
B i u l e t y n  K l u b u  I n t e l i g e n c j i  K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h
Nr 9 (177)  9 września 2006

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma wzglę-
du na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie
i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato
odzianego i powiecie: "Usiądź na zaszczytnym miejscu!", do ubogiego zaś powiecie: "Stań sobie
tam albo usiądź u podnóżka mojego!", to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się
sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego
świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go mi-
łują? Jk2, 1-5

XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
POCZĄTKI

Po październiku 1956 powstała koncepcja utwo-
rzenia KIKów przynajmniej w miastach wojewódzkich.
Zebranie założycielskie odbyło się również w Katowi-
cach. Wykład na temat odpowiedzialności każdego
z nas za swój odcinek pracy wygłosił Antoni Gołubiew.
Zebranie zgromadziło około 500 osób różnych zawo-
dów. Wyłoniono kilkuosobowy tymczasowy zarząd,
w skład którego m. in. weszły 2 czy 3 osoby z Sosnow-
ca. Zarząd ten uczestniczył w siedzibie "Więzi" w War-
szawie w spotkaniu ogólnopolskim przedstawicieli za-
rządów innych miast. Po zebraniu założycielskim w Ka-
towicach usiłowano utworzyć również KIK w Sosnow-
cu. Niestety nie udało się doprowadzić do powstania
KIK w Katowicach jak i w Sosnowcu wobec sprzeci-
wu ówczesnych władz.

Grażyna Ciesielska-Dziadkiewicz

POWSTANIE KIK W KATOWICACH
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach po-

wołany został uchwałą zebrania założycielskiego, które
odbyło się 23. października 1980 r. na probostwie pa-
rafii Chrystusa Króla w Katowicach. W zebraniu tym
wzięło udział około 50 osób. Niestety nie zachowała się
lista obecności. Wiele z nich zmarło, inne przestały być
członkami KIK z różnych powodów. Osobom aktyw-
nym w tym okresie tworzenia Klubu, po rejestracji KIK,
przypisano deklaracje członkowskie z datą listopada
1980 r. Według stanu członków KIK z grudnia 2004

roku są to następujące osoby: Baron Karol, Burzyński
Marek, Buszman Józef, Czerner Katarzyna, Dolinkie-
wicz Jerzy, Florek Franciszek, Górecki Henryk Miko-
łaj, Hapeta Jan, Karpeta Jan, Konopczyna Anna, Lisko-
wacka Anna, Miazgowicz Janina, Miazgowicz Włady-
sław, Mierzwa Irena, Muża Marianna, Mysłek Elżbieta,
Olszewski Czesław, Ryszka Czesław, Sablik Maciej, Sa-
blik Michał, Sala Wojciech, Smajdor Andrzej, Świtkow-
ski Leon, Trzeciak Teresa, Waluś Irena, Waluś Stani-
sław, Winiarski Antoni, Zieleźny Jadwiga, Zielonka Je-
rzy.

W czasie zebrania założycielskiego przyjęto Sta-
tut KIK oraz wybrano Zarząd Klubu. W jego skład we-
szli: Henryk Mikołaj Górecki - prezes, Janusz Dietrych -
wiceprezes, Józef Buszman - wiceprezes, Stanisław Kru-
szyński - sekretarz, Anna Konopczyna - skarbnik oraz
członkowie: Henryk Dutkiewicz, Jan Karpeta, Jerzy
Kogut, Jerzy Konieczny, Czesław Ryszka i Michał Sob-
czyk. Zebranie Założycielskie powołało także Komisję
Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie: Jan
Hapeta - przewodniczący, Jan Zatoński - wiceprzewod-
niczący, Marian Sławik - członek, Leon Świtkowski -
członek.

W dniu 27 X 1980 r. Zarząd wystąpił do Woje-
wody Katowickiego z wnioskiem o zarejestrowanie Klu-
bu w trybie Prawa o Stowarzyszeniach. Do wniosku
Zarząd dołączył listę członków założycieli Klubu Inteli-
gencji Katolickiej w Katowicach: Henryk Mikołaj Gó-
recki, Stanisław Kruszyński, Józef Buszman, Jan Kar-
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peta, Anna Konopczyna, Henryk Dutkiewicz, Jerzy
Kogut, Michał Sobczyk, Jan Hapeta, Jan Zatoński, Irena
Mierzwa, Jerzy Dolikiewicz, Janusz Czermiński, Jerzy
Konieczny, Czesław Ryszka, Maciej Sablik, Michał
Sablik, Jolanta Glenszczyk, Zenon Klatka, Stanisław
Waluś. Urząd Wojewódzki w Katowicach przysłał na-
stępujące pismo:

Katowice, dnia 30.XII.1980 r.
Klub Inteligencji Katolickiej
w Katowicach
K a t o w i c e
ul. Plebiscytowa 49 a

Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Spraw
Społeczno-Administracyjnych uprzejmie zawiada-
mia, iż z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie roz-
patrzyć wniosku o rejestrację stowarzyszenia w ter-
minie przewidzianym w art.35 § 3 K.P.A.
W związku z zaistniałą potrzebą dokonania dodat-
kowych ustaleń niezbędnych do wydania prawidło-
wej decyzji - informujemy, iż sprawa ta będzie zała-
twiona w II połowie miesiąca stycznia 1981 r.
Dyrektor Wydziału
mgr Zbigniew Przęślica

Po zażaleniu złożonym 31.12.980 r. przez Zarząd
(podpisanym przez prezesa M. H. Góreckiego i sekre-
tarza St. Kruszyńskiego) do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych, w dniu 22 I 1981 r. Urząd Wojewódzki wydał
decyzję odmawiającą rejestracji stowarzyszenia i podał
następujące uzasadnienie z informacją o możliwości od-
wołania się od decyzji: "Jak wynika z przedłożonego
statutu zasadnicze cele i zadania Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach pokrywają się z celami i
zadaniami stowarzyszenia zarejestrowanego w War-
szawie pn. "Polski Związek Katolicko-Społeczny".
W/w stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością
teren całego kraju - z prawem zakładania oddzia-
łów wojewódzkich. W związku z powyższym - stwier-
dza się brak uzasadnionej potrzeby społecznej dla
powstania nowej organizacji, a założyciele Klubu In-
teligencji Katolickiej w Katowicach mogą swe pla-
nowane cele realizować w ramach ogólnokrajowe-
go stowarzyszenia jakim jest "Polski Związek Ka-
tolicko-Społeczny".
Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwo-
łania do Ministra Spraw Wewnętrznych przez Woje-
wodę Katowickiego w terminie 14 dni licząc od daty
jej doręczenia."

Pismem z dnia 3 II 1981 r. Zarząd odwołał się od
tej decyzji, po czym, w dniu 26 II 1981 r. Urząd Wo-
jewódzki w Katowicach wpisał do rejestru stowa-
rzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach pod numerem 2924 stowarzyszenie pod

nazwą "Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach".

W dniu 14 XII 1981 r. Wojewoda Katowicki zarządze-
niem nr 45/81 zawiesił działalność Klubu. Uchylenie za-
wieszenia nastąpiło zarządzeniem nr 19/83 Wojewody
Katowickiego z dnia 6 IV 1983 r. W dniu 31 X 1984 r.
Klub liczył 937 członków, w tym 150 członków zwy-
czajnych. Istotnym elementem rozwoju organizacyjnego
Klubu było tworzenie sekcji. Lista tych sekcji, wraz z ich
przewodniczącymi, wyznaczonymi przez Zarząd, przed-
stawiała się następująco:
Sekcje problemowe:
- wiedzy religijnej - Jerzy Kogut
- nauki społecznej Kościoła - Henryk Dutkiewicz
- rodzin - Anna Liskowacka
- kultury - Witold Karczmarek
- nauka-wiara - Janusz Dietrych
Sekcje ogólno-społeczne:
- w Bytomiu - Jerzy Kogut
- w Chorzowie - Andrzej Kurpanik
- w Gliwicach - Andrzej Kozak
- w Raciborzu - Krystian Niewrzoł
- w Rybniku - Karol Miczajka
- w Tarnowskich Górach - Józef Biskup
- w Tychach - Michał Sobczyk.

Funkcję Kapelana Klubu pełnił od chwili jego po-
wstania - śp. ks. Oskar Thomas, diecezjalny Duszpa-
sterz Akademicki. 30.05.1983 r. dekretem Bpa Ordy-
nariusza Herberta Bednorza kapelanem mianowany zo-
stał ks. prałat dr Stanisław Bista, oficjał Sądu Biskupiego
w Katowicach.

Zarząd utrzymywał łączność z przedstawicielami
Episkopatu Polski, szczególnie z Biskupem Ordynariu-
szem, który w okresie sprawozdawczym kilkunastokrot-
nie przyjął przedstawicieli Klubu.

