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OPŁATEK KLUBOWY 
Spotkanie świąteczne dla całej wspólnoty Klubu  

15 stycznia, g. 17.30 kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11,  

g. 18.30 Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 

17/19.  

Więcej informacji na s. 3 Informatora. 

 

 

„REFORMA CZY REWOLUCJA? WŁADZA 

SĄDOWNICZA W POLSCE AD 2017.”  

Spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem 

Spotkanie poprowadzi Stanisław Zakroczymski. 
17 stycznia, godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A. 

Więcej informacji na s. 4 Informatora. 

 

 

„NORMA DLA CZŁOWIEKA, A NIE 

CZŁOWIEK DLA NORMY” 
Spotkanie poświęcone adhortacji apostolskiej 

„Amoris Laetitia”. 

W spotkaniu udział wezmą:  ks. Mirosław Tykfer, Krzysztof 

Łoskot Ewa Kiedio, ks. Krzysztof Grzywocz,.  

Prowadzenie: Zbigniew Nosowski. 

24 stycznia, godz. 18.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A. 

Więcej informacji na s. 4 Informatora. 

 

 

KIKOWSKIE KOLĘDOWANIE 
Spotkanie dla całej społeczności Klubu 

29 stycznia, g. 17.30 kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11, 

g. 18.30 siedziba KIK, ul. Freta 20/24A. 

Więcej informacji na s. 3 Informatora. 
 
 

 
 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 

 

Początek nowego roku to zawsze okazja do skła-

dania sobie życzeń i podejmowania zobowiązań.  

Życzenia składamy sobie zresztą przez cały ten 

świąteczny czas, bo przecież dopiero przed 

chwilą wstaliśmy od wigilijnego stołu  

i mieliśmy okazję spotykać się z naszymi najbliż-

szymi, a myślą ogarniać wszystkich potrzebują-

cych. Na pewno przy rożnych okazjach 

dzieliliśmy się opłatkiem i czuliśmy więź,  

która się rodzi przy tej okazji. Opłatkiem bę-

dziemy się też jeszcze dzielić na spotkaniu opłat-

kowym Klubu, 15 stycznia, w gościnnych salach 

u kard. Kazimierza Nycza.  

 

Bardzo życzę nam wszystkim, by ten nastrój życz-

liwości i umiejętność dostrzegania potrzeb dru-

giego człowieka towarzyszyły nam przez cały rok.  

Niech wśród zobowiązań noworocznych znajdzie 

się uważne patrzenie na bliźniego, zwłaszcza 

tego, który wydaje się nam obcy,  

po to by dostrzec w nim naszego brata.  

Takie spojrzenie rodzi potrzebę zrozumienia 

tego, co nas dzieli i zachęca do wspólnego dzia-

łania. 

 

Mam nadzieję, że dla członków naszego Klubu 

ten rozpoczynający się rok będzie czasem waż-

nych spotkań, rozmów, działań i budowania 

wspólnoty w różnorodności. Taka wspólnota, po-

czucie odpowiedzialności za innych daje siłę  

i pozwala zmieniać otaczający nas świat. 

 

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 

DRUGA NIEDZIELA 

MIESIĄCA 

e: agronau@wp.pl 

t: 608-291-505 
 

 

 
 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
02.01. PONIEDZIAŁEK 

godzin 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Małachowskiego 
08.01. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK 
12.01. CZWARTEK 

godzina 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 

13.01 PIĄTEK 

godzina 16.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

14.01 SOBOTA 

godzina 18.00 

SPOTKANIE OPŁATOWE KLUBU ŻEGLARSKIEGO „SANTA MARIA” 

siedziba KIK 

15.01. NIEDZIELA 

godzina 17.30 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 
26.01. CZWARTEK 

godzina 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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LIST KIK DO WŁADZ RP  

WS. KORYTARZY HUMANITARNYCH  

DLA UCHODŹCÓW SYRYJSKICH 

 

Warszawa, 15 grudnia 2016 r. 
 

 

Szanowny Pan  

Andrzej Duda  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Szanowna Pani  

Beata Szydło  

Prezes Rady Ministrów RP 
 

Szanowny Pan  

Witold Waszczykowski  

Minister Spraw Zagranicznych RP  
 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Szanowna Pani Premier, 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

 

Głęboko poruszeni ostatnimi doniesieniami z Syrii zwra-

camy się z gorącą prośbą o spowodowanie przez odpowied-

nie organy naszego kraju natychmiastowego utworzenia 

tzw. korytarzy humanitarnych. Ta forma pomocy była już 

proponowana kilka miesięcy temu przez Caritas Polska i zo-

stała wsparta przez Konferencję Episkopatu Polski, ale z nie-

zrozumiałych powodów nie mogła zostać urzeczywistniona 

do tej pory. Rozwój sytuacji w Syrii nie pozwala już obecnie 

na dyskutowanie sprawy, ale wymaga po prostu ratowania 

ginących ludzi. Pamiętając tragedię Warszawy w 1944 roku, 

zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Syryjczy-

kom. 

