KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
w KATOWICACH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2018
1. Struktura i władze Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2018
roku 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:
Andrzej Lesiewicz
Sekcja Katowice-Śródmieście
Rajmund Rał
Sekcja Katowice-Śródmieście
Wojciech Sala
Sekcja Katowice-Śródmieście
Antoni Winiarski
Sekcja Katowice-Janów
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Karol Trzoński
Wiceprzewodniczący Stefan Kalisz
Członek
Wojciech Pillich

Sekcja Katowice-Śródmieście
Sekcja Łaziska Górne
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. Leszek
Flis.
5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodnicząca Krystyna Wełniak
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.
oraz dwie Sekcje Tematyczne:
Sekcja Nauka-Wiara
Przewodnicząca prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
Sekcja Wiedzy Religijnej
Przewodniczący ks. dr hab. Józef Kozyra
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Cele działania (ze Statutu KIK) Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze
swoim światopoglądem w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, mają na celu:
ność 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 2018 roku
Sekcja problemowa w Bytomiu
Sekcja problemowa w Gliwicach
Sekcja problemowa w Katowicach-Janowie
Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Dolnym
Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Górnym
Sekcja problemowa w Katowicach-Śródmieściu
Sekcja problemowa w Łaziskach Górnych
Sekcja problemowa w Michałkowicach
Sekcja problemowa w Zabrzu
Razem

9 (7) osób
38 (12) osoby
19 (4) osób
19 (3) osoby
10 (4) osób
109 (27) osób
15 (1) osób
8 (2) osób
54 (8) osób

281 osób
w tym 68 osób które ukończyły 80 rok życia

W roku 2018 przyjęto 10 nowych członków.
W roku 2018 zmarli:
Zofia Adamska z Sekcji Katowice-Janów,
Edward Zamojski z Sekcji Katowice Tysiąclecie Dolne,
Anna Kasprowska z Sekcji Katowice Tysiąclecie Dolne,
Jerzy Śmiałek z Sekcji Katowice Śródmieście,
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Stanisław Frączek z Sekcji Gliwice,
Joanna Jarzębowska z Sekcji Gliwice,
Ryszarda Skowron z Sekcji Gliwice,
Irena Strzeszewska z Sekcji Gliwice,
Stanisław Tytkowski z Sekcji Gliwice.

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 2018 roku odbyły się spotkania, na których wygłoszono następujące
wykłady:
Styczeń
Ks. dr Grzegorz Strzelczyk – „Wiara, doświadczenie, wiedza – uwagi o kłopotach
Kościoła z rozumem”
Luty
Ojciec dr Teodor Jochem (OMI) – „Czy Kościół katolicki dopuszcza karę śmierci?”
Marzec
Prof. dr hab. Jan Kisiel – „Promieniowanie i promieniotwórczość wokół nas”
Kwiecień
Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – „O Zofii Kossak w 50. rocznicę odejścia:
"Mowa wasza będzie tak, tak – nie, nie" ( MT 5,33-37)”
Maj
Dr hab. Piotr Kuś – „Kamerun – Afryka w pigułce”
Czerwiec
Dr Antoni Winiarski – „Kansai – kolebka cesarstwa Japonii – katolicy w konsumpcyjnym społeczeństwie”
Listopad
Dr Andrzej Sznajder – „Czy PRL była POLSKĄ”
Grudzień
Prof. dr hab. Marek Biesiada – „Czas w którym żyjemy – refleksja kosmologa”
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 Pisma Świętego.
Poniżej przedstawiono otrzymane sprawozdania Przewodniczących Sekcji.
Sekcja KIK w Zabrzu.
1.
09.01.2018 r. obecnością na Spotkaniu Opłatkowym w Katowicach w grupie kilkunastu
osób rozpoczęliśmy działalność naszej Sekcji w Nowym Roku. Podkreślam, bo uważam te
doroczne spotkania za bardzo ważne dla naszej działalności. Rozpoczynamy z Bogiem
i błogosławieństwem Biskupim, wspartym głębokimi przemyśleniami bardzo przydatnymi
w pracy każdej z grup. Osobno, a razem ładujemy akumulatory, nasiąkamy serdecznością
życzeń na cały rok, utrwalają się bliższe kontakty. Okres świąteczny wyzwala uczucia wzajemnej serdeczności, umacnia kontakty listowne, ale i osobowe. Możemy być pewniejsi w
mocnej, serdecznej grupie.
2.
