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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, 
Święta Wielkiej Nocy, które zawsze są 

okazją do lepszego zrozumienia naszej 

wiary, w tym roku dodatkowo będą 

poprzedzać uroczystość kanonizacji 

dwóch wielkich Papieży. Dzięki ich 

reformom i lepszemu zrozumieniu 

szybko zmieniającego się świata, 

Kościół ma szansę na coraz większy 

udział w kształtowaniu 

ogólnoświatowej cywilizacji. Nasza 

głęboka wdzięczność za tych 

wspaniałych ludzi Kościoła powinna 

iść w parze z poznawaniem głoszonej 

przez nich nauki Kościoła. A to 

powinno owocować pogłębionym 

poczuciem odpowiedzialności za 

naszych bliźnich i solidarnością z tymi, 

którzy żyją w biedzie, z 

niepełnosprawnymi, z zagubionymi i 

pozbawionymi nadziei. Sądzę, że 

właśnie głównym przesłaniem 

głoszonym do nas z Krzyża jest 

wezwanie do odkrycia w sobie 

solidarności z każdym człowiekiem, 

solidarności, która jest 

współodpowiedzialnością za zło w 

świecie, ale jednocześnie jest radością 

z każdego dobra. Ta solidarność każe 

nam pomagać naszym braciom na 

Ukrainie, którzy jako pierwsi 

odczuwają boleśnie koniec ery 

pozornego pokoju i złudnego poczucia 

bezpieczeństwa w naszej części świata. 

Przygotowując się do głębokiego 

przeżywania tajemnicy Wielkiego 

Piątku pamiętajmy, że po 

Ukrzyżowaniu i pustce Wielkiej 

Soboty nadchodzi poranek 

Zmartwychwstania, który przynosi 

nadzieję i radość. Do zobaczenia na 

liturgii Triduum Paschalnego. 
Joanna Święcicka 

 

środa, 9 kwietnia, godzina 18.00, ul. Freta 20/24A, siedziba KIK 

 

NIEDOSTRZEŻONY CUD JANA PAWŁA II  
 

 ROLA PAPIEŻA W PROCESIE PRZEMIAN DEMOKRATYCZNYCH 

W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 
 

 w dyskusji udział wezmą  

Adam Michnik, Henryk Wujec i o. Maciej Zięba OP 
  

 

środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK 
 

CYKL PAPIESKI 
 

„Jan XXIII oczami świadka” (prowadzenie Jan Turnau) – 2 kwietnia, godz. 17.30, 

siedziba KIK 

 „Jan XXIII papież pokoju” (prowadzenie ks. Andrzej Gałka), po wykładzie 

prezentacja filmu o Janie XXIII – 23 kwietnia 

 Wykład odbędzie się przed Kościołem św. Anny przy Pl. Zamkowym w 

specjalnym namiocie „Strefa Jana Pawła II” o godzinie 16.00. 
 

 

wtorek, 15 kwietnia, godzina 17.00, ul. Freta 20/24A, siedziba KIK 
 

POLSKA, NASZ WSPÓLNY DOM 
Spotkanie z przedstawicielami społeczności tatarskiej w momencie aneksji Krymu  

 

W spotkaniu udział wezmą m.in.: 

   Jan Adamowicz - prezes Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej 

   dr Artur Konopacki - historyk z Uniwersytetu Białostockiego 

   Michał Sulkiewicz - scenograf filmowy 

   Lenur Kerymow - prawnik, dziennikarz z Fundacji Helsińskiej, przebywający 

w Polsce od 2001 roku. 
 

 

wtorek, 1 kwietnia 2014 r., g. 18.00, kościół środowisk twórczych, pl. Teatralny 
 

KRYTYCZNA WIERNOŚĆ. JAKIEGO KATOLICYZMU 

POLACY POTRZEBUJĄ 
Spotkanie poświęcone nowej książce Zbigniewa Nosowskiego 

 

Więcej informacji na stronie 11 
 

poniedziałek 7 kwietnia 2014 r., godz. 18.00, Dom Literatury w Warszawie, 

Krakowskie Przedmieście 87/89 
 

O JANIE PAWLE II 
Spotkanie promocyjne książki „Nie stracić wiary w Watykanie. Ze Stefanem 

Frankiewiczem rozmawia Cezary Gawryś”.  
 

Więcej informacji na stronie 11 

 

 
 

Klub Inteligencji Katolickiej – Organizacją Pożytku Publicznego – przekażmy 1% podatku dla KIK 
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 


 
7.04. poniedziałek  

godz. 18.00  

Nabożeństwo ekumeniczne w kościele luterańskim pod wezwaniem Świętej Trójcy - Zaprasza 

Starszy Ekumenista  

Plac Małachowskiego 1  

13.04. niedziela 

godz. 11.45 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus 

Siedziba KIK 

10.04. 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 (stary budynek, wejście od portierni)  

10.04. czwartek 

godz. 19.00 
Spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego” 

Siedziba KIK 

24.04. czwartek  

godz. 18.00  

Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka 

ul. Piwna 9/11  

 

 
 

Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00,  

Księgowość czynna jest w poniedziałek w godz. 13.00-18.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 

W okresie Wielkanocnym Klub w dniach 17 kwietnia – 21 kwietnia będzie NIECZYNNY. 
 

 

 

Triduum Paschalne 
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

 

17 kwietnia godz. 18.00 

Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
 

18 kwietnia godz. 15.00 

Wielki Piątek, Liturgia Męki i śmierci Pana Jezusa 
 

19 kwietnia godz. 22.00 

Wielka Sobota, Wigilia Paschalna sprawowana w Świętą Noc Zmartwychwstania 

 

 

 

W imieniu swoim i całego Zarządu 

chciałam Wam wszystkim złożyć 

najserdeczniejsze życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkiej 

Nocy. Niech głębokie przeżycie 

tajemnicy śmierci na Krzyżu i 

radość Zmartwychwstania da Wam 

– da nam – siłę do podejmowania 

zadań, które stają przed każdym z 

nas. 

 

Joanna Święcicka 
 

rys. Dorota Łoskot-Cichocka 
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE  


LIST KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

DO NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO 

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 

 
Jego Ekscelencja 

Abp Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański, 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

 

 

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie, 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie z wielką 

radością przyjął wiadomość, że nowym 

przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski został 

Ksiądz Arcybiskup. Pragniemy bardzo serdecznie 

pogratulować tego wyboru oraz podziękować za odwagę 

podjęcia trudu kierowania pracami Episkopatu w 

niełatwym dla naszego Kościoła czasie „wcielania w 

życie stylu papieża Franciszka”, jak powiedział Ksiądz 

Arcybiskup. Jesteśmy głęboko przekonani, że – cytując 

słowa Ojca Świętego skierowane do polskich biskupów 

na zakończenie wizyty ad limina apostolorum – 

„Jedność pasterzy w wierze, w miłości, w nauczaniu i 

trosce o dobro wspólne wiernych jest punktem 

odniesienia dla całej wspólnoty kościelnej i dla każdego, 

kto szuka pewnej orientacji w codziennym podążaniu 

drogami Pana”. 

