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WALNE ZEBRANIE 

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Niedziela, 24 kwietnia, godzina 9.00-16.00 

Siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Zgodnie ze Statutem KIK (§ 16 pkt. 3) w zebraniu mają 

prawo i obowiązek uczestniczyć Członkowie Zwyczajni KIK 

 

DEKLARACJA PODATKOWA 1% DLA KIK  

KRS 0000034785  

Więcej informacji na 8 stronie Informatora 

 

WYKŁADY OTWARTE  

Wszystkie wykłady w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A 

UWAGA! Zmiana godziny – wszystkie wykłady 

o g. 18.00! 

 

Z cyklu „Drewniana architektura sakralna” 
„Drewniane cerkwie, zbory i meczety” 

6 kwietnia, godz. 18.00,  dr Grażyna Ruszczyk 

 

Z cyklu „Ekologia. Człowiek i świat stworzony” 
„Polski Program Energetyki Jądrowej” 

13 kwietnia, godz. 18.00, dr Stanisław Latek 

„Człowiek w Lesie, chroni czy szkodzi - przykład Pusz-

czy Białowieskiej” 

20 kwietnia, godz. 18.00,  dr hab. Bogdan Jaroszewicz 

 

Z cyklu „Chrzest 966” 
„Chrzest Polski w świetle współczesnych badań.” 

 27 kwietnia, godz. 18.00,  prof. Marek Barański  

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele 

 

Zbliża się bardzo ważne wydarzenie, jakim jest dla  

naszej wspólnoty Walne Zebranie członków zwyczaj-

nych naszego Klubu, które w tym roku jest również ze-

braniem wyborczym. Każde takie spotkanie jest okazją 

do podsumowania ostatnich wydarzeń w naszej wspól-

nocie, zapoznania się ze stanem finansów,  

z rożnego rodzaju działaniami podejmowanymi przez 

nasze Sekcje, ale przede wszystkim jest możliwością 

spojrzenia w przyszłość i szukania zadań stojących 

przed nami. 

 

Ostatnie miesiące są czasem, w którym dochodzi  

do ostrych rozłamów, dotykających nawet rodziny, 

które są bardzo bolesne dla różnego rodzaju wspólnot 

i grup. Bardzo bym chciała, abyśmy potrafili działać 

wspólnie, unikając błędów, które prowadzą do podzia-

łów, pamiętając o tym, o czym w czasie rekolekcji  

świętomarcińskich mówił o. Jan Andrzej Kłoczow-

ski: słowo diabeł (diabolos) pochodzi od diaballo – roz-

dzielać. Brak podziału to nie jest jednomyślność  

w każdej sprawie, ale jest to umiejętność różnienia  

się przy jednoczesnym zaufaniu, że nadrzędnym celem 

naszych działań jest dobro wspólne. Szacunek  

do rozmówcy i wysiłek, by zrozumieć racje osoby  

o innym poglądzie oraz skupienie się na pozytywnych 

propozycjach rozwiązań jest postawą, która pomoże 

nam w znalezieniu wspólnej drogi w przyszłość. 

 

Gdy pisałam do Was te słowa dotarła do mnie wiado-

mość o śmierci naszego Pontifexa, księdza Jana Kacz-

kowskiego, którego mądrość, głębia wiary i miłość  

do drugiego człowieka powinny być dla nas wzorem  

i zachętą do nieustannego nawracania się. Pamiętajmy 

o Nim w naszych modlitwach. 

Joanna Święcicka 
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DYŻURY (niektórych) SEKCJI  

Sekcja Rodzin  
Karolina Bielecka-Komosa  

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 
16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 

Krystyna Sieroszewska PONIEDZIAŁEK 
po wcześniejszym 

umówieniu 
Sekcja Współpracy  

z Katolikami na Wschodzie 
Krystyna Engelking PONIEDZIAŁEK 11.00 – 13.00 

Sekcja  

Wschodnioeuropejska 
Katarzyna Materkowska ŚRODA 12.00 – 18.00 

Sekcja Emaus 

Spotkania w Nazarecie 
Alicja Gronau-Osińska 

 e: agronau@wp.pl 

t: 608-291-505 

 

POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
04.04. PONIEDZIAŁEK 

godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, Al. Solidarności 74 

07,14 i 28.04. CZWARTKI 

godz. 18.30 

PRÓBA SCHOLI SEKCJI RODZIN 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

10.04. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK 

21.04. CZWARTEK 

godz. 17.00 

SPOTKANIE FORMACYJNE Z O. Z. PERZEM SJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00  

Zaprasza Sekcja Emaus; Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 

17.04. NIEDZIELA 

godzina 9.40 

SPOTKANIA KREDKAMI DO NIEBA 

Zaprasza Sekcja Rodzin ul. Piwna 9/11 

17.04. NIEDZIELA 

godz. 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 

28.04. CZWARTEK 

godz. 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA – ZAPRASZA KS. 

