciele ludzkim Bóg jest skryty... Czyli nie dość, Boskie 

Dziecię, żeś na świecie z nami? Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami! Malusieńki Jezu w żłobie, co 

za wielka miłość w Tobie! Czyliż nie są wielkie dziwy: w ciele ludzkim – Bóg prawdziwy przyszedł na 

zbawienie człowieka. 

Do szopy, hej, pasterze! Do szopy, bo tam cud! Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.   Padnijmy 

na kolana! To Dziecię – to nasz Bóg. Witajmy swego Pana, miłości złóżmy dług!   Bóg, Stwórca wiecznej 

chwały, Bóg godzien wszelkiej czci! Patrz! W szopie tej zbutwiałej, jak słodko oto śpi. 

Mizerna, cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami, śpiący w promieniach 

Jezus mały.   Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony! Mądrość Mądrości, Świa-

tłość Światłości, Bóg – Człowiek tu wcielony! 

Niepojęte dary dla nas daje dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy: Gdy się wieczne Słowo ciałem staje mocą 

swojej cudownej sprawy! Nędzę świata precz odmiata, a płaczliwe jęczenia w dźwięków głosy pod niebio-

sy i w wesele zamienia. Stąd dziś wszyscy weseli! Wyśpiewują anieli: Niechaj chwała Bogu będzie w nie-

bie, a na ziemi pokój ludowi. 

Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi. Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi! Łaski przynosi temu, kto prosi. 

Odpuszcza grzechy, daje pociechy. O, Panie nasz święty, cud niepojęty. 

Śpiewając te kolędy zgłębiamy tajemnicę wcielenia i więcej wiemy, czym jest Boże Narodzenie. 

W setną rocznicę odzyskania przez Polaków niepodległości idźmy do Nowonarodzonego Jezusa – Bo-

żego Syna, prosząc Go o potrzebne łaski i błogosławieństwo, słowami pięknych polskich kolęd: 

Do Betlejemu, pełni radości spieszmy powitać Jezusa małego. Który dziś dla nas cudem miłości zstąpił 

na ziemię z nieba wysokiego... Spieszmy więc, spieszmy! On na nas woła. On na to przyszedł, ażeby nas 

zbawił. Otoczmy żłóbek Jego dokoła, aby nas rączką swą pobłogosławił... Witaj nam, witaj, Panie nasz 

drogi! My Ci składamy cześć i hołd pod nogi. Daj nam, abyśmy tu łaski doznali: z Tobą na wieki w niebie 

królowali.  

Podnieś rączkę, Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą! W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj 

jej siłę Swą siłą! Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami. A Słowo ciałem się stało, 

i mieszkało między nami. 

Ks. Józef Kozyra 

 

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

Rokiem Świętego Stanisława Kostki, Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, 

Rokiem Zbigniewa Herberta, Rokiem Ireny Sendlerowej, Rokiem 250-lecia Konfederacji 

Barskiej, Rokiem Powstania Wielkopolskiego, Rokiem Praw Kobiet, Rokiem Harcerstwa, 

Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Rokiem Prawd  

Polaków spod Znaku Rodła, Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego 
 

100. rocznica początku Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 1918 r. 

70. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – 10 grudnia 1948 r. 

30. rocznica posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II 

Chistifideles laici – 30 grudnia 1988 r. 

25. rocznica Katolickiej Agencji Informacyjnej - początek działalności 1 grudnia 1993 r. 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 14 XI 2018 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów pol-

skich. Katechizm Kościoła Katolickiego przypo-

mina nam, że «prawda lub prawdomówność jest 

cnotą, która polega na tym, by się okazywać 

prawdziwym w swoich czynach i mówić to, co 

prawdziwe w swoich słowach, wystrzegając się 

dwulicowości, udawania i obłudy» (nr 2505). 

Niech to pomaga nam wzrastać w bratniej miło-

ści, sprawiedliwości i w odważnym wyznawaniu 

wiary. Nich będzie pochwalony Jezus Chrystus.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 14 XI 2018 
 

Audiencja ogólna – środa 21 XI 2018 r. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. W 

sposób szczególny pozdrawiam obecnych tu 

członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi 

Lwowskiej na Ukrainie. Jak powiedziałem nieco 

wcześniej przykazania ukierunkowują nas na du-

chowej drodze i uwrażliwiają nasze serca, aby-

śmy potrafili odkryć nasze słabości i złe pragnie-

nia, i pokornie zawierzyć je miłosierdziu Boga. 

Jego łaska i błogosławieństwo niech stale Wam 

towarzyszy. ” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 21 XI 2018 
 

Audiencja ogólna – środa 28 XI 2018 r. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów pol-

skich, a szczególnie Organizatorów wystawy, 

otwartej wczoraj w Papieskim Uniwersytecie 

Urbanianum, poświęconej polskiej Rodzinie Ul-

mów, rozstrzelanej w czasie II wojny światowej 

przez niemieckich nazistów za ukrywanie i nie-

sienie pomocy Żydom. W kontekście rozważań o 

Dekalogu, niech ta wielodzietna Rodzina Sług 

Bożych, oczekujących na beatyfikację, będzie dla 

wszystkich przykładem wierności Bogu i Jego 

przykazaniom, miłości bliźniego oraz szacunku 

dla ludzkiej godności. Wszystkim wam z serca 

błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 28 XI 2018 
 

Audiencja ogólna – środa 5 XII 2018 r. 

„Witam polskich pielgrzymów. W sposób 

szczególny pozdrawiam redaktorów Sekcji Pol-

skiej Radia Watykańskiego, która w tych dniach 

obchodzi 80.rocznicę założenia. Dziękuję wam za 

waszą służbę dla Papieża i dla Kościoła. W naj-

bliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie 

XIX Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na 

Wschodzie. Z wdzięcznością myślę o wszystkich, 

którzy przez modlitwę i konkretne dzieła wspie-

rają wspólnoty kościelne w krajach sąsiadują-

cych. Wszystkim życzę spokojnego i pełnego 

łask czasu Adwentu. Z serca wam błogosławię.” 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 5 XI 2018 

 

 

Rok 2018 – Rokiem Jubileuszu  

100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  
 

(ciąg dalszy z listopadowego numeru „Dlatego”) 

 

Narodowe Święto Niepodległości  

w Sułkowicach 
 

100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-

ległości obchodziłem w Sułkowicach (małe mia-

steczko opodal Kalwarii Zebrzydowskiej). Uro-

czyste obchody tej rocznicy poprzedzone były 

w sobotę10 XI 2018 r. o godz. 20.30 adoracją 

Najświętszego Sakramentu oraz modlitwą różań-

cową, w intencji Ojczyzny, które odbyły się 

w kościele parafialnym. 

W niedzielę 11 XI głównym momentem ob-

chodów była w uroczysta Msza św. w intencji 

Ojczyzny o godz. 10.00, przed którą wierni 

wkraczali do kościoła (udekorowanego na ze-

wnątrz flagami: narodową, maryjną i papieską) 

w asyście i przy dźwiękach orkiestry strażackiej. 

Mszę św. rozpoczął hymn „Gaude Mater Polo-

nia”, wykonany przez chór parafialny. Obok li-

turgicznych śpiewów, w czasie nabożeństwa 

wybrzmiewały także religijne pieśni patriotyczne 

(„Nie rzucim, Chryste świątyń Twych”, „Bogu-

rodzica”, „O Panie, któryś jest na niebie”, a po-

tem 14 całych zwrotek „Ciebie Boga wychwa-

lamy” z dwa razy powtórzonym zakończeniem 

„Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na 

wieki”. 

W podniosłym kazaniu ks. Proboszcz dobitnie 

podkreślił, że za naszą wolność powinniśmy 

dziękować Bogu i tym, którzy Bogu zaufali, że 

jesteśmy na tyle wolni, na ile jesteśmy z Chry-

stusem i podsumował: „Nie bądźmy niewolni-

kami ideologii, bo wolność jest tylko w Panu – 

dla nas i naszej Ojczyzny”. 

Po modlitwie do św. Michała Archanioła, koń-

cowym błogosławieństwie i śpiewie „Boże, coś 

Polskę”, wierni udali się w krótkim pochodzie do 

pomnika ofiar pacyfikacji mieszkańców Sułko-

wic przez Niemców podczas II wojny światowej. 
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Tam przy akompaniamencie orkiestry strażackiej 

odśpiewano hymn narodowy, wygłoszono oko-

licznościowe przemówienia i złożono kwiaty. 

Marek Smolik  

 

Wydarzenia 
 

Niżej dzielę się opisem wydarzeń, w których 

uczestniczyłem, lub uczestniczyli moi znajomi, 

albo miałem okazję zapoznać się z nimi pośred-

nio (plakat, wystawa pokonkursowa). Opisuję je 

w porządku chronologicznym: 

Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzeczpo-

spolitej Polskiej, 

L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 

– projekt realizowany w ramach obchodów stule-

cia odzyskania niepodległości, 

Zespół „Śląsk” dla Niepodległej, 

Konkurs w przedszkolu, 

Sesja naukowa „Śląscy strażnicy pogranicza”, 

Ojczyzna to nasz wspólny obowiązek – troska 

o dom i przyszłość, 

Koncert okolicznościowy z okazji 100. Roczni-

cy Odzyskania Niepodległości,  

Polska a Górny Śląsk, 

Arcybiskup Józef Bilczewski i odrodzenie pań-

stwa polskiego, 

Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do 

niepodległości w okresie zaborów, 

Informacje na plakatach. 

Stanisław Waluś 

 

Niepodległa. Od Czytelni Polskiej  

do Rzeczpospolitej Polskiej 

W Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, 

w Zamku Książąt Sułkowskich, ul. Wzgórze 16 

w piątek 18 maja 2018 roku otwarto wystawę 

związaną ze 100-leciem odzyskania niepodległo-

ści przez Polskę. Wystawę zwiedziłem 6 września 

2018 r. i zrobiła na mnie duże wrażenie. Urodzi-

łem się w Lipniku, powiat Biała Krakowska 

(Lipnik jest obecnie dzielnicą Bielska-Białej). 

Przypomniał mi się mój dziadek Walenty 

Żmudzki, który urodził się w Woli Drwińskiej 

(koło Bochni – Galicja) w 1887 r. i który służył 

w wojsku austriackim, a potem osiadł w Lipniku 

jako rolnik i pracował jeszcze jako kowal. 

W pierwszej sali zapoznałem się z polonikami 

z czasów austriackich. Ciekawa dla mnie była hi-

storia i działalność Czytelni Polskiej w Białej 

i Domu Polskiego w Bielsku. O ks. Stanisławie 

Stojałowskim wiedziałem już coś od dziadka, a w 

katedrze Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej jest 

tablica Jemu poświęcona. W Bielsku-Białej jest 

ulica Ks. Stanisława Stojałowskiego. W sali są 

też pamiątki związane z wymarszem ochotników 

bialskich do Legionów Polskich oraz afisze pol-

skich organizacji działających na terenie Białej 

i Bielska. 

Kolejna sala zawiera eksponaty z okresu 

I wojny światowej, kiedy to Bielsko i Biała stały 

się miastami szpitali wojskowych i uchodźców.  

W ostatniej sali zapoznałem się z eksponatami 

związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepod-

ległości oraz przyłączeniem Bielska wraz ze Ślą-

skiem Cieszyńskim do Polski.  

 
Polska w kajdanach 1. ćw. XX w., oleodruk. 

 
 

 
Sztandar z napisem: WSPÓLNA MOC TYLKO 

ZDOŁA NAS OCALIĆ i herbem Białej (dwa maki 

na zielonym polu). Po drugiej stronie sztandaru: 

KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ WRÓĆ 

WOLNOŚĆ OJCZYŹNIE. 



 5 

 
Dom Polski w Bielsku. Pod fotografią wiersz z 19. 

Października 1902. 

Po polskich kresach, gdzie ojców serca 

Leżą po walkach z śmiertelnym wrogiem, 

Od wieków stąpa Niemiec – wydzierca… 

Od wieków czycha pod chaty progiem 

Na wiarę naszą – wiarę i życie, 

Dławi przemocą i truje skrycie, 

Żyje polskiego ludu cierpieniem – 

  Niemiec wydzierca! 

Stąpa po ziemi, lecz polskie dusze 

Lecą ku słońcu, ku swemu Bogu 

(…) 

 
Afisz po lewej: Dla upamiętnienia dziejowej chwili 

ogłoszenia samoistnego PAŃSTWA POLSKIEGO 

odbędzie się w Białej w niedzielę dnia 26. listopada 

1916 UROCZYSTY OBCHÓD na który podpisany 

Komitet P. T. Publiczność zaprasza (…) 

Afisz po prawej: Liga kobiet N. K. N. [Naczelny Komi-

tet Narodowy] w Białej Polski Teatr amatorski w Nie-

dzielę 10. Grudnia 1916 W WIELKIEJ SALI „POD 

CZARNYM ORŁEM” na ogólne żądanie po raz drugi 

Królowa Przedmieścia wodewil w 5 aktach (…) 

 

 
Uroczyste nabożeństwo dziękczynno-błagalne 

w wiekopomnej chwili ogłoszenia KRÓLESTWA 

POLSKIEGO odbędzie się w sobotę dn. 11 listopada 

1916 r. o godzinie 10-tej rano w kościele parafialnym 

w Białej. (…) 

 
Po prawej pierwsza strona: KOCYNDER Nr 17 By-

tom, 1 stycznia 1921. Czasopismo wesołe – górnoślą-

skie. Rok 1921 – rok wolności dla Górnego Śląska. 

Podpis pod rysunkiem: Prusak w Nowym Roku 

z Śląska precz iść musi Odrodzony Polak do swych 

praw powróci. 

Po lewej szesnasta strona: Kolendnicy górnośląscy. 

Hej Kolenda – Kolenda!! Niech żyje POLSKA  

(Na nutę „A wczora z wieczora”). 

Wiele pięknych lasów, 

Jak za dawnych czasów, 

Lecz to dzierżą wrodzy, 

A my są ubodzy. 

Ciężko lud pracuje,  

Jednak ledwo żyje. 

Bo zyski z tej pracy, 

Biorą mu Prusacy. 

I dalej tak będzie, 

Gdy tu Niemiec będzie. 

Chcecie być więc wolni, 

I tu samodzielni: 

Za Polską głosujcie, 

Niemca się nie bójcie. 

Niemiec precz stąd musi, 

A Polska tu wróci! 
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ŻYDZI BOJOWNICY O NIEPODLEGŁOŚĆ 

POLSKI. 

 
Mapa: ROZSIEDLENIE LUDNOŚCI POLSKIEJ 

W KSIĘSTWIE CIESZYŃSKIM Kraków 1919. Na 

zachodzie: Morawy, na północy: Śląsk górny, na 

wschodzie: Galicya, na południu: Węgry. W miastach 

przeważała ludność niemiecka, a w zachodniej części 

– czeska.  

 
Przejęte niezmierną radością oznajmiają do niedawna 

ujarzmione a dziś wolne Narody, że ich zła macocha 

AUSTRYA-WIEDŹMA operowana w Zakładzie 

Wilhelma, zmarła po ciężkich kurczach na uwiąd star-

czy, przeklęta przez wszystkich, którzy mieli nie-

szczęście z nią się zetknąć.  

Ohydny jej pogrzeb odbył się w tych dniach na polach 

Macedonii, nad Piawą i za Renem. 

Niech odpoczywa w wiecznym spokoju i niechaj nig-

dy nie doczeka się zmartwychwstania 

POLACY CZECHO-SŁOWACY JUGOSŁAWIANIE  

Zakład pogrzebowy Wilsona i S-ki. 

 

 
Po lewej: Koło Ligi Kobiet N. K. N. w Białej urządza 

we wtorek dnia 23. stycznia 1917. o godz. 8. wieczo-

rem w sali hotelu pod „CZARNYM ORŁEM” ku 

uczczeniu 54-letniej rocznicy powstania 1963 

WIECZÓR STYCZNIOWY z łaskawym współudzia-

łem: (…) Czysty dochód przeznaczony na sieroty po 

Legionistach. 

Po prawej: Z okazyi imienin Komendanta JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO urządza Koło Ligi Kobiet polskich 

w sobotę 24. marca b. r. o godz. 8½ wieczorem w sali 

hotelu pod „Czarnym Orłem” Wieczór artystyczny 

(…) Słowo wstępne wypowie: WP. Zofia Moraczew-

ska. (…) Czysty dochód na fundusz wdów i sierót im. 

Piłsudskiego. (…). 

 
Bóg, do wstania użył cudu – 

I my zróbmy cud – włościanie, 

Cud ten będzie: jedność ludu 

A z Chrystusem – Polska wstanie! 

Stanisław Waluś 

 

L Międzyuczelniana Konferencja  

Metrologów – projekt realizowany  

w ramach obchodów stulecia odzyskania 

niepodległości 

10 września 2018 r. wziąłem udział w L MKM 

2018 w Szczecinie. Patronat nad konferencją ob-

jęli prezes Głównego Urzędu Miar, dr inż. Wło-

dzimierz Lewandowski; Rektor Zachodniopo-

morskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. 
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nadzw. ZUT; Komisja Metrologii Oddziału PAN 

w Katowicach (jestem jej przewodniczącym) 

i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.  

Z okazji L MKM 2018 została wydana „Księga 

jubileuszowa”. We wstępie można przeczytać: 

„Tegoroczna konferencja odbywa się w roku 

szczególnym, w którym obchodzimy 100-lecie od-

zyskania przez Polskę niepodległości. (…) Warto 

w tym miejscu wspomnieć polskich naukowców, 

którzy pracując za granicami Polski, po odzyska-

niu niepodległości powrócili do kraju, by tutaj pra-

cować dla dobra naszej Ojczyzny. (…) Jednym 

z pierwszych aktów prawnych po odzyskaniu nie-

podległości był podpisany 8 lutego 1919 roku De-

kret o miarach, a jedną z instytucji administracji 

państwowej działających od początków powstania 

II Rzeczypospolitej był Główny Urząd Miar, po-

wołany z dniem 1 kwietnia 1919 roku.” 

 
Fragment okładki materiałów konferencyjnych.  

 
Fragment czwartej strony materiałów konferencyj-

nych i Księgi jubileuszowej. Projekt realizowany 

w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległo-

ści. niepodległa POLSKA. STULECIE 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 

Uczestnicy L MKM otrzymali rów-

nież podkład do pisania i opaskę od-

blaskową z logo niepodległa. 

Konferencja uzyskała logo dzięki 

staraniom przewodniczącego Ko-

mitetu Organizacyjnego dr hab. 

inż. Dariusza Świsulskiego, profe-

sora Politechniki Gdańskiej i wiceprzewodniczą-

cego dr hab. inż. Sławomira Grysia, profesora Po-

litechniki Częstochowskiej.  

Prezes Głównego Urzędu Miar dr inż. Włodzi-

mierz Lewandowski przedstawił projekt budowy 

Kampusu laboratoriów GUM w Kielcach. Na po-

trzebę takiego kampusu zwracano uwagę już wie-

le lat temu, natomiast teraz dzięki przychylności 

obecnych władz pomysł będzie realizowany. 

Stanisław Waluś 

 

Zespół „Śląsk” dla Niepodległej 

W piątek 26 października byłem na koncercie 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w gliwickiej ka-

tedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Na koncert zapraszali Marszałek Województwa 

Śląskiego Wojciech Saługa i Biskup Gliwicki 

Jan Kopiec.  
Plakat w gliwickich para-

fiach. 

 

W imieniu biskupa Jana 

Kopca przywitał nas pro-

boszcz parafii katedralnej 

ks. Bernard Plucik. Koncert 

„Pieśń o Ojczyźnie” rozpo-

czął się „Mazurkiem Dą-

browskiego”. Usłyszeliśmy 

pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego „My 

Pierwsza Brygada” i potem między innymi (o ile 

dobrze pamiętam) „Pieśń o Ojczyźnie”, „Ułan 

i dziewczyna”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Wi-

taj Majowa Jutrzenko”, „Czerwone maki na 

Monte Cassino”. Koncert zakończyła piosenka 

„Poszła Karolinka do Gogolina”. 

