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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, 
 

Jestem pod wrażeniem dwóch luto-

wych spotkań w naszym Klubie po-

święconych Jerzemu Zawieyskiemu  

i początkom KIKu oraz śp. Arcybis-

kupowi Józefowi Życińskiemu. Bardzo 

ciekawe były zarówno wystąpienia pa-

nelistów jak i dokumenty przedstawio-

ne przez ks. Gałkę i o. Pieńkowskiego. 

Jeśli nie byliście, to żałujcie. Postaramy 

się zamieścić materiały związane z ty-

mi wydarzeniami  na stronie klubowej. 

Choć pojawiły się pierwsze jaskółki 

proponujące nam tematy spotkań ogól-

nych to wciąż zapraszam wszystkich 

członków do aktywnego współ-

tworzenia programu Klubu. 
 

Zaczął się okres Wielkiego Postu, tzn. 

czas przygotowania naszego serca do 

właściwego, głębokiego przeżywania 

święta Wielkiej Nocy. Oprócz mądrze 

wybranej formy ascezy pomogą nam w 

tym rekolekcje. Mam nadzieję na prze-

żywanie ich razem z Wami w kościele 

św. Marcina. 
 

W marcu odbędzie się w IX Zjazd 

Gnieźnieński, w którego organizację 

nasz Klub jak zawsze aktywnie się an-

gażuje. W tym roku tematem Zjazdu 

będzie rola religii w społeczeństwie 

obywatelskim.  Do zobaczenia  

w Gnieźnie. 
Joanna Święcicka 

 

 

wtorek, 20 marca 2012 r., godz. 19.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a  
 

Pascha w tradycji bizantyjskiej 
 

o. Marek Blaza SJ 
 

kapłan-trirytualista, duszpasterz akademicki obrządku greckokatolickiego 

 
piątek, 23 marca 2012 r., godz. 18.30, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 
 

Ludus Passionis – Gra o Męce Pańskiej 
dramat liturgiczny z rękopisu Carmina Burana, XIII w. 

 

Schola Teatru Węgajty 
 

kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 
 

czwartek, piątek, sobota, 29-30-31 marca 2012 r., godz. 18.30 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Pan Bóg bliski i daleki – 
Václav Havel, Andrzej Kijowski, Czesław Miłosz 

 

poprowadzi 

o. Tomasz Dostatni OP 
 

Msza św. z homilią, konferencja, adoracja 

 

 
 

Więcej informacji o Zjeździe na stronie 8 Informatora i na www.zjazd.eu 
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
 

5.03. poniedziałek 

godz.19.00 

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista 

       Plac Zbawiciela 

7,14 i 21.03 środa 

godz. 19.00 

„Warto być Chrześcijaninem” - Zaprasza o. Marek Pieńkowski OP 

Siedziba KIK 

11.03. niedziela 

godz. 11.45 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus 

Siedziba KIK 

16–18.03  

piątek - niedziela  
IX ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI – Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan. 

Gniezno 

17.03. sobota 

godz. 10.00                                                    

Rekolekcje dla rodziców Sekcji Rodzin – zaprasza ks. Andrzej Gałka 

Laski 

17.03. sobota 

godz. 9.30-15.00  

Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ dzień skupienia - Zaprasza Sekcja Emaus 

 ul. Wiślana 2 

18.03. niedziela 

godz. 9.30 

Msza Święta klubowa w kościele św. Marcina 

ul. Piwna 9/11  

20.03. wtorek 

godz. 19.00 

Pascha w tradycji bizantyjskiej  

Siedziba KIK 

22.03. czwartek 

godz.18.00 

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

ul. Piwna 9/11 

23.03. piątek 

godz. 18.30 

Ludus Passionis – Gra o Męce Pańskiej - zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka 

ul. Piwna 9/11 

29-30-31.03 

godz.18.30 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - Pan Bóg bliski i daleki - Václav Havel, Andrzej Kijow-

ski, Czesław Miłosz                                                                                            ul. Piwna 9/11 



 

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

Księgowość: poniedziałek nieczynna, wtorek, środa, czwartek 12.00-16.00
 

, 

 

DYŻURY SEKCJI 
 
 