ANDRZEJ GAŁKA 

ul. Piwna 9/11 

 

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU 

adw. Zofia Józefowicz-Paszewska 
 

KLUB CZYNNY 

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00 

WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji 
 

SEKRETARIAT  

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00 
 

KSIĘGOWOŚĆ   

WTOREK 13.00-18.00  

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 12.00-16.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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POŻEGNANIE 

 

W poniedziałek wielkanocny, 28 marca 2016 roku  

Bóg powołał do siebie 

 

ŚP 
 

ks. dr. Jana Kaczkowskiego 
ur. 19 lipca 1977 w Gdyni; 

 

duszpasterza, doktora nauk teologicznych; 

bioetyka, twórcę programu szkoleniowego  

w zakresie bioetyki chrześcijańskiej;  

założyciela i dyrektora Puckiego Hospicjum  

pw. św. Ojca Pio; 

organizatora warsztatów „Areopag Etyczny” z komunikacji 

i etyki w medycynie dla studentów medycyny i prawa; 

współautora książek:  

Szału nie ma, jest rak (Więź, 2013),  

Życie na pełnej petardzie (Wydawnictwo WAM, 2015) 

i Grunt pod nogami (Wydawnictwo WAM, 2016); 

w 2014 roku Laureata przyznawanej przez Klub Inteligencji 

Katolickiej nagrody „Pontifici – Budowniczemu Mostów”. 

 

Dziękujemy Dobremu Bogu za życie księdza Jana, za Jego 

kapłaństwo, pogodę ducha, lekcję zmagania się ze swoimi 

słabościami. Dziękujemy księdzu Janowi za wszystkie mo-

sty, które zbudował, na których był dla tak wielu przewod-

nikiem i które budować nas uczył.  

 

Żegnamy Człowieka wielkiej wiary, otwartego serca i umy-

słu, niespożytej energii i silnego charakteru.  

 

Łączymy się w żałobie z  

Rodziną i Najbliższymi 
 

Zarząd i Przyjaciele  

z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 

 

"INTELIGENCJA KATOLICKA: SKĄD 

PRZYCHODZIMY? GDZIE JESTEŚMY? 

DOKĄD ZMIERZAMY?" 

W dniach 1-3 kwietnia w Centrum CARITAS przy ul. Okopo-

wej 55 oraz w siedzibie KIK-u odbyła się wspólna dla wszyst-

kich Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce konferencja pod 

tytułem: „Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmie-

rzamy?" 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele KIK-ów z nastę-

pujących miejscowości: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Często-

chowa, Gdańsk, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Inowrocław, 

Jaworzno, Katowice, Koszalin, Kraków, Lubaczów, Olsztyn, 

Opole, Płock, Poznań, Skarżysko-Kamienna, Szczecin, Toruń, 

Warszawa, Zielona-Góra, Zabrze, Żywiec. Ogólna liczba 

uczestników, uwzględniając zaproszonych autorów refera-

tów, moderatorów i organizatorów sięgała siedemdziesięciu 

osób. 

Referaty, których autorami byli Andrzej Wielowieyski, An-

drzej Friszke, Konrad Białecki, biskup Michał Janocha, Zbi-

gniew Nosowski, Jerzy Sosnowski, dotyczyły historii KIK-ów, 

roli katolików świeckich w Kościele, aktualności Soboru Wa-

tykańskiego II, roli inteligencji. 
 

 
fot. Jan Murawski 
 

Odbyły się bardzo ożywione dyskusje i panele na temat 

obecnej sytuacji KIK-ów oraz na temat przyszłości Klubów. 

Kluby Inteligencji Katolickiej w Polsce są bardzo zróżnico-

wane. Prowadzą działalność formacyjną, charytatywną, arty-

styczną, wydawniczą, wychowawczą, edukacyjną, kulturalną, 

ekumeniczną, turystyczną, pielgrzymkową. Podejmują różne 

dyskusje, organizują spotkania, prowadzą dialog, pogłębiają 

wiedzę z zakresu nauczania społecznego Kościoła. Niektóre 

z nich przeżywają kryzys, najczęściej wynikający z powodu 

starzenia się członków. 