W nadziei na oczekiwane działania Pana Prezydenta, Pani 

Premier i Pana Ministra pozostajemy z wyrazami szacunku, 
 

 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 
 

 

 

Do wiadomości: 
 

Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu VIII kadencji 

Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu IX kadencji 

Abp Salvatore Pennacchio – Nuncjusz Apostolski w Polsce 

Abp Wojciech Polak – Prymas Polski 

Abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Epi-

skopatu Polski 

Kard. Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski 

 

 

 

LIST ABP. WOJCIECHA POLAKA – PRYMASA POLSKI 
 

Drogi Panie Jakubie*,  
 

serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję za przesłany mi 

do wiadomości list w sprawie Syrii. W podobny sposób jak 

wy, także ja ogromnie przeżywam ten dramat zagłady  

i ludobójstwa i modlę się, szukając światła, aby sprostać 

temu, co się wydarza.  
 

Bardzo dziękuję, że w ten sposób staracie się wesprzeć cią-

gle jeszcze oczekiwaną i przez nasz Caritas i księdza biskupa 

Zadarkę wypracowaną formułę korytarzy humanitarnych. 

Boli, że nie można się przebić żadną miarą przez opór rzą-

dzących. Może ogrom tej tragedii obudzi jednak nas wszyst-

kich.  
 

Polecam Was w modlitwie Bogu i na czas oczekiwania 

na Boże Narodzenie z serca błogosławię.  
 

Abp Wojciech Polak 
 

*List Zarządu KIK podpisany był przez Jakuba Kiersnowskiego, sekretarza; 

 
 

KIKOWSKIE KOLĘDOWANIE 

Zapraszamy wszystkich Klubowiczów i Przyjaciół do sie-

dziby Klubu na wspólne Kolędowanie, które odbędzie się  

w niedzielę, 29 stycznia bezpośrednio po Mszy Świętej 

w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej o godzinie 17.30. 
 

Nasze radosne improwizowanie będzie niekiedy okiełzny-

wane przez Anię Siciarek, która prowadzi Scholę Sekcji Ro-

dzin, a także wspierane przez braci Jacka i Adama 

Prokopowiczów, którzy w tym celu użyją fortepianu i kontra-

basu. 
 

Zachęcamy do tłumnego przybywania – także ze swoimi in-

strumentami oraz z wypiekami i słodkościami, które spotka-

nie nam umilą. 

Do zobaczenia! Prezydium Zarządu KIK 

 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Jak co roku zapraszamy wszystkich Członków i Przyjaciół 

Klubu Inteligencji Katolickiej na Spotkanie Opłatkowe,  

które odbędzie się w niedzielę 15 stycznia.  
 

Wspólne świętowanie rozpoczniemy Mszą Świętą w kościele 

św. Marcina przy ul. Piwnej o godzinie 17.30, a następnie 

przejdziemy do Domu Arcybiskupów Warszawskich 

przy ul. Miodowej 17/19, gdzie spotkamy się z naszym bi-

skupem Kardynałem Kazimierzem Nyczem. Będziemy śpie-

wać kolędy, łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia.  
 

Do zobaczenia! Zarząd KIK 
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ZBIÓRKA CHARYTATYWNA  

PODCZAS OPŁATKA KIK 

Tak jak w poprzednich latach przy okazji Opłatka KIK chcie-

libyśmy pomóc organizacji charytatywnej wspierającej ludzi 

doświadczających bezdomności. Proponujemy, aby w tym 

roku było to Stowarzyszenie Antidotum ze Szczypiorna  

k. Pomiechówka. Stowarzyszenie prowadzi Dom Terapii  

i Readaptacji Społecznej, którego misją jest pomoc osobom 

w trudnej sytuacji życiowej w jej zmianie na lepszą,  

optymalną.  

Obecnie najpilniejszą i priorytetową potrzebą jest opał, do-

kładnie Ekogroszek. W darowiźnie Stowarzyszenie otrzy-

mało piece, w których nie można palić niczym innym. Tona 

Ekogroszku kosztuje 800 zł i starcza przy niezbyt niskich 

temperaturach na pół miesiąca ogrzewania. Każda tona jest 

cenna. 