SEKCJA DZIEŃ GODZINA SALA 

 

Sekcja Rodzin 

 

poniedziałek 

wtorek,  

czwartek 
Karolina Bielecka-Komosa 

poniedziałek, środa 
Krystyna Sieroszewska 

16.00-21.00 

9.00-15.00 

15.00-21.00 

18.30-19.30 

POKÓJ SR 

Drum Bun czwartek 19.30 DUŻA SALA 

Sekcja Emaus pierwszy wtorek miesiąca 19.00 ANTRESOLA 

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 
wtorek 17.00-18.30 DUŻA SALA 

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

Prawnik  

mec. Teresa Zwięglińska 
czwartek 

po wcześniejszym umówieniu 
13.00-14.00 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 
 

KOMUNIKATY SEKCJI RODZIN 
Spotkania im. Jurka Wociala (Świętomarcińskie) 

 

15.I.2012 r. odbyło się spotkanie na temat: „Internet i 

młodzi - zagrożenie czy szansa?”. 

Prelegentem był Janek Chołoniewski. Dyskusja na temat 

korzyści i zagrożeń – szczególnie dla młodzieży – pły-

nących z internetu była bardzo ciekawa. Janek zaznaczył 

tylko obszary związane z nową dziedziną życia, jaką jest 

Internet, próbując go  najpierw zdefiniować.  

 Medium, dzięki któremu można kontaktować 

się z innymi ludźmi.  

 Dopełnienie rzeczywistości  (fora dyskusyjne, 

wiedza, ale i przemoc, nienawiść) 

 Anonimowość dająca łatwą możliwość popeł-

niania przestępstw i oszustw, bo przestępca lepiej 

się w tej rzeczywistości odnajduje niż my.  

 Portale społecznościowe dające poczucie przy-

należności do grupy, ale: 

– nie należy podawać ważnych informacji o sobie  

– łatwo wyładować emocje i obsmarować kogoś.  

Doszliśmy do wniosku, że przestrzeń internetowa, jak 

każda przestrzeń przyrodnicza czy publiczna, rządzi się 

prawami znanymi ludzkości od wieków, ale ma też swo-

ją specyfikę:  

 Nie należy wpuszczać małych dzieci samych do 

internetu – tak jak nie wypuszcza się ich na ulicę.  

 Kiedyś rodzice uczyli swoje dzieci jak poruszać 

się po ulicy i po lesie, a dziś dzieci uczą swoich ro-

dziców, jak bezpiecznie korzystać z internetu.  

 Trzeba pamiętać, że słowo pisane nie wyraża 

uczuć, co jest pewnym zagrożeniem w kontaktach 

między ludźmi.  

Próbowaliśmy określić realne zagrożenia i jak im zapo-

biegać: 

 Świat gier w Internecie – wykorzystuje ośrodek 

nagrody w mózgu, stąd łatwość uzależnienia od 

gier komputerowych.  

 Pamiętajmy o chwaleniu dzieci za dobre wy-

pełnianie obowiązków, bądźmy dla siebie mili w 

codziennych kontaktach  – będą mniej podatne na 

różnorodne uzależnienia. W tym od komputera.  

 Pamiętajmy, że młodzi, zwłaszcza chłopcy, 

chcą konkurować między sobą – dajmy możliwość 

konkurowania w realnym świecie – sport, KIK, 

harcerstwo i inne podobne zajęcia dają taką możli-

wość.   

Dyskutowaliśmy o przyszłości i rozwoju Internetu: 

 Prawdopodobnie  każda dziedzina życia będzie 

jakoś korzystała z Internetu: 

 Onet pl. – przygotowane wiadomości  

 Facebook – tworzony na bieżąco przez użyt-

kowników 

 Inne: spełnienie własnych marzeń i oczekiwań; 

bajka informacyjna, zamknięcie się w swoich zain-

teresowaniach.  

Irena Bylicka 

 



Spotkanie 19 lutego 2012 

Temat „Kościół  i młodzi - jak doświadczamy wiary 

wraz z dojrzewaniem naszych dzieci?” prowadzili Ga-

briela i Łukasz Małachowscy, wieloletni członkowie na-

szego klubu.  