Sekcja nasza od początku istnienia ma charakter otwarty. Plakaty informujące o spotkaniach
wiszą w parafiach i na tablicach informacyjnych w wielu punktach w mieście. Spotkania od
lat odbywają się w tym samym czasie – w 1 i 3 środę miesiąca, a zapraszamy na nie członków i sympatyków. Utrzymujemy kontakt z różnymi środowiskami: z Miejską Biblioteką
Publiczną, jej filiami, Czytelnią Ogólną, w której często organizujemy jakieś spotkania, z
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Prawem i Sprawiedliwością, z Muzeum Górnictwa Węglowego, Muzeum Miejskim, Centrum Organizacji Pozarządowych, Związkiem Górnośląskim, Stowarzyszeniem Rodzina Ponarska, Stowarzyszeniem Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 r., Towarzystwem Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Chińskiej,
Uniwersytetem III Wieku, Związkiem Sybiraków, Fundacją Jeden z Nas, Redutą Dobrego
Imienia, Stowarzyszeniem „Szansa”, Ogrodem Botanicznym i doraźnie z innymi placówkami. Różnorodność kontaktów pomaga organizować urozmaicone, ciekawe spotkania.
17 01.2018 r. odbyło się spotkanie z P. Markiem Szołtyskiem, znanym regionalistą, wydawcą wielu książek, zakochanym w swoim Regionie. Spotkanie upłynęło w atmosferze świątecznej, a promocja książki „Kuchnia Matki Boskiej”, z której dowiedzieliśmy się co jadali
Jezus, Maryja i Apostołowie, pomogła podjąć decyzję, by smacznie i zdrowiej jeść na przyszłość.
Zawsze potrzebne są spotkania organizacyjne, szczególnie przed Walnym Zebraniem, takie
odbyło się 21.02.2018 r., czy poszerzające naszą wiedzę o wspólnotach nie znanych nam
dokładniej. 7.03.2018 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Zakonu Braci Mniejszych, Kapucynów z Katowic-Załęża. Temat: „Życie z Bożej Opatrzności” – ciekawie przedstawione.
Ks. Proboszcz Grzegorz Skop dba o jakość naszych działań, o formację wewnętrzną
i przypomniał o tym na spotkaniu 21.03.2018 r. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą w kościele pw. św. Anny o godz. 18.00, następnie przechodzimy do Domu Parafialnego. W każdą 3 środę miesiąca Mszę św. kapłan
odprawia w intencji: o nawrócenie wrogów Kościoła. We Mszy uczestniczy wspólnota
Templariuszy, a po Mszy św. jest możliwość uczczenia relikwii św. Charbela.
4.04.2018 r. Mszę św. odprawiał ks. Janusz Iwańczuk, pochodzący z naszej parafii, a pracujący w diecezji opolskiej. Zainaugurował cykl o Darach Ducha Świętego i mówił o DARZE
MĄDROŚCI w bardzo zajmujący sposób. Kontynuował ten cykl były nasz wikary ks. Michał Wąs, i mówił 18.04.2018 o darze ROZUMU.
METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY angażuje naszą wspólnotę bardzo. Wydany
zbiór wierszy Józefa Piontka wzbudził duże zainteresowanie i jest dalej wykorzystywany na
spotkaniach organizowanych w terenie przez nas i inne grupy.
W sobotę 13.05.2018 r. w godz. 14.00 – 21.00 odbył się w Zabrzu Festyn Rodzinny, organizowany przez Radę Dzielnicy Zabrze Centrum Południe. KIK jak zwykle organizował kilka
spotkań tematycznych, bo hasło „RODZINA – RADOŚĆ MIŁOŚCI" ułatwiało zadanie i łączyło współorganizatorów w przygotowaniu większych spotkań. Tak było
w Ogrodzie Botanicznym
12.06.2018 r. odszedł do wieczności pierwszy przewodniczący zabrzańskiej sekcji KIK
w Katowicach, Marian Cwołek. Bardzo nam go brak. Podjął się tej funkcji w trudniejszym
czasie i świetnie się z niej wywiązał. Postawę człowieka odważnego, a równocześnie bardzo
opanowanego pozostawił nam na wzór.
20 06.2018 r. odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie sekcji i planowanie bardziej
aktywizujących pojedynczych członków spotkań w Domach Pomocy Społecznej – historyczne, poetyckie.
U progu wakacji odbyło się jeszcze spotkanie z okazji 50-lecia pracy duszpasterskiej
ks. prałata Józefa Kusche, który choć nie przepada za takimi formami, z zadowoleniem
przebywał wśród swoich fanów, a wszyscy obecni nagradzali swojego wychowawcę, przyjaciela, opiekuna uśmiechem, śpiewem, w zamian otrzymując pięknie wydane wspomnienia.