Oprócz groszku Stowarzyszenie chętnie przyjmie środki czy-

stości (proszki do prania, płyny do naczyń i inne środki czysz-

czące, maszynki do golenia, kremy do golenia, szampony, 

mydła itp.), pościel (poduszki, kołdry) i ręczniki, męskie buty 

i kurtki, bieliznę męską, oraz żywność w puszkach lub słoi-

kach. 

Wraz z grupą Fenicjan chcielibyśmy pomóc Stowarzyszeniu 

organizując zbiórkę pieniędzy na Ekogroszek oraz wskaza-

nych rzeczy podczas Opłatka KIK. Prosimy, włączcie się jak 

co roku. Zbierzmy na tę tonę, albo i dwie! 

Julia Wygnańska 

 

„REFORMA CZY REWOLUCJA? WŁADZA 

SĄDOWNICZA W POLSCE AD 2017.” 

Kontynuujemy spotkania z wybitnymi przedstawicielami 

Trzeciej Władzy. Po spotkaniu z prof. Andrzejem Zollem oraz 

z dr. hab. prof. UW Marcinem Matczakiem zapraszamy 

na  spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem, prawnikiem, 

sędzią, profesorem nauk prawnych, wiceministrem sprawie-

dliwości (1989–1990), pierwszym prezesem Sądu Najwyż-

szego i przewodniczącym Trybunału Stanu (1990–1998). 

Kawalerem Orderu Orła Białego. 
 

Czy nasi sędziowie potrafią być odważni i myśleć wbrew 

schematom, czy może, jak twierdzi prof. Ewa Łętowska w są-

dach panuje "legalizm biurokratyczny" a "sprawiedliwość 

trzeba sobie wyszarpać"? Czy sądy powszechne będą w sta-

nie wziąć na siebie kontrolę konstytucyjności prawa? Czy re-

alne jest trwałe osłabienie Trzeciej Władzy w Polsce?  
 

Na te i wiele innych pytań będziemy szukali odpowiedzi 

podczas najbliższego spotkania, które poprowadzi Stani-

sław Zakroczymski, redaktor naczelny internetowego wy-

dania "Magazynu Kontakt". 

Zapraszamy do wspólnej dyskusji! 

Prezydium Zarządu KIK 

„NORMA DLA CZŁOWIEKA,  

A NIE CZŁOWIEK DLA NORMY”  

SPOTKANIE O ADHORTACJI  

„AMORIS LAETITIA” 
 

Wraz z kwartalnikiem „Więź” zapraszamy do Klubu na  spo-

tkanie pt. „Norma dla człowieka, a nie człowiek 

dla normy”, dotyczące adhortacji apostolskiej o miłości 

w rodzinie „Amoris laetitia”. Odbędzie się ono w siedzibie 

Klubu we wtorek 24 stycznia o godz. 18.30. 
 

Będziemy gościć ks. dr. Mirosława Tykfera (redaktor  

naczelny „Przewodnika katolickiego), Ewę Kiedio („Więź”  

i „Dywiz”), ks. dr. Krzysztofa Grzywocza (teolog, wykła-

dowca akademicki) oraz Krzysztofa Łoskota (współtwórcę 

Małżeńskich Dróg, Sekcja Małżeńska KIK).  

Spotkanie poprowadzi Zbigniew Nosowski, redaktor  

naczelny kwartalnika „Więź”. 
 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej dyskusji. 
 

Redakcja WIĘZI i Prezydium Zarządu KIK 

 

SEKCJA RODZIN 
 

Nowy Zarząd Sekcji Rodzin na swoim pierwszym zebraniu 

ukonstytuował się następująco: Przewodnicząca – Aleksan-

dra Brochocka, wiceprzewodniczący: Katarzyna Zakroczym-

ska i Jacek Przeciszewski, sekretarz – Jan Hofmokl, skarbnik 

– Jerzy Sternicki, członkowie: Marcin Bielecki, Jan Gaworski, 

Agata Kalwarczyk (przedstawiciel wychowawców), Maciej Si-

ciarek (przewodniczący Rady SR). 
 

 
 

Dziękujemy księdzu Andrzejowi za duchowe prowadzenie 

podczas adwentowego Dnia Skupienia SR. Było to jak zwykle 

ważne przeżycie dla członków sekcji. 
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe w niedzielę 

15 stycznia! Rozpoczniemy Mszą Świętą w kościele  

św. Marcina o godz. 17.30, a potem pójdziemy w gościnę do 

naszego biskupa kard. Kazimierza Nycza na ul. Miodową 

17/19. 

Aleksandra Brochocka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytu%C5%82_naukowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_prawne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_Prezes_S%C4%85du_Najwy%C5%BCszego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_Prezes_S%C4%85du_Najwy%C5%BCszego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Stanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
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SEKCJA EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Mimo że do Świąt Bożego Narodzenia Spotkanie w Nazare-

cie dzieliły 2 tygodnie, to tradycyjnie poświęcone zostało hi-

storii narodzenia Jezusa. Ale zajęcia rozpoczęliśmy 

od przygotowania papierowej choinki ozdobionej fotogra-

fiami dzieci – głównie z naszych spotkań z całego roku.  