 

Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, troszcząc się 

o formację duchową i intelektualną swych członków, 

zarówno dorosłych jak i młodzieży, stara się powiększać 

szeregi autentycznych świadków wiary i dojrzałych 

obywateli. Ucieszyło nas, że wśród wymienionych przez 

Księdza Arcybiskupa priorytetów na pierwszym miejscu 

znalazły się młodzież i rodzina. To są też najważniejsze 

kierunki naszej aktywności. Świadomi, że „znaczną 

część odpowiedzialności za misję Kościoła Bóg 

powierza świeckim” (Adhortacja Jana Pawła II 

„Christifideles Laici”, punkt 32), deklarujemy gotowość 

wspierania działań Księdza Arcybiskupa, w tym m.in. 

podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 

2016 r. w Krakowie, a także do 1050 rocznicy Chrztu 

Polski. 

 

Pragniemy życzyć Księdzu Arcybiskupowi opieki 

Ducha Świętego oraz sił i wytrwałości w służbie Ludowi 

Bożemu w Polsce, a zapewniając o modlitwie łączymy 

wyrazy głębokiego szacunku i oddania. 

 

 

W imieniu Zarządu KIK 

Joanna Święcicka 

Prezes 

 

Warszawa, 17 marca 2014 







POŻEGNANIE 

 

 
 

W czwartek 20 marca 2014 roku zmarł profesor Andrzej 

Grzegorczyk, światowej sławy logik i wybitny filozof, 

wieloletni członek Klubu Inteligencji Katolickiej w 

Warszawie.  

Andrzej Grzegorczyk urodził się 22 sierpnia 1922 r. w 

Warszawie. Syn Piotra Grzegorczyka, historyka 

literatury polskiej. Uczęszczał najpierw do gimnazjum 

im. Reytana a następnie do gimnazjum księży 

dolorystów „Przyszłość”. W czasie wojny studiował na 

tajnych kompletach uniwersyteckich. Wówczas jego 

wykładowcami byli m.in. Czesław Białobrzeski z fizyki, 

Władysław Tatarkiewicz z filozofii i ks. Jan Salamucha 

z logiki. 

Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim w batalionie 

„Gustaw”. Pełnił służbę w Śródmieściu i na Starówce, 

gdzie został ranny od wybuchu niemieckiego czołgu 

pułapki. 

Po wojnie ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Następnie, w latach 1946-1948 był 

asystentem prof. Władysława Tatarkiewicza i 

sekretarzem redakcji „Przeglądu Filozoficznego”. W 

1950 roku napisał pracę doktorską z matematyki pt. „On 

topological spaces in Topologies without Points” pod 

kierunkiem prof. Andrzeja Mostowskiego na 

Uniwersytecie Warszawskim. Następnie pracował w 

Instytucie Matematyki PAN i na UW. 

Profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1961 

r. a zwyczajnym w 1972 r. Uznawany jest za 

najwybitniejszego kontynuatora polskiej szkoły 

logicznej, jak i lwowsko-warszawskiej szkoły 

filozoficznej. Uzyskał cenione na świecie wyniki w 

badaniach teorii funkcji rekurencyjnych. W światowej 

literaturze funkcjonuje termin „hierarchii 

Grzegorczyka”, określającej zależności pomiędzy 
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funkcjami. Jego podręczniki logiki tłumaczone były 

zarówno na angielski i francuski jak i rosyjski. 

W 1964 r. jako jeden z pierwszych Polaków dotarł do 

wspólnoty w Taizé we Francji. Od tego czasu datują się 

systematyczne kontakty kręgów polskiej inteligencji z 

tym ekumenicznym ośrodkiem. Był aktywnym 

członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, 

w 1977 r. został powołany w skład zarządu. 

 

W 1974 r. podjął badania filozoficzne i przeniósł się do 

Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W 1982 r. został 

kierownikiem Pracowni Etyki w tej placówce. Czynnie 

uczestniczył w międzynarodowym i krajowym życiu 

filozoficznym. Wykładał m.in. w Holandii i Włoszech. 

Szczególnie zależało mu na kontaktach naukowych z 

kolegami z ZSRR, a potem Rosji i Ukrainy. Był 

członkiem Międzynarodowego Instytutu Filozofii w 

Niemczech i Polskiej Akademii Umiejętności. W 2010 r. 

otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 

Blaise Pascala w Clermont-Ferrand (Francja). 

 

Jako filozof zajmował się przede wszystkim 

antropologią filozoficzną i etyką. Jego prace w tym 

zakresie starają się łączyć inspirację chrześcijańską z 

racjonalistyczną tradycją filozoficznej szkoły lwowsko-

warszawskiej. W swych licznych pracach argumentował, 

że epoka współczesna z jej rozwojem technologicznym 

stwarza nowe wyzwania przed człowiekiem. Sprostanie 

im wymaga zarówno właściwej postawy etycznej, w 

szczególności zdolności do poświęcenia dla innych, 

świadomego samoograniczenia ale także postawy 

racjonalistycznej. Sam dawał temu najlepsze 

świadectwo będąc człowiekiem nad wyraz skromnym, 

prostolinijnym i otwartym na innych. Jednocześnie 

charakteryzowała go niezwykła autonomia i 

konsekwencja w myśleniu. Obcy był mu jakikolwiek 

rodzaj konformizmu: środowiskowego czy politycznego. 

 

Był gorącym orędownikiem działań ekumenicznych, w 

szczególności na polu katolicko-prawosławnym. W 

latach siedemdziesiątych nawiązał współpracę z o. 

Aleksandrem Mieniem z Moskwy, wybitnym 

prawosławnym duszpasterzem niezależnie nastawionych 

tamtejszych intelektualistów. Warszawskie mieszkanie 

prof. Grzegorczyka przez wiele lat było miejscem 

spotkań intelektualistów rosyjskich z kręgami polskiej 

inteligencji katolickiej. 

Zarazem, wśród polskich kręgów demokratycznej 

opozycji, propagował ideę walki bez przemocy „non-

violence”. Organizował przyjazdy do polski 

zagranicznych ekspertów w tej dziedzinie, w 

szczególności Jean Goss’a z Wiednia, który z jego 

inicjatywy spotkał się z Lechem Wałęsą w samych 

początkach istnienia „Solidarności”. W 1991 r. – zaraz 

po upadku ZSRR – Grzegorczyk zorganizował 

międzynarodowe sympozjum o „non-violence” w 

Moskwie, z udziałem wielu wybitnych reprezentantów 

tego ruchu z całego świata. 

Mieszkanie prof. Grzegorczyka na przełomie lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było jednym z 

punktów w stolicy, gdzie odbywały się niezależne 

wykłady tzw. Uniwersytetu Latającego 

zorganizowanego przez Towarzystwo Kursów 

Naukowych. 

W maju 2013 r. został uhonorowany doktoratem honoris 

causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 

1997 za wybitne zasługi dla nauki polskiej został 

odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. 

 

Autor ok. 20 książek i około dwustu innych publikacji 

naukowych. Napisał m.in.: „Zarys logiki 

matematycznej”, „Logika popularna”, „Zagadnienia 

rozstrzygalności”, „Zarys arytmetyki teoretycznej”, 

„Mała propedeutyka filozofii naukowej”, „Logic - a 

Human Affair”, „Wprowadzenie w filozofię 

racjonalistyczną”, „Schematy i człowiek”, „Moralitety”, 

„Filozofia czasu próby”, „Etyka w doświadczeniu 

wewnętrznym”, „Życie jako wyzwanie”, „Psychiczna 

osobliwość człowieka”, „Europa – odkrywanie sensu 

istnienia”. 

