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STYCZEŃ 2015
facebook.com/kik.warszawa
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
Koniec roku to czas podsumowania tego,
co było. Z radością dostrzegam jak wiele
się zmienia w naszym Klubie, cieszą
mnie wszystkie nowe inicjatywy i z
radością poznaję nowych członków.

www.kik.waw.pl

e-mail: kik@kik.waw.pl

piątek, 9 stycznia, godz. 18.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A

WALNE ZEBRANIE
SEKCJI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością Sekcji

Więcej informacji na 3 stronie Informatora
Nasz Klub to wielka wartość, to
wspólnota,
która
daje
poczucie
bezpieczeństwa. Klub jest miejscem niedziela, 11 stycznia, godzina 17.30, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
spotkania ludzi, którzy mają podobny
SPOTKANIE OPŁATKOWE
system wartości i podobne cele. Ważne
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
jest by dobrze rozumieć współczesny
świat i dobrze rozpoznawać znaki czasu.
Msza Święta w kościele św. Marcina (ul. Piwna 9/11)
To
rozumienie
świata
pozwala
o godzinie 17.30
przygotować się na nowe wyzwania, tak
następnie
by maksymalizować dobro i odrzucać
zło.
Wspólne Świętowanie w Domu Arcybiskupów Warszawskich
(ul. Miodowa 17/19)
Tematem wciąż dla nas ważnym i wciąż
niestety aktualnym jest wojna, która tli
Więcej informacji na 3 stronie Informatora
się na Ukrainie, która co dzień zbiera
ofiary, która niszczy życie tysięcy ludzi.
Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK
Rok temu z zapartym tchem słuchaliśmy
o wydarzeniach na Majdanie i
CYKL PRAWOSŁAWIE
podziwialiśmy naszych braci w Kijowie.
prowadzi ks. dr hab. Michał Janocha
To, co wydarzyło się w ciągu tego roku
jest przypomnieniem, że pokój, że świat
„Gruziński Kościół Prawosławny” – 14 stycznia
bez wojny nie jest czymś oczywistym i
„Apostolski Kościół Ormiański” – 21 stycznia
danym raz na zawsze, ale jest kruchym
„Galeria Faras” – 29 stycznia (czwartek)
darem, o który trzeba nieustannie dbać.
wykłady rozpoczynają się o godz. 17.30 w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A
Czekam by spotkać się z Wami
Więcej informacji na 8 stronie Informatora
wszystkimi na opłatku klubowym, który
dzięki gościnności księdza kardynała
Nycza odbędzie się na Miodowej w piątek, 23 stycznia, godz. 19.00, kościół oo. Orionistów, ul. Lindley’a 12
siedzibie arcybiskupów warszawskich.
UROCZYSTE MODLITEWNE
Gdy będziemy się łamać opłatkiem i
składać sobie życzenia pamiętajmy też o
SPOTKANIE EKUMENICZNE
tych wszystkich, którzy często nie z
w 15. rocznicę podpisania
własnej winy nie mają swojego miejsca
Deklaracji
Wzajemnego
Uznania Chrztu Świętego
na świecie, którzy są bezdomni i samotni.
oraz powstania Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania EFFATHA
Joanna Święcicka

Więcej informacji na 3 stronie 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 
05.01. poniedziałek
godz. 18.00
08.01. czwartek
godzina 19.00
09.01. piątek
godzina 18.30
11.01. niedziela
godzina 9.40
11.01. niedziela
godzina 10.00
11.01. niedziela
godzina 17.30
15.01. czwartek
godz. 17.00
15.01. czwartek
godzina 18.30
18.01. niedziela
godz. 9.30
20.01. wtorek
godzina 12.00
23.01 piątek
godzina 19.00
29.01. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej
- Zaprasza Starszy Ekumenista
Plac Unii Lubelskiej
Debata „Katolik wobec Innego” – zaprasza Klub „Tygodnika Powszechnego”
Siedziba KIK
Zebranie Walne Sekcji Wschodnioeuropejskiej
Siedziba KIK
Spotkania „Kredkami do Nieba” – zaprasza Sekcja Rodzin
ul. Piwna 9/11
Spotkanie w Nazarecie – Wielki Bal Zaprasza Sekcja Emaus
Siedziba KIK
Spotkanie Opłatkowe członków KIK
Kościół św. Marcina (ul. Piwna 9/11) oraz Dom Arcybiskupów Warszawskich
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)
Spotkanie opłatkowe Klubu Żeglarskiego Santa Maria
Siedziba KIK
Msza Święta Klubowa
ul. Piwna 9/11
Dyskusyjny Klub Filmowy – „Wyspa”
Siedziba KIK
Uroczyste Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne – zaprasza Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania
EFFATHA
kościół oo. Orionistów w Warszawie, ul. Lindley’a 12
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

