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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, 
 

Wielu naszych członków odpowiedziało 

na ankietę post-synodalną. Myślę, że bez 

porównania więcej osób wzięło udział  
w rozmowach na tematy w niej 
poruszane. Sądzę, że już sama taka 
rozmowa jest ważna i potrzebna. Rodzina 

– grupa ludzi nam najbliższych – jest 
rodzajem papierka lakmusowego 
badającego naszą wiarę i obraz Boga, 

który nam wiara stawia przed oczyma. 

Nasza wiara, wzmocniona praktykami 
religijnymi i sakramentami, wpływa na 
nasze życie, na nasz kontakt z innymi 

ludźmi. Dlatego jakość naszego kontaktu 

z bliźnimi, nasza reakcja na codzienne 

sytuacje jest sprawdzianem wiary. Ten 
sprawdzian zdajemy przede wszystkim 
właśnie w rodzinie, w gronie ludzi,  
z którymi najczęściej się spotykamy,  
z którymi łączą nas różnego rodzaju 

więzy i wobec których mamy 

zobowiązania. Sprawdzian ten zdajemy 
także w różnych innych sytuacjach:  
w pracy, w kontakcie z ludźmi od nas 

zależnymi, w wykonywaniu naszych 

obowiązków.  
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, 
który jest okazją do nawrócenia,  
to znaczy właśnie  
do poprawiania naszych kontaktów  
z bliźnimi. Pomogą nam w tym 

rekolekcje, które poprowadzi ks. Jan 

Kaczkowski, nasz Pontifex, człowiek 
który jest mistrzem w uważnym 

postrzeganiu potrzeb innych ludzi, mimo 
że sam dźwiga ciężar ciężkiej choroby. 

Mam nadzieję, że te rekolekcje pomogą 

nam wszystkim w pogłębieniu wiary  
i dadzą siłę do zmieniania życia na 

lepsze. 
  

Joanna Święcicka 

Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK 
 

CYKL „WYZNANIA REFORMOWANE” 
 
 

„Dialog wyznaniowy w XVI-XVII w.” – 4 marca, godz. 17.00 (dr Maciej Ptaszyński) 
„Teologia Marcina Lutra” – 11 marca, godz. 17.30 (prof. Janusz Maciuszko) 
„Teologia Jana Kalwina” – 18 marca, godz. 17.30 (prof. Janusz Maciuszko) 

„O liturgii i przestrzeni liturgicznej” – 25 marca, godz. 17.30 (ks. prof. Włodzimierz 

Nast.) 
 

więcej o wykładach otwartych na stronie 4 

 
Środa, 4 marca, godzina 19.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 
 

„BYĆ CHRZEŚCIJANINEM W IZRAELU” 
 

SPOTKANIE Z KSIĘDZEM ROMUALDEM JAKUBEM 
WEKSLEREM-WASZKINELEM 

 

Spotkanie prowadzi Zbigniew Nosowski 
Redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ 

 
Sobota, 7 marca, godz. 9.45, kaplica w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach 

 
 

DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH 
Rekolekcje dla rodziców 

 
Czwartek-piątek-sobota, 26-27-28 marca, godz. 18.30, kościół św. Marcina, ul. Piwna 

9/11 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W KOŚCIELE ŚW. 

MARCINA 
 

Głosi KSIĄDZ JAN KACZKOWSKI 
 

Msza Święta o godzinie 18.30 
 

Po Mszy Świętej konferencja rekolekcyjna i adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

 

Czwartek, 26 marca, godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 
 
 

UKRAINA W ROK PO MAJDANIE OCZAMI POLAKÓW 
 Relacja Sióstr od Aniołów 

 
Zaprasza Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie 
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
 
02.03. poniedziałek  
godz. 18.00 

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista                                                                                                                                          
Plac Małachowskiego 1 

03.03 wtorek 
godzina 12.00 

Dyskusyjny Klub Filmowy – „Metoda” 
Siedziba KIK 

08.03. niedziela 
godzina 9.40 

Spotkania „Kredkami do Nieba” – zaprasza Sekcja Rodzin 
ul. Piwna 9/11 

08.03. niedziela 
godzina 11.45  

Spotkanie w Nazarecie - Zaprasza Sekcja Emaus 
Siedziba KIK 

12.03. 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)  

22.03. niedziela 
godz. 9.30 

Msza Święta Klubowa  
ul. Piwna 9/11 

26.03. czwartek  
godz. 18.00  

Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka 
ul. Piwna 9/11  

 

 
 
 

Obsługę prawną Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zapewnia Kancelaria adwokacka 

Zofii Józefowicz-Paszewskiej. Dziękujemy! 
 