 
Zespół „Śląsk” pierwszy raz w katedrze w Gliwicach. 

Krótka relacja z koncertu została zamieszczona 

w Gościu Niedzielnym, nr 44, rok XCV z 4 XI 

2018 r. w dodatku „Gość Gliwicki”, na stronie II 

(Pieśń o Ojczyźnie – Aleksandra Mider). 

Plakaty z informacją o koncercie były rozwie-

szone w gliwickich parafiach, a więcej o koncer-

cie można było dowiedzieć się ze strony: 
https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/koncert-piesn-

o-ojczyznie-zespol-slask-dla-niepodleglej-3/ 

 

Konkurs w przedszkolu 

Konkurs na prace płaskie, wykonane dowolną 

techniką został ogłoszony w Przedszkolu Miej-

skim nr 17 w Gliwicach dla wszystkich dzieci 

z przedszkola w dwóch kategoriach wiekowych: 

3 – 4 latki i 5 – 6 latki.  

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/koncert-piesn-o-ojczyznie-zespol-slask-dla-niepodleglej-3/
https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/koncert-piesn-o-ojczyznie-zespol-slask-dla-niepodleglej-3/
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KONKURS PLASTYCZNY 

„Niepodległość w oczach 

przedszkolaka” 

Cel: − rozbudzanie zainte-

resowań historią swojego 

kraju, − kształtowanie po-

staw patriotycznych, − 

rozwijanie własnej wy-

obraźni. Termin dostarcza-

nia prac: 6 listopad 2018 r. 

Organizatorzy: Anita 

Adamczyk, Małgorzata 

Krzywonos, Ewelina Lis. 

 

 

 
Tablica przy wejściu do przedszkola Prace konkurso-

we. 

Stanisław Waluś 

 

 

Śląscy strażnicy pogranicza - Sługa Boży 

ks. bp Wilhelm Pluta, ks. abp Jerzy Stroba,  

ks. kardynał Ignacy Jeż 

W ramach XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej 

w Katowicach, nawiązując do 100. Rocznicy Od-

zyskania Niepodległości, 7 listopada 2018 r. od-

była się sesja naukowa w Bibliotece Śląskiej 

w Katowicach w sali Parnassos. Sesję prowadził 

dr Jacek Kurek. Podczas sesji wygłoszone zostały 

trzy wykłady. 

 
Sala Parnasos w Bibliotece Śląskiej. 

 
Ks. dr hab. Henryk Olszar: Wróg Polski Ludowej. 

Sługa Boży Wilhelm Pluta. 

 
Dr hab. Julia Dziwoki, prof. nadzw. Uniwersytetu Ja-

na Długosza: Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba (1919-

1999). Kapłan trudnych czasów. 

 
Ks. abp senior dr Damian Zimoń: Ignacy Jeż – kar-

dynał z Chorzowa. 

Andrzej Dawidowski 

Zdjęcia Tomasz Kawka  
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Ojczyzna to nasz wspólny obowiązek  

– troska o dom i przyszłość 

W czwartek 8 listopada o godz. 18.00 była od-

prawiana Msza św. za Ojczyznę, której przewod-

niczył ks. biskup Gerard Kusz, który wygłosił 

homilię. Powiedział, że teksty Ewangelii przy-

pominają nam, że nasze życie toczy się między 

radością a zazdrością. Istnieje tendencja do za-

mykania się w sobie; musimy otworzyć nasze 

serca, aby nie być ludźmi zazdrosnymi. Powie-

dział, że istnieje imperium zakłamania, jak je na-

zwali Jan Paweł II i Ronald Regan. Istnieje ono 

w ludzkich sercach i trzeba nam łaski Bożej, aby 

radość w naszych sercach wzrastała. Część ludzi 

troszczy się o swoje tzw. interesy nie patrząc na 

drugich. Trzeba mieć świadomość, że jesteśmy 

dziećmi Boga i Jezusa Chrystusa, który idzie za tą 

jedną zagubioną owieczką. Trzeba mieć kontrolę 

nad tym, aby być ludźmi dobrej woli, otwartymi, 

ale ostrożnymi. Mamy przykład co się stało z pa-

nią kanclerz Merkel – przegrała przez swoją nie-

ostrożną politykę wpuszczania tych, którzy nie 

powinni być w Europie. Ks. Biskup powiedział, 

że z domu rodzinnego wyniósł dwuwiersz: Kto ty 

jesteś? Polak mały. Jaki znak twój – orzeł biały. 

Na koniec powiedział, że dziękując za niepodle-

głość naszej Ojczyzny starajmy się niezależność 

umacniać, abyśmy nie ulegali temu, co złe. 

 
Od lewej: o. Stanisław Jopek, o. Robert Więcek – 

proboszcz, diakon Tomasz Kosiek, ks. biskup Gerard 

Kusz, o. Longin Płachta, o. Mieczysław Kożuch, 

o. Willibald Wypler. 

Po Mszy św. odbyło się spotkanie w auli Matki 

Boskiej Kochawińskiej. Na wstępie ks. bp Kusz 

powiedział, że skoro tematyka jest związana 

z Ojczyzną, to chciałby dotknąć takiego proble-

mu, jakim był podział Śląska. Powiedział, że na-

leży do tej części Śląska, która chciała Polski, ale 

jej nie odzyskała, bo władze były zapatrzone na 

wschód zapominając o Śląsku. Śląsk został po-

dzielony; część została w Polsce, część w Pru-

sach. Brat mojej mamy Alfons Zgrzebniok, 

pseudonim Rakoczy był komendantem II Po-

wstania Śląskiego. Był kolegą bpa Józefa Gawli-

ny. Byli wyrzuceni z gimnazjum w Raciborzu za 

przynależność do kółka polskiego. Moja cała 

wioska głosowała za Polską – powiedział ksiądz 

Biskup. W mojej rodzinie, która była aktywna 

w powstaniu mówiło się, że nie było odpowied-

niego przygotowania do powstania. Wujek po-

tem został wojewodą w Białymstoku i dzięki 

znajomości języka hebrajskiego przemówił do 

Żydów w ich języku. Moja mama mi powiedzia-

ła, ty synek, ty się do polityki nie pchoj. Ks. Bi-

skup powiedział nam, że gdy Armia Czerwona 

podeszła pod Odrę w Dziergowicach, to puł-

kownik radziecki powiedział jej, aby schowała 

portret jej brata w mundurze, bo czerwonoar-

miejcy mogą ją nawet zastrzelić. Ks. Biskup 

z żalem powiedział, że na ich terenie mieli księ-

ży polskich, którzy mimo ich losu nie znaleźli 

się na liście męczenników II wojny światowej, 

bo nie byli z terenu Polski.  

Czasem trzeba się odezwać. Nie zawsze ci-

chość (powiedzenie – milczenie jest złotem) jest 

dobą postawą. Dzisiaj Niepodległa potrzebuje 

obrony, czasy wymagają aktywnej obecności 

każdego z nas. Nie możemy tylko powiedzieć: 

Panie Boże dałeś nam wolność. Musimy włączać 

się aktywnie w nurt współczesności. 

Po tym wprowadzeniu Ks. Biskup poprosił 

o pytania i nawiązując do nich dzielił się swoimi 

refleksjami. Powiedział, że komunizm się nie 

skończył, że agentura nadal działa i nie wiemy, 

kto od kogo się uczył; Hitler od Stalina, czy od-

wrotnie. 

 
Od lewej: o. Robert Więcek – proboszcz, ks. bp Ge-

rard Kusz, senator Krystian Probierz – parafianin. 

Dziś obserwujemy nowe zjawisko; kontroli 

przez środki medialne i ta kontrola jest dosko-
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nalsza niż kiedyś. Musimy zdawać sobie sprawę 

z tego, jakie pieniądze idą na propagandę. Nie-

podległość to nie jest dar jeden raz dany. 

W przypowieści o 10 pannach 5 było mądrych, 

5 głupich. A dzisiaj się mówi, że 5 było mądrych, 

a drugie 5 było mniej roztropnych – powiedział 

ks. Biskup. Co mamy robić? Nie spać! Zagroże-

nia są w każdym miejscu; są wrogowie Kościoła, 

ale i wrogowie naszej niepodległości. Ks. Biskup 

nawiązał do akcji tęczowej szkoły, że dzieci lubią 

się w to bawić. Nasi praojcowie dali dowód, że 

nie należy spać. Teraz czasy są takie, że nie moż-

na siedzieć cicho. Na inne pytanie odpowiedział, 

że rodzice muszą mieć czas dla dziecka, na jego 

wysłuchanie, mimo tego, że tata jest zmęczony po 

pracy, a mama musi… Na koniec jedna pani za-

apelowała abyśmy pamiętali o wywieszeniu flagi, 

bo w jej domu flaga polska wisi ciągle – z wyjąt-

kiem pierwszego maja.            Stanisław Waluś 
 

Koncert okolicznościowy z okazji  

100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Koncert w wykonaniu uczniów i pedagogów 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 

M. Karłowicza w Katowicach odbył się w auli 

szkoły przy ul. Teatralnej w Katowicach 13 listo-

pada 2018 r.  

 
Na początku została odtworzona pieśń Gaude 

Mater. Trudno opisać ten bogaty i wspaniały 

koncert. Dzielę się z Czytelnikami „Dlatego” 

fragmentami scenariusza: 

Bogurodzica. Skąd się bierze niepodległość? 

Czy jej budowanie, umacnianie a kiedy jej nie ma 

− starania o jej odzyskanie jest tylko polską „nie-

normalnością”? Nie: pragnienie niepodległości 

jest częścią ludzkiej natury. Dostrzegł to i opisał 

już praojciec europejskiej myśli, Platon. (…) 

Rapsod Bema pamięci. Choć utraciła niepodle-

głość w wyniku rozbiorów, to nie wyrzekła się dąże-

nia do wolności. Obok powstań, konspiracji, pracy 

organicznej na jej rzecz podejmowanej w XIX wie-

ku, najważniejszym przejawem polskiej żywotności 

stała się wielka romantyczna kultura. (…)  

Koncert Chopina. Dla świata jednak nie Mic-

kiewicz, ale ktoś inny jest najbardziej rozpozna-

walnym i poruszającym wyobraźnię symbolem 

polskości, dumnej i walczącej, niepodległej − 

jest nim Fryderyk Chopin i jego muzyka. (…)  

F. Chopin: Scherzo b-moll. 

S. Moniuszko: U stóp moich kraina. Pomimo 

swych błędów i nieszczęść Polacy nigdy nie tra-

cili nadziei na swe zmartwychwstanie. Naród, 

który wydał Kopernika, Jana Sobieskiego oswo-

bodziciela Wiednia od Turków w l683 roku, Ko-

ściuszkę i wielu innych bohaterów, nie może go-

dzić się na trwałe rozczłonkowanie. (…) 

I. J. Paderewski: Nokturn. 

Pieśni legionowe. I Polska się odrodziła, dzię-

ki pracy, walce i ofierze pokoleń − zwycięskim 

,,powstaniem listopadowym” 1918 roku, kiedy 

tysiące żołnierzy konspiracyjnej POW i towarzy-

szących im ochotników rozbroiło ponad 50 ty-

sięcy żołnierzy niemieckich i austriackich oku-

pujących jeszcze centralną Polskę. (…) 

K. Szymanowski: Trzy fragmenty z poema-

tów Jana Kasprowicza „Święty Boże”. 

Wiersze wojenne Baczyńskiego. Czy na roku 

1918 możemy zamknąć historyczny szlak niepod-

ległości? Nie. Trzeba jej było bronić − i została 

obroniona przed bolszewikami w roku 1920. To 

był czas decydującej próby zakorzenienia polskiej 

niepodległości w umysłach, emocjach, w duszach 

już nie samych patriotycznych elit, ale obejmują-

cego wszystkie dawne stany narodu. Dzięki temu, 

że tę próbę nasi przodkowie przeszli zwycięsko, 

w Polsce niepodległej mogło formować się kolejne 

pokolenie wolnych patriotów, wiernych chrześci-

jańskiej tradycji tej wspólnoty. Wśród nich − naj-

większy, urodzony w maju owego roku 1920: Ka-

rol Wojtyła. 16 października 1978 roku wyniesio-

ny został na Stolicę Piotrową. (…) 

 
Andrzej Dawidowski, zdjęcia Tomasz Kawka 
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Polska a Górny Śląsk 

Referat pod tym tytułem wygłosił dr hab. Zyg-

munt Woźniczka w ramach 112. Sesji Zgroma-

dzenia Ogólnego Oddziału PAN w Katowicach. 

Sesja odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r. w 

siedzibie Oddziału PAN w Katowicach, ul. Kra-

sińskiego 8, sala OLIMP. W sesji uczestniczyłem 

na zaproszenie. Oprócz członków Oddziału za-

praszani są przewodniczący i sekretarze komisji 

naukowych. Jestem przewodniczącym Komisji 

Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. 

Sesję prowadził prof. dr hab. inż. Józef Dubiń-

ski, prezes Oddziału PAN w Katowicach, który 

przedstawił referenta: historyka, pracownika Uni-

wersytetu Śląskiego, przewodniczącego Komisji 

Historii Górnego Śląska Polskiej Akademii Umie-

jętności – Stacji Naukowej PAU w Katowicach. 

Referent na początku przedstawił dzieło o Woj-

ciechu Korfantym, które powstało dzięki Broni-

sławowi Korfantemu, który zwrócił się do Nie-

miec o udostępnienie przemówień Wojciecha 

Korfantego w Reichstagu.  
 

Referent z dziełem „Wojciech Korfanty Przemówie-

nia z lat 1904-1918”, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 

2012. 

Dr hab. Zygmunt Woźniczka przypomniał histo-

rię Śląska, który po pokoju w Namysłowie w 1348 

r. coraz bardziej się skłaniał w stronę Czech 

i Niemiec. Praga, z Uniwersytetem Karola silnie 

oddziaływała kulturowo na obszar Śląska. Kraków 

nie był imponującym miastem pod względem kul-

turowym czy politycznym. Przez całe lata Śląsk 

rozwijał się inaczej niż reszta Polski, a łączenie 

ziem polskich odbywało się wokół Wielkopolski 

i Małopolski. W XVIII i XIX wieku istniała śląska 

mowa i wielu badaczy uważa, że jest częścią gwa-

ry małopolskiej. Juliusz Słowacki z Wrocławia pi-

sał do matki, że mówi po polsku i jest zrozumiały.  

Dolny Śląsk, podobnie jak Pomorze Zachodnie 

szybko odpadło z kręgu zainteresowania kultury 

polskiej. Na obszarze Górnego Śląska budowanie 

polskiej tożsamości było trudne. Przeciętny Ślą-

zak, który chciał robić karierę zostawał duchow-

nym i ulegał germanizacji.  

W połowie XIX wieku zaczyna się na terenie 

Górnego Śląska odrodzenie narodowe i powrót 

do języka polskiego. Można tu wspomnieć Karo-

la Miarkę Starszego [1825-1882], który wydawał 

„Katolika” i „Gwiazdkę Cieszyńską”. Innym 

działaczem był Juliusz Ligoń [1823-1889], dzia-

dek Stanisława Ligonia. Adam Napieralski 

[1861-1928] wydał książeczkę z piosenkami lu-

dowymi i scenariuszem wesela. Lud śląski umiał 

czytać, bo musiał czytać instrukcje w kopalniach 

i w hutach. Były one wydawane w języku pol-

skim i niemieckim.  

Oprócz gazet były towarzystwa oświatowe, spor-

towe i ludzie zbierali się wokół tych towarzystw 

oraz Kościoła. Społecznie aktywni nie pili alkoho-

lu i nie chodzili do domów publicznych. Fabry-

kanci czynili wysiłki, aby robotników czymś zająć, 

aby byli dobrymi pracownikami. W XIX wieku 

mamy do czynienia z dwoma Śląskami: pruskim, 

który był częścią Prus i cieszyńskim, który tworzył 

Księstwo Cieszyńskie wchodzące w skład Austrii. 

Potem Księstwo Cieszyńskie było częścią Galicji i 

w przeciwieństwie do Górnego Śląska miało swoją 

inteligencję. Odrodzenie narodowe zaczyna się na 

Śląsku Cieszyńskim. W 1883 r. powstał Związek 

Śląskich Katolików, należy wspomnieć Pawła 

Stalmacha [1824-1891]. Powstają stowarzyszenia, 

towarzystwa, gniazda galicyjskiego Sokoła. 600 

osób ze Śląska Cieszyńskiego służyło w Legio-

nach. Na Górnym Śląsku dokonuje się przełom, 

gdy do Reichstagu został wybrany Wojciech Kor-

fanty. Był on najmłodszym posłem Reichstagu i 

dał się tam poznać jako dobry mówca. Przygoto-

wane przemówienia drukował w „Katoliku”. Pod-

nosił kwestie dyskryminacji Śląska, że nie pozwala 

się na rozwój śląskiej kultury, że śląski lud jest 

gnębiony. Wojciech Korfanty należał do stronnic-

twa narodowego, a w 1907 roku wygrał wybory do 

Landtagu. Po wybuchu pierwszej wojny światowej 

Korfanty zaangażował się w powołanie legionów 

polskich przy boku armii niemieckiej, ale nie do-

szło to do skutku. Zwracał uwagę na to, że Niemcy 

traktowali Polaków na Śląsku jako obywateli gor-

szej kategorii. 25 X 1918 r. wygłosił przemówie-

nie, w którym powiedział, że żegna się z niemiec-

kim narodem, że szanuje ten naród i docenia jego 

osiągnięcia, ale równocześnie szczerze współczuje 

temu narodowi, że nie potrafił przeciwstawić się 

pruskim ideałom. Jedną z przyczyn otrzymania 

Śląska przez Polskę było to, że Francuzi chcieli 
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mieć alianta na wschodzie. Należało przekonać 

Francuzów, że jeśli ten teren przypadnie Polsce, to 

w radach nadzorczych będą mogli zasiadać Fran-

cuzi. 

Wojciech Korfanty znany był na Zachodzie. 

Trzecie Powstanie Śląskie było wyrazem chęci 

przyłączenia się do Polski. Ludzie poczuli, że 

spełnia się marzenie o naszym państwie, które 

idzie do przodu, które nie musi płacić odszkodo-

wań wojennych. Referent zadał pytanie: Czemu 

Korfanty nazwał się dyktatorem? Bo znał historię 

Polski – wzorował się na Romualdzie Traugutcie. 

Gdy tworzono pierwszy rząd Polski to propono-

wano na premiera Wojciecha Korfantego. Józef 

Piłsudski cały czas sekował Korfantego – elity ślą-

skie nie weszły do administracji centralnej. Kon-

flikt Korfanty – Grażyński wynikał z tego, że Gra-

żyński chciał iść do przodu – rozwijać powstanie 

i wtedy powstanie skończyłoby się klęską, bo ar-

mia niemiecka była dobrze wyszkolona. Po 1922 

roku okazało się, że przemysłowcy Lewiatana nie 

bardzo potrzebują śląskiego przemysłu, bo jest 

lepszy i stanowiłby konkurencję. Potencjał Śląska 

umożliwił reformy Grabskiego i odbudowę pań-

stwa. Michał Grażyński prowadził politykę przej-

mowania przemysłu z rąk niemieckich, chciał, aby 

powstała politechnika, natomiast Kazimierz Bartel 

nie chciał – bo była politechnika we Lwowie.  