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość 

wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. 

Amen. 

 

(Info. za KAI) 

 


 

SPOTKANIE RADY POROZUMIENIA 

KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Tegoroczne spotkanie Rady Porozumienia Klubów 

odbyło się w Warszawie w sobotę,  

15 marca, w klasztorze SS. Franciszkanek Służebnic 

Krzyża, przy ul. Piwnej 9/11. Rolę gospodarzy pełnili 

przedstawiciele KIK-u warszawskiego Krzysztof 

Ziołkowski i Stanisław Latek.  

Spotkanie rozpoczęto modlitwą. Przed rozpoczęciem 

właściwych obrad, którym z powodu nieobecności 

aktualnego przewodniczącego Rady, Zbigniewa Mortka 

przewodniczył Antoni Winiarski, a w których 

uczestniczyli prezesi, bądź przedstawiciele KIK-ów z 

Chrzanowa, Częstochowy, Katowic, Koszalina, Łodzi, 

Olsztyna, Płocka, Szczecina, Torunia i Warszawy – 

sekretarz Rady poinformował zebranych o ustaleniach 

organizacyjnych dotyczących przerwy na posiłek, 

przewidywanego terminu zakończenia spotkania i o 

nadesłanych usprawiedliwieniach nieobecności 

przedstawicieli kilku Klubów.  

Proponowany porządek spotkania przewidywał 

następujące punkty: 

1. Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II: udział 

Klubów w uroczystościach w Polsce i w Rzymie. 
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2. Program Pielgrzymki Klubów na Jasną Górę i 

spotkania prezesów Klubów w dniu  

7 czerwca br. 

3. Udział KIK-ów w IV Kongresie Ruchów i 

Stowarzyszeń Katolickich - 14 czerwca 2014 r. 

4. Informacja KIK-u warszawskiego o udziale tego 

Klubu w uroczystościach rocznicowych związanych z 

25-leciem III RP. 

5. Inne ważne inicjatywy Klubów - podjęte i planowane. 

6.Dyskusja na temat możliwości i ewentualnego terminu 

konferencji na temat tożsamości KIK-ów. 

7. Sprawy różne. 

 

Przedstawiciele kilku Klubów (warszawskiego, 

katowickiego, koszalińskiego, płockiego) poinformowali 

zebranych o inicjatywach i działaniach podejmowanych 

w związku  

z kanonizacją Jana XXIII i Jana Pawła II. Należą do 

nich: pielgrzymki do Rzymu, prelekcje i spotkania 

przygotowujące dane społeczności do uroczystości 

kanonizacyjnych, lokalne pielgrzymki „śladami Jana 

Pawła II”, wieczory poezji. KIK z Lubaczowa 

poinformował drogą mailową  

o wydaniu specjalnego numeru miesięcznika TERAZ, 

poświęconego w całości Janowi Pawłowi II. 

Przedstawiciele KIK-u warszawskiego poinformowali o 

spotkaniach/debatach z cyklu "Myśląc z Wojtyłą…”, 

które odbywają się co miesiąc w Domu Arcybiskupów 

Warszawskich. Współorganizatorem tych spotkań jest 

KIK warszawski. 

 
Sekretarz Rady zapoznał zebranych z ciekawą i ważną 

inicjatywą pod nazwą Kanonizacyjna Akcja 

Miłosierdzia. Oto fragment informacji, którą na adres 

sekretarza Rady Porozumienia przesłała Fundacja Dzieło 

Nowego Tysiąclecia: „Od 9 marca można na stronie 

internetowej www.iskramilosierdzia.pl publikować oraz 

czytać krótkie wpisy związane ze Świętym Papieżem 

Polakiem. Ujęte w formy podziękowań, próśb  

i postanowień stworzą niepowtarzalny, zbiorowy akt 

zawierzenia Bogu. Niedługo przed kanonizacją bł. Jana 

Pawła II i bł. Jana XXIII wpisy zostaną wydrukowane i 

zebrane w postaci pamiątkowej Księgi. Księga natomiast 

zostanie przewieziona do Watykanu i złożona tam 

podczas uroczystości kanonizacyjnych, jako duchowy 

dar Polaków. W związku z tym chciałbym zaprosić 

Państwa do włączenia się w projekt poprzez 

rozpowszechnienie informacji o możliwości złożenia 

wpisu na stronie www.iskramilosierdzia.pl poprzez 

zamieszczenie na zaprzyjaźnionych stronach 

internetowych formularza lub banneru z odnośnikiem 

umożliwiającym dodawanie wpisów do Księgi”. 

 

Także Prezydium Rady gorąca zachęca wszystkie Kluby 

do rozpowszechnienia przedstawionej akcji. Informacja 

o projekcie przesłana zostanie drogą mailową do 

Klubów, które korzystają z tej formy komunikacji. 

Tegoroczna, już XXXIV Pielgrzymka KIK-ów na Jasną 

Górę, ma się odbyć 7 czerwca. Szczegółowy program 

jest dopiero opracowywany. W dyskusji, jaka została 

przeprowadzona, zaproponowano, aby z prośbą o 

sprawowanie Mszy Świętej i wygłoszenie wykładu 

zwrócić się do następujących biskupów: G. Rysia, D. 

Muskusa, W. Polaka, A. Czai, D. Zimonia,  

J. Kupnego, W. Meringa. Antoni Winiarski powiedział, 

że abp Wiktor Skworc z Katowic nie może przybyć do 

Częstochowy w dniu 7. czerwca. 

 

Temat wystąpienia powinien określić sam prelegent, ale 

byłoby dobrze, gdyby nawiązał do tematyki rodziny oraz 

nowych elementów w nauczaniu papieża Franciszka. 

Kolejna propozycja zakłada, że z prośbą o wygłoszenie 

wykładu na temat roli KIK-ów w przemianach roku 

1989 KIK warszawski zwróci się do prof. A. Friszkego. 

Ustalono, że prezes KIK-u krakowskiego Zbigniew 

Mortek zwróci się do biskupów G. Rysia  

i D. Muskusa z prośbą o wygłoszenie referatu i w 

zależności od odpowiedzi Prezydium Rady 

Porozumienia podejmie dalsze rozmowy z innymi 

biskupami oraz starania o przygotowanie ostatecznego 

programu Pielgrzymki. Rozważania Drogi Krzyżowej 

przygotuje KIK z Krakowa, natomiast modlitwę 

powszechną - KIK z Łodzi. Do czytań i śpiewu psalmu 

zgłosili się członkowie Klubów z Katowic i Płocka. Po 

zakończeniu właściwej Pielgrzymki odbędzie się 

spotkanie Prezesów Klubów (lub upoważnionych 

przedstawicieli Klubów). Prezes Klubu 

częstochowskiego Kazimierz Świtalski poinformował o 

pewnych logistycznych aspektach Pielgrzymki i 

zobowiązał się, że wkrótce, czyli po zamknięciu 

programu, prześle do wszystkich Klubów ostateczny 

program tegorocznej Pielgrzymki. 

Stanisław Latek zapoznał zebranych z programem IV 

Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który 

odbędzie się 14 czerwca 2014 r. Warto zauważyć, że 

współprzewodniczącym obrad IV Kongresu będzie dr 

Krzysztof Ziołkowski, a za dokumentację fotograficzną 

Kongresu odpowiada dr Antoni Winiarski. 

