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KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  

w KATOWICACH 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2017 
 

 

1. Struktura i władze Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
 

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 21 marca 2015 r. 

wybrało władze Klubu na 3-letnią kadencję, które ukonstytuowały się w następujący sposób.  

 

Zarząd: 

Prezes:  Andrzej Dawidowski   Sekcja Katowice-Śródmieście 

Wiceprezes: Danuta Sobczyk  Sekcja Michałkowice 

Stanisław Waluś  Sekcja Gliwice 

Sekretarz: Robert Prorok   Sekcja Zabrze 

Skarbnik: Małgorzata Piechoczek Sekcja Katowice-Śródmieście 

Członkowie Zarządu: 

Rajmund Rał   Sekcja Katowice-Śródmieście 

Wojciech Sala   Sekcja Katowice-Śródmieście 

Antoni Winiarski  Sekcja Katowice-Janów 

Lesław Zakrzewski  Sekcja Zabrze 

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący Wojciech Pillich Sekcja Zabrze 

Wiceprzewodniczący Stefan Kalisz  Sekcja Łaziska Górne 

Członek  Rena Ustrzycka Sekcja Zabrze 

 

Kapelanem Klubu jest ks. dr hab. Józef Kozyra. 

Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Maciej Sablik. 

Księgowość KIK prowadzi społecznie Helena Piechoczek. 

 

W strukturze KIK w Katowicach działają następujące Sekcje Problemowe 

1. Bytom Przewodnicząca Maria Strzelczyk.  

2. Gliwice Przewodniczący Bolesław Mokrski, kapelan ks. dr Sebastian 

Marecki.   

3. Katowice-Janów Przewodnicząca Anna Wowra, kapelan ks. Zygmunt Klim.   

4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodniczący p.o. Jan Mikos, kapelan ks. Joachim 

Konkol.  

5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodnicząca Krystyna Wełniak, kapelan ks. Józef 

Więcek.   

6. Katowice-Śródmieście Przewodniczący Rajmund Rał, kapelan ks. dr Andrzej Suchoń.   

7. Łaziska Górne Przewodniczący Stefan Kalisz, kapelan ks. dr Jacek Wojciech.   

8. Siemianowice Śląskie Przewodnicząca Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas.   

9. Zabrze Przewodnicząca Krystyna Partuś, kapelan ks. prał. Grzegorz Skop.  

 

Sekcja Tychy została rozwiązana, a członkom zaproponowano uczestnictwo w pracach KIK w 

Sekcji Katowice-Śródmieście    
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oraz dwie Sekcje Tematyczne:  

Sekcja Nauka-Wiara  Przewodnicząca prof. dr hab. Grażyna Chełkowska  

Sekcja Wiedzy Religijnej Przewodniczący ks. dr hab. Józef Kozyra    

 

Cele działania (ze Statutu KIK) Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze 

swoim światopoglądem w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, mają na celu: 

działalność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego 

swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych, działalność społeczno-

kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą, ze szczególnym 

uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej Śląska, 

3) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej, 

4) wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, 

kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 

 

Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym zakresie wg 

PKD 2007 

A. 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków    

B. 59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

C. 78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników  

D. 79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki       

E. 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

F. 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

G. 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

H. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

I. 94.91.Z Działalność organizacji religijnych      

J. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

K. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych      

L. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna    

M. 91.01.A Działalność bibliotek         

 

 

 

2. Członkowie Klubu 
 

Stan członków na 31 grudnia 2016 roku 

Sekcja problemowa w Bytomiu      9 osób 

Sekcja problemowa w Gliwicach      43 osoby 

Sekcja problemowa w Katowicach-Janowie     18 osób 

Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Dolnym  21 osoby 

Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Górnym  10 osób 

Sekcja problemowa w Katowicach-Śródmieściu    110 osób 

Sekcja problemowa w Łaziskach Górnych     15 osób 

Sekcja problemowa w Michałkowicach     7 osób 

Sekcja problemowa w Zabrzu       57 osób 

 

 Razem          290 osób 
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W roku 2017 przyjęto 4 nowych członków. 

W roku 2017 zmarli: 

Jerzy Smołka – przewodniczący Sekcji w Tychach 

Helena Matuszek z Sekcji Katowice-Janów 

 

 

 

 

 

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
 

- Działalność Sekcji Problemowych i Tematycznych 

 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania prowadziła prof. dr hab. Grażyna Chełkowska. Spotkania odbywały się w trzecią środę 

miesiąca. Wykłady głoszone są przez wybitnych specjalistów w zakresie nauk przyrodniczych, 

ścisłych, filologii, teologii i filozofii. Mają na celu przybliżać piękno stworzenia i rozumienie 

zjawisk natury w szerokim ujęciu. W 2017 roku odbyły się spotkania, na których wygłoszono 

następujące wykłady: 

Styczeń 2017  Dr Antoni Winiarski 

„Minerały, kamienie szlachetne i ozdobne wspominane w Biblii. Ich 

wykorzystanie i symbolika” 

Luty 2017  Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (UŚ) 

„Wigilie okupacyjne śląskich pisarzy” 

Marzec 2017  Dr hab. Piotr Kuś (UŚ) 

„Etiopia w obiektywie chemika”  

Kwiecień 2017 O. dr Teodor Jochem 

„Prawda i prawdomówność w relacjach międzyludzkich” 

Maj 2017  Dr hab. Roman Wrzalik (UŚ) 

„Małe, mniejsze, najmniejsze - czy można je zobaczyć?” 

Czerwiec 2017 Ks. dr Marek Spyra 

„Rewolucja czy miłosierdzie. Głos św. Brata Alberta w dyskusji o świecie 

bardziej sprawiedliwym” 

Listopad 2017 Prof. dr hab. Marian Paluch (UŚ) 

„Leki amorficzne – nadzieją współczesnej farmacji” 

Grudzień 2017 Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ) 

„Rehabilitacja sumienia” 

 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny. 

