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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

„OD TABORU DO JEROZOLIMY” 
Rekolekcje głosi o. Paweł Kozacki OP, 

prowincjał polskich dominikanów. 

23-25 marca, Msza święta z homilią o godzinie 18.30, po 

niej konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 
 

 

ROZMOWY KLUBOWE 

SPOTKANIE NA TEMAT ZMIAN 

W SĄDOWNICTWIE 
Debata członków i sympatyków Klubu 

na ważne aktualne tematy.  

9 marca, godzina 18.00, więcej informacji na s. 4 
 

 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 

W LASKACH 
Zaprasza Sekcja Rodzin 

17 marca, g. 9.46, Kaplica w Zakładzie dla Ociemniałych 

 w Laskach 
 

 

50. ROCZNICA MARCA ’68 
Polecamy wydarzenia upamiętniające te tragiczne dni. 

Więcej informacji na s. 8 oraz na stronie internetowej KIK. 
 

 

TRIDUUM PASCHALNE  
29-31 marca, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11  

Więcej informacji na s. 2 
 

 

WALNE ZEBRANIE 

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
Zapraszamy Członków Zwyczajnych KIK. 

13 maja, g. 9.00, siedziba KIK.  

Dodatkowe informacje Członkowie Zwyczajni KIK otrzymają 

w osobistych zawiadomieniach. 
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

Mimo, że wciąż na dworze siarczysty mróz, to marzec 

obiecuje nadejście wiosny. W tym roku marzec przy-

pomina nam szczególnie o tym, co działo się w Polsce 

pięćdziesiąt lat temu, gdy w naszym kraju obudzono 

w krótkim czasie pozornie zapomniany antysemi-

tyzm. Władza tamtego okresu bazowała na nim, aby 

umocnić swoją kontrolę nad państwem i usunąć nie-

wygodnych działaczy. Duża liczba Polaków pocho-

dzenia żydowskiego zdecydowała się na wyjazd, 

często z bólem, wiedząc, że mają bilet tylko w jedną 

stronę. Minęło wiele lat i wydawało się, że Polska wy-

leczyła się z choroby antysemityzmu. Ostatnie wyda-

rzenia pokazały, że gdzieś w głębi ukryte są jego 

bakterie, które trwają czekając na błąd, na przyzwole-

nie, by znów zamanifestować swoją obecność. Anty-

semityzm jest złem, a zło można tylko dobrem 

zwyciężyć. Mam nadzieję, że wcześniej lub później 

znajdziemy lekarstwo, które pozwoli w odpowiedzi na 

zło zbudować dobro, które będzie spojrzeniem w 

prawdzie na losy naszych rodaków, wśród których 

byli ci, którzy ginęli w krematoriach, cierpieli w obo-

zach, ci którzy oddali swoje życie w ich obronie, ci 

którzy uratowali tych, którzy przeżyli ale również ci, 

którzy z chciwości, lęku, podbudowani antysemity-

zmem pomagali oprawcom. Prawda nas wyzwoli: ona 

daje siły do podejmowania wysiłku, by iść w ślady bo-

haterów, a również wyostrza spojrzenie, by dostrze-

gać początki zła, by się od tego zła uchronić. 

Z tymi trudnymi problemami wejdziemy w okres wiel-

kanocny, by w obliczu Ukrzyżowanego z nadzieją 

oczekiwać Jego Zmartwychwstania, które zmieniło 

świat i pozwala z nadzieją patrzeć na drugiego czło-

wieka, wspólnie szukać drogi do dobra. 

Do zobaczenia na Rekolekcjach w kościele św. Mar-

cina i na uroczystościach Triduum Paschalnego. 
 

Joanna Święcicka 
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Wszystkim Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom Klubu życzymy, aby Święta 
Noc Zmartwychwstania była dla nas wszystkich źródłem pokoju i aby radość 
Wielkanocnego poranka stała się naszym udziałem. 
 

Życzymy wszystkim, abyśmy wprowadzając do swoich serc prawdziwą radość i po-
kój, umieli dzielić się nimi w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem.  
 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej 
 

 

 

 

 

rysunek: Dorota Łoskot-Cichocka 

TRIDUUM PASCHALNE  
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11  

29 marca godz. 18.00  

Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej  

30 marca godz. 15.00  

Wielki Piątek, Liturgia Męki i śmierci Pana Jezusa  

31 marca godz. 22.00  

Wielka Sobota, Wigilia Paschalna sprawowana w Świętą Noc Zmartwychwstania 
 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA:  

KLUB BĘDZIE NIECZYNNY W DNIACH 29.03-02.04.2018 R. 
 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
05.03. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, Plac Unii Lubelskiej 

11.03. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK  

23. 03. PIĄTEK 

godzina 16.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

18.03. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 

22.03. 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, PIĄTEK 10.00-15.00 
 

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

 

Z wielkim smutkiem informujemy,  

że w czwartek, 8 lutego 2018 r. w wieku 57 lat  

odszedł nagle do Pana 

 

śp. Kuba Rościszewski 
 

syn Pawła Rościszewskiego, Członka Honorowego KIK,  

mąż Agnieszki, 

 tata Julki, Elki, Klary, Marysi i Piotrka, 

 klubowych wychowanków i wychowawców. 