Sekcja Polsko-Niemiecka

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

18.00-20.00

DUŻA SALA

czwartek

piątek
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 




KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
Szanowni Państwo!
Wszystkich Państwa, którzy w ostatnim roku aktywnie
włączyli się w prace naszej Sekcji, a także tych, którzy
chcieliby do nas dołączyć serdecznie zapraszamy na
I Walne Zebranie Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK
Spotkanie będzie miało charakter konstytuujący Sekcję uchwalimy statut, powołamy Zarząd. Będą mieli Państwo
możliwość zdeklarowania swojego członkostwa w Sekcji
lub zgłoszenia chęci udziału w konkretnych jej działaniach.
Przypominamy, że statut Klubu nie wyklucza działania
w kilku sekcjach.
Zapraszamy w piątek 9 stycznia 2015 o godz. 18.30
do siedziby Klubu przy ul. Freta 20/24 A.
Prosimy o potwierdzenie udziału do 2 stycznia 2015
na adres sw@kik.waw.pl
Marek Kielanowski
tymczasowy Przewodniczący
Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK
Marta Chrząstowska – Wachtel
tymczasowy Sekretarz Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK



Wysłuchać ich historii, pożartować, dać poczucie, że ktoś
o nich pamięta i chce poświęcić im odrobinę swego czasu.
Od tego zaczyna się wychodzenie z bezdomności.”
Ludziom, którzy „mieszkają” w altankach, pustostanach
lub „kątem” u kogoś, ale mogą sobie sami coś ugotować,
członkowie Wspólnoty zawożą produkty żywnościowe,
które łatwo przechowywać. Proponujemy Wam
przyniesienie na Opłatek takich właśnie produktów
(dobrze zapakowanych): makaronów, ryżu, kasz, puszek
mięsnych i rybnych, sosów, herbaty, kawy, cukru
i słodyczy. Grupa Milezjan przyjmie je przy szatni,
posortuje i przekaże Wspólnocie Sant’Egidio.
W Warszawie dokładna liczba osób mieszkających
w parkach, pustostanach czy altankach działkowych
nie jest znana. Wiadomo jednak, że część z nich od lat
krąży między ulicą, dwoma miejskimi noclegowniami
i kilkunastoma schroniskami. Od czasu do czasu zahaczają
się u znajomych, wynajmują pokój z kolegami
albo odnawiają kontakty z rodziną. Radzą sobie, jednak
wciąż są bezdomni. Potrzebują m.in. programów opartych
o ideę „najpierw mieszkanie”, o której można poczytać
na www.czynajpierwmieszkanie.pl. Poczytanie o tym też
może być formą wsparcia. A nuż Was zainspiruje.
Julia Wygnańska




KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA
POKOJU I POJEDNANIA EFFATHA



ZBIÓRKA OPŁATKOWA NA RZECZ OSÓB
BEZDOMNYCH

Wzorem poprzedniego Opłatka KIK, podczas którego
środowisko KIK zebrało i przekazało kilkanaście worków
czapek, szalików i rękawiczek na rzecz osób bezdomnych
mieszkających na ulicach, w pustostanach i innych
miejscach niemieszkalnych, w tym roku proponujemy
podobną akcję. Tym razem chcielibyśmy Was zachęcić
do wsparcia osób, którym pomaga Wspólnota Sant’Egidio.
Wspólnota – ruch świeckich założony w Rzymie na fali
soboru w 1968 roku – rozwija swoją działalność
w Warszawie
od
siedmiu
lat,
łącząc
wiarę
z zaangażowaniem na rzecz osób ubogich. Grupa młodych
ludzi raz w tygodniu przygotowuje „kolację na ulicy”
dla około setki osób bezdomnych, odwiedza ich także
na peryferiach miasta, także towarzyszy starszym ludziom
z jednego z warszawskich domów pomocy społecznej.
Jak mówi członkini Wspólnoty, Magda Wolnik, „nie mamy
recepty na bezdomność, nie próbujemy zastępować
pracowników socjalnych, a pod względem efektywności
nie dorastamy zapewne do pięt wielu innym organizacjom,
które regularnie opiekują się bezdomnymi. Chcemy jednak
robić to, co potrafimy i możemy – starać się zaprzyjaźnić
z tymi, którzy zazwyczaj doświadczają jedynie pogardy.