Spotkanie z pierwszym prezesem KIK w Katowicach prof. Hen-
rykiem Mikołajem Góreckim. 2004 - od lewej: ks. dr Andrzej Su-
choń proboszcz parafii mariackiej, prof. Henryk Mikołaj Górecki,
dr Antoni Winiarski prezes KIK i ks. dr hab. Józef Kozyra kapelan
KIKstrona 2



Podstawowa działalność Klubu na początku jego
istnienia koncentrowała się na wykładach. W poszcze-
gólnych miastach w 1981 r. wykładowcami byli:
Katowice: ks. dr J. Gawor, ks. dr Cz. Nowak,
ks. J. Pluta, ks. prof. dr A. Zuberbier, br. Marek, prof.
dr F. Adamski, prof. dr I. Bajerowa, red. H. Bortnow-
ska, mgr L. Chromy, prof. dr inż. J. Dietrych, dr S. Grab-
ska, dr J. Konieczny, inż. A. Łukasiewicz, dr I. Mierz-
wa, dr hab. E. Sujak, red J. Susuł, red. Cz. Ryszka,
mgr E. Ryszka, mgr P. Rzymełka, dr W. Świątkiewicz,
doc. dr hab. L. Tyszkiewicz, prof. M. Zajączkowska,
Gliwice: ks. bp prof. dr A Nossol, ks. dr J. Czerski,
ks. dr P. Kołeczek, ks. dr K. Sobeczko, ks. prof. K.
Staniecki, ks. H. Szklorz, dr B. Dębiec, doc. dr hab.
Wł. Fijałkowski, dr J. Konieczny, dr J. Pluta, red. M.
Skwarnicki, dr J. Steckiewicz, prof. dr Z. Szpakowski,
Rybnik: ks dr J. Banak, ks. J. Burek, ks. dr. E. Formic-
ki, ks. dr St. Musioł, prof. dr inż. J. Dietrych,
Bytom: ks. dr hab. A. J. Nowak, prof. dr inż. J. Die-
trych, dr A. Friszke, dr J. Pluta, dr J. Steckiewicz,
red. S. Wilkanowicz, Racibórz: ks. bp. prof. dr A. Nos-
sol, dr R. Łobos.

opracował Stanisław Waluś

WŁADZE KLUBU
I kadencja: 23 X 1980 - 2 XII 1984 r.
Zarząd: prezes: Henryk Mikołaj Górecki, wiceprezesi: Ja-
nusz Dietrych, Józef Buszman, sekretarz: Stanisław Kru-
szyński, skarbnik: Anna Konopczyna, członkowie: Hen-
ryk Dutkiewicz, Jan Karpeta, Jerzy Kogut, Jerzy Koniecz-
ny, Czesław Ryszka i Michał Sobczyk.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Jan Hapeta, wice-
przewodniczący: Jan Zatoński, członkowie: Marian Sła-
wik, Leon Świtkowski.
Od dnia 2 II 1981 funkcję sekretarza objął członek Zarzą-
du, Jerzy Konieczny, zaś Stanisław Kruszyński pełnił funk-
cję członka Zarządu. W dniu 30 V 1983, wobec zgłoszo-
nej przez prezesa, a umotywowanej poważną chorobą,
czasowej niezdolności do pełnienia funkcji, Zarząd podjął
uchwałę delegującą Henryka Dutkiewicza do pomocy Pre-
zydium.
Kapelan: ks. Oskar Thomas (zmarł 29.02.1984), diece-
zjalny Duszpasterz Akademicki, a od 30 V 1983 r. ks. pra-
łat dr Stanisław Bista, oficjał Sądu Biskupiego w Katowi-
cach.
II kadencja: 2 XII 1984 - 14 XII 1986 r.
Zarząd: prezes: Henryk Dutkiewicz, wiceprezesi: Józef
Buszmen, Anna Konopczyna, sekretarz: Wojciech Czech,
skarbnik: Krystian Stanek, członkowie: Irena Bajerowa,
Janusz Dietrych, Jerzy Kogut, Irena Mierzwa, Michał
Sobczyk, Stanisław Wencelis.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Jan Hapeta, wice-
przewodniczący: Zenon Klatka, członkowie: Henryk Knop,
Stanisław Kruszyński, Marian Puśledzki.

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 2 XII 1984
r. dokooptował do swego grona Kazimierę Złotos. Po re-
zygnacji Krystiana Stanka z funkcji skarbnika i członka
Zarządu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania,
Kazimiera Złotos od 27 stycznia 1986 została skarbnikiem.
Kapelanem Klubu był do swej śmierci 23 XII 1985 r. ks.
dr Stanisław Bista. Ks. dr Józef Kozyra jest kapelanem
KIK w Katowicach od 22 sierpnia 1986 r.
III kadencja: 14 XII 1986 - 22 I 1989 r.
Zarząd: prezes: Henryk Dutkiewicz, wiceprezesi: Czesław
Duda, Anna Konopczyna, sekretarz: Piotr Oślizło, skarb-
nik: Kazimiera Złotos, członkowie: Janusz Dietrych, Kry-
styna Falkowska, Irena Mierzwa, Marta Łabno, Teofil
Szeja, Teresa Trzeciak.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Jan Hapeta, wice-
przewodniczący: Zenon Klatka, Jerzy Gepfert, Henryk
Knop, Marian Puśledzki.
IV kadencja: 22 I 1989 - 20.01.1991 r.
Zarząd: prezes: Józef Buszman, wiceprezesi: Marta Łabno,
Maciej Sablik, sekretarz: Duda Czesław, skarbnik: Złotos
Kazimiera, członkowie: Krystyna Cholewa, Czesław Duda,
Irena Mierzwa, Jerzy Mozdumiewicz, Witold Mrukwa,
Stanisław Waluś.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Henryk Knop, wi-
ceprzewodnicząca: Marianna Muża, członkowie: Cecylia
Malczyk, Leszek Nocoń, Marian Puśledzki
V kadencja: 20 I 1991 - początek roku 1993
Zarząd: prezes: Witold Mrukwa, wiceprezesi: Marta Łabno,
Maciej Sablik, sekretarz: Krystyna Cholewa, skarbnik: Jan
Świtkowski, członkowie: Andrzej Dawidowski, Ewa Pię-
toń, Michał Sablik, Teresa Trzeciak, Stanisław Waluś,
Katarzyna Żuławska.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Henryk Knop,
członkowie: Edward Hoffman, Danuta Janiak, Cecylia
Malczyk, Andrzej Łukasiewicz.
Uchwałą z dnia 4 VI 1992 r. w skład Zarządu dokoopto-
wano Ryszardę Chamułową - przewodniczącą sekcji ogól-
nospołecznej w Siemianowicach Śl.
VI kadencja: 7 III 1993 - 5 III 1995 r.
Zarząd: prezes: Antoni Winiarski, wiceprezesi: Marta
Łabno, Maciej Sablik, sekretarz: Witold Mrukwa, skarb-
nik: Jan Świtkowski, członkowie: Ryszarda Chamułowa,
Krystyna Cholewa, Andrzej Dawidowski, Irena Mierzwa,
Stanisław Waluś.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Henryk Knop, wi-
ceprzewodnicząca: Teresa Mentel, członkowie: Marian-
na Muża, Czesław Olszewski, Krystyna Szyja.
VII kadencja: 5 III 1995 - 13 IV 1997
Zarząd: prezes: Antoni Winiarski, wiceprezesi: Józef Busz-
man, Marta Łabno, sekretarz: Marianna Muża, skarbnik:
Jan Świtkowski, członkowie: Ryszarda Chamułowa, Kry-
styna Cholewa, Andrzej Dawidowski, Kazimierz Krzyża-
nowski, Stanisław Waluś, Zofia Zielińska.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Henryk Knop, wi-
ceprzewodniczący: Józef Dziemba, członkowie: Teresa
Mentel, Jadwiga Zieleźny, Czesław Duda.
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VIII kadencja: 13 IV 1997 - 13 V 2000 r.
Zarząd: prezes: Antoni Winiarski, wiceprezesi: Ryszarda
Chamułowa, Marta Łabno, sekretarz: Andrzej Dawidow-
ski, skarbnik: Jan Świtkowski, członkowie: Franciszek Flo-
rek, Witold Kaczmarek, Jerzy Król, Kazimierz Krzyża-
nowski, Jadwiga Stanek, Stanisław Waluś.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Henryk Knop, człon-
kowie: Zdzisław Duda, Maria Dziadek, Józef Dziemba,
Jan Mikos.
IX kadencja: 13 V 2000 - 10 V 2003 r.
Zarząd: prezes: Antoni Winiarski, wiceprezesi: Jan Mikos,
Marta Łabno, sekretarz: Andrzej Dawidowski, skarbnik:
Jan Świtkowski, członkowie: Ryszarda Chamułowa, Je-
rzy Dolinkiewicz, Stefania Legutko, Marianna Muża, Ka-
zimierz Krzyżanowski, Stanisław Waluś.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Józef Dziemba, wi-
ceprzewodniczący: Henryk Knop, członkowie: Ewa van
der Coghen, Rudolf Lizoń, Rajmund Rał.
X kadencja: 10 V 2003 - 13 V 2006 r.
Zarząd: prezes: Antoni Winiarski, Wiceprezesi: Jerzy Do-
linkiewicz, Marta Łabno, sekretarz: Andrzej Dawidowski,
skarbnik: Jan Mikos, członkowie: Zdzisław Czenczek,
Małgorzata Piechoczek, Rajmund Rał, Wojciech Sala,
Andrzej Sznajder, Stanisław Waluś.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Józef Dziemba, wi-
ceprzewodniczący: Jacek Chmieliński, członkowie: Hali-
na Jaskólska, Henryk Knop i Marianna Muża.
XI kadencja: 13 V 2006 -
Zarząd: prezes: Antoni Winiarski, wiceprezesi: Wojciech
Sala, Stanisław Waluś, sekretarz: Andrzej Dawidowski,
skarbnik: Jan Mikos, członkowie: Kazimierz Krzyżanow-
ski, Marianna Nęckarska, Małgorzata Piechoczek, Robert
Prorok, Rajmund Rał, Piotr Urbanowicz.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Józef Dziemba, wi-
ceprzewodniczący: Jacek Chmieliński, członkowie: Cze-
sław Olszewski, Jerzy Smołka, Rena Ustrzycka.
Kapelan: ks. dr hab. Józef Kozyra.

zestawił Stanisław Waluś

II SPOTKANIE KLUBÓW RUCHU
"ZNAK" I ZWIĄZANYCH
Z RUCHEM REDAKCJI

Spotkanie miało miejsce w Katowicach w dniach
od 10 do 11 października 1981 r. Obecni byli przedsta-
wiciele 31 Klubów. Uczestnicy obrad wysłuchali infor-
macji o ogólnej sytuacji w kraju oraz referatów Janusza
Dietrycha "Abyśmy byli poznani" i Józefa Buszmana oraz
Jerzego Koniecznego "Funkcja opiniotwórcza Klubów
Inteligencji Katolickiej". Wieczorem wszyscy uczestni-
czyli w koncercie organowym w katowickiej katedrze
Chrystusa Króla w wykonaniu Juliana Gębalskiego.
W niedzielę po Mszy św. kontynuowano obrady. Go-
ście byli zakwaterowani w domach członków Klubu. Aby
podjąć przybyłych drugim śniadaniem, z powodu trud-

ności w zaopatrzeniu, organizatorzy zwrócili się do
ks. bpa Czesława Domina o odstąpienie 15 kg cukru,
10 kg tłuszczu (np. margaryny) i 15 kg konserw mię-
snych. Poniżej tezy wykładu prof. Janusza Dietrycha.
Zobaczmy, na ile są aktualne dzisiaj.