Jako rodzice odpowiadamy za religijne wychowanie na-

szych dzieci. Przekazywanie wiary, szczególnie młod-

szym  dzieciom, daje wiele radości, ale w miarę dojrze-

wania naszych pociech często pojawiają się obawy i lęki 

czy dobrze to robimy. Szukamy więc ludzi: księży, kate-

chetów, którzy mogliby nam w tym pomóc. Posyłamy 

dzieci w różne „dobre miejsca”, szukamy środowisk np. 

KIK, wspólnoty, grupy modlitewne, gdzie dzieci mogą 

wzrastać w wierze. Mówienie o własnej relacji z Panem 

Bogiem bywa trudne, jest to bardzo intymna sfera na-

szego życia. Z jednej strony dzisiaj rozmawia się o 

wszystkim, nie ma tematów tabu, więc powinno być 

nam łatwiej, ale z drugiej strony autorytet rodziców jest 

podkopywany przez współczesny świat i dzieci, szcze-

gólnie te nastoletnie, nie zawsze chcą rozmawiać. Jest 

też coraz mniej czasu na rozmowę z powodu szybkiego 

tempa życia. Nie należy jednak rezygnować z rozmowy, 

ważne, żeby próbować, nie bać się pokazać swojej nie-

wiedzy, wątpliwości, a czasami nawet bezradności. Tak  

naprawdę najważniejsze jest, aby nasza postawa, nasze 

czyny, wybory nie były w sprzeczności z głoszonymi 

poglądami. Dla wiary dzieci ważniejszy jest widok mo-

dlących się rodziców niż mówienie im o tym,  jak ważna 

jest modlitwa. Łukasz Małachowski wspominał księdza 

Tadeusza Federowicza, który  opowiadał, że dla jego 

wiary i wyboru przez niego kapłaństwa najważniejsze 

było to, że codziennie widział  modlącą się  na kolanach 

matkę. Bezcenna jest też nasza modlitwa za dzieci. 

Temat był  dla wielu z nas bardzo ważny i po spotkaniu 

długo jeszcze trwały rozmowy w kuluarach.  

Anna Chołoniewska 

 



 

PO AKCJI „ZIMA  W MIEŚCIE” 
Szanowni Rodzice, 

Drogie Dzieci, 

Dobiegła końca tegoroczna akcja „Zima w mieście w 

KIKu”. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim za udział. Pod okiem wychowawców - Marty 

Małachowskiej, Heleny Cieleckiej, Jana Gaworskiego, 

Kuby Rościszewskiego i Kuby Murawskiego - w czasie 

dwóch tygodni ferii bawiło się i miło spędzało swój czas 

aż 44 dzieci. Dzieci odwiedziły Centrum Nauki Koper-

nik, były w Zachęcie, na basenie, w kinie, na lodowisku, 

na sankach, bawiły się także w ,,Kolorado”, 

oglądały film, wzięły też udział w wielu zabawach i 

konkursach w siedzibie KIKu. Obiady, zjadane naj-

częściej w barze mlecznym, wszystkim smakowały, a 

dobry humor nikogo nie opuszczał. Wielkie brawa nale-

żą się wychowawcom za ich wspaniałą pracę. Niechęć 

za jaką dzieci opuszczały KIK po całodziennej zabawie 
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jest najlepszym dowodem na to, że akcja była potrzebna 

i bardzo udana. Mam nadzieje, że uda nam się spotkać 

za rok, w ramach akcji ,,Zima w mieście” w KIKu 2013, 

na którą już teraz serdecznie zapraszam. Zatem, do zo-

baczenia za rok! Pozdrawiam serdecznie 

Łukasz Jankowski 

koordynator akcji ,,Zima w mieście w KIKu" 

 
 

 