 
 

DYŻURY SEKCJI 
 

SEKCJA DZIEŃ GODZINA SALA 

 
Sekcja Rodzin 

 

poniedziałek 
wtorek, czwartek 

Karolina Bielecka-Komosa 
poniedziałek 

Krystyna Sieroszewska 

17.00-21.00 
13.00-17.00 

 

18.30-19.30 

POKÓJ SR 

Sekcja Wschodnioeuropejska środa 12.00-16.00 SEKRETARIAT 

Drum Bun czwartek 19.30 DUŻA SALA 

Sekcja Emaus agronau@wp.pl Tel. 608 291 505  

Sekcja Esperanto piątek 16.00-18.00 DUŻA SALA 

Sekcja Kulturalno –
Turystyczna 

drugi czwartek miesiąca 16.00-19.00 DUŻA SALA 

Sekcja Współpracy  
z Katolikami na Wschodzie 

poniedziałek 11.00-13.00 DUŻA SALA 

Fundacja ks. S. Niedzielaka poniedziałek 11.00-15.00 MAŁA SALA 

Prawnik  
mec. Teresa Zwięglińska 

czwartek 
po wcześniejszym umówieniu 

12.00-13.00 ANTRESOLA 

Sekcja Ewangelijna trzecia środa miesiąca 17.00-18.30 DUŻA SALA 

Sekcja Polsko-Niemiecka 

piątek  
A. Grzegorczyk 0-501.836.898 

H. Rudzka 0-605.073.091 
W. Szczycińska 0-691.616.725 

18.00-20.00 DUŻA SALA  
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE  


 


ANKIETA PO SYNODZIE NA TEMAT 
WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ WOBEC 

RODZINY 
 

W odpowiedzi na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, 

skierowaną do naszego środowiska przez Jego Eminencję 

Kardynała Kazimierza Nycza, Klub Inteligencji Katolickiej 

w Warszawie przygotował specjalny formularz internetowy 
z pytaniami zawartymi w dokumencie końcowym III 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu 

Biskupów z października 2014 roku. Formularz ten 

rozesłaliśmy do członków Klubu Inteligencji Katolickiej z 

prośbą o uważną lekturę Relatio Synodi oraz udzielenie 
odpowiedzi na przedstawione pytania. 
Przygotowaliśmy formularz internetowy, w którym 

zamieszczone zostały wszystkie pytania zawarte w 

dokumencie posynodalnym. Do 10 lutego otrzymaliśmy 

ponad czterdzieści obszernych odpowiedzi członków KIK. 
Odpowiedzi te zostały następnie opracowane i przekazane 

do Kurii Archidiecezji Warszawskiej. W dalszej kolejności 

trafią one do Sekretariatu Episkopatu Polski, a stamtąd do 

kardynałów i biskupów, którzy zbiorą się na kolejnej sesji 

synodalnej. 
Bardzo dziękujemy wszystkim członkom KIK, którzy 

poświęcając swój czas udzielili odpowiedzi na pytania. 
Dokument z opracowanymi odpowiedziami można 

otrzymać w sekretariacie KIK lub pobrać ze strony 

internetowej Klubu Inteligencji Katolickiej. 
Michał Buczek 



 


KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 
 

W sobotę 7 marca zapraszamy na Dzień Skupienia w 

Laskach czyli rekolekcje adwentowe dla rodziców, które 

poprowadzi nasz kapelan ksiądz Andrzej Gałka. 