I Synod Diecezji Gliwickiej, to następne zadanie dla naszej Sekcji. Ks. dr Robert Urbańczyk
na spotkaniu KIK włączył nas w nurt modlitewno-dyskusyjny Synodu. Modliliśmy się przed
i podczas trwania Synodu codziennie o godz. 15.00 o dobre owoce Synodu, otrzymywaliśmy materiały synodalne do czytania i ewentualnej dyskusji, rozmawialiśmy na ten temat na
spotkaniach Rady Duszpasterskiej. Grupa modlitewna w intencji Synodu powstała przed rokiem i trwa na modlitwie nadal.
Jesienią mieliśmy rekolekcje w Kokoszycach. Od początku bierzemy w nich udział i staramy się być aktywni. Opisane jak zawsze pięknie w „Dlatego” zostały na trwale dzięki nieocenionemu Staszkowi Walusiowi. Naczelny, ważnego świadectwa naszych i nie tylko dzia4
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łań, dostrzega, co ważne i utrwala. Nie uchodzą Jego uwadze sprawy odważnego stawania
wobec problemów dyskutowanych i apeli o poparcie słusznych stanowisk. Ślad naszej aktywności też tam jest, wyrażany poparciem dla AKO. Pokazuje, że trud należy podejmować,
a nie bać się stawać po stronie prawdy.
13.10.2018 r. w Katowickiej siedzibie KIK-u odbyło się spotkanie regionalne. Znów jesteśmy razem, dzielimy się problemami, rozmawiamy o inicjatywach.
W mieście jesteśmy zaangażowani w dalszym ciągu w redagowanie tekstów w trakcie uroczystych Mszy św. np. 3 maja, 11 listopada, 13 grudnia i innych okazjonalnych.
Październik – to XVII Dzień Papieski, cały cykl spotkań, wspólnych imprez i działań w ramach współpracy ze stypendystami Dzieła Nowego Tysiąclecia, ze zbiórką na Fundusz Stypendialny. To z rozmachem organizowane spotkania na wszystkich poziomach i z dużą liczbą gości i wolontariuszy w trakcie zbiórki i imprez np. na zawodach latawcowych.
7. 11. 2018 r. odbyła się Msza św. w intencji wszystkich zmarłych członków naszej sekcji,
nieżyjących wykładowców i sympatyków, a w Domu Parafialnym – chwile wspomnień.
11.11.2018 r. Msza św. za Ojczyznę w naszym kościele, z modlitwą wiernych naszej redakcji i złożenie kwiatów ku pamięci Tych, którzy życie złożyli w ofierze, byśmy mogli żyć w
wolnej Polsce. Potem piknik w ogrodzie parafii i koncert naszej Orkiestry Górniczej pod
dyr. Henryka Mandrysza.
17.11.2018 r. Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę, Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu
pod przewodnictwem ks. bpa dra Wętkowskiego sufragana arch. gnieźnieńskiej i koncelebrowana przez kapelanów KIK-ów. Ciekawe kazanie i wykład ks. biskupa: „Kościół – Państwo Polskie 1918 – 2018”, a następnie dyskusja i złożenie kwiatów pod pomnikami kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II.
Uczestniczymy też w spotkaniu przedstawicieli KIK-ów z całej Polski.
21.11.2018 r. Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki prof. UO mówił o Zesłaniu Ducha
Świętego w ikonie. Korzystamy też z promocji książki o święcie Pięćdziesiątnicy i jej starotestamentowych korzeniach – „Szawout w ikonie”. Autograf autora jest cenną pamiątką
zdobywania gruntowniejszej wiedzy w Roku Ducha Świętego.
04.12.2018 r. „Barbórkę” spędzamy jak górnicy w podziemnej Kaplicy św. Barbary na Kopalni Guido. Mszę św. celebruje ks. bp Jan Kopiec. Nasza Sekcja otrzymała w darze nową
pozycję książkową o św. Barbarze i ks. Opiekun naszej sekcji też.
W ramach drugiej części uroczystości, po uroczystym obiedzie w "Łaźni Łańcuszkowej",
była dyskusja sygnatariuszy wpisu obchodów Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
09.12.2018 r. w ostatnim dniu rekolekcji adwentowych prowadzonych przez ks. Saletyna
Kazimierza Wolana, KIK, w podziękowaniu za zaangażowanie Rekolekcjonisty, wręczył
pamiątkową akwarelę. Prowadziliśmy tego wieczoru, jak co roku, akcję charytatywną pod
hasłem: „Z gwiazdką – serdeczniej podziel się z potrzebującym", zwracając uwagę na sposób obdarowywania potrzebujących naszego wsparcia.