Z okazji 15. rocznicy podpisania
Deklaracji Wzajemnego Uznania Chrztu Świętego
oraz powstania
Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania *EFFATHA*,
serdecznie zapraszamy na uroczyste
Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne
w piątek, 23 stycznia 2015 o godz. 19.00
w kościele oo. Orionistów w Warszawie, ul. Lindley’a 12.
Nabożeństwo odbędzie się pod przewodnictwem
JE ks. kard. Kazimierza Nycza,
Metropolity Warszawskiego.
Homilię wygłosi
JE ks. abp Jeremiasz,
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
Uczestniczyć będą zwierzchnicy, duchowni i świeccy
z różnych Kościołów Chrześcijańskich.
Wystąpi Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego.
Danuta Baszkowska
założycielka i prezes
Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania
*EFFATHA*
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PODSUMOWANIE PROJEKTÓW KIK
W 2014 ROKU
Nasz Klub w 2014 roku dalej rozwijał się „projektowo”.
Jest to specyficzna działalność: częściowo związana
z dotychczas prowadzonymi działaniami KIK-u, częściowo
rozwijająca działania zupełnie nowe. Z definicji projekt
jest zamkniętą w czasie działalnością, która realizuje
określone cele społeczne. Obecnie jest to podstawowe
narzędzie, którym posługują się organizacje pozarządowe,
aby – we współpracy z jednostkami administracji
państwowej – realizować swoje misje w społeczeństwie.
KIK działa na różnych polach: niektórzy z nas poświęcają
się rozwojowi kultury, inni wychowaniu dzieci
i młodzieży, jeszcze inni demokratyzacją krajów
wschodnich. Na większość z tych działań jest możliwe
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, poprzez udział
Klubu w tak zwanych „konkursach otwartych”,
które organizowane
są
na
szczeblu
lokalnym,
wojewódzkim,
ogólnopolskim,
międzynarodowym
lub biznesowym. Ostatni rok przyniósł nowe efekty
w postaci kreatywnych działań, coraz większej grupy
zaangażowanych osób i daleko sięgających pomysłów.
Poniżej skrót z projektów zrealizowanych w 2014 roku:
1. Projekt „Akademia Trzeciego Wieku KIK 20132016”. Dotacja z Biura Pomocy i Projektów Społecznych
m.st. Warszawy. Projekt będzie trwał do czerwca 2016 r.
Dotyczy
zajęć
warsztatowych
(fotograficznych
oraz komputerowych) dla seniorów oraz cotygodniowych
wykładów otwartych na różne tematy. W 2014 roku były
to: historia sztuki, varsavianistyka, cykl papieski, kultura
i historia Żydów, ekumenizm, prawosławie.
2. Projekt „Mam Pomysł 2014”. Dotacja z Biura Edukacji
m.st. Warszawy. Jest to system mini-grantów
przyznawanych w ramach konkursu organizowanego
przez KIK dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej
na realizację działań według ich planu i pomysłu. W tym
roku młodzi zrealizowali naprawdę dużo własnych
pomysłów! Poniżej ich spis wraz ze słowem wyjaśnienia:
a) młodzieżowy projekt „Przechodniu powiedz Polsce”:
licealiści z Hoffmanowej (LO IX) zorganizowali
edukacyjną grę miejską na temat Armii Andersa,
wykorzystując samodzielnie zaprojektowane plansze
chodnikowe;
b) młodzieżowy projekt „Warsztaty pantomimy”:
uczestnicy sekcji Drum Bun wraz ze znajomymi wzięli
udział w warsztatach pantomimy zakończonych
spektaklem pantomimicznym pt. „Alicja w Krainie
Czarów”;
c) młodzieżowy projekt „Wycieczka”: uczestnicy grupy
„Milezjanie” zorganizowali dla dzieci i rodziców z Domu
Samotnej Matki z Otwocka wycieczkę po Warszawie;
d) młodzieżowy projekt „Przedstawienie teatralne
pt. Za ścianą”: gimnazjaliści ze szkoły Lauder-Morasha
(Gimnazjum nr 22) wystawili przedstawienie teatralne
na podstawie stworzonego przez siebie scenariusza
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oraz z wykorzystaniem zaprojektowanej i własnoręcznie
wykonanej scenografii;
e) młodzieżowy projekt „Gra fabularna Fabex
na podstawie serialu Gra o tron”: uczestnicy grupy
„Sumerowie” przeprowadzili kilkudniową fabularną grę
miejską dla gimnazjalistów;
f) młodzieżowy projekt „Sumerowie niosą radość”:
uczestnicy grupy „Sumerowie” przeprowadzili dzień zabaw
integracyjnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci
z Domu
Samotnej
Matki
wraz
ze
wspólnym
przygotowywaniem posiłku;
g) młodzieżowy projekt „Zajęcia taneczne grupy
Avellanów, Czukczy i Heftalitów”: uczestnicy grupy
„Avellani” oraz „Czukcze” zorganizowali dla siebie
i swoich rówieśników kurs tańca towarzyskiego,
jednocześnie promując tę formę spędzania czasu poprzez
stworzenie filmiku promocyjnego;
h) młodzieżowy projekt „Warszawskie burgery”:
uczestnicy grupy „Avellani” stworzyli ranking najlepszych
burgerowni w Warszawie, każdą z nich testując i oceniając
wg. ustalonych wcześniej przez siebie kryteriów;
i) młodzieżowy projekt „Festiwal teatralny pt. 12 minut”:
licealiści z Hoffmanowej (LO IX) zorganizowali festiwal
teatralny dla swoich rówieśników, którzy prowadzą
nieformalne grupy teatralne. Każdy z przedstawianych
spektakli na festiwalu musi trwać nie dłużej niż 12 minut;
j) młodzieżowy projekt „Mali kucharze”: uczestnicy
grupy „Avellani” wzięli udział w warsztatach kulinarnych,
a następnie przeprowadzili sami dwa warsztaty kulinarne
dla dzieci ze świetlic Caritasu;
k) młodzieżowy projekt „KIK-owskie planszówki”:
uczestnicy sekcji Drum Bun zorganizowali noc gier
planszowych promując tę formę spędzania czasu wolnego
jako alternatywę dla komputera;
l) młodzieżowy projekt „Wigilia”: uczestnicy grupy
„Heftalici” przygotowali spotkanie wigilijno-opłatkowe
dla osób biednych, samotnych i bezdomnych.
3. Projekt „Akcja letnia 2014”. Dotacja ze środków
Wojewody Mazowieckiego. W ramach projektu odbyło się
7 obozów dla dzieci i młodzieży na terenie Polski, w tym:
4 obozy stacjonarne, 2 spływy kajakowe oraz 1 obóz
wędrowno-kajakowy. W obozach wzięło udział łącznie 234
uczestników oraz 49 opiekunów. Projekt realizowany był
przez Sekcję Rodzin, Sekcję Santa Maria oraz Sekcję
Wigierską.
4. Projekt „KIKowskie lato 2014”. Dotacja z Biura
Edukacji m.st. Warszawy. W ramach projektu odbyło się
13 obozów, z czego 2 obozy stacjonarne w Polsce,
8 obozów wędrownych w Polsce (4 spływy kajakowe,
3 obozy rowerowe oraz 1 pieszy) oraz 3 obozy wędrowne
za granicą (2 piesze oraz 1 spływ kajakowy). W obozach
wzięło udział łącznie 302 uczestników oraz 68 opiekunów wolontariuszy. Projekt realizowany był przez Sekcję
Rodzin.
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5. Projekt „Szkoła liderów dla Białorusi 2014”. Dotacja
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach
programu RITA oraz ze środków m.st. Warszawy, a także
z Narodowego Centrum Kultury. Projekt dotyczył
realizacji jubileuszowej X edycji dwutygodniowej sesji
naukowej
w
Warszawie
dla
białoruskiego
Liceum Humanistycznego. W ramach sesji został
m.in. przeprowadzony
cykl
spotkań
związanych
z demokracją. Sesja naukowa była uzupełniona
o czerwcowe szkolenie z zakresu komunikacji i pracy
w zespole dla 15 licealistów z Białorusi, którzy następnie
dla swoich rówieśników przeprowadzili bliźniacze
„szkolenia liderów” podczas sierpniowej sesji letniej.
Projekt został zakończony wspólnym polsko-białoruskim
wyjazdem kulturoznawczym i edukacyjnym do Lwowa na
Ukrainę, gdzie wszyscy wzięli udział w międzynarodowej
konferencji nt. przemian demokratycznych w Europie
Środkowo-Wschodniej oraz mieli okazję zwiedzić Lwów
i Żółkiew. Projekt realizowany był przez Sekcję
Wschodnioeuropejską.
6. Projekt „Grant wyjazdowy - Ukraina”. Został
pozyskany grant z funduszy Polsko-Amerykańskiej
Fundacji
Wolności,
dzięki
któremu
została
przeprowadzona wizyta na Ukrainie i spotkanie z władzami
miasta Lwowa celem zaplanowania współpracy naszego
środowiska z miastem Lwowem i lokalnymi organizacjami.
Projekt
realizowany
był
przez
Sekcję
Wschodnioeuropejską.
7. Projekt „Młodzi dla Białorusi 2014”. Dotacja
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt polegał
na przeprowadzeniu dwóch weekendowych szkoleń
z zakresu komunikacji, negocjacji i współpracy
zespołowej: dla białoruskich licealistów w październiku
w Warszawie (trenerami byli Polacy) oraz dla polskich
licealistów w listopadzie w Mińsku (trenerami byli
Białorusini). Poza umiejętnościami merytorycznymi
projekt pozwolił zintegrować ze sobą środowiska
licealistów polskich z KIK-u i białoruskich z Niezależnego
Liceum Humanistycznego z Mińska oraz poznać nawzajem
kulturę, historię i warunki życia. Projekt realizowany był
przez Sekcję Wschodnioeuropejską.
8. Projekt „Post-turysta.pl”. Dotacja z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. W ramach projektu zostały
przeprowadzone
16
szkoleń
ze
świadomej
i odpowiedzialnej turystyki, które odbywały się
po raz pierwszy poza Warszawą. Przy współpracy
z renomowanymi
lokalnymi
instytucjami
m.in.
z Rzeszowa, Kielc, Cieszyna, Boruszyna, Pruszkowa
i Żor. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik
po ideach podróży – post-turysta.pl – zawierający ponad
30 esejów
poświęconych
różnorodnym
aspektom
świadomej turystyki.
9. Projekt „Kontakt 2014”. Dotacja z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dotyczył
działalności wydawniczej magazynu „Kontakt” w roku
2014 zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Dzięki dotacji udało się wydać trzy nowe numery pisma.
Projekt realizowany przez sekcję Kontakt.
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10. Projekt „Świadkowie Pokoju”. Dotacja z FRSE
z Programu Grundtvig. Projekt jest międzynarodowy
i zakończy się w marcu 2015. Od września trwają
spotkania warsztatowe, w ramach których uczestnicy
badają
życiorysy
czterech
„świadków
pokoju”:
ks. Władysława Korniłowicza, Stanisławy Grabskiej,
Stefana Swieżawskiego oraz Karola Konińskiego.
Efektem końcowym po wszystkich warsztatach będzie film
prezentujący wyniki badań i przebieg prac. W ramach
działalności międzynarodowej uczestnicy projektu wzięli
udział w trzech spotkaniach: w Irlandii, w Belgii
oraz na Litwie.
11. Projekt „Cantemus! Wspólny koncert w kościele
św. Jakuba”. Dotacja z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Projekt dotyczył koncertu i popularyzacji wiedzy
nt. muzyki chóralnej. Do udziału zostały zaproszone
też dzielnicowe grupy muzyków – amatorów, którym
została
umożliwiona
prezentacja
przed
szerszą
publicznością. Projekt realizowany przez Sekcję
Chór Ars Cantata.
12. Projekt „Świadkowie Epoki. Jan Kochanowski –
poezja i muzyka”. Dotacja z Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy. W ramach projektu odbył się koncert
popularyzujący
twórczość
Jana
Kochanowskiego
oraz muzykę chóralną z epoki renesansu. Zostały
zaprezentowane utwory m.in. z tabulatury organowej
Jana z Lublina, uważanej za najobszerniejsze źródło
muzyki organowej w Europie. Muzyka przeplatana
była recytacją
poezji
Jana
Kochanowskiego.
Projekt realizowany przez Sekcję Chór Ars Cantata.
13. Projekt „1944. Pamiętamy. Koncert w 70. rocznicę
Powstania Warszawskiego”. Dotacja z Biura Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy. Projekt dotyczył organizacji
koncertu upamiętniającego 70. rocznicę Powstania
Warszawskiego. Szczególne miejsce w programie koncertu
zajęła poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Projekt
realizowany przez Sekcję Chór Ars Cantata.
14. Projekt „1944. Chwała bohaterom. Cykl koncertów
chóralnych w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego”.
Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej. Podniosły
charakter
wydarzenia
podkreśliła
muzyka
Jana
Maklakiewicza – Msza Polska na chór, sopran lub tenor
i organy, napisana w 1944 roku. Jej pierwsze wykonania
miały miejsce tuż przed i w trakcie Powstania
Warszawskiego. Utwór ten uznawany jest za symboliczną
modlitwę w intencji powstańców. Projekt realizowany
przez Sekcję Chór Ars Cantata.
Dziękuję
wszystkim
koordynatorom
powyższych
projektów:
Karolinie
Bieleckiej–Komosie,
Marcie Chrząstowskiej–Wachtel, Pawłowi Cywińskiemu,
Helenie Dąbrowskiej, Markowi Kielanowskiemu, Witkowi
Kunickiemu–Goldfingerowi, Jankowi Murawskiemu,
Koście
Święcickiej,
Magdzie
Trojanowskiej,
Felkowi Tuszko, Marysi Złonkiewicz – za zaangażowanie
w dopinaniu wszystkiego „na ostatni guzik” na każdym
etapie prowadzenia projektu, a także Sekcjom,
wolontariuszom, osobom prowadzącym zajęcia oraz tym,
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którzy się w inny sposób przyczynili do wysokiego
merytorycznego poziomu prowadzonych przez KIK
działań. Nie sposób też pominąć Magdy Marzec – której
należą się specjalne podziękowania za cierpliwe
księgowanie nieskończonej liczby faktur ze wszystkich
powyższych wydarzeń oraz tworzenie z nich bilansów,
podsumowań i rozliczeń, a także Michała Buczka – dzięki
któremu wszyscy mogli o projektowych działaniach
regularnie zasięgnąć informacji w Informatorach, na stronie
www, na wywieszanych plakatach lub dzwoniąc
do Sekretariatu. Zapraszam do współpracy wszystkich,
którzy się jeszcze wahają. Następny rok przed nami!
Maria Piotrowska
Dyrektor ds. Projektów KIK




KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
W grudniu grupy z Sekcji Rodzin spotykały się
na rekolekcjach, wspólnych opłatkach, młodzież
pakowała
paczki
dla
bezdomnych,
rodzice
dla niewidomych. A kadra oprócz spotkań zajmowała
się organizacją obozów, na które grupy wyjadą zaraz
po Bożym Narodzeniu.
Grupa Heftalitów zaangażowała się w tym roku
we współpracę ze Wspólnotą Sant’Egidio – ruchem
świeckich angażującym się w ewangelizację i służbę
ubogim. Młodzież spotkała się z osobą działającą
w tej wspólnocie, oglądała filmy o bezdomnych,
a następnie włączyła się w zbiórkę pieniędzy i ciepłych
rzeczy dla potrzebujących. W sobotę 19 grudnia
w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych odbyła się
Wigilia z Ubogimi, na której każda osoba dostała
indywidualnie przygotowany prezent. Heftalici pomagali
pakować prezenty, a część z nich przyszła również
na Wigilię.
Mapucze i ich rodzice w sobotę 13 grudnia świętowali
dziesięciolecie powstania grupy i było to zarazem
zakończenie ich funkcjonowania jako grupy KIK. Przybyła
prawie cała kadra, było dużo śmiechu przy oglądaniu zdjęć
z kolejnych obozów, był quiz z wiedzy o Mapuczach
i okolicznościowe bluzy. Nie zabrakło wspólnej
Mszy Świętej. I mimo że grupa kończy działalność,
już planowany
jest
kolejny
wspólny
wyjazd.
Świetna wiadomość jest taka, że kilkoro Mapuczy
już zostało pomocnikami. Również na pozostałych
i na ich rodziców czeka Sekcja Rodzin i cały KIK.
Wspaniałym miejscem formacji duchowej i intelektualnej
sześcio-, siedmio-, ośmiolatków i ich rodziców są zajęcia
„Kredkami do Nieba”, które po długiej wakacyjnej
przerwie ruszyły od listopada w św. Marcinie.
Dzieci z Dorotą Cichocką i Anią Moszyńską czytają
i ilustrują niedzielną Ewangelię, a rodzice w tym czasie
słuchają rozważań zaproszonych prelegentów i rozmawiają
o problemach wiary. Po Mszy Świętej o godz. 11.00 można
oglądać wystawę dziecięcych prac w krużgankach
klasztoru.
Zarząd Sekcji Rodzin