Spotkania prowadził kapelan Klubu ks. dr hab. Józef Kozyra. Odbywały się w drugą środę 

miesiąca.   

W części pierwszej spotkania ks. prof. Józef Kozyra odpowiadał na pytania dotyczące wiary i nauki 

Kościoła, a w części drugiej omawiane były fragmenty Apokalipsy św. Jana. 

 

Sekcja KIK w Zabrzu.  

 Nowy rok spotkań naszej Sekcji rozpoczęliśmy jak zwykle dwoma ważnymi spotkaniami: 

Opłatkiem w naszym Domu Parafialnym zapraszając Członków i wszystkich Sympatyków na 

koncert chóru nauczycielskiego "Laetitia Cantus", który od kilku lat nam towarzyszy, a kilka dni 

później braliśmy udział w Opłatku z Ks. Abp. Wiktorem Skworcem w KIK w Katowicach, 

wsłuchując się we wskazania do dalszej pracy nad sobą i dla wspólnego dobra.  
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 "Orszak Trzech Króli" - to pięknie organizowana Świąteczna mobilizacja Rodzin, spotykających 

się po przemarszu grup przed naszym Kościołem, więc w tę imprezę włączyliśmy się w 

naturalny sposób i tak już pozostanie.  

 Sekcja nasza ma charakter otwarty, utrzymujemy kontakt z różnymi środowiskami: z Prawem i 

Sprawiedliwością - Oddział w Zabrzu, z Muzeum Górnictwa Węglowego, Miejską Biblioteką 

Publiczną, Domami Pomocy Społecznej, Uniwersytetem III Wieku, Towarzystwem Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Związkiem Górnośląskim, Stowarzyszeniem 

"Rodzina Ponarska", Stowarzyszeniem "Szansa" przy Szkole Podstawowej nr 42, 

Templariuszami. Często jesteśmy gośćmi lub współorganizatorami spotkań.  

 Członkowie nasi opiekują się ludźmi starszymi, potrzebującymi pomocy, a są to nie tylko 

spontaniczne akcje. Współdziałają także z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (szczególnie 

zimą).  

 Regularne spotkania odbywają się w 1 i 3 środę miesiąca w Domu Parafialnym po Mszy 

wieczornej w Kościele o godz. 18.00. w 3 środę miesiąca Msza Św. jest wspólna z 

Templariuszami za wstawiennictwem św. Maksymiliana Kolbe o nawrócenie wrogów Kościoła. 

Modlimy się też za nasze Wspólnoty, które włączają się w działania pomagając ludziom, by 

lepsze rozeznanie środowiska pozwoliło objąć różne dziedziny potrzeb duchowych i 

materialnych. Po Mszy jest możliwość uczczenia relikwii Świętego.  

 1 II 2017 r. odbyło się ważne dla członków KIK spotkanie z ks. prał. Grzegorzem Skopem na 

temat hasła przewodniego roku: "IDŹCIE i GŁOŚCIE! - Znaleźć dla siebie pole do działania ". 

Ks. Proboszcz, a zarazem nasz opiekun zmotywował członków KIK, ale również ludzi obecnych 

na spotkaniu do odważniejszego i przemyślanego działania na różnych poziomach.  

 Następne spotkania miały charakter organizacyjny, a 1 III - w Środę Popielcową - formacja 

wielkopostna.  

 15 III 2017 r. ks. dr Robert Urbańczyk wprowadził nas w problematykę I Synodu Diecezji 

Gliwickiej. Ustalono terminy spotkań dyskusyjnych, a także ważnych dla nas codziennych 

modlitw o dobre owoce Synodu, które będą trwały przez czas trwania Synodu w naszym 

Kościele codziennie o godz. 15.00. Ustalono kolejność prowadzących grup modlitewnych z 

naszej i innych parafii. Członkowie KIK są codziennie uczestnikami tych modlitw.  

 Spotkania w kwietniu i maju zawsze są poświęcone Janowi Pawłowi II. W Głównej Czytelni 

MBP odbyło się spotkanie z poezją inspirowaną myślami Jana Pawła II. Z tym tematem 

mieliśmy też spotkania w 4 Domach Pomocy Społecznej, wspólnie z Filiami 14 i 16 MBP, które 

użyczyły książek na wystawy o twórczości J P II. Ciekawe prelekcje uatrakcyjniły Dzień 

Papieski w zabrzańskich DPS-ach.  

 25 maja 2017 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego z okazji METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA 

RODZINY odbyła się organizowana przez nas Konferencja "Zabrzanie razem dla Rodziny - 

obszary miłości". To spotkanie przedstawicieli grup, stowarzyszeń, instytucji aktywnie 

działających na rzecz rodzin chcących te działania popularyzować na terenie Zabrza i 

Metropolii. To stworzenie płaszczyzny do wspólnej rozmowy o sprawach ważnych dla rodzin. 

Wystąpienie wprowadzające "Rodzina Źródłem Miłości" miał ks. dr Dariusz Klejnowski - 

Różycki. To spotkanie wspólne z MBP.  

 Po komunikatach zabrzańskich instytucji kultury, piękny koncert dał Chór "Laetitia Cantus" - 

dyr. Małgorzata Mandat-Kłos.  

 "Noc Bibliotek" też włączyła temat wiodący "Rodzina źródłem Miłości" w swój program. W 

przygotowany przez nas panel dyskusyjny włączyły się 2 Filie MBP nr 14 i 16. 2 VI 2017r. w 

godz. 18.00 - 21.00  
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 Odbyła się ciekawa dyskusja na temat książki Ewy Czaczkowskiej "Cuda św. Faustyny” (z 

zabrzańskim mocnym akcentem). Było łączenie się z autorką książki, wypowiedzi jednej z 

bohaterek, goście z Warszawy - specjaliści od nauczania domowego – dr Andrzej Mazan i p. 