13.12.2018 r. Smutną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego obchodzimy jak każdego
roku wspólnie z represjonowanymi w Ośrodku na Zaborzu i ze Stowarzyszeniem Represjonowanych w Stanie Wojennym. To już od paru lat spotkanie całego Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność z udziałem władz Zabrza. W modlitwie wiernych,
którą prowadzi nasza sekcja KIK modlimy się za wszystkich internowanych i za ich rodziny, za tych, którzy niedawno byli z nami i odeszli na wieczną wartę, a także o to, byśmy potrafili przebaczyć tym, którzy tyle krzywd wyrządzili.
To oczywiście jeszcze nie wszystkie działania. Jest nas wielu zaangażowanych w wolontariat stały i doraźny, co przekłada się na pomocne uczestniczenie w różnych spotkaniach i gesty charytatywne z poświęcaniem swojego czasu osobom osamotnionym, potrzebującym
kontaktu.
Dziękujemy wszystkim Instytucjom, Organizacjom, których członkowie angażują się we
wspólne działania, dzięki czemu udaje się zrobić wiele dobrego na rzecz ludzi naszego miasta, włączać się także w łańcuch ogólnopolski „ludzi pomocnych ludziom”.
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Sekcja KIK w Gliwicach
Spotkania naszej sekcji odbywają się w środy (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipiec – wrzesień
oraz okresu wizyt duszpasterskich (kolędy)) w Kaplicy Św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Każde spotkanie rozpoczynamy nieszporami, potem Msza Św. oraz prelekcja.
Obowiązki kapelana Sekcji pełni ks. dr Sebastian Marecki.
Na naszych środowych spotkaniach pojawia się kilkanaście osób, czasem około trzydziestu.
Uczestnikami spotkań w większości nie są członkowie KIK-u (większość członków KIK-u jest
w podeszłym wieku), a tylko sympatycy.
Tematy prelekcji:
Ks. Sebastian Marecki
Rozmowy Franciszka z Dominikiem Wolton.
O. Włodzimierz Zatorski
Największa jest miłość, komentarz do 13 rozdziału 1 Listu do
Koryntian.
Ks. Kazimierz Wolsza
Ku jedności przeciwieństw, życie i myśl Ericha Przywary SJ
(1889-1972).
Barbara Rożałowska
Miasto w oblężeniu nowych technologii.
Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki
Chiny wyzwaniem dla Kościoła i teologii.
Ks. Sebastian Marecki
Adhortacja Gaudete et Exultate papieża Franciszka.
Mariusz Wojewoda
Posthumanizm, co o nim wiemy?
Grażyna Osika
Jezus jako coacher komunikacji.
Ks. Sebastian Marecki
Kościół jest jeden – refleksje O. Franciszka Varillon.
Ks. Sebastian Marecki
Z wprowadzenia do chrześcijaństwa Józefa Ratzingera.
O. Włodzimierz Zatorski
Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony.
Ks. Kazimierz Wolsza,
Edyta Stein – Roman Ingarden: nowe spojrzenie.
Grażyna Osika
Oswoić obcość.
Ks. Rafał Dappa
Ochrona dzieci i młodzieży w Kościele.
Damian Guzek
Banalna religia w mediach.
Ks. Norbert Thiel
Ewolucja malarstwa sakralnego, cz.1.
Przed Dniem Papieskim prowadziliśmy zbiórkę pieniężną na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.
Warto również przywołać kolejne spotkania Absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego.
W styczniu tradycyjny opłatek w Reptach i spotkanie z O. Włodzimierzem Zatorskim.
Na wiosnę i w listopadzie rekolekcje w Ośrodku Spotkań i Formacji im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Brennej. Na rekolekcjach było ponad osiemdziesiąt osób. Organizatorami spotkań, już od wielu
lat, są Lidia i Jacek Bachniakowie.
W czasie naszych środowych spotkań staraliśmy się pamiętać w modlitwie o ks. Herbercie Hlubku,
naszym długoletnim kapelanie. W piątą rocznicę śmierci, 20 grudnia, spotkaliśmy się na Mszy św.
i okolicznościowej prelekcji w kaplicy przy kościele Wszystkich Świętych. Kaplica w tym dniu
zapełniła się osobami związanymi z Ks. Hlubkiem.
Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.
W pracy sekcji można wyodrębnić następujące zagadnienia:
 Spotkania Kręgu Biblijnego
 Ruch pielgrzymkowy
 Filmy
 Praca na rzecz innych grup
Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się jeden raz w miesiącu, obecnie w czwartą środę miesiąca.