Będzie zdobiła salę Klubu do początku lutego. 
 

 
fot. Bożena Kalwarczyk 

Zaraz potem odśpiewaliśmy Wołka i osiołka, piosenkę  

z 12 zwrotkami! Wtedy nastąpił czas opowiadania historii 

Bożego narodzenia, z królem Herodem i Trzema Królami 

oraz wędrówką Świętej Rodziny w poszukiwaniu gospody. 

Pasterze zbudzeni przez anioła przynieśli Dzieciątku 

owieczki, ser i mleko, a Mędrcy królewskie dary – złoto, ka-

dzidło i mirrę. Inscenizacja udała się bardzo dobrze,  

choć nie bez pomocy rodziców. 
 

 
fot. Bożena Kalwarczyk 

Przedstawieniu towarzyszyły kolędy, od Wśród nocnej ciszy, 

przez Anioł pasterzom mówił, Przybieżeli do Betlejem,  

Gdy się Chrystus rodzi, Lulajże Jezuniu, Mędrcy świata  

i wreszcie Bóg się rodzi. Potem przyszedł czas na naszą Na-

zaretową wigilię, z przełamywaniem się opłatkami 

przez dzieci i rodziców. Pierniczki, makowce i drożdżowce 

były pyszne, a serdeczne rozmowy towarzyszyły naszemu 

spotkaniu. W styczniu zapraszamy na bal przebierańców! 
 

Alicja Gronau-Osińska 

 

SEKCJA EMAUS 

Na spotkaniu formacyjnym z Ojcem Zygmuntem Perzem 

przypomnieliśmy sobie Novo millennio ineunte − list apo-

stolski Jana Pawła II, wydany na zakończenie Roku Jubileu-

szowego 2000. Słowa „Wypłyń na głębię” mówią  

o konieczności ufnego otwarcia na przyszłość. Ludzie łakną 

dziś mówienia o Chrystusie, a nasze świadectwo powinno 

bazować na kontemplacji oblicza Pana. Tajemnica Nazarej-

czyka przenika całe Pismo Święte, dopełniają je liczne fakty 

z życia Jezusa. Końcowe rozdziały Ewangelii opisują  

Chrystusa jako zwycięzcę śmierci, dawcę Ducha Świętego  

i posyłającego apostołów, by głosili Słowo Boże.  

Tylko przez wiarę uczniowie mogli przyjąć cud zmartwych-

wstania. Łaska objawienia, konieczna dla wiary, pochodzi 

od Ojca. Doświadczenie milczenia i modlitwy sprzyja pozna-

niu tajemnicy i jej głębi. To jedność przeciwieństw: Człowiek 

i Bóg, chwała i życie, Słowo i ciało. Tajemnica jest tak trudna, 

że choć wierzymy, to nadal poszukujemy.  
 

Alicja Gronau-Osińska 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY 

 Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 

Gorąco popieramy apel Zarządu KIK do polskich władz  

o zezwolenie na tworzenie z inicjatywy Caritasu korytarzy 

humanitarnych dla chorych i rannych uchodźców z Aleppo. 

Nasze listopadowe spotkanie przynosi powoli echa wśród 

jego uczestników, którzy proponują, co robić, żeby zmniej-

szyć napięcia polsko-ukraińskie. Stale obserwujemy  

ich objawy. Ukraińcy z Przemyśla skarżą się na niechętne im 

działania miejscowych władz i proszą nas o pomoc. Zwróci-

liśmy się w tej sprawie do KIK-u w Lubaczowie – może oni, 

na miejscu znają lepiej sytuację i widzą jakieś sposoby jej po-

prawienia. 
 

Ojciec Stefan Batruch i Piotr Tyma wiążą nadzieje z przypa-

dającą w październiku trzydziestą rocznicą tzw. "Deklaracji 

Rzymskiej" - aktu pojednania między Kościołami rzymsko-  

i grecko-katolickimi, podpisanego przez kard. Glempa  

i kard. Lubacziwskiego, pod "okiem" Jana Pawła II. Mamy na-

dzieję, że nasz Episkopat nagłośni tę rocznicę, i przy tej oka-

zji przyczyni się do rozwoju tego pojednania. Oby jego 

patronką była jarosławska Ikona Matki Bożej – Bramy Miło-

sierdzia, którą papież Franciszek "zaprosił" do Rzymu  

na otwarcie roku Miłosierdzia w grudniu 2015, i która gościła 

ostatnio w Warszawie, co tak ciekawie opisał Mateusz Śro-

doń w poprzednim Informatorze. 
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Otwarta Rzeczpospolita apeluje o zgłaszanie kandydatów 

godnych uczczenia drzewkiem lub tablicą w Ogrodzie Spra-

wiedliwych na Woli za ich działania na rzecz dobra wspól-

nego, pokoju, za ratowanie bliźnich w nieszczęściu. Wpisuje 

się to w nasz projekt, żeby uczcić osoby ratujące Polaków 

(i nie tylko) w strasznych czasach na Wołyniu.  