Antoni Winiarski

n Należenie do Klubu Inteligencji Katolickiej wy-
maga określenia własnego działania. Konieczną w su-
mieniu jest jakaś zasada stawania się poznanym jako
człowiek Klubu.
n Logiczną zasadą jest działanie odpowiadające po-
trzebie rozpoznanej w konkretnych okolicznościach. TU
i DZIŚ są słowami najkrócej określającymi okoliczno-
ści działania w Klubie - dla Klubu - za pomocą Klubu.
n Prawda i odwaga w zgodnym współdziałaniu
sprzyjają synergii potęgującej skutki indywidualnych
działań. Konieczne jest współzaangażowanie w społecz-
nym działaniu Klubu.
n Wzajemne poznanie się ma znaczenie istotnie klu-
bowe.
n Zjawisko współuczestnictwa jest znakiem współ-
czesności; zadaniem Zarządów Klubów jest powiększa-
nie możliwej zbieżności działań członków Klubu odpo-
wiednio do rozpoznanych potrzeb.
n "Trzeba iść w ognisko zła, aby czynić dobro". Pa-
noszenie się zła można przeciwstawiać opinię wyrażoną
rzetelnymi słowami i godnymi postawami.
n Ewangelizacja życia jest pierwszym elementem
praktycznego działania. Pojęcie powszechnego apostol-
stwa określa szczególne zadania naszych Klubów. Apo-
stolstwo wymaga nie tylko teoretycznej, ale również fak-
tycznej jedności działania.
n Różne Kluby - różne potrzeby - różne możliwo-
ści - różne działania.
n Znaczenie ma świadome oraz dobrowolne współ-
uczestnictwo w naszej działalności.
n Sposoby i środki działania uwarunkowane są kon-
kretnymi możliwościami oraz koniecznościami. Świado-
mość możliwej różnorodności sposobów i środków uła-
twia wybór stosownych podstaw działania.
n Na uwagę zasługuje sprawa niezmienników w za-
kresie potrzeb działania w naszych Klubach.
n Coraz lepiej rozumiemy, że tylko miłość chrześci-
jańska może oddalić katastrofę w życiu społecznym, a i
gospodarczym.
n Mówi się, że jesteśmy społeczeństwem uczącym
się. Powstaje dylemat - komu w tym uczeniu zawierzyć?
W naszych Klubach nie istnieją wątpliwości kto jest NA-
UCZYCIELEM.

Janusz Dietrych
Katowice w lipcu 1981.

XXV lat KIK w Katowicach
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 FORMACJA
Nasza działalność opiera się na nauce Kościoła

Katolickiego i ma na celu kształtowanie osobowości
ludzkiej i wychowanie człowieka, świadomego swych
obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych.
Większość naszych spotkań ma charakter otwarty, przez
co nasze oddziaływanie nie ogranicza się tylko do człon-
ków Klubu. Organizujemy prelekcje, spotkania panelo-
we i dyskusyjne, bierzemy udział w rekolekcjach, piel-
grzymkach, dniach skupienia, adoracjach Najświętsze-
go Sakramentu i Mszach św., również tych za Ojczyznę
i z okazji świąt państwowych. Cykliczne są rekolekcje
wielkopostne u OO Jezuitów w Czechowicach, jesien-
ne w Brennej (wcześniej w Kokoszycach), wielkopost-
ne dla inteligencji w kościele garnizonowym św. Kazi-
mierza w Katowicach i tamże Adwentowy Dzień Sku-
pienia.

Rekolekcje KIK w Kokoszycach. 2000
Bierzemy udział w Drodze Krzyżowej ulicami

Katowic prowadząc rozważania przy drugiej Stacji.
Z naszymi kapelanami i biskupami spotykamy się pod-
czas opłatków i innych spotkań okolicznościowych. Na
jednym ze spotkań opłatkowych wystąpił chór "Impe-
rium Słońca" - ośrodka dla dzieci specjalnej troski, któ-
ry prowadzi Maria Dyla z siemianowickiej sekcji KIK.
Kapelan Klubu ks. dr hab. Józef Kozyra w każdą drugą
środę miesiąca o godz. 17 pełni dyżur duszpasterski w
siedzibie Klubu. Podczas spotkań biblijnych pogłębia-
my znajomość Pisma Świętego w siedzibie Klubu i sek-
cjach. W Klubie działały zespoły synodalne podczas
trwania II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego. Jeste-
śmy też zapraszani z wykładami do innych Klubów i sto-
warzyszeń.

UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział w Kato-

wicach w 1983 r. "Nas, którzy żyjemy, czeka wielki
moralny wysiłek związany z ewangelią pracy: wysiłek
zmierzający do wprowadzania w życie polskie sprawie-

dliwości i miłości społecznej." W naszej pracy staramy
się budować społeczeństwo obywatelskie oparte na war-
tościach chrześcijańskich. Wypowiadamy się w ważnych
sprawach starając się, aby nasz głos był słyszalny. Kształ-
towanie opinii publicznej jest jednym z naszych zadań.
W ciągu 25 lat wypowiadaliśmy się wielokrotnie na róż-
ne tematy poprzez oświadczenia, zajmowanie stanowi-
ska czy akcje zbierania podpisów. Często robiliśmy to
wraz z innymi organizacjami. Zabieraliśmy głos m.in. na
temat potrzeby umieszczenia zapisu o dziedzictwie chrze-
ścijańskim w europejskim traktacie konstytucyjnym, pro-
jektów ustaw o świadomym rodzicielstwie, wychowa-
nia do trzeźwości, przeciw legalizacji aborcji i związków
homoseksualnych, w sprawie wykorzystania komórek
macierzystych oraz konfliktu związanego z krzyżem pa-
pieskim stojącym na Żwirowisku w pobliżu hitlerowskie-
go obozu zagłady w Oświęcimiu. Domagaliśmy się do-
prowadzenia do respektowania prawa zakazującego
produkcji i rozpowszechniania pornografii, wypowiada-
liśmy się o edukacji seksualnej w szkołach, poparliśmy
starania Radia Maryja o uzyskanie częstotliwości umoż-
liwiających odbiór programu tego radia na terenie całej
Polski. Apelowaliśmy o wzięcie udziału w wyborach
i rozumne głosowanie jak również o jednoczenie się śro-
dowisk kierujących się wartościami chrześcijańskimi.
Wyraziliśmy oburzenie postawą wysokiego urzędnika
państwowego obrażającego Jana Pawła II. Byliśmy także
oburzeni wystawą "Irreligia" i profanowaniem obrazu
Matki Boskiej. Wystąpiliśmy skutecznie do prezydenta
Katowic o nadanie jednej z ulic nazwy kard. Stefana
Wyszyńskiego oraz o upamiętnienie miejsca męczeńskiej
śmierci dra Andrzeja Mielęckiego. Poparliśmy działania
Arcybiskupa Damiana Zimonia na rzecz zmniejszenia
bezrobocia, apelowaliśmy o pozostawienie w Ustawie
o Zawodzie Lekarza zakazu dokonywania eutanazji,
wzywaliśmy do poszanowania ludzkiego życia i miejsc
świętych w Ziemi Świętej. Sprzeciwialiśmy się handlowi
w niedzielę i święta i wyświetlaniu filmu "Dogma". Zwra-
caliśmy uwagę na eskalację walki z Kościołem w me-
diach publicznych i prezentowane postawy sprzeczne z
nauką Kościoła (przemoc, cudzołóstwo), ograniczanie
katolickich programów jak również na treści godzące w
Kościół katolicki, zawarte w filmie "Kod da Vinci" i książ-
ce, na podstawie której ten film został nakręcony. Dys-
kutowaliśmy także o przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej i współorganizowaliśmy marsz w obronie życia.
Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich przyczyniła się
do nadanie nazw ulic Jana Pawła II i Ks. Biskupa Cze-
sława Domina w tym mieście, a sekcja gliwicka do nada-
nia jednej z ulic Gliwic imienia Jana Pawła II.

Szczególnie szerokie są i były działania na rzecz
rodziny - od współorganizowania Dni Rodziny, poprzez

Spojrzenie z perspektywy czasu
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sympozjum "O umocnienie rodziny", wykłady i konfe-
rencje, konkursy dla młodzieży szkół ponad podstawo-
wych i studentów aż do bezpośredniej pomocy.

