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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
Wracam raz jeszcze do proponowanych
przez
Ojca
Świętego
rozważań
dotyczących rodziny. Na prośbę naszego
arcybiskupa,
kardynała
Kazimierza
Nycza, chcemy prosić Was o zapoznanie
się
z
materiałami
z
obrad
nadzwyczajnego Synodu na temat
współczesnych wyzwań wobec rodziny i
odpowiedź przynajmniej na niektóre z
proponowanych przez Watykan pytań.
Sądzę, że w naszej wspólnocie większość
z nas cieszy się darem, jakim jest
dorastanie i życie w rozbudowanej
rodzinie: z dziadkami, stryjami, ciotkami,
braćmi i siostrami. Jednak w dzisiejszym
świecie z różnych powodów wiele osób
traci tę podstawową wspólnotę i jest
skazanych na życie w samotności lub w
obcym sobie środowisku.
Kościół ma misję formowania sumień i
tworzenia wspólnoty wiernych. Kościół,
tak jak Chrystus, nie odrzuca nikogo, ale
w każdym człowieku szuka dobra, które
chce ocalić i wzmocnić. Dlatego Kościół
może pomagać ludziom w tworzeniu i
pielęgnowaniu życia rodzinnego, a tym,
którzy borykają się z przeciwnościami i z
samotnością, może dawać wsparcie
lokalnej wspólnoty. Jestem przekonana,
że dobre zrozumienie wartości życia
rodzinnego, jak również pokazanie
różnych
form
wsparcia
nowopowstających rodzin i osób
samotnych, także opisanie problemów i
trudności, może być naszym wkładem w
lepsze i skuteczniejsze nauczanie
Kościoła.
Dlatego
zachęcam
do
poważnego potraktowania tej ankiety i
poświęcenie czasu na jej wypełnienie.
Joanna Święcicka

www.kik.waw.pl

e-mail: kik@kik.waw.pl

Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK

CYKL PRAWOSŁAWIE
(ks. prof. Michał Janocha):
„Galeria Faras”– 12 lutego (czwartek), więcej informacji na s. 4

CYKL „WYZNANIA REFORMOWANE”
(dr Maciej Ptaszyński)
„Rozwój reformacji i tolerancji w Europie w XVI-XVII w.” -– 18 lutego (środa),
godz. 17.30
„Reformacja w Polsce” – 25 lutego (środa), godz. 17.30
„Dialog wyznaniowy w XVI-XVII w.” – 4 marca (środa), godz. 17.00
„Od lęku do miłości” - czwartkowy cykl debat Klubu „Tygodnika Powszechnego”
i Pracowni Dialogu

"KATOLIK I MIŁOŚĆ DO SAMEGO SIEBIE - MIĘDZY
EGOIZMEM I KARZĄCYM SUPEREGO"
czwartek, 12 lutego, godzina 19.00, siedziba KIK

"KATOLIK WOBEC SWOJEJ SEKSUALNOŚCI - MIĘDZY
HEDONIZMEM I REPRESJĄ"
czwartek 26 lutego, godzina 19.00, siedziba KIK
Więcej informacji na 7 stronie Informatora
Czwartek, 26 lutego, godzina 18.00, Muzeum Historii Żydów Polskich, ul.
Mordechaja Anielewicza 6

TOŻSAMOŚĆ – UDRĘKA CZY EKSTAZA?
Spotkanie z cyklu „Kłopoty z tożsamością”
prowadzi redaktor Adam Szostkiewicz
w spotkaniu udział wezmą:
profesor Mirosława Marody – socjolog
dr Agnieszka Graff – pisarka i publicystka
Więcej informacji na 5 stronie Informatora
Środa, 4 marca, godzina 19.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A

SPOTKANIE Z KSIĘDZEM ROMUALDEM JAKUBEM
WEKSLEREM-WASZKINELEM
Więcej informacji w następnym numerze Informatora

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39, KRS 0000034785, konto bankowe nr 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
02.02. poniedziałek
godz. 18.00
08.02. niedziela
godzina 9.40
08.02. niedziela
godzina 10.00
12.02. czwartek
godz. 17.00
17.02. wtorek
godzina 12.00
22.02. niedziela
godz. 9.30
26.02. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni ewangelicko-reformowanej - Zaprasza Starszy
Ekumenista
Aleja Solidarności 74
Spotkania „Kredkami do Nieba” – zaprasza Sekcja Rodzin
ul. Piwna 9/11
Spotkanie w Nazarecie - Zaprasza Sekcja Emaus
Siedziba KIK
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)
Dyskusyjny Klub Filmowy – „Jak ojciec i syn”
Siedziba KIK
Msza Święta Klubowa
ul. Piwna 9/11
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