Dr hab. Zygmunt Woźniczka powiedział, że 

Polacy dokonali wielkiej sztuki integracji Śląska 

i podał przykłady wybudowania tak wielkiego 

budynku, w jakim jesteśmy i największego 

w tamtych czasach budynku – gmachu Urzędu 

Wojewódzkiego.                         Stanisław Waluś 

 

Arcybiskup Józef Bilczewski 

i odrodzenie państwa polskiego 

Interesujący referat mgr. Piotra Kuruca z kra-

kowskiego Oddziału IPN w Krakowie, wygło-

szony na spotkaniu katowickiego oddziału Pol-

skiego Towarzystwa Historycznego 28 listopada 

2018 r., przybliżył nam tę ważną postać dla histo-

rii odradzającej się Polski. Referat ilustrowany 

był skanami dokumentów. Arcybiskup Józef Bil-

czewski urodził się w 1860 r. w Wilamowicach 

jako Józef Biba, a święcenia kapłańskie przyjął 

w 1884 r. Do Lwowa trafił jako wykładowca teo-

logii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazi-

mierza, którego został rektorem w 1900 r. 

17 grudnia 1900 r. papież Leon XIII ustanowił go 

metropolitą arcybiskupem lwowskim obrządku 

łacińskiego i wówczas złożył rezygnację z funkcji 

rektora. Wybudował ponad 300 kościołów 

i kaplic. Pierwsza Wojna Światowa i walki 

z Ukraińcami o Lwów były trudnym okresem dla 

arcybiskupa. W 1918 r. nawoływał wiernych do 

zaprzestania rozlewu krwi, stanął na czele komi-

tetu ratunkowego, ostrzegał przed bolszewikami. 

Nie popierał metod biskupa pomocniczego Wła-

dysława Bandurskiego, który jawnie opowiadał 

się za wolną Polską i związał się z Legionami 

Polskimi. Arcybiskup uważał, że Józef Piłsudzki 

jest zakładnikiem socjalistów. Poświęcił sztandar 

Armii Hallera. Jego głównym zadaniem była 

dbałość o dobro i rozwój Kościoła. 

 
 

 
Pomnik w miejscu pierwotnego pochówku abp. Józe-

fa Bilczewskiego na cmentarzu Janowskim we Lwo-

wie. 12 VI 2018 r. 

Uczestnicy pielgrzymki 

KIK w Katowicach podczas 

beatyfikacji abp. Józefa Bil-

czewskiego na hipodromie we 

Lwowie – 26 czerwca 2001 r. 

Arcybiskup Józef Bil-

czewski zmarł we Lwowie 

w 1923 r. Został beatyfi-

kowany 26 czerwca 2001 r. 

przez Jana Pawła II we 

Lwowie, a kanonizowany 23 października 2005 

r. w Rzymie. 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski 
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Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu 

do niepodległości w okresie zaborów 

W czwartek 29 listopada w Willi Caro w Gli-

wicach w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii 

Umiejętności odbył się wykład bp. Jana Kopca pt. 

„Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do nie-

podległości w okresie zaborów”. Spotkanie pro-

wadziła prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb, któ-

ra pracuje w Centrum Onkologii w Gliwicach 

i jest członkiem korespondentem PAU i PAN. Na 

początku przedstawiła życiorys Księdza Biskupa 

– profesora nauk teologicznych o bardzo dużym 

dorobku naukowym.  
POLSKA AKADEMIA 

UMIEJĘTNOŚCI oraz 

MUZEUM W GLIWICACH 

zapraszają na wykład 

WSZECHNICY NAUKOWO-

KULTURALNEJ Prof. Jan 

Kopiec (Biskup Gliwicki).  

 

Ks. Biskup prowadził swój 

wykład posługując się tylko 

mikrofonem. W okresie po 

zaborach nowi władcy trzech zaborów znani byli 

ówczesnym elitom polskim. Poszczególne państwa 

nie niszczyły od razu wszystkiego, co polskie. 

W Rosji zlikwidowano wszystkie biskupstwa na 

zabranych terenach. Rząd pruski w 1798 roku 

utworzył w Warszawie diecezję, której do tej pory 

nie było – Warszawa wcześniej należała do diecezji 

poznańskiej. Druga diecezja została utworzona 

przez rząd Prus ze stolicą w Wigrach, gdzie znaj-

dował się znany klasztor kamedułów. Biskup war-

miński Ignacy Krasicki został mianowany arcybi-

skupem gnieźnieńskim, ale mianowanie połączono 

z zakazem używania tytułu Prymasa Polski. Każdy 

z zaborców starał się robić coś dla Polaków.  

Polacy wiązali swoje nadzieje z Napoleonem. 

Pokój w Tylży w 1807 roku doprowadził do po-

wstania Księstwa Warszawskiego. Było to pań-

stwo utworzone z zaboru austriackiego i pruskie-

go i całkowicie zależne od Napoleona. Uchwały 

podjęte na Kongresie wiedeńskim w 1815 roku 

były powrotem do starego porządku, a Polskę po-

traktowano w ten sposób, że nazwano to czwar-

tym rozbiorem Polski. Z ziem zaboru rosyjskiego 

utworzono Królestwo Polskie, z ziem zaboru pru-

skiego Księstwo Poznańskie, a Austria pozwoliła 

na wyodrębnienie Rzeczypospolitej Krakowskiej.  

Stanowisko papiestwa i Stolicy Apostolskiej by-

ło dla polskich katolików bardzo ważne. Był to 

podmiot, który towarzyszył Polsce przez stulecia 

w zakresie wiary. Napoleon był pierwszym, który 

wystąpił przeciw Państwu Kościelnemu, a papie-

że po Kongresie Wiedeńskim przeciwstawiali się 

wszelkim drastycznym krokom, jakie doświad-

czyło Państwo Watykańskie. Rewolucje na za-

chodzie Europy w 1830 roku, Powstanie Listopa-

dowe, Wiosna Ludów i zjednoczenie Niemiec 

w 1871 r. to ramy, w których rozgrywają się 

sprawy polskie. W zaborze rosyjskim religia kato-

licka dotyczyła tylko Polaków – sprawy religijne 

związane były ze sprawami narodowymi. Każde 

uderzenie w Kościół było uderzeniem w polskość 

i odwrotnie. Zadaniem Rosji było takie oddziały-

wanie na umysły i dusze, aby państwo polskie 

całkowicie zniknęło z państwa rosyjskiego. 

W Prusach popierany był protestantyzm, ale tam 

był też Kościół katolicki, a więc ograniczanie Ko-

ścioła katolickiego nie mogło być tak mocne jak 

w Rosji. Austria była państwem katolickim, ale 

dotkniętym postawą józefinizmu.  

 
Ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec. 

Polacy we wszystkich zaborach mieli inne za-

dania do spełnienia. Po Powstaniu Styczniowym 

zawieszono wszystkie swobody, a Kościół dano 

wyłącznie pod wolę urzędników carskich. Za-

czyna się potężna akcja w stosunku do języka 

polskiego i do Kościoła – prawie wszystkich bi-

skupów powywożono. W zaborze pruskim było 

zupełnie inaczej – społeczeństwo musiało funk-

cjonować jak w zegarku. Posłowie polscy doma-

gali się języka polskiego w kościele. Po 1850 ro-

ku zakładano spółdzielnie, spółki, organizowano 

pomoc bankową. Było to wyrazem upodmioto-

wienia społeczeństwa, w zgodzie z ogólnym 

prawodawstwem. Tworzyły się grupy popierają-

ce polskość. Abp Marcin Dunin zaczął używać 

tytułu Prymasa Polski. Potem Ks. Biskup wspo-

mniał Edmunda Bojanowskiego, który tworzył 

ochronki i założył Zgromadzenie Sióstr Służeb-

niczek. W zaborze rosyjskim Honorat Koźmiński 
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założył 16 żeńskich wspólnot, które były blisko 

ludzi. W zaborze austriackim Kościół katolicki 

miał kontakty z Rzymem, biskupi mogli jeździć 

do Rzymu.  

Po represjach w zaborze rosyjskim i pruskim 

przedstawiciele wyższych warstw opuszczali kraj 

i udawali się na emigrację, przechowywali i roz-

budzali ideę Polski. W 1836 r. Bogdan Jański był 

pomysłodawcą zakonu mającego w swojej kon-

stytucji pracę na rzecz zmartwychwstania Polski. 

Zmartwychwstańcy mieli za cel dochodzić do 

najbardziej opiniotwórczych środowisk. Zmar-

twychwstańcy byli obecni na terenie Państwa Ko-

ścielnego, a Kolegium polskie objęte zostało pro-

tektoratem Papieża. 

Drogę, którą należało iść wyznaczał śpiew „Oj-

czyznę wolną racz nam zwrócić Panie”. Przed 

pierwszą wojną światową mieliśmy społeczeń-

stwo zorganizowane i świadome siebie.  

Po wykładzie pani prof. Barbara Jarząb prowa-

dziła dyskusję. Odpowiadając na pytania Ks. Bi-

skup przypomniał papieży Piusa IX i Leona XIII, 

księdza Wincentego Smoczyńskiego, abpa Floria-

na Stablewskiego i księdza Piotra Ściegiennego.  

Pani Profesor podziękowała Ekscelencji za wy-

kład, a słuchacze w wypełnionej sali uczynili to 

gorącymi oklaskami.  

Stanisław Waluś 
 

Informacje na plakatach 

Tu dzielę się z Czytelnikami dlatego tylko tre-

ścią plakatów – nie we wszystkich wydarzeniach 

mogłem uczestniczyć z różnych powodów. 2 pla-

katy są z Katowic, następne 2 z Gliwic i ostatnie 

dwa z Bielska-Białej. 

 
Plakat w gablotce parafii Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Katowicach (przy niej ma siedzibę KIK w 

Katowicach).  

LISTOPAD W NASZEJ PARAFII Kościół Mariacki 

Katowice 

09.11. – wykład: dr Antoni Winiarski „Czy emigracja 

jest ucieczką do Raju – spotkania z Polonią” (dom 

katechetyczny godzina 18:00)  

11.11. Msza święta w int. Ojczyzny z okazji 100-

lecia odzyskania Niepodległości (godz. 18:30)  

13.11 – koncert w szkole muzycznej I i II stopnia im. 

M. Karłowicza z okazji 100-lecia odzyskania Nie-

podległości (ul. Teatralna, godz. 17.00) 

13.11. nabożeństwo fatimskie (godz. 11:30) (…) 

 
Plakat w gablotce Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 

Koszutka. Koncerty u Oblatów 

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 

godz. 13.00 – uroczysta msza święta za Ojczyznę 

godz. 13.45 – koncert poezji i muzyki polskiej 

11 listopada 2018r. (niedziela) 

Kościół NSPJ Katowice – Koszutka ul. Misjonarzy 

Oblatów 12 

Plakat na zewnętrznej tablicy pa-

rafii MB Kochawińskiej w Gli-

wicach. XXI OSIEDLOWY 

TURNIEJ SZACHOWY z okazji 

Dnia Niepodległości DLA DZIECI, 

MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

ODBĘDZIE SIĘ 11 LISTOPADA 

2018 GODZINA 10
00

 W 

SIEDZIBIE Filii NR 21 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ GLIWICE ul. SYRIUSZA 30 

ZAPISY BĘDĄ PRZYJMOWANE W DNIU 

ZAWODÓW W GODZINACH 9
00

 ÷ 9
45

 RADA 

OSIEDLA KOPERNIKA FILIA nr 21 MIEJSKIEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

Plakat w gablotce Instytutu Me-

trologii, Elektroniki i Automa-

tyki Politechniki Śląskiej. 

Politechnika Śląska dla Niepod-

ległej. Piknik z okazji obcho-

dów 100-lecia niepodległości 

„Politechnika Śląska dla Nie-

podległej”, który rozpocznie się 

19 listopada 2018 r. o godz. 

12:00 w hali Ośrodka Sportu, ul. 

Kaszubska 28 w Gliwicach. 
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Plakat na drzwiach SP 13 w Biel-

sku-Białej Lipniku. 17.11.2018 

Dom Kultury w Lipniku godz. 

19:00 ORKIESTRA DĘTA 

DOMU KULTURY W LIPNIKU 

ZAPRASZA NA KONCERT 

PATRIOTYCZNY Z OKAZJI 

100-LECIA ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI „NIE CHCIEJCIE OJCZYZNY, 

KTÓRA WAS NIC NIE KOSZTUJE.” ŚW. JAN 

PAWEŁ II  

 
Plakat na oknie biblioteki w Bielsku-Białej Lipniku. 

18.09.2018 r. godz. 12:00 Bielsko-Biała, ul. Juliusza 

Słowackiego 17a Książnica Beskidzka w Bielsku-

Białej zaprasza na otwarcie wystawy Droga do nie-

podległości mieszkańców powiatu bielskiego 

WYSTAWA PRZYGOTOWANA PRZEZ 

KSIĄŻNICĘ BESKIDZKĄ W BIELSKU-BIAŁEJ 

WE WSOPÓŁPRACY Z BIBLIOTEKAMI 

POWIATU BIELSKIEGO Z OKAZJI 100. 

ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Tekst i fotografie Stanisław Waluś 

 

 

Dekoracje 
 

Dekoracje kurii i kościołów 

Budynek Kurii Diecezjalnej w Gliwicach był 

udekorowany dużą biało-czerwoną flagą, podob-

nie plebania parafii św. Michała, na terenie której 

znajduje się Kuria. Kuria w Katowicach była 

udekorowana dwoma biało-czerwonymi flagami, 

a w Bielsku-Białej czterema.  

Kościoły były dekorowane flagami biało-

czerwonymi, biało-niebieskimi i żółto-białymi 

(stary kościół św. Bartłomieja w Gliwicach przy 

ul. Toszeckiej, kościół Opatrzności Bożej w Biel-

sku-Białej, kościół Narodzenia NMP w Bielsku-

Białej) lub biało-czerwonymi (kościół parafii 

wojskowej św. Barbary w Gliwicach – trzy pio-

nowe, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Bielsku-Białej – dwie pionowe, kościół MB 

Kochawińskiej w Gliwicach – cztery w uchwy-

tach). Niżej przedstawiam trzy dekoracje wnętrz. 

 
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

i Świętego Walentego w Bielsku-Białej Lipniku –

udekorowany boczny ołtarz św. Walentego (14 XI 

2018).  

 
Katedra Chrystusa Króla w Katowicach (19 XI 

2018). 

 
Kościół św. Barbary w Gliwicach – parafia wojsko-

wa (27 XI 2018). BÓG HONOR OJCZYZNA 11 Li-

stopada Święto Niepodległości.  
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Dekoracje domów 

W tym roku było nieco więcej flag biało-

czerwonych niż w roku ubiegłym. Zrobiłem kil-

kanaście zdjęć budynków w mojej parafii – Matki 

Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach i wybrałem 

4 zdjęcia o większej liczbie flag niż w innych 

miejscach (dwa przykłady to udekorowane sąsia-

dujące z sobą balkony, trzy flagi na jednym bal-

konie i dwie flagi przy wejściu do domu parafial-

nego księży jezuitów.  

Na 15 zdjęciach budynków doliczyłem się 608 

balkonów, z których 53 były udekorowane, co 

stanowi około 9%. 

 

   
 

   
Przykłady bardziej udekorowanych miejsc. Po prawej 

u dołu wejście do domu parafialnego księży jezuitów. 

 

Ratusz w Pilicy 

 
Ratusz w Pilicy w Jurze Krakowsko-Często-

chowskiej. 

POLSKA WOLNA 1918 2018 I NIEPODLEGŁA 

100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Fot. Jerzy Kuźnik 

 

Dekoracje w Szkole Podstawowej nr 12 

i w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gliwicach 

 
Dekoracja w holu szkoły (7 VI 2018 r.). 

 
Dekoracja w holu szkoły (7 VI 2018 r.) – jedna 

z prac. „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyje-

my”, „Polsko, nie jesteś już niewolnicą” Leopold 

Staff” 100 ROCZNICA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 1918 – 2018. 

 

 
Dekoracja w holu szkoły (22 X 2018 r.) – 100 LAT 

NIEPODLEGŁOŚCI. 

 

 
Dekoracja w holu przedszkola (7 XI 2018 r.). 
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Po lewej: Dekoracja przy wyjściu z przedszkola. 

Po prawej: Prace najmłodszych przedszkolaków 

z grupy 2 wykonane podczas normalnych zajęć – 

w dwóch dolnych rzędach (16 XI 2018 r.). 

Dekoracja budynku Szkoły Podstawowej 

nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej 

 
Stulecie Niepodległości Polski 1918-2018  

Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Jan 

Paweł II (7 IX 2018 r.). 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 im. 

WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BIELSKU-BIAŁEJ 

GIMNAZJUM NR 4 im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Bielsku-Białej. 

Tekst Stanisław Waluś 

Fotografie: Jerzy Kuźnik i Stanisław Waluś 

 

 

Wyrazy wdzięczności 
 

Pomnik Harce-

rzy Września 

w Katowicach 

(8 XI 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grób Wojciecha Korfantego na cmentarzu przy ul. 

Sienkiewicza w Katowicach (8 XI 2018). Napisy na 

szarfach na trzech wiązankach kwiatów (od prawej): 

1) PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ANDRZEJ DUDA, 2) SP nr 8 im. WOJCIECHA 

KORFANTEGO W MIKOŁOWIE, 3) WOJEWODA 

ŚLĄSKI, PREZYDENT KATOWIC, MARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 
Grób Wojciecha Korfantego na cmentarzu przy ul. 

Sienkiewicza w Katowicach (13 XI 2018). 

Kwiaty z przodu od lewej: 1) Prezydent Miasta Ka-

towice, 2) PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ ANDRZEJ DUDA, 3) ZARZĄD 

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METRO-

POLII 

Wianek z gałązek świerka na grobie z napisem: 

WOJCIECHOWI KORFANTEMU GÓRNOŚLĄ-

ZACY  

 

Pomnik kardynała Augusta 

Hlonda w Katowicach (8 XI 

2018). 
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Pomnik Ofiar Katynia w Katowicach (8 XI 2018). 

 
Pomnik Jana Pawła II przed gmachem Kurii Bielsko-

Żywieckiej (9 XI 2018). 

 
Pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicach (13 XI 

2018). 

 
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Katowicach (13 XI 

2018). 

 

    
Pomnik Papieża Jana Pawła II w Katowicach. Po le-

wej − 8 XI 2018, Po prawej − 13 XI 2018. 

 

 
Pomnik Konfederatów Barskich w Bielsku-Białej. 

Napisy na wiązankach: POSEŁ JERZY JACHNIK, 

PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA 

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ, 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  

Stanisław Waluś 

 

 

Wydawnictwa Instytutu 

Pamięci Narodowej 
 

IPN wydał nie tylko okolicznościowy folder, 

ale i kalendarz na rok 2019. Do Biuletynu IPN nr 

11 (156) (cały poświęcony jest Niepodległości) 

dodany jest dokumentalny film „Naukowa kawa-

leria”. Film opowiada o zapomnianych naukow-

cach, którzy swoim talentem i determinacją 

przyczynili się do cywilizacyjnego postępu ludz-

kości, konstruując pierwszy samochód parowy, 

dok pływający, aparat fotograficzny i kamerę 

czy najlepszy magnetofon. Odziały w Warszawie 

i w Krakowie przygotowały serię albumów. 

Odział w Katowicach drukuje serię plakatów po-

święconych postaciom związanym z odzyska-

niem przez Polskę niepodległości. Będą one roz-

prowadzane między innymi w szkołach. Na 

pierwszym z nich (wydrukowanym jeszcze przed 

11 listopada 2018) przedstawiony jest kpt. Artur 

Wiśniewski /1890-1920/. 
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Po lewej: Folder IPN: OJCOWIE 

NIEPODLEGŁOŚCI współtwórcy odrodzonej Rze-

czypospolitej. Po Prawej: Kalendarz na 2019 rok – 

z myślą o Niepodległej. 