Judyta Machnicka. Refleksje Gości niepostrzeżenie wypełniły czas spotkania, które, choć po 

przedłużeniu, trzeba było zakończyć obietnicą spotkania za rok.  

 Nasza Sekcja Jubileuszowe X Metropolitalne Święto Rodziny postanowiła uczcić wydaniem 

zbiorku poezji p. Józefa Piontka, poświęconego Rodzinie pt. "ILE JEST BARW MIŁOŚCI".  

We wstępie krótka historia z podaniem 10 haseł Święta w kolejnych latach, z zaznaczeniem, że 

dziesiąta edycja świadczy o tym, jak ważna to była inicjatywa i z jakim rezonansem społecznym 

się spotkała. Na końcu logo naszego Klubu. Tomiki wierszy p. Józefa Piontka sprezentowaliśmy 

z okazji Święta Metropolitalnego Władzom Miasta, Radnym, obecnym na Konferencji 

"Zabrzanie razem dla Rodziny", wszystkim KIK-om w Polsce, Panu Senatorowi Czesławowi 

Ryszce po spotkaniu w Zabrzu, zabrzańskiemu Szpitalowi w Biskupicach na Oddział porodowy 

- dla młodych rodzin. To taka nasza forma rozpropagowania w Polsce Metropolitalnego Święta 

Rodziny.  

 Latem na wiadomość o stratach poniesionych w czasie nawałnicy w Gminie Cisek, której przed 

laty parafia nasza pomagała po strasznej powodzi, skrzyknęliśmy się i jako KIK pojechaliśmy do 

miejscowego ks. Proboszcza z zebranymi pieniążkami. Ks. Proboszcz wybrał najstarszą 

parafiankę, której gospodarstwo poprzednio też bardzo ucierpiało i rodzinę z najmłodszym 

dzieckiem, urodzonym tydzień przed nawałnicą. To takie trochę symboliczne objęcie 

poszkodowanych, zaakcentowanie łączenia się z ich problemami. Dla wszystkich dzieci 

kupiliśmy po czekoladzie, by osłodzić im trochę smutny w tym roku wakacyjny czas. W KIK-

owskim miesięczniku "Dlatego" opisana jest nasza obecność w Cisku ze zdjęciami. Dziękujemy 

w tym miejscu p. Stanisławowi Walusiowi za trud długoletniego już wydawania naszego pisma, 

które rejestruje najważniejsze problemy i daje możliwość podzielenia się z innymi sekcjami tym 

co się w nich dzieje.  

 Szeroko zakrojona współpraca między naszą Sekcją a Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

datuje się od czasu pożaru tej placówki, kiedy ofiarowaliśmy spontaniczną pomoc. W tym roku 

Muzeum stojące przed 2 letnią przerwą remontową przygotowało cykl wykładów o Głównej 

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - jej historii i współczesności, w których z ochotą 

uczestniczyliśmy, a znakomici prelegenci dr inż. Eufrozyna Piątek, Roman Adler i Jan Gustaw 

Jurkiewicz odsłaniali nieznane nam fakty, bogato ilustrując co kryją podziemia. Dziękujemy 

Dyrekcji i wszystkim pracownikom Muzeum, którzy zaakceptowali naszą częstą obecność i 

ciekawość, pozwalając równocześnie korzystać z pięknej Witrażowej Sali na nasze uroczyste 

spotkania, a dr. Zenonowi Szmidtke - za wieloletnią współpracę programową.  

 Działania Sztabu nr 7, którego pełnomocnikiem był jak co roku, p. Kazimierz Krzyżanowski - to 

ci, którzy włączyli się w Dzieło Nowego Tysiąclecia, przygotowanie spotkań, zbiórkę na 

Fundusz Stypendialny - praca trzydziestki naszych ludzi organizujących Zbiórkę Publiczną do 

puszek kwestarskich. W tym roku to sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote, nie licząc 

indywidualnych wpłat na konto i akcji "Pomoc" - klikania na nr 74265 - modnego wśród ludzi 

młodych, którą rokrocznie propagujemy. Zbiórce towarzyszyły spotkania w Czytelni, filiach 14 i 

16 MBP w Zabrzu, spotkania ze stypendystami Fundacji, bywanie w DPS-ach i na koniec 

wdzięczność - DZIĘKCZYNNY KONCERT STYPENDYSTÓW dla mieszkańców Zabrza, 

który odbył się w naszym Kościele św. Anny w Zabrzu 15 X 2017 r. i zachwycił zebraną 

publiczność talentami młodych ludzi, ich wszechstronnością i pasją.  

 4 X 2017 r. wspólnie z Uniwersytetem III Wieku odbyło się w Sali Witrażowej Muzeum 

Górnictwa spotkanie z p. psycholog Haliną Dendek, która poprowadziła wykład na temat 
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"Terapia zachowania - Sposób na zdrowe emocje, zdrowe myślenie i zdrowe życie", przydatny 

słuchaczom.  

 18 X 2017 r. ks. Janusz Iwańczuk mówił o Tajemnicy Kapłaństwa w życiu i nauczaniu św. Jana 

Pawła II, a mówił porywająco, jak młody kapłan z pokolenia Jana Pawła II, który przypominał 

nam, starszym atmosferę tamtych lat. Wszyscy pytali, kiedy następne spotkanie z naszym byłym 

parafianinem.  

 15 XI 2017 r. Spotkanie z P. Ryszardem Paluchem-naszym parafianinem, wydawcą, katechetą. 

Myśl przewodnia - "Tęsknota za Mistrzem". Promocja książki „(Nie) święty wychowawca z 

ekranu”. Książka ciekawa, temat potrzebny, przydatny wychowawcom (w domu i w szkole), 

pięknie ilustrowany fragmentami z filmów, pozostanie na długo w pamięci, a po kupioną książkę 

chętnie się sięgnie.  