Zdaniem zdecydowanej większości uczestników spotkanie 

było bardzo potrzebne i owocne. Pozwoliło poznać się wza-

jemnie, poznać korzenie ruchu klubowego i ich teraźniej-

szość, wziąć udział w refleksji nad przyszłością naszych 

stowarzyszeń. Wyrażano opinie, że KIK-i są potrzebne pol-

skiej inteligencji, Kościołowi i Polsce.  

Konferencja była jednym z ważniejszych wydarzeń przewi-

dzianych w programie obchodów 60-ej rocznicy powstania 

warszawskiego KIK-u. 

Stanisław Latek 
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KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 

Z radością informujemy, że w dniach 12-13 marca została 

otwarta nowa grupa Sekcji Rodzin KIK. Do grupy Pigmejów 

(nr 78) należy 30 dzieci z rocznika 2006, a opiekuje się nimi 

Kadra w składzie: Irenka Moszyńska, Zocha Zatorska, Władek 

Pogłód, Szymon Maszkiewicz i Szymon Święcicki. Przez 

ostatnie cztery miesiące z Kadrą pracowali i przygotowywali 

otwarcie grupy Kasia Zakroczymska i Ignacy Dudkiewicz. 

Dzieci były zachwycone spotkaniem z wychowawcami i ze 

sobą nawzajem. Wiele z nich nie mogło się już doczekać 

startu grupy. Rodzice też wyglądali na szczęśliwych. Cała 

grupa uczestniczyła we wspólnej Mszy Świętej odprawionej 

przez Księdza Tomka Łukasiuka. Na zakończenie dwudnio-

wego spotkania każde dziecko dostało swoją własną 

Małpkę-Pigmejkę, własnoręcznie wykonaną przez Wycho-

wawców. 

Cieszymy się z rozpoczęcia pracy Grupy Pigmejów i czekamy 

na otwarcie następnej grupy w kwietniu. 

Katarzyna Zakroczymska 

 

KOMUNIKAT SEKCJI  

WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ 

Sekcja Wschodnioeuropejska organizuje zbiórkę darów 

dla podopiecznych szkoły z internatem w Łopatyniu 

koło Lwowa. Pensjonariusze są w wieku 6–18 lat, większość  

z nich to sieroty i dzieci z bardzo ubogich rodzin.  

Zbieramy: Odzież, zabawki, gry edukacyjne, leki (opatrunki, 

witaminy), środki czystości, żywność i słodycze. 

Odzież i zabawki powinny być czyste i w dobrym stanie,  

a żywność w formie nadającej się do przechowywania  

i transportu. 
 

Dary można składać od 10 do 25 kwietnia w następują-

cych miejscach: 

· Instytut Matki i Dziecka Klinika Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii, Wola  godziny do ustalenia  

z dr Elżbietą Konopką 602 414 025 . Kasprzaka 17a Klinika 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. II piętro  

· Pracownia Projektowa DEKO ul. Jana Styki 6  

lok. 1, Saska Kępa w godz. 10 – 17. w dni robocze. 

Tel: 501 34 80 42 
 

W każdym z tych punktów można będzie również złożyć 

ofiarę do puszki. Środki zebrane do puszek będą wykorzy-

stane na zakup żywności.  

Dary zostaną przewiezione na Ukrainę i przekazane probosz-

czowi katolickiej parafii, która sprawuje opiekę nad tą pla-

cówką. 
 

W związku z działaniami planowanymi na okres wakacyjny 

poszukujemy osób, które w roli wolontariuszy wesprą naszą 

pracę! Planowane wydarzenia: przyjazd dzieci z Ukrainy – 

czerwiec, przyjazd młodzieży z Białorusi – druga  

połowa sierpnia. Poszukujemy osób odpowiedzialnych, 

energicznych, dyspozycyjnych, zapewniamy pracę w miłej 

atmosferze, dopasowaną do umiejętności i zainteresowań, 

a przede wszystkim kontakt ze wspaniałą młodzieżą  

i dziećmi z Ukrainy i Białorusi. Wystawiamy zaświadczenia 

wolontariackie i referencje.  Zachęcamy do zgłaszania się 

na nasz adres – sw@kik.waw.pl 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się na majowy wyjazd 

na Kresy, prosimy o sprawdzanie swojej elektronicznej 

poczty. Jednocześnie zawiadamiamy, że lista została już za-

mknięta.  