     
Biuletyn IPN z dodatkiem. 

Plakat: 

Kpt. Artur Wiśniewski /1890-

1920/. Legionista I Brygady Le-

gionów Polskich, w 1918 roku 

żołnierz Polskiej Siły Zbrojnej. 

4 listopada 1918 roku przejął Jasną 

Górę z rąk austriackich. Przed 

bramą sanktuarium zaciągnięto 

polską wartę, a na jasnogórskiej 

wieży załopotały biało-czerwone flagi. Uczestnik 

walk o Śląsk Cieszyński i na froncie ukraińskim. Po-

legł bohatersko odpierając atak bolszewików na Na-

sielsk w 1920 roku. Oznaczony Srebrnym Krzyżem 

Orderu Wojennego Virtuti Militari i dwukrotnie 

Krzyżem Walecznych. Fotografia ze zbiorów Ojców 

Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. 

Albumy wydane przez 

IPN: Marek Gałęzowski, 

Jerzy Kirszak „Twórca 

Niepodległej. Józef Pił-

sudski 1867–1935”, Jo-

lanta Mysiakowska-

Muszyńska „Wojciech 

Jerzy Muszyński: Archi-

tekt Wielkiej Polski. 

Roman Dmowski 1864–

1939”, Tomasz Panfil 

„Ignacy Daszyński 

1866–1936”, Mariusz 

Olczak „Ignacy Jan Paderewski 1860–1941”, Tomasz 

Bereza, Marcin Bukała, Michał Kalisz „Wincenty Wi-

tos 1874–1945”, Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosen-

baum, Mirosław Węcki „Wojciech Korfanty 1873–

1939”. 

Stanisław Waluś 

Gazetka parafialna 
 

NASZA PARAFIA  

Listopad 2018 

Miesięcznik Parafii Na-

rodzenia Najświętszej 

Maryi Panny  

Bielsko-Biała Lipnik 

100 lat niepodległości 

1918 − 2018 

 

 

 

Z głębi dziejów, z krain mrocznych, 

Puszcz odwiecznych, pól i stepów, 

Nasz rodowód, nasz początek, 

Hen, od Piasta, Kraka, Lecha, 

(…) 

Jan Pietrzak, Żeby Polska była Polską (Frag-

ment) 

Z kroniki parafii Narodzenia Najświętszej Ma-

ryi Panny w Lipniku: 

„Rok 1919. Wskrzeszenie Polski do nowego nie-

podległego bytu wśród ludności tutejszej nie 

wzbudziło oczekiwanego entuzjazmu. Niemcy 

obchodzą się do Polski w najlepszym razie obo-

jętnie często wrogo, gdyż nie mogą tak prędko 

zapomnieć swojej hegemonyi w dawnej Austyi – 

ludność zaś polska znękana opłakanymi stosun-

kami gospodarczymi, wśród wzrastającej droży-

zny, nieuświadomiona narodowościowo, coraz 

bardziej bałamucona i pobudzana do rozgory-

czenia przez socjalistów - nie jest nawet zdolna 

cieszyć się ze zmartwychwstania Ojczyzny”. 

W trosce o wychowanie ludzi młodego poko-

lenia − Ks. Tomasz – str. 3 i 4 

 

Kolorowanki dla dzieci 
 

KOLOROWANKI 

PATRIOTYCZNE 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 

Wydawnictwo Sfinks, 

Częstochowa 

wydawnictwo@sfinks.info 

Pozostałe tytuły w serii: 

1) Wszystko, co polskie … 

2) Poczet władców polskich, 

3) Znani w świecie Polacy, 4) Od rycerza do 

żołnierza, 5) Żołnierskie życie, 6) Piękne polskie 

krajobrazy, 7) Polskie stroje ludowe, 8) Modne 

stroje Polaków, 9) Polscy święci i błogosławieni, 

10) Najpiękniejsze polskie miasta, 11) Polskie 

zamki i pałace, 12) Polscy patrioci. 

mailto:wydawnictwo@sfinks.info
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Narodowe Święto Niepodległości w prasie 
 

W dziennikach 

Przed dziesiątym listopada zamówiłem w kio-

sku wszystkie dzienniki, jakie znam i niżej przed-

stawiam pierwsze strony, a Czytelnikom „Dlate-

go” pozostawiam ich ocenę. 

                
Dziennik Gazeta Prawna    Dziennik Polski 

9-12 XI 2018                        10-12 XI 2018 

          
Dziennik Zachodni                 Fakt 

10-12 XI 2018                     10-12 XI 2018 

                   
Gazeta Polska Codziennie  Gazeta Wyborcza 

10-12 XI 2018                      10-12 XI 2018 

            
Nasz Dziennik                 Rzeczpospolita 

10-12 XI 2018                 10-12 XI 2018 

          
Super Ekspress                       Trybuna 

10-12 XI 2018                      9 – 13 XI 2018 

W tygodnikach 

Niżej dzielę się z Czytelnikami „Dlatego” wy-

glądem pierwszej strony tygodników, jakie ku-

puję regularnie lub sporadycznie. Redakcja „Go-

ścia Niedzielnego” dodała do numeru 46 z 18 XI 

dodatek IPN „Odrodzenie”, a na ostatniej stronie 

tygodnika „Idziemy” nr 44 z 4 XI 2018 jest za-

chęta do zaśpiewania razem hymnu w południe 

11 listopada. Na koniec okładki „Przewodnika 

Katolickiego” i „Tygodnika Powszechnego”, 

których obecnie nie czytam. 

         
Gość Niedzielny              Dodatek IPN „Odrodzenie” 

Nr 45 z 11 XI 2018          do GN nr 46 z 18 XI 2018 

           
Niedziela                                       Niedziela 

Nr 45 z 11 XI 2018               Nr 46 z 18 XI 2018 

           
Tygodnik Solidarność                Sieci 

Nr 45 z 9 XI 2018             Nr 45 z 5-11 XI 2018 

           
Idziemy                               Idziemy 

Nr 45 z 11 XI 2018    Nr 44 z 4 XI 2018 ost. str. 
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Gazeta Polska                           Źródło 

Nr 45 z 7 XI 2018             Nr 45 z 11 XI 2018  

             
Przewodnik Katolicki         Tygodnik Powszechny 

Nr 45 z 11 XI 2018              Nr 46 z 11 XI 2018 

Stanisław Waluś 

 

Postacie Niepodległej 
 

Zwykle wymienia się sześć osób: Ignacy Da-

szyński, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, 

Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski i Wincenty 

Witos. W tygodniku Sieci wymieniono w serii 

dodatków edukacyjnych 17 osób. Na okoliczno-

ściowej dekoracji w szkole i w przedszkolu za-

uważyłem też Tadeusza Kościuszkę, Henryka 

Dąbrowskiego, Mikołaja Kopernika, Marię Skło-

dowską-Curie i Jana Pawła II. Pomyślałem sobie, 

że dla Polski dziś są ważni nie tylko ci, którzy 

niepodległość kiedyś wywalczyli, ale także ci, 

którzy ją utrwalali – i to na różne sposoby. 

W TVP ktoś powiedział, że niepodległość była 

wywalczona nie tylko na polu walki, ale i przez 

polityków. Wtedy doszedłem do wniosku, że 

warto dodać jeszcze naukowców, duchownych 

i artystów. Ktoś w telewizji wymienił też Lecha 

Kaczyńskiego. Postanowiłem zrobić moje pry-

watne zestawienie obejmujące 17 osób wymie-

nionych np. na setnej stronie tygodnika „Sieci” 

z 19-25 listopada 2018 r. i dodać inne osoby, któ-

re jeszcze żyły po 1900 roku, i zmarły przed 2018 

rokiem. Zestawiam alfabetycznie: 

gen. Władysław Anders (1892-1970), 

Stefan Banach (1892-1945), 

bp Władysław Bandurski (1865-1932), 

Abp Antoni Baraniak SDB (1892-1945), 

gen. Władysław Bortnowski (1891-1966), 

bp Juliusz Bursche (1862-1942), 

Ignacy Daszyński (1866-1936), 

Roman Dmowski (1864-1939), 

gen. Józef Dowbor-Muśnicki (1867-1937), 

ks. płk Szymon Fedorońko (1893-1940), 

Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003), 

bp. Józef Gawlina (1891-1937), 

Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010), 

Władysław Grabski (1874-1938), 

Michał Grażyński (1890-1965), 

gen. Józef Haller (1873-1960), 

prymas August Hlond (1881-1948), 

ks. Henryk Jankowski (1936-2010), 

św. Jan Paweł II (1920-2005), 

Ryszard Kaczorowski (1919-2010), 

Lech Kaczyński (1949-2010), 

prymas Aleksander Kakowski (1862-1938), 

Jan Kasprowicz (1860-1926), 

Stanisław Kaszubski „Król” (1880-1915), 

Jan Kiepura (1902-1966), 

św. Maksymilian Kolbe (1894-1941), 

Stanisław Marusarz (1913-1993), 

Maria Konopnicka (1842-1910), 

Hilary Koprowski (1916-1913), 

Wojciech Korfanty (1872-1939),  

Wojciech Kossak (1856-1942), 

Zofia Kossak-Szczucka (1889-1968), 

św. Faustyna Kowalska (1905-1938), 

Włodzimierz Krukowski (1887-1941), 

Leon Kryczyński (1987-1939 (?1940)), 

Janusz Kusociński (1907-1940), 

inż. Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974), 

Kornel Makuszyński (1884-1953), 

Olga Drahonowska-Małkowska (1888-1979), 

Andrzej Małkowski (1888-1919), 

Stanisław Mierzwa (1905-1985), 

Stanisław Mikołajczyk (1901-1966), 

Helena Modrzejewska (1840-1909), 

Jędrzej Moraczewski (1870-1944), 

Zofia Moraczewska (1873-1958), 

Ignacy Mościcki (1867-1946), 

gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (1889–1936), 

Witold Pilecki (1901-1948), 

marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) 

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), 

Leon Petrażycki (1867-1931), 

bł. ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984),  

Bolesław Prus (1847-1912), 

Maciej Rataj (1884-1940), 

Marian Rejewski (1905-1980), 

Władysław Reymont (1867-1925), 

Zbigniew Romaszewski (1939-2014), 

Eugeniusz Romer (1871-1954), 
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Stefan Rowecki (1895 -1944), 

gen. Tadeusz Rozwadowski (1866-1928), 

Jerzy Różycki (1909-1942), 

Artur Rubinstein (1887-1982), 

Edward Rydz-Śmigły (1886-1941), 

kard. Adam Stefan Sapieha (1867-1951), 

Irena Sendlerowa (1910-2008),  

Danuta Siedzikówna „Inka” (1928-1946), 

Henryk Sienkiewicz (1849-1916), 

Władysław Sikorski (1881-1943), 

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934), 

Walery Sławek (1879-1939), 

ks. Wincenty Smoczyński (1842-1903), 

Stanisław Sosabowski (1892-1967), 

gen. Kazimierz Sosnkowski (1885-1969), 

bp. Florian Stablewski (1841-1906), 

s. Eligia Stawecka (1896-1933), 

Baruch Steinberg (1897-1940), 

ks. Stanisław Stojałowski (1845-1911), 

Henryk Sucharski (1898-1946), 

Kazimierz Szpotański (1887-1966), 

major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”  

(1910-1951), 

Karol Szymanowski (1882-1937), 

abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012), 

Anna Walentynowicz (1929-2010), 

Stanisław Wigura (1903 (?1901)-1932), 

Agnieszka Wisła (1887-1980),  

Wincenty Witos (1874-1945), 

Stanisław Wojciechowski (1869-1953), 

Stanisław Wyspiański (1869 -1907), 

prymas Stefan Wyszyński (1901-1981), 

Alfons Zgrzebniok (1891-1937), 

Roman Zych (1898-1953), 

Henryk Zygalski (1908-1978), 

Stefan Żeromski (1864-1925), 

Franciszek Żwirko (1895-1932). 

Zestawił Stanisław Waluś 

 

Módlmy się za Ojczyznę 
 

100 modlitw za Polskę. Owoc 

Konkursu: Na stulecie  

odzyskania niepodległości 

 – modlitwa za Ojczyznę 

Opracowanie redakcyjne: ks. 

Zbigniew Kras 

Biblioteka „Niedzieli”, tom 356 

Kuria Metropolitalna w Często-

chowie, Tygodnik Katolicki 

„Niedziela” Częstochowa 2018 

Spis treści 

Abp Wacław Depo, Przedsłowie 

Ks. Zbigniew Kras, Słowo wstępne 

Dzieci (34 modlitwy) 

Młodzież (23 modlitwy) 

Dorośli (43 modlitwy) 

 

Modlitwy za ojczyznę 

w 100-lecie odzyskania 

niepodległości 

Dom wydawniczy „Rafael”, 

Kraków 2018 

IV strona okładki: 

Jak często modlisz się za 

Polskę? 

Jak często dziękujesz za wolny kraj, w którym 

żyjesz? Jak często przepraszasz za zaniedbania 

wobec ojczyzny? 

Czas, by stanąć do apelu i wspólnie modlić się 

w intencji swojego kraju, dziękując, prosząc 

o łaski i przepraszając. 

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości zachęcamy, aby w każdym 

domu polskim rozbrzmiały modlitwy w intencji 

ojczyzny. Odmawianie tych modlitw to dobry 

sposób, by nam wszystkim i następnym pokole-

niom zapewnić życie w kraju, w którym pano-

wać będą zasady moralne w pełni wypływające 

z Dekalogu i nauki Chrystusa. 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Rok 2018 – Rokiem Praw Kobiet 
UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 
z dnia 8 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2018 

Rokiem Praw Kobiet 
28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymcza-

sowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret o or-

dynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawcze-

go. W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą 

do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez róż-

nicy płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do 

Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki pań-

stwa posiadający czynne prawo wyborcze. Ta 

decyzja, potwierdzona w Konstytucji Marcowej, 

wynikała z polskiej tradycji republikańskiej, 

w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie 

podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita za-

pewniła im pełnię praw wyborczych. 

W przededniu stulecia tych wydarzeń Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 
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2018 Rokiem Praw Kobiet, wyraża uznanie 

pierwszym parlamentarzystkom: Gabrieli Balic-

kiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, 

Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, 

Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce 

Wilczkowiakowej oraz wszystkim orędownicz-

kom walki o równouprawnienie. 

MARSZAŁEK SEJMU 

/ – / Marek Kuchciński 
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/uchwaly/1536_u.htm 

 

 

Rok 2018 – Rokiem Arcybiskupa  

Ignacego Tokarczuka, 
 

Świadek historii, świadek wiary 

Z okazji 100. rocznicy urodzin oraz uchwalo-

nego przez Sejm Roku Arcybiskupa Ignacego 

Tokarczuka odbyła się w Sejmie 23 listopada br. 

konferencja, w której ukazano zmarłego w 2012 

r. ordynariusza przemyskiego jako świadka histo-

rii i świadka wiary. 

Był postacią wybitną w polskim Episkopacie, 

w latach 1965-93, kierując diecezją przemyską, 

dokonał rzeczy niezwykłej: mimo oficjalnego za-

kazu władz państwowych wybudował w diecezji 

400 kościołów i utworzył 225 parafii. Zapłacił za 

to prześladowaniem i cierpieniem. (…) 

W 1990 r. abp Tokarczuk publicznie poparł 

strajkujących robotników, stając się oparciem dla 

działaczy NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. wspo-

magał powstanie struktur NSZZ „Solidarność” 

Rolników Indywidualnych. (…) 

O uznaniu dla abp. Tokarczuka świadczą od-

znaczenia i medale, honorowe obywatelstwo wie-

lu miast województwa podkarpackiego, a także 

Order Orła Białego wręczony przez prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego w maju 2006 r. 

Czesław Ryszka, Niedziela, nr 48,  

2 XII 2018, str. 38 

 

 

Rok 2018 - Rokiem Świętego 

Stanisława Kostki 
 

Znaczek Poczty 

Polskiej: POLSKA 

PATRONI POLSKI 

ŚW. STANISŁAW 

KOSTKA (1550- 

1568) 

 

 

Rekolekcje Klubu Inteligencji  

Katolickiej w Katowicach 

Kokoszyce 21-23.09.2018 
 

Rekolekcjonista ks. dr hab. Janusz Wilk. 

Temat: Czas i modlitwa. 

20.09 − piątek − homilia w czasie Mszy św. 

 
Mszę św. sprawują ks. bp Adam Wodarczyk i ks. dr 

hab. Janusz Wilk. 

W homilii rekolekcjonista nawiązał do patrona 

dnia, św. Mateusza Apostoła i do listu św. Pawła 

do Efezjan „Zachęcam was ja, więzień w Panu, 

abyście postępowali w sposób godny powołania, 

jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cicho-

ścią, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem 

w miłości” Ef 4,1-2.  

Pierwotne imię św. Mateusza Ap., który był 

celnikiem, było Lewi. Imię Mateusz oznacza 

Boże dary. Podobnie jak imię Bogdan – Bog − 

dan. Mateusz zaprosił do swojego domu Jezusa 

i wielu innych. W jego życiu nastąpiła zmiana. 

Mateusz miał dar wpływania na innych. 

Jak ja wpływam na innych, jak oni wpływają 

na mnie? 

 
Uczestnicy rekolekcji z Ks. Biskupem i Ks. Rekolek-

cjonistą. 
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Otrzymaliśmy od Ks. Biskupa obrazek z figurą Matki 

Boskiej z Krościenka i błogosławieństwem ks. bpa 

Adama Wodarczyka. 

21.09 – sobota, modlitwa poranna. Konferencja I. 

Słuchaj Izraelu – wycisz się. Jakim jestem 

człowiekiem? Czy dobrze się czuję, jak spałem? 

Człowiek myśli, że musi być idealny. Idealni bę-

dziemy w niebie. Gdy siedzimy w ciszy pozna-

jemy też siebie. 

Modlitwa − jej miejsce. Kościół, kaplica − tam 

są najlepsze warunki. W domu możemy mieć 

miejsce modlitwy, własny kąt. „Zdejmij sandały 

to miejsce jest święte”. Moje miejsce święte to 

takie, w którym chcę być przy Panu ze zwiększo-

ną uwagą. W kościele są przedsionki, które mó-

wią mi, że wchodzę w miejsce święte. Robię znak 

krzyża, przechodzę z profanum do sacrum. 

Przedsionek ma uspakajać myśli, uświadamiać 

z kim mam się spotkać. Zrób w domu przedsio-

nek. Dawniej byli pokutnicy, np. trzy lata nie 

mogli wejść do kościoła, mogli dwa razy wejść 

do przedsionka. 

Czas modlitwy. Każda pora jest dobra. Muszę 

znać siebie, kiedy dobrze mi się modli. Nie ucie-

kaj od rzeczywistości do modlitwy. Pierwszy 

kontakt z Bogiem, to powiedzenie np. o sprawach 

życiowych. Nie kumulować modlitwy. Nie ucie-

kać od codzienności w modlitwie. Nie modlić się 

wtedy, gdy nie mam już sił. Długość modlitwy 

uzależniać od swoich możliwości. W modlitwie 

możemy Boga zbywać. Św. Franciszek Salezy 

mówił: na modlitwę przeznaczaj pół godziny, ale 

im więcej gonisz, tym więcej przeznaczaj więcej 

czasu na modlitwę. Wtedy człowiek nie pozwoli 

się zagonić. Skracany czas dla rodziny, dla spa-

nia, odpoczynku, dla jedzenia oznacza brak czasu 

dla fundamentu. Czy ustawiając budzik uwzględ-

niam czas na modlitwę np. 15 minut w ciszy. 

Czasem jest tak, że nie potrzebujesz czasu na 

modlitwę. Zawsze musimy się modlić.  

Św. Mikołaj z Flue mówił: Bóg może sprawić, 

że modlitwa jest jak taniec, lub jak walka dzika. 