Sekcja Rodzin

DZIEŃ

GODZINA

poniedziałek
wtorek, czwartek

17.00-21.00
13.00-17.00

SALA

POKÓJ SR

Karolina Bielecka-Komosa

poniedziałek
Krystyna Sieroszewska

18.30-19.30

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

poniedziałek

11.00-15.00

MAŁA SALA

Fundacja ks. S. Niedzielaka
Prawnik
mec. Teresa Zwięglińska

po wcześniejszym umówieniu

12.00-13.00

ANTRESOLA

Sekcja Ewangelijna

trzecia środa miesiąca

17.00-18.30

DUŻA SALA

18.00-20.00

DUŻA SALA

czwartek

piątek
Sekcja Polsko-Niemiecka

A. Grzegorczyk 0-501.836.898
H. Rudzka 0-605.073.091
W. Szczycińska 0-691.616.725
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 







ANKIETA PO SYNODZIE NA TEMAT
WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ WOBEC
RODZINY
Szanowni Państwo,
Aby ułatwić Państwu odpowiedź na pytania zawarte w tzw.
Ankiecie Papieża Franciszka, przygotowaliśmy specjalny
formularz internetowy. Znajdą go Państwo pod
adresem: http://bit.ly/AnkietaPapieżaFranciszka. Mamy
nadzieję, że jego obsługa nie przysporzy Państwu
trudności. W odpowiedziach nie obowiązuje limit znaków,
bardzo prosimy jednak o zwięzłe i syntetyczne wypowiedzi
na zadane pytania. Ułatwi to nam opracowanie zebranego
materiału i terminowe przekazanie go na ręce kardynała
Kazimierza Nycza.
Na górze formularza znajdą Państwo krótkie
wprowadzenie, prosimy o jego lekturę. Szczególnie
zachęcamy do uważnego zapoznania się z Relatio
Synodi, dokumentu przygotowanego po zakończeniu obrad
nadzwyczajnego Synodu na temat współczesnych wyzwań
wobec rodziny. Jego lektura ułatwi Państwu odpowiedź na
przedstawione pytania. Relatio Synodi mogą Państwo
znaleźć pod adresem: http://bit.ly/RelatioSynodi, a także
w wersji drukowanej w siedzibie Klubu Inteligencji
Katolickiej.
Na początku ankiety prosimy także o podanie imienia i
nazwiska. Chcemy zapewnić, że dane te nie będą
zestawione z udzielanymi odpowiedziami, nie będziemy
ich także przekazywać innym podmiotom. Posłużą one
jedynie wstępnej weryfikacji przez pracowników KIK, w
jaki sposób uczestnicy ankiety są związani z Klubem
Inteligencji Katolickiej. Ankietę kierujemy bowiem do
naszego środowiska. Prosimy zatem, by adresu formularza
nie przekazywać poza środowisko KIK, nie udostępniać
żadnym mediom i osobom nie związanym z KIK-iem.
Formularz będzie aktywny do 10 lutego 2015 roku. Po
tym czasie zostanie zamknięty, a zebrane odpowiedzi
zostaną opracowane w jeden dokument, który przekażemy
naszemu arcybiskupowi, kardynałowi Kazimierzowi
Nyczowi. Następnie Kuria Warszawska prześle odpowiedzi
do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, a dalej
trafią one do Stolicy Apostolskiej i posłużą ojcom
synodalnym, którzy zbiorą się na kolejnej sesji Synodu o
rodzinie.
Przygotowaliśmy także egzemplarze drukowane tekstu
Relatio Synodi oraz ankiety, zapraszamy zatem do
Sekretariatu KIK tych z Państwa, którzy chcieliby
zapoznać się z tekstem posynodalnym oraz wypełnić
ankietę w formie drukowanej. W Sekretariacie
udostępnimy również laptopy z formularzem ankiety.
Jeśli mają Państwo pytania na temat ankiety i formularza
proszę o kontakt z Sekretariatem Klubu Inteligencji
Katolickiej.
Michał Buczek, Jan Murawski





KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
1. I Walne Zebranie Sekcji
Za nami I Walne Zebranie Sekcji Wschodnioeuropejskiej,
które odbyło się 9 stycznia 2015 roku w siedzibie Klubu.
Wzięły w nim udział 24 osoby.
Podczas spotkania przedstawione zostały sprawozdania
Sekcji z działań w roku 2014 zarówno merytoryczne, jak i
finansowe. Osiągnięcia Sekcji spotkały się z dużym
zainteresowaniem zebranych i sprawozdania zostały
przyjęte przez aklamację. Statut Sekcji został poddany
dyskusji, a następnie przyjęty przez głosowanie.
Walne Zebranie wybrało członków Zarządu, którzy
bezpośrednio po spotkaniu ukonstytuowali się w
następujący sposób:
Zarządu Sekcji w składzie: Marek Kielanowski –
Przewodniczący;
Anna
Chodzeń
–
Zastępca
Przewodniczącego; Marta Chrząstowska – Sekretarz; Anita
Szymborska – Skarbnik; Elżbieta Konopka – Członek
Zarządu. Kadencja nowego Zarządu zgodnie ze statutem
trwa dwa lata.
Terminy spotkań Zarządu zostały ustalona na pierwsze
czwartki miesiąca. Kolejne spotkanie ma się odbyć 5
lutego 2015.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Jednocześnie informuję, że deklarację członkowską można
wypełnić, korzystając z formularza dostępnego w
sekretariacie w przegródce SW lub z jego wersji
internetowej dostępnej u Sekretarza – sw@kik.waw.pl.
2. „Przygoda zimowa” ukraińskich dzieci w Krzyżowej
Fundacja „Krzyżowa“ oraz stowarzyszenie PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży, organizując warsztaty
artystyczne w Pałacu von Moltków w Krzyżowej koło
Świdnicy, zaprosiły Klub do zorganizowania grupy dzieci
ukraińskich, które wraz z rówieśnikami z Polski i Niemiec
wezmą udział w warsztatach artystycznych „Przygoda
zimowa“.W warsztatach wezmą udział dzieci z domu
dziecka w Bełchatowie oraz z Watenburga i Pretzsch oraz
dzieci uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce.
Terminy warsztatów:
01-06.02.2015 "Przygoda zimowa I – Razem jesteśmy
silni"
10-15.02.2015 "Przygoda zimowa II – Razem tworzymy
cuda"
W programie warsztatów są zajęcia: gry zapoznawcze dla
uczestników wyjazdu, warsztaty kreatywne, zapoznanie się
z kompleksem pałacowym w Krzyżowej, zajęcia sportowe,
wycieczka do Świdnicy i wiele innych. Za zaangażowanie
dziękujemy Annie Chodzeń i Marynie Czaplińskiej!
Marta Chrząstowska-Wachtel
„Przygoda zimowa I i II Polsko-Niemiecko-Ukraiński
projekt zimowy dla dzieci", współfinansowane jest ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
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przyznanych przez Fundację Edukacja dla Demokracji w
ramach Programu RITA




KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY Z
KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Na prośbę księdza Leszka Kryży TChr z Zespołu Pomocy
Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu
Polski staramy się pomóc siostrom pallotynkom, które
prowadzą Dom Miłosierdzia dla około pięćdziesięciu osób
niepełnosprawnych w Gródku Podolskim na Ukrainie.
Siostry, jak już pisaliśmy, proszą o pampersy dla swoich
podopiecznych. Udało nam się zdobyć i przekazać około
900 sztuk. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nam
w tym pomogli, i polecamy się w dalszym ciągu - każda
ofiarowana porcja pampersów lub pieluchomajtek bardzo
się przyda.
17 i 18 stycznia byliśmy na tradycyjnym dorocznym
opłatku u Sióstr od Aniołów w Konstancinie, tym razem
poświęconemu głównie sprawom ukraińskim. Szczególnie
przejmujące były wspomnienia księdza prałata Józefa
Świdnickiego, urodzonego w latach trzydziestych na
radzieckiej Ukrainie. Ksiądz Józef studiował w
Seminarium Duchownym w Rydze i w końcu lat
sześćdziesiątych rozpoczął dramatyczną i bohaterską
posługę księdza katolickiego w ZSRR. Obecnie mieszka i
pracuje pod Żytomierzem. Bardzo chcielibyśmy, żeby przy
kolejnym pobycie w Polsce (prawdopodobnie w kwietniu)
odwiedził nas w Klubie. Zaprosiliśmy też, może na marzec,
siostrę Beatę Husakiewicz, pracującą aktualnie na
Ukrainie.
W marcu będzie też okazja spotkania z księdzem
Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem, osobą o
dramatycznych losach, którego chcemy prosić, żeby
opowiedział nam o sytuacji chrześcijan, szczególnie
katolików, w Izraelu.
Zapraszamy!
Krystyna Engelking




AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KLUBU
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
Jak zawsze zapraszamy wszystkich chętnych na
cotygodniowe wykłady otwarte. Organizujemy je pod
szyldem Akademii, ale zaproszeni są wszyscy chętni w
KAŻDYM wieku. W styczniu ks. prof. Michał Janocha
wygłosił wykłady o Gruzińskim Kościele Prawosławnym i
Apostolskim Kościele Ormiańskim oraz oprowadził nas po
Galerii Faras w Muzeum Narodowym. Ponieważ na
wyjście do muzeum zgłosiło się więcej osób, niż mogła
pomieścić jedna grupa, zdecydowaliśmy się zorganizować
w lutym ponowne wyjście z ks. Michałem Janochą dla
pozostałych chętnych zapisanych na listę rezerwową. Tym
samym cykl „Prawosławie” będzie zakończony, a my
zaprosimy Państwa do zgłębiania razem z nami nowych
tematów. Poniżej przedstawiamy plany na najbliższy
miesiąc.
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Kalendarium na luty – wykłady i inne zajęcia:
 4 lutego – UWAGA!! nie ma wykładu!
 12 lutego (w czwartek) – zakończenie cyklu
„Prawosławie”: wyjście z drugą grupą do „Galerii
Faras”. Więcej informacji poniżej.
 17 lutego (wtorek), godz. 12.00 – Dyskusyjny
Klub Filmowy, film „Jak ojciec i syn”. Szczegóły
poniżej.
 17 lutego (wtorek), godz. 17.00 – Salon
Dyskusyjny nt. „Starość to przyszłość każdego”.
Szczegóły poniżej.
 18 lutego (środa), godz. 17.30 – rozpoczęcie cyklu
„Wyznania reformowane” wykładem „Rozwój
reformacji i tolerancji w Europie w XVI-XVII w”.
Więcej informacji poniżej.
 25 lutego (środa), godz. 17.30 – „Reformacja w
Polsce”
 4 marca (środa), UWAGA wyjątkowo o godz.
17.00 – „Dialog wyznaniowy w XVI-XVII w.”
Kalendarium na luty i marzec – zajęcia warsztatowe
(dotyczy osób już zapisanych)
 Fotografia (godz. 13.30) – 10 i 24 lutego, 10 i 24
marca
 Warsztaty komputerowe Poziom 0 (godz. 16.30) –
10 i 24 lutego, 10 i 24 marca
 Warsztaty komputerowe Poziom 1 (godz. 17.30 i
18.30) - 10 i 24 lutego, 10 i 24 marca
 Warsztaty komputerowe Poziom 2 (godz. 16.30 i
17:30) –3 i 17 lutego, 3 i 17 i 31 marca
 Warsztaty komputerowe Poziom 3 (godz. 18:30) –
3 i 17 lutego, 3 i 17 i 31 marca
Galeria Faras – informacje szczegółowe.
W czwartek 12 lutego odbędzie się drugie wyjście wraz z
ks. Michałem Janochą do Muzeum Narodowego w celu
obejrzenia Galerii Faras. Zapisy odbyły się już podczas
ostatniego wykładu. Lista jest już pełna. Osoby, które się
zapisały, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez
przyniesienie do Sekretariatu 10 zł/os. na bilet ulgowy za
wejście grupowe. Wpłaty można dokonać w dowolny dzień
w tygodniu 02 – 06. lutego w Sekretariacie KIK w godz.
10.00 – 20.00. W poniedziałek dla wszystkich, którzy
wpłacili, zostaną zakupione wejściówki grupowe.
ZBIÓRKA: spotykamy się 12 lutego o godz. 17.30 przy
szatniach Muzeum. Prosimy przyjść kilka minut wcześniej,
żeby na spokojnie się przygotować, odebrać bilet i wpisać
się na listę uczestników.
Nowy cykl wykładowy „Wyznania reformowane”.
W lutym rozpoczniemy również nowy cykl o nazwie
„Wyznania reformowane”. Chcielibyśmy kontynuować
naszą tematykę ekumeniczną zapoczątkowaną wykładami o
prawosławiu i tym razem poznać lepiej protestantyzm. Jako
że w Polsce jest liczbowa przewaga katolików i większość
z nas była od dziecka wychowywana w tradycji wiary
katolickiej, niewiele wiemy o naszych braciach
chrześcijanach z kościołów reformowanych. Często nie
widzimy różnic pomiędzy wyznaniami określanymi jako
protestanckie, dziwi nas nietypowa architektura świątyń i
nieco dystansuje brak barwnych ikon, które znamy z
prawosławia. Tymczasem to właśnie protestantyzm i jego
historia pozwala nam lepiej zrozumieć współczesną kulturę
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Europy Zachodniej i zachodnie podejście do wiary. To
właśnie kościoły reformowane i ich mądrość są źródłem
wielu inspiracji dla wspólnot katolickich i realnie
wzbogacają Kościół jako całość. W końcu też, to właśnie
analiza rozwoju wyznań reformowanych w Polsce ukazuje,
jak głębokie i jak silne tradycje tolerancji religijnej były
obecne w naszym kraju już od średniowiecza.
Cykl będzie składał się z części historycznej, teologicznej i
ekumenicznej. Chcielibyśmy przedstawić Państwu historię
ruchów reformacyjnych w Polsce i w Europie w XVI i
XVII wieku, jak również ówczesny sposób prowadzenia
dialogu wyznaniowego. Tę część poprowadzi dr Maciej
Ptaszyński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego: wykładowca, autor wielu publikacji i
laureat prestiżowych programów stypendialnych. W marcu
będziemy kontynuować ten cykl tematyczny. Wykłady
dotyczące teologii Marcina Lutra i Jana Kalwina
poprowadzi profesor Janusz Maciuszko z Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie. Pod koniec cyklu
natomiast będziemy chcieli poruszyć kwestie ekumenizmu
międzyreligijnego. Zapraszamy!
Inne działania Akademii.
 Salon dyskusyjny – 17 lutego o godzinie 17.00
pani Prezes Joanna Święcicka zaprasza na kolejne
spotkanie Salonu pod tytułem: „Starość to
przyszłość każdego”. Dyskusja będzie się toczyła
w odniesieniu do filmu pt. „Pora umierać”, który
uczestnicy
oglądali
podczas
spotkania
styczniowego.
 Dyskusyjny Klub Filmowy – zapraszamy do
KIK-u na Dyskusyjny Klub Filmowy, który
odbywa się zawsze w trzeci wtorek miesiąca. Po
każdym wyświetlonym filmie jest prowadzona
ciekawa dyskusja z psychologiem, p. Wojciechem
Sulimierskim z Pracowni Dialogu, który pomaga
uczestnikom przeanalizować najważniejsze wątki
z filmu. Najbliższe spotkanie DKF-u odbędzie się
17 lutego, o godz. 12.00 w siedzibie KIK-u. Tym
razem będzie wyświetlony film pt. „Jak ojciec i
syn” – film japoński z 2013 roku. Reżyser kreśli
niezwykły portret kochającego się małżeństwa,
które nagle dowiaduje się, że ich syn nie jest ich
biologicznym dzieckiem. Czy więzy krwi
wystarczą, czy też na miłość dziecka trzeba sobie
zapracować? Mądra refleksja nad ojcostwem i
wyjątkową relacją ojca z synem, a także nad
wielkim wyzwaniem, jakim jest we współczesnym
świecie wychowanie młodego człowieka. Do
refleksji nad rodziną i rodzicielstwem zapraszamy
wszystkich chętnych: zapisy nie są konieczne,
wystarczy po prostu przyjść. Można też zapraszać
znajomych.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu
KIK: 22 827 39 39 lub mailowo na: akademia@kik.waw.pl
Zadanie o nazwie „Akademia
Trzeciego Wieku KIK 2013-2016”
jest współfinansowane ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy.
Maria Piotrowska,
Witold Kunicki-Goldfinger