Zainteresowanie uczestnictwem w Kongresie wyrazili 

przedstawiciele Klubów z Warszawy, Torunia, 

Szczecina i Chrzanowa. Informację o udziale Klubu 

warszawskiego w uroczystościach rocznicowych 

związanych z 25-leciem III RP złożyli K. Ziołkowski i 

S. Latek. Podkreślali konieczność upamiętnienia 

zwłaszcza tych rocznic, które dotyczą wydarzeń, 

mających znaczenie dla historycznych przemian w 

Polsce. Chodzi w szczególności o pierwsze wolne 

wybory, zaprzysiężenie rządu Tadeusza Mazowieckiego 

oraz Mszę Świętą Pojednania w Krzyżowej. KIK 

warszawski zamierza organizować obchody rocznicowe 

w porozumieniu z odpowiednimi urzędami 

państwowymi. Jak donosi w mailu skierowanym do 

uczestników opisywanego spotkania Jerzy Czekalski, 

także KIK w Lubaczowie będzie organizował 

uroczystości upamiętniające powołanie w tym mieście 

http://www.iskramilosierdzia.pl/
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Komitetu Obywatelskiego, w którego skład wchodzili 

działacze miejscowego KIK-u. Przedstawiciele 

wszystkich obecnych na spotkaniu Klubów złożyli 

krótkie informacje  

o prowadzonych lub planowanych w ich 

stowarzyszeniach inicjatywach i działalności. Oto 

niepełna lista tych przedsięwzięć: pielgrzymki, Dni 

Kultury Chrześcijańskiej, różnego rodzaju konkursy 

(recytatorskie, plastyczne), nabożeństwa, odczyty i sesje, 

kręgi biblijne, spotkania formacyjne, spotkania z 

młodzieżą, praca w sekcjach tematycznych i 

terenowych, tygodnie ekumeniczne, wyjazdy na imprezy 

kulturalne, współuczestniczenie w wydarzeniach 

diecezjalnych (synody, kongresy), promocja książek, 

zbiórki na działalność misyjną, pomoc 

niepełnosprawnym, współpraca z uniwersytetami III 

wieku, festyny parafialne, organizacja wystaw, Dni 

Życia, rekolekcje, wspomaganie misjonarzy.  

Sekretarz Porozumienia przypomniał, że postulat 

zorganizowania konferencji o tożsamości KIK-ów 

zgłaszany jest od dwóch lat. Propozycja ta była 

dyskutowana na kilku ostatnich posiedzeniach Rady 

Porozumienia, podczas spotkań w Częstochowie oraz na 

spotkaniu Prezesów uczestniczących w uroczystościach 

jubileuszowych KIK-u w Lubaczowie. W lipcu 2013 

Prezydium Rady Porozumienia opracowało wstępny 

program konferencji  

i zaproponowało datę tego spotkania (23-24 listopada 

2013 r.). Jesienią 2013 roku władze Klubu 

warszawskiego wystąpiły z wnioskiem, aby termin 

konferencji przesunąć na wiosnę 2014 r. Z kolei w 

styczniu 2014 większość członków Zarządu KIK-u w 

Warszawie opowiedziała się za przesunięciem terminu 

konferencji na 2015 rok. Jako powód tej decyzji uznano 

konieczność przygotowania się do uroczystości 

kanonizacyjnych Jana Pawła II oraz do obchodów 

rocznic wielu historycznych wydarzeń, które miały 

miejsce w roku 1989 i 2004. Nie bez znaczenia są także 

finansowe aspekty organizacji konferencji. Jednocześnie 

władze Klubu warszawskiego z mocą podkreślają, że 

czują powinność zorganizowania konferencji, w której 

mogłyby uczestniczyć wszystkie istniejące w Polsce 

Kluby Inteligencji Katolickiej. Obecni na spotkaniu 

przedstawiciele Klubów przyjęli stanowisko KIK-u 

warszawskiego ze zrozumieniem. 

W związku z wyborem Księdza Arcybiskupa Stanisława 

Gądeckiego na przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski zebrani uchwalili tekst listu 

gratulacyjnego do Księdza Arcybiskupa. Spotkanie 

Rady Porozumienia zakończono modlitwą. 

Stanisław Latek  

sekretarz Rady Porozumienia 










KOMUNIKAT SEKCJI 

WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ 
 

Wydarzenia na Ukrainie powodują, że pracy w Sekcji 

nie brakuje. Co udało nam się zrobić w ostatnim 

miesiącu: 
 

• Dzięki włączeniu się władz samorządowych i 

osobistemu zaangażowaniu Prezydentów Wrocławia p.  

Rafała Dudkiewicza i Poznania p. Ryszarda Grobelnego 

udało nam się zorganizować leczenie dla wszystkich 

rannych, którzy nie zdążyli zostać objęci rządowym 

programem pomocy. 

• Mamy deklaracje wielu marszałków województw i 

prezydentów miast, że są gotowi przyjąć i pokryć koszty 

leczenia rannych. Najbardziej wzruszająca była 

deklaracja samorządowców z Brwinowa, którzy 

powiedzieli, że chociaż nie mają szpitala, nie mają 

pieniędzy, ale mogą pokryć koszty leczenia choćby 

jednego poszkodowanego, bo radni zadeklarowali, że 

zrzekną się swojego uposażenia. 

• W Warszawie wielu rannych po wyjściu ze szpitala 

znalazło opiekę w naszych klubowych rodzinach, gdzie 

mogą spokojnie dochodzić do pełni zdrowia. 

• Do kilkorga rannych pomogliśmy zorganizować 

przyjazd ich najbliższych z Ukrainy. Oni też zamieszkali 

w naszych rodzinach.     

• Zbiórka na konto przyniosła już 81 tysięcy złotych. 

• Plecaki resuscytacyjne, których zakup sfinansował 

samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

skompletowali lekarze z Zakonu Kawalerów 

Maltańskich. Wraz z innymi lekami i środkami 

opatrunkowymi plecaki te zostały dostarczone w 

najbardziej zagrożony rejon południowo-wschodniej 

Ukrainy. Tam też został rozstawiony przekazany przez 

nas szpital polowy. 

• Przygotowujemy się do akcji wysyłania paczek dla 

potrzebujących rodzin z Ukrainy. 

• Uczestniczymy jako organizacja w zespole ds. pomocy 

Ukrainy, zorganizowanym przy Ministerstwie Pracy i 

Polityki Społecznej przez ministra Kosiniaka-Kamysza. 

• Pięknym przykładem tego, że ofiarowana jakiemuś 

środowisku pomoc jest przekazywana dalej, była 

inicjatywa naszych przyjaciół z Białorusi, a przede 

wszystkim Olgi Kołas. Wystąpili oni z inicjatywą 

zorganizowania charytatywnego koncertu „Pokój 

Ukrainie”, z którego dochód był przeznaczony na rzecz 

poszkodowanych na kijowskim Majdanie. Koncert 

odbył się w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich, a KIK 

miał zaszczyt być współorganizatorem i 

współprowadzącym tę uroczystość. 

 

Pomimo dużego nawału prac związanych z pomocą 

Ukrainie nie zapominamy o naszych bieżących zajęciach 

i pracy na rzecz Białorusi. 

 

• Przygotowujemy letnią sesję naukową dla 

Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba 

Kołasa z Mińska, która w tym roku, ze względu na 
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zaangażowanie w projekcie naszej klubowej młodzieży, 

odbędzie się w sierpniu. 