Spotykamy się przed kapliczką na terenie Zakładu dla 

Ociemniałych w Laskach o godzinie 9.45, zakończenie (po 

obiedzie) przewidziane jest na 15.30. 
Zarząd Sekcji Rodzin 

 
 


KOMUNIKAT SEKCJI 
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ 

 

1. „Przygoda zimowa” ukraińskich dzieci w Krzyżowej 
Łącznie 12 dzieci uchodźców z Ukrainy wzięło udział w 

dwóch edycjach warsztatów językowych i artystycznych 

„Przygoda zimowa“, które odbywały się w Krzyżowej w 

dniach 1-6 lutego oraz 10-15 lutego 2015 r. Grupy 
ukraińskie wraz z rówieśnikami z Polski i Niemiec 
poznawały nowe słowa i wyrażenia w innych językach, 

brały udział w warsztatach ceramicznych i kreatywnych. 
Uczestnicy odwiedzili także Stado Ogierów w Książu i 

lodowisko w Świdnicy, co przyniosło wszystkim dużo 

zabawy. Dzieci wróciły z dużym bagażem dobrych 

doświadczeń i ciepłych wspomnień! Opiekę nad dziećmi 

sprawowała Marta Chrząstowska. 

 

Za zaangażowanie dziękujemy Annie Chodzeń i Marynie 

Czaplińskiej!  

2. Dr Elżbieta Konopka (członek Zarządu Sekcji 
Wschodnioeuropejskiej) i dr Orest Szczygielski, lekarze z 
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, zorganizowali 
zbiórkę darów (odzież i artykuły żywnościowe). Orest 

osobiście zawiózł furgonetką dary do ukraińskiego Domu 

Dziecka pod Berdyczowem. 

 
W ośrodku w bardzo trudnych warunkach przebywa grupa 
dzieci – sierot, z których część jest niepełnosprawna. 

Przekazane dary przyjęte były z dużą wdzięcznością i 

wzruszeniem. Warto zastanowić się nad objęciem stałą 

opieką tego ośrodka. 

 
 
3. W miejscowości Kamionka koło Lwowa przebywa 

grupa dzieci ewakuowanych z terenów objętych walkami 

na Ukrainie. Chcielibyśmy, aby choć na tydzień 

przyjechały do Polski i oderwały się od otaczającej 



INFORMATOR KLUBOWY – MARZEC 2015 4 

 

rzeczywistości. Znaleźliśmy na Mazurach ośrodek, który 

po kosztach zorganizuje im pobyt, mamy już umówiony 

transport i opiekę. Koszt tygodniowego pobytu tej grupy 

trzydziestopięcioosobowej łącznie z dojazdem spod 

Lwowa to ok. 30 tysięcy złotych. Udało nam się już zebrać 

prawie połowę tej kwoty, ale wciąż jeszcze nam brakuje 

środków.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich, którzy 

mogliby wspomóc tę akcję, aby dokonali wpłat na 
rachunek KIK w Getin Noble Bank: 69 1560 0013 2000 
1706 4454 5706. W tytule należy wpisać: „darowizna na 
cele statutowe – pomoc dzieciom z Ukrainy”. Za pomoc 
bardzo dziękujemy. 

Marta Chrząstowska-Wachtel  

„Przygoda zimowa I i II Polsko-Niemiecko-Ukraiński 
projekt zimowy dla dzieci", współfinansowane jest ze 

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
przyznanych przez Fundację Edukacja dla Demokracji w 
ramach Programu RITA oraz dotacji Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży 
  
 
 

 


KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY Z 

KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
Zbieramy na potrzeby żołnierzy ukraińskich leki 

przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i 

środki opatrunkowe. Prosimy je przynosić do KIK-u, do 
pudła przeznaczonego na ten cel. 
 
26 marca o godzinie 18.00 będziemy gościć s. Beatę 

Husakiewicz, która opowie o pracy Sióstr od Aniołów na 

Ukrainie i o sytuacji tam panującej. Serdecznie 

zapraszamy.   
Krystyna Engelking 

 


 


AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KLUBU 
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Drodzy Słuchacze, 
Jak zawsze zapraszamy wszystkich chętnych na 

cotygodniowe wykłady otwarte. W lutym ks. prof. Michał 

Janocha oprowadził drugą grupę po Galerii Faras w 

Muzeum Narodowym. Rozpoczęliśmy również nowy cykl 

tematyczny pt. „Wyznania reformowane”. Interesujące 

wykłady historyczne wygłosił dr Maciej Ptaszyński 

(„Rozwój reformacji i tolerancji w Europie w XVI-XVII 
w.” oraz „Reformacja w Polsce”). Poniżej przedstawiamy 

plany na najbliższy miesiąc. 
Kalendarium na marzec – wykłady i inne zajęcia: 