Marek Kielanowski 

Przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej 

Katarzyna Materkowska 

Sekretarz Sekcji Wschodnioeuropejskiej 

 

KOMUNIKAT  

SEKCJI WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI 

NA WSCHODZIE 

Stale wspieramy finansowo Karinę Bodnar, maturzystkę 

z Ukrainy, uczennicę społecznego liceum Klasyk. Dzięku-

jemy panu Januszowi Machniewskiemu za przekazanie 

300 złotych na ten cel. Karinie i jej koleżance z Grodna, 

uczennicy tej samej szkoły, pomagamy również w nauce ma-

tematyki. 
 

Wspomagamy Siostrę Beatę od Aniołów, która ciężko pra-

cuje w Kamieńcu Podolskim, opiekując się wieloma rodzi-

nami w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Żeby jej pomóc, 

wspierać młodzież z Ukrainy uczącą się w Polsce, a także 

żeby móc dołożyć się do pobytu dzieci szkolnych z Mohy-

lewa, które będą w sierpniu w Polsce, przeprowadzimy 

w niedzielę 17 kwietnia zbiórkę pieniężną w kościele św. 

Marcina na Piwnej po mszach świętych. Prosimy o hojny 

udział w tej zbiórce. 
 

Mieliśmy gościa – odwiedził nas stary znajomy z Lidy, Alek-

sander Siemionow, opowiadając o trudnej sytuacji. 

Ksiądz Kazimierz Tomasik, który ponad 20 lat był probosz-

czem w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Kerczu na Krymie, i który musiał stamtąd wyjechać, za-

biega o 60-dniową wizę, żeby choć na tyle spotkać się 

ze swoimi parafianami. Modlimy się w intencji tej odważnej 

decyzji i życzymy Księdzu bezpiecznej i owocnej podróży. 

Czy ktoś mieszkający na Woli w pobliżu Jelonek mógłby się 

podjąć noszenia obiadów chorej, niedowidzącej Rosjance, 

w trudnej sytuacji pobytowej i materialnej? (proszę o kon-

takt pod numer 600 147 180). 

Krystyna Engelking 
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KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

W marcu tematyka zajęć dotyczyła osoby św. Franciszka. 

Pierwsza część opowiadania, a później inscenizacji, mówiła 

o Franciszku i wilku z Gubbio. Rozmowa i negocjacje z dzi-

kim zwierzęciem doprowadziły do umowy: mieszkańcy Gub-

bio będą karmili wilka, a on nie będzie porywał owieczek 

z pastwisk. Św. Franciszek potraktował go jako swojego 

mniejszego brata i zrozumiał podstawową potrzebę zwie-

rzaka, jaką jest zaspokojenie głodu.  

 
fot. Bożena Kalwarczyk 

Druga część przedstawiała spotkanie Franciszka z papieżem, 

którego przyszły święty prosił o pozwolenie na założenie no-

wego zakonu: żebraczego, pod znakiem ubóstwa i umar-

twienia. Papieża nawiedził proroczy sen o młodzieńcu, który 

podtrzymał walące się mury kościoła. Zrozumiał sens snu, 

gdy zobaczył niepozorną osobę, która wyłuszczyła mu swoją 

prośbę. I tak Franciszek rozpoczął swoją niezwykłą działal-

ność. A my zyskaliśmy świętego, dla którego wszystkie ży-

jące stworzenia były ważne, bo ich stwórcą jest Bóg. 

W postać Franciszka wcielił się jeden z rodziców, za którego 

aktywność bardzo dziękujemy, natomiast wilka i papieża za-

grało z talentem dziecko. Pozostałe dzieci i rodzice także 

pełnili swoje role z zaangażowaniem. Każdą część insceniza-

cji zwieńczyła piosenka „Bo ja mam radość, radość,  

radość w sercu swym!”. 

 
fot. Bożena Kalwarczyk  

Prace ręczne polegały na przygotowaniu własnych palemek 

z gałązek z baziami, bukszpanu i kwiatuszków z krepiny po-

łączonych całość cienkim drucikiem. Wyszły naprawdę im-

ponująco! 

Nie zabrakło zabaw muzyczno-ruchowych oraz stałych pio-

senek oraz słodkiej przekąski. 

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich! 

Alicja Gronau-Osińska 

 

SEKCJA EMAUS 

W marcu wróciliśmy do rozważań encykliki Laudato si Ojca 

Świętego Franciszka. Rozdział III. 4. Relatywizm praktyczny. 