• W dniach 15-16 marca 2014 r. w siedzibie KIK-u 

odbyło się szkolenie w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, stylów konfliktów i rozwiązywania ich. 

Dodatkowo uczestnicy - młodzież zaangażowana w 

Projekt „Białoruś” w liczbie 14 osób - zdobyli 

umiejętności liderskie. Celem warsztatu było 

przygotowanie grupy animatorów do dalszych działań 

projektowych – szkolenia w podobnym zakresie 

tematycznym młodzieży białoruskiej w czerwcu 

i sierpniu bieżącego roku. 

• Za przeprowadzenie warsztatów dziękujemy 

serdecznie Joannie Pommersbach i Magdalenie 

Magusiak z firmy Hay Group! 

 

Marta Chrząstowska – Wachtel i Marek Kielanowski 

 




PIELGRZYMKA ŚRODOWISKA KIK-u 

I LASEK NA UROCZYSTOŚCI KANONIZACJI 

JANA XXIII i JANA PAWŁA II 
 

Szanowni Państwo, 

Nasza pielgrzymka na uroczystości kanonizacyjne 

Jana XXIII i Jana Pawła II już za kilka tygodni. Do 

Rzymu udajemy się wraz z naszymi przyjaciółmi z 

Lasek.  

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, zainteresowanych 

zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Klubu – e-mail: 

rzym@kik.waw.pl, tel. 22 827 39 39. 

Koszt wyjazdu to 2000 zł. 

Z radością i wzruszeniem informujemy, że nasi młodzi 

przyjaciele z Lasek otrzymali od prywatnego darczyńcy 

dofinansowanie w kwocie 54 000 zł! Za tak ogromny 

gest solidarności składamy serdeczne podziękowania. 

Będziemy o naszym Dobrodzieju pamiętać 

w modlitwach.  

Jeżeli są wśród nas osoby, które same nie mogą 

pojechać, lecz mogłyby i chciały wesprzeć finansowo 

Klubowe rodziny, które planują udział w tym ważnym 

wydarzeniu, bardzo uprzejmie proszę o kontakt z niżej 

podpisanym. 

PLAN WYJAZDU: 

I. 24.04. – Warszawa 

Wyjazd w godz. popołudniowo-wieczornych; 

II. 25-29.04 - Rzym  

Nocleg w hotelu w centrum miasta; 

25.04 – Przyjazd w godzinach wieczornych 

26.04 – Odpoczynek/zwiedzanie 

27.04 – Udział w uroczystościach kanonizacyjnych 

28.04 – Udział w uroczystościach dziękczyn-

nych/zwiedzanie 

29.04 – Wyjazd rano – godz. 9:00 

Obiady – w restauracji 5 min od Watykanu i w centrum 

Rzymu 

Rzym – komunikacja – bilet 3 dniowy do swobodnego 

poruszania się po mieście; 

 

III. 29.04 - Asyż/Florencja 
Asyż zwiedzanie od ok. 12:00 do 16:00 – miasto 

św. Franciszka,  

Florencja - przyjazd około 19:00 – wieczorny spacer  

Nocleg w Hotelu powstałym po przerobieniu Konwentu 

blisko centrum Florencji.   

30.04 – zwiedzanie Florencji; o. 17.00 wyjazd;  

IV. 01.05 Warszawa 
Przyjazd w godzinach przedpołudniowych 

W imieniu organizatorów serdecznie pozdrawiam  

 

W imieniu zespołu organizacyjnego 

Jakub Kiersnowski – Sekretarz KIK 

 


 

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU 

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 



UWAGA! WOLNE MIEJSCA! 

Wolne miejsca są dostępne w następujących grupach: 

1. „Informatyka dla początkujących” w grupie o 

godzinie 18.30 we wtorki co dwa tygodnie; 

2. „Komunikacja internetowa” w grupach o 

godzinie 17.30, 18.30 i 19.30 we wtorki co dwa 

tygodnie.  

Zachęcamy do zapisów w sekretariacie Klubu (tel. 

22 827 39 39) lub drogą mailową 

(akademia@kik.waw.pl). Limit miejsc na pozostałe 

zajęcia warsztatowe został już wyczerpany, 

przyjmujemy jednak zapisy na listy rezerwowe.  

 

Drodzy Słuchacze, 

Poniżej jak zwykle krótkie zestawienie wydarzeń z 

ostatniego miesiąca:  

W marcu odbyły się kolejne zajęcia z cyklu: „Zabawy 

fotograficzne”, „Informatyka dla początkujących”, 

„Komunikacja Internetowa”. Słuchacze mogli także 

uczestniczyć w wykładach z cyklu varsavianistycznego 

prowadzonych przez dr Marka Ostrowskiego oraz 

Macieja Przybylińskiego. Pod koniec miesiąca odbyło 

się również pierwsze spotkanie w ramach cyklu 

papieskiego, które prowadziła pani Alina Wóycicka.  

 

ZAJĘCIA AKADEMII W KWIETNIU: 

Najbliższe spotkania odbędą się w następujące dni : 

 „Zabawy Fotograficzne” –  8 i 19 kwietnia 

oraz 13 maja, wszystkie o godz. 16.00; 

 „Informatyka dla początkujących” – 1 i 22 

kwietnia oraz 6 maja; 

 „Komunikacja internetowa” – 8 i 29 kwietnia 

oraz 13 maja; 

ŚRODOWE WYKŁADY OTWARTE - CYKL 

PAPIESKI 

W kwietniu będziemy kontynuować cykl papieski.  

 2 kwietnia pisarz i dziennikarz Jan Turnau będzie 

mówił o Janie XXIII z punktu widzenia 

ówczesnego publicysty.  

mailto:maria.piotrowska@kik.waw.pl
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 9 kwietnia odbędzie się panel dyskusyjny pt. 

”Niedostrzeżony cud Jana Pawła II – rola papieża w 

procesie przemian demokratycznych w Europie 

Środkowo-Wschodniej”.  Do udziału w spotkaniu 

zostali zaproszeni Adam Michnik (opozycjonista 

w PRL, redaktor naczelny Gazety Wyborczej), 

Henryk Wujec (opozycjonista w PRL, obecnie 

doradca prezydenta RP) oraz ojciec Maciej Zięba 

OP (opozycjonista PRL, były Prowincjał Polskiej 

Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego o.o. 

Dominikanów).  

 23 kwietnia ksiądz rektor dr Andrzej Gałka 

(historyk kościoła, duszpasterz KIK, rektor kościoła 

pw. św. Marcina) wygłosi wykład pt. „Jan XXIII 

papież pokoju”. Po wykładzie zapraszamy na film z 

cyklu „Ludzie Boga” o pontyfikacie Jana XXIII. 

UWAGA - ZMIANA MIEJSCA i GODZINY. 

Wykład ks. Andrzeja Gałki odbędzie się w „Strefie 

Jana Pawła II”, która powstanie przed kościołem 

akademickim pw. św. Anny na Pl. Zamkowym. 

Zapraszamy na godzinę 16.00. 
Wszystkie wykłady są dedykowane dla uczestników 

Akademii Trzeciego Wieku, ale mają charakter 

otwarty, dlatego zapraszamy na nie wszystkich, którzy 

są zainteresowani tematem.  

Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK 

2013-2016” jest współfinansowane ze środków Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

Maria Piotrowska, 

Witold Kunicki-Goldfinger  

 

INNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW 

Szanowni Państwo,  

Przesyłamy zbiór informacji dotyczących zajęć 

dedykowanych dla seniorów. 

1. Salon dyskusyjny – W kwietniu nie odbędzie się 

spotkanie, zapraszamy dopiero 13 maja  na kolejne 

spotkanie pt. „O świętości” w ramach Salonu 

Dyskusyjnego prowadzonego przez panią Prezes 

Joannę Święcicką. Zapraszamy do Klubu na godzinę 

18.00.   

2. Spacery muzealne – 24 kwietnia odbędzie się 

kolejny spacer muzealny. Tym razem proponujemy 

wycieczkę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie. Po wystawie stałej oprowadzi nas 

przewodnik muzealny. Zbiórka o godzinie 16.50 

przy kasach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

(dawny pawilon Emilia). Wstęp jest bezpłatny. 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności, 

do dnia 17 kwietnia telefonicznie lub osobiście w 

sekretariacie KIK bądź drogą mailową na: 

akademia@kik.waw.pl .   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Maria Piotrowska 

Witold Kunicki-Goldfinger 




 

SPRAWOZDANIE SEKCJI WSPÓŁPRACY 

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 

 

W marcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

mniejszości litewskiej w ramach cyklu "Polska, nasz 

wspólny dom". Polscy Litwini stanowią małą 

społeczność, zamieszkałą w większości w okolicach 

Puńska i Sejn. Pan Jan Wydra, dyrektor litewskiej 

szkoły w Puńsku, i pani Asta Piecziulis, kierowniczka 

Litewskiego Domu Kultury, opowiadali o życiu między 

polskimi sąsiadami, które układa się na ogół dobrze, 

będąc zarazem małym i dalekim echem życia w 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Ta niewielka społeczność organizuje co roku festiwal 

kultur polskich mniejszości narodowych; szczególnie 

pięknie wygląda Puńsk w czasie święta Matki Boskiej 

Zielnej, w czasie odpustu, na który serdecznie nas 

zapraszają. 

 

W tym miesiącu, jak wszyscy, śledziliśmy z napięciem 

dramatyczny rozwój wydarzeń na Ukrainie i na Krymie, 

włączaliśmy się na różne sposoby w pomoc dla 

Ukraińców, głównie zbierając adresy, pod które Sekcja 

Wschodnioeuropejska wysyła paczki potrzebującym. 

Znaleźliśmy rodziny w kłopotach w Odessie, Równem, 

Lwowie i Kerczu. W Kerczu mieszka i pracuje polski 

ksiądz, Kazimierz Tomasik, nasz dawny przyjaciel. 

Mieliśmy kłopoty z porozumieniem się z nim, ale zdaje 

się, że (dotąd) jest u niego spokojnie. 

 

Chcemy w związku z aktualną sytuacją nasze najbliższe 

spotkanie z cyklu "Polska, nasz wspólny dom" 

potraktować jako wyraz solidarności ze społecznością 

tatarską. Tradycyjne spotkanie z Tatarami polskimi 

chcemy połączyć ze spotkaniem z mieszkającymi w 

Polsce imigrantami z Krymu. Nawiązaliśmy kontakty z 

panem Michałem Sulkiewiczem, wnukiem przyjaciela i 

towarzysza walki Józefa Piłsudskiego, scenografem 

filmowym; z prezesem Związku Tatarów RP panem 

Janem Adamowiczem; panem Arturem Konopackim z 

Uniwersytetu Białostockiego; z Radą Wspólną 

Katolików i Muzułmanów oraz z młodymi Tatarami: 

Nedimem Usejnowem, związanym z Domem 

Pojednania św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku, i 

Lenurem Kerymowem z Fundacji Helsińskiej. Jeśli ktoś 

zna przebywającego w Polsce Tatara Krymskiego, który 

chciałby być gościem tego spotkania, bardzo prosimy o 

wiadomość. Zapraszamy 15 kwietnia  tym razem na 

godzinę 17. 

Krystyna Engelking 

 

„MAM POMYSŁ 2014”
 

Ruszył konkurs „Mam pomysł 2014!”. Ma on na celu 

aktywizację szeroko rozumianych grup młodzieżowych 

oraz umożliwienie im realizacji, przez przyznanie 

dotacji, projektów stworzonych według ich pomysłów. 

mailto:akademia@kik.waw.pl
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Suma przeznaczona na finansowanie projektów 

młodzieżowych: 20 500 zł. 

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zespół powinny 

tworzyć minimum trzy osoby.  

Projekt musi być zrealizowany na terytorium Warszawy. 

Wymyślając projekt odpowiedzcie sobie na pytania: 

1. Co można zrobić dla kogoś z zewnątrz?  

2.Jak można wykorzystać wiedzę, którą już 

posiadamy/zdobędziemy w ramach projektu? 

3. Jak można uatrakcyjnić przestrzeń Warszawy? 

Formularze konkursowe oraz Regulamin konkursu 

„Mam pomysł 2014” znajdziecie na stronie: 

www.mampomysl2014.wordpress.com 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać w wersji 

elektronicznej na: mampomysl@kik.waw.pl, bądź 

złożyć formularz w wersji papierowej w Sekretariacie 

Klubu (ul. Freta 20/24A) w godzinach pracy KIK-u (od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10-21). Formularze 

są przyjmowane w trybie ciągłym przez okres trwania 

konkursu, tj. od 28 lutego do 15 grudnia br. Oferty 

złożone do piątego dnia miesiąca będą rozpatrywane do 

piętnastego dnia miesiąca. 

Środki na finansowanie projektów będą przyznawane w 

kolejności zgłaszania i zatwierdzania ofert. Klub 

zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu, jeżeli 

wszystkie środki przeznaczone na realizację projektów 

zostaną spożytkowane wcześniej. Więcej informacji 

znajdziesz na: mampomysl2014.wordpress.com 

https://www.facebook.com/mampomysl 

 

Masz pomysł? Zrealizuj go!  

 

Helena Oblicka & Felek Tuszko e-mail: 

mampomysl@kik.waw.pl; tel.: 22 827-39-39 






PROJEKT ŚWIADKOWIE POKOJU 

 
Spieszymy donieść, że projekt, który opisywaliśmy w 

poprzednim Informatorze nabiera rozpędu. 

Przypominamy, że korzystając z dofinansowania 

Komisji Europejskiej z Programu LLP Grundtvig 

zamierzamy, z Państwa pomocą, zebrać i opublikować 

informacje o osobach działających na rzecz pokoju. 

Pragniemy zwłaszcza opowiedzieć o Świadkach Pokoju, 

związanych z historią Klubu, działających w trudnej 

rzeczywistości wojennej. 

Projekt ma również wymiar międzynarodowy. Osiem 

organizacji partnerskich pracuje równocześnie na różne 

sposoby, dokumentując działania lokalnych Świadków 

Pokoju. Członkowie projektu będą zaproszeni do 

wzięcia udziału w międzynarodowej debacie na temat 

pokoju, konfliktów i ich rozwiązywania. Debata, wraz z 

prezentacją doświadczeń uczestników projektu oraz 

bogatym programem kulturalnym, jest rozłożona na 

kilka spotkań organizowanych przez kolejne organizacje 

partnerskie. 