To znaczy, że nie będzie zła modlitwa. Modlitwa 

jest pewnym trudem. W modlitwę jest wpisana 

też jakaś tajemnica. Siebie jest trudno zrozumieć 

a co dopiero Boga. Bóg też nie jest dyktafonem, 

który wszystko nagrywa.  

Modlitwa jest czymś naturalnym jak np. cho-

dzenie. Warto zainwestować w czas modlitwy. 

Niecierpliwość jest czymś złym. Nie poganiaj 

Boga i siebie na modlitwie. Czasem myślę, że się 

modlę źle, jestem złym człowiekiem. Jeśli dzieje 

się to długo, wtedy też z Bogiem nie chcę 

o pewnych sprawach mówić. Odrzucam Go. 

Przyjrzyj się wtedy, co ciebie blokuje – trzeba 

dojść do tego, co to jest. Bóg zawsze jest przy 

mnie niezależnie od tego, czy ja jestem daleko. 

Sobota. II Konferencja. 

„Wierzę, wiem”. O Maryi. Do Maryi. Jak Ma-

ryja.  

Bądź pozdrowiona pełna łaski Łk 1,28. Anioł 

nie wymienia imienia. Raduj się pełna łaski. Ma-

ryja jest od poczęcia jest pełna łaski. Niepokala-

ne poczęcie.  

Oznaczenia Maryi oznaczają bliskość. Tytuły, 

które nadajemy Maryi, np. Częstochowska, 

Pszowska, Piekarska… pokazują, że jest nam 

bliska, jest nasza. Oddając Jej cześć, realizujemy 

słowa z Biblii. Przez różaniec błogosławimy Ma-

ryję. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie na-

rody. Maryja poszła w góry do Elżbiety z po-

śpiechem − oznacza to gorliwość. Jak Maryja nie 

trać czasu dla dobra. Pośpiech nerwowy oznacza 

nerwicę, pośpiech święty jest to pośpiech Maryi. 

Każdy dzień jest ważny, nie tracimy czasu gdy 

mamy okazję do czynienia dobra. 

Jak Maryja. Kana Galilejska – wesele trwało 

7 dni. Zabrakło wina, a to oznaczało, że zabrak-

nie radości w małżeństwie. Wino jest symbolem 

radości. Wino dodane do wody zabija niektóre 

drobnoustroje. Maryja powiedziała zróbcie 

wszystko, co wam powie. Jak Maryja − to wi-

dzieć sprawy drugich. My jesteśmy mądrzejsi 

dla innych, dla siebie głupi. Maryja wie, jak za-

radzić naszym potrzebom. Maryja miała wiarę. 

Z wiarą prosiła. W czasach Chrystusa mając 13 

lat było się dojrzałym religijnie, natomiast mając 

30 lat można było nauczać. 

Nie dać się zniechęcać. Często jesteśmy zniechę-

ceni sami dla siebie. Jan Twardowski mówił: 

spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. 

Bóg zapyta jak kochałem. Maryja nie rozgła-

szała tego, co zrobiła. „Jak Maryja”, to również 

dawać świadectwo, kiedy trzeba. 
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Sobota − Msza św., homilia. 

Pierwszy List do Koryntian. Ewangelia o ziar-

nie. Najtrudniej czyta się teksty znane. Mózg wy-

łącza się wtedy. Trzeba uważać na te teksty, by 

nam nie uciekały. Sianie jest różne, na drogę, 

między ciernie, na skałę. Sposób siania może 

spowodować, że ziemia staje się drogą, gdy naj-

pierw zasiejemy, a potem będziemy po polu prze-

chodzić. Ziarno może też paść na skałę i w cier-

nie. Jaką glebą jestem dla wiary? Gleba może się 

zmieniać, także nasze serce może się zmieniać. 

O pole musimy dbać, o sposób siewu musimy 

dbać. Tak samo musimy dbać o nasze serce. Trzy 

z czterech rodzajów gleby nie przynoszą owo-

ców. W naszym życiu też tak jest, bo my pracu-

jemy i nic z tego nie wyszło. Będą porażki, pyta-

nia do Boga. Pycha też nas oddala od Boga. Jeśli 

Boga odrzucę, to czy znajdę coś lepszego? Tylko 

25% zasianych ziaren daje plony. Pracować tak, 

jakby wszystko ode mnie zależało, czekać na 

plony tak, jakby wszystko od Boga zależało. 

Drogę Krzyżową odprawiliśmy w parku. Roz-

ważania prowadził Ks. Rekolekcjonista. 

Sobota godz. 20 − rozmowy z rekolekcjonistą. 

Ks. rekolekcjonista Janusz Wilk między innymi 

przybliżył nam historię Domu Rekolekcyjnego 

w Kokoszycach. Kokoszyce to majątek rycerski z 

około XVI wieku. W 1892 r. kupił go i rozbudo-

wał Gustav von Ruffer, do którego później nale-

żał również Pałac w Świerklańcu i Małym Tyńcu 

koło Wrocławia. Miał żonę Gabrielę i dwie córki 

Emmę i Józefę. Gustav był ewangelikiem, ale 

jeździł do Pszowa do proboszcza na szkata. 

W 1913 r. zmarł. Jego grobowiec był w kościół-

ku, który wybudował obok pałacu. Pałac i kościół 

zostały zrujnowany przez wojsko rosyjskie. Gro-

bowiec był już wcześniej zrabowany krótko po 

pogrzebie przez szukającego kosztowności. Pani 

Gabriela chciała sprzedać majątek. Rodzina wy-

prowadziła się do Małego Tyńca. Czasy na znale-

zienie kupca były ciężkie. Kraj był zrujnowany. 

Pani Gabriela kilkakrotnie proponowała kupno 

majątku Administraturze Apostolskiej Śląska 

Polskiego. Transakcja doszła do skutku w 1925 

r., ponieważ Pani Gabriela dała dogodne warunki, 

zmniejszyła cenę i była możliwość spłaty w czte-

rech ratach. Od 1928 r. do dzisiaj pałac służy jako 

dom rekolekcyjny. W 1945 roku Armia Czerwo-

na zniszczyła cały pałac. Polacy dokończyli dzie-

ła. W 1967 roku zmarła Pani Gabriela. W latach 

2002 do 2006 został przeprowadzony remont ka-

pitalny. Pałac został dostosowany do obecnych 

przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych 

i konserwatora zabytków tak, by w pałacu mogły 

przebywać duże grupy rekolekcyjne. 

Niedziela − modlitwa poranna. Konferencja III. 

Trwam przy Panu. Czas i modlitwa. 

Badania nad kondycją współczesnego czło-

wieka (Japonia, Europa i Ameryka). Ujarzmienie 

czasu. Europejczycy stają się niewolnikami cza-

su. W ciągu dnia robimy 6 rzeczy. Prawidłowo 

mamy robić trzy. 6 rzeczy to jest za dużo dla 

mózgu, on się nie regeneruje. Dawniej ludzie nie 

mieli zegarków, ale mieli kościoły, na wieży by-

ły zegary, które przypominały o czasie, że Bóg 

jest właścicielem czasu. On daje nam go. Obec-

nie chcemy czas podporządkować sobie. Prowa-

dzimy rabunkową gospodarkę czasem. 

Modlitwa poranna. Modlitwa wieczorna. Jak 

przeżywamy niedzielę? Czy kontaktujemy się ze 

świętymi? Kontakt duchowy. 

Dzieło stworzenia świata trwało 6 dni, 7 dzień 

− odpoczynek. Tak minął wieczór i poranek dnia 

siódmego. U Żydów doba rozpoczynała się 

o godz. 18. Wieczór kształtuje poranek. Przeży-

cia przed snem, to bodźce, które nie pozwalają 

spać. Mózg w nocy pracuje. Potem robi sobie 

pauzę. Wszystkie emocje pozostają w mózgu. 

Czytania na Mszę św. dnia jutrzejszego przeczy-

tać sobie wieczorem przed snem. Medytacje 

wieczorem dają to, że z nimi zasypiam. Pierwsza 

czynność, którą robimy, pozostaje na całość 

dnia. 

Poranna modlitwa. Rytm tygodnia, np. róża-

niec. Niedziela – więcej czasu dla Boga, dla in-

nych i dla siebie. Szabat − być ze sobą. Rok ko-

ścielny. Czy każdą jego część inaczej przeży-

wam? Kto przeżywa czas z Bogiem nie narzeka 

na upływ czasu. Kohelet − marność nad marno-

ściami. Wszystko ma swój czas. 

Niedziela. Konferencja IV. Józef – „Wiem”. 

Tekst o narodzeniu Jezusa. Najpierw zaślubi-

ny, potem zamieszkanie razem. Zaślubiny można 

porównać do ślubu cywilnego, po którym narze-

czeni nie zamieszkiwali jeszcze razem. Zaślubi-

ny trwały 1 rok. Miały dwa etapy. 1. Elusin – ro-

dzice się spotykają z nowożeńcami i spisują 

umowę przy obecności przynajmniej jednego 

świadka. 2. Mususi − ślub i wesele. Pannę 

wprowadzają do rodziny męża a potem jest 7 dni 

wesela. Mąż musiał wykupić żonę. Dlatego mu-

siał mieć czas na to. Dlatego zaślubiny trwały 

1 rok. Gdyby mąż umarł w tym czasie, ona była 

wdową. Gdyby ona zdradziła będąc zaślubioną, 
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byłaby ukamienowana. Ukamienowanie byłoby 

również, gdyby zdradziła Pana Boga (np. cudzo-

łóstwo). Miała status żony. W okresie zaślubin 

mogli się spotykać tylko w obecności świadka. 

Józef chce ją oddalić, bo jest człowiekiem spra-

wiedliwym, chce ją potajemnie oddalić. Mógł 

przerazić się tajemnicy Boga. Mógł pomyśleć − 

może znajdzie się ojciec dla dziecka. Mógł iść do 

bramy miasta i powiedzieć, że Miriam jest w cią-

ży. Takie kobiety zostają odsunięte. Były skazane 

na prostytucję. Józef chciał odsunąć potajemnie. 

W sytuacji Maryi i Józefa on musiałby zapłacić 

rodzicom i zwrócić Maryję. Józef chce oddalić ją 

potajemnie by mogła związać się z ojcem dziecka. 

Anioł mówił Józefowi, że ma nadać dziecku imię, 

co oznaczało, że akceptuje dziecko. Józef − serce 

przy Bogu, ręce przy pracy, język za zębami. 

Niedziela. Msza św., homilia. 

Próba sprawiedliwego. Św. Jakub − zazdrość 

i rządze. Wojny i kłótnie biorą się z waszych 

rządz. Nic nie posiadacie, bo się nie modlicie. 

Ewangelia św. Marka: Syn umiera i po trzech 

dniach zmartwychwstaje. Apostołowie pytają kto 

z nich jest najważniejszy. 

Pytania na początek dnia: Czy śniadanie było 

dobre? Czy dobrze podjedliście Słowa Bożego? 

Czy stół słowa Bożego był obfity? Co zapamięta-

liście? O co kłóciliście się w drodze? Oni milcze-

li. 

Człowiek ma wady, ważne jest by umiał wady 

usunąć, to znaczy patrzył, co jest przeciwnością 

do wady. 

Po Mszy św. była modlitwa różańcowa w parku 

− rozważania prowadził Ks. Rekolekcjonista. 

Anna Wowra 

Zdjęcia Antoni Winiarski 

 

 

Uroczystość w Janowie 
 

W domu katechetycznym parafii św. Anny 

w Katowicach-Janowie 26 września 2018 r. odby-

ła się uroczystość wręczenia dokumentu przyzna-

nia księdzu proboszczowi Zygmuntowi Klimowi 

godności Członka Honorowego Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Katowicach. Uchwałę w tej 

sprawie podjęło Walne Zebranie Delegatów ka-

towickiego KIK. 

Gratulacje złożył prezes KIK Andrzej Dawi-

dowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Katowice Marek Chmieliński. Laudację odczytała 

przewodnicząca sekcji KIK w Katowicach-

Janowie Anna Wowra. W spotkaniu uczestniczy-

li członkowie sekcji i zaproszeni goście. 

 
Na zdjęciu: Ks. proboszcz Zygmunt Klim, Marek 

Chmieliński i Andrzej Dawidowski. 

Antoni Winiarski 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu KIK 

w Katowicach w dniu 13 XII 2018 r. 
 

1. Omówiono sprawy finansowe Klubu Inteli-

gencji Katolickiej w Katowicach.  

2. Podjęto Uchwałę o zamknięciu konta w PKO 

BP z dniem 31 grudnia 2018 r.  

3. Omówiono sprawy organizacyjne spotkania 

opłatkowego KIK w Katowicach, które roz-

pocznie się Mszą Świętą 4 stycznia 2019 r. 

o godz. 17.00.  

4. Przyjęto Uchwałę upoważniającą przedsta-

wiciela Zarządu do prowadzenia rozmów 

w sprawie stworzenia nowej szaty graficznej 

internetowej strony KIK w Katowicach przez 

firmę zewnętrzną.  

5. Omówiono Spotkanie Plenarne Ogólnopol-

skiej Rady Ruchów Katolickich, które odby-

ło się w Warszawie 24 listopada 20187 r.  

6. Przedstawiono przebieg spotkania z nowo 

wybranym Prezesem katowickiego oddziału 

Civitas Christiana.  

7. Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu 

z 8 listopada 2018 r.  

8. Ustalono osoby pełniące dyżury piątkowe 

w dniu 14.12 w siedzibie KIK w Katowi-

cach. W dniach 21 i 28 grudnia dyżurów nie 

będzie (okres świąteczny), w piątek 4 stycz-

nia 2019r. jest spotkanie opłatkowe.  

9. Ustalono następujące terminy posiedzeń Zarzą-

du w 2019 roku: 10 stycznia, 14 luty, 14 ma-

rzec, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 12 wrze-

śnia, 10 października, 14 listopada i 12 grudnia.  

10. W dniu 2 marca 2019 r. (sobota) w siedzibie 
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sekcji Katowice-Janów odbędzie się spotka-

nie z okazji jej 35-lecia.  

11. Przedstawiono inicjatywę dotyczącą umiesz-

czenia tablicy pamiątkowej na budynku przy 

ul. Ks. Herberta Hlubka w Gliwicach, a po-

święconej Jego pamięci.  

Robert Prorok  

 

 

Banalna religia w mediach 
 

14 listopada odbyła się w gliwickim KIK-u pre-

lekcja dr Damiana Guzka pt. „Banalna religia 

w mediach”. Na początku prelegent stwierdził, że 

badania funkcjonowania mediów doprowadziły 

do sformułowania 13 kryteriów efektywności ich 

oddziaływania, z których wymienił 5 najważniej-

szych: 

1) media powinny szokować; 

2) szok powinien dotyczyć sfery bliskiej lub 

wpływowej − ważnej (np. takie ważne politycz-

nie centra to: Nowy Jork, Waszyngton, Londyn, 

Moskwa, Tokio, Pekin, Bruksela, a właściwie 

Berlin); 

3) im bardziej nieprawdziwe wiadomości, tym 

bardziej prawdopodobne; 

4) przedstawiane wydarzenia powinny być 

przykre, negatywne; 

5) wiadomości powinny być interesujące (np. 

dziecko pogryzione przez psa – to banał, ale pies 

pogryziony przez dziecko – to wiadomość na czo-

łówki gazet). 

W ostatnich latach nastąpiła znacząca zmiana 

w czerpaniu informacji ze środków masowego 

przekazu. O ile jeszcze 50 lat temu ok. 90% in-

formacji pochodziło z prasy, to teraz 50% infor-

macji czerpanych jest z samego tylko internetu. 

Zmianom tym towarzyszyła zmiana formalna – 

tabloidyzacja, polegająca na uproszczeniu rze-

czywistości, jednostronnym przedstawianiu pro-

blemów, skrótowym traktowaniu tematów, graniu 

na emocjach, kreowaniu sensacji i często żenują-

cych treściach. Tabloidyzacja to krzykliwe napi-

sy, proste historyjki zamiast publicystyki, język 

pełen epitetów, cytatów, narracja obrazkowa itd. 

Treści informacyjne (wiadomości ze świata, wia-

domości polityczne) zmarginalizowane do jednej 

strony przechodzą w treści rozrywkowe (duże 

zdjęcia i doniesienia ze sfer show biznesu), aż 

„do zabawienia się na śmierć”. 

Te zmiany w mediach powodują zmiany w spo-

łeczeństwie. Dawniej media odwzorowywały rze-

czywistość, obecnie ją kreują (w tym także kreują 

narcyzm). Efektem tej tabloidyzacji jest stablo-

idyzowany umysł. Umysł, który nie godzi się na 

ambitną dyskusję, ekspercką debatę. Oprócz te-

lewizyjnych show i wpisów na portalach niczego 

innego nie czyta. Właściciel tabloidowego umy-

słu budzi się rano i włącza telewizor. Przyjmuje 

bezkrytycznie wszystko to, co usłyszy i zobaczy. 

Coraz to większa dostępność mediów aktywnie 

modyfikujących dotychczasową komunikację 

i zmieniających jej zasady pogłębia zmiany spo-

łeczne i kulturowe, a ludzie żyjący w społeczeń-

stwach medialnie „nasyconym” poprzez te zmia-

ny zasad komunikacji przeobrażają społeczeń-

stwo w społeczeństwo medialne, którego istotą 

jest proces mediatyzacyjny.  

Mediatyzacja, oznacza „pewien zespół proce-

sów wynikających ze zmian zarówno w samych 

mediach, jak i zmian społecznych oraz kulturo-

wych”. 

Jednym ze skutków mediatyzacji jest banaliza-

cja religii, np. krzyż − to ozdoba, św. Mikołaj − 

to krasnal z Coca-coli, girlandy pod choinkę – 

dostępne od połowy października w sklepach. 

Jest to mniej lub bardziej świadome pozbawienie 

istoty znaczenia symboli religijnych. W takiej 

perspektywie „człowiek-motyl” przeszkadzający 

w procesjach Bożego Ciała, usunięty przez służ-

by porządkowe, urasta do Jezusa pojmanego 

przez zbójców.  

To efekt stanu obecnej logiki mediów (skandal 

i rozrywka) i dążeń zarządzających nimi do 

zwiększenia potencjału ściągalności przez te 

media użytkowników pod hasłem: pieniądze, 

seks, władza. W takich warunkach dziennikarz 

wypowiadający się na temat rzeczywistości nie 

musi się na niej znać, byle skutecznie spełniał 

oczekiwania zarządzających.  

W tej perspektywie można rozpatrywać film 

„Kler”, nakręcony wg podanych wyżej kryteriów 

efektywności oddziaływania i oceniać jego „suk-

ces” wśród w znacznej mierze stabloidyzowa-

nych umysłów jego odbiorców, nie godzących 

się na ambitną, merytoryczną debatę, dla których 

religia niezbanalizowana jest formą opresji i ko-

jarzy im się z „ancien regime”. 

Marek Smolik 

 

60 lat kapłaństwa  

ks. prał. Jana Klemensa 
 

20 października 2018 r. w kościele św. Anny 

w Katowicach-Janowie odprawiona została uro-

czysta Msza św. z okazji 60 lat kapłaństwa, 83 
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rocznicy urodzin oraz imienin ks. prał. Jana Kle-

mensa. Mszę św. pod przewodnictwem ks. bp. 

Marka Szkudły celebrowało 22 księży. Życzenia 

złożyli księża, przedstawiciele grup parafialnych 

oraz goście. 

 
Rozpoczęcie Mszy św. 

 
60 lat kapłaństwa. 

 
Od lewej – Ks. Józef Klemens, ks. Jan Klemens, ks. 

Proboszcz Zygmunt Klim, ks. bp. Marek Szkudło. 