Wypaczony antropocentryzm stwarza wypaczony styl życia, 

jeszcze bardziej niebezpieczny od doktrynalnego relatywi-

zmu, który sprawia, że wszystko staje się bez znaczenia,  

o ile nie służy jakimś interesom. Kultura relatywizmu wypa-

cza, uprzedmiotawia osobę ludzką. Ludzka działalność po-

winna stanowić roztropną kontynuację stworzenia. Ora et 

labora to rewolucyjne przenikanie się pracy i życia ducho-

wego, warunkuje rozwój osobisty. Wszyscy powinni mieć 

dostęp do pracy. III.5. Innowacje biologiczne. Eksperymenty 

na zwierzętach są uzasadnione, gdy służą do ratowania życia 

człowieka. Technika nie może być oddzielona od etyki. Roz-

dział IV. Ekologia integralna obejmuje wymiar ludzki i spo-

łeczny. 1. Ekologia środowiskowa osiąga wymiar globalny. 

Żyjące gatunki tworzą sieć globalną. Dlatego tak fundamen-

talne staje się poszukiwanie rozwiązań globalnych, np. zin-

tegrowana walka z ubóstwem. 2. Ekologia kulturowa. 

Konsumpcyjne nastawienie człowieka powoduje unifikację 

kultury, zniesienie jej różnorodności i złożoności środowisk 

lokalnych. 3. Ludzka ekonomia życia codziennego. Należy 

ukierunkowywać swoje życie wśród chaosu otoczenia, np. 

dbanie o bliskość i serdeczność w przepełnionym i przelud-

nionym środowisku czy walka o poprawienie najbliższego 

środowiska nawet w sytuacji skrajnego ubóstwa. Projekto-

wanie miejskich osiedli powinno uwzględniać miejsca 

wspólne i postulaty środowiska je zamieszkujące. 

Alicja Gronau-Osińska 

 

KOMUNIKAT SEKCJI  

KULTURALNO-TURYSTYCZNEJ 

Po trudnej grypowej dla nas zimie zaczynamy myśleć  

o wiosennych wyprawach i wycieczkach. Pierwsza,  

którą proponujemy  to muzeum Romantyzmu w Krasne-

Opinogórze – siedziba rodu Krasińskich. Zamek, kościół, 

park, romantyczne stawy (inspiracja autora „Nie-boskiej Ko-

medii” Zygmunta Krasińskiego). Życie rodzinne rodu Krasiń-

skich „tyleż piękne, co tragiczne”. Pojezierze Mazowsza 

zachwyca i wzrusza. Proponowany termin wyjazdu: druga 

połowa kwietnia. 

Pamiętamy też o Modlinie! 
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Druga wycieczka (do uzgodnienia: ewentualny termin druga 

połowa maja) – Muzeum architektury dworskiej i drewnianej 

– Nowa Sucha. Wieloletnia, tytaniczna praca profesora 

Marka Kwiatkowskiego. Sprowadzone z Podlasia  

i Mazowsza – dwory, chaty, młyny, karczma, wiatraki.  

To pasja dyrektora Warszawskich Łazienek. Pasja i oddanie 

temu, co tak bardzo polskie! Gdy płonie na kominku ogień 

mamy wrażenie, że za chwilę pojawią się dawni gospodarze.  

Zapraszamy bardzo serdecznie!!! 

Halina Truss-Uziembło 

kontakt: 506772859 

 

KOMUNIKAT  

KLUBU ŻEGLARSKIEGO SANTA MARIA 

Ahoj! 

Mamy nadzieję, że świąteczny odpoczynek naładował Was 

energią i ochotą do działania! Z każdym dniem zbliżają się 

wakacje, a w Klubie przyda się każda para rąk do pomocy – 

zapraszamy serdecznie zarówno do ośrodka w Wolicy, jak  

i do hangaru na warszawskim Okęciu. 

W ramach pierwszych wiosennych zmian w sobotę 19 marca 

odbył się pierwszy wyjazd do Wolicy, podczas którego zwo-

dowaliśmy pomost oraz odbyło się odpracowywanie godzin 

bosmańskich. Dziękujemy wszystkim obecnym! Dzięki Wam 

wodowanie przebiegło sprawnie i bezproblemowo. 
 

