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marzec-październik 2020 r.
W dniu 2 marca odszedł do Pana śp. Zenon Urbaczka, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie, aktywny w Klubie do końca, Apostoł Bożego Miłosierdzia, fascynujący się świętym
Tomaszem z Akwinu.
W dniu 14 lipca odeszła do Pana śp. Lucyna Szubel wybitna poetka
i organizatorka kultury w Chrzanowie, vice-postulatorka w diecezjalnym procesie beatyfikacyjnym Sł. Bożej Janiny Woynarowskiej.
Przez wiele lat współpracowała z KIK-em.
W dniu 31 października odeszła do Pana śp. Franciszka Urbańczyk
mocno zaangażowana w budowanie wspólnoty Klubu Inteligencji
Katolickiej.
Niech Dobry Bóg przyjmie ich do Królestwa Miłości i Pokoju.

Rys. Dominika Szczałba-Żegleń
W bieżącym roku, w maju przypadała setna rocznica urodzin
świętego Jana Pawła II, w czerwcu miała się odbyć w Warszawie beatyfikacja Sł. Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, w październiku w Katowicach beatyfikacja księdza Jana Machy.

-1-

W naszej Małej Ojczyźnie, Powiecie Chrzanowskim, żyły wspaniałe postaci: błogosławiony brat Marcin Oprządek, Służebnica Boża
Janina Woynarowska, Sługa Boży ks. Michał Rapacz, śp. ks. Michał
Potaczało, śp. Helena Kmieć. Czas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej to świetna okazja do uczczenia obecności świętych wokół nas
na naszej Polskiej Ziemi.
W obecnym czasie próby, w którym spotkania osobiste są ograniczone, poszukiwaliśmy nowych form kontaktu. Zaprosiliśmy do
oglądania i współtworzenia strony internetowej Klubu o adresie:
chrzanow.kik.opoka.org.pl Powstała zakładka „Totus Tuus” poświęcona XXXIV Tygodniowi Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu. Baner opracowała Dominika Szczałba-Żegleń, artystka grafik z Krakowa, z którą KIK współpracuje od lat. W
gablotce KIK na kościele św. Mikołaja w Chrzanowie ukazało się zaproszenie do udziału w Tygodniu w formie internetowej, do odwiedzania strony Klubu zachęcali członkowie Zarządu Klubu. Webmaster pełnił dyżur, zapraszał przez telefon i pocztę elektroniczną osoby
i organizacje do współtworzenia strony internetowej oraz na bieżąco
ją aktualizował.
Nadesłane teksty
Na stronie Tygodnia umieszczone zostały materiały przysłane specjalnie na XXXIV Tydzień.
Anetta Szewczyk dyrektor Zespołu Szkół w Libiążu Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców przesłała tekst Jak pięknie żyć o
uczennicy tej szkoły śp. Helenie Kmieć, zamordowanej 4 stycznia
2017 r na misjach w Boliwii. Z panią Anettą Klub współpracował w
ramach XXXI i XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Danuta Zielińska zafascynowana śp. Walerią Kozal spisywała relację z osobistych spotkań ze 100 letnią byłą pielęgniarką, uczestniczką Powstania Warszawskiego, która ostatnie lata spędziła w
Chrzanowie.
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W lipcu br. zmarła śp. Lucyna Szubel wybitna poetka, vice-postulator diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Janiny Woynarowskiej. Wspomnieniami podzielili się ks. dr Stefan Misiniec, Jolanta Kupiec, Janusz Saługa, Anna Sala i Wojciech Sala.
Szkoła Podstawowa nr 6 obchodzi święto patrona w dniu 22 października - liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. Rok 2020
to rok setnej rocznicy urodzin Patrona i 20 rocznicy nadania Szkole
Jego imienia. Bernadetta Wójcik przesłała notkę i odsyłacz do klipu
przedstawiającego wystawę szkolną pt. „Jesteśmy Twoją nadzieją”.
Justyna Pawletta katechetka w Szkole Podstawowej nr 5 przesłała
rozważania różańcowe – tajemnice światła z tekstami ks. Michała
Potaczało – patrona Szkoły.
Janusz Saługa wspomina śp. Lucynę Szubel i przesyła dwie swoje
piosenki „Ważne – ważniejsze” i „Litania”. Podaje również odsyłacze do osobistych wykonań.
Wojciech Sala umieścił nie publikowany jeszcze e-book rozważań
różańcowych z błogosławionym bratem Marcinem z Kościelca opracowany w grudniu 2019 r przez zespół z Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie: Lidię Cymerman, Annę Górską, Annę Salę
i Wojciecha Salę możliwy do ściągnięcia w formacie pdf.
Odsyłacze do materiałów publikowane wcześniej
Na modlitwy od sześciu pokoleń składają się: Godzinki o Świętym
Aniele Stróżu z XIX wieku, Ojcze nasz - modlitwa ks. Michała Potaczało z 1954 r., modlitwa pięciu palców papieża Franciszka, gdy był
arcybiskupem Buenos Aires.
W stulecie urodzin warto sięgnąć do wywiadu z ks. dr Stefanem
Misińcem o Janie Pawle II „Kochający Ojciec” przeprowadzonego
w KIK w Chrzanowie 17 maja 2005 r.
Publikacje w biuletynie KIK w Katowicach
Dzięki dobrej współpracy międzyklubowej materiały z Chrzanowa
są często publikowane w Biuletynie „Dlatego” katowickiego KIK-u.
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Biuletyn ten wydawany jest również w wersji internetowej. W zakładce „Totus Tuus” podane są m. in. odsyłacze do numerów zawierających fotoreportaże z XXXII i XXXIII Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu.
Podsumowanie
Wypowiedzi osób współtworzących stronę zostały zebrane na Forum. W Tygodniu wzięło udział dziesięciu autorów tekstów, piosenek i grafiki. Oglądalność w październiku wyniosła 582 osoby, co
daje pierwszą pozycje na liście 10 miesięcy z największą oglądalnością w ciągu ostatnich 13 lat.
Wojciech Sala
Z pracy Klubu w 2020 r.

 3 VI prezes i sekretarz Klubu uczestniczyli w telekonferencji







(webinarium) w środowisku ZOOM na temat współpracy
NGO z Urzędem Miejskim w czasie pandemii. 18 osób.
Odbyły się Zdalne Zebrania Zarządu (początek ZZZ1- 20 VIII
i ZZZ2 - 15 IX). Używano telefonów i poczty elektronicznej.
23 IX - Walne Zebranie KIK w Chrzanowie w MAM.
Sprawozdania finansowe za rok 2018 i rok 2019 zostały złożone z podpisami elektronicznymi Zarządu Klubu.
26 IX Klub uczestniczył w I urodzinach MAM i targach NGO
W dniach od 11 do 22 października odbył się wirtualnie
XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej TOTUS TUUS.
21 X wywiad z Wojciechem Salą na forum Śląsk – Małopolska o początkach samorządności w Chrzanowie (przez
ZOOM).
Tylko sam Bóg jest przez swoją istotę dobry
Myśl Św. Tomasza z Akwinu wybrał Zenon Urbaczka
Redagują: Anna i Wojciech Sala.
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