W dniach od 14 do 17 marca w Belfaście (Irlandia 

Północna) odbyło się spotkanie przedstawicieli 

organizacji partnerskich z Polski, Danii, Niemiec, Litwy, 

Francji, Belgii, Węgier i Irlandii Północnej. Podczas 

spotkania zaplanowany został harmonogram dalszych 

działań i aktywności. Uczestnicy mieli też okazję wziąć 

udział w paradzie z okazji dnia św. Patryka oraz lepiej 

poznać bolesną historię konfliktu między katolikami a 

protestantami. 

Szczegóły dotyczące możliwości uczestniczenia w 

projekcie będą dostępne już wkrótce w Informatorze i na 

stronie internetowej Klubu. 

 

Jan Murawski, Maria Piotrowska 




 

SPOTKANIE W NAZARECIE 
 

Wielkopostne spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym 

zastanawianiem się nad sposobami pomagania bez 

spodziewania się nagrody. Zamyślaliśmy się bardzo 

poważnie, czy i dlaczego warto tak postępować. Wizja 

budowania góry dobra spodobała się wszystkim. Potem 

przyszedł czas na opowiadanie i inscenizację 

poświęcone synowi marnotrawnemu. 

 
Fot. Andrzej Jaczewski 

 

Poprzedziły je prace ręczne, na których wykonaliśmy 

papierowe świnki, których stadko zagrało w naszej 

inscenizacji. 

 
Fot. Andrzej Jaczewski 

 

http://www.mampomysl2014.wordpress.com/
mailto:mampomysl@kik.waw.pl
http://mampomysl2014.wordpress.com/
https://www.facebook.com/mampomysl
mailto:mampomysl@kik.waw.pl
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Ale nie zapomnieliśmy o dylemacie drugiego syna – 

wiernego, a czującego się niedocenionym. W 

inscenizacji potrzebna była pomoc dorosłych, bo był 

chętny do zagrania roli syna dobrego, a marnotrawnego 

niestety nie. Zaśpiewaliśmy razem z ojcem oczekującym 

powrotu syna: „Wróć synu, wróć z daleka, wróć synu, 

wróć, ojciec czeka”. Całość dopełniły zabawy 

muzyczno-ruchowe i słodka przekąska. 

 

Alicja Gronau-Osińska 




 

KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
 

Powoli dobiegają końca rozważania encykliki Lumen 

fidei. W marcu tematem było: wiara w społeczności 

Kościoła – rozdział III. Przekazuję wam to, co 

przyjąłem. Daru wiary nie można zatrzymać dla siebie, 

trzeba ją przekazywać jako Słowo i jako Światło. W ten 

sposób przechodzi od osoby do osoby, jak płomień, 

który zapala się od innego płomienia. Źródłem wiary jest 

społeczność wiernych, ich postawa, świadectwo. 

Poznanie siebie następuje, gdy mamy dostęp do 

większej pamięci – pokoleń. Podobnie jest z wiarą, św. 

Jan wiąże wiarę i pamięć, i działanie Ducha Świętego. 

Wiara to my – otwarta społeczność Kościoła. Człowiek 

przez wiarę poszerza obszar swojego ja. Może wtedy 

mówić: „Ojcze nasz”. Tradycja apostolska wnosi 

kontakt z żyzną pamięcią samego początku. Wiara ma 

strukturę sakramentu – jest znakiem i prowadzi do Boga. 

Przekaz wiary dokonuje się najpierw przez Chrzest. A 

najwyższy jej wymiar to Eucharystia. To akt pamięci: 

„Czyńcie na moją pamiątkę” – i otwarcie na przyszłość: 

„aż przyjdzie”. W Credo człowiek wzywany jest do 

pogłębienia tajemnicy trynitarnej. 
 

Sekcja Emaus obchodzi w tym roku jubileusz 30-

lecia Spotkań w Nazarecie. Zwracamy się z prośbą o 

zgłoszenie osób, które jako dzieci lub rodzice 

uczestniczyli w tych spotkaniach – w latach 80., 90. i 

później, a które zechciałyby opowiedzieć o ciekawych 

zdarzeniach z tamtego okresu lub o tym napisać i 

przesłać swoje teksty. Również szukamy zdjęć z 

dawniejszych spotkań (przesłane jako skany i 

podpisane). Jubileusz jest zaplanowany na sobotnie 

popołudnie 17 maja 2014. Chcemy podczas niego 

pokazać film z zajęć, zdjęcia, wspólnie snuć opowieści. 

 

Zgłoszenia: Alicja Gronau <agronau@wp.pl> 

 




KOMUNIKAT SEKCJI WIGIERSKIEJ 
 

Chcielibyśmy z radością poinformować, że prace nad 

tegorocznym obozem ruszyły! W tym roku tradycyjnie 

chcemy pojechać nad Wigry i spłynąć Rospudą, Czarną 

Hańczą oraz Białą Hańczą. W planach mamy również 

wycieczki do Suwalskiego Parku Krajoznawczego i nie 

tylko. Obóz odbędzie się w dniach 28 czerwca (sobota) 

– 13 lipca (niedziela). Więcej informacji znajdą państwo 

na naszej stronie 

internetowej: http://kikwigry.weebly.com , gdzie 

wkrótce pojawią się szczegółowe informacje dotyczące 

obozu i zapisów na niego. Na obóz zapraszamy dzieci i 

młodzież w wieku od 8 do 18 lat. 

 

Witold Kunicki-Goldfinger 






KOMUNIKAT FUNDACJI IM. KSIEDZA 

STEFANA NIEDZIELAKA 
 

Zarząd Fundacji im. Księdza Stefana Niedzielaka 

wszystkim swoim darczyńcom składa serdeczne, 

najlepsze życzenia na Święto Zmartwychwstania 

Pańskiego. Życzymy Państwu radości, spokoju, 

wszelkich łask Bożych. Niech ten Wielkanocny dar 

naszego Zbawiciela umacnia nas w wierze i nadziei na 

zwycięstwo dobra nad złem w naszych rodzinach, 

Ojczyźnie, zjednoczonej Europie i na całym świecie.  

 

Alleluja! 
 

Jadwiga Hermaszewska, Prezes Fundacji im. Księdza 

Stefana Niedzielaka wraz z Zarządem 






KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 

Spotkanie klubowe w marcu poświęciliśmy na 

porządkowanie zbiorów naszej biblioteki Sekcyjnej. W 

związku z zakończeniem obchodów Roku Tuwima 

zapoznaliśmy się twórczością tego wybitnego poety-

esperantysty.  

Dla uczczenia kolejnej rocznicy śmierci Ludwika 

Zamenhoffa spotkamy się w piątek 11 kwietnia 2014 

roku o godzinie 12.00 na cmentarzu żydowskim przy 

ulicy Okopowej. Zapraszamy sympatyków Ruchu 

Esperanckiego. 

Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych 

Ni deziras Gojan Paskon! 

 

Bohdan Wasilewski 

 

 

 
 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
 

Comiesięczne pierwszoponiedziałkowe nabożeństwo 

ekumeniczne zostanie odprawione 7 kwietnia w kościele 

luterańskim pod wezwaniem Świętej Trójcy przy pl. 

Małachowskiego 1. Na program spotkania złoży się 

dyskusja na temat małżeństw o różnym wyznaniu, a 

potem modlitwa w ich intencji. Nabożeństwo rozpocznie 

się o godzinie 18. 