 13 XII 2017 r. uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele św. Jadwigi w Zabrzu w Mszy św. w 

smutną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego modląc się za zabitych, więzionych, 

internowanych z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Na terenie tej parafii był duży ośrodek 

internowania. Na ten dzień nasza Sekcja przygotowuje Modlitwę Wiernych, składamy też 

kwiaty, zapalamy znicze pod tablicą pamięci.  

 Ważną rolę w popularyzowaniu naszych spotkań, informowaniu o tym co robimy, spełniają 

plakaty, przygotowywane przez p. Roberta Proroka, a rozwożone "na zawołanie" przez p. Leszka 

Zakrzewskiego, za co dziękujemy, bo dzięki nim wiadomo co się dzieje u nas (od czasu jak 

"Gość Niedzielny" przestał podawać nasze informacje).  

 W przedsionku kościoła mamy stałą gablotę, możemy więc podawać ważne informacje, 

zamieszczać ciekawe artykuły i okolicznościowe dekoracje. Podziękowania w tym miejscu p. 

Kazimierzowi Szołtyskowi i p. Tadeuszowi Hanakowi, że użyczają nam ze swoich talentów 

grafik, obrazów i elementów graficznych do dekoracji. 

 

Sekcja KIK w Gliwicach 

Spotkania: 

kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.  

Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja. 

08.03.2017.  Ks. dr Sebastian Marecki: "Posługi w listach pastoralnych św. Pawła". 

15.03.2017.  O. Włodzimierz Zatorski OSB: "Boża wola w życiu człowieka". 

22.03.2017.  Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolsza: "Rozjaśniać egzystencję - poszukiwanie 

adekwatnej filozofii człowieka". 

05.04.2017  Ks. Sebastian Marecki – „Misericordia et Misera - przed świętem Bożego 

Miłosierdzia”. 

10.05.2017. Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny - "Cząstki fundamentalne w modelu 

standardowym". 

17.05.2017.  O. Włodzimierz Zatorski OSB - "Wdzięczność". 

24.05.2017.  Dr Barbara Zięblińska - "Demokracja w katolickiej nauce społecznej". 

31.05.2017.  Ks. dr Franciszek Koenig - "O instrumentach w gliwickich kościołach". 

07.06.2017.  Prof. nzw. dr hab. inż. Marek Smolik - "Teoria ewolucji - jej wyznawcy, krytycy i 

sceptycy". 

14.06.2017.  Ks. dr Sebastian Marecki - "Świętość Kościoła w ujęciu Franciszka Varillona". 

04.10.2017 O. Włodzimierz Zatorski "Zawsze się radujcie". 

11.10.2017 Beata Wojewoda "Inni i obcy. Pomiędzy filozofią spotkania a psychologią piętna". 

18.10.2017 Ks. Sebastian Marecki "Alain Besancon - Kościół a Islam". 

25.10.2017 Ks. Piotr Grzegorzewicz "O procesach kanonizacyjnych w Kościele". 

08.11.2017 Ks. Kazimierz Wolsza "Idea kultury spotkania w nauczaniu papieża Franciszka". 
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15.11.2017 Ks. Sebastian Marecki "Uwagi kardynała Coccopalmerio o Amoris Laetitia" cz. 1. 

22.11.2017 Ks. Sebastian Marecki "Uwagi kardynała Coccopalmerio o Amoris Laetitia" cz. 2. 

29.11.2017 Grażyna Osika "Cnota współpracującej komunikacji" 

06.12.2017 Damian Guzek "Polska – Szwecja, religia w później nowoczesności" 

13.12.2017 Agata Hilarowicz: "Współczesny usieciowiony rynek pracy - wady i zalety" 

 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.  

W roku 2017 w Sekcji na Dolnym Tysiącleciu funkcję pełniącego obowiązki przewodniczącego 

sekcji sprawuje Jan Mikos. Kapelanem Sekcji jest ks. Joachim Konkol.  

W ramach pracy sekcji zorganizowano: 

1.  Pielgrzymki do sanktuariów i innych miejsc kultu religijnego na terenie Polski, Europy i 

poza Europą. Przeprowadzone pielgrzymki: Kraków-Podgórze i Kraków-Łagiewniki, 

Norwegia, Toruń, Gniezno, Częstochowa, Rekolekcje w Kokoszycach. 

2. Krąg Biblijny w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18:45 po wieczornej Mszy Świętej. 

3. Prowadzenie Koronki do Miłosierdzia Bożego w każdy czwartek o godz. 15:00. 

4. Przygotowanie i prowadzenie oprawy do Mszy Świętej w miesiącu grudniu (czytanie 

Liturgii Słowa, Psalm Responsoryjny, Aklamacja, Modlitwa Wiernych, Przyniesienie 

Darów). 

5. Członkowie Sekcji aktywnie pracują w innych grupach modlitewnych przy parafii jak: 

Adoracja Jezusa Eucharystycznego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i Grupa 

Różańcowa. 

6. Sekcja też prowadzi spotkania opłatkowe i wielkanocne. 

7. Sekcja prowadzi dyżur w każdy wtorek o godz. 17:00 do 18:00, gdzie można załatwiać 

sprawy członkowskie, pielgrzymkowe i statutowe. 

8. Członkowie Sekcji czynnie włączają się w akcję charytatywnej pomocy zwłaszcza 

potrzebującym pomocy członkom i innym osobom. W tej pomocy wyróżnia się Anna Śliwa 

i Teresa Schulz. Natomiast Jadwiga Nowak jest zaangażowana przy pomocy organizacyjnej 

na spotkaniach z Ojcem Danielem i Grupą Różańcową Częstochowską.  

9. Członkowie Sekcji włączyli się czynnie w obywatelską inicjatywę „Stop aborcji” i zebrali 

56 podpisów.  