Może członkowie KIK-u mają jakichś kandydatów? 

Chcemy wiosną zorganizować następne spotkanie,  

może w Bobolanum, zapraszamy do jego przygotowania  

i uczestnictwa wszystkich czujących potrzebę dobrych są-

siedzkich stosunków między nami. 

Krystyna Engelking 
 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 

Zima to czas podsumowań letnich projektów i przygotowań 

działań Sekcji na rok następny, ale także bieżące działania.  

Jak Państwo wiecie od kilku miesięcy w Brześciu nad Bugiem 

koczuje  grupa uchodźców (głównie kobiety i dzieci), którzy 

bezskutecznie starają się o wjazd do UE. Ze względu na gra-

nicę świadczenie im  pomocy rzeczowej i osobistej jest dla 

nas bardzo utrudnione. W związku z tym poprosiliśmy na-

szych podopiecznych z Niezależnego Liceum Kołasa z Miń-

ska, aby oni właśnie podjęli się zorganizowania pomocy. 

Odpowiedzieli natychmiast. Będzie to dla nich forma prze-

kazania daru pomocy, który sami kiedyś otrzymali.  

Przygotowujemy 10-dniowy, wiosenny pobyt w Warszawie 

dla grupy dzieci, których rodzice polegli lub zostali ranni 

w walkach na wschodzie Ukrainy. 

Opracowujemy program kolejnej wyprawy na Kresy.  

Wyprawa odbędzie się w dniach 14-18 czerwca. O szczegó-

łach poinformujemy Państwa w następnym Informatorze.  

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wspomóc nasze działania 

to prosimy o wpłaty na rachunek Sekcji: 691560 0013 2000 

1706 4454 5706 tyt.: ”Darowizna na cele statutowe – SW”. 

Marek Kielanowski 
 

SEKCJA MAŁŻEŃSKA 

Grupa czytająca i chłonąca treści "Amoris Laetitia" – adhor-

tacji o miłości w małżeństwie i rodzinie – doczytała się do tej 

pory do pkt. 50 tej adhortacji. Pozostajemy pod wrażeniem 

bogactwa treści tego dokumentu. 

W związku z tym, że 24 stycznia (wtorek) odbędzie się  

w KIK-u duże i ważne zebranie z dyskusją panelową na temat 

tej adhortacji (patrz program) przekładamy nasze spotkanie 

na luty. A w styczniu zachęcamy do wzięcia udziału w tym 

KIK-owskim wydarzeniu. 

Dokument papieski trafia w sedno spraw małżeństwa i ro-

dziny, pokazuje jak wiele trzeba i można zrobić w tej dzie-

dzinie i to zarówno w życiu osobistym, jak i na poziomie 

instytucji kościelnych. 

Krzysztof Łoskot 

SEKCJA ESPERANTO 

Na spotkaniu grudniowym podsumowaliśmy działalność na-

szej Sekcji i Duszpasterstwa w 2016 roku. Spotkanie stycz-

niowe (piątek 13-tego) poświęcimy omówieniu tematyki 

spotkań w 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem na-

szego udziału i organizacyjnego wkładu w obchody 100-le-

cia śmierci Ludwika Zamenhofa (w kwietniu 2017 roku), 

twórcy esperanta. 

Życzymy członkom Sekcji i sympatykom języka międzynaro-

dowego Bonan Novjaron. 

Bohdan Wasilewski 
 

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 

Ahoj! Już prawie miesiąc kadencji za Nami. Powoli oswajamy 

się z nowymi funkcjami, planujemy przyszły sezon i poszu-

kujemy kadr na przyszłoroczne pierwsze halsy i rejsy – zain-

teresowanych serdecznie zachęcamy do kontaktu. 