 

Bliski Bogu. 

 

Wielki przyjaciel Klubu, 

 człowiek o nietuzinkowej osobowości i wielu talentach. 

 

Panu Pawłowi, Agnieszce,  

Julce, Elce, Klarze, Marysi i Piotrkowi  

oraz całej najbliższej rodzinie  

składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 

 Ze wszystkimi opłakującymi śmierć Kuby  

łączymy się w żałobie. 

 

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat 

ei in saecula saeculorum. Requiescat in pace, Amen. 

 

Zarząd i Przyjaciele  

z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 
 

 
 

W piątek, 2 lutego 2018 roku, po długotrwałej chorobie 

odszedł na Wieczną Wachtę 

 

śp. Lech Horoszko 
 

żeglarz, instruktor młodzieży, 

społecznik i animator wielu szalonych i odważnych 

pomysłów nie tylko żeglarskich. 

 

Teraz już żeglujesz na innych akwenach. 

Wiatru w żagle i stopy wody pod kilem! 

Niedługo nasze kursy się przetną! 

 

Pożegnaliśmy Lecha Mszą świętą w poniedziałek 

12 lutego 2018 roku 

w kościele św. Józefa w Ursusie 

. 

Przyjaciele z Klubu Santa Maria 

przy warszawskim KIK-u 
 

 
 

 

❖ Msza święta w intencji Lecha i Kuby odbędzie się w 

kościele św. Marcina przy ulicy Piwnej w czwartek, 

8 marca o godzinie 17.30 

 

❖ W niedzielę, 18 marca w siedzibie Klubu odbędzie się 

organizowany przez rodzinę wieczór wspomnień o 

Kubie Rościszewskim. Wieczór rozpoczniemy Mszą 

świętą o godzinie 17.30 w kościele św. Marcinie, a na-

stępnie przejdziemy do Klubu, gdzie przy zdjęciach bę-

dziemy wspominać śp. Kubę. 

        Rodzina serdecznie zaprasza na to spotkanie wszyst-

kich bliższych i dalszych przyjaciół i znajomych. 
 

 

 

 

LIST DO  JACKA CZAPUTOWICZA  

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH RP 
 

Warszawa, 2 lutego 2018 r. 
 

 

Wielce Szanowny Pan  

Jacek Czaputowicz 

Minister Spraw Zagranicznych RP 
 

 

Szanowny Panie Ministrze, drogi Jacku, 
 

W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej chcemy pogratulo-

wać Panu Ministrowi powołania na stanowisko Ministra 

Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza ra-

dość z tej nominacji wynika też z faktu, że od dawna Pana 

rodzina uczestniczy aktywnie w naszym klubowym życiu, 

 a więc łączą nas wartości, które stoją u fundamentów na-

szego Klubu. 
 

Korzystając z tej okazji chcielibyśmy serdecznie zaprosić 

Pana Ministra na spotkanie poświęcone aktualnym prioryte-

tom polskiej polityki zagranicznej. Rozmowa na temat 

udziału Polski w Unii Europejskiej i również rola naszego 

państwa w budowaniu ładu światowego jest bardzo po-

trzebna. Zależałoby nam, aby takie spotkanie odbyło się  

w maju tego roku z okazji czternastej rocznicy wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Zdajemy sobie sprawę z napię-

tego kalendarza Pana Ministra, będziemy jednak zaszczyceni 

mogąc gościć Pana na spotkaniu w KIK-u. Termin oraz tytuł 

spotkania pozostawiamy do Pana decyzji. 
 

Życzymy mądrości, wytrwałości oraz osobistej satysfakcji  

z pełnienia tak ważnej dla naszej Ojczyzny funkcji. 
 

W imieniu Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 
 

Joanna Święcicka, prezes 
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PAX ROMANA W POLSCE 

S I I A E C 

International Secretariat  

for Catholic Engineers, Agronomists  

and Industry Officials 

 
 

W dniach 20-22 kwietnia 2018 roku nasz Klub, jako członek 

międzynarodowej organizacji katolików Pax Romana, orga-

nizuje konferencję zatytułowaną: „Solidarność w Europie/ 

Unii Europejskiej. Braterska solidarność w zderzeniu  

z narastającymi nacjonalizmami”. 
 

Konferencja odbędzie się w Warszawie w centrum Caritas 

Polska – ul. Okopowa 55. 
 

Pośród prelegentów są ks. prof. Paul Zulehner z Wiednia, 

którego wystąpienie zatytułowane „Nowe bukłaki dla mło-

dego wina” poświęcone będzie współczesnej Franciszkowej 

wizji Kościoła katolickiego. Ks. prof. Alfred Wierzbicki z KUL 

będzie mówił o sytuacji i roli Kościoła katolickiego w Polsce.  
 

Poza tym, będą prelekcje poświęcone kwestiom migracji wi-

dzianymi w chrześcijańskiej perspektywie oraz społecznym 

kwestiom pracy. Jednym z mówców będzie nasz klubowy ko-

lega Jacek Cichocki a także eurodeputowani z Austrii i Polski. 
 

Konferencja odbędzie się w języku angielskim. Wszystkich 

zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Szczegółowy pro-

gram konferencji przedstawimy w Informatorze kwietnio-

wym. 