Spotkania prowadzi ks. Leszek Flis jako opiekun Sekcji KIK. Tematy Kręgu Biblijnego:
 „Wieczernik Ostatnia Wieczerza i Zesłanie Ducha Świętego”,
 „Symbolika i różnice zwyczajów wiary chrześcijańskiej w jej odłamach”,
 „Apostolstwo świeckich w Kościele Chrystusowym”,
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 „Początki wiary w Boga, symbolika, znaczenie i wpływ na wiarę Chrześcijańską”,
 „Krucjaty i czarne karty Kościoła”,
 „Schizmy w kościele katolickim –powody i skutki”,
 „Znaki czasu, czy zbliżamy się do Apokalipsy”,
 „Początki religii Chrześcijańskiej”,
 Miłość, Miłosierdzie Boże, liberalizacja grzechu –czy sprawiedliwość Boża i wizja piekła”.
Ruch pielgrzymkowy w Sekcji był bardzo prężny. Wiele pielgrzymek odbywało się do sanktuariów
nie tylko Maryjnych w Polsce i w świecie. W 2018 roku odbyło się 5 pielgrzymek. 4 w Polsce
i jedna zagranicą do Białorusi. Od roku 2019 ruch pielgrzymkowy zanika, aż do całkowitego jego
zakończenia w Sekcji w 2020 roku z powodu wycofania się Zarządu KIK w Katowicach z afirmacji
pielgrzymek.
Sekcja raz w miesiącu wyświetla filmy o tematyce religijnej. Seans filmowy odbywa się w każdą
trzecią środę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej. Przykładowe tytuły filmów:
 „Życie Jezusa” cztery części. Film produkcji amerykańskiej w bardzo przejrzysty sposób,
oparty na Piśmie Świętym obrazuje życie Jezusa począwszy już od Zwiastowania Maryi,
przez Archanioła Gabriela Narodzenie Jezusa, aż do jego Zmartwychwstania po męczeńskiej śmierci. Znakomity film trwający w całości 10 godzin w rozbiciu na cztery części.
 „Księga Rodzaju”,
 „Ostatni szczyt”,
 „Tajemnice Bożego Ciała”,
 „Ufam Tobie”,
 „Fatima ujawnia swoje tajemnice”,
 „Ja Jestem”,
 „Ojciec Pio”,
 „Klucze do Królestwa”,
 „Bóg nie umarł”,
 „Ludzie Boga”.
Członkowie Sekcji KIK, biorą czynny udział w życiu Parafii.
Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.
Spotkanie w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych.
Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu w salkach przy Parafii MB Królowej Różańca Św. Na
każdym spotkaniu jest ustalany temat następnego spotkania i zazwyczaj jedna lub dwie osoby przygotowują główne treści wybranego tematu, a następnie odbywa się dyskusja w obecności kapłana.
Omawiane między innymi były takie tematy: Dary Ducha Świętego, Osiem Błogosławieństw,
Uczynki Miłosierdzia, Kult Maryjny, co oznacza słowo prawda, patriotyzm. Spotykamy się również
na Kręgu Biblijnym. Członkowie należą również do Wspólnot jak: Róże Różańcowe, Apostolstwo
Dobrej Śmierci, Margaretki. Podczas Drogi Krzyżowej ulicami miasta uczestniczymy czynnie na
jej trasie.
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 uczestniczyli:
- w pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej w maju 2018 r.,
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- w pielgrzymce na Jasną Górę 18.11.2018 r.,
- w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych i ubogich.
Sekcja włączyła się w zbiórkę pieniędzy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrano 620 zł.
Tematyka spotkań:
03.01.2018
Spotkanie opłatkowe
24.01.2018
„Spotkanie z Panem Grzegorzem Chudym malarzem, regionalistą i muzykiem”.
31.01.2018
Zebranie Wyborcze Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach.
04.2018-05.2018 Udział w 11 spotkaniach w ramach Sesji Odnowa Wiary prowadzonej przez
ks. dr. Grzegorza Strzelczyka
20.06.2018
Msza św. na zakończenie roku formacyjnego oraz msza św. w intencji zmarłej
13.05.2018 r. Zofii Adamskiej.
20-23.09.2018 Rekolekcje w Kokoszycach prowadził ks. dr Janusz Wilk. Temat: Czas i modlitwa.
26.09.2018
Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego. Na spotkaniu wręczenie ks. proboszczowi Zygmuntowi Klimowi dyplomu nadania godności Honorowego Członka
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
24.10.2018
Wykład dr. Antoniego Winiarskiego pt. „Globalne ocieplenie fakty, mity, wiara”.