 
 

W chwili obecnej szczególnie serdecznie pragniemy zaprosić 

do współpracy kadry! Wciąż poszukujemy osób, które dołą-

czą do zespołów kadrowych na oba rejsy mazurskie oraz na 

lipcowe pierwsze halsy. Liczymy na Was! 

Z żeglarskim pozdrowieniem 

Zarząd KŻ Santa Maria 

Adam, Dominik, Ola, Tygrys, Zosia 

 

KOMUNIKAT  

ZWARIOWANEGO EKUMENISTY 

Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, pani Małgorzata 

Platajs, podzieli się refleksją religijną na comiesięcznym na-

bożeństwie ekumenicznym 4 kwietnia w świątyni ewange-

licko-reformowanej przy al. Solidarności 74 (godz. 18). 

Jan Turnau 

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU  

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Drodzy Słuchacze, 

W marcu kontynuowaliśmy dwa rozpoczęte wcześniej cykle: 

„Ekologia. Człowiek i świat stworzony” oraz „Polin - historia 

Żydów polskich”. W ramach pierwszego z nich odbyło się 

spotkanie z Ojcem Stanisławem Jaromim zatytułowane 

„Człowiek i Środowisko w encyklice Laudato Si”.  Okazuje się, 

że nie da się rozpatrywać społecznej nauki Kościoła w ode-

rwaniu od kwestii ekologii. Takie podejście zaczęło się kry-

stalizować już w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Ojciec 

Stanisław zwracał uwagę na fakt, że jedzenia produkowa-

nego na świecie wystarczałoby z naddatkiem dla wszystkich, 

gdybyśmy tylko mniej żywności wyrzucali. 

W ramach cyklu „Polin. Historia Żydów Polskich” odbyły się 

dwa wykłady światowej sławy eksperta - pani Marii Piechot-

kowej. Wykłady dotyczyły budownictwa drewnianych syna-

gog i bóżnic I Rzeczypospolitej. Można było się także 

dowiedzieć, w jakie miejsca warto się wybrać w Polsce, aby 

zwiedzić murowane synagogi.  
 

W minionym miesiącu odbyła się także bardzo ciekawa dys-

kusja panelowa na temat marca’68. Wzięli w niej udział: Se-

weryn Blumsztajn, Jan Lityński, Eugeniusz Smolar, Paula 

Sawicka, Barbara Toruńczyk. Z powodu choroby nie przybył, 

zapowiadany wcześniej, prof. Karol Modzelewski. Dyskusję 

poprowadził prof. Andrzej Friszke. 

Wykładem dr Grażyny Ruszczyk rozpoczęliśmy również 

nowy cykl ”Drewniana architektura sakralna”. Grażyna Rusz-

czyk jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Historii Sztuk 

Plastycznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Pra-

cowni Polskiej Sztuki Dawnej. Jest autorką książek dotyczą-

cych architektury drewnianej: „Drewniane kościoły w Polsce 

1918-1939. Tradycja i nowoczesność” oraz „Drewno i archi-

tektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce”. 
 

Kwiecień 
 

Uwaga! W kwietniu i następnych miesiącach wykłady 

otwarte rozpoczynać się będą o godzinie 18:00. 

Rozpoczynamy kontynuacją cyklu „Drewniana architek-

tura sakralna”. Wysłuchamy drugiego wykładu dr Grażyny 

Ruszczyk - pt. „Drewniane cerkwie, zbory i meczety”. 

W ramach cyklu „Ekologia. Człowiek i świat stworzony” 

zaplanowane są w tym miesiącu dwa spotkania. Pierwsze, za-

tytułowane „Polski Program Energetyki Jądrowej”, zostanie 

poprowadzone przez dr Stanisława Latka, wieloletniego pra-

cownika Państwowej Agencji Atomistyki. Prowadzący odpo-

wie na pytania: jak zmienił się sposób konstruowania 

reaktorów atomowych od czasów pierwszych projektów 

elektrowni w Żarnowcu?; czy budowa pierwszej polskiej 

elektrowni atomowej przyśpiesza czy zwalnia?; jakie są ko-

rzyści dla środowiska z budowy elektrowni atomowej?; jakie 

korzyści mogą odnieść mieszkańcy okolicy, w której po-

wstaje elektrownia atomowa?; czego mogą się obawiać? 
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Drugie spotkanie zatytułowane „Człowiek w Lesie, chroni czy 

szkodzi - przykład Puszczy Białowieskiej”, prowadzić będzie 

Bogdan Jaroszewicz, dyrektor Białowieskiego Parku Narodo-

wego. W trakcie spotkania dowiemy się: na czym polegają 

dylematy we współczesnym zarządzaniu parkami narodo-

wymi?; jakie są główne trudności w ochronie przyrody?; jak 

zmieniał się paradygmat Parku Narodowego?; dlaczego wy-

cina się drzewa w lesie? 