Paweł Broszkowski, wiceprezes,  

przedstawiciel KIK w SIIAEC 

 

 

ROZMOWY KLUBOWE  

SPOTKANIE 

 NA TEMAT ZMIAN W SĄDOWNICTWIE 
 

Szanowni Państwo, 

Jedną z konkluzji spotkania członków Klubu, które odbyło 

się 10 stycznia tego roku, była potrzeba częstszych spotkań 

i wspólnej Klubowej rozmowy na istotne bieżące tematy. 
 

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie członkowie Klubu za-

proponowali zorganizowanie dyskusji, o której mowa poni-

żej. 
 

Podstawowym celem, jaki stawiamy przed takimi spotka-

niami, jest rozwijanie umiejętności dyskusji i argumentacji 

na zasadach wzajemnego szacunku, uważnego słuchania się 

i merytorycznego argumentowania swoich racji. 
 

Żywimy nadzieję, że poziom dyskusji podczas takich spotkań 

będzie odpowiadał przyjętym w Klubie wysokim standardom 

kultury dialogu, czego przykładem było styczniowe spotka-

nie członków KIK. 
  

Spotkanie zaplanowane na 9 marca o godzinie 18.00  

w siedzibie Klubu odbędzie się wokół tematu: 

„Przyczyny, zakres i konsekwencje zmian w sądownic-

twie – różne spojrzenia na te zagadnienia”.    

Dyskutantami będą Sławomir Nałęcz, Członek Zwyczajny 

KIK od 2001 r. oraz Grzegorz Strzemecki, ojciec wychowan-

ków KIK. 
 

Obu dyskutantom będą towarzyszyli eksperci w dziedzinie 

prawa. Ekspertem towarzyszącym Sławomirowi Nałęczowi 

będzie Stanisław Zakroczymski, ekspertem towarzyszącym 

Grzegorzowi Strzemeckiemu będzie Marek Harasiuk. 

Dyskusję będzie moderował Łukasz Rozdeiczer-Kryszkow-

ski, członek Zarządu KIK, adwokat, mediator. 
  

Zapraszamy członków i sympatyków Klubu do wspólnej dys-

kusji. 
 

W imieniu organizatorów i Prezydium KIK 

Jakub Kiersnowski, sekretarz 

 

 

SEKCJA RODZIN 
 

Wielkopostny Dzień Skupienia w Laskach 

W sobotę 17 marca zapraszamy na Dzień Skupienia  

w Laskach, czyli krótkie wielkopostne rekolekcje w gronie 

nasze klubowej wspólnoty. W rozważaniu Słowa Bożego po-

może nam tym razem ks. Tomek Łukasiuk. 
 

Spotykamy się przed kaplicą na terenie Zakładu dla Ociem-

niałych w Laskach o godzinie 9.45, zaś zakończenie przewi-

dziane jest ok godz. 15.00. 

W przerwie w rozważaniach będzie czas na ciepły posiłek  

w Domu Rekolekcyjnym u gościnnych jak zwykle Sióstr Fran-

ciszkanek.  
 

Do wspólnej modlitwy i zatrzymania nad Bożym Słowem je-

steśmy wszyscy zaproszeni. Szczególnie zapraszamy rodzi-

ców grup Sekcji Rodzin oraz kadry naszych grup i starszą 

młodzież. 

 

Zmiany w Zarządzie Sekcji Rodzin 

Na przełomie 2017 i 2018 roku zmienił się nieco skład Za-

rządu SR oraz Komisji Rewizyjnej. Z Zarządu wycofali się 

Agata Kalwarczyk i Janek Hofmokl. Powołano nowych człon-

ków: Wandę Kaczor i Anię Sikorską, która złożyła rezygnację 

z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Do udziału w pracach 

Komisji Rewizyjnej zaproszona została Agata Strojnowska. 

W takim składzie Zarząd i Komisja mają nadzieję działać 

do końca kadencji, czyli do Walnego Zebrania członków SR 

w październiku tego roku. 
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Plemiona – edycja 2017/2018 

Ten rok szkolny to już trzeci rok działalności Plemion – naj-

młodszego dziecka Sekcji Rodzin. Plemiona zawiązują się 

co roku na nowo. Obecnie działa 6 Plemion: Narwale, Maza-

maki, Mangusty, Aksolotle, Irbisy, Lemury.  
 

W tegorocznych Plemionach mamy 94 dzieci (rocznik 2009 

i 2010); opiekuje się nimi 24 kadrowiczów, którymi są liceali-

ści po kursie na pomocników wychowawców. Plemiona spo-

tykają się dwa razy w miesiącu przez cały rok; nie wyjeżdżają 

na obozy, ale mają zwykle dwudniowe wiosenne biwaki. Po-

niżej skrócona relacja z lutowego spotkania Plemienia Irbi-

sów. 
 

 
 

„Ostatnie spotkanie naszego plemienia odbyło się na Sady-

bie. W ramach rozpoczęcia udaliśmy się wspólnie z rodzi-

cami młodych Irbisków na mszę do kościoła św. Tadeusza 

Judy, a następnie zaprowadziliśmy dzieci do domu Rafała 

i Kasi Świeżaków. Po dostarczeniu pociechom niezbędnej 

ilości jedzenia pozostawiliśmy im trochę czasu na zabawę 

i wzajemną integrację.  
 