ŚWIĄTECZNA POMOC NIEWIDOMYM –
PODZIĘKOWANIA
Od czterech lat staramy się przygotowywać paczki
dla niewidomych i ich rodzin, związanych ze wspólnotą
świętomarcińską z Piwnej. Jest to ponad sto osób!
Z roku na rok uczymy się im pomagać i wsłuchiwać w ich
potrzeby. Włącza się w tę akcję cała społeczność Klubu,
a także Szkoły Przymierza Rodzin - z Bielan i z Ursynowa.
W tym roku sporo rodzin przygotowało paczki
i samodzielnie odwiedziło przed świętami w domach
samotnych niewidomych. Niektórzy z nas jako prezent
podarowali swój czas – idąc na spacer, na koncert,
czy do teatru. Niektóre osoby pragną tylko takiego
prezentu!
Duża liczba paczek z wiktuałami świątecznymi,
ale też z konkretnymi potrzebnymi rzeczami, jak buty,
kurtka, pościel, w niedzielę 14 grudnia trafiła na furtę,
skąd do Adresatów dostarczyli je Kairosi, Sumerowie
i grupka znajomych z różnych grup.
Rodzice Heftalitów i Mapuczy włączyli się zaś
w przedświąteczną pomoc w inny sposób: kupując
lodówkę dla rodziny niewidomych z małymi dziećmi.
Również w grudniu odbyły się dwa miłe wydarzenia
dla niewidomych – grupa Milezjan zabrała pięć
niewidomych osób na wycieczkę do pałacu w Wilanowie.
To wydarzenie wymagało od grupy wielu przygotowań.
Sprawdzili
się
doskonale
jako
przewodnicy!
Skjoldungowie zaś uświetnili przedświąteczne spotkanie
świętomarcińskiej grupy Leonarda – grupy osób
związanych warsztatami terapii zajęciowej i Ośrodkiem
dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej z ul. Leonarda.
Grupa Leonarda i Skjoldungowie z rodzicami, modlili się
razem w kościele św. Marcina na Mszy Świętej,
którą odprawił dla nich ks. Piotr. Po Mszy,
grupa przygotowała wesołe przedstawienie o św. Mikołaju
i zapracowanych przed świętami elfach i częstowała
piernikami własnego wypieku.
Wielkie dzięki za te wszystkie przygotowane z sercem
prezenty! Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
zaangażowali
się
w
organizację
tegorocznej
przedświątecznej pomocy niewidomym.
Monika Łoskot




KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się
w poniedziałek 5 stycznia w kościele luterańskim
przy pl. Unii Lubelskiej o godzinie 18.00.
Do siego roku ekumenicznego na sto dwa!
Jan Turnau
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AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
Zapraszamy
wszystkich
czytelników
na
COTYGODNIOWE
WYKŁADY
OTWARTE.
Organizujemy je pod szyldem Akademii, ale zaproszeni są
wszyscy chętni w KAŻDYM wieku. Nie trzeba się
zapisywać, wystarczy po prostu przyjść. W grudniu odbyły
się kolejne wykłady z cyklu „Prawosławie” prowadzone
przez ks. prof. Michała Janochę. Ponieważ cieszyły się one
wielką popularnością zdecydowaliśmy poprosić Księdza
Michała o kolejne wykłady. W styczniu Ksiądz Profesor
będzie mówił o Gruzińskim Kościele Prawosławnym
oraz o Apostolskim Kościele Ormiańskim, należących
do grupy tzw. Kościołów Wschodnich.
W styczniu odbędą się następujące wykłady:
„Gruziński Kościół Prawosławny” – środa, 14 stycznia,
godz. 17.30;
„Apostolski Kościół Ormiański” – środa, 21 stycznia,
godz. 17. 30;
Galeria Faras – (wyjątkowo) czwartek, 29 stycznia, godz.
17.30 – UWAGA obowiązują wcześniejsze zapisy!
Wyjście do GALERII FARAS:
Na zakończenie całego cyklu wykładowego poświęconego
prawosławiu organizujemy wyjście do Muzeum
Narodowego w Warszawie do Galerii Faras,
która jest jedyną w Europie i wyjątkową w skali światowej
ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu
chrześcijańskiego. Ksiądz Michał będzie naszym
przewodnikiem po tych niezwykłych zabytkach.
Wyjście odbędzie się w ostatnim tygodniu stycznia,
tj. 29 stycznia w CZWARTEK, zbiórka o godz. 17.30
w Muzeum
Narodowym
w
Holu
Głównym.
Ponieważ jesteśmy w stanie wejść grupą maksymalnie 25osobową, będzie obowiązywała lista zapisów. Na listę
będzie można zapisać się w środę 21 stycznia od
godz. 17.00 (przed wykładem). Koszt biletu – 10 zł –
prosimy przynieść w gotówce w dniu zapisów.
Pierwszeństwo mają osoby dokonujące zapisu osobiście,
dopiero w dalszej kolejności będziemy zapisywać
zgłaszanych znajomych lub członków rodziny, lub osoby
zgłaszające się telefonicznie. W razie dużego
zainteresowania będziemy starać się zorganizować drugie
wyjście, choć niestety nie możemy niczego obiecać.
Pozostałe zajęcia:
1) Salon Dyskusyjny – w ramach Salonu Pani
Prezes Joanna Święcicka zaprasza na projekcję
filmu Danuty Szaflarskiej „Pora umierać”.
Spotkanie odbędzie się 20 stycznia o godz. 17.00
w dużej sali Klubu Inteligencji Katolickiej.
2) Dyskusyjny Klub Filmowy – od listopada
w KIK-u działa Dyskusyjny Klub Filmowy.
Odbywa się zawsze w trzeci wtorek miesiąca.
Po wyświetlonym filmie jest prowadzona ciekawa
dyskusja z psychologiem, p. Wojciechem