Z przyjemnością informujemy, że w sobotę 14 stycznia 2017 

r. w siedzibie KIK o godzinie 18.00 odbędzie się  

opłatek naszej sekcji. Zapraszamy serdecznie wszystkich że-

glarzy – również tych przyszłych – rodziców, kadry i sympa-

tyków klubu. Pragniemy zaznaczyć, że opłatek ten oprócz 

radosnego spotkania, będzie miejscem, gdzie obecni i byli 

członkowie SM będą mogli się poznać i wymienić doświad-

czeniami! Będzie to także czas, w którym można będzie 

przedstawić pomysły na nadchodzącą działalność śród-

roczną jak i obozową! Będzie to też okazja do śpiewania ko-

lęd, w tym żeglarskich, oraz wspólnego grania w gry 

planszowe! 

Przy tej okazji chcemy życzyć Wam wszystkiego najlepszego 

w Nowym Roku. Abyście w spokoju i miłości cieszyli się 

wspólnymi chwilami spędzonymi w gronie rodziny i najbliż-

szych. Życzymy Wam również samych sukcesów i radości 

oraz wielu wyjazdów (przede wszystkim tych z Santa Marią), 

a także wiatru w żaglach. 

Zachęcamy Was do odwiedzenia naszej strony i obejrzenia 

krótkiego filmu przedstawiającego żeglarskie codzienne ży-

cie klubowe z lat 2014-2016! 
 

Zarząd Klubu Żeglarskiego Santa Maria 

Dominik, Andrzej, Robert (Tygrys), Władek, Piotrek 

www.santa-maria.pl; santamaria@kik.waw.pl 
 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 

Już zaraz w poniedziałek 2 stycznia comiesięczne nabożeń-

stwo w warszawskiej świątyni ewangelickiej, tym razem  

w kościele luterańskim na pl. Małachowskiego (jak zawsze 

godz. 18). W programie m.in. trójgłos na temat „Z Biblią 

na co dzień”. 

Najlepsze życzenia: niech choinka swoim religijnym przesła-

niem oświeca nam choć trochę potwornie ciemny świat. 
 

Jan Turnau 
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KONFERENCJA PAX ROMANA/SIIAEC 
 

W dniach 16–18 września 2016 roku odbyła się doroczna 

konferencja PAX ROMANA/SIIAEC, która w tym roku została 

zorganizowana we Wiedniu, a jej gospodarzem był KAVÖ 

(Katolischer Akademiker Verband Österreich) – austriacki 

odpowiednik naszego Klubu.  
 

Przypomnę tylko, że SIIAEC to międzynarodowy sekretariat 

Pax Romana skupiający katolickich inżynierów, agronomów 

i działaczy gospodarczych, której to organizacji nasz Klub 

jest członkiem od wielu lat. 
 

Temat przewodni Konferencji był następujący: „Unia Euro-

pejska w czasach konfliktu interesów narodowych z brater-

ską solidarnością. Sytuacja obecna i perspektywy”. 

Niżej podpisany miał również okazję do omówienia aktual-

nej sytuacji w naszym kraju, w polskim Kościele i działalności 

naszego Klubu. 
 

Atmosfera wiedeńskiego spotkania i treść referatów  

i wypowiedzi świadczy o bardzo słabym zrozumieniu  

w naszym kraju tego, czym w gruncie rzeczy jest  

Unia Europejska. Myślę tu nie tylko o tzw. szerokich kręgach 

społecznych, ale przede wszystkim o dużej części mediów 

i polityków nadających kierunki naszemu życiu publicznemu. 

Wydaje się, że do zadań naszej społeczności klubowej należy 

również szerzenie prawdziwych informacji o tym nieprawdo-

podobnym przedsięwzięciu, powstałym z wyraźnej inspiracji 

chrześcijańskiej, które mimo wszelkie ułomności i błędy, jest 

dzisiaj jedyną nadzieją dla narodów Europy. 
 

W tym miejscu chciałbym zachęcić naszych członków  

do włączenia się w prace SIIAEC. To, że językiem roboczym 

jest angielski, nie stanowi chyba dzisiaj większego utrudnie-

nia. 
 

Następna konferencja odbędzie się w Warszawie w kwietniu 

2017 – w tygodniu po Wielkanocy. 

Paweł Broszkowski 

 

 

MAM POMYSŁ 2016/17 
 

Ruszamy na nowo z konkursem Mam Pomysł! Nowa edycja 

potrwa do 31 sierpnia 2017r. (lub do wyczerpania środków). 

W edycji 2016 uczestnicy Konkursu zrealizowali wspaniałe 

projekty. Pokazywali uczniom jak radośnie spędzać święto 

Niepodległości. Realizowali marzenia dzieci z domów 

dziecka. Uczyli i pokazywali dzieciom piękno polskich trady-

cji świąt Bożego Narodzenia. Organizowali historyczną grę 

miejską dla mieszkańców Warszawy. Dokonania te świadczą, 

jak wiele dobrego można zrobić, gdy mamy pomysł i chęć, 

a wokół siebie dobry zespół. 
 