Następnie przybyły do nas dwie panie z fundacji L’ARCHE 

zajmującej się pomocą osobom niepełnosprawnym. Poka-

zały dzieciom przedstawienie lalkowe. Sztuka zwracała 

uwagę na cechy osób niepełnosprawnych oraz miała na celu 

rozwianie pytań i wątpliwości dzieci. Na początek Irbisy 

miały okazję zapoznać się z dwojgiem bohaterów spektaklu 

– 16-letnią Martą z zespołem Downa oraz niewidomym  

8-letnim Frankiem. Po obejrzeniu kilku scenek z ich życia co-

dziennego dzieci mogły zadać Marcie pytania i dowiedzieć 

się więcej na temat osób niepełnosprawnych.  
 

Wolontariuszki przygotowały również dla dzieci kilka zadań, 

takich jak rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi 

oczami czy prowadzenie do stołu osoby udającej niewi-

domą, dzięki którym mogły one dowiedzieć się czegoś rów-

nież w praktyce. 
 

Po przedstawieniu przyszedł czas na grę terenową, która od-

była się w pobliskim parku. Temat zabawy związany był 

ze zmianą w naszym składzie kadrowym. Spotkanie zakoń-

czyliśmy obiadem w domu Świeżaków”. 

Anna Sikorska 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Wyprawa na Zakarpacie i do Lwowa 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zapisali się na na-

szą wyprawę – prosimy o sprawdzanie swoich maili,  

będziemy Państwa informować o następnych krokach.  

Mamy już pełną listę, więc przyjmujemy już tylko zapisy na li-

stę rezerwową.  
 

Paczka dla kombatantów i Rodaków na Wileńszczyźnie 

W zeszłym roku pokazaliście Państwo, że los naszych Roda-

ków na Litwie nie jest Wam obojętny – za co jeszcze raz dzię-

kujemy. Nawiązana wówczas współpraca rozwija się  

i chcielibyśmy również w tym roku pomóc, nie tylko polskim 

kombatantom w Litwie, ale też po prostu starszym osobom 

i rodzinom, które tego wsparcia potrzebują. Chcielibyśmy 

w tym roku przed Świętami Wielkiej Nocy przekazać im 

paczki żywnościowe. Paczki te sami zawieziemy i przeka-

żemy Rodakom z rejonu Wileńszczyzny. Na paczki czekamy 

w siedzibie Klubu w godzinach pracy do 15 marca br. 
 

Paczka jest nie tylko pomocą materialną, dla Polaków  

z Litwy jest przede wszystkim znakiem, że ich rodacy  

w Polsce ciągle o nich pamiętają i to właśnie ta pamięć  

i łączność jest najważniejsza w naszej akcji. 

Każdy, kto chciałby wspomóc tę akcję, proszony jest  

o przygotowanie paczki, w której powinny znaleźć się takie 

artykuły: 

• Cukier - 2 kg; 

• Konserwy mięsne lub rybne 2 sztuki; 

• Sucha kiełbasa; 

• wędlina paczkowana próżniowo; 

• Ryż 1 kg; 

• Kasza 2 paczki; 

• Herbata; 

• Herbata owocowa; 

• Kawa mielona i rozpuszczalna; 

• Kakao; 

• Czekolada 4-5 sztuk; 

• Kukurydza, groszek, fasola w puszce; 

• Makaron 2 opakowania; 

• Owoce w puszce (mandarynka, ananas, brzoskwinia 

itp.); 

• Słodycze (batony, cukierki, czekoladki); 

• Olej 1 litr; 

• Mydło; 

• Proszek do prania; 

• Płyn do zmywania; 
 

I dwie rzeczy najważniejsze: polska książka i list 

lub kartka z życzeniami napisanymi od serca.  
 

Paczki należy dostarczyć do Klubu do 15 marca. Przed świę-

tami wielkanocnymi zorganizujemy transport na Wileńszczy-

znę. Można też dokonać wpłat na konto Sekcji 

Wschodnioeuropejskiej 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706, 

jako tytuł wpłaty należy napisać „Darowizna na cele 
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statutowe – polskie święta na Litwie” oraz gotówką w księ-

gowości Klubu. 
 

Prosimy również o wsparcie w zawiezieniu paczek do Wilna 

– jeśli ktoś z Państwa posiada duży samochód ciężarowy  

i gotowy jest go pożyczyć lub pomóc w transporcie – bę-

dziemy niezmiernie wdzięczni! 
 

Wszystkim z góry dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.  
 

Film z pielgrzymki do Rosji  

Otrzymaliśmy od niemieckiej organizacji katolików świeckich 

– Renovabis – grant na realizację filmu dokumentalnego 

z pielgrzymki do Rosji, która odbyła się we wrześniu ubie-

głego roku. Pielgrzymka do Kazania i Moskwy miała na celu 

wspólną modlitwę katolików i prawosławnych o pokój w Eu-

ropie. Twórcą filmu jest Krzysztof Żurowski. Gotowy film zo-

stanie zaprezentowany w niemieckich parafiach oraz 

oczywiście w Klubie Inteligencji Katolickiej.  
 