Sulimierskim z Pracowni Dialogu, który pomaga
uczestnikom przeanalizować najważniejsze wątki
z filmu, zwrócić uwagę na postawy i motywacje
zachowań bohaterów oraz zastanowić się
nad kwestiami nieoczywistymi. Wyświetlane filmy
są z gatunku tych mądrych i wartościowych, więc
bardzo polecamy. Zapraszamy zwłaszcza grupę
fotograficzną, która ma wtedy czas wolny od zajęć
z Tomkiem Kaczorem. Zapisy nie są konieczne,
wystarczy po prostu przyjść. Najbliższe spotkanie
DKF-u odbędzie się 20 stycznia, o godz. 12.00
w siedzibie KIK-u. Będzie wyświetlony film
pt. „Wyspa” – film rosyjskiego reżysera, który
postanawia przyjrzeć się duchowej spuściźnie
chrześcijaństwa i zbadać sprawę zbrodni i kary,
winy i odkupienia. Film ma opinię jednego
z najlepszych filmów religijnych w historii kina,
z pięknymi
zdjęciami
i
świetną
rolą
Piotra Mamonowa. Jest to idealna propozycja
dla tych, którzy poszukują w kinie głębszych pytań
bez udzielania jednoznacznej odpowiedzi.
3) Zajęcia komputerowe – obecnie nie mamy
żadnych wolnych miejsc. Zachęcamy jednak
do zapisywania się na listy rezerwowe.
4) Zajęcia fotograficzne – obecnie nie mamy
żadnych wolnych miejsc. Zachęcamy jednak
do zapisywania się na listy rezerwowe.
Terminarz spotkań warsztatowych – styczeń i luty 2015
(dotyczy osób już zapisanych)
UWAGA ZMIANA
1) Fotografia – 13 stycznia zajęcia odbędą się wyjątkowo
o godz. 12.00; pozostałe zajęcia tj. 27 stycznia,
10 i 24 lutego rozpoczną się normalnie o 13.30.
2) Warsztaty komputerowe:
● Grupa 0 (godz. 16.30) – 13 i 27 stycznia,
10 i 24 lutego
● Grupa 1 (godz. 17.30 i 18.30) - 13 i 27 stycznia,
10 i 24 lutego
● Grupa 2 (godz. 16.30 i 17:30) –20 stycznia,
3 i 17 lutego
● Grupa 3 (godz. 18:30) – 20 stycznia, 3 i 17 lutego.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu
KIK: telefonicznie pod numerem 22 827 39 39
lub mailowo na adres: 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.
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KOMUNIKAT
KLUBU ŻEGLARSKIEGO „SANTA MARIA”
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A ponieważ w Klubie stała już piękna choinka,
ubraliśmy ją, w tym wykonanymi przez nas ozdobami
z papieru.

Ahoj!
Już prawie miesiąc kadencji za nami. Powoli oswajamy się
z nowymi funkcjami, planujemy przyszły sezon
i poszukujemy kadr na przyszłoroczne pierwsze halsy
i rejsy – zainteresowanych serdecznie zachęcamy
do kontaktu.
Z przyjemnością informujemy, że w czwartek 15 stycznia
2015 roku o godzinie 18.30 w siedzibie KIK odbędzie się
opłatek naszej sekcji. Zapraszamy serdecznie wszystkich
żeglarzy – również tych przyszłych, rodziców, kadry
i sympatyków KŻ „Santa Maria”. Pragniemy zaznaczyć,
że opłatek oprócz radosnego spotkania, będzie również
miejscem i czasem gdzie obecni i byli członkowie Santa
Marii będą mogli się poznać i wymienić doświadczeniami.
A także miejscem gdzie można przedstawić (nieformalnie)
pomysły na obchody 50-lecia naszego Klubu Żeglarskiego,
które ma miejsce w 2015 roku!
Zarząd Klubu Żeglarskiego Santa Maria
Adam, Dominik, Ola, Robert (Tygrys), Zosia




KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
W grudniu odbyło się Bożonarodzeniowe Spotkanie
w Nazarecie. Trenowaliśmy zatem wszystkie 12 zwrotek
Wołka i osiołka, a także zainscenizowaliśmy wędrówkę
św. Rodziny z Nazaretu do Betlejem, spotkanie
z pasterzami i Trzema Królami. I choć dzieci
było stosunkowo niewiele (bardzo prosimy o zapraszanie
w naszym imieniu rodziny z dziećmi do nas!),
to przy pomocy rodziców i kadry wszystkie role zostały
świetnie odegrane.