 3 marca, godz. 12.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy, 
pokaz filmu „Metoda”;  

 4 marca, godz. 17.00 (uwaga: wyjątkowo inna 

godzina) – wykład środowy „Dialog wyznaniowy 

w XVI-XVII w.", dr Maciej Ptaszyński; 
 11 marca, godz. 17.30  – wykład środowy 

„Teologia Marcina Lutra”, prof. Janusz 

Maciuszko; 
 18 marca, godz. 17.30  – wykład środowy 

„Teologia Jana Kalwina”, prof. Janusz Maciuszko; 
 24 marca, godz. 17.00 –  Salon Dyskusyjny 

„Tygodnik Powszechny w moim życiu – Tygodnik 
kończy 70 lat!”; 

 25 marca, godz. 17.30 – wykład środowy „O 

liturgii i przestrzeni liturgicznej” – ks. prof. 
Włodzimierz Nast.; 
 

Kalendarium na luty i marzec – zajęcia warsztatowe 

(dotyczy osób już zapisanych) 
 Fotografia (godz. 13.30) – 10 i 24 marca, 14 i 28 

kwietnia 
 Warsztaty komputerowe Poziom 0 (godz. 16.30) –

10 i 24 marca, 14 i 28 kwietnia 
 Warsztaty komputerowe Poziom 1 (godz. 17.30 i 

18.30) - 10 i 24 marca, 14 i 28 kwietnia 
 Warsztaty komputerowe Poziom 2 (godz. 16.30 i 

17:30) – 3 i 17 i 31 marca, 21 kwietnia 
 Warsztaty komputerowe Poziom 3 (godz. 18:30) – 

3 i 17 i 31 marca, 21 kwietnia 
 
Inne działania Akademii. 

 Salon Dyskusyjny – 24 marca o godz. 17.00 
odbędzie się spotkanie Salonu pod tytułem: 

„Tygodnik Powszechny w moim życiu – Tygodnik 
kończy 70 lat!”. Zapraszamy wszystkich, którzy 

czują się związani z Tygodnikiem do podzielenia 
się swoimi refleksjami i wspomnieniami z 
pozostałymi uczestnikami spotkań. 

 Dyskusyjny Klub Filmowy – 3 marca o godz. 
12.00. UWAGA: w marcu wyjątkowo DKF 

odbędzie się w pierwszy (a nie trzeci) wtorek 

miesiąca!! W ramach spotkań zostanie 

wyświetlony wielokrotnie nagradzany film pt. 

„Metoda”: oto siedmioro kandydatów walczy 

o ważne stanowisko w pewnej korporacji w 

centrum Madrytu. Okazuje się jednak, 

że rekrutacja odbywa się według bardzo 
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nietypowych zasad. Do czego kandydaci – 
pozornie „normalni ludzie” – będą zdolni w tak 

specyficznych, wyreżyserowanych warunkach? 

Gdzie kończy się przestrzeń wyznaczona zasadami 

gry i testów rekrutacyjnych? Jaką cenę każdy 

z nich zdecyduje się zapłacić za „wygraną” i co 

ona dla nich oznacza? Argentyński reżyser, 

Marcelo Pineyro, portretuje bohaterów tworząc z 

zacięciem badacza unikalne parateatralne studium 

ludzkiej psychiki. Po wyświetlonym filmie 

odbędzie się dyskusja z psychologiem, 
p. Wojciechem Sulimierskim z Pracowni Dialogu, 
który pomoże uczestnikom przeanalizować 

najważniejsze wątki z filmu. Zapraszamy 
wszystkich chętnych, wstęp bez uprzednich 

zapisów. Można też zapraszać znajomych. 
 
Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu 
KIK: 22 827 39 39 lub mailowo na: akademia@kik.waw.pl 

Maria Piotrowska, 
Witold Kunicki-Goldfinger  

 
Zadanie o nazwie „Akademia 
Trzeciego Wieku KIK 2013-
2016” jest współfinansowane ze 
środków Miasta Stołecznego 
Warszawy. 
 

 
 


 


DO SENIORÓW 
NIEWYPEŁNIAJĄCYCH OSOBIŚCIE PIT-U 

 

Koleżanki i Koledzy, 
Każdy z nas może łatwo wspomóc potrzebujących, np. 
chorych korzystających z hospicjów, chorych na 

stwardnienie rozsiane, dzieci z chorobą nowotworową, 
bezdomne zwierzęta, bądź innych potrzebujących, na rzecz 
których działają Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). 

Jednak żeby pomóc trzeba wrócić do wypełniania PIT-u. 
Wszak tylko w ten sposób możemy przekazać 1% swojego 

emerytalnego podatku na wybraną przez siebie OPP. 
Jeśli PIT-u nie wypełnimy 1%, którym możemy 

dysponować wedle własnego uznania, pozostaje przez nas 
niezagospodarowany. Tak jednak być nie musi. Jeśli 

tylko zechcemy - możemy pomagać. Jak to zrobić? Po 
prostu:  

 Osobiście wypełnić PIT (dane potrzebne do 
wypełnienia PIT-u znajdują się w druku PIT-40A, 
który co roku  otrzymujemy z ZUS-u) 

 W punkcie „I” o nazwie „Wniosek o przekazanie 

1% podatku należnego na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego (OPP)” wpisać wybrany 

numer KRS, tzn. numer wybranej OPP i kwotę 

odpowiadającą 1% podatku, który jest 

odprowadzany przez ZUS od naszych emerytur 

 Wypełniony PIT złożyć w Urzędzie Skarbowym 

Żeby uzmysłowić Państwu, jakie sumy mogą być uzyskane 

z tego tytułu – jedna z OPP za rok 2012 z 1% podatku 
otrzymała 1 449 183,87 PLN. Pomagajmy sobie 
wzajemnie, wypełniajmy i składajmy PIT-y i cieszmy się, 
że ciągle możemy robić coś dobrego dla innych. 
 

Wszystkich seniorów zainteresowanych pomocą przy 

wypełnianiu PIT-u zapraszamy do siedziby Klubu 
Inteligencji Katolickiej (ul. Freta 20/24A) w poniedziałki 

od godziny 11.00 do 14.00. 
Teresa Dąbrowska 

 


MAM POMYSŁ 2015 
 

UWAGA!! Otwieramy konkurs „Mam Pomysł 2015”! 
Właśnie dostaliśmy dotację z m.st. Warszawy! Zapraszamy 

zatem wszelkie grupy i zespoły złożone z gimnazjalistów 

lub/i licealistów do zgłaszania własnych pomysłów na 
działania. Muszą one być zrealizowane w Warszawie i 

muszą – mówiąc ogólnie – służyć innym: rodzeństwu, 

znajomym, szkole, przechodniom… Komu chcecie, ale 
ważne, żeby wyjść ponad spełnianie jedynie własnych 

potrzeb. Więc myślcie już o działaniach, bo konkurs trwa 
do wyczerpania środków. Szczegóły opublikujemy wkrótce 
na stronie www.kik.waw.pl w „aktualnościach”. 
W związku z powyższym pilnie poszukujemy osoby 
zainteresowanej koordynacją tego projektu. Koordynacja 
będzie miała formę stażu za niewielkim wynagrodzeniem. 
Będzie można zdobyć szereg umiejętności związanych z 

prowadzeniem zadania publicznego. Poszukujemy kogoś z 

grona studentów, najlepiej z takich, którzy są w KIK-u 
aktywni w pracy z dziećmi lub młodzieżą. Osoby 

zainteresowane mogą zgłaszać się do piątku 13. marca do 

Marysi Piotrowskiej na adres mailowy 
maria.piotrowska@kik.waw.pl. Zachęcamy i zapraszamy! 

Maria Piotrowska i Karolina Bielecka-Komosa 
Zadanie „Mam Pomysł 2015-2016” jest finansowane ze 

środków m. st. Warszawy. 