Dzieci Bohaterów 

Jak co roku przygotowujemy przyjazd dzieci z Ukrainy, któ-

rych rodzice zginęli na Wschodzie. Jak zwykle prosimy  

o wsparcie finansowe, które zarówno dla Sekcji jak i dla tych 

dzieci jest bardzo cenne. Pomimo iż gościliśmy już ponad 

setkę dzieci, to niestety nasze działania nadal są aktualne 

i potrzebne. Przyjazd planowany jest na połowę maja. Jeśli 

ktoś z Państwa chciałby wspomóc nasze działania to prosimy 

o wpłaty na rachunek Sekcji 69 1560 0013 2000 1706 4454 

5706 z tytułem wpłaty „Darowizna na cele statutowe SW –

dzieci Ukrainy”. Chętnie przyjmiemy również pomoc zwią-

zaną z organizacją ciekawych atrakcji dla dzieci – wyjść do 

różnych miejsc rozrywki, warsztatów itp. Zainteresowanych 

pomocą przy tym projekcie zachęcamy do kontaktu pod ad-

resem sw@kik.waw.pl. 
 

 
 

Białoruś – poszukiwani wolontariusze! 

W sierpniu po raz kolejny będziemy gościć młodzież z bia-

łoruskiego Niezależnego Liceum Humanistycznego imienia 

Jakuba Kołasa w Mińsku. Już teraz zachęcamy do zgłaszania 

się do wolontariatu podczas tej dwutygodniowej wizyty – 

żeby przygotować taką wizytę dla około 100 osób potrzeba 

naprawdę wiele pracy. Chętnie zaczniemy współpracę z wo-

lontariuszami już wiosną. Wystawiamy zaświadczenia 

o wolontariacie i odbyciu praktyk, ale przede wszystkim 

gwarantujemy kontakt z niesamowitymi młodymi ludźmi 

z Białorusi!  
 

 
 

Jeśli natomiast są Państwo przedstawicielami instytucji, która 

chciałaby przyjąć młodzież u siebie – prosimy o kontakt. 

Chcemy pokazać młodym Białorusinom ciekawe muzea, in-

stytucje kulturalne i edukacyjne, a także inne związane z war-

tościami demokratycznymi oraz innowacjami. Prosimy 

o kontakt pod adresem: sw@kik.waw.pl 

Marek Kielanowski,  

przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej 

Katarzyna Materkowska,  

sekretarz Sekcji Wschodnioeuropejskiej 

 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY 

 Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

22 lutego odbyło się zorganizowane przez nas i Sekcję 

Wschodnioeuropejską uroczyste spotkanie polsko-ukraiń-

skie poświęcone setnej rocznicy utworzenia 22 stycznia 1918 

roku Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
 

Spotkanie prowadził znakomicie prof. Andrzej Friszke, dys-

kutowali z nim profesorowie Jan Pisuliński z Uniwersytetu  

w Rzeszowie i Roman Wysocki z UMCS w Lublinie – znawcy 

stosunków polsko-ukraińskich sprzed stu lat.  
 

Wśród uczestników spotkania byli m.in. ambasador Ukrainy 

Andrij Deszczyca, prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr 

Tyma i wiele osób, z którymi znamy się z organizowanych 

przez nas spotkań „Ku pojednaniu". 
 

mailto:sw@kik.waw.pl
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Z dyskusji historyków wyłonił się skomplikowany obraz zma-

gań obu naszych krajów w ich walce o niepodległość  

w okresie 1918-1920. Walczyliśmy raz przeciw sobie  

(np. o Lwów), czasem razem (Wojna z Bolszewikami),  

ale tylko Polska osiągnęła sukces, Ukraina musiała czekać 

na swoją wolność jeszcze 70 lat. I ta wolność znowu jest za-

grożona... 
 

Nasza Sekcja wspomaga siostrę Od Aniołów, Beatę Husakie-

wicz, współpracującą na Ukrainie, w Kamieńcu Podolskim 

z Caritasem. Siostra stale potrzebuje dla podopiecznych 

pampersów. Jeśli ktoś ma niepotrzebne, nawet pojedyncze 

sztuki, prosimy o kontakt z Januszem Kucharczykiem (tel. 

22 305-54-43, kom. 602-789-887), który przekaże je siostrze 

do Konstancina - sam też przekazuje pampersy dla znajo-

mego Ukraińca na wózku. 
 

Siostra Beata współpracuje też z Ośrodkiem rehabilitacyj-

nym dla dzieci z niedorozwojem w Zabołotnem w okręgu 

Winnickim. Ośrodek boryka się z wielkimi kłopotami. Gdyby 

ktoś chciał go wesprzeć, prosimy o kontakt z Januszem Ku-

charczykiem lub Marią Kazimierczyk albo drogą mailową: 

kik@kik.waw.pl. 