„KŁOPOTY Z TOŻSAMOŚCIĄ” – CYKL
DYSKUSJI
Zapraszamy na cykl spotkań organizowanych w Muzeum
Historii Żydów Polskich. Klub Inteligencji Katolickiej jest
partnerem tego wydarzenia.
Przez cały cykl Adam Szostkiewicz, redaktor miesięcznika
Polityka, wraz z zaproszonymi gośćmi, psychologami,
filozofami, socjologami i twórcami, rozmawiał będzie o
współczesnych kłopotach z tożsamością, jej aspektach i
znaczeniu dla jednostek i społeczeństwa.
W pierwszej dyskusji udział wezmą profesor Mirosława
Marody, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego,
członek PAN oraz dr Agnieszka Graff, pisarka,
publicystka,
wykładowczyni
na
Uniwersytecie
Warszawskim.
Spotkanie pierwsze
Tożsamość – udręka czy ekstaza?
Czwartek 26 lutego, godz. 18, Muzeum Historii Żydów
Polskich, (ul. Mordechaja Anielewicza 6)
W ramach cyklu „Kłopoty z tożsamością” organizatorzy
pragną spotkać środowiska różniące się poglądami
politycznymi, społecznymi, religijnymi i kulturowymi.
Chcą stworzyć przestrzeń, w której uczestnicy będą mogli
otwarcie wymieniać poglądy i przekonania dotyczące
szeroko rozumianego pojęcia tożsamości.
Dziś, w świecie wielokulturowym tożsamość - a więc
pytanie o samego siebie, o to kim jestem, o swoje miejsce i
swoją rolę w świecie, w społeczeństwie - dotyczy każdego
człowieka. Warto na chwilę przystanąć i zastanowić się, co
mnie, co nas najbardziej określa.
O tożsamości rozmawiać będziemy z interesującymi
ludźmi, mającymi odmienne punkty widzenia, inne
doświadczenia i przemyślenia. Psychologia, filozofia,
teologia, nauki społeczne, socjologia, sztuka – to tylko
niektóre dziedziny, które będą opisywać „kłopoty z
tożsamością” w trakcie spotkań.
Twórcy cyklu debat piszą: „Chcemy stworzyć forum
dyskusyjne, które nie boi się poruszać trudnych, nieraz
bolesnych tematów. Pragniemy dyskutować i spierać się
zachowując szacunek dla oponenta; słuchać - ale i słyszeć;
szukać porozumienia pozostając różnymi. Miejmy odwagę
zadawania pytań, dyskutowania, przyjmowania niełatwych
odpowiedzi i zmieniania się.” Zapraszamy!
Joanna Święcicka, Ewa Teleżyńska, Paweł Sawicki, Jan
Woźniakowski





KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Styczeń to czas dorocznego balu w Nazarecie. Tym razem
dzieci zostały pięknie przebrane przez pomysłowych
rodziców w proste, ale niezwykle ciekawe ubiory. Po
przedstawieniu się wszystkich przybyłych gości,
wybraliśmy królową i króla migdałowych. Zaraz potem
ruszyliśmy polonezem z figurami. Krętymi drogami, pod
mostami i wiaduktami, w parach i wężykiem, zawijając
ślimaki, tak rozwijał się nasz taniec.
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Bóg powołał nas jako lud, a nie pojedyncze jednostki. On
jest Kościołem. Apostołowie nie tworzą grupy elitarnej,
tylko część tego ludu. Bycie Kościołem oznacza bycie
ludem Bożym. Niesienie zbawienia w świat. Jesteśmy
ludem o wielu obliczach, wielu kulturach, wielu
społecznościach. Łaska Boża dostosowuje się do danej
kultury. Gdy wspólnota przyjmuje łaskę zbawienia, Duch
Święty zapładnia kulturę. Chrześcijaństwo nie dysponuje
jednym wzorcem kulturowym. Różnorodność kulturowa
nie zagraża jedności chrześcijaństwa. Choć orędzie
chrześcijaństwa sformułowała kultura grecka i rzymska, to
jego duch wznosi się ponad te szczególne kultury.
Alicja Gronau-Osińska





KOMUNIKAT SEKCJI KULTURALNOTURYSTYCZNEJ

Fot. Andrzej Jaczewski
Czas zabaw wypełniły także konkursy, w tym kilka
muzycznych: dzieci pięknie śpiewały kolędy oraz Wołka i
osiołka – wszystkie 12 zwrotek! Były i zabawy
sprawnościowe i taneczne.