 


KOMUNIKAT KLUBU ŻEGLARSKIEGO 
SANTA MARIA 

Ahoj klubowicze! 
W ostatnim naszym komunikacie ogłosiliśmy zapisy na 

obozy w sezonie 2015, od 19 lutego na naszej stronie 
internetowej (santa-maria.pl). Na wyjazdy zapraszamy nie 
tylko członków KIK, ale również osoby całkowicie 

niezwiązanie ze środowiskiem! 
Pomimo wielu zadań w związku ze zbliżającym się 

rozpoczęciem sezonu (8 marca planujemy wyciąganie 

łódek z hangarów), zajmujemy się również rozwojem 

naszej działalności. 20 lutego odbyło się wstępne spotkanie 

informacyjne w sprawie stworzenie w ramach Santa Marii 
grupy zajmującej się realizowaniem naszych 
niecodziennych pomysłów – przepłynięciem Mazur 
optymistami lub wyruszeniem Santa Marii na podbój mórz. 
Sekcja ta przeznaczona będzie dla wszystkich 
zafascynowanych żeglarstwem, jednak nie mogących już 

uczestniczyć w naszych obozach. Będzie też przestrzenią 

do rozwoju umiejętności żeglarskich oraz szansą przeżycia 

wielu przygód. 
Ponawiamy również informację o zbliżającym się 50-leciu 
naszej sekcji. Już teraz zapraszamy wszystkich na obchody 
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w Wolicy 23 maja 2015 roku. W związku z tym zwracamy 

się do Was z prośbą – w celu uzupełnienia archiwum 

zbieramy wszelkie zdjęcia oraz informacje dotyczące Santa 
Marii. 
Z  żeglarskimi pozdrowieniami 

Zarząd Klubu Żeglarskiego Santa Maria 
Ola, Tygrys, Dominik, Adams, Zosia 

 
 

 


KOMUNIKAT SEKCJI WIGIERSKIEJ 
 

W grudniu nasza Sekcja otrzymała w darze od naszego 

absolwenta Filipa zabawki i materiały papiernicze. 

Uczestnicy naszego obozu postanowili oddać większość 

zabawek na cel charytatywny. Podczas spotkania 
świątecznego wspólnie zdecydowaliśmy, że przekażemy je 
do domu dziecka. Po krótkich poszukiwaniach Marta  
i Julka znalazły Dom Dziecka w Nowej Pawłówce, który 

znajduje się niedaleko naszego stałego miejsca obozu. 14 

lutego udaliśmy się na wyprawę na Suwalszczyznę razem  
z częścią naszej starszej młodzieży w celu przekazania 
prezentu. Wyruszaliśmy z Płociczna, skąd pieszo przez 

Wigierski Park Narodowy dotarliśmy po paru godzinach 

marszu do Cimochowizny. Jezioro Wigry zastaliśmy 

całkowicie zamarznięte, udało nam się jednak rozpalić 

ognisko oraz odwiedziliśmy naszego gospodarza Pana 
Józefa. W niedzielę busem dotarliśmy do Domu Dziecka  
w Pawłówce. Na miejscu uczestniczyliśmy we wspólnych 

zabawach. Zgadywaliśmy postacie z filmów i bajek, takie 
jak: Królewna Śnieżka czy Pinokio, przedstawiane przez 
uczestników. Podziwialiśmy również razem obrazki 

wykonane w trakcie naszej wizyty. Zjedliśmy obiad oraz 

przekazaliśmy prezenty. W weekendowej wyprawie wzięli 

udział: Agnieszka, Zuzia, Janek, Franek, Janek, Tomek  
i Witek. 

Witold Kunicki-Goldfinger 
 

 


KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 
W lutym tematyką zajęć z dziećmi była historia Mojżesza. 

Podczas opowiadania poznaliśmy ją od narodzin do drogi 

przez pustynię po przejściu przez Morze Czerwone. 

Inscenizację rozpoczęły negocjacje Mojżesza i Aarona  
z faraonem.  