Krystyna Engelking 

 

SEKCJA EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Lutowe Spotkanie w Nazarecie poświęciliśmy starotesta-

mentowej historii Mojżesza i przejścia Żydów przez Morze 

Czerwone. Długie opowiadanie rozpoczęliśmy od narodzin 

Mojżesza i wejścia do rodziny faraona. W wieku 40 lat Moj-

żesz uświadomił sobie swoją przynależność narodową  

i porzucił egipskie zaszczyty. Jednak na wezwanie Boże wró-

cił na dwór faraona i zażądał wypuszczenia Żydów  

z Egiptu. Dopiero ostat-

nia z 9 plag egipskich 

rzuconych przez Boga 

na zuchwałego faraona 

zmiękczyła jego serce  

i wreszcie wydał zgodę 

na wyjście narodu ży-

dowskiego  

z niewoli egipskiej.  

 

Ledwo jednak Żydzi ru-

szyli w drogę, faraon 

pożałował swojej decy-

zji i wysłał rydwanami 

wojsko, by przyprowa-

dziło ich z powrotem. 

Tymczasem naród wy-

brany doszedł nad Mo-

rze Czerwone i 

stanąwszy nad nim miał 

wodę przed sobą, 

a uzbrojonych Egipcjan 

za sobą. Wtedy mocą 

Bożą Mojżesz nakazał 

wodom rozstąpić się. 

Żydzi przeszli suchą 

nogą, a goniące ich woj-

ska egipskie zostały za-

topione. Po wejściu na 

pustynię Żydzi zaczęli 

cierpieć pragnienie 

i głód. Znów Boża po-

moc okazała się nieza-

stąpiona: uderzona laską 

przez Mojżesza skała 

trysnęła źródlaną wodą, 

a codziennie rano 

manna z niebios dawała 

pożywienie. Stanąwszy 

obozem pod Górą Ho-

reb Mojżesz wyszedł na nią. Tam otrzymał od Boga tablice 

kamienne z nowym prawem – 10 przykazaniami Bożymi, 

które odtąd Żydzi mieli pielęgnować.  
 

Inscenizacja była bogata w szczegóły i postacie. Tym razem 

chętnych do odegrania ról nie zabrakło, a przejście przez 

Morze Czerwone stało się główną atrakcją. Choć i manna  

w postaci deszczu kukurydzianych chrupków smakowała 

wszystkim bardzo dobrze. Inscenizacji towarzyszyła pio-

senka o Mojżeszu, wyliczająca kolejne jego działania. 
  

Po owocowym posiłku nastąpił karnawałowy konkurs  

z nagrodami, po którym przystąpiliśmy do prac ręcznych. 

Dzieci wykonały laurkę w kształcie serca, którą na Dzień 

św. Walentego mogły ofiarować kochanej osobie. 

Alicja Gronau-Osińska 

fot. Bożena Kalwarczyk 

 

 

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
 

Ahoj, 

Poniżej obiecana w zeszłym Informatorze informacja  

na temat szkółki! 
 

Szkolenie na patent Żeglarza Jachtowego w Santa Marii! 

Zapraszamy na szkolenie w pełni przygotowujące do Pań-

stwowego Egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego.  

Szkolenie będzie podzielone na dwa etapy.  
 

Pierwszy to spotkania w Warszawie o charakterze teoretycz-

nym. Materiał, który należy opanować przed egzaminem jest 

obszerny. Z tego powodu tradycyjnie na przełomie wiosny 

i lata odbędzie się cykl wykładów teoretycznych umożliwia-

jących uczestnikom zapoznanie się z materiałem, 
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a następnie jego odświeżenie już w trakcie trwania szkolenia 

praktycznego. 
 

Druga część to szkolenie praktyczno-teoretyczne nad Zale-

wem Zegrzyńskim, zakończone egzaminem państwowym. 

Szkolenie praktyczne odbędzie się w terminie 18.08-

02.09.2018. Ma ono na celu przede wszystkim zdobycie 

umiejętności pozwalających na samodzielne i bezpieczne 

kierowanie jachtem. Zakres szkolenia: manewrowanie jach-

tem pod żaglami, manewrowanie jachtem na silniku, prace 

bosmańskie, ratownictwo wodne w praktyce. Szkółkę będzie 

prowadził Michał Borkowski. 
 

UWAGA: Aby podejść do Egzaminu na patent żeglarza jach-

towego należy mieć ukończone 14 lat do dnia przeprowa-

dzenia egzaminu. 
 

Więcej informacji nt. zapisów na obozy w tym szkółki 

na stronie www.santa-maria.pl/index.php/obozy-2018  
 

W lutym został wysprzątany i przygotowany do sezonu re-

montowego hangar na Krakowiaków. Od marca ruszamy 

z remontami. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 

do pracy przy naszych łódkach. 10 marca planujemy zorga-

nizować wyjazd do Wolicy i przywitać się z ośrodkiem po zi-

mie. Przygotujemy go na nadchodzący sezon, sprawdzimy 

narzędzia i materiały oraz rozpiszemy szczegółowy plan 

prac. Więcej informacji wkrótce! 

Zarząd Santa Marii 

 

 

SEKCJA MAŁŻEŃSKA 
 

Oto najbliższe terminy rekolekcji dla małżeństw.  

• 16-18 marca 2018 w Laskach (tel. 692 699 327); 

• 6-8 kwietnia 2018 w Masłońskich k/Częstochowy 

(tel. 605 313 526); 

• 20-22 kwietnia 2018 w Laskach (tel. 692 699 327). 
 