Jan Turnau 







http://kikwigry.weebly.com/
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KSIĄŻKI W KIK 

 
Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy, 

Uprzejmie informujemy, że w Klubie dostępne są książki 

śp. dr Stanisławy Grabskiej i prof. Bogdana Michałowicza, 

książki związane z organizowanymi przez KIK 

spotkaniami otwartymi oraz najnowsze numery 

KONTAKTU i bratniej WIĘZI.  

Obecnie w Klubie można nabyć: 

 Aktualny numer KONTAKTU – Pols-kość 
niezgody, Zima 2013; 

 Aktualny numer WIĘZI – Dżendery złe i dobre, Nr 

1 (655) 2014 ; 

 „Jak wierzą uczeni” – Magdalena Bajer 

 „Kartki z cmentarza” – Teresa Cwalina; 

 „Symbole i idee biblijne w naszym życiu” – aut. śp. 

dr Stanisława Grabska; 

 „Modlitwa Powszechna” - teksty modlitw 

powszechnych śp. prof. Bogdana Michałowicza. 

 Jerzy Zawieyski „Dzienniki” 1955-1959, tom 1. 

 

 




NOWE KSIĄŻKI WIĘZI 

 
W najbliższym czasie swe premiery będą miały dwie 

książki wydane przez Wydawnictwo WIĘŹ.  

 

Zbigniew Nosowski, „Krytyczna wierność” 
 

Jak szukać jedności w 

podzielonym Kościele? 

Jak być katolikiem 

współczesnym, 

krytycznym, a zarazem 

ortodoksyjnym? Redaktor 

naczelny „Więzi” szkicuje 

w swej książce mapę 

polskich katolicyzmów. 

Angażuje się w spory 

ideowe, wskazuje błędy i 

zaniedbania polskiego 

Kościoła, nie pomija 

jednak spraw, które uważa 

za pomyłki własnego 

środowiska. Afirmując otwartość Kościoła, przypomina, 

że katolicyzm otwarty nie może stanowić 

wewnątrzkościelnej frakcji. Książka zawiera zarówno 

wybrane dawne artykuły autora, jak i teksty 

niepublikowane. Diagnozy Nosowskiego, nawet te 

sprzed kilkunastu lat, okazują się zaskakująco aktualne. 

Ze słowa wstępnego bp. Grzegorza Rysia: 

„Są w prezentowanym zbiorze teksty niepozbawione 

pewnej dozy «proroctwa» – takie, które w chwili 

spisywania były raczej wyczuwaniem przyszłości. 

Formułowane w nich priorytety i marzenia stają się na 

nowo programem w Kościele papieża Franciszka. To 

Kościół świadomy dwóch swoich największych 

skarbów: Eucharystii i ubogich; Kościół podkreślający z 

mocą potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego (nie 

tylko wewnątrzkonfesyjnego)”. 

„Nie stracić wiary w Watykanie”. Ze Stefanem 

Frankiewiczem rozmawia Cezary Gawryś. 

 

Rozmowa rzeka ze 

świadkiem polskiego 

pontyfikatu  –

naczelnym „Więzi”, 

ambasadorem w 

Watykanie, 

człowiekiem cieszącym 

się zaufaniem Jana 

Pawła II. Papież 

ukazany bez lukru, z 

bliska, w rozmowach 

prywatnych, często 

myślący pod prąd. 

Perypetie z 

komunistycznymi 

służbami. Brawurowa 

ucieczka autem z księdzem Popiełuszką. Spotkania 

z  kardynałami, politykami, pisarzami. Gorzki bilans 

polskiej recepcji wielkiego pontyfikatu, w przeddzień 

kanonizacji Karola Wojtyły. 

 

Zapraszamy także na spotkania promocyjne, szczegóły 

na pierwszej stronie Informatora.  

 

 

 

 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

Przypominamy, że każdemu członkowi Klubu 

przy wpłacie jednorazowej składki rocznej do 30 

czerwca danego roku przysługuje specjalna 

zniżka - składka roczna wynosi wówczas 100 zł. 

Składka roczna wpłacona po 30 czerwca wynosi 

120 zł. 

 

Ulga 50% przysługuje członkom, którzy są na 

emeryturze, rencie lub w trakcie studiów (w tym 

doktoranckich).  

Jeżeli członkami Klubu są oboje małżonkowie, 

każdemu z nich także przysługuje ulga 50%.  

Składka roczna w każdym z wyżej 

wymienionych przypadków wynosi 60 zł (lub 50 

zł przy jednorazowej wpłacie do 30 czerwca). 
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Szanowni Państwo, Członkowie Klubu! 
 

 

Tak ja w roku poprzednim, również i w tym proponujemy Państwu przekazanie 1% podatku jako 
darowizny na potrzeby działań Klubu. Dzięki Państwa dotychczasowemu wsparciu i zaufaniu 
rozwijamy Klubową działalność, realizujemy liczne projekty, uczestniczymy w kolejnych wydarzeniach. 
 
Ufamy, że nasz wspólny KIK, ze żmudną, ale wartościową pracą u podstaw, może liczyć na swoich 
Członków i Przyjaciół, którzy znając i doceniając potrzebę, cel i sposób pracy Klubu, mogą z pełnym 
przekonaniem przekazać 1% swojego podatku na rzecz KIK-u. W związku z tym zwracamy się do 
Państwa z prośbą o pamięć, o wsparcie, o solidarność z przyszłością następnych klubowych 
pokoleń. 
 
Każdy z nas, członków KIK-u, jest na swój sposób odpowiedzialny za Klub. Najprostszym i bardzo 
potrzebnym tego wyrazem może być darowizna 1% podatku na cele statutowe KIK. O to Państwa 
prosimy i za to serdecznie dziękujemy. 

Prezydium Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 
 Joanna Święcicka, Paweł Broszkowski, Krzysztof Ziołkowski, Marek Zając, Krzysztof Sawicki, Kazimierz 

Mazan, Jakub Kiersnowski 
 

Klub Inteligencji Katolickiej – KRS 0000034785 – Organizacja Pożytku Publicznego 
 

1% 

Sekcje i działania Klubu A.D. 2013 
 

Akademia Trzeciego Wieku KIK •Chór kameralny „Ars 
Cantata” •Drum Bun 

•Klub Żeglarski „Santa Maria” •KONTAKT 
•Sekcja Emaus – Nazaret •Sekcja Esperanto 

•Sekcja Ewangelijna •Sekcja Kulturalno- 
Turystyczna •Sekcja Małżeńska 

•Sekcja Nauczycielska •Sekcja Pomocy 
•Sekcja Polsko-Niemiecka •Sekcja Rodzin • 

 Sekcja Wigierska •Sekcja Wschodnioeuropejska •Sekcja 
Współpracy z Katolikami 

na Wschodzie •Starszy Ekumenista 
•Fundusz Stypendialny •Projekt Białoruś   

 
 

 

 
Na stronie internetowej Klubu – www.kik.waw.pl – udostępniliśmy Państwu program PIT Projekt 

2013 on-line do wypełniania deklaracji podatkowych PIT. 
 
Program posiada wszystkie prawem wymagane koncesje. Za pomocą programu PIT-OPP można 

również dokonać złożenia e-Deklaracji. 

 
Mamy nadzieję, że taka forma wsparcia będzie dla Państwa przydatna i pomocna przy rozliczaniu 
deklaracji PIT za 2013 rok. 
 


