-4XX Dzień Papieski
Kard. Kazimierz Nycz – Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ogłosił termin - 11 października 2020 roku i hasło -„Totus Tuus!” tegorocznego Dnia Papieskiego.
Propozycja XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu:
Hasło: „Totus Tuus”
Termin: 11 do 22 października 2020 r.
11.X – niedziela
12.X – poniedziałek
14.X – środa
15.X – czwartek
16.X – piątek
18.X – niedziela
22.X – wtorek

- inauguracja, zbiórka na Dzieło NT
- IV Chrzanowski Wieczór Uwielbieniowy
- „Bez jednego drzewa las lasem zostanie”
- Święto Patrona SP nr 6

Ważne wydarzenia Kościoła w roku 2020:
 100-lecie urodzin świętego Jana Pawła II
 beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia
 beatyfikacja ks. Jana Machy

Biuletyn Klubu Inteligencji
Katolickiej w Chrzanowie
http://chrzanow.kik.opoka.org.pl
chrzanow@kik.opoka.org.pl

luty 2020 r.
O XXXIII Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej
w styczniowym biuletynie „Dlatego”
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu pod
hasłem Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy” rozpoczął się 11 a zakończył 29 października 2019 r. W ciągu 14 dni odbyło się 21 spotkań w dziewięciu kościołach dekanatu chrzanowskiego i pięciu innych obiektach
przestrzeni publicznej Chrzanowa.
Tematyka Tygodnia koncentrowała się wokół osób związanych z Ziemią Chrzanowską i wokół ich dzieł. Wspominani byli: Św. Jan Paweł II,
błogosławiony brat Marcin Oprządek, Służebnica Boża Janina Woynarowska, śp. ks. Michał Potaczało, śp. Helena Kmieć, śp. Wanda Budek. Był
wieczór autorski ks. dr. Stefana Misińca i koncert poezji śpiewanej Janusza Saługi.
W numerze 1 (337) z 6 stycznia 2020 r. biuletynu „Dlatego” Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach ukazało się obszerne sprawozdanie
Wojciecha Sali z przebiegu Tygodnia na str. 6 – 10.
Wersję elektroniczną Biuletynu można uzyskać e-mailem z Klubu.
Błogosławiony Marcin z Kościelca

Istotą Boga jest istnienie
Myśl Św. Tomasza z Akwinu z "Sumy Teologicznej". Wybrał Zenon Urbaczka.

Redagują: Anna i Wojciech Sala.

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej przypomniano postać błogosławionego Marcina Oprządka na nabożeństwach różańcowych odprawionych
w 9 parafiach dekanatu chrzanowskiego.
Proboszcz kościoła św. Jana Chrzciciela ks. Krzysztof Kruk odwiedził te
parafie z obrazem i różańcem Błogosławionego. Klub Inteligencji Katolickiej
przygotował, w formie broszury, krótki życiorys błogosławionego i rozważania różańcowe. Do prowadzenia przygotowanych rozważań zostały zaproszo-

-2ne osoby z różnych wspólnot działających w parafiach, w tym młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.
Ilustrowany e-book z rozważaniami można uzyskać e-mailem z Klubu.

Krąg biblijny z ks. Markiem Kasperkiewiczem
12 lutego 2020 r.godz. 1630
DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA. DRUGA WYPRAWA MISYJNA.

 Spór o Marka (Dz. 15,36-41).
 Przyłączenie się Tymoteusza. Poprzez Azję Mniejszą. Przeprawa
do Macedionii, Filipii. Uwolnienie opętanej i uwięzienie Pawła. Cudowne uwolnienie z więzienia (Dz. 16,1-40).

 W Tesalonice. W Berei (Dz. 17,1-15).
Środa 12 lutego 2020 r. godz. 1630. Dom parafialny ul. Mickiewicza 7
Na stronie Klubu chrzanow.kik.opoka.org.pl można skorzystać z odsyłaczy do odpowiednich fragmentów Pisma, przeznaczonych do rozważania
na kręgu, by je odsłuchać za strony biblijni.pl.
Po Kręgu Zebranie Zarządu
Odczyt Wojciecha Sali o żołnierzu wyklętym Piotrze Pietkiewiczu
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 28 lutego 2020 r.
godz. 1700
Piotr Pietkiewicz urodził się w Wilnie 17 sierpnia 1911 roku. Ukończył
wydział budowlany Szkoły Technicznej im. Józefa Piłsudskiego. Pracował
w swoim zawodzie m. in. w Warszawie i Krynicy, a od 1936 roku w
Wilnie.

W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. Prowadził konspiracyjną drukarnię o kryptonimie "Farba T", podlegającą dowództwu Biura Informacji i Propagandy AK. Aresztowany w Wilnie w 1945 roku przez
NKWD, był więziony przez 11 lat w Workucie na Syberii, w obozie pracy
i jako przymusowy osadnik. Ponownie aresztowany w 1950 roku, przesłuchiwany przez rok pod absurdalnym zarzutem budowy lotnisk desan-

-3towych dla Amerykanów.
W roku 1955 wrócił do Wilna, do matki. Po przekazaniu drukarni Polakom w Wilnie wyjechał do Gdańska, do żony z synem. Pracował jako inspektor nadzoru budowlanego.
Wspomnienia z Syberii zaczął spisywać po przejściu na emeryturę. Był
inwalidą, gdyż oprawcy sowieccy biciem i głodem pozbawili go zdrowia.
Mimo to, co roku, odwiedzał byłych współwięźniów i zbierał materiały.
Pierwsze wydanie "Farby T" ukazało się anonimowo w drugim obiegu
w 1978 r., drugie w stanie wojennym w 1983 r. trzecie w roku 1990 już
w wolnej Polsce po śmierci autora. Mam drugie i trzecie wydanie.
Znałem go osobiście. W roku 1976, gdy Piotr zaczynał zbierać materiały do "Farby T", poznałem siostrzenicę jego żony Annę. Dwa lata później, w 1978 r. wziąłem z nią ślub. Poznałem jej rodzinę ze Śląska i z
Gdańska. Longina Pietkiewicz, siostra mojej teściowej Marii, była żoną
Piotra. Utrzymywaliśmy z rodziną Piotra bardzo bliskie i serdeczne relacje.
Myślę, że Piotr mi ufał i miał na mnie ogromny wpływ.
W czasie dorocznych objazdów po Polsce do rodziny i zesłańców syberyjskich wstępował do Katowic. Tam właśnie, w rodzinnym mieszkaniu
mojej żony, miałem możliwość słuchać jego opowiadań z zesłania.
Piotr dał mi do przeczytania maszynopis "Farby T". Może to nawet by-ło pierwsze wydanie? Wiele usłyszanych wcześniej opowiadań Piotra odnalazłem w tekście. Wtrąciłem, że Syberia była miejscem, gdzie już za caratu gnębiono zesłańców. Odpowiedział, że za sowietów było na Syberii
znacznie gorzej - stwarzano warunki, by człowiek nie mógł przeżyć. I zginęło tam wiele milionów.
Spędziliśmy wakacje w mieszkaniu wujostwa w Gdańsku w 1979 roku.
Był również u nas dwukrotnie w Chrzanowie.
Zmarł 22 września 1984 roku. Towarzyszyłem mu w ostatniej drodze
na gdańskim Srebrzysku. Pozostaje ciągle w mojej wdzięcznej pamięci.
Wojciech Sala