Zapraszamy pary, które chcą zbliżyć się do siebie, odświeżyć 

zachwyt nad sobą, uciec na weekend od dzieci ;) lub rozwią-

zać konflikt. 
 

Więcej informacji na www.malzenstwo.pl 

Magda Bedzia Wicher 

 

 

SEKCJA ESPERANTO 
 

Spotkanie lutowe poświęciliśmy porządkowaniu zbiorów bi-

blioteki esperanckiej, tj. skatalogowaniu posiadanych ksią-

żek i czasopism.  
 

Na spotkanie marcowe zapraszamy w piątek 23 marca, 

na którym omówimy naszą tradycję w świętowaniu Zmar-

twychwstania Pańskiego, złożymy sobie wielkanocne życze-

nia. 

Bohdan Wasilewski 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
 

W marcu poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne dnia 

piątego, początek o godz. 18, w kościele luterańskim przy 

pl. Unii Lubelskiej. 

Szczęśliwego Wielkiego Postu!                   

Jan Turnau 

 

 

50. ROCZNICA MARCA ‘68 
 

Szanowni Państwo! 

W tym roku mija 50 lat od tragicznych wydarzeń marca 1968 

roku, gdy w naszej Ojczyźnie w wyniku kryzysu politycznego 

rozpoczęto kampanię antysemicką. Chcemy pamiętać o tych 

wydarzeniach, by nigdy już się nie powtórzyły.  
 

Zapraszamy na wybrane wydarzenia towarzyszące obcho-

dom pięćdziesiątej rocznicy Marca ’68. Po więcej informacji 

i szczegółów zapraszamy na stronę internetową Klubu Inte-

ligencji Katolickiej.  
 

8 marca: 

• złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marzec ’68, 

która znajduje się na kampusie przy Krakowskim Przed-

mieściu obok bramy głównej UW – godz. 12.00, 

• referat „Marzec ’68 po pół wieku: oceny, interpretacje 

i manipulacje”, który wygłosi prof. Jerzy Eisler – 

godz. 13.00, dawna Biblioteka Uniwersytecka, 

• debata „Marzec 1968 dziś. Rozmowa pokoleń” – 

godz. 15.00, dawna Biblioteka Uniwersytecka, 

W debacie wezmą udział: prof. Włodzimierz Borodziej, 

prof. Karol Modzelewski, prof. Małgorzata Szpakowska, 

dr Karolina Wigura i Anna Dobrowolska, studentka 

MISH. Dyskusję będzie moderował dr hab. Błażej Brzo-

stek.   

• spotkanie z Adamem Michnikiem, rozmowę poprowa-

dzą dr Joanna Wawrzyniak z Instytutu Socjologii UW 

oraz prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Ży-

dów Polskich POLIN – godz. 17.00, Sala Kolumnowa, In-

stytut Historyczny, 

• spotkanie z uczestnikami Marca ’68: Ireną Lasotą, 

prof. Bronisławem Czarnochą, Jerzym Kaniewskim 

oraz prof. Marianem Srebrnym, z inicjatywy NZS 

oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – godz. 

18.00, Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego, 

• koncert „Świat w obłokach” Teatru Hybrydy UW – 

godz. 20.00, dawna Biblioteka Uniwersytecka. 

Inne dni: 

• 6 marca, godz. 15.00-19.00, Wydział Fizyki, wydarzenie 

„Marzec 1968 na Wydziale Fizyki i Matematyki – 50 lat 

później”, podczas którego z prelekcjami wystąpią prof. 

Andrzej Friszke i Mikołaj Grynberg. Zaplanowano rów-

nież m.in. dyskusję, w której wezmą udział: prof. Iwo 

Białynicki-Birula, prof. Bronisław Czarnocha, prof. Maria 

Dworzecka, prof. Ewa Skrzypczak i Henryk Wujec. 
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• 9 marca – 29 września, wystawa „Obcy w domu. Wokół 

Marca ‘68” prezentowana w Muzeum POLIN.  

• 20 marca, godz. 17.00, aula dawnej Biblioteki Uniwersy-

teckiej, wykład prof. Andrzeja Friszkego o wydarzeniach 

Marca ’68. 

Informacje ze strony www.uw.edu.pl/50-rocznica-marca-

68-plan-uroczystosci/. Wybór informacji sekretariat KIK. 

 

PROJEKT 

„ROZWÓJ ARCHIWUM KIK 2017” 
 

W grudniu zakończyliśmy drugi etap prac nad uporząd-

kowaniem archiwum klubowego. Projekt ten trwał przez 

pół roku i wzięło w nim udział kilkanaście osób.  
 

Opracowano i zabezpieczono nowo włączaną dokumen-

tację pisemną o wielkości 4,5 m.b. W ten sposób cały za-

sób, tj. 17 m.b., swoim zakresem czasowym obejmuje 

historię KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do cza-

sów współczesnych. Znajduje się w nim nie tylko doku-

mentacja zebrań władz Klubu (m.in. sprawozdania, 

stenogramy, protokoły), ale również materiały dotyczące 

codziennego funkcjonowania Klubu i jego sekcji (m.in. 

programy, korespondencja).  
 