Na zakończenie kwietnia, w ramach nowego cyklu „Chrzest 

996”, odbędzie się wykład profesora historii Marka Barań-

skiego pt. „Chrzest Polski w świetle współczesnych badań.” 

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, co do tematyki na-

szych kolejnych wykładów. Prosimy o kontakt pod adresem 

mailowym akademia@kik.waw.pl. 

 

Harmonogram zajęć warsztatowych  
 

Warsztaty komputerowe 

Uwaga! Nastąpiła zmiana częstotliwości spotkań. Zarówno 

grupa podstawowa, jak i zawansowana, będą miały spo-

tkania co tydzień: 

 grupy podstawowe „0” i „1” „Warsztaty kompute-

rowe” spotykają się w czwartki: 7, 12, 19 i 26 kwiet-

nia  – godz. 16.30; 17.30; 18:30 

 grupy zaawansowane „2” „Komunikacja Interne-

towa” spotykają się we wtorki: 5, 14, 21, 22 i 28 

kwietnia  – godz. 16.30; 17.30; 18:30 
 

Warsztaty fotograficzne odbędą się 5 i 19 kwietnia o godz. 

13:30. 

Mamy jeszcze wolne miejsca na warsztaty fotograficzne. Za-

chęcamy do dopisywania się na listę rezerwową zajęć kom-

puterowych.  

Ewentualne pytania oraz wszelkie uwagi prosimy kierować 

do Sekretariatu KIK: tel. 22 827 39 39 lub wysyłać wiadomość 

na adres: akademia@kik.waw.pl. 

Krzysztof Sawicki, Tomasz Kunicki-Goldfinger 

 

Zadanie o nazwie  

„Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016” j 

est współfinansowane ze środków  

Miasta Stołecznego Warszawy. 

 

KOMUNIKAT  

SEKCJI ESPERANTO 

W czasie marcowego spotkania kontynuowaliśmy katalogo-

wanie księgozbioru esperanckiego w zbiorach biblioteki KIK. 

Z okazji kolejnej rocznicy śmierci twórcy esperanta Ludwika 

Zamenhofa dla uczczenia jego pamięci spotykamy się na 

cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w piątek 15 kwiet-

nia o godzinie 12.00. Zapraszamy. 

Bohdan Wasilewski 

 

KOMUNIKAT  

SEKCJI WIGIERSKIEJ 

Chcielibyśmy z radością poinformować, że prace nad tego-

rocznym obozem już ruszyły! 

Jak co roku chcemy pojechać nad malownicze jezioro  

Wigry, pochodzić po okolicach oraz udać się na parodniowy 

spływ kajakowy. 

Obóz w tym roku, ze względu na rozbieżność zakończenia 

roku szkolnego i akademickiego, rozpocznie się dopiero  

w drugim tygodniu wakacji - od 5 lipca (wtorek) do 22 lipca 

(piątek). 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie interne-

towej - kikwigry.weebly.com, gdzie na początku kwietnia po-

jawią się szczegółowe informacje dotyczące obozu  

i zapisów. Na obóz zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 

od 8 do 18 lat. 

Witold Kunicki-Goldfinger 

 

PROJEKT „MAM POMYSŁ” 

W ostatnim miesiącu w ramach konkursu Mam Pomysł ru-

szyły projekty:  

 Fabex – fabularna miejska gra eksperymentalna or-

ganizowana przez Sekcję Drum Bun 

 Wake up World – piosenka i teledysk promujące po-

stawę świadomego obywatela 

 Warsztaty teatralne dla licealistów i studentów 

 Dla lepszego jutra – film przedstawiający problem 

globalnych zagrożeń 

  

W 2016 roku na zgłoszenia czekamy tylko do końca wakacji! 

W konkursie mogą wziąć udział grupy znajomych, klasy, 

grupy SR KIK. Wszyscy, którzy chcieliby działać, zrobić coś 

dla innych, rozwijać własne umiejętności. Pomysły mogą być 

długoterminowe albo trwać tylko jeden dzień – wszystko za-

leży od pomysłodawców.  