 
Fot. Andrzej Jaczewski 

Byliśmy świadkami przemiany laski Mojżesza w węża, 

usłyszeliśmy o wszystkich strasznych 10 plagach, od tego 

czasu zwanych egipskimi. Wreszcie gdy faraon zgodził się 

wypuścić Żydów z Egiptu, cały naród wybrany ruszył  
w drogę do Ziemi Obiecanej. Wspólnie przeżyliśmy 

cudowne przejście przez Morze Czerwone i nieudaną 

pogoń wojsk egipskich. Potem – już na pustyni – spadła na 
wędrowców manna (była pałaszowana ze smakiem),  
a woda wytrysnęła ze skały dla spragnionego narodu. 

Wreszcie zobaczyliśmy jak Mojżesz wszedł na Górę Horeb 

i tam otrzymał od Pana Boga dziesięć przykazań, spisanych 

na kamiennych tablicach. 

 
Fot. Andrzej Jaczewski 
Naszej inscenizacji towarzyszyła piosenka, a na koniec 

zaśpiewaliśmy gromkie Alleluja! Po posiłku podczas prac 

ręcznych dzieci wykonały serduszka z masy solnej  
i wykleiły je kolorowymi ziarenkami. Towarzyszyła temu 

bajka o miłości braterskiej. Serduszka mogły się stać 

prezentem na dzień św. Walentego. 
Alicja Gronau-Osińska 

SEKCJA EMAUS 
12 lutego wraz z o. Zygmuntem Perzem omawialiśmy 

kolejny rozdział Evangelii gaudium – Wszyscy jesteśmy 
uczniami – misjonarzami. Ogół wiernych posiada zmysł 

wiary – sensus fidei. Obecność Ducha pozwala ludowi 

działać mądrze. Przez chrzest każdy staje się misjonarzem, 

jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. Każdy jest zatem 

uprawniony do niej i w miarę możliwości do niej 

zobowiązany. Uczniowie Jezusa natychmiast stawali się 

misjonarzami. Dbajmy o naszą formację, pogłębianie 

miłości, o jaśniejsze światło Ewangelii. Należy znaleźć 

sposób głoszenia Jezusa odpowiedni do sytuacji, w jakiej 

się znajdujemy. Nasza niedoskonałość nie powinna 

stanowić wymówki. Pobożność ludowa jest wielką siłą 
ewangelizacyjną, a duchowość ludowa to nawet mistyka, 

zawierzenie Bogu w wielkim stopniu. Przepowiadanie 
Ewangelii odbywa się w środowisku, w którym żyjemy. 

Jego podstawą jest wejście w dialog. Przepowiada się od 

osoby do osoby. W różnych formach i postaciach, 

wchodząc w syntezę z kulturą. 
Alicja Gronau-Osińska 
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KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
Zaraz w poniedziałek 2 marca o godzinie 18.00 odbędzie 

się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, tym razem  
w świątyni luterańskiej pod wezwaniem Świętej Trójcy na 

placu Małachowskiego 1. Pomodlimy się za Ukrainę. 
Jan Turnau 

 
 

 


KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 

W lutym rozpoczęliśmy przygotowania organizacyjne  
i merytoryczne do spotkania esperantystów seniorów  
w sanktuarium Maryjnym w Licheniu w dniach 8-10 maja 
2015 roku. 
Spotkania klubowe w dniach 6 i 27 marca poświęcimy 

przygotowaniom naszych członków do udziału  
w pozostałych spotkaniach i imprezach krajowych  
i zagranicznych w 2015 roku. 
 
W dniu 27 marca odbędzie się tradycyjne spotkanie 

wielkanocne naszej Sekcji. 
Gajan Paskon deziras. 

Bohdan Wasilewski 
 
 

 


KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ 
 
"Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną i nie 
zamieszka w ciele uwikłanym w grzech 
Święty Duch (uczący) karności ucieknie przed obłudą." 

(Mdr 1, 4-5). 
 
W trudnym obecnie czasie bardzo potrzebujemy mądrości  
i kierownictwa Ducha Świętego. Medytacja Słowa Bożego 

Jest doskonałą praktyką otwierającą nasze serca na 

działanie Pana. Do modlitwy Słowem Bożym i czytania 

Go, zachęcają także Ojcowie Soboru Watykańskiego II. 