Fot. Andrzej Jaczewski
A po posiłku przyszedł czas na wędkę szczęścia. Każde
dziecko wyłowiło mały prezencik. Były powody do
radości. Spotkanie zakończyło ostatnie w tym sezonie
śpiewanie Wołka i osiołka.
Alicja Gronau-Osińska
SEKCJA EMAUS
15 stycznia pod kierunkiem o. Zygmunta Perza
kontynuowaliśmy rozważanie Evangelii gaudium, rozdział
II. Głoszenie Ewangelii. Ewangelizacja to radosne i
cierpliwe przepowiadanie śmierci i zmartwychwstania
Jezusa. Kim jesteśmy jako Kościół? Ludem dla wszystkich.
Z inicjatywy Boga przychodzi do nas Duch Święty. On nas
uzdalnia do bycia dziećmi Bożymi, odpowiadania na
miłość Boga, włączania się w Bożą inicjatywę. Zasada
prymatu łaski powinna przyświecać głoszeniu Ewangelii.

Wracamy do tematu wycieczek, tych które już się odbyły i
tych planowanych. Wyjeżdżając dziewiętnastego czerwca
w Boże Ciało widzieliśmy co prawda tylko niektóre z bram
i dywanów kwiatowych, ale były one szczególnie piękne.
W Rozumicach, gdzie nas ugoszczono wręcz rodzinnie w
bardzo wygodnych pokojach (stary budynek przedszkola
odnowiony przez Stowarzyszenie Rozumicka Wieś na
Rzecz Dzieci).
Rozumice to maleńka osada na skraju mapy Polski (6
kilometrów od granicy z Czechami) o bardzo trudnej i
bolesnej, nie tylko dla Polaków, historii. Mówiła nam o
niej pani Grażyna Skrzyńska, jedna z liderek
Stowarzyszenia. Blask starym wrotom, płotom i bramom
przywróciła druga z nich - Monika Moskała. Nasz
czterodniowy pobyt przeznaczony był na dalszy rozwój i
wyposażenie przedszkola.
Nasz dzień drugi to Moszna, zamek o nieprawdopodobnej
architekturze, ponurych wieżach i 366 komnatach!
Kolejny dzień to słoneczna Pszczyna, pałac księżnej Daisy,
przepięknie rozplanowany park, samo miasteczko
przyjazne mieszkańcom i turystom. Żubry zostały w swych
zagrodach, na ich obejrzenie zabrakło nam niestety czasu.
Racibórz – ostatnie miasto na szlaku naszej wyprawy,
przepięknie położone nad Odrą. Zamek Piastów z 1108
roku, wzmiankowany w Kronice Galla Anonima, to perła
gotyku. W zamku mieści się kaplica o niezwykłej
architekturze i wystroju, porównywana do paryskiej SainteChapelle.
W drodze powrotnej byliśmy w Częstochowie, jak zawsze
budzi ona najwięcej wzruszeń, lecz jasnogórskie
Sanktuarium oblegane przez nieprawdopodobny tłum
rozprasza.
Przez te wszystkie dni dopisywała nam pogoda, a smacznie
podawana kuchnia śląsko-opolska pozwoliła nam ten
kraniec Polski – ludzi, krajobrazy - zachować w wyjątkowo
życzliwej pamięci. Dziękujemy!
Planujemy wyprawę szlakiem biegu Wisły: Czerwińsk,
Modlin, Zakroczym. Termin wycieczki i spotkania w
Konstancinie (nowy temat: „Żeromski – inaczej”) do
uzgodnienia.
Halina Truss-Uziembło
506-772-859
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KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

Pastor zielonoświątkowy z Wrocławia ks. Edward
Pawłowski
wygłosi
homilię
na
comiesięcznym
nabożeństwie ekumenicznym w poniedziałek 2 lutego w
świątyni ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności
74 (godz. 18.00).
Jan Turnau

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.




KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
W styczniu opracowaliśmy plan spotkań esperanckich w
2015 roku, w których przewidujemy nasz udział: w dniach
15-19 kwietnia odbędą się Esperanckie Dni Biblijne we
Wrocławiu,
- od 9 do 10 maja spotkają się członkowie Sekcji Seniorów
PZE w Licheniu,
- 21. Ekumeniczny Kongres Esperantystów odbędzie się w
dniach 1-8 sierpnia w Strasburgu we Francji,
- Doroczne Dni Skupienia i Modlitwy Esperantystów na
Jasnej Górze w Częstochowie 9-11 października.
Dodatkowe informacje można otrzymać w czasie naszych
piątkowych spotkań klubowych. Spotkania lutowe
poświęcimy katalogowaniu sekcyjnej
biblioteki
esperanckiej.
Bohdan Wasilewski




KOMUNIKAT FUNDACJI IMIENIA
KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA
Zarząd Fundacji imienia księdza Stefana Niedzielaka
serdecznie zaprasza na Mszę Świętą w intencji
Darczyńców i Ofiarodawców Fundacji. Msza Święta
odbędzie się w kościele Matki Bożej Łaskawej przy ulicy
Świętojańskiej 10 na Starym Mieście w niedzielę 15 lutego
o godzinie 12.00. Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Fundacji imienia Księdza Stefana Niedzielaka




KLUB „TYGODNIKA POWSZECHNEGO”
Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” oraz
Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu
zapraszają na cykl debat pod tytułem: „Od lęku do
miłości”.
Trzecia debata: "Katolik i miłość do samego siebie między egoizmem i karzącym superego" odbędzie się 12
lutego.
Natomiast czwarta: "Katolik wobec swojej seksualności między hedonizmem i represją" 26 lutego. Debaty
rozpoczynają się o godzinie 19.00 w siedzibie Klubu
Inteligencji Katolickiej przy ul. Freta 20/24A.
Udział w debatach zapowiedzieli m.in.: Tomasz Gaj OP,
Ewa Woydyłło, Zbigniew Nosowski, Artur Sporniak,
Wojciech Sulimierski. Prowadzenie: Anna Rygielska,
Radosław Skrzypczyk
Anna Rygielska

Spotkania odbywają się w każdy 3 wtorek m-ca
w godz. 12 – 15, w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24A
w Warszawie. Projekcja filmu i udział w dyskusji jest
bezpłatny.
Najbliższe spotkanie DKF-u odbędzie się 17 lutego, o
godz. 12.00. Tym razem będzie wyświetlony film pt. „Jak
ojciec i syn” – film japoński z 2013 roku.
Reżyser kreśli niezwykły portret kochającej się rodziny,
która nagle dowiaduje się, że ich syn nie jest ich
biologicznym dzieckiem. Czy więzy krwi wystarczą, czy
też na miłość dziecka trzeba sobie zapracować? Mądra
refleksja nad ojcostwem i wyjątkową relacją ojca z synem,
a także nad wielkim wyzwaniem, jakim jest we
współczesnym świecie wychowanie młodego człowieka.
Do refleksji nad rodziną i rodzicielstwem zapraszamy
wszystkich chętnych: zapisy nie są konieczne, wystarczy
po prostu przyjść. Można też zapraszać znajomych.
Wojciech Sulimierski




ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KIK-U!
Z radością informujemy, że Klub aktywnie włączy się w
przygotowania i obchody Światowych Dni Młodzieży!
Chcielibyśmy wziąć udział na zasadach parafii, przyjmując
gości zza granicy w rodzinach oraz organizując im czas w
dniach 20-25 lipca 2016.
Rodziny
gotowe
przyjąć
młodych ludzi w tym czasie,
mogą zgłaszać się już teraz! Z
przyjemnością
powitamy
również wolontariuszy, którzy
chcieliby nam w jakiś sposób
pomóc – zadań starczy na
pewno dla wszystkich.
Kontakt: jan.murawski@kik.waw.pl

Tel: 22 827 39 39

KIK-owska Młódź z Drum Buna, Sekcji Rodzin,
Santa Marii i Sekcji Wigierskiej
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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
Sekcje i działania Klubu A.D. 2014

1%

Akademia Trzeciego Wieku KIK •Chór kameralny „Ars
Cantata” •Drum Bun
•Klub Żeglarski „Santa Maria” •KONTAKT
•Sekcja Emaus – Nazaret •Sekcja Esperanto
•Sekcja Ewangelijna •Sekcja KulturalnoTurystyczna •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 – udostępnimy Państwu program PIT Projekt
2014 on-line do wypełniania deklaracji podatkowych PIT.
Program posiada wszystkie prawem wymagane koncesje. Za pomocą programu PIT-OPP można
będzie również dokonać złożenia e-Deklaracji.
Mamy nadzieję, że taka forma wsparcia będzie dla Państwa przydatna i pomocna przy rozliczaniu
deklaracji PIT za 2014 rok.