28.11.2018
Spotkanie z ks. dr. Grzegorzem Strzelczykiem. Omówienie pytań związanych
z Sesją Odnowa wiary.
12.12.2018
Spotkanie poświęcone przygotowaniom do obchodów 30-lecia Sekcji KIK Janów,
które odbędą się 2.03.2019 r.
02.01.2019
Opłatek
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 2018 roku jako miesięcznik, ukazało się
12 numerów biuletynu. Biuletyn posiada numer ISSN 2081-6367, jest dostępny na stronie internetowej Klubu http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/old/biulety.html
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.
Pielgrzymki KIK w 2018 roku:
7.04.2018
Pielgrzymka do Krakowa: Centrum Jana Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach. Organizator Jan Mikos.
13.05.2018 Pielgrzymka piesza KIK do sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE. Organizator Jan Mikos.
8-17.06.2018 Pielgrzymka na Białoruś. Organizator Jan Mikos
9-16.09.2018 Kreta. Kapelan: ks. prof. Józef Kozyra. Program pielgrzymki: Antoni Winiarski.
Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę, Kobiet do Piekar Śląskich, XV Katowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę oraz w pielgrzymkach parafialnych.
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- Pozostała działalność.
Członkowie Klubu spotykają się na pierwszopiątkowej Mszy św. w Kościele Akademickim
w Katowicach (krypta katedry Chrystusa Króla).
SPOTKANIE OPŁATKOWE Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Biskupem Adamem Wodarczykiem.
2.02.2018 Finisaż wystawy „Kiedy Katowice były Stalinogrodem... 1953-1956”. Katowice, Galeria Miasta Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2). IPN, 20.12.2017 – 4.02.2018. Na wystawie prezentowany był kalambur dostarczony przez Antoniego Winiarskiego.
7.04.2018 Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach.
14.04.2018 Konferencja „Parafia wspólnotą wspólnot”.
* Ks. dr hab. Bogdan Biela – WTL UŚ.
* Ks. prał. Józef Szklorz – proboszcz parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.
* Magdalena Kudełka-Lwowska i Anna Cygan – Parafialne Komórki Ewangelizacyjne, par. NSPJ, Katowice-Koszutka.
13.05.2018 Pielgrzymka piesza KIK do sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
19.05.-23.06 Metropolitalne Święto Rodziny.
22.05.2018 „Ksiądz Józef Danch 1945 – 1982 we wspomnieniach i fotografiach” – multimedialna
prezentacja książki – Wojciech Sala w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie,
Ruda Śląska.
10.06.2018 Marsz dla Życia i Rodziny oraz Piknik Rodzinny w Katowicach – z ramienia KIK
współorganizatorami byli Jan Adamski i Antoni Winiarski, który poprowadził konferansjerkę na pikniku.
29.08.2018 35 rocznica tragicznej śmierci śp. Andrzeja Szyi.
Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowicach, spotkanie pod
krzyżem przydrożnym, złożenie wieńców, apel o zbieranie materiałów do archiwum
Andrzeja Szyi.
8.09.2016 Festiwal Organizacji Pozarządowych – Katowice, Rynek.
Rozdawanie wartościowych książek w ramach akcji: „Weź, przeczytaj, podaj dalej”.
21-23.09.2018 Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. Temat: Czas i modlitwa.
13.10.2018 Spotkanie Regionalne Klubów Inteligencji Katolickiej.
Informacja o konferencji SIIAEC/PAX Romana w Warszawie – Antoni Winiarski
uczestnik konferencji.
22.10.2018 Jubileusz 35-lecia SEKCJI KIK TYSIĄCLECIE DOLNE.
17.11.2018 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę oraz spotkanie prezesów
i przedstawicieli Klubów w redakcji katolickiego tygodnika „Niedziela”.
16.12.2018 Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą lekarzy i pielęgniarki niosącym pomoc
ofiarom pacyfikacji kop. Wujek. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice-Ligota,
Medyków 14.
16.12.2018 Uczestnictwo we Mszy św. pod przewodnictwem ks. abp. Wiktora Skworca w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach w intencji pomordowanych górników kop. Wujek, ofiar Stanu Wojennego i górników, którzy zginęli w katastrofach
górniczych. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem poległych górników KWK „Wujek”.