Ks. prał. Jan Klemens jest Członkiem Honoro-

wym KIK w Katowicach. Przez wiele lat był 

opiekunem sekcji KIK i proboszczem parafii św. 

Anny w Katowicach-Janowie. 

Antoni Winiarski 

Zdjęcia Jan Adamski 

PIELGRZYMKA POJEDNANIA  

DO ROSJI 
 

Film dokumentalny 

Krzysztofa Żurowskiego 

Klub Inteligencji Katolic-

kiej 

Produkcja: Renovabis, 

Klub Inteligencji Katolic-

kiej 

Producent wykonawczy: 

New Format sp. z o. o., Polska 2018 

DVD Czas: 33:50 min JĘZYK: polski, angiel-

ski, rosyjski, FORMAT: 16:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

Prezydent L. Kaczyński 

Katastrofa w Smoleńsku na znaczkach 

pocztowych świata 

 
Mozambik 

-------------------------- 
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Wspominam Mistrza 
 

25 lat temu zmarł po kilkumiesięcznej choro-

bie śp. ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb. Mija-

jący czas pozwolił na lepsze zrozumienie tego 

wszystkiego na czym Mu zależało, co chciał jak-

by zostawić w naszych młodych umysłach i ser-

cach.  

Na pierwszym miejscu postawiłbym Jego umi-

łowanie kapłaństwa. W czterech tomach swoich 

dzienników czy notatek („Czas otwarty”, „Gałę-

zie i liście”, „Skrzyżowanie dróg” i „Obrót rze-

czy”) zostawił dziesiątki zapisków dowodzących 

miłości do kapłaństwa. Jak dobrze by było, gdy-

by czytali je dzisiaj seminarzyści i młodzi księ-

ża! Ksiądz Profesor był świadom wszystkich 

trudności związanych z kapłaństwem − mówił 

o nich jasno, otwarcie i szczerze; umiał jednak 

ukazywać ich sens, znaczenie i uzasadnienie. Je-

go uwagi o związaniu kapłaństwa z ciężką pracą, 

samotnością, niezrozumieniem brzmią tak aktu-

alnie, jakby dziś zostały sformułowane! Dlatego 

uważam, że trzeba z nich korzystać, dyskutować 

i wyciągać wnioski! 

Miłość kapłaństwa wyrażał serdecznymi wię-

zami z braćmi. Lubił pracę w parafiach, chętnie 

głosił rekolekcje, kazania, odwiedzał kolegów 

i uczniów! Niósł z sobą radość, zrozumienie 

i nadzieję, choć „płakał z płaczącymi” i bolał 

nad każdą trudną, niezrozumiałą sytuacją. Do-

dawał otuchy smutnym, umiał i chciał zrozumieć 

ludzi w sutannach. Był krytyczny − ale nie szy-

dził, nie ranił. Nie stawiał się ponad człowie-

kiem! 

Dlatego chętnie był zapraszany do parafii 

i w Warszawie, i w Diecezji, w Polce i poza jej 

granicami! 

Dbał także o relacje z wiernymi: cierpliwy 

i rozumiejący penitentów spowiednik; partner 

ludzi wykształconych − wystarczy przejrzeć na-

zwiska autorów wspomnień o ks. Pasierbie pt.: 

„Wstępujący na wzgórze”, by zobaczyć jak bły-

skotliwa inteligencja, solidna erudycja i żywa 

umiejętność kojarzeń ks. Pasierba otwierała na 

Jego słowa ludzkie intelekty i serca. Ks. Janusz 

nie robił tego dla autoreklamy, nie po to by się 

popisywać. Wiedział jak należy cenić słowo, jak 

je starannie pielęgnować! Wiedział, że stanowi 

ono klucz do najtajniejszego sanktuarium czło-

wieka. Dlatego mówił chętnie i pięknie; dlatego 

gromadził tłumy słuchaczy w Warszawie, Gdyni, 

Londynie, Paryżu. 

Pomnik prezydenta 

Prezydent Lech Kaczyński doczekał się 

w końcu pomnika w Warszawie. Monument 

stoi na placu Piłsudskiego. Został odsłonięty 

10 listopada przez córkę Lecha Kaczyńskiego 

– Martę, jago brata – Jarosława oraz prezy-

denta Andrzeja Dudę. Poświęcił go metropoli-

ta warszawski kard. Kazimierz Nycz. (…) 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny,  

nr 46, rok XCV, 18 XI 2018, str. 9 
 

Poświecił życie dla Polski 

Od czasów marszałka Józefa Piłsudskiego 

nie było tak wielkiego przywódcy państwa 

polskiego jak Lech Kaczyński – powiedział 

prezydent RP Andrzej duda 10 listopada 2018 

r. w czasie odsłonięcia pomnika Lecha Ka-

czyńskiego na pl. Piłsudskiego w sercu War-

szawy. (…)                      Łukasz Krzysztofka,  

Niedziela, Nr 46, 18 XI 2018, str. 7 
 

Warszawa doczekała się pomnika  

Lecha Kaczyńskiego 

Pomnik śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyń-

skiego stanął w symbolicznym miejscu stolicy 

– niedaleko Grobu Nieznanego Żołnierza. To 

tutaj podczas pierwszej pielgrzymki do ojczy-

zny w 1979 r. Jan Paweł II wygłosił znamien-

ne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

oblicze ziemi. Tej ziemi!”. W uroczystości 

odsłonięcia pomnika brał udział przewodni-

czący „S” Piotr Duda. (…) 

Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność,  

nr 47 (1561), 23 XI 2018, str. 19 
 

Domknięcie historii 

Jacek Karnowski rozmawia z prof. Zdzisła-

wem Krasnodębskim, eurodeputowanym PiS, 

wiceprzewodniczącym Parlamentu Europej-

skiego 

10 listopada, w wigilię Święta Niepodległo-

ści, na pl. Piłsudskiego odsłonięto pomnik Le-

cha Kaczyńskiego. Domyka się jakaś historia. 

Z drugiej strony wciąż są tacy, którym prezy-

dent przeszkadza. Nawet tę uroczystość pró-

bowali zakłócić. 

Zdzisław Krasnodębski: To była mała, 

krzykliwa grupa, która – choć irytowała – nie 

była w stanie zepsuć podniosłej, patriotycznej 

atmosfery. (…) 

Sieci, nr 47 (312), 19-25 XI 2018, str. 30-34 

Wybrał Stanisław Waluś 
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Trzecia charakterystyczna cecha: był skromny 

− zupełnie jakby czytał Jeanne Hersch i jej zale-

cenie sich bescheiden. Jako wykładowca uwiel-

biany, dla studentów był profesorem nietuzinko-

wym i zawsze uśmiechniętym. Z jedenastu zdjęć 

umieszczonych na okładce „Wstępujący na wzgó-

rze”, tylko na czterech widoczny jest „profesorski 

majestat”. I nie chodzi o wesołkowatość − 

uśmiech dowodził kultury, wielkoduszności, ser-

ca. Po latach myślę, że swoją wiedzę, właśnie 

erudycję − dawał ochoczo i bez poczucia wyż-

szości spotykanym ludziom! 

Wiele trzeba by jeszcze napisać o ks. Januszu, 

o prawdziwie nieprzeciętnym człowieku − 

wspomnieć Jego pasje: sztukę, rozważania o kul-

turze, głęboką pobożność, poezję! Z tą ostatnią 

utożsamiał się najbardziej: uwierzył w jedną z tez 

Platona, że poeta jakby zagląda w rzeczywistość 

bogów i umożliwia czytelnikom − w jakimś 

przynajmniej stopniu tymi bogami się „zarazić”. 

Bez wątpienia: ks. Pasierb pisał, mówił, głosił, 

żeby nam umożliwić podejrzeć i zrozumieć, do-

tknąć i zachwycić się Bogiem.  

Dlatego nam Wielkiego Poety brakuje; dlatego 

w tę rocznicę dziękujemy Bogu, że nam Go dał 

i cieszymy się, że przez Jego książki, wiersze, 

eseje wciąż możemy radować się Jego mądrością! 

+Wiesław Alojzy Mering 

Biskup Włocławski 

 

 

O księdzu, który szukał Miłości 
 

Z biskupem włocławskim Wiesławem Alojzym 

Meringiem rozmawia ks. Henryk Zieliński. 

Skąd się wzięła znajomość Księdza Biskupa 

z ks. Pasierbem? 

Byłem na pierwszym roku w seminarium du-

chownym w Pelplinie, kiedy ks. Janusz Pasierb 

wrócił ze studiów na Zachodzie, w Rzymie i we 

Fryburgu, w Szwajcarii. (…) 

Idziemy, nr 44 (682), 4 XI 2018, str. 16-17 

 

 

Anioł Życia dla  

arcybiskupa Jędraszewskiego 
 

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakow-

ski został uhonorowany Aniołem Życia. Nagrodę 

zasłużonym obrońcom życia przyznają Rycerze 

Jana Pawła II. „Ksiądz Arcybiskup w oparciu 

o swą kulturę intelektualną i głęboką wiarę, 

w duchu pasterskiego posłannictwa nie ustaje 

w wysiłkach, by przekazać wiernym i niewier-

nym wielką prawdę o człowieku, o jego życiu, 

mającą cechę bezwarunkowej wartości sakral-

nej” – napisał w uzasadnieniu abp Henryk Hoser, 

przewodniczący kapituły wyróżnienia. Wyróż-

nienie wręczono abp. Jędraszewskiemu 8 grud-

nia w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krako-

wie, w czasie Mszy św. na rozpoczęcie rekolek-

cji adwentowych dla Rycerzy Jana Pawła II. (…)  

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że Ry-

cerze Jana Pawła II są przykładem wiernego 

trwania przy Słowie Życia, którym jest sam Je-

zus Chrystus. „To słowa każe nam utożsamiać 

się jako bracia i siostry tych wszystkich, którzy 

już zaczęli swoje istnienie na ziemi i których 

musimy kochać, chronić i pochylać się nad świę-

tością ich istnienia”. (…) 

Nagroda Anioła Życia jest przyznawana z oka-

zji święta Najświętszej Maryi Panny z Guadalu-

pe, która uznawana jest za obrończynię życia 

i patronkę życia poczętego. Dotychczasowi lau-

reatami wyróżnienia są abp Henryk Hoser, Ma-

riusz Dzierżawski, ks. Ryszard Halwa, dr inż. 

Antoni Zięba, Joanna Najfeld, dr Wanda Półtaw-

ska, kard. Stanisław Dziwisz i br. Michał Koła-

kowski. (…) 

https://ekai.pl/aniol-zycia-dla-arcybiskupa-

jedraszewskiego/ 

 

 

Mądrość czy jej brak? 
 

Na kanwie fragmentu ewangelii według Mate-

usza (11,16-19) zrodziło się pytanie z kim po-

równałby nasze pokolenie Pan Jezus. Niewiele 

się zmieniło. Bo w znacznym stopniu porówna-

nie Pana Jezusa do przebywających na rynku 

dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom jest 

odpowiednie i adekwatne. Chociaż owo na rynku 

już nieadekwatne jest. Dziś padłoby do przeby-

wających przed monitorem komputera, komórki 

czy telewizora dzieci, które przymawiają wszyst-

kim w komentarzach. 

Coraz mocniej i bardziej i głębiej żyjemy 

w świecie wirtualnym. Bo w radio czy telewizji 

powiedzieli… bo w internecie napisali... Ilością 

polubień na portalach społecznościowych liczy 

się wartość siebie i innych. 

Co dzieci świata czynią na wirtualnym rynku? 

Przymawiają. Dogadują. Krytykują. Wylewają 

kwas i żale. Na wszystko i na wszystkich. To jest 

pokolenie ciągle niezadowolonych. Nie 

potrafiących ucieszyć się małymi radościami. 

https://ekai.pl/aniol-zycia-dla-arcybiskupa-jedraszewskiego/
https://ekai.pl/aniol-zycia-dla-arcybiskupa-jedraszewskiego/
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A skoro ich nie widzi to nie widzi i wielkich. 

Patrzy z perspektywy chwili i własnego pępka lub 

czubków butów. To pokolenie, w którym króluje 

egoizm, egocentryzm, skoncentrowanie na sobie. 

Iluż Janów już przyszło w ostatnich latach? 

Choćby nawet papieży ostatnich dekad: Paweł 

VI, Jan Paweł I, nasz rodak Jan Paweł II, 

Benedykt XVI i obecny Franciszek. Wydaje się, 

że ludzkość – i my – oślepła i ogłuchła. Czy nie 

zapomnieliśmy o świadectwie życia i nauki św. 

Jana Pawła II o rodzinie czy Ojczyźnie, 

o szacunku do życia?  

Co myślimy o tych, co nie jedzą i nie piją czyli 

poszczą? Są na szczęście jeszcze tacy, który 

pokutę czynią. Nie rozumiemy ich. Uśmiechamy 

się półgębkiem lub w otwarty sposób pukamy się 

po głowie. Ten to nie umie żyć. Zamartwia się. 

A tu trzeba dogadzać sobie. Zadbać o wygodę 

i przyjemności – jakże konkretne formy egoizmu. 

Tak więc niech nam nie przeszkadza. W końcu, 

pośród wierzących padnie: Zły duch go opętał. 

A więc nie ma co go słuchać…  

Syn Człowieczy przyszedł, je i pije, jest z nami. 

Żyje naszym codziennym życiem. Jest jednym 

z nas. Dopóki nie powie czegoś niepoprawnego 

politycznie. O, wtedy to padnie: oto żarłok i pijak. 

Nie wiem czy usłyszy przyjaciel celników 

i grzeszników, bo pojęcie przyjaźni jest 

wykoślawione, a celnik czy grzesznik kwalifikuje 

się do mowy nienawiści.  

Naprawdę, dziwnymi stworzeniami jesteśmy. 

Używanie rozumu do Bożych celów staje się 

coraz rzadszym rarytasem. Ślepiec nie uznający 

swej ślepoty nie przestaje być niewidomym. 

Głuchy głuchym. Kulawy kulawym. Groteskowo 

to brzmi, jednak tak jest. To, że nie uznam swej 

choroby to nie oznacza, że ona nie będzie toczyć 

mego ciała czy głowy czy ducha.  

Ta ewangelia jest zaproszeniem do dobrego, 

Bożego korzystania z daru rozumu, który został 

nam dany, byśmy chwalili, czcili Boga i służyli 

Mu, a przez to osiągnęli życie wieczne. Zaiste 

mądrość widoczna jest w dziełach, czynach 

swoich.  

o. Robert Więcek SJ 

 

 

Ks. Grzegorz Strzelczyk: obżarliśmy 

się i nie chce nam się ruszać 
 

Zawaliliśmy wszyscy, ale odpowiedzialności są 

różne. Pasterze są w Kościele po to, żeby paść. 

Trudno mieć pretensje do owcy, że ona nie potra-

fi znaleźć pastwiska albo że żre nie najlepszą 

trawę − mówi ks. Grzegorz Strzelczyk – w roz-

mowie z portalem Deon.pl. (…) 

https://www.deon.pl/magazyn/pazdziernik-

2018/art,2,ks-grzegorz-strzelczyk-obzarlismy-

sie-i-nie-chce-nam-sie-ruszac-rozmowa.html 

 

 

W Warszawie odbył się  

VI Chrześcijański Kongres Społeczny 
 

O roli Polski w Europie, a także potrzebie mo-

bilizacji katolików na rzecz dobra wspólnego 

debatowali uczestnicy VI Chrześcijańskiego 

Kongresu Społecznego. Kongres odbył się na 

Stadionie PGE [Polska Grupa Energetyczna] Na-

rodowym w Warszawie. 

Kongres zorganizowano pod hasłem „Polska 

przeciw rewolucji”. Osią dyskusji stał się projekt 

Konwencji Praw Rodziny. Główne założenia 

projektu to: definicja małżeństwa jako związku 

kobiety i mężczyzny, gwarancja autonomii ro-

dziny oraz ochrona prawna dziecka w każdej fa-

zie rozwoju. (…) 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-

informacje/w-warszawie-odbyl-sie-vi-

chrzescijanski-kongres-spoleczny/ 

 

Kapłan do zadań specjalnych 
 

Z ks. Bogusławem Koziołem TChr, wicepostu-

latorem procesu beatyfikacyjnego prymasa kard. 

Augusta Hlonda, rozmawia Monika Lipińska. 

5 listopada TVP wyemitowała spektakl Pawła 

Woldana „Prymas Hlond”. Uświadomił on nam, 

że postać prymasa kard. Augusta Hlonda jest 

współcześnie znana bardzo słabo. Dlaczego? 

Po pierwsze − to skutek celowego usuwania go 

w cień w czasach PRL. Prymas był dla ówcze-

snej władzy bardzo niewygodny. Nie zachowy-

wał poprawności politycznej, wręcz odwrotnie − 

potrafił wiele rzeczy komunistom wytknąć. (…) 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/ech

o201847_proces_hlond.html  

 

 

Katolicka Agencja Informacyjna 

ma 25 lat 
 

Ordery dla szefa KAI 

Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Kato-

lickiej Agencji Informacyjnej (KAI), został od-

znaczony przez papieża Franciszka Orderem św. 

https://www.deon.pl/magazyn/pazdziernik-2018/art,2,ks-grzegorz-strzelczyk-obzarlismy-sie-i-nie-chce-nam-sie-ruszac-rozmowa.html
https://www.deon.pl/magazyn/pazdziernik-2018/art,2,ks-grzegorz-strzelczyk-obzarlismy-sie-i-nie-chce-nam-sie-ruszac-rozmowa.html
https://www.deon.pl/magazyn/pazdziernik-2018/art,2,ks-grzegorz-strzelczyk-obzarlismy-sie-i-nie-chce-nam-sie-ruszac-rozmowa.html
http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/w-warszawie-odbyl-sie-vi-chrzescijanski-kongres-spoleczny/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/w-warszawie-odbyl-sie-vi-chrzescijanski-kongres-spoleczny/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/w-warszawie-odbyl-sie-vi-chrzescijanski-kongres-spoleczny/
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/echo201847_proces_hlond.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/echo201847_proces_hlond.html
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Grzegorza Wielkiego. (…) Prezes KAI został 

także odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. (…) 

Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, nr 50,  

rok XCV, 16 XII 2018, str. 6 

Objaśnia Kościół od 25 lat 

Choć od powstania KAI minęło ćwierć wieku, 

jej zadania są niezmienne – informuje o życiu 

Kościoła i wyjaśnia światu jego nauczanie. 

Z obowiązku tego wywiązuje się bardzo dobrze. 

(…) W czasach, gdy obiektywna prawda jest 

kwestionowana, środowisko, które ją rzetelnie 

przekazuje, jest bardzo potrzebne. 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, nr 50,  

rok XCV, 16 XII 2018, str. 31-33 

Nadchodzi czas mediów katolickich 

Rozmowa z prezesem KAI red. Marcinem 

Przeciszewskim – Artur Stelmasiak. 

− A jak Wasz przekaz jest odbierany? Jesteście 

bardziej słuchani i czytani niż 10, 15, lat temu? 

− Nasz przekaz jest bardzo widoczny w Inter-

necie, co łatwo można sprawdzić przy pomocy 

wyszukiwarki Google. (…) Ale, niestety, istnieje 

też drugi – niepokojący proces. Coraz więcej du-

żych redakcji zamyka się na nasze informacje, 

a tym samym na głos Kościoła. 

− Przykłady… 

− „Gazeta Wyborcza” i TVN zrezygnowały 

z naszego abonamentu, co mnie bardzo niepokoi. 