10. Członkowie Sekcji czynnie włączyli się w protest przeciw dyskryminacji katolików, 

obrażania uczuć religijnych i szerzenia nienawiści w społeczeństwie przez sztukę teatralną 

„Klątwa”. Stanowisko Sekcji zastało skierowane do prezydent Warszawy HG Waltz, 

Ministra Kultury Piotra Glińskiego, Premier Beaty Szydło, Rzecznika Praw Obywatelskich 

Adama Bodnara. 

11. Wysłano też do Ministra Kultury Piotra Glińskiego obszerne pismo w sprawie burzenia 

Pałacu Kultury, do czego minister się przychylał. Zatytułowano pismo „Rewolucja 

Kulturalna w Warszawie”. Obszernie opisano za i przeciw z kilkustronicowym 

uzasadnieniem oraz zaproponowano kilka wersji wykorzystania Pałacu. Po tym piśmie 

narracja się zmieniła i minister Gliński oświadczył, że nie będzie burzony Pałac Kultury, ale 

zostanie wykorzystany na różne przeznaczenia, które mogą dać Warszawie korzyści. 

12. Członkowie Sekcji biorą też udział w imprezach programowych przez Zarząd KIK w 

Katowicach. 

 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.  

Krąg Biblijny, który prowadzili ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ oraz ks. proboszcz Józef Więcek 

w sali parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13. 

Spotkania w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
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Sekcja KIK w Łaziskach Górnych. 

Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu w salce przy kościele M.B. Królowej Różańca 

Świętego. Liczba członków czternaście osób. Temat spotkania podawany jest z miesięcznym 

wyprzedzeniem, by każdy z członków mógł się tematycznie do niego przygotować. Spotkania są 

prowadzone w formie dyskusji zawsze w obecności kapłana.  

Członkowie uczestniczą w Adoracjach Najświętszego Sakramentu, jeden raz prowadzą w 

październiku rozważania różańcowe, uczestniczą w Drodze Krzyżowej ulicami miasta oraz biorą 

czynny udział w Festynie Parafialnym. W styczniu organizujemy spotkanie opłatkowe. Członkowie 

dodatkowo należą do róż różańcowych, Apostolstwa Dobrej Śmierci, 3 zakonu Franciszkańskiego, 

Rady Parafialnej. 

 

Sekcja KIK w Janowie 

Spotkania członków Sekcji KIK Janów odbywają się w każdą trzecią lub czwartą środę miesiąca. 

Spotkania odbywają się dzięki przychylności Ks. Proboszcza Zygmunta Klima w salkach Domu 

Katechetycznego przy Parafii św Anny. 

W ubiegłym roku odbyło się 12 spotkań. 

Ponadto członkowie Sekcji uczestniczyli w rekolekcjach w Kokoszycach w dniach 26-28.09.2017 

r., które prowadził ks. dr Stanisław Puchała, w pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej w maju  

2017 r. oraz w pielgrzymce na Jasną Górę 18.11.2017 r.  

Członkowie Sekcji KIK uczestniczyli w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych i ubogich. 

Sekcja włączyła się w zbiórkę pieniędzy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrano 323 zł. 

Tematyka spotkań kształtowała się następująco: 

 25.01.2017 r. „Prezentacja książki „190 lat Kopalni Wieczorek. Ciekawostki, refleksje, 

wspomnienia”. Spotkanie z autorką Panią Elżbietą Zacher. 

 22.02.2017 r. Refleksje nad przeszłością Kościoła na Śląsku w oparciu o referat bp. prof. dr. 

hab. Jana Kopca 

 22.03.2017 r. „Brat Albert – Brat naszego Boga”. Wykład Ks. Proboszcz Zygmunt Klim 

 19.04.2017 r. Święcone – rozważanie: „Pusty grób i chrystofanie”. Ks. Proboszcz Zygmunt 

Klim 

 13.05.2017 r. Spotkanie poświęcone 100-leciu objawień Fatimskich. W ramach spotkania – 

film, Msza św., różaniec fatimski, procesja. 

 03.06.2017 r. Udział w czuwaniu przed świętem Zesłania Ducha Świętego w kościele św. 

Anny w Katowicach-Janowie 

 21.06.2017 r. Msza św. na zakończenie roku formacyjnego. Spotkanie przy ognisku. 

 27.09.2017 r. Msza św. z okazji rozpoczęcia roku formacyjnego oraz spotkanie z Panią 

Barbarą Szmatloch autorką książki „Wihajster do Godki śląskiej”. Spotkanie odbywało się 

w Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu 

 25.10.2017 r. „90-lecie kościoła św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu” wykład ks. dr. 

Henryka Olszara. Spotkanie odbywało się w Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu 

 29.11.2017 r. „Radość Miłości wg papieża Franciszka” wykład ks. dr. Stanisława Puchały 

Niektórzy członkowie Sekcji KIK Janów są członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz 

włączają się w przygotowania czuwań przed Najświętszym Sakramentem i innych nabożeństw. 

  

 

- Wydawanie biuletynu    

Biuletyn Klubowy „Dlatego” redagowany jest przez dr hab. inż. Stanisława Walusia, Barbarę 

Kwaśnik oraz Jana Świtkowskiego. Biuletyn wychodził w 2017 roku jako miesięcznik, ukazało się 
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12 numerów biuletynu. Biuletyn posiada numer ISSN 2081-6367, jest dostępny na stronie 

internetowej Klubu.  

Klub posiada własną stronę internetową, którą redaguje dr Antoni Winiarski: 

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

 

 

- Działalność organizatorów turystyki - pielgrzymki 

Klub organizuje pielgrzymki do sanktuariów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pielgrzymki mają 

charakter rekolekcji w drodze pod opieką duchową księdza. Codziennie odprawiana jest Msza św. 

Koszty organizacji i uczestnictwa w pielgrzymkach w całości pokrywają uczestnicy pielgrzymek  

z własnych środków.  

Sprawozdanie z pielgrzymek KIK w roku 2017 

 

11-17.09.2017. Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych na wschodzie Polski.  