Współpracujemy z samorządami lokalnymi, orga-
nizujemy spotkania z radnymi. Byliśmy inicjatorami utwo-
rzenia w 1994 r. w Katowicach Katowickiego Porozu-
mienia Samorządowego, które wygrało wybory samo-
rządowe w Katowicach a następnie popieraliśmy koali-
cje wyborcze, który kontynuowały linię Katowickiego
Porozumienia Samorządowego (KW AWS oraz KWW
"Forum Samorządowe i Piotr Uszok"). Również w in-
nych miastach nasi członkowie angażowali się w lokalne
komitety wyborcze do samorządów.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sto-
warzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiece-
zji Katowickiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Katowickiej 14.03.2006 utworzyli poro-
zumienie o nazwie Chrześcijański Głos Samorządowy
(ChGS), którego celem jest wyłonienie, rekomendowa-
nie i udzielanie wsparcia kandydatom w wyborach sa-
morządowych w 2006 roku.

Klub nie uczestniczy bezpośrednio w życiu poli-
tycznym, a politykę rozumiemy jako rozsądną troskę o
dobro wspólne. KIK współuczestniczył przy tworzeniu
Komitetów Obywatelskich w 1989 r. Wśród naszych
członków mamy parlamentarzystów oraz osoby, które
zajmowały lub zajmują ważne stanowiska w administra-
cji rządowej i samorządowej.

Podjęliśmy starania o uzyskanie statusu organiza-
cji pożytku publicznego.

KULTURA
Do cyklicznych imprez organizowanych lub współ-

organizowanych od wielu lat przez nasz Klub należą Dni
Kultury Chrześcijańskiej, koncerty organowe w kato-
wickiej katedrze i Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Bi-
skupiej w Katowicach.

Dzień Dziecka. 2006

W Kościele Akademickim w 1995 r. ufundowali-
śmy granitową tablicę poświęconą naszym zmarłym ka-
pelanom, a Henryk Knop ufundował jedną ze stacji Drogi
Krzyżowej w katowickiej katedrze. Początki Klubu In-
teligencji Katolickiej w Katowicach sięgające lat 1956 -
1957 oraz jego 15-letni okres działalności opisał dr Hen-
ryk Dutkiewicz w artykule "Z dziejów KIK w Katowi-
cach" zamieszczonym w książce zawierającej materiały
IV Sympozjum Naukowego "Kościół Śląski wspólnotą
misyjną" (red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło), które od-
było się w Piekarach Śląskich w 1995 r. W książce
 z VIII Sympozjum Naukowego w Piekarach Śląskich
w 1999 r. "Władza jako służba społeczeństwu" (red.
W. Świątkiewicz, J. Wycisło), zamieszczony jest artykuł
Antoniego Winiarskiego "Kluby Inteligencji Katolickiej
wobec polityki". Dwie książki bazujące na spotkaniach
zabrzańskiej sekcji Nauka-Wiara wydał prof. Jan Ry-
chły piszący pod pseudonimem Leon Jar: "Wierzyć
i wątpić" (1996) i "Antropologia dla agnostyków" (2000).
Kilka tomików wierszy wydał długoletni przewodniczą-
cy Sekcji KIK w Tychach - Stanisław Krzyżaniak.  Nasz
KIK wydał drukiem homilie wygłaszane przez ks. Sta-
nisława Bistę w latach 1984-1985: "Przez Krzyż do zwy-
cięstwa". Księgarnia św. Jacka wydała "Jasny Rycerz.
O życiu św. Herberta" autorstwa Henryki i Jerzego
Chmielewskich. Z inicjatywy KIK w 1992 r. powstał
chór "Dei Patris".

Spojrzenie z perspektywy czasu

Spotkanie ks. Arcybiskupa Damian Zimonia z dziećmi
w ogrodach kuraialnych - 1 czerwca 1997
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DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Kilkakrotnie zorganizowaliśmy kolonie dla dzieci

w Krasiczynie oraz kolonie dla dzieci z Ukrainy. Wspól-
nie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich wspomagaliśmy rodaków na Bia-
łorusi, Litwie i Ukrainie. Klub pomagał w odbudowie
kościoła katolickiego św. Józefa w Izasławiu (Ukraina).
Zajmowaliśmy się również dziećmi specjalnej troski. Nasi
członkowie szczególnie angażowali się w pomoc oso-
bom potrzebującym w okresie stanu wojennego i latach
po nim następujących. Uczestniczyli w pracach
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Jasełka dla dzieci członków KIK oraz dzieci z Domu Dziec-
ka 1984. Z prawej strony kapelan klubu ks. Stanisław
Bista

Kolonie charytatywne. Krasiczyn 1989.

Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Uwięzionym
i Internowanym (powołanym 17.03.1982 r.) przemia-
nowanym 1.12.1983 na Biskupi Komitet Pomocy "Mi-
łość i Sprawiedliwość Społeczna". Komitet działał do
17.03.1989 r. Opiniowaliśmy wnioski o stypendia fun-
dowane przez warszawski KIK. Nasi członkowie po-
magają również swoją wiedzą i doświadczeniem oso-
bom w trudnej sytuacji oraz dzieciom w nauce.

PIELGRZYMKI
Pielgrzymujemy do sanktuariów i miejsc kultu w

kraju i zagranicą. Najkrótsze pielgrzymki - to jednodnio-
we wyjazd, najdłuższe, zagraniczne trwają nawet 3 ty-
godnie. Każdego roku pielgrzymujemy pieszo do sank-
tuarium Matki Bożej Boguckiej, w ostatnich kilku latach
razem ze Związkiem Górnośląskim i Stowarzyszeniem
Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Uczest-
niczymy też w tradycyjnej pielgrzymce mężczyzn i mło-
dzieńców (w maju) oraz kobiet (w sierpniu) do Piekar
Śląskich. Podczas pielgrzymki codziennie odprawiana
jest Msza św.

Zagraniczne pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach.

Watykan 1997. W środku ks. bp. Bronisław Dembowski,
kapelan Porozumienia Klubów Inteligencji w Polsce.

MEDIA
Od 1990 r. wydajemy biuletyn "Dlatego", który

jest dostępny także w formie elektronicznej. Comiesięcz-
ne programy wywieszane są w naszej siedzibie i niektó-
rych kościołach. Mamy też stronę internetową często
aktualizowaną. Informacje o naszej działalności spora-
dycznie pojawiają się w prasie codziennej, "Gościu Nie-
dzielnym", Radio Katowice i Radio eM oraz telewizji.
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SEKCJE
Obecnie działają 3 sekcje tematyczne i 11 sekcji

problemowych (terenowych). W przeszłości działały ta-
kie sekcje tematyczne jak ekologiczna, filozoficzno-teo-
logiczna, historyczna, kultury, O. Pio, rodzin, służby czło-
wiekowi i życia wewnętrznego, a także sekcje terenowe
w Chorzowie, Ornontowicach, Pszczynie i w Tarnow-
skich Górach. Sekcje w Rybniku, Raciborzu i Jastrzębiu
usamodzielniły się. Z inicjatywy sekcji w Siemianowi-
cach Śląskich władze miasta przyznały honorowe oby-
watelstwo Siemianowic bp. Czesławowi Dominowi.
Sekcja siemianowska przez wiele lat prowadziła róża-
niec fatimski w Piekarskiej bazylice. Praca w sekcjach
przybiera różne formy. Oprócz wykładów, nabożeństw
i spotkań okolicznościowych mamy redagowanie wia-
domości dekanalnych, pielgrzymki i rekolekcje, współ-
organizowanie wigilii i opłatka dla osób samotnych i po-
trzebujących, pomoc dzieciom, współorganizowanie fe-
stynów parafialnych i koncertów, kiermaszu książek,
udział w służbie liturgicznej i angażowanie się w różne
lokalne inicjatywy społeczne.

POROZUMIENIE KLUBÓW INTELI-
GENCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Nasz Klub jest członkiem Rady Porozumienia,
a prezes KIK Antoni Winiarski dwukrotnie wybierany
był przewodniczącym Rady. Bierzemy udział w spotka-
niach prezesów, w corocznej pielgrzymce Klubów na
Jasną Górę. W 1997 r. zorganizowaliśmy pielgrzymkę
Klubów do Rzymu. Utrzymujemy kontakty z innymi Klu-
bami. Drugie spotkanie Klubów miało miejsce w Kato-
wicach w dniach 10-11.10.1981 r. Klub nasz kilkakrot-
nie organizował regionalne spotkania Klubów i sekcji.
Nasi członkowie uczestniczyli w II Ogólnopolskiej Sesji
II Synodu Plenarnego w Warszawie oraz w I i II Kon-
gresie Ruchów Katolickich. Uczestniczymy w pracach
III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich.

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
W mijającym 25-leciu utrzymywaliśmy kontakty

z organizacjami w diecezji Essen (Niemcy), z którą na-
sza Archidiecezja ma podpisana partnerską umowę.
W uroczystości podpisania tej umowy w 1993 r. uczest-
niczył Antoni Winiarski. W Klubie gościliśmy biskupa
pomocniczego z Essen Franza Grave, który wygłosił wy-
kład o akcji charytatywnej "Adveniat". Antoni Winiarski
wygłosił wykłady w Mühlheim i Osnabrück (Niemcy).
W naszym Klubie słuchaliśmy wykładów o sytuacji Ko-
ścioła w USA wygłaszanych przez amerykańskich kato-
lików. Spotkaliśmy się w Filadelfii (USA) z tamtejszym

KIK. W Rydze (Łotwa) w Seminarium Duchownym
wysłuchaliśmy dr Marę Zilgalve reprezentującą stowa-
rzyszenie LKSAA Dzintars. Nasi członkowie byli gość-
mi Pax Christi w Akwizgranie (Aachen, Niemcy), a człon-
kowie Pax Christi z Akwizgramu wzięli udział w naszej
pielgrzymce do Matki Bożej Boguckiej. Braliśmy udział
w spotkaniach Pax Romana w Asyżu, Paryżu i w War-
szawie, SIIAEC w Krakowie i z przedstawicielami ukra-
ińskich organizacji we Lwowie.