Dawniej takie środowiska, nieprzychylne Kościo-

łowi, chciały przynajmniej sięgać do źródeł, by 

wiedzieć, co i jak krytykować. Dziś już budują 

własną narrację o Kościele w zupełnym oderwa-

niu od wszelkich faktów. (…) 

Niedziela, nr 50, 16 XII 2018, str. 23 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

 

Różaniec 
 

Przed laty w sekcji gliwickiej KIK w Katowi-

cach raczej młoda kobieta zapytała prelegenta – 

zakonnika, czy można Różaniec nazywać Ewan-

gelią w pigułce. Ojciec odpowiedział poruszony, 

że modlitwą Kościoła jest Liturgia Godzin. W je-

go odpowiedzi odczułem deprecjację modlitwy 

różańcowej.  

A przecież Różaniec jest odmawiany od wie-

ków, 10 procent ludności Austrii modliło się na 

Różańcu i wojska radzieckie opuściły Austrię, był 

Różaniec do Granic w Polsce i w wielu krajach 

ma miejsce podobna modlitwa. W „Warszawskiej 

Gazecie” nr 34 (586) z 24-30 VIII 2018 na str. 13 

jest plakat zatytułowany „Różaniec za nasze oj-

czyzny” i podpisany krucjatarozancowazaoj-

czyzne.pl. Zaznaczono na nim na mapie i wy-

mieniono następujące państwa: Anglia, Austra-

lia, Dania, Francja, Indie, Irlandia, Izrael, Kana-

da, Liban, Meksyk, Nigeria, Nowa Zelandia, Pa-

nama, Polska, Syria, USA, Włochy, Zimbabwe. 

Nasz rodak, św. Jan Paweł II Wielki dodał jed-

ną część do Różańca uzupełniając niejako histo-

rię życia Jezusa i Maryi, a Różaniec nazwał eg-

zorcyzmem. Napisał też list apostolski Rosarium 

Virginis Mariae o różańcu świętym. W kościele 

Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach zaw-

sze w październiku w prezbiterium wisi olbrzymi 

plakat z cytatem z „Rosarium Virginis Mariae”: 

„Odmawiać różaniec to nic innego, jak kontem-

plować z Maryją oblicze Chrystusa”. Na plaka-

cie ewangelizacji wizualnej, jaki znajdował się 

w październiku przed wieloma kościołami był 

napis: „RÓŻANIEC. KONTEMPLACJA 

TAJEMNIC ŻYCIA CHRYSTUSA, 

ROZWAŻANYCH SERCEM MARYI”. 

Do odmawiania Różańca zachęcała Maryja 

w Gietrzwałdzie i w innych miejscach. W wielu 

parafiach od maja do października odbywają się 

nabożeństwa fatimskie. W parafii Matki Boskiej 

Kochawińskiej w Gliwicach w dniach 5 – 7 paź-

dziernika tego roku odbyło się parafialne Święto 

Różańca i w nocy z 5 na 6 uczestniczyłem w Ró-

żańcowym Jerychu granicami parafii. Co godzi-

nę wychodził „patrol” mężczyzn, aby odmówić 

wszystkie cztery części Różańca. Początek i ko-

niec męskiej wędrówki z różańcem był pod 

krzyżem misyjnym. W „patrolu” brało udział od 

3 do 5 osób. W sobotę odbyła się jednodniowa 

sesja o różańcu, którą poprowadził o. Stanisław 

Gruszka CSsR, a w niedzielę na każdej Euchary-

stii kazanie o mocy różańca głosił o. dr Mieczy-

sław Kożuch SJ. 

   
Kartka, jaką wierni mogli zabrać z kościoła pod-

czas parafialnego Święta Różańca. 

Awers: Różaniec mężczyzn… A wiesz, że pod Le-

panto i w obronie Wiednia całe rycerstwo polskie na-

leżało do Bractw Różańcowych? 

Rewers: Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką 

możemy się bronić na polu walki. (Siostra Łucja z 

Fatimy).  
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W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

i Świętego Walentego w Bielsku-Białej Lipniku 

przez cały październik odbywała się w każdy pią-

tek o 21.00 męska modlitwa różańcowa. Byłem 12 

października 2018 r. Modliło się nas około 40 

osób. Od drugiej tajemnicy mikrofon wędrował po 

kościele i kolejną modlitwę Zdrowaś Maryjo za-

czynała kolejna osoba. Najmłodszy uczestnik nie 

miał 10 lat, a najstarszy miał powyżej 70 lat. Roz-

ważania prowadził ks. Adam Bieniek – rezydent, 

Kanclerz Kurii Bielsko-Żywieckiej.  
Plakat na drzwiach kościoła: 

Szczęśliwy naród, którego Pan 

jest Bogiem, Ps 33,12 WIELKA 

MOBILIZACJA Wzywa się 

mężczyzn do stawienia się 

w każdy piątek października 

g. 21.00 w kościele parafialnym 

w Lipniku na męską modlitwę 

różańcową. Chcemy dziękować 

Bogu za 100 LAT 

NIEPODLEGŁOŚCI, prosić o pokój na świecie, jed-

ność w kraju i miłość w rodzinach. BĄDŹ 

MĘŻCZYZNĄ, MÓDL SIĘ! 

Publiczny Różaniec o odnowę moralną Narodu 

Polskiego jest odmawiany w każdy trzeci piątek 

miesiąca o godz. 19.00 w Gliwicach na Rynku, 

pod figurą Matki Bożej. 

W Bielsku-Białej co miesiąc z kościoła Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa (przy dworcu PKP) 

wyrusza pokutny marsz różańcowy. Uczestniczy-

łem w nim 10 listopada 2018 r. Po odmówieniu 

Koronki do Miłosierdzia Bożego odmawialiśmy 

kolejne części Różańca Świętego, a ostatnią 

w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa 

Męczennika. Potem była sprawowana Msza św. 
57 POKUTNY MARSZ 

KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA 

OJCZYZNĘ Z Maryją Królową Pol-

ski modlimy się by Polska była 

wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii 

oraz wypełniała Jasnogórskie Śluby 

Narodu.  
 

 
POKUTNY MARSZ RÓŻAŃCOWY ZA OJCZYZNĘ. 

 
W kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa Mę-

czennika. Po prawej stronie ołtarza obraz MB Czę-

stochowskiej, jaki był niesiony podczas marszu. 

Młody mężczyzna i różaniec. W piątek 9 listo-

pada jechałem pociągiem do Bielska-Białej. 

O godz. 9.03 pociąg zatrzymał się w Tychach. 

Na peronie oczekują na pociąg w kierunku Żyw-

ca pasażerowie. Mężczyzna w okularach, liczący 

około 20 lat podnosi rękę do ust i coś całuje. Po 

chwili widzę, że z dłoni zwisa różaniec. Po po-

wolnym ucałowaniu wkłada go do prawej kie-

szeni i wsiada do pociągu. Przechodzi koło mnie 

w kierunku początku pociągu.  

Niżej przedstawiam okładki dwóch książeczek 

z modlitwą różańcową. 
Ks. Henryk Lachur SCJ: Różaniec z 

Maryją. Nowe rozważania różańco-

we. Wydawnictwo Księży Sercanów, 

Kraków 2003. Do każdej tajemnicy 

jest fragment Pisma św. i rozważa-

nie. Tajemnice radosne: Łk 1,30-31; 

Łk 1,40-45; Łk 2,4-7; Łk 2,22-23; 

Łk 2,46-49. Tajemnice światła: Mk 1,9-11; J 2,1-11; 

Łk 7,47-49; Mt 17,1-5; Mt 26,26-29. Tajemnice bole-

sne: Łk 22,40-44; J 19,1; Mt 27,27-30; J 19,16n.; 

J 19,32-34. Tajemnice chwalebne: Mt 28,5-8; Mk 

16,19-20; Dz 2,2-4; Ap 12,1; Jdt 15,9-10. 

Różaniec ze świętą Siostrą Faustyną, 

wybór tekstów: s. M. Elżbieta Siepak 

ZMBM, Edycja Świętego Pawła, 

Częstochowa 2005. Jest to jedna 

z książeczek przygotowanych na 

Rok Różańca. Pozostałe to: ks. Ty-

moteusz „Różaniec dla młodych”, 

ks. Tymoteusz „Rozważania różań-

cowe dla dzieci”, o. K. Maniecki OSPPE „Z Maryją 

wołamy o dar pokoju”. 

Wydaw-

nictwa 

związane 

z modli-

twą ró-

żańcową 

w witry-

nie Księgarni św. Jacka w Gliwicach (fot. 23 X 2018). 

Stanisław Waluś 
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Dokąd zmierzasz nauko? 
 

Czym różni się św. Maksymilian Maria Kolbe 

od dr. Bertranda Piccarda... 

Rajmund Kolbe (późniejszy św. M. M. Kolbe) 

mając 15 lat skonstruował urządzenie do nagry-

wania dźwięku („aparat zapisujący mowę i głosy 

natury”), a mając 20 lat złożył w urzędzie paten-

towym projekt rakiety umożliwiającej loty w ko-

smos („eteroplanu”). Rajmund Kolbe planując już 

prawie 100 lat temu rakietę przewidział, że taka 

rakieta powinna mieć klimatyzację... Maksymi-

lian Kolbe obronił dwa doktoraty, ale nie dostał 

ani Nagrody Nobla ani Honoris Causa śląskich 

uczelni... Wybrał drogę świętości, męczeństwa, 

wierności ideałom, wartościom, Bogu i Jego 

Słowo i Miłość zaniósł na krańce świata. 

Pan dr B. Piccard odbierając Honoris Causa Po-

litechniki Śląskiej, w Gliwicach w grudniu 2018 

roku, za całokształt, m.in. za przelot przez całą 

Ziemię samolotem zasilanym tylko energią z pa-

neli słonecznych. Co ciekawe w swoim wykła-

dzie skierowanym do środowiska akademickiego, 

Pan dr B. Piccard podkreślając, że lot odbył się 

bez kropli paliwa, ale nie podał ile CO2 wyemi-

towano podczas produkcji tego samolotu. W swo-

im wykładzie Pan dr B. Piccard zachęcał, by 

przekraczać bariery, granice, nawet te święte. By 

wchodzić na święte góry, święte dla innych, jak 

Mont Everest, który był świętą ziemią dla miesz-

kańców Tybetu i stąd przez lata nikt na niego nie 

wchodził, ani nie myślał, by go zdobywać, skoro 

to ziemia święta…, a tu mamy nie zwracać uwagi 

na granice... O nowym doktorze honorowym do-

wiedzieliśmy się, że jest psychiatrą, podróżni-

kiem, głównym mówcą w czasie Szczytu Klima-

tycznego COP24, ponadto zajmuje się hipnozą, 

a sam uznaje ajurwedę jako drogę w nauce. Za-

pewne, co bardziej zainteresowany czytelnik, jak 

zechce, doczyta, że ajurweda łączy w sobie sza-

manizm i wiele niebezpiecznych dla duszy 

i człowieka praktyk... 

Tu warto postawić retoryczne pytanie: „Dokąd 

zmierzasz nauko?”  

Gdzie jest miejsce na szacunek dla stworzenia 

i dla Stwórcy, dla miejsc świętych? Czy nauka 

ma prawo dla idei nauki łamać granice? 

Maksymilian Maria Kolbe i Bertrand Piccard, 

jakże podobne genialne umysły... jakże różne 

fundamenty... Ciekawe, czy gdyby Kolbe nie ura-

tował życia innemu człowiekowi, co jeszcze by 

odkrył i jakim byłby polskim naukowcem? 

Barbara Sensuła 

Danuta Szyksznian patronką szkoły 

w Szczecinie 
 

W dniu 09.11.2018 w Szczecinie odbyła się 

podniosła uroczystość nadania Szkole Podstawo-

wej nr 14 imienia Danuty Szyksznian. Byłam tam 

jednym z licznych zaproszonych gości jako prezes 

Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Uroczystość ta 

przerosła nie tylko moje oczekiwania. Na zewnątrz 

budynku była już umieszczona nowa tablica z 

imieniem i nazwiskiem patronki. Wnętrze szkoły 

było pięknie udekorowane flagami państwowymi, 

kwiatami i zdjęciami. W przedsionku znajdowała 

się szara marmurowa tablica opisująca działalność 

Danuty Szyksznian z mottem Mamy Patronki 

szkoły przekazanym córce „pamiętaj, że tylko 

drzewa o silnych korzeniach przetrwają”. Fundato-

rami jej był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w 

Szczecinie oraz pracownicy i wychowankowie 

szkoły. W holu czekał na gości stół z Księgą Pa-

miątkową i zachętą do wpisywania się. 

Wwieziona na udekorowaną salę gimnastyczną 

Pani Danuta już zastała chór szkolny z osobami 

prowadzącymi uroczystość, część gości i reporte-

rów. Bardzo serdecznym powitaniom „nie było 

końca” – wszyscy witali się i całowali Panią Da-

nutę jak najbliższą sobie osobę, poczynając od 

licznej rodziny – dzieci, wnuków i prawnuków, 

przedstawicieli władz samorządowych, rządo-

wych, oświatowych, kombatanckich, wojsko-

wych, Instytutu Pamięci Narodowej, duchowień-

stwa i ZHR-u. Obecny tu Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej Minister 

Maciej Kopeć podniósł jeszcze rangę tej uroczy-

stości, którą rozpoczęła Dyrektorka Szkoły Pani 

Urszula Pająk. Po odśpiewaniu Hymnu Państwo-

wego, do którego odśpiewania podniosła się rów-

nież Pani Danuta (podtrzymywana przez 2 osoby) 

nastąpiło powitaniach gości. Następnie rozpoczął 

się bardzo ciekawie przygotowany program arty-

styczny w wykonaniu uczniów. Mali aktorzy 

świetnie odtworzyli najważniejsze wydarzenia 

z dziecięcego i młodzieńczego życia Pani Danusi, 

jej pogodny charakter, zamiłowanie do książek, 

zaangażowanie w pracę konspiracyjną, zdolności 

przywódcze, niezwykłą siłę przetrwania wielkie-

go patriotyzmu. Cenne rady powtarzane przez 

ukochaną mamę w dzieciństwie i młodości dały 

Jej siłę nie tylko do pracy w konspiracji w Wilnie 

(gdzie wiele z jej koleżanek i kolegów nie przeży-

ło męczarni w więzieniu na Łukiszkach, ale zosta-

ło zamordowanych w Ponarach), ale i na strasz-

nym zesłaniu pod Saratowem nad Wołgą.  
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Występ uczniów SP nr 14 – życie Danuty Szyksznian – 

nominacja Danusi na Zastępową Oddz. KOZY 

w Wilnie. Danuta Szyksznian „sarenka” była zastępo-

wą łączniczek (10-ciu dziewcząt) o kryptonimie KOZY 

w Związku Wolnych Polaków. To była organizacja 

młodzieżowa. One składały przysięgę konspiracyjną na 

ręce podporucznika Stanisława Kiałka, który był twór-

cą komórki legalizacji fabrykującej fałszywe dokumen-

ty. Łączniczki roznosiły dokumenty, bibułę, prasę kon-

spiracyjną, meldunki, broń, żywność, zaopatrzenie dla 

komórek Komendy Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. 

Większość KÓZ trafiła na Ponary! (fot. MW). 

 
Występ uczniów SP nr 14 – życie Danuty Szyksznian 

– na syberyjskim zesłaniu (fot. MW). 

Cały spektakl wyciskał łzy z oczu nie tylko Pani 

Danusi, ale i wielu gościom. Szczególne wzrusze-

nie u Pani Danusi wywołało wręczenie jej dużego 

słonecznika przez młodego aktora na koniec wy-

stępu. Kwiat ten ma szczególne znaczenie w Jej 

życiu (został też umieszczony na Tablicy Pamiąt-

kowej w SP nr 14). Następną podniosłą część sta-

nowiło wręczenie szkole nowego Sztandaru z wi-

zerunkiem Pani Danuty Szyksznian. Po chwili na 

ten Sztandar szóstka uczniów złożyła Przyrzecze-

nie. W wystąpieniach najważniejszych gości wy-

czuwało się ciepło i serdeczność w ocenie Jej 

wielkiego patriotycznego dorobku. Dyrekcja szko-

ły poza ogromnym bukietem róż wręczyła piękny 

album z życiorysem Pani Danusi. Następnie głos 

zabrała Bohaterka tej Uroczystości, której 

wdzięczność i wzruszenie utrudniło dłuższą wy-

powiedź. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w 

holu i przedsionku szkoły poproszono tylko ofi-

cjalnych gości, by udali się na uroczyste odsło-

nięcie Tablicy w przedsionku szkoły (zdjęcie). Po 

tej ceremonii przemówiła również Pani Danusia. 

Teraz w holu szkoły był czas by wiele osób, w 

tym liczna rodzina mogły złożyć Jej gratulacje, 

zrobić wspólne zdjęcie i wpisać się do Księgi 

Pamiątkowej. Mnóstwem otrzymanych w czasie 

uroczystości kwiatów może jeszcze Pani Danusia 

długo cieszyć się w swoim mieszkaniu. 
Przemawia 

Wiceminister 

Oświaty – 

Pan  

Maciej  

Kopeć  

(fot. MW). 

 

 
 

Tablica poświęcona Pa-

tronce szkoły (fot. MW). 

 

 

 

 

 
Pani Danuta z przyjaciółmi – pierwsza z lewej Maria 

Wieloch (fot. JS). 

Uczestniczyłam w kilku podobnych uroczysto-

ściach, jednak pierwszy raz, kiedy Patronem zo-

staje żyjąca osoba. Niewiele szkół w Polsce 

otrzymało imię żyjącego w tym czasie Patrona. 

Jednym z nich był Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Kolejnym, znanym mi, żyjącym Patronem Szko-

ły nr 7 w Gdańsku jest żeglarz Aleksander Doba, 

który patronuje Morskiej Szkole Podstawowej 

od 25 października tego roku. Trzecią (znaną mi) 

jest Pani Danuta Szyksznian, dająca przykład 

niezwykłej siły przetrwania, wielkiego patrioty-

zmu i walki o ocalenie pamięci o ludziach, któ-

rzy oddali życie w imię wolności Ojczyzny. Mi-

mo choroby nadal przekazuje młodzieży swoje 

przesłanie na lekcjach żywej historii: „Kochajcie 
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Ojczyznę. Nie pozwalajcie żeby ją obrażano, lub 

niszczono. Pamiętajcie o tych, którzy odeszli”.  

Chociaż przeżyła już ponad 90 lat i całe życie 

było bardzo pracowite, to pozostało Jej jeszcze 

mnóstwo do zrobienia – ma zamiar napisania 

jeszcze kilku książek. Oby dobry Bóg dał Jej siły 

do realizacji marzeń i przekazywania nadal 

wszystkim pokoleniom miłości do Ojczyzny 

i drugiego człowieka. Przebogaty, smakowity 

i różnorodny poczęstunek, przygotowany na tere-

nie szkoły, umożliwiał jeszcze wielu osobom 

prowadzenie ciekawych rozmów.  

dr Maria Wieloch 

Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska 

Fotografie Joanna Sergiej, Maria Wieloch 

 

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 5 Kościół nie będzie milczeć 

Abp Józef Kupny 

Okna Życia to nie jest współczesny wynalazek 

[…] „Otoczmy troska życie”. Są to słowa, które 

mogą i powinny być wezwaniem skierowanym do 

wszystkich ludzi dobrej woli: do władz, instytucji 

tworzących prawo i odpowiedzialnych za jego 

przestrzeganie, do mężczyzn i kobiet, do małżon-

ków i rodzin. Obowiązek troski o życie każdego 

człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej 

śmierci odpowiada naturalnemu powszechnemu 

i niezbywalnemu prawu do życia. Prawo do życia 

jest prawem naturalnym – to znaczy, że tego pra-

wa nie nadaje żadna władza ludzka. (…) 

Homilia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 3 

października 2013, str. 251-254 

Wybrał Stanisław Waluś 

 

Nie zabijaj. 