17.12.2018 Uczestnictwo w pogrzebie śp. Jerzego Śmiałka, Prezydenta Katowic w latach 19901994.
Wojciech Sala wygłosił serię odczytów pt. „Mam w Polsce dużo do zrobienia”. Multimedialna prezentacja książki „Ksiądz Józef Danch 1945 – 1982 we wspomnieniach i fotografiach” w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w ramach XXXII Tygodnia Kultury w Chrzanowie oraz
w Trzebini i Libiążu.
9.01.2018
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Dr Antoni Winiarski brał czynny udział jako współprzewodniczący w spotkaniach Porozumienia
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce oraz jako przedstawiciel naszego Klubu w spotkaniach
prezesów Klubów.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest członkiem Rady Ruchów Katolickich w Archidiecezji Katowickiej.
Dr Antoni Winiarski pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
w Archidiecezji Katowickiej oraz brał udział w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w Warszawie.
Dr Antoni Winiarski wygłosił 12 prelekcji dla: Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej,
Klubu Podróżnika Globtroter – Aktywny Senior Aktywny Człowiek w Bytomiu, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Katowicach, ŚMCEBI w Chorzowie, Sekcja Nauka-Wiara KIK, Sekcji KIK
w Katowicach-Janowie, Nowym Domu Katechetycznym Parafii Mariackiej w Katowicach, Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zabrzu i Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach,
z czego 3 prelekcje opierały się na materiałach z pielgrzymek KIK do Chin, Armenii, Gruzji i na
Kretę.
TVS (Telewizja Silesia) przeprowadziła w Kalejdoskopie Regionów kilkuminutową relację z prelekcji Antoniego Winiarskiego w Bytomiu „Chiny – kraj kontrastów”.
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 PołudniowoWschodnich oraz Civitas Christiana. Wspieramy inicjatywy i działalność tych i innych organizacji
regionalnych, jak również innych Klubów Inteligencji Katolickiej.
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 był 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:
W ramach Festiwalu w 2018 roku odbyły się koncerty, w następujących terminach:
13.05.2018 – Józef Serafin
17.06.2018 – Stanisław Pielczyk
15.07.2018 – Jarosław Tarnawski
19.08.2018 – Ewelina Błachul
30.09.2018 – Roman Perucki
21.10.2018 – Michał Botor, Mariusz Kozieł – studenci AM w Katowicach
18.11.2018 – Jakub Garbacz
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.
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- Zachęta do wspólnego spędzania czasu oraz rozwój edukacji kulturalnej.
Wstęp na wszystkie koncerty – był wolny (niebiletowany)
Dzień Dziecka – 02.06.2018 r. – Spotkanie Dzieci na placu przed Wydziałem Teologicznym UŚ
w Katowicach, ul. Jordana.
Fundacja TVS w porozumieniu z Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach zaprosiła
wszystkie dzieci wraz z opiekunami na festyn organizowany z okazji Dnia Dziecka pod hasłem
"I przez nas ma świat lepszym być".
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 uroczystą mszą świętą w Archikatedrze Chrystusa
Króla, podczas której z dziećmi spotkał się arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc. Po
mszy św. wszystkie dzieci zostały zaproszone na poczęstunek, występy artystyczne zespołów
dziecięcych, gry i zabawy sportowe, konkursy, pokazy jednostek specjalistycznych (Straż Pożarna,
Policja i WOPR). Z dziećmi spotkał się Prezydent Katowic Marcin Krupa. Wstęp na imprezę był
wolny.
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.
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
17 października (środa) – godz. 18.45
Film – „Tajemnice Świętego Charbela”
Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.
Katowice Osiedle Tysiąclecie Dolne.
21 października 2018 rok (niedziela) – godzina 19.00
Koncert organowy w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w ramach XXIII FESTIWALU „MUZYKA W ORGANOWA
KATEDRZE” – RECITALE NA ORGANACH GEORGA HRADETZKY’EGO
Katowicka Archikatedra pw. Chrystusa Króla, Katowice ulica Powstańców.
24 października (środa) – godzina 18.45
Dr Antoni Winiarski – „Globalne ocieplenie. Fakty, mity i wiara”.
Dom katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Janowie, pl. Wyzwolenia 21.
Katowice-Brynów – Koncerty jubileuszowe w kościele św. Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego
14 października 2018 – godzina 19.00
25 rocznica poświęcenia kościoła pw. Świętej Rodziny.
Wykonawca: Michal Novenko (Czechy)
W programie: M. Weckmann, Dietrich Buxtehude i in.
28 października 2018 – godzina 19.00
15 rocznica poświecenia organów w stylu północnoniemieckiego baroku.
Koncert muzyki północnoniemieckiej.
Wykonawcy: studenci klasy organów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach.
W programie: Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Nicolaus Bruhns, Franz Tunder.