SEKCJA MAŁŻEŃSKA ISTNIEJE! 
Nasz pierwszy cel to „Studnia na Piwnej”.  
Sekcja Małżeńska przygotowuje się do otwarcia poradni 

małżeńskiej o takiej właśnie nazwie. „Studnia” będzie 

miała swój pokoik przy furcie Sióstr Franciszkanek przy 

kościele św. Marcina na Starym Mieście. Chcemy służyć 

radą w sprawach małżeńskich i rodzinnych osobom ze 

środowiska świętomarcińskiego (czyli także KIK-u) oraz 

spoza niego. O wielkim otwarciu będziemy informować 

na bieżąco – ale już dziś możecie przekazywać tę wieść 

bliższym i dalszym znajomym. 
Nasz drugi cel to spotkania otwarte w siedzibie KIK-u 

na tematy małżeńsko-rodzinne. Chcemy rozmawiać, 

wymieniać się doświadczeniami i podbudować naszą 

wiedzę w sprawach dla nas  najważniejszych. 
Zapraszamy do współpracy!! Można przesyłać do nas 

tematy, zagadnienia, problemy warte poruszenia, a także 

nazwiska prelegentów, których dobrze by było zaprosić. 

Będziemy też wdzięczni za słowa zachęty lub krytyki, 

które pozwolą nam lepiej odpowiedzieć na zapotrze-

bowanie małżeństw młodszych i starszych. 
Ponadto prosimy o kontakt osoby (w każdym wieku), 

które razem z nami chciałby współtworzyć dobry klimat 

dla wzrostu i rozwoju innych małżeństw z naszego 

środowiska. 
Kasia Mróz, Magda Bedzia Wicher, Elżbieta Ziołkowska 

kontakt:  sekcja.malzenska@kik.waw.pl  
 

 

 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
W poniedziałek 5 marca nasze comiesięczne nabożeń-

stwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej przy pl. Zba-

wiciela (godz.19). Jako kaznodzieja planowany jest sub-

diakon Felicjan Szymkiewicz, duchowny Kościoła Sta-

rokatolickiego Mariawitów, stały uczestnik naszych mo-

dlitw. Do zobaczenia! 
Jan Turnau 



 

 

SPOTKANIA W NAZARECIE 
W lutym gościliśmy w Egipcie! Tak – u Mojżesza! Spo-

tkanie rozpoczęliśmy wspomnieniem św. Walentego i 

wylepianiem serduszek z masy solnej kolorowymi zia-

renkami. Pięknie wyszły! Potem dzieci cierpliwie wy-

słuchały długiej historii Mojżesza: począwszy od urato-

wania jego życia przez matkę za sprawą koszyka pusz-

czonego Nilem, przez młodość spędzoną na dworze fa-

raona, uświadomienie sobie, że jest Żydem i poszukanie 

kontaktu z narodem żydowskim, wreszcie przez walkę z 

faraonem o wyprowadzenie narodu wybranego z niewoli 

egipskiej, rzucane plagi, aż po przejście przez Morze 

Czerwone, drogę po pustyni, mannę z nieba i wodę ze 

skały, wreszcie po przymierze na górze Synaj i 10 przy-

kazań, które bezpośrednio odpowiadają na pytanie, jak 

żyć. Dzieci pięknie zagrały w inscenizacji, zwłaszcza fa-

raon wczuł się w swoją rolę.  

 

 
 

Był świetny! Rodzice też pomogli, bo to tatusiowie za-

grali Mojżesza i Aarona, a wędrówka przez klub i przej-

ście przez morze w postaci nadmuchanych worków, by-

ły naprawdę spektakularne! Śpiewaliśmy przy tym pio-

senkę o Mojżeszu, a w obozie podczas snu zasypał nas 

deszcz chrupków kukurydzianych. Były tak pyszne, jak 

manna z nieba! Potem już tylko słodki posiłek, zabawy i 

końcowe: Szczęść Boże! Daj Boże! 
Alicja Gronau-Osińska 

 

 
fot. Andrzej Jaczewski



 

 

KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
W lutym O. Zygmunt Perz w kontynuował rozważania 

na temat modlitwy (od 2623 Katechizmu). Duch św. wy-

chowuje do życia w modlitwie, On ją ożywia. Pierwsza 

wspólnota – uformowany kościół po zesłaniu Ducha św. 