Czas, który bezinteresownie poświęcamy dla innych daje po-

czucie satysfakcji, radości i spełnienia. Zyskujemy wpływ 

na miasto, w którym żyjemy. Wszyscy dostrzegamy wokół 

siebie jakąś przestrzeń, gdzie można zrobić coś dobrego 

dla innych.  
 

Rozbudźcie w sobie wrażliwość na potrzeby innych oraz mia-

sta. Pozwólcie ponieść się swojej wyobraźni. Mogą to być 

różne obszary działania - zależnie od waszych doświadczeń, 

miejsca zamieszkania oraz organizacji, w których działacie. 
 

Szukajcie inspiracji! Zbierzcie zespół! Wyślijcie formularz 

zgłoszeniowy! Możecie zrobić coś wyjątkowego! 
 

Zgłaszajcie Wasze projekty za pomocą formularza zgłosze-

niowego, który jest zamieszczony pod adresem 

www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl. Formularz możecie 

składać w sekretariacie Klubu lub wysyłać na adres  

mampomysl@kik.waw.pl.  
 

Odwiedź naszą stronę i znajdź nas na Facebooku: 

www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl;  

www.facebook.com/mampomysl; 
 

Czekamy na was! Zgłaszajcie swoje pomysły! 

Jerzy Biderman,  

doradca projektowy 
 

Projekt finansuje m. st. Warszawa  

w ramach programu „Aktywna  

warszawska młodzież”. 

 

 

„KONTAKT”. 

 MAGAZYN NIEUZIEMIONY 

Zapraszamy do lektury wstępniaka otwierającego najbliższy 

numer „Kontaktu”, który ukaże się w styczniu. 
 

Szczególnie teraz trudno proponować bez kontrowersji jaki-

kolwiek alians między laickimi i katolickimi feministkami. Po-

nowne nasilenie dyskusji nad kształtem ustawy aborcyjnej, 

czarny protest, wywiad Natalii Przybysz dla „Wysokich Ob-

casów”, oddaliły od siebie i wyobcowały obie strony roz-

mowy. Potwierdza to powracające określenie radykalnych 

feministek jako feminazistek przez równie radykalne przed-

stawicielki i przedstawicieli strony konserwatywnej. Roz-

mowa skrajnych oponentów nigdy nie owocuje 

kompromisem. W jaki sposób mogą porozumieć się przed-

stawiciele stanowisk umiarkowanych? 
 

Istnieje cały obszar działań, co do których można powie-

dzieć, że to po chrześcijańsku feminizować – to znaczy dzia-

łać na rzecz zmiany słabszej pozycji kobiet i zapobiegać 

krzywdzie, jaka je spotyka ze względu na płeć. 
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Protokół zbieżności laickiego i katolickiego feminizmu za-

czynałby się od kwestii związanych z życiem rodzinnym: sys-

temowym wsparciem samotnego macierzyństwa, 

szczególnie kobiet porzuconych z powodu niepełnospraw-

ności dzieci, egzekwowaniem alimentów i promowaniem 

wzorca aktywnego ojcostwa. Widziałabym też podpisy obu 

stron pod hasłami odpowiedzialnego rodzicielstwa, które 

oznacza zarówno wierność partnerów, jak i wspólne plano-

wanie dzieci, z uwzględnieniem pozamacierzyńskich potrzeb 

kobiet. Bez względu na spór wokół źródeł przemocy domo-

wej, który w Polsce wywołała konwencja antyprzemocowa, 

wspólne mogłoby stać się udzielanie wsparcia poniżanym 

kobietom, by umiały wyzwolić się z błędnego koła przemocy. 

Drugi rozdział protokołu dotyczyłby kulturowego i ekono-

micznego równouprawnienia. Mamy więc: wzmacnianie 

dziewcząt w procesie wychowawczym jako autonomicznych, 

asertywnych, samoświadomych osób czy usuwanie nierów-

ności na rynku pracy. Kolejne punkty protokołu przewidywa-

łyby krytykę i przeciwdziałanie obrazowej, jak na przykład 

w reklamach czy pornografii, i językowej przemocy wobec 

kobiet, która rykoszetem uderza także w mężczyzn. Ko-

nieczna jest rozłożona na lata praca nad wyrugowaniem z ję-

zyka porzekadeł związanych z płciowością, które 

pobrzmiewają wszędzie – w świeckich i świątynnych murach. 
 

Nieprzekraczalną linię podziału wyznaczają dla obu stron tak 

zwane prawa reprodukcyjne. Czy mimo absolutnej różnicy 

zdań dotyczącej aborcji, możliwe jest zawarcie małych soju-

szy na rzecz problemów społecznych, w które uwikłane są 

kobiety? Czy potrafilibyśmy współpracować i jedocześnie za-

chować odrębność stanowisk – w pakiecie z obopólnym sza-

cunkiem? 
 