Pilot i przewodnik: dr Antoni Winiarski. Kapelan: Ks. prof. Józef Kozyra 

16.05.2017.  Pielgrzymka parafii św. Anny w Katowicach-Janowie "Śladami św. Brata Alberta" 

pod przewodnictwem ks. proboszcza Zygmunta Klima. 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa  

22.04.2017. Pielgrzymka: Kraków-Podgórze - Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i 

Kraków-Łagiewniki Bazylika Miłosierdzia Bożego. 

27.05.2017. Pielgrzymka do Wielunia. 

17-25.06.2017. Pielgrzymka - Norwegia śladami św. Olafa. 

9-10.09.2017. Pielgrzymka do Torunia i Gniezna.  

14.10.2017. Pielgrzymka. Jędrzejów - sanktuarium Bł. Wincentego Kadłubka..   

 

Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią 

niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę, Kobiet do Piekar Śląskich, XIV 

Katowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę oraz w pielgrzymkach parafialnych.  

 

 

- Pozostała działalność. 

Członkowie Klubu spotykają się na pierwszopiątkowej Mszy św. w Kościele Akademickim  

w Katowicach (krypta katedry Chrystusa Króla).  

 

5.01.2017. SPOTKANIE OPŁATKOWE Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 

Księdzem Biskupem dr. Adamem Wodarczykiem. 

25.02.2017. Musical Karol  

Pierwszy polski musical o życiu Karola Wojtyły pod patronatem Metropolity 

Krakowskiego, Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza  

Patronat honorowy: m.in. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach  

TAURON Arena Kraków 

11.03.2017. "Idźcie i głoście". Mt 10,7 Nowa Ewangelizacja w praktyce.  

Spotkanie pokongresowe Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Katowickiej  

Tychy 11 marca 2017 r. Parafia Bł. Karoliny Kózkówny Aula Jana Pawła II 

18.03.2017. "Idźcie i głoście" Mt 10,7. Nowa Ewangelizacja w praktyce.  

Spotkanie pokongresowe Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Katowickiej  

Rybnik-Chwałowice. Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego 

Oblicza. 

21.05.2017. PIELGRZYMKA RODZIN DO MATKI BOŻEJ BOGUCKIEJ w ramach 

Metropolitalnego Święta Rodziny  

KIK w Katowicach, Związek Górnośląski i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej 

Maj - Czerwiec 2017. Metropolitalne Święto Rodziny 

11.06.2017. Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach. Czas na Rodzinę! 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/
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9.09.2017. VIII Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych. Rynek w Katowicach - stoisko 

KIK.  

Nasza akcja: Rozdajemy książki! Weź, przeczytaj i podaj dalej!  

22-24.09.2017. Rekolekcje KIK w Kokoszycach. Rekolekcjonista ks. dr Stanisław Puchała. 

28.10.2017.  VII Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych 

Archidiecezji Katowickiej. "Szkoła modlitwy, czyli jak współpracować z Duchem 

Świętym". Głównym organizatorem Kongresu był Antoni Winiarski, a Jan 

Adamski był w grupie organizującej Kongres.  

18.11.2017. XXXVII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 18 listopada 

2017 r. Podczas pielgrzymki rozważania Drogi Krzyżowej przygotował i 

poprowadził Katowicki KIK. 

26.11.2017. W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, po Mszy św. w katowickiej 

archikatedrze, Arcybiskup Wiktor Skworc wręczył medale "Pro Christi Regno" 

osobom zasłużonym dla archidiecezji.  

Medale otrzymali członkowie katowickiego KIK: Andrzej Dawidowski (prezes), 

Danuta Sobczyk (przewodnicząca Sekcji KIK w Siemianowicach Śl.), Andrzej 

Ślebarski (b. przewodniczący Sekcji Nauka-Wiara) i Antoni Winiarski (b. 

wieloletni prezes). 

Przedstawiciel Klubu prowadził 14 stację Drogi Krzyżowej odprawianej na ulicach Katowic. 

Dr Antoni Winiarski brał czynny udział jako przewodniczący w spotkaniach Porozumienia Klubów 

Inteligencji Katolickiej w Polsce oraz jako przedstawiciel naszego Klubu w spotkaniach prezesów 

Klubów. W 2017 roku dr Antoni Winiarski został ponownie wybrany jednym z trzech 

przewodniczących Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest członkiem Rady Ruchów Katolickich w 

Archidiecezji Katowickiej. 

Dr Antoni Winiarski pełni funkcję przewodniczącego Rady Ruchów Katolickich w Archidiecezji 

Katowickiej oraz brał udział w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich  

w Warszawie. 

Członkowie katowickiego KIK Jan i Zofia Adamscy, Andrzej Dawidowski, Rajmund Rał i dr 

Antoni Winiarski wzięli udział w uroczystościach 25-lecia Metropolii Katowickiej 26 marca 2017 r.  

Dr Antoni Winiarski uczestniczył w międzynarodowym kongresie Ruchu „Europa Christi” w 

Warszawie 22 października 2017 r. oraz w Europejskim Kongresie w Obronie Chrześcijan w 

Krakowie 17 listopada 2017 r.   

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 26.11.2017 roku, po Mszy św. w katowickiej 

archikatedrze, Arcybiskup Wiktor Skworc wręczył medale "Pro Christi Regno" osobom 

zasłużonym dla archidiecezji. Medale otrzymali również członkowie katowickiego KIK: Andrzej 

Dawidowski (prezes), Danuta Sobczyk (przewodnicząca Sekcji KIK w Siemianowicach Śl.), 

Andrzej Ślebarski (b. przewodniczący Sekcji Nauka-Wiara) i Antoni Winiarski (b. wieloletni 

prezes). 

Rajmund Rał, reprezentował Klub w: 

a)    Narodowym Kongresie Trzeźwości 21 września 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  

b)    Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim, 23-go września w Poznaniu, 

c)     Międzynarodowym Kongresie Ruchu „Europa Christi” pod hasłem: „Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi!” 20 października 2017 r. w Częstochowie,  

d)    Odsłonięciu przy kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach tablicy upamiętniającej 

działalność w stanie wojennym Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym. 