Obrona życia człowieka od poczęcia 

do naturalnej śmierci 
 

W tygodnikach katolickich i w Naszym Dzien-

niku jest wiele artykułów poświęconych koniecz-

ności zakazu aborcji eugenicznej. Artur Stelma-

siak w Niedzieli nr 49 z 9 XII 2018 r. na str. 11 

pisze: „30 listopada 2018 r. na Jasnej Górze ob-

chodzono 1. rocznicę złożenia w Sejmie RP 

obywatelskiego projektu ustawy #ZatrzymajA-

borcję. Były to wyjątkowo smutne „urodziny”, 

bo przez te 12 miesięcy politycznej obstrukcji 

nie urodziło się, a właściwie zostało zabitych 

ponad tysiąc bezbronnych Polaków.” Niżej po-

daję tylko kilka tytułów artykułów z Gościa Nie-

dzielnego. 

Aktorka z zespołem Downa  

uhonorowana orderem 

Barbara Gruszka-Zych, Gość Niedzielny,  

nr 47, rok XCV, 25 XI 2018, str. 5 

Prawo do życia, czyli do zabijania 

Jakub Jałowiczor, Gość Niedzielny,  

nr 47, rok XCV, 25 XI 2018, str. 7 

Apel do Trybunału 

Maciej Kalbarczyk, Gość Niedzielny,  

nr 47, rok XCV, 25 XI 2018, str. 9 

Katolicy głośno żądają zakazu aborcji 

Bogumił Łoziński, Gość Niedzielny, 

 nr 49, rok XCV, 9 XII 2018, str. 8 

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski ws. ochrony życia 

„Prawo do życia nie jest tylko kwestią świato-

poglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale 

jest prawem człowieka. (…) Naród, który zabija 

własne dzieci, jest narodem bez przyszłości!” – 

mówił św. Jan Paweł II w 1997 w Kaliszu pod-

czas pielgrzymki do Polski. Z wielkim bólem 

widzimy, że w Polsce to prawo człowieka do ży-

cia wciąż jest łamane. 

Na straży życia ludzkiego stoi sama nauka. Ob-

raz USG pokazuje dziecko w pierwszych tygo-

dniach życia w łonie matki. Około 20 dnia po po-

częciu zaczyna bić serce dziecka, w siódmym ty-

godniu widać oczy, nos, uszy i wargi, zaś w 16 ty-

godniu pojawiają się linie papilarne. Widać jak 

dziecko w łonie matki uśmiecha się, ziewa, płacze, 

porusza palcami u rąk i nóg. Wobec tych faktów 

naukowych nie możemy przechodzić obojętnie. 

Minął rok od złożenia projektu obywatelskiego 

„Zatrzymaj aborcję”. Podpisało go ok. 830 tys. 

osób. Obywatele naszego kraju popierają ten 

projekt, który wyklucza przesłankę eugeniczną. 

Jest to ważny krok w stronę ochrony życia każ-

dego człowieka. 

Biskupi, zgromadzeni na Jasnej Górze na ze-

braniu plenarnym 19 listopada br., zwrócili się 

z prośbą o modlitwę, aby prawo stanowione 

chroniło życie człowieka od poczęcia do natural-
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nej śmierci. Prośbę o modlitwę w tej intencji kie-

rujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, szcze-

gólnie do kapłanów, osób życia konsekrowanego 

oraz naszych rodaków w kraju i na świecie. 

Maryi, Królowej Polski, zawierzamy sprawę 

ochrony życia każdego człowieka. 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji  

Episkopatów Europy (CCEE) 

30 listopada 2018 r. 

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-

w-polsce-prawo-czlowieka-do-zycia-wciaz-jest-

lamane/      Niedziela, nr 49, 9 XII 2018, str. 12 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Czy uniwersytet przetrwa? 

(…) Uniwersytet katolicki musi bardziej niż 

kiedykolwiek walczyć o swą katolicką tożsa-

mość. Świat akademicki w dużej części nie jest 

przyjazny katolicyzmowi. Twierdzi się, że wiara 

katolicka stoi w sprzeczności z badaniami uni-

wersyteckimi. Mówią to często zagorzali wy-

znawcy ideologii lewicowo-liberalnych, jak Fe-

minizm, genderyzm, ekologizm, LGBTQ itp. Pre-

tendowanie do tzw. światopoglądu naukowego, 

który odrzuca wiarę, jest najczęściej manipulacją. 

(…)                            Ks. Dariusz Kowalczyk SJ 

Dziekan Wydziału Teologicznego  

na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie  

Gość Niedzielny, nr 48, rok XCV,  

2 XII 2018, str. 38 
 

Więcej o ideologii gender na stronach: 

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

http://www.niedlagender.pl/ 

http://www.fronda.pl/a/gender-historia-i-

polityka,54149.html 

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

 

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) 
 

Co z tym ekumenizmem? 

Sobór Watykański II uchwalając dekret o eku-

menizmie Unitatis Redintegratio (UR) odpowiada 

na wezwanie Jezusa z modlitwy arcykapłańskiej 

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

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby 

wszyscy 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, 20nn). Prośba Jezusa skierowana do Ojca 

w niebie powinna być po wszystkie czasy nie 

tylko przestrogą, ale wezwaniem do nawrócenia 

dla wszystkich tych, którzy wierzą w Jezusa 

Chrystusa jako Pana i Zbawiciela człowieka i na 

mocy chrztu św. przynależą do niego. Stanowią 

Lud Boży nowego przymierza („Wy zaś jesteście 

wybranym plemieniem, królewskim kapłań-

stwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na wła-

sność przeznaczonym” 1 P 2,9a) czyli Kościół 

Chrystusowy. Sobór wyraźnie podkreśla ko-

nieczność „wzmożenia wysiłków przywrócenia 

jedności wśród wszystkich chrześcijan” (UR 1). 

W latach następujących po Soborze były po-

dejmowane przez św. papieża Pawła VI oraz je-

go następców, a także przez przedstawicieli in-

nych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich 

różne zabiegi, aby przywrócić jedność wśród 

chrześcijan. Powstawały komisje teologiczne, 

które miały na celu wypracować wspólne stano-

wisko dotyczące prawd wiary. Rodziły się inicja-

tywy, aby wspólnie spotykać się na modlitwach 

ekumenicznych. Wprowadzono Tydzień Jedno-

ści Chrześcijan, obchodzony corocznie. Oddol-

nie powstała wspólnota ekumeniczne Taizé, któ-

ra miała ukazywać, że możliwe jest wspólne spo-

tkanie, wspólna modlitwa, względna komunia 

duchowa. W Polsce po latach dyskusji, wzajem-

nego poznawania się i przełamywania barier nie-

zrozumienia sześć Kościołów należących do 

Polskiej Rady Ekumenicznej (ewangelicko-

augsburski, ewangelicko-metodystyczny, ewan-

gelicko-reformowany, polskokatolicki, staroka-

tolicki mariawitów, prawosławny) i Kościół 

rzymskokatolicki wypracowały wspólny doku-

ment na temat chrztu św.: „Sakrament chrztu 

znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Pol-

sce na progu trzeciego tysiąclecia”. W 1999 r. 

powstała też wspólna deklaracja Kościoła Kato-

lickiego i Światowej Federacji Luterańskiej na 

temat nauki o usprawiedliwieniu. To są fakty, 

chociaż nieliczne, ale zmierzające w dobrym kie-

runku. Ośrodek modlitwy ekumenicznej w Tai-

zé, nieustannie promieniuje na całe chrześcijań-

stwo próbując zbudować jedność duchową. 

To wszystko jednak za mało. Nie spieszymy się 

do jedności, do której wzywa nas Chrystus. 

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-w-polsce-prawo-czlowieka-do-zycia-wciaz-jest-lamane/
https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-w-polsce-prawo-czlowieka-do-zycia-wciaz-jest-lamane/
https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-w-polsce-prawo-czlowieka-do-zycia-wciaz-jest-lamane/
http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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W dodatku szybka sekularyzacja społeczeństw 

chrześcijańskich, która przejawia się w upodob-

nieniu się do świata, który po 1968 r. na masową 

skalę odżegnuje się od chrześcijaństwa, sprawia, 

że do jedności jest raczej dalej niż bliżej. Nie da 

się „ochrzcić” niektórych zjawisk kulturowych, 

które powstają z inspiracji obcej chrześcijaństwu. 

Aborcja, biotechnologia traktująca człowieka jak 

rzecz, związki homoseksualne, nawet jeżeli w spo-

łeczeństwach demokratycznych stają się legalne, 

są nie do pogodzenia z nauczaniem Jezusa Chry-

stusa. Ideologia gender, która jawnie przeczy natu-

rze, przeciwstawia się Bogu-Stwórcy natury i jej 

praw, przenika do świadomości nie tylko ludzi nie 

mających nic wspólnego z chrześcijaństwem, ale 

do samych wspólnot chrześcijańskich i zmienia 

systemy wartości. Niektóre środowiska chrześci-

jan, zapatrzone w postęp światowy, który nie ma 

nic wspólnego z duchowym rozwojem ludzkości, 

albo w obawie przed oskarżeniem o zacofanie, 

wstecznictwo, uległy prądom intelektualnym 

i ideologiom o rodowodzie pogańskim próbując 

nawet dostosować słowa Pisma św. do współcze-

snych czasów. Powstałe w tym nurcie kierunki 

pseudonaukowe teologii feministycznej, teologii 

wyzwolenia, nowe systemy etyczne, podporząd-

kowujące systemy wartości swobodnej woli czło-

wieka, także są obce nauczaniu Chrystusa. 

Jak w tej sytuacji odpowiedzieć na wezwanie 

Jezusa „aby stanowili jedno”? Szczerze wierzę, 

że mimo wszystko jest to nadal możliwe, choć 

niestety wydaje się coraz bardziej trudne. Co mu-

siałoby nastąpić, aby posunąć sprawę ekumeni-

zmu do przodu? 

Po pierwsze wszyscy musieliby ożywić wolę 

spełnienia życzenia Jezusa, a z tym, wydaje się, 

chrześcijanom współczesnym wcale się nie śpieszy. 

Po drugie potrzebny jest proces nawrócenia 

osobistego oraz całych wspólnot, aby były zdolne 

wypełnić tę wolę. 

Po trzecie należy wypełnić przykazanie miłości 

bliźniego, które uczy szacunku jednych do dru-

gich i wyzbycia się wrogości. 

Po czwarte potrzeba rzetelnego i uczciwego po-

dejścia do pogłębiania prawd wiary przez 

wszystkich chrześcijan, aż wszyscy spotkają się 

nie tylko symbolicznie, ale realnie w jednej 

wspólnocie uczniów Jezusa. 

Po piąte potrzeba pojednania pomiędzy hierar-

chiami poszczególnych wspólnot chrześcijań-

skich, wzajemnego szacunku, a nie pielęgnowa-

nia uprzedzeń, powielania oszczerstw − rezygna-

cji z postawy prozelityzmu. Nie można budować 

własnej tożsamości na negacji i dezawuowaniu 

innych. 

Po szóste dopóki nie wypracuje się wspólnego 

stanowiska na temat rzeczywistej obecności Je-

zusa Chrystusa w Eucharystii, Wieczerzy Pań-

skiej, czy jakkolwiek to nazwiemy, która jest 

największą wartością dla każdej wspólnoty 

chrześcijan, gromadzącej się na „łamaniu chle-

ba” od czasu ukazania się Jezusa zmartwych-

wstałego, czyli od samego początku istnienia 

Kościoła Chrystusowego, komunia jedności 

wspólnot chrześcijańskich nie będzie możliwa. 

Po siódme, trzeba trzymać się autentycznego 

nauczania Jezusa, zgłębiać je wspólnie w Duchu 

św. i zrezygnować z jego reinterpretacji, która 

ma na celu „przypodobanie się światu”. „Króle-

stwo moje nie jest z tego świata” (J 17,36a) mó-

wi Jezus. Mimo że Ewangelia Łukasza głosi: 

”Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” 

(Łk 17,21), to nie znaczy to, że jest ono zbudo-

wane na słowie czy woli człowieka. 

Po ósme, tak jak w Kościele pierwszych chrze-

ścijan, pomimo odrębności i oddalenia poszcze-

gólnych wspólnot, pielęgnować należy ducha 

jedności w interpretacji słowa Bożego, naucza-

niu, czynnościach świętych, i trosce o siebie na-

wzajem. 

Po dziewiąte należy wspólnie zgłębić w świe-

tle słowa Bożego, jaka jest natura władzy du-

chowej i jak ona ma być sprawowana we wspól-

notach, nie negując osiągnięć tradycji Kościoła, 

bo przecież istniała ona od samego początku. 

I po dziesiąte, co jest chyba najlepiej realizo-

wane, modlić się nieustannie o światło Ducha 

św. i siłę duchową do pokonywania wszelkich 

przeciwności na drodze do jedności. 

Trzeba powiedzieć w końcu, że łaski Bóg nam 

nie poskąpi, skoro to jest również Jego troską, 

należy natomiast uzdalniać naszą naturę do przy-

jęcia tej łaski.                o. Stanisław Jopek SJ 

 

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. 
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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 XXVI 

Sklepy nie mogą udawać kawiarenek 

Będziemy wnioskowali o zgłoszenie kolejnych 

poprawek do nowelizacji ustawy o zakazie han-

dlu w niedziele. Chodzi o to, by sklep nie mógł 

udawać kawiarenki – zapowiadają przedstawicie-

le Solidarności. Nowelizacja ma także spowodo-

wać, że sklepy nie będą mogły udawać placówki 

pocztowej. (…) 

(jak, PAP), Gazeta Polska Codziennie, nr 279 

(2193), 30 XI 2018, str. 9 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Styczeń 2019 

145 lat temu (6 stycznia 1874 r.) w Warce zmarł 

pułkownik Piotr Wysocki, który w pamiętną 

noc 29 listopada 1830 r. dał sygnał do rozpoczę-

cia powstania. 

145 lat temu (24 stycznia 1874 r.) w Pratulinie na 

Podlasiu kozacy zamordowali 13 unitów: Win-

centego Lawoniuka i towarzyszy. Na ołtarze zo-

stali wyniesieni przez Ojca Świętego Jana Pawła 

II 6 X 1996 r. 

130 lat temu (23 stycznia 1889 r.) w Santiago 

(Chile) zmarł Ignacy Domeyko, filomata i przyja-

ciel Mickiewicza. W uznaniu zasług rząd chilijski 

nadał mu honorowe obywatelstwo. 

125 lat temu (8 stycznia 1894 r.) w Zduńskiej 

Woli urodził się Rajmund Maria Kolbe. Beatyfi-

kowany przez papieża Pawła VI 17 października 

1971 r., kanonizowany 10 października 1982 r. 

przez Jana Pawła II. 

115 lat temu (1stycznia 1904 r.) w Sebastianowie, 

w parafii Mchy koło Śremu urodził się Antoni 

Baraniak, w 1951 r. mianowany przez Piusa XII 

biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnień-

skiej, wieziony przez komunistów, odzyskał wol-

ność w 1956 r., w latach 1957-1977 metropolita 

poznański. 

100 lat temu (15 stycznia 1919 r.) do Wersalu ce-

lem udziału w dyskusji nad przyszłymi granicami 

odrodzonej Polski zwycięskie mocarstwa zaprosi-

ły polską delegację z Romanem Dmowskim 

i Ignacym Paderewskim na czele. 

100 lat temu (16 stycznia 1919 r.) u brzegów Sy-

cylii, w katastrofie morskiej zginął twórca pol-

skiego harcerstwa Andrzej Małkowski. 

75 lat temu (29 stycznia 1944 r.) partyzanci so-

wieccy i żydowscy dokonali masowej zbrodni na 

mieszkańcach polskiej wsi Koniuchy.  

65 lat temu (19 stycznia 1954 r.) w Krakowie 

zmarł Ludwik Solski, zaliczany do grona najwy-

bitniejszych polskich aktorów. 

65 lat temu (28 stycznia 1954 r.) w Krakowie 

zmarł prof. Eugeniusz Romer, uczony geograf, 

twórca nowoczesnej kartografii, wielki między-

narodowy autorytet naukowy. Jego życie było 

stałym poszukiwaniem prawdy. Owocem tego 

było osiągnięcie przez niego pod koniec życia 

głębokiej religijności. 

55 lat temu (5 stycznia 1964 r.) w Jerozolimie 

miało miejsce spotkanie papieża Pawła VI 

z prawosławnym patriarchą Konstantynopola 

Atenagorasem, pierwsze od 1439 r. 

50 lat temu (16 stycznia 1969 r.) Jan Palach do-

konał aktu samospalenia na placu św. Wacława 

w Pradze. 

40 lat temu (15 stycznia 1979 r.) zmarła Olga 

z Drohonowskich Małkowska – pierwsza Ko-

mendantka Skautek 

30 lat temu (30 stycznia 1989 r.) zmarł ksiądz  

Stanisław Suchowolec. W nocy z 29 na 30 

stycznia na plebani kościoła Niepokalanego Ser-

ca Maryi w Białymstoku udusił się dwutlenkiem 

węgla w wyniku zbrodniczego podpalenia. Od-

prawiał Msze Święte w intencji Ojczyzny. Był 

przez pracowników SB inwigilowany i kilka-

krotnie pobity. 

Wybrała Barbara Kwaśnik 

 

DZIEWIĘCIU 

Z „WUJKA” 
Znaczek Poczty  

Polskiej 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Symboliczne! Komuniści wrócą  

na warszawskie ulice. Rada Miasta przyjmie 

dziś odpowiednią uchwałę 

Ankieta 

Co sądzisz o „cofnięciu” dekomunizacji  

warszawskich ulic? 
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Skandal. I to w takim dniu! (53% głosów) – 

w tym Twój 

Cóż, niczego innego po Rafale Trzaskowskim 

nie można było się spodziewać. (39% głosów) 

Nie mam z tym problemu. (7% głosów) 

Nie mam zdania. (0% głosów) 

Wszystkich głosów: 436 

http://niezalezna.pl/250062-symboliczne-

komunisci-wroca-na-warszawskie-ulice-rada-

miasta-przyjmie-dzis-odpowiednia-uchwale 

odpowiedziałem o 11.50 13.12.2018 r. 

Stanisław Waluś 

Wolą Armię Ludową od Kaczyńskiego 

Szymon Babuchowski, Gość Niedzielny, 

nr 50, rok XCV, 16 XII 2018, str. 10  

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2018 i 2019 
Grudzień: Ewangelizacyjna: Aby osoby zaanga-

żowane w posługę przekazu wiary potrafiły zna-

leźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, 

w dialogu z kulturami. 

Styczeń: Ewangelizacyjna: Za ludzi młodych, 

zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując 

Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by 

przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii. 
 

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. 
 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny 

zaprasza 

W siedzibie KIK w Katowicach raz w miesią-

cu, w drugą środę, odbywają się interesujące spo-

tkania. Od godz. 17.00 nasz kapelan ks. prof. dr 

hab. Józef Kozyra, biblista, odpowiada na różne 

pytania związane z wiarą, religią i Kościołem. 

O godz. 18.00 pochylamy się nad Pismem Świę-

tym. Szczegółowe informacje podawane są 

w miesięcznym programie. 
 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania odbywają się w trzecią środę miesią-

ca 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. 
 

1% podatku na rzecz KIK w Katowicach dla 

wsparcia chrześcijańskiej kultury 

W 2019 roku będzie można przekazywać dla 

KIK w Katowicach 1% należnego podatku za 

2018 rok na cele statutowe KIK w Katowicach. 

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach  
Dziękujemy osobom, które przekazały daro-

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2017 roku.  

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2018 do 30 kwietnia 2019 r.” 

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 - 

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 ING Bank Śląski Katowice 

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622 

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: 310 egz. Adres do 

korespondencji: Klub Inteli-

gencji Katolickiej w Kato-

wicach, 40-954 Katowice 2, 

skr. poczt. 376. 
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