Patrząc na minione 25 lat, widzę różne wydarze-
nia - gwar spotkań, ciszę adoracji, zachwyt pięknem
przyrody, śpiew pielgrzymów i zrealizowane oraz nie-
zrealizowane zamierzenia. A przede wszystkim ludzi, któ-
rzy czasem szmat swojego życia poświęcili dla dobra
wspólnego. Niektórzy są już u Pana, ale ich dzieło po-
zostało, trwa i wydaje owoce.

Antoni Winiarski

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO DO
CZŁONKÓW KLUBÓW INTELIGENCJI KATO-
LICKIEJ W CZASIE PIELGRZYMKI KLUBÓW
DNIA 6. LUTEGO 1997 (fragment)

Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - Watykan
1997

Wydaje się, że ruch Klubów Inteligencji Katolic-
kiej ma i dzisiaj do odegrania ważną misję na niektórych
zwłaszcza obszarach chrześcijańskiej i obywatelskiej ak-
tywności. Pragnę wspomnieć tylko niektóre: uczenie wła-
snym przykładem uczestnictwa w życiu publicznym poj-
mowanego przede wszystkim jako służba człowiekowi;
ukazywanie działalności politycznej, rozumianej jako
chrześcijański obowiązek i troska o dobro wspólne, bez
szukania osobistych korzyści. Ważne jest również kształ-
towanie umiejętnej publicznej obrony wartości chrześci-
jańskich w życiu społecznym. Doświadczenia, jakie ruch
Klubów Inteligencji Katolickiej już posiada, mogą oka-
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strona 8



zać się bardzo przydatne w prawdziwym dialogu z ludź-
mi poszukującymi sensu życia, czy też pomocne w dą-
żeniu do zmiany nastawień wobec religii i Kościoła u tych,
którzy posiadają zbyt uproszczone wizje chrześcijaństwa.

Moi drodzy, natchnieniem dla waszej działalności
na przyszłość niech będzie zawsze nauka Kościoła,
zwłaszcza dokumenty Soboru Watykańskiego II, takie
jak Konstytucja dogmatyczna Lumen gentiun, Konsty-
tucja duszpasterska Gaudium et spes, Dekret o apo-
stolstwie świeckich Apostolicun actuositatem, czy też
Adhortacja Apostolska Christifideles laici.

Jan Paweł II

ZABRZE

Koniec 1986 r. - sukcesem uwieńczone starania o
utworzenie przy parafii św. Anny zabrzańskiej sekcji Klu-
bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Komitet zało-
życielski doprowadził do zrealizowania zamysłu - 6 XII
1986 r. ks. bp. Gerard Kusz inauguruje w Zabrzu działal-
ność sekcji KIK. Duże grono sympatyków. Kaplica za-
wsze pełna. Przyjął się zwyczaj 2 regularnych spotkań
w miesiącu, w ciągu roku akademickiego, z mszą św.
i homilią, potem wykład i dyskusja.

Wachlarz tematów moralnych, teologicznych, spo-
łecznych, historycznych, kulturalnych przymnażał człon-
ków i w styczniu 1991 r. powstaje odrębna sekcja Nauki i
Wiary prowadzona przez wiele lat przez prof. Jana Ry-
chłego. Rezultatem tych spotkań, poważnych wykładów i
rzeczowych dyskusji są dwie publikacje, wydane stara-
niem prowadzącego sekcję: Leon Jar - Wierzyć i wątpić,
Warszawa, 1996; Leon Jar - Antropologia dla agnosty-
ków, Warszawa 2000, a autor publikacji w tekście odwo-
łuje się do gorących klubowych dyskusji, które wpływały
na kształt kolejnych rozdziałów.

Dynamiczność działań członków klubu, którym przez
19 lat kierował dr Marian Cwołek, a patronatem objął ks.
dziekan Józef Kusche, wyraża się dużą liczebnością
uczestników na wszystkich formach spotkań, a są to:
wykłady, dyskusje, koncerty, uczestniczenie w sympozjach,
rekolekcje, pielgrzymki, adoracje, drogi krzyżowe, rozwa-
żania różańcowe, a przygotowanie zawsze aktualnych tek-
stów biorą na siebie członkowie klubu.

Organizowane przez nasz klub Rekolekcje Ciszy,
prowadzone w Adwencie od 1989 r. stały się bardzo waż-
nym elementem formacji nas, bo "ładowały nasze akumu-
latory" na cały rok działalności.Ten pomysł okazał się
"strzałem w dziesiątkę". Realizowany jest do dziś, a że to
co dobre, samo się promuje, coraz liczniejsze grono słu-
chaczy ks. Herberta Hlubka, nie tylko z Zabrza w nich
uczestniczy.

Rekolekcje KIK-owskie są jeszcze jedną formą
działania naszej sekcji. To czas wielkopostnych przemy-
śleń, na które zapraszamy wszystkich chętnych. Głębokie

myśli, "wstrząsowe" budzenie przez o. Pawła Szczaniec-
kiego, ks. Józefa Tischnera, o. Jacka Salija,
o. Leona Knabita i innych znakomitości służy wszystkim.
Zapotrzebowanie na ten rodzaj formacji naszych człon-
ków i sympatyków (oczywiście oprócz rekolekcji para-
fialnych) jest ogromne, o czym świadczy frekwencja, bo
muszą odbywać się w kościele, a nie jak tradycyjne spo-
tkania, w kaplicy Domu Parafialnego.
            Nasi członkowie uczestniczą też w rekolekcjach
organizowanych przez Zarząd  KIK w Katowicach, bo
poddawanie się "obróbce" fachowcom od sumień - za-
wsze potrzebne, a ponadto jest tam czas na dzielenie się
doświadczeniami i korzystanie  z propozycji innych sekcji.

"Kto śpiewa, dwa razy się modli" - proste przysło-
wie, skondensowana, sprawdzona, warta powielania myśl,
bo muzyka i śpiew zasilają modlitewne chwile dodatko-
wym bodźcem, "przetykają" je uniesieniem, stąd pomysł
częstych spotkań z muzyką. Był więc prof. Stanisław
Hadyna z Zespołem "Śląsk", ks. Piotr Tarliński z pięknym
koncertem wspominanym do dziś. Artyści Opery Bytom-
skiej są częstymi gośćmi naszych spotkań, ale szczególnie
utkwiło w pamięci wystawienie "Św. Maksymiliana Kol-
be" wg libretta E. Ionesco i "Requiem" Palestera. Śpie-
wali też Szcześniak i Eleni, Magda Anioł, różne chóry. Fil-
harmonia Zabrzańska i "Rezonans con tutti" przyzwycza-
ili nas do przeżywania wielkich wydarzeń religijnych z ich
uczestnictwem, za co panu Sławomirowi Chrzanowskie-
mu, pani Marii Kroczek i panu Waldemarowi Gałązce
wdzięczni są nie tylko członkowie KIKu, ale i mieszkańcy
Zabrza, licznie uczestniczący w koncertach.

Jerzy Duda-Gracz utrwalił w nas wszystkich po-
trzebę zatrzymania się pod każdą polną kapliczką i prze-
życia tam najbardziej osobistych chwil z Jezusem, Ma-
ryją, czy św. Nepomucenem. To spotkanie z wybitnym
artystą uzmysłowiło wielu, skąd bierze się natchnienie,
pomysł twórczy i niespotykana siła pozwalająca praco-
wać bez wytchnienia i dzielić się głęboką wiarą. Teraz,
podczas nocnych czuwań w Częstochowie zawsze obcu-
jemy z ... dla nas zawsze żywym artystą - bo przemawia
do nas z obrazów darowanych Jasnogórskiemu Sanktu-
arium.

Ekumeniczne spotkania z pastorem Andrzejem
Hauptmanen, nieżyjącym już proboszczem ewangelicko-
augsburskiego Kościoła Pokoju w Zabrzu, też świadczą o
kierunku naszych działań i łączności chrześcijan, wypły-
wającej z bliskości obcowania i potrzeby serca. Do trady-
cji należały też spotkania z ks. Mitratem Krzysztofem Sta-
nieckim pięknie mówiącym o kościele wschodnim i przy-
bliżającym nam jego liturgię.

Teolodzy, wydawcy książek religijnych, artyści, re-
żyserzy, filozofowie, ponad 90 wspaniałych osobowości
kształtowało nasze wnętrza. Wielcy ludzie nie bali się w
tamtych czasach wyrażać swoich poglądów. Prof. Irena
Bajerowa, mec. Henryk Dudkiewicz, prof. Janusz Die-
trich, prof. Jan Miodek, Krzysztof Zanussi, prof. Wilibald
Winkler stanowili opokę dla przygniecionych szarzyzną

Nasze sekcje
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życia, codziennością, często lękających się, nieufnych. Ile
energii potrafią wlać w zbolałe serca mądre słowa prele-
gentów, może powiedzieć każdy z uczestników tych spo-
tkań.

Szacunek dla działań sekcji wyraża się tytułami
honorowych członków KIK - wieloletniemu prezesowi dr
Marianowi Cwołkowi i prof. Janowi Rychłemu, przyzna-
ne dawniej, a teraz - ten tytuł nadano ks. prałatowi Józe-
fowi Kusche, którego działalność, jak napisano w uzasad-
nieniu, wybiega poza proboszczowskie obowiązki, bo
wkracza on w rolę menażera kultury chrześcijańskiej w
naszym mieście, za co społeczność KIKowska szczerze
dziękuje i stara się wspierać.