Ponadto dr Antoni Winiarski wygłosił 12 prelekcji dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie 

Śląskiej, Śląskiego Klubu Zbieraczy Minerałów i Skamieniałości „Agat” w Sosnowcu, Klubu 

Globtrotera w Bytomiu, Kopalni Kultury w Czeladzi, Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Czeladzi oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Tychach, Tarnowskich Górach i Siemianowicach 

Śląskich, z czego 6 prelekcji opierało się na materiałach z pielgrzymek KIK do Armenii, Gruzji, 

Fatimy, Kolumbii i polskich sanktuariów. 
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Plenarne spotkanie ORRK 22 kwietnia 2017 r. w Domu Amicusa w Warszawie poświęcone było 

pracy jako miejscu zjednoczenia z Bogiem. Jedno ze świadectw wygłosił dr Antoni Winiarski. 

Świadectwo „Jednoczenie się z Bogiem w Pracy” zostało opublikowane w Serwisie ORRK nr 85 

(maj 2017). 

Klub współpracuje z Bractwem Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Stowarzyszeniem Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu 

Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich oraz Civitas Christiana. Wspieramy inicjatywy i działalność tych i innych 

organizacji regionalnych, jak również innych Klubów Inteligencji Katolickiej. 

Podczas pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych na wschodzie Polski spotkaliśmy się z 

wiceprezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie (15 IX 2017 r.) oraz prezesem Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Przemyślu (16 IX 2017 r.) 

1 X 2017 r. Anna i Antoni Winiarscy spotkali się w Olsztynie z prezesem i sekretarzem Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Olsztynie oraz złożyli kwiaty na grobie śp. Jana Kumora (1926-2016), 

wieloletniego prezesa olsztyńskiego KIK. 

Członkowie KIK w Katowicach brali czynny udział w organizowanym Metropolitalnym Święcie 

Rodziny. 

Klub wspólnie z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz parafią 

katedralną w Katowicach, przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice, organizuje od 1996 roku 

koncerty organowe w katowickiej katedrze. Kierownictwo artystyczne Festiwalu sprawuje prof. zw. 

dr hab. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Za 

przygotowanie organów odpowiedzialny jest Mieczysław Klonowski.  

Celem Festiwalu jest zaproponowanie szerokiemu gronu odbiorców muzyki organowej podczas 

siedmiu koncertów w miesiącach maj - listopad. Wykonawcami byli czołowi organiści zarówno  

z kraju jak i z zagranicy. Koncerty organowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym 

powodzeniem. W tym roku, w siedmiu koncertach (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik, listopad) wzięło udział około półtora tysiąca słuchaczy (średnio w każdym koncercie 

wzięło udział ponad 200 słuchaczy). 

W ramach Festiwalu odbyły się koncerty, w następujących terminach, w których wystąpili: 

14 maja   Barbara Lorenc 

11 czerwca   Krzysztof Lukas 

9 lipca    Michał Kocot 

20 sierpnia   Bogumiła Faustyna Dunikowska   

24 września   Władysław Szymański 

15 października  Henryk Jan Botor 

19 listopada  Andrzej Białko 

Osiągnięto następujące rezultaty:  

 Upowszechnianie kultury muzycznej.  

 Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Katowic w kontekście starań o tytuł Miasta 

Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. 

 Potwierdzenie miejsca Katowic na mapie kulturalnej Polski  

 Potwierdzenie prestiżu Katedry Organów Akademii Muzycznej w Katowicach 

 Poszerzenie oferty kulturalnej miasta dla jego mieszkańców. Rozbudzenie zainteresowań 

kulturalnych poprzez zaproponowane koncerty organowe.  

 Zachęta do wspólnego spędzania czasu oraz rozwój edukacji kulturalnej.   

Wstęp na wszystkie koncerty – był wolny (niebiletowany) 

 

Dzień Dziecka - w spotkaniu wzięło udział ogółem ok. 1200 dzieci.  
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Spotkanie Dzieci w Ogrodach Kurii Metropolitalnej pod hasłem „I przez Nas ma świat lepszym 

być” w dniu 4 czerwca odbyło się już po raz 26. Święto dzieci organizowaliśmy wspólnie  

z TVS 

Osiągnięto następujące rezultaty:  

 upowszechnianie wartości chrześcijańskich, wyzwolenie poprzez dobrą zabawę postaw 

aktywnych i twórczych, organizowanie dzieci do czynnego uczestnictwa w życiu 

wspólnotowym i kulturalnym, zachęcenie do pielęgnowania tradycji. 

 poszerzenie oferty kulturalnej miasta skierowanej dla dzieci. Rozbudzenie zainteresowań 

kulturalnych dzieci poprzez zaproponowane zajęcia (gry, konkursy i zabawy). Zachęta do 

wspólnego spędzania czasu oraz rozwój edukacji kulturalnej najmłodszych. 

Od Eucharystii sprawowanej w katowickiej katedrze rozpoczęły się obchody Dnia Dziecka w 

ogrodach Kurii Metropolitalnej w Katowicach. 

Po Mszy świętej uczestnicy Dnia Dziecka przeszli do ogrodów Kurialnych, gdzie zostali przywitani 

przez orkiestrę dętą. Na najmłodszych uczestników czekały też liczne atrakcje w postaci 

dmuchanych zamków, czy przechadzających się pomiędzy dziećmi postaciami z bajek. 

W godzinie miłosierdzia wszyscy odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której 

wypuszczono w niebo 1000 balonów. 

Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej jest cykliczną imprezą organizowaną co roku. 

TVS we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej zorganizowała w centrum Katowic zabawy 

dla dzieci. Na wspólnej modlitwie w katedrze oraz zabawie w ogrodach zgromadziło się w sumie 

około 500 osób. 