– zbierała się na naukę apostołów, łamanie chleba i mo-

dlitwę: zarówno słuchaną, jak i czytaną. Modlitwa bło-

mailto:wichry@gmail.com
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gosławieństwa skierowana jest do Ojca, przez Syna, w 

Duchu św. Błogosławieństwo to wdzięczność i chęć 

odwdzięczenia. Modlitwa adoracji wynika z faktu, że 

zostaliśmy stworzeni, a Deus semper maior. Adoracją 

we mszy św. jest modlitwa „Święty, Święty, Święty...”. 

Modlitwa prośby, zwykle o przebaczenie, to modlitwa 

celnika, a także „Panie zmiłuj się nad nami...”, ona 

oczyszcza serce, umacnia w ufnej pokorze. Hierarchię 

próśb znajdziemy w modlitwie pańskiej. Modlitwa 

wstawiennicza pojawia się już u Mojżesza czy Abraha-

ma, modlimy się przede wszystkim za grzeszników. 

Modlitwa dziękczynna wypływa z wdzięczności za Syna 

i Ducha, ku Ojcu. W modlitwa uwielbienia człowiek 

uznaje, że Bóg jest Bogiem. Prawdziwa modlitwa to 

działanie Ducha św., który nas ożywia i uzdalnia. 

Alicja Gronau-Osińska



 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI 

NA WSCHODZIE 
Nasza sekcja bardzo liczy na nowych chętnych do 

współpracy. Dotarły do nas informacje, że byliby tacy, 

gdyby nasze spotkania odbywały się po południu. Pro-

ponujemy od marca nowy termin zebrań sekcji: 

WTORKI, godz 17-18.30. Zapraszamy! Przekazaliśmy 

żywność, odzież i pieniądze rodzinie mołdawskiej, która 

znalazła się w Polsce w tragicznej sytuacji. Rodzinny 

dom dziecka z Bogdanowa na Białorusi wybiera się w 

sierpniu na tydzień do Warszawy na zaproszenie Cen-

trum Inicjatyw Międzykulturowych. Spodziewanych jest 

około 10 osób, w tym ośmioro dzieci w wieku 5-17 lat. 

Centrum zwraca się do nas o pomoc w znalezieniu dla 

nich tanich lub bezpłatnych noclegów, a w miarę moż-

ności o organizację jakichś imprez dla dzieci. 
Krystyna Engelking 



 

 

KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
Spotkania lutowe poświęciliśmy przygotowaniom mery-

torycznym i organizacyjnym do planowanych z naszym 

udziałem tegorocznych esperanckich krajowych i mię-

dzynarodowych imprez. 

W marcu rozważać będziemy przesłanie wynikające z 

przyjętego na rok 2012 tematu „Kościół naszym do-

mem” oraz poświęcimy dwa nasze spotkania wielkim 

postaciom, którym rok bieżący został dedykowany: ks. 

Piotrowi Skardze i Januszowi Korczakowi. 
Bohdan Wasilewski 



 
 

KOMUNIKAT SEKCJI SANTA MARIA 
Start sezonu przewidujemy na niedzielę 13 maja. W tym 

roku naszą żeglarską przygodę chcielibyśmy rozpocząć 

wspólną mszą świętą i piknikiem.  W tym roku oferuje-

my:  

1. Szkółka figielkowa Pierwsze halsy lipiec 15 (nd) -28 

(sob) lipca 2012  Jest to wyjazd przeznaczony dla dzieci 

w wieku 8-12 lat. Koszt: 800zł  

2. Szkółka figielkowa Pierwsze halsy sierpień 29 (nd) 

lipca – 11 (sob) sierpnia 2012  Drugi turnus szkółki dla 

dzieci w wieku 8-12 lat. Koszt: 800zł  

3. Rejs dzieci młodszych lipiec 15 (nd) -28 (sob) lipca 

2012. Rejs mazurski na trasie Pisz-Giżycko, przezna-

czony dla uczestników w wieku 12-14 lat. Koszt: 1050zł 

(850zł) Cena w nawiasie jest obowiązująca dla tych 

uczestników, którzy odpracują godziny w ośrodku! 

4. Rejs dzieci starszych sierpień 29 (nd) lipca – 11 (sob) 

sierpnia 2012. Rejs mazurski, ze spływem, na trasie Gi-

życko-Wolica, przeznaczony dla uczestników w wieku 

14-16 lat. Koszt: 1050zł (850zł) Cena w nawiasie jest 

obowiązująca dla tych uczestników, którzy odpracują 

godziny w ośrodku! 