Te refleksje, migawki z dwudziestoletniego obco-
wania z Bogiem i ludźmi budzą żal po tych co odeszli,
i niedosyt z powodu niemożności wspomnienia wszyst-
kich, którzy dzielili się swoją głęboką wiarą i mądrością.
Postanawiamy więc podjąć pracę nad monografią sekcji,
by wyrazić wdzięczność wszystkim zacnym prelegentom,
których myśli wpływały na naszą formację. Niestety, czę-
sto tak bywa, że zarejestrowane podczas spotkań myśli
długo drzemią w osobistych notatkach, ale jubileusz staje
się wspaniałą okazją do ich przypomnienia i podzielenia
się nimi z młodszym pokoleniem.

Krystyna Partuś

Spotkanie z prof. Tadeuszem Sławkiem. 2006

NAUKA - WIARA
Prawda o naturze fascynuje odkrywców, chęć po-

znania motywuje do odkrywania praw rządzących świa-
tem. Nasze rozumienie natury jest coraz głębsze, jednak
zdajemy sobie sprawę z tego, że od jej zrozumienia dzieli
nas ogromny dystans. Wierzący naukowiec zakłada, że
poznanie do końca tego co Bóg stworzył, jest niemożliwe.
Także w fizyce, tak mocno uwarunkowanej od wyniku
eksperymentu, są zagadnienia które można rozważać w
niejednoznaczny sposób. Istnieje więc granica, za którą

wiedza staje się bezradna, a najważniejsza okazuje się wia-
ra.

Wiedza to nagroda i radość - takie przesłanie przy-
świeca spotkaniom sekcji katowickiego KIK Nauka i Wia-
ra. Powstanie sekcji Nauka i Wiara wiąże się ściśle z na-
zwiskiem śp. prof. Janusza Dietrycha, który przez wiele
lat prowadził spotkania Klubu. Około 8 lat temu Profesor
zaprosił mnie do współpracy, a ściślej, do kontynuowania
rozpoczętego dzieła.

Nasza działalność opiera się na założeniu, że praw-
da o naturze stworzenia wciąż pozostaje dla nas nie do
końca odkryta. Naszym zadaniem, jako naukowców, jest
odkrywanie praw, zasad rządzących naturą. Spotkania
odbywają się raz w miesiącu, jednak w rocznym cyklu
założona jest określona tematyka spotkań, która ściśle
powiązana jest z pięknem przyrody. Fizycy (badacze przy-
rody) byli i są zafascynowani odsłanianym stopniowo pięk-
nem natury. Urzekający jest dla nich ciąg spójnych teorii,
które zagłębiają się coraz bardziej w mikroskopową struk-
turę materii i przyczyny obserwowanych zjawisk. Piękne
wydają się zawarte w tych rozważaniach symetrie - czyli
harmonie Natury. Fizyczną konsekwencją występowania
symetrii są prawa zachowania np. energii, pędu, momen-
tu pędu, ładunku, parzystości ładunkowej, itd.

Jednak możliwość zrozumienia piękna przyrody nie
jest wrodzona. Zrozumienie dostępne jest dopiero po zdo-
byciu pewnego minimum wykształcenia z matematyki, fi-
zyki, chemii czy biologii. Takie przybliżenie wiedzy jest
między innymi zadaniem sekcji Nauka i Wiara. Nasze roz-
ważania, na które zapraszamy wybitnych specjalistów, nie
kończą się jednoznacznymi odpowiedziami. Rozmowa jest
inspiracją do późniejszych przemyśleń. Zgodnie z duchem
pokory wobec Natury, pozostaje zawsze szereg pytań bez
odpowiedzi.

Wykład prof. Idziego Panica o Całunie Turyńskim w Sek-
cji Nauka-Wiara. 2004

Przybliżę tu kilka ostatnich tematów naszych spo-
tkań. Wieczność, czas i kosmos, to zagadnienia ciągle ak-
tualne. "Żyjemy w zamęcie moralnym, żyjemy w chaosie
materialnym, jednocześnie odczuwamy jakieś konieczne
Jedno (unum et necessarium). W tej jedności odkrywamy
wiele rozmaitości i różnorodności." (Janusz Dietrych)

Nasze sekcje
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Właśnie takim zagadnieniom poświęconych było
kilka wykładów na temat genesis czasu, historii Wielkiego
Wybuchu, Ewolucji Gwiazd i Wszechświata.

Bardzo interesujący był wykład pt. "Mechanika
kwantowa a teologia procesu", który wygłosił profesor Ry-
szard Mańka-Marcisz. Pozytywne refleksje sprowokowały
kolejne wykłady: "Popularyzacja nauki - osobliwości na-
tury" i "Archetyp skały w rysunkach Anny Kowalczyk
Kluz - dwa spojrzenia".

Ale również jedno ze spotkań pt. Nauka i Wiara
w poezji Stanisława Krzyżaniaka przybliżyło problem czasu
- jako osobistego wyznania poety. Krzyżaniak z wrażli-
wością badacza przyrody dostrzega różne jej właściwo-
ści, w tym niejednoznaczność, niepewność istnienia,
a przede wszystkim przemijalność, czego miarą jest czas.
W swojej poezji ukazuje człowieka wznoszącego się po-
nad przeciętność, którego fascynuje filozofia czasu. Z re-
fleksji filozoficznych Stanisława Krzyżaniaka emanuje głę-
boka wiara, mądrość, oraz pokora wobec niedoskonałości
poznania do końca.

Kilka spotkań poświęconych było wybitnym na-
ukowcom polskim i Polakom. Przybliżona została m. in.
postać św. Jana z Kęt, profesora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, wybitnego teologa a mgr Katarzyna Ślebarska
wygłosiła referat pt. "Jan Paweł II - człowiek przełomu
wieków w ujęciu psychologicznym" uzupełniony filmami i
przeźroczami.

Spotkania są otwarte, odbywają się w każdy drugi
wtorek miesiąca o godz. 18.00 w domu parafialnym oj-
ców oblatów w Katowicach na Koszutce.

Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

PIELGRZYMKI - REKOLEKCJE
W DRODZE

Jan Paweł II, Incarnationis Mysterium: Pielgrzym-
ka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześci-
jan, przybierając w kolejnych epokach różne formy kultu-
rowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka
wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej
ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną
czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygoto-
wuje go wewnętrznie do przemiany serca. Przez czuwa-
nie, post i modlitwę pielgrzym postępuje naprzód drogą
chrześcijańskiej doskonałości, starając się dojść z pomocą
łaski Bożej "do człowieka doskonałego, do miary wielko-
ści według Pełni Chrystusa" (Ef 4, 13).

Pielgrzymowanie nierozłącznie związane jest z re-
ligią, z potrzebą przybliżenia się do sacrum. Pielgrzymo-
wano już w starożytności - Herodot wspomina o 700 000
pielgrzymach w Egipcie a Juliusz Flawiusz o 2 700 000
pielgrzymach w Jerozolimie w czasie święta Paschy (hi-
storycy twierdzą, że bardzo przesadził podając tę liczbę).
Od dawna chrześcijanie pielgrzymowali do Ziemi Świętej,
potem do miejsc związanych z kultem Męki Pańskiej,
świętych, męczenników, relikwii oraz kultem maryjnym.

W średniowieczu pielgrzymi podlegali szczególnej opiece
i ochronie. Napaść na pielgrzyma zagrożona była eksko-
muniką. Obecnie szacuje się, że do głównych miejsc piel-
grzymkowych na całym świecie przybywa rocznie ok. 300
mln. osób.

Pekin (Chiny) - Msza św. w kościele p.w. św. Józefa 2006

Szczególne miejsce podczas naszych pielgrzymek
zajmuje codzienna Eucharystia. Staramy się sprawować
ją w kościołach. Podczas jazdy autokarem śpiewamy go-
dzinki i inne pieśni, odmawiamy różaniec i koronkę, a tak-
że wysłuchujemy katechezy księdza kapelana. Modlimy
się w intencji miejscowego Kościoła. W ten sposób prze-
żywane pielgrzymki są rekolekcjami w drodze. Będąc w
nieznanym miejscu, obcym kraju, staramy się jednocze-
śnie poznać jego historię, kulturę i przyrodę.

Kult maryjny czy świętych nie rozwijał się przecież
w próżni. Staramy się więc zrozumieć sacrum - wiara
i rozum pomagają nam w tym. Podziwiając przyrodę wi-
dzimy piękno stworzenia, znak obecności Boga. W czasie
pielgrzymki zacieśniają się relacje międzyludzkie. Podczas
naszych zagranicznych pielgrzymek często spotykamy się
z Polonią i miejscowymi katolikami. Nasza obecność jest
świadectwem wiary i wpływa na kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku o Polsce.

Nasze sekcje -
Pielgrzymki

Msza św. na Kręgu Polarnym - Norwegia 2002
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Guadalupe (Meksyk). 2006

Do wielu miejsc wracamy, czasem po latach. Od-
wiedziliśmy sanktuaria i miejsca ważne dla chrześcijań-
stwa w 42 kraje w Europie, Azji, Ameryce Północnej
i Afryce. Uczestniczyliśmy w audiencjach u Ojca Święte-
go Jana Pawła II i Benedykta XVI. Byliśmy także obecni
podczas pielgrzymek papieskich w Polsce, Czechach i na
Ukrainie.