Cytuję odnośny tekst: 
"Święty Sobór szczególnie usilnie wzywa też wszystkich 

wiernych (...), aby  przez częste czytanie Pism Bożych, 

osiągali najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa 

(Flp 3,8). Nieznajomość Pisma Świętego jest bowiem 

nieznajomością Chrystusa". ( Sobór Watykański II, 
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym 25). 
Wszystkich, szczególnie członków grupy "Areopag", 
którzy wzorem lat ubiegłych chcieliby wspólnie modlić się 

tekstami Słowa Bożego, brewiarza, wspólnie odmawiać 

nieszpory, zapraszam na spotkanie w czwartek 12 marca  
o godzinie 17.00. Po modlitwie krótka prezentacja tekstu 
prof. Anny Świderkówny pt. "Jak gdzie i kiedy narodził się 

Nowy Testament".  
Alina Wóycicka 

 
 
 
 

 
 


KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA POKOJU 
I POJEDNANIA EFFATHA 

 
Najbliższe Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne 
*EFFATHA* to Ekumeniczna Droga Krzyżowa na 
terenie Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4  
w piątek 27 marca. Początek o godzinie 17.00 w kościele 

św. Alojzego Orione, ul. Lindleya 12. 
 
Zapraszam również, w imieniu Polskiego Krajowego 
Komitetu Światowego Dnia Modlitw kobiet o pokój, 

którego jestem członkiem, na ekumeniczne nabożeństwo 

do katedry Kościoła Polskokatolickiego 6 marca  
o  godzinie 18.00. Temat: "Czy wiecie, co wam 
uczyniłem?". Liturgię nabożeństwa opracowały 

chrześcijanki z wysp Bahama. 
Szczęść Boże! 

Danuta Baszkowska 
 

 


DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY 
 

Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu 
wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej zaprasza 
na comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego. Pragniemy zaprezentować Państwu wybitne 

dzieła filmowe dotykające ważnych zagadnień 

egzystencjalnych (społecznych, psychologicznych, 

obyczajowych), które stawiają pytania, uruchamiają 

myślenie, rozszerzają horyzonty. Każde spotkanie składać 

się będzie z projekcji filmu i następującej po nim dyskusji 

wokół zagadnień poruszanych w filmie. Całość powinna 

zamknąć się w 3 godzinach.  
 
Spotkania odbywają się w każdy 3 wtorek m-ca w godz.  
12-15, w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24A w 
Warszawie (Nowe Miasto). Projekcja filmu i udział 

w dyskusji jest bezpłatny. 
 
NAJBLIŻSZY DKF ODBĘDZIE SIĘ WYJĄTKOWO 

WE WTOREK 3 MARCA O GODZINIE 12.00. 
Wspólnie obejrzymy wielokrotnie nagradzany film pt. 
„Metoda”: oto siedmioro kandydatów walczy o ważne 

stanowisko w pewnej korporacji w centrum Madrytu. 
Okazuje się jednak, że rekrutacja odbywa się według 

bardzo nietypowych zasad. Do czego kandydaci – pozornie 
„normalni ludzie” – będą zdolni w tak specyficznych, 

wyreżyserowanych warunkach? Gdzie kończy się 

przestrzeń wyznaczona zasadami gry i testów 

rekrutacyjnych? Jaką cenę każdy z nich zdecyduje się 

zapłacić za „wygraną” i co ona dla nich oznacza? 

Argentyński reżyser, Marcelo Pineyro, portretuje 

bohaterów tworząc z zacięciem badacza unikalne 

parateatralne studium ludzkiej psychiki. Zapraszamy 
wszystkich chętnych, wstęp bez uprzednich zapisów. 

Można też zapraszać znajomych. 
Wojciech Sulimierski 
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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, Maryna Czaplińska, Krzysztof Sawicki, Maria 

Borkowska, Jakub Kiersnowski 
 

Klub Inteligencji Katolickiej – KRS 0000034785 – Organizacja Pożytku Publicznego 
 

1% 

Sekcje i działania Klubu A.D. 2014 
 

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•  

 
 

 
 
Na stronie internetowej Klubu – www.kik.waw.pl – udostępniliśmy Państwu program PIT Projekt 
2014 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 2014 rok. 
 

 