5. Szkółka żeglarska 15 (śr) sierpnia – 2 (nd) września 

2012  

Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego, które odbę-

dzie się w naszym ośrodku w Wolicy, zakończone eg-

zaminem państwowym. Koszt: 1400zł (1200zł) 

Cena w nawiasie są obowiązujące dla tych uczestników, 

którzy odpracują 8 godzin w naszym ośrodku!  

Zapisy ruszą 26 lutego przez naszą stronę interneto-

wą. 

Na każdym z wyjazdów przewidujemy 28 miejsc.  

Więcej informacji na naszej stronie internetowej 

www.santa-maria.pl  

Zapraszamy do współpracy!  

Zarząd KŻ Santa Maria:  

Adam Skaczkowski , Michał Borkowski,  

Filip Kalwarczyk , Magda Andrzejewska 
 

 
 

„WARTO BYĆ CHRZEŚCIJANINEM” 
W związku z przygotowaniami Triduum Paschalnego w 

klasztorze Dominikanów, w najbliższym czasie  wszys-

tkie spotkania z cyklu „Warto być chrześcijaninem” bę-

dą odbywać się w sali KIK-u. 

Konkretnie: chodzi o spotkania w środę wieczorem, w 

godz. 19:00 - 20:30, we wszystkie środy, z wyjątkiem 

28 marca (głoszę rekolekcje w parafii św. Dominika na 

Służewie); i to tak aż do 11 kwietnia włącznie. 

Po 11 kwietnia - dłuższa przerwa, gdyż, w związku z 

wizytacją generalną w naszej Prowincji Dominikanów, 

będę nieobecny aż do 11 maja. 

Z wyrazami serdeczności i szacunku - 

- fr Marek Pieńkowski OP 



 
 

„PRZESTRZEŃ DO DZIAŁANIA” 
Z radością chcemy ogłosić, że w KIKu została rozpoczę-

ta nowa działalność. Zapraszamy wszystkich członków i 

sympatyków Klubu: możecie włączać się już nie tylko w 

długofalową pracę w sekcjach, ale również realizować 

różnego rodzaju akcje i działania jednorazowe (kilku-

miesięczne, roczne), lub w nich współuczestniczyć. W 

link:www.santa-maria.pl
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Klubie istnieje PRZESTRZEŃ DO DZIAŁANIA, dla 

wszystkich tych, którzy: 

- MAJĄ POMYSŁY: co warto zmieniać w naszym oto-

czeniu, co jako KIK moglibyśmy realizować, co warto 

zrobić dla siebie lub innych; 

- MAJĄ CHĘĆ DO DZIAŁANIA: chcieliby coś z siebie 

dać, w coś się zaangażować, ale nie wiedzą dokładnie w 

co, nie mogą działać długodystansowo lub potrzebują 

pomocy organizacyjnej; 

- MAJĄ KONKRETNE POTRZEBY, których do tej po-

ry KIK nie zauważał; chcieliby, żeby coś powstało wła-

śnie w KIKu lub przy jego pomocy. 

Bardzo czekamy na kontakt z osobami, które odnajdują 

się w którejś z powyższych grup. A zatem: POMYSŁY, 

INICJATYWY lub POTRZEBY prosimy zgłaszać do 

Marysi Piotrowskiej lub Krzysia Sawickiego mailowo: 

maria.piotrowska@kik.waw.pl , k.sawicki@kik.waw.pl, 

lub telefonicznie: (22) 827 39 39. Na pewno w dalszej 

kolejności warto się będzie spotkać również osobiście. 

W tym miejscu kilka podpowiedzi: nasze działanie w 

Klubie jest bardzo szerokie i może dotyczyć różnych 

spraw społecznych, obywatelskich, kulturalnych, ekolo-

gicznych, ekumenicznych – może podejmować tematykę 

nauczania Kościoła Katolickiego – może służyć wycho-

waniu i oświacie – może być skierowanie do osób w 

każdym wieku, do członków Klubu, lub właśnie do osób 

z zewnątrz... KIK tworzy PRZESTRZEŃ DO DZIAŁA-

NIA na różnych płaszczyznach, dla różnych osób i od-

powiadając na różne potrzeby. Czekamy na Wasze po-

mysły! 