Spośród wielu wspomnień i przeżyć niektóre szcze-
gólnie zapadły w pamięci. W Gwatemali Indianin Miguela
Angel Mendoza Tucu, prześladowany za wiarę na początku
lat 80-tych, poprosił ks. Józefa Kozyrę o pobłogosławie-
nie jego domu i tak się wzruszył, że miał łzy w oczach.
Również w Gwatemali, miło było usłyszeć, że siostra Sta-
nisława Barbara Samulowska, wizjonerka z Gietrzwałdu,
była nazywana "Aniołem dobroci". Jej proces beatyfika-
cyjny rozpoczął się w lutym 2005 r.

Santiago de Atitlan - Gwatemala. 2006

W katedrze w Szanghaju w Chinach ze wzrusze-
niem patrzyliśmy się na ołtarz poświęcony Janowi Pawło-
wi II. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej "odkryliśmy"
w zakrystii katedry w San Francisco (USA). W Norwegii
w Hole, gdzie wzrastał św. Olaf, wielkim przeżyciem dla
nas była Msza św. odprawiona w starszej części kościoła

z 1100 r. (obecnie protestancki). Była to pierwsza Eucha-
rystia sprawowana w tym kościele od ponad 400 lat. By-
liśmy wstrząśnięci oglądając zniszczenia wojenne w Chor-
wacji oraz Bośni i Hercegowinie. Niezapomnianym prze-
życiem było powitanie 2000 roku na pl. św. Piotra w Wa-
tykanie. W Ziemi Świętej nad jez. Genezaret spoglądali-
śmy na kamienne schody, po których Jezus i Apostołowie
schodzili do łodzi. Na Górze Krzyży (Litwa) postawiliśmy
nasz krzyż. Ciekawe też były kontakty z Polakami w USA,
Kanadzie, Meksyku, Gwatemali, Tunezji, ...

Antoni Winiarski

NASZ KLUB

CZŁONKOWIE HONOROWI
Ryszarda Chamuła, Marian Cwołek, prof. Henryk Mi-
kołaj Górecki, ks. Zbigniew Górecki, ks. prałat Herbert
Hlubek, ks. kanonik Jan Klemens, Anna Konopczyna,
Stanisław Krzyżaniak, Władysław Kudełko, ks. prałat
Józef Kusche, dr Irena Mierzwa, Marianna Muża, prof.
Jan Rychły, Halina Skowron, Maria Strzelczyk, Antoni
Szyszka, Ludwik Wardzichowski i ks. Arcybiskup Da-
mian Zimoń.
Zmarli: śp. rtm. Aleksander Czacki, śp. Janina Czmiel,
śp. Jadwiga Podleska, śp. Helena z Durkalców Zieliń-
ska, śp. prof. Janusz Dietrych, śp. dr Henryk Dutkie-
wicz, śp. prof. Maria Zajączkowska, śp. Henryk Knop,
śp. Marta Łabno, śp. Matylda Szyja i śp. Ludwik Ko-
nopka.

SEKCJE PROBLEMOWE
Bytom (przewodn. Maria Strzelczyk, kapelan ks. Zbi-
gniew Górecki),
Bytom - Sucha Góra (przewodn. Andrzej Sznajder, ka-
pelan ks. Rajmund Broll)
Gliwice (przewodn. Bolesław Mokrski, kapelan ks.
Herbert Hlubek),
Katowice - Janów (przewodn. Wiesława Knapik, ka-
pelan ks. Zygmunt Klim),
Katowice - Os. Tysiąclecia Dolne (przewodn. Anna
Śliwa, kapelan ks. Piotr Kędzior),
Katowice - Os. Tysiąclecia Górne (przewodn. Irena
Mierzwa, kapelan ks. Stanisław Noga),
Katowice - Śródmieście (przewodn. Piotr Urbanowicz,
kapelan ks. Andrzej Suchoń),
Łaziska Górne (przewodn. Stefan Kalisz, kapelan ks.
Janusz Lasok),
Siemianowice Śląskie (przewodn. Danuta Sobczyk, ka-
pelan ks. Eugeniusz Kurpas),
Tychy (przewodn. Jerzy Smołka, kapelan ks. Teofil Grze-
sica),
Zabrze (przewodn. Krystyna Partuś, kapelan ks. Józef
Kusche).

Pielgrzymki - Nasz Klub
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SEKCJE TEMATYCZNE
Sekcja Nauka - Wiara (przewodn. prof. Andrzej Śle-
barski). Spotkania w drugi wtorek miesiąca o godz. 18
w sali OO Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. OO
Oblatów MN 12, wejście od podwórza, parter. 14.11
i 12.12.2006.
Sekcja Nauki Społecznej Kościoła (przewodn. prof.
Wojciech Świątkiewicz we współpracy z Rajmundem
Rałem). Spotkania w siedzibie Civitas Christiana, Kato-
wice, ul. 3 Maja 26, II pietro.
Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny (prowadzi ks.
dr hab. Józef Kozyra). Spotkania w drugą środę mie-
siąca w siedzibie Klubu. 11.10., 8.11. i 13.12.2006.

Msze św. pierwszopiatkowe
Zapraszamy w pierwsze piątki miesiąca na godz. 19.00
do Kościoła Akademickiego (krypta Katedry Chrystusa
Króla) w Katowicach.

Rekolekcje KIK w Brennej
15-17 września 2006.
Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Ośrodku Spotkań
i Formacji Archidiecezji Katowickiej - w Brennej ul. Le-
śników 38. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. 2 nocle-
gi, całodzienne wyżywienie. Koszt w pok. 3-os. lub wię-
cej osobowym 70 zł, 2-os. 80 zł, 1-os. 100 zł (ograniczona
ilość). Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. 032
7076573.

Rekolekcje Wielkopostne KIK
Tradycyjnie spotkamy się u OO Jezuitów w Czechowi-
cach w dniach 23-25 marca 2007 r. Informacje i zapisy:
Zofia Adamska, tel. 032 7076573.

Pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej
W tym roku, ze względu na majową pielgrzymkę Ojca
Świętego Benedykta XVI do Polski, do Matki Bożej Bo-
guckiej będziemy pielgrzymować w niedzielę 15 paździer-
nika 2006. Wyruszymy spod siedziby Klubu o godz. 15.30.
Razem z nami pójdą członkowie Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich i Związku Górnośląskiego. O godz. 17.00 bę-
dzie odprawiona Msza św. w Kościele św. Szczepana w
Bogucicach.

Pielgrzymki w 2006 r.
21-24.09. Ukraina.
6-8.10. Sanktuaria Archidiecezji Wrocławskiej i Poznań-
skiej.
14.10. Sanktuaria Diecezji Opolskiej.
21.10. Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej.
28.10. Sanktuaria Diecezji Gliwickiej.
Zapisy i informacje: Jan Mikos, tel. 032 2544060
Zapowiedzi pielgrzymek w 2007 r.
8-10.06. Stary Sącz. Bobowa - odwiedzenie grobu śp.
Marty Łabno.
11-15.08. Kaszuby.

Dyżury radnych
Jan Adamski, drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzi-
nach 16.30-18.00, na terenie lodowiska JANTOR w Ka-
towicach Janowie, przy ul. Z. Nałkowskiej 10.
Wojciech Boroński, pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach 17.00-18.00 w siedzibie KIK, Katowice pl.
Ks. E. Szramka 2/8.

Opłatek w siedzibie KIK z ks. Biskupem Stefanem
Cichym i władzami Miasta. 2005

Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Składki:
Składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od
osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
O ile to możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi,
który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca
(Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem).
Konto KIK: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Interne-
cie:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl

Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila
Szramka 2/13) w piątki od godz. 17.00 do 18.00.

Biuletyn DLATEGO
Redakcja: Barbara Kwaśnik, Andrzej Dawidowski, Sta-
nisław Waluś (032 2381797, irena.walus@data.pl), An-
toni Winiarski (awini@us.edu.pl tel. 508 290199)
Nakład: 1000.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej
w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.

Nasz Klub
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Nowe boisko "Rapid" kolejną sportową wizytówką miasta

Katowice jak przystało na stolicę największej aglomeracji w Polsce - od blisko stulecia cieszą się sławą
prężnego ośrodka sportowego. Do sukcesu przyczyniły się liczne kluby i ośrodki sportowe, świetna kadra zawod-
nicza, trenerska oraz wierni kibice. Dzięki dynamicznemu rozwojowi Katowic powstaje coraz więcej miejsc ak-
tywnego wypoczynku i rekreacji.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Katowic znalazł miejsce "Rapid"-obiekt sportowy w Katowicach-
Koszutce, którego uroczyste otwarcie nastąpi 16 września. Nowe boisko będzie mogło pochwalić się pełnowymia-
rowym boiskiem piłkarskim, bocznym boiskiem treningowym oraz zapleczem. Dzięki sztucznej nawierzchni będzie
służyć sportowcom oraz wszystkim mieszkańcom  jako obiekt całoroczny.

      Dlaczego "Rapid"?
Na łamach Dziennika Zachodniego został ogłoszony konkurs na najciekawszą nazwę dla nowopowstałego boiska
w Katowicach. Zainteresowanie było tak duże, że komisja w składzie, której byli przedstawiciele Urzędu Miasta,
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dziennika Zachodniego, dziennika Sport oraz radnych, miała spore pro-
blemy z wybraniem najlepszej propozycji. Ostatecznie spośród 139 nadesłanych propozycji wybór padł na nazwę
"Rapid", nawiązującej do historycznej nazwy klubu, który m.in. wraz z Orłem Wełnowiec, Górnikiem 20 Katowice,
Koszutką Katowice w wyniku fuzji stworzył GKS Katowice. Laureatką konkursu została pani Katarzyna Kniew-
ska z Katowic, która otrzyma w nagrodę Encyklopedię Sportów Świata i upominki (od Urzędu Miasta), gadżety
DZ oraz nagrody ufundowane przez radnego Marka Szczerbowskiego: puchar oraz bilet na mecz Polska-Portuga-
lia na Stadionie Śląskim. Specjalne wyróżnienie przyznano panu Jerzemu Lipcowi za nazwę "Asza", która wzbudziła
wiele dyskusji wśród jury.