  

XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach  

Katowice 15.10. – 21.11.2017 

Program 

 15 października 2017 rok (niedziela) 

Koncert organowy w wykonaniu Jana Botora w ramach XXII FESTIWALU „MUZYKA 

W ORGANOWA KATEDRZE” - RECITALE NA ORGANACH GEORGA 

HRADETZKY’EGO 

 17 października 2017 rok (wtorek)  

O władzy rodzicielskiej i jej współczesnych zagrożeniach w perspektywie 

chrześcijańskiej. 

Spotkanie poprowadził adwokat Maciej Kryczka z INSTYTUTU NA RZECZ 

KULTURY PRAWNEJ ORDO IURIS 

 18 października 2017 rok (środa)  

"Prawnicy po stronie wartości - działalność społeczna a realizacja zawodowa"  

Zaangażowanie młodych ludzi w działalność społeczną po stronie wartości 

chrześcijańskich oraz o możliwości rozwijania tej działalności w ramach Ordo Iuris. 

Spotkanie poprowadził adwokat Maciej Kryczka z INSTYTUTU NA RZECZ 

KULTURY PRAWNEJ ORDO IURIS  

 18 października 2017 rok (środa) 

Dr Antoni Winiarski - „Idźcie i głoście – Kolumbia” – wykład z przeźroczami 

 22 października 2017 rok (niedziela) 

CANTICUM NOVUM, ALLELUJA 

Koncert prawykonań utworów nagrodzonych w ramach III Międzynarodowego 

Konkursu Kompozytorskiego Fide et Amore 
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 25 października 2017 rok (środa) 

Ks. dr hab. Henryk Olszar – „90 lecie kościoła św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu” 

 25 października 2017 rok (środa) 

Dr Antoni Winiarski – „Sanktuaria Maryjne we wschodniej Polsce” – wykład z 

przeźroczami. 

 11 listopada 2017 rok (sobota) 

Uroczysta Msza św. z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

Oprawa muzyczna - pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. 

Karłowicza w Katowicach 

 12 listopada 2017 rok (niedziela) 

„Tobie gramy Polsko - Ojczyzno nasza ....” - Koncert okolicznościowy z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach  

 19 listopada 2017 rok (niedziela) 

Koncert organowy w wykonaniu Andrzeja Białko w ramach XXII FESTIWALU 

„MUZYKA W ORGANOWA KATEDRZE” - RECITALE NA ORGANACH 

GEORGA HRADETZKY’EGO 

 20 listopada 2017 rok (poniedziałek) 

„Takie piękne życie …….” w reportażach i wierszach Barbary Gruszki-Zych 

 21 listopada 2017 rok (wtorek) 

Sesja naukowa pt. „Idźcie i głoście – Misterium Śląskiej sztuki intuicyjnej”  

Z udziałem: Soni Wilk (Muzeum Śląskie), Leszka Jodlińskiego (Muzeum Górnośląskie) 

oraz Anny i Teodora Segietów (kolekcjonerzy sztuki intuicyjnej). Prowadził dr Jacek 

Kurek 

Osiągnięto następujące rezultaty:  

 poszerzenie oferty kulturalnej miasta o elementy zawierające wartości chrześcijańskie, 

 promocja uzdolnionej młodzieży, 

 przypomnienie ważnych dla Śląska i Katowic rocznic oraz ludzi współtworzących kulturę 

regionu, 

 wyzwalanie w młodzieży postaw aktywnych i twórczych, 

 zapoznanie z chrześcijaństwem w innych krajach i na innych kontynentach..  

 

Głównym organizatorem ze strony Klubu koncertów organowych, spotkania z okazji Dnia Dziecka 

oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej był Andrzej Dawidowski 

 

Biblioteka klubowa.  

Biblioteka Klubowa znajduje się w siedzibie Klubu (Nowy Dom Katechetyczny parafii mariackiej 

w Katowicach – Katowice plac ks. Emila Szramka 2), liczy ponad 2.000 tomów i czynna jest  

w godzinach dyżurów.  

Bibliotekę prowadzi też Sekcja w Bytomiu (120 woluminów). 
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4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

 

 

 

5. Najważniejsze uchwały i apele 

 

 Apel o wolne niedziele  

Apel Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach  

w sprawie zakazu handlowania we wszystkie niedziele i święta  

Katowice, 1 kwietnia 2017 r. 

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stanowczo domaga się od 

Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej uchwalenia ustawy zakazującej handlowania we wszystkie 

niedziele i święta.  

Pracownicy placówek handlowych otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego 

dnia świątecznego.  

Zmuszanie pracowników handlu do pracy w niedziele i święta jest sprzeczne z artykułem 24 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w którym napisano "każdy człowiek ma prawo do 

wypoczynku..." oraz artykułem 9 Konkordatu � umowy między Stolicą Apostolską i 

Rzecząpospolitą Polską, który zawiera słowa: "Wolne od pracy są niedziele i następujące dni 

świąteczne...". 

Dr hab. inż. Stanisław Waluś                                            Andrzej Dawidowski  

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów KIK        Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Katowicach                                                                    w Katowicach 

 

Poparcie budowy pomnika Legionów  

Katowice, 1 kwietnia 2017 r.  

Szanowny Pan Robert Choma  

Prezydent Miasta Przemyśla  

37-700 Przemyśl, Rynek 1 

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera inicjatywę i 

projekt budowy pomnika pamięci Legionów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil, którego 

inicjatorem jest Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. Ks. Bronisława 

Mireckiego w Przemyślu oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu.  

Uważamy, że ta cenna inicjatywa dobrze upamiętni ważne wydarzenia historyczne. 

Dr hab. inż. Stanisław Waluś                                            Andrzej Dawidowski  

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów KIK        Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Katowicach                                                                    w Katowicach  

 

 

 

 

Katowice, 8 marca 2018 r. 

 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/apel_wolne.pdf
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/legiony_pomnik.pdf