A teraz sprawa bieżąca: chcemy powołać do życia 

„Akademię KIK”. Kto chciałby się więcej dowiedzieć i 

zaangażować od strony organizacyjnej bądź meryto-

rycznej, lub jakkolwiek współtworzyć tę akcję (służyć 

radą, własną opinią, głosem w dyskusji itp), prosimy o 

pilny kontakt na podane wyżej namiary. 

Marysia Piotrowska oraz Krzysztof Sawicki 
 

 
 

Szanowni Koledzy, 

Od dawna obserwuje się na dużą skalę odcho-

dzenie młodzieży od religii i Kościoła – pojawiło się 

nawet powiedzenie, że bierzmowanie jest sakramentem 

pożegnania z nim.  Dotyczy to również dzieci członków 

Klubu. Przyczyn tego zjawiska jest zapewne wiele i nie 

na wszystkie mamy wpływ. Niemniej pozostaje ono, 

przynajmniej w szerszym odbiorze, raczej na poziomie 

obserwacji niż analizy. A przecież chodzi o przyszłość 

Kościoła w Polsce. 

Klub nasz stanowi bardzo liczne grono osób, 

które mają dobre i złe doświadczenia z wychowaniem 

religijnym swoich dzieci – sama Sekcja Rodzin liczy ich 

ponad 300. Wydaje się rzeczą bardzo pożyteczną, aby 

jak najwięcej osób podzieliło się tymi doświadczeniami. 

Nie proponuję ankiety, bo pytania mogą być nie trafio-

ne, a chodzi o to, żeby poszczególne osoby wymieniły 

sprawy, które dziś uważają za najważniejsze z punktu 

widzenia religijnego formowania młodzieży, zwłaszcza 

te, na które mogą mieć jakiś wpływ. Ciekawe, na ile ich 

opinie okażą się zbieżne? Być może pojawią się intere-

sujące propozycję ważne dla tego formowania. Sądzę, że 

zebranymi materiałami będzie można zainteresować lu-

dzi odpowiedzialnych za katechezę.  

            Osoby, które zechcą odpowiedzieć na ten apel, 

proszone są o nadesłanie swoich wypowiedzi jako za-

łączników do e-maila na adres: apasz@ibb.waw.pl lub 

pocztą na adres: Andrzej Paszewski, ul. Puszczyka 12 m 

16, 02-785 Warszawa do 15 kwietnia. Jeśli ktoś nie ży-

czy sobie dalszego ujawniania swego nazwiska, proszę o 

zaznaczenie tego w korespondencji, 

Serdecznie  pozdrawiam, 

Andrzej Paszewski                                     
 

 
 

SZUKAMY OSTAŃCÓW 
W 2010 roku ukazała się książka „Ostańce. Kamienice 

warszawskie i ich mieszkańcy”, Magdaleny Stopy oraz 

Jana Brykczyńskiego, wydana przez Dom Spotkań z Hi-

storią. Rok później ukazał się jej drugi tom. Kanwą obu 

książek są opowieści mieszkańców nielicznych, zacho-

wanych do dziś kamienic w Warszawie, których biogra-

fie splotły się z losami domów. Oba tomy odniosły suk-

ces wydawniczy, pierwszy zdobyły też dwie nagrody: 

Nagrodę Literacką m. st. Warszawy 2011, w kategorii 

varsaviana oraz dyplom Towarzystwa Miłośników Hi-

storii - jako najlepsze varsaviana 2010. Trwają już prace 

nad trzecim tomem „Ostańców”. Autorzy szukają 

mieszkańców zachowanych do dziś kamienic, którzy ze-

chcieli by podzielić się swoimi wspomnieniami. Osoby 

zainteresowane prosimy o kontakt z Magdaleną Stopą, 

tel.: 505-69-39-46. 

Będę wdzięczny za wiadomość, 

Jan Brykczyński 


 

Zaproszenie na Konwersatorium 

W Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie 

(Ursynów, Grzegorzewskiej 10, wejście od ul. Rosoła) 

W dniu 17 marca, 2012 r. o godz. 11.00 

pt.: „Wierność w małżeństwie – jak ją rozumiem?” 