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100 Rocznica Odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI
7 listopada 2018 rok (środa) – godzina 17.00
Śląscy strażnicy pogranicza – Sługa Boży ks. bp. Wilhelm Pluta, ks. abp. Jerzy Stroba,
ks. kardynał Ignacy Jeż.
Ks. dr hab. Henryk Olszar: Wróg Polski Ludowej. Sługa Boży Wilhelm Pluta.
Dr hab. Julia Dziwoki, prof. nadzw. UJD: Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba (1919-1999). Kapłan trudnych czasów.
Ks. abp senior dr Damian Zimoń: Ignacy Jeż – kardynał z Chorzowa.
Prowadzenie dr Jacek Kurek.
Biblioteka Śląska, sala Parnassos, Katowice, plac Rady Europy.
9 listopada (piątek) – godzina 18.00
Dr Antoni Winiarski – „Czy emigracja jest ucieczką do raju? Spotkania z Polonią”.
Nowy Dom Katechetyczny parafii Mariackiej w Katowicach, Pl. Ks. Emila Szramka 2, Katowice.
11 listopada 2018 rok (niedziela) – godzina 9.30
Uroczysta Msza św. z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Oprawa muzyczna – pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach.
Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Katowice Piotrowice, ulica Radockiego
(Os. Odrodzenia).
13 listopada 2018 rok (wtorek) – godzina 12.00 i 17.00
NIEPODLEGŁEJ – Koncert okolicznościowy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. M. Karłowicza w Katowicach.
Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach
Katowice, ulica Teatralna.
21 listopada (środa) – godzina 19.15
Ks. Prof. Jerzy Szymik – „Myśląc Ojczyzna: szukam drogi”. Teo-logiczna perspektywa
Jana Pawła II w 100 lecie Niepodległości Polski.
Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13 – Osiedle Tysiąclecia
Górne.
13 listopada (wtorek) – godzina 17.00
Wojciech Sala – Jemu powierzaliśmy nasze problemy – Multimedialna prezentacja książki „Ks. Józef Danch 1945 – 1982 we wspomnieniach i fotografiach”.
Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera, Ulica Fitznerów 3, Siemianowice Śląskie.
18 listopada 2018 rok (niedziela) – godzina 19.00
Koncert organowy w wykonaniu Jakuba Garbacza w ramach XXIII FESTIWALU
„MUZYKA
W ORGANOWA KATEDRZE” – RECITALE NA ORGANACH GEORGA
HRADETZKY’EGO
Katowicka Archikatedra pw. Chrystusa Króla, Katowice ulica Powstańców.
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.
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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.

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

5. Najważniejsze uchwały i apele
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 14 marca 2019 r. wyrażające sprzeciw wobec promocji praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderycznych
(LGBT)
Zgodnie z Biblią Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, a różnica płci stanowi
podstawę małżeństwa i rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa. Proponowane alternatywne wizje człowieka są sprzeczne z prawdą o ludzkiej naturze.
W Konstytucji RP zapisana jest zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych
(art. 25 Konstytucji RP), zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym (art. 32 ust. 2), wolność sumienia, w tym także wolność do wyrażania sprzeciwu sumienia (art.
53) oraz zasada dobra dziecka (art. 72).
Wprowadzenie postulatów środowisk LGBT spowoduje ograniczenie praw dzieci i rodziców,
ale także prawa wszystkich obywateli do wolności słowa, w tym wolności do wyrażania sprzeciwu
sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości może także prowadzić do ograniczenia wolności nauczania religii.
Nie do zaakceptowania jest wprowadzenie zajęć edukacji seksualnej zgodnej
ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Uważamy, że treści zawarte m.in. w warszawskiej deklaracji LGBT+ oraz propagowane w innych miejscach w Polsce mają na celu wprowadzenie do szkół wychowania seksualnego w duchu
ideologii gender i to już adresowanego do małych dzieci. Wychowanie to ma też na celu oswojenie
dzieci z różnymi formami relacji płciowych, a więc nie tylko rodzicielskim związkiem mężczyzny
i kobiety, ale np. zachowaniami homoseksualnymi. W wymiarze społecznym erotyzacja młodocianych prowadzi do rozwiązłości, nasilenia zachowań o charakterze przestępczym, zwiększenia liczby
ciąż u młodocianych i częstotliwości zachorowań na choroby weneryczne.
Przypominamy, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją” (art. 72 ust. 1) i wzywamy władze centralne
i samorządowe oraz rodziców do przeciwstawiania się tym działaniom.
Prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski

Katowice, 14 marca 2019 r.
13