Feminizm chrześcijański jest jednym z kilkunastu odłamów 

feminizmu, a każdy z nich mieści w sobie wiele stanowisk, 

metodologii i narzędzi działania – od akademickiej rozprawy 

po radykalny aktywizm. Trudno mówić o jednym feminizmie, 

błędem byłoby też postrzeganie katolickiego feminizmu 

jako jednolitego ruchu. Należy do niego „nowy feminizm” 

Jana Pawła II, a także dorobek feministycznych teolożek ta-

kich jak Tina Beattie, Elisabeth Johnson czy Elżbieta Adamiak, 

które prowadzą swoje egzegezy między innymi w oparciu 

o kategorie człowieczeństwa, równości, godności i kobieco-

ści. Wreszcie nie każdy feminizm w łonie Kościoła zajmuje się 

wypracowaniem teologicznych argumentów za kapłań-

stwem kobiet. Dobrze pokazuje to książka Zuzanny Radzik 

„Kościół kobiet”, będąca międzynarodowym przeglądem 

postaw i ról odgrywanych przez kobiety we wspólnocie wie-

rzących. 
 

Podobnie jak inne, feminizm katolicki stawia pytania o zna-

czenie różnicy płciowej i powielanie nierównego traktowania 

kobiet i mężczyzn w kulturze – w tradycji Kościoła.  

W numerze temat ten został podjęty chociażby w rozmowie 

z Justyną Melonowską. Filozofka, zachowując dystans wobec 

liberalnych procesów emancypacyjnych, proponuje, w jaki 

sposób, wychodząc od personalizmu Karola Wojtyły, można 

dokonać pełnego upodmiotowienia kobiet. Julia Lis, analizu-

jąc fragmenty Starego i Nowego Testamentu, pokazuje, że 

przekraczanie zastanych podziałów nierówności, także tych 

dotyczących ról płciowych, jest wpisane w tradycję Kościoła. 
 

Wyrazem feministycznej wrażliwości jest także przyglądanie 

się rolom odgrywanym przez kobiety. Jak to wygląda  

w polskim, sfeminizowanym, ale nie feministycznym Ko-

ściele? Jan Wiśniewski opisuje Koło Żywego Różańca z Ru-

dawki, pokazując potencjał samoorganizacji kobiet 

w Kościele i jednocześnie to, jak bardzo ich działania są 

obecnie niewidoczne i banalizowane. Zuzanna Radzik kon-

centruje się na sformalizowanej pracy duszpasterskiej świec-

kich, w tym kobiet, co miejmy nadzieję stanie się przyszłością 

polskiego Kościoła. Halina Radacz opowiada zaś o kapłań-

skiej posłudze kobiet w Kościele luterańskim, czemu z eku-

menicznym zachowaniem odrębności, warto się przyglądać. 
 

Redakcja 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

Pragniemy gorąco podziękować za finansowe wsparcie bu-

dowy domu dla osieroconej ósemki rodzeństwa mieszkają-

cej pod Grójcem. Słowo ,,dziękuję” niewiele tu wyraża, 

wyraża za mało. 
 

W Europie od czasów starożytnych za wielką cnotę uzna-

wano hojność. Była ona miarą klasy człowieka. Człowiek 

hojny, jak mówił już Arystoteles, a powtarzali za nim wielcy 

święci, to taki, który wydaje pieniądze na słuszne cele, w od-

powiedniej ilości i w odpowiednim czasie. W efekcie tego, 

nie tylko stanął ten dom o warunkach godnych człowieka, 

ale pojawiło się wiele dobra, które trudno wyrazić.  
 

Św. Jan Paweł II powiedział w jednym ze swoich wystąpień: 

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim 

jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. To była nie tylko 

hojność. To było coś o wiele więcej. 
 

Daliście dzieciom wiarę w człowieka, daliście im nadzieję, da-

liście im dowód swojej miłości – daliście im siebie.  
 

Podczas zbiórki rozpoczętej na Pikniku uzyskaliśmy  

aż 17 437, 85 zł. W tym roku w fazie ocieplenia domu z ze-

wnątrz i usunięcia sporych już miejsc zagrzybionych wydali-

śmy 28 151,55 zł. Do zrobienia pozostało ocieplenie 

fundamentów, konieczne drobne prace przed domem  i po-

malowanie z zewnątrz. Będziemy iść  dalej. Jesteśmy dobrej 

myśli. 
 

Magda i Janek Kucza-Kuczyńscy, Teresa Rudzińska 

Konstancja Święcicka, Lucyna i Witek Świerczyńscy 