Wśród istniejących już nowoczesnych obiektów sportowych są "Jantor" oraz "Słowian". Pierwszy z nich to
kryte lodowisko powstałe w 2004 roku, które służy jako miejsce rozgrywania prestiżowych turniejów jak i dla
potrzeb szkółki łyżwiarskiej oraz mieszkańców. Drugi, licznie odwiedzany przez młodzież i mieszkańców, kompleks
sportowy charakteryzuje bogate wyposażenie. To pierwszy w Katowicach obiekt z boiskiem dla gier zespołowych
o sztucznej nawierzchni, z nowoczesnymi kortami tenisowymi oraz skate-parkiem.  Rozpocznie się również moder-
nizacja oraz rozbudowa stadionu Hutniczego Klubu Sportowego z wielofunkcyjną halą sportową, dwoma pełno-
wymiarowymi boiskami, pokrytymi sztuczną nawierzchnią. Na modernizację czeka również stadion piłkarski
GKS-u Katowice, który po przebudowie stanie się kolejnym nowoczesnym obiektem sportowym.

Sport stał się jednym z kluczowych zadań, jakie realizuje samorząd miasta. Budowa nowych obiektów, w
tym licznych boisk i ścieżek rowerowych przyczyniają się do tworzenia sportowej potęgi. Polityka miasta objęła
pieczę nad harmonijnym rozwojem katowickiego sportu, który w ciągu wieku zapisał się wspaniale w historię
miasta i który już dziś współtworzy przyszłość Katowic.

Nasze miast Katowice
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"Budowa w Katowicach sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych
Usług Administracji Publicznej"

ZALOGUJ SIĘ W KATOWICACH

Katowice, niegdyś stanowiące ważny w kraju ośrodek przemysłu ciężkiego, to obecnie nowoczesne centrum
finansowe z rozbudowanymi sektorami usługowo- handlowymi oraz kulturalno- naukowymi. Dynamiczny rozwój -
napędzany sprawnymi działaniami władz samorządowych, licznymi inwestycjami - sprawia, iż Katowice zyskują na
atrakcyjności, wzrasta poziom życia mieszkańców.

Wychodząc naprzeciw standardom, jakie określają inne prężnie
funkcjonujące miasta, katowicki magistrat wciąż angażuje się w
nowe przedsięwzięcia, które podnoszą prestiż stolicy aglomera-
cji. Ta samorządowa "mobilizacja sił" ma za zadanie umacniać we-
wnętrzne struktury miasta oraz promować Katowice na zewnątrz.

Jednym z nowych projektów realizowanych aktualnie przez Urząd
Miasta Katowice jest budowa sieci publicznych punktów dostę-
pu do Internetu, promowanych pod hasłem: ZALOGUJ SIĘ W
KATOWICACH. Jest to przedsięwzięcie, które ma pozwolić lo-
kalnej społeczności, a także turystom, na bardziej przystępne za-
łatwianie spraw w Urzędzie Miasta - rozbudowa i usprawnienie
obecnego systemu polegać ma na wprowadzeniu elektronicznej
obsługi klienta, w tym na wymianie dokumentów z wykorzysta-
niem podpisu elektronicznego. Dzięki wdrożeniu projektu możli-
wy będzie również swobodny dostęp do informacji prawnych kon-
kretnych wiadomości o mieście oraz do pozostałych zasobów In-
ternetu.

Formalne rozpoczęcie realizacji projektu miało miejsce w kwietniu
2006 roku - nastąpiło wówczas podpisanie umowy pomiędzy Wo-
jewodą a Miastem Katowice. Przewiduje się, iż funkcjonowanie
systemu przyczyni się do obniżenia kosztów bieżących utrzymania
Urzędu Miasta oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyj-

nej Katowic. W ramach nowo powstającej infrastruktury na terenie miasta pojawi się: 9 telecentrów, 12 infokio-
sków oraz hot-spot.

Telecentra będą pomieszczeniami znajdującymi się w wybranych Domach Kultury oraz bibliotekach publicz-
nych wyposażonymi w 5 zestawów komputerowych podłączonych do Internetu, skanery, drukarki, czytniki kart
elektronicznych. W każdym z tych punktów będzie osoba udzielająca pomocy w przypadku ewentualnych proble-
mów. Korzystanie ze sprzętu oraz programów będzie nieodpłatne.

Infokioski umieszczone będą wewnątrz oraz na zewnątrz budynków należących do Urzędu Miasta Katowi-
ce. Infokioski w pomieszczeniach wyposażone będą w ekran, klawiaturę, czytniki podpisu elektronicznego, czytni-
ki kart płatniczych; infokioski na zewnątrz - w ekran dotykowy (te ostatnie dostępne będą przez cała dobę). Za
korzystanie z nich również nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty. Hot-spot zasięgiem obejmował będzie cały
Rynek oraz początkowe odcinki ulic wychodzących z Rynku. Znajdujący się w tej strefie będą więc mieli swobodny
dostęp do sieci internetowej.

 "Budowa w Katowicach sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Pu-
blicznej" finansowana jest z funduszy strukturalnych - EFRR: 510.954,30 zł oraz z budżetu miasta: 170.318,10 zł.
Łączny nakład inwestycyjny na realizację projektu wynosi 681.272,40 zł.

Wszystkie punkty uruchomione zostaną w III kwartale 2006 roku. Wówczas wszyscy zainteresowani -
chętni zdobyć nowe umiejętności, chcący skorzystać z e-usług Urzędu Miasta, pragnący zdobyć informacje w sieci
internetowej bądź w inny sposób eksploatować dostępny sprzęt, będą mogli z nich swobodnie korzystać.

Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu jest doskonałym przykładem tego, że dzięki pienią-
dzom z Unii Europejskiej i zaangażowaniu samorządu można mieć realny wpływ na rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego, który z kolei jest impulsem rozwoju lokalnego.

Nasze miast Katowice
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Z tomiku KRUSZEC DNI POWSZEDNICH ( Kato-
wice 1999)

Dzień powszedni
Chwalić Boga
gdy ze snów ranne wstają zorze,
po stromych ścieżkach
wspinać się na szczyty,
przed kapliczką przydrożną
uklęknąć w pokorze,
dziełu stworzenia
wykrzyczeć zachwyty.
Wyruszyć w drogę,
która nie ma kresu,
myślą ogarnąć przestrzeń,
która nie ma granic,
omijać
mroczne zaułki Hadesu,
łódź swoją zakotwiczyć
w bezpiecznej przystani.
W porze wieczoru
liczyć wszystkie dzienne sprawy
zebrane skrzętnie
w podróżnym plecaku.
W ciszy
gwałconej echem
spadających lawin
sporządzać bilans
powszedniego szlaku.

Z tomiku: NA PIĘCIOLINII CZASU (Katowice, 1996)

Nasza planeta
Oto nasza planeta.
Obszar gwałtu, przemocy.
Cóż czynić ma poeta
kiedy ziemia krwią broczy?
Spalić za sobą mosty?
Wiersz pozostawić niemym?
A może tak po prostu
wyemigrować z ziemi?
Nie!
Nie wolno uciekać!
Trzeba ile sił starczy
trudne losy człowieka
głosem pieśni obarczyć.
Możnych oprawców świata
pięścią wiersza ugodzić,
ręce przyszłego kata

spętać już w dniu narodzin.
Wykrzyczeć hańbę wieku,
który kona w niesławie,
lemiesze w miecze przekuł,
swój czas znaczył bezprawiem.
Wypłakać smutek wieku,
który życiem frymarczył.
Wskrzesić miłość w człowieku
ile nut w pieśniach starczy.

DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Katowice 2006

8.10.2006 godz. 18.00
Kościół p.w. św. Szczepana w Bogucicach
Romantyczna muzyka organowa.
15.10.2006 godz. 10.00
Kościół p.w. św. Szczepana w Bogucicach
Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Papieskiego
27.10.2006 godz. 17.00
Nowy Dom Katechetyczny par. NPNMP
Wieczór autorski Zofii Bregułowej i Barbary Gruszki-Zych
28.10.2006
Nowy Dom Katechetyczny par. NPNMP
DZIEŃ MIODU w 100 rocznicę śmierci ks. Jana
Dzierżona pioniera nowoczesnego pszczelarstwa.
Godz. 15.00 Wykłady na temat zdrowotnych właściwości
miodu oraz ks. Jana Dzierżona (1811-1906). Wystawa
różnych gatunków miodu połączona z degustacją.
Godz. 17.00 Koncert kameralny muzyki dawnej.
Godz. 18.30 Uroczysta Msza św. na zakończenie Dni
Kultury.

Organizatorzy: KIK w Katowicach, Parafia Niepokala-
nego Poczęcia NMP w Katowicach, Bractwo Myśli Brat-
niej Związku Górnośląskiego; współpraca: Śląski Zwią-
zek Pszczelarzy i Parafia św. Szczepana w Katowicach.

XI FESTIWAL MUZYKA ORGANOWA
W KATEDRZE

Terminy koncertów w archikatedrze Chrystusa Króla
w Katowicach na organach Gregora Hradetzky'ego

17 WRZEŚNIA, 12 LISTOPADA,
226 LISTOPADA

godz. 19.00

Organizatorzy:Akademia Muzyczna im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach, Klub Inteligencji Katolickiej w
Katowicach, Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Ka-
towicach

Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice

WYBÓR POEZJI STANISŁAWA KRZYŻANIAKA

Kultura
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