Konkurs Mam Pomysł skierowany jest do uczniów gimna-

zjów i liceów. Dzięki dofinansowaniu zdobytemu w konkur-

sie mogą oni zrealizować wymyślony wcześniej projekt. 

Najlepiej, gdyby spełniał któryś z poniższych warunków:  

był skierowany do innych, uatrakcyjniał przestrzeń miejską 

(promował Warszawę) lub skupiał się na zdobyciu przez jego 

uczestników umiejętności, które później zostaną twórczo 

wykorzystane. Na zgłoszenia czekamy do 5–ego dnia każ-

dego miesiąca. Więcej informacji na stronie mampomys-

lkik.wordpress.com i na stronie na Facebooku 

(www.facebook.com/mampomysl).  

Pytania można kierować na adres: mampomysl@kik.waw.pl 

Ala Budzyńska 

 

 

http://www.facebook.com/mampomysl


 
 
 

8 2016 KWIECIEŃ 

.   

KOMUNIKAT SPECJALNY 

1% DLA KIK 

KRS 0000034785  

 

 

 
Szanowni Państwo, 

 

Prosimy o przekazanie Klubowi 1% podatku do-

chodowego!  

 

W tym roku pieniądze pochodzące z 1% będą prze-

znaczane przede wszystkim na finansowanie naszych 

działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie bezpie-

czeństwa (Sekcja Rodzin, Klub Żeglarski Santa Maria, 

Sekcja Wigierska, Sekcja Drum Bun), a także na wspar-

cie Klubowej pomocy dla uchodźców oraz na rozwój 

współpracy ze Wschodem. Są to bardzo ważne sfery 

naszej aktywności, wynikające wprost z naszych Klu-

bowych wartości. 

 

Wiemy, że Klub może liczyć na swoich Członków i 

Przyjaciół, dlatego zwracamy się do Państwa o pamięć 

przy składaniu deklaracji podatkowych za rok 2015! 

Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia de-

klaracji poprzez system e-deklaracji zamieszczony na 

stronie Ministerstwa Finansów. Na stronie interneto-

wej Klubu –www.kik.waw.pl – udostępniliśmy Państwu 

link do tego systemu http://www.fi-

nanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje. 

 

Każdy z nas, członków KIK-u, jest na swój sposób od-

powiedzialny za Klub. Najprostszym i bardzo potrzeb-

nym tego wyrazem może być przekazanie 1% podatku 

na cele statutowe KIK. O to Państwa prosimy i za to 

serdecznie dziękujemy. 

 

Prezydium Zarządu 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 

Przypominamy również o konieczności opłacenia składek 

członkowskich za 2016 r. Apelujemy o uregulowanie ewen-

tualnych zaległości w składkach.  

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK 
 

Członkowie uczestnicy 

10 zł - Składka miesięczna; 

100 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazo-

wej do 30 czerwca; 

120 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazo-

wej po 30 czerwca; 

120 zł - Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpie-

nia zaległości; 

 

Członkowie zwyczajni 

10 zł - Składka miesięczna; 

10 zł - Dodatkowo rocznie na opłaty członkowskie Klubu 

w Pax Romana; 

110 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazo-

wej do 30 czerwca; 

130 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazo-

wej po 30 czerwca; 

130 zł - Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpie-

nia zaległości; 

 

Nowi Członkowie (uczestnicy) 

250 zł - Wpisowe (jednorazowa wpłata); 

10 zł - Składka miesięczna; 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK – ULGI 

 

Ulga 50% 

- przysługuje Członkom, którzy są na emeryturze, rencie 

lub w trakcie studiów (w tym doktoranckich); 

- przysługuje, jeżeli Członkami Klubu są oboje małżon-

kowie; 

- dotyczy także wpisowego wpłacanego przez przystępu-

jących do Klubu małżonków; 

„Ulg 50%” (dotyczących składek) nie można łączyć 

ze sobą. 

 

Ulga 100 % 

- przysługuje młodzieży, pełniącej rolę kadry w grupach 

Sekcji Rodzin, Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria (wpisanej 

na listę wychowawców tych sekcji) oraz pełniącej rolę 

członków zarządów Sekcji Rodzin, Sekcji Wigierskiej, 

KŻ Santa Maria oraz Sekcji Drum Bun; 

- przysługuje Seniorom powyżej 85 roku życia. 

 

Informacja dot. składek: 22 827 39 39 lub przez e-mail: 

kasa@kik.waw.pl. Numer konta bankowego znajduje się 

na 2 stronie Informatora 

 

mailto:kasa@kik.waw.pl