W panelu spotkania będą uczestniczyć między innymi: 

ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. bł. Edmunda Bo-

janowskiego oraz Karol, właściciel firmy Public Rela-

tions (piar) i Katarzyna Wyszyńscy, studentka medycy-

ny WUM 

Konwersatoria w SWPR odbywają się już siódmy rok w 

każdą trzecią sobotę miesiąca i na tydzień przed termi-

nem na stronie internetowej Uczelni (www.swpr.edu.pl) 

podany jest temat Konwersatorium i pełen skład panelu. 

Wypowiedzi panelistów i słuchaczy są nagrywane, spi-

sywane, autoryzowane i po cyklu rocznym wydawane w 

książce pt.: „Odpowiedzi na trudne pytania dzisiej-

szego świata”. Ukazało już się 6 tomów książki. 

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału i do wypowie-

dzi. 

Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło 

Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie 

 

mailto:maria.piotrowska@kik.waw.pl
mailto:k.sawicki@kik.waw.pl
mailto:apasz@ibb.waw.pl
http://www.swpr.edu.pl/
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Komisja Stypendialna Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie ogłasza Konkurs Stypendialny KIK  
na rok 2012, EDYCJA WAKACYJNA! 
 
Jeżeli masz pomysł na ciekawy wakacyjny projekt lub chcesz wykorzystać letnie miesiące na rozwój osobisty 
czy np. zdobycie materiałów do pracy naukowej, to masz szansę na wsparcie finansowe  
ze strony Funduszu Stypendialnego KIK. Złóż wniosek! 
 
W czerwcu Komisja Stypendialna przyzna następujące rodzaje stypendiów: 
 
1. Stypendium WTAJEMNICZENIA: 

 skierowane do osób realizujących projekty naukowe, np. piszących pracę magisterską  
czy doktorską, biorących udział w międzynarodowej wymianie naukowej, stażu, itp.; 

 przeznaczone na pokrycie kosztów merytorycznych (związanych bezpośrednio z realizacją projektu): 
transport, zakup niezbędnych przyrządów i materiałów naukowych, opłacenie kursu (np. językowego) 
itp.;  

 maksymalne dofinansowanie jednego stypendium - 5 000 zł; 
 
2. Stypendium KREATYWNOŚCI: 

 przeznaczone na realizację kreatywnych projektów (np. związanych z edukacją nieformalną)  
lub propagujących etos klubowy w społeczeństwie obywatelskim; 

 maksymalne dofinansowanie jednego stypendium - 5 000 zł; 
 
Jakie są w tym roku Priorytety? 
 
1. Priorytet WOLNOŚCI – wspieranie projektów związanych z:  
 

 Budową Wolności po transformacji '89; 

 Twórczością i działalnością Vaclava Havla; 

 „Wolnością spotykania się” - nawiązywaniem i pogłębianiem kontaktów międzynarodowych. 
 
2. Priorytet PAMIĘCI – wspieranie projektów związanych z:  
 

 50 rocznicą rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego (upowszechnianie informacji o Soborze Watykańskim 
II i świadomości zmian, jakie po nim nastąpiły w Kościele Katolickim); 

   Obchodami Roku Korczaka. 
 
Szczegółowy opis, procedura i kryteria uzyskania stypendiów zawarte są w Programie Stypendialnym KIK na 
rok 2012, który jest dostępny na stronie Klubu: www.kik.waw.pl pod hasłem "stypendia". Można tam również 
zapoznać się z Regulaminem Komisji Stypendialnej KIK oraz uzyskać formularz wniosku. Wszystkie wymie-
nione wyżej dokumenty można również otrzymać w Sekretariacie Klubu. 
 
Termin składania wniosków: od 5 marca do 15 maja 2012 roku. Zapraszamy i czekamy! 

 
Wszelkie pytania i pojawiające się wątpliwości dotyczące Konkursu prosimy kierować pod adres:  
fundusz.stypendialny@kik.waw.pl 
 

Komisja Stypendialna Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

http://www.kik.waw.pl/


 

 