W ramach realizacji projektu dokonano także odpowied-

niego zabezpieczenia nowo włączanego zasobu archiwal-

nego Klubu poprzez umieszczenie go w nowych, 

bezkwasowych teczkach, mających zabezpieczyć papier 

przed zniszczeniem. Usunięto również metalowe ele-

menty, które już powodowały niszczenie dokumentacji 

(poprzez korozję). Również poszczególne strony doku-

mentacji zostały ponumerowane (paginacja).  
 

W ramach prac nad dokumentacją fotograficzną włą-

czono do Archiwum KIK kolekcję 1500 zdjęć. Fotografie 

zostały ułożone w grupy rzeczowe i jednostki archiwalne 

oraz skatalogowane. W dużym stopniu udało się je rów-

nież szczegółowo opisać. Kolekcja ta została również wła-

ściwie zabezpieczono poprzez umieszczenie ich w 

odpowiednich obwolutach. Rozpoznanie tak dużego 

zbioru nie byłoby możliwe bez pomocy grupy wolonta-

riuszy członków Klubu oraz historyków, którzy poświęcili 

swój czas, aby rozpoznać poszczególne osoby przedsta-

wione na fotografiach oraz miejsce i czas ich zrobienia. 

Serdecznie dziękujemy za tę pomoc. 
 

Opracowano dwa inwentarze: zbioru dokumentów  

i zbioru fotografii. Inwentarze są do wglądu w siedzibie 

Klubu. W tej edycji powstał również przewodnik po zaso-

bie archiwalnym, który opisuje zawartość poszczególnych 

serii i podserii. Warto z niego w pierwszej kolejności sko-

rzystać, gdyż są w nim również wskazówki, gdzie może 

znajdować się materiał uzupełniający zawarty  

w innych seriach. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Naczel-

nej Dyrekcji Archiwów Państwo-

wych za udzielone dotacje, które 

umożliwiły nam wykonanie tej 

pracy, w ramach realizacji zadania 

publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016” 

oraz „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. 

W imieniu zespołu archiwistów Klubowych 

Witold Kunicki-Goldfinger 

 

MAM POMYSŁ 2017/2018 
 

Dziękujemy za wszystkie złożone dotychczas projekty. Jeste-

śmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania oraz kreatyw-

ności zespołów młodzieżowych, które zgłosiły się do nas. 

Obecnie wspieramy cztery projekty: Pokój zagadek "Podróże 

księdza Falkowskiego" (pokój zagadek przystosowany dla 

młodzieży z wadą słuchu), „Festiwal Artystyczny Zamoyskiej 

Awangardy” (dla zespołów z całej Warszawy), „Sen o War-

szawie” (teledysk do własnego cover’u piosenki „Sen o War-

szawie”) i „KolumbON” (konkurs recytatorski, który promuje 

prozę pokolenia „Kolumbów”).  

Zachęcamy Was do angażowania się w wolontariat. Stwa-

rzamy przestrzeń, w której przekazujemy Wam inicjatywę 

i pozwalamy realizować własne pomysły. Możecie być inspi-

racją, nadzieją lub wsparciem dla innych. Wszystkie po-

trzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej 

projektu. Odwiedźcie stronę i znajdźcie nas na Facebooku:  

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

www.facebook.com/mampomysl 

Czekamy na was! Zgłaszajcie swoje pomysły! 

Jerzy Biderman, doradca projektowy 

 

KOALICJA PO SĄSIEDZKU 

 
Polecamy spotkanie z Anne Applebaum i prezentację jej 

książki „Czerwony głód”, 2 marca (18.00 – 20.00), Ukraiński 

Dom w Warszawie (ul. Zamenhofa 1). 

Spotkanie poprowadzi Prof. dr hab. Tomasz Stryjek. Organi-

zatorzy: Fundacja "Nasz Wybór" wraz z partnerami Związkiem 

Ukraińców w Polsce i Wydawnictwem Agora. 
 

„Czerwony głód” (oryg. Red Famine) to wstrząsająca opowieść 

o Wielkim Głodzie na Ukrainie, który jest jednym  

z największych obok Holocaustu aktów zbrodni przeciwko 

ludzkości w Europie XX wieku. Książka miała swoją światową 

premierę w październiku 2017 r. W Polsce ukaże się nakładem 

Wydawnictwa Agora 28 lutego 2018 r. Przełożyły Barbara Ga-

domska i Wanda Gadomska. 
 

Zapraszamy! 

Zespół Koalicji “Po Sąsiedzku” 



Wiemy, że Klub może liczyć na swoich Członków 

i Przyjaciół, dlatego zwracamy się do Państwa o pamięć 

przy składaniu deklaracji podatkowych za rok 2017 

i przekazanie 1% podatku na cele statutowe KIK!  

Dzięki tym środkom możemy jeszcze więcej! 

Dziesiątki inspirujących spotkań • Różnorodna praca 15 sekcji • 

Innowacyjne projekty • Obozy i wyjazdy • Siedziba zawsze otwarta 

dla wszystkich Członków • Biuro czynne 60 godzin w tygodniu • 

Zgrany zespół pracowników • Prace, ulepszenia, remonty 
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