Fot. Andrzej Jaczewski

Fot. Andrzej Jaczewski
Kulminacyjnym momentem stała się wspólna wieczerza
i przełamywanie się opłatkiem.
Alicja Gronau-Osińska
SEKCJA EMAUS
Trzynastego grudnia odbył się dzień skupienia.
Pod kierunkiem o. Zygmunta Perza omawialiśmy
zagrożenia i wartości zaangażowania wspólnotowego
chrześcijan. Obecny przełom informatyczny wiąże się
z czwartą władzą – środkami społecznego przekazu,
powodując anonimowość informacji i komentarzy,
przy szybkim ich rozprzestrzenianiu się. Władza staje się
anonimowa. Łatwo także o wykluczenie i społeczne
napiętnowanie. Myślenie o znaczeniu ekonomii powoduje
bałwochwalstwo pieniądza, który powinien nie rządzić,
ale służyć. Dominuje to, co zewnętrzne, powierzchowne,
uderzające, a wolność nie wiąże się przede wszystkim
z odpowiedzialnością. Inną tendencją jest fundamentalizm
jako środek poczucia oparcia na bezwzględnym
przestrzeganiu wartości. Szerzy się także duchowość
bez Boga, bez transcendencji. Sprowadza to religię
do życia prywatnego. Towarzyszy temu kryzys rodziny.
Panuje acedia – stan duchowego zniechęcenia, obojętności
i beznadziejności. A potrzebujemy misjonarskiego
dynamizmu. Przedkładamy obszar wolności osobistej
na działanie społeczne i misjonarskie. Trzeba sprzeciwiać
się jałowemu pesymizmowi i poczuciu przegranej.
Trzeba ludzi
wiary,
którzy
umocnią
nadzieję.
Nie pozwólmy się okraść z nadziei. Należy wrócić
do mistycznego
braterstwa,
pielgrzymki
razem
do wspólnego celu. Dobrze wyjść poza siebie,
by przyłączyć się do innych. Miłosierdzie Boże powoduje,
że nie ma przegranej, bo jeśli Bóg z nami, to któż
przeciwko nam! Budujmy nowe relacje, oparte na nadziei
i wierze. Wiąże się z tym potrzeba przezwyciężania
podejrzliwości, nieufności i obawy, a także odrzucenie
wyboru ucieczki w osobistą wolność. Ewangelia zachęca
nas do podejmowania decyzji odważnych i rozważnych.
Ryzyka spotkania z drugim człowiekiem, z jego kłopotami,
radościami, w postawie czułości i współodczuwania.
Fałszywą autonomię cechuje brak Boga i chorobliwy

9

INFORMATOR KLUBOWY – STYCZEŃ 2015
indywidualizm oraz brak zaangażowania w drugiego
człowieka. Działania takie nie humanizują i nie prowadzą
do Boga. Rozwiązaniem nie jest ucieczka w obowiązki,
bez szukania głębokich więzi. Mimo niewdzięczności
i agresji, trzeba wybierać braterstwo i wspólnotę.
Nie pozwólmy się okraść ze wspólnoty. Luksus
przebywania tylko we własnym świecie jest jedynie
blichtrem.
Alicja Gronau-Osińska




KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Na spotkaniu członków naszej Sekcji i Katolickiego
Duszpasterstwa Esperantystów w dniu 19.12.2014 roku,
dzieląc się opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia
i śpiewaliśmy kolędy i pastorałki w języku esperanto.
Spotkania styczniowe: 9 stycznia oraz 30 stycznia
poświęcimy omówieniu planowanych na 2015 rok spotkań
i imprez esperanckich w kraju i za granicą.
Bohdan Wasilewski




KONTAKT. MAGAZYN NIEUZIEMIONY
Zapraszamy do lektury wstępniaka otwierającego aktualny,
26 numer Kontaktu pt. “Zielone Pojęcie”.

Ale przecież tak nie jest.
Nie ma ekologii przyrody bez ekologii człowieka, który –
chce tego czy nie – jest uwikłany w sieć relacji
ze stworzonym światem i z innymi ludźmi. Jeśli zaczniemy
pojmować ekonomię w sposób nieco bardziej ludzki,
to okaże się, że społeczna ekologia tradycyjnych wspólnot
– w Biblii wyrażająca się w zasadach roku szabatowego
(raz na siedem lat ziemia musi odpocząć) i roku
jubileuszowego (raz na pięćdziesiąt lat długi są umarzane)
– znacznie więcej ma wspólnego z ekonomiczną
racjonalnością
niż
quasi-religijny
kult
wzrostu
gospodarczego. Nie można w dłuższej perspektywie
przeciwstawiać
sobie
sprawiedliwości
społecznej
i sprawiedliwości ekologicznej, choć wynikające z nich
postulaty znajdują się niekiedy w realnym konflikcie.
Jak pisze Leonardo Boff, to właśnie ludzie ubodzy są dziś
gatunkiem
najbardziej
zagrożonym
wyginięciem
w związku z nadmierną eksploatacją środowiska
naturalnego i postępującym utowarowieniem zasobów
naturalnych.
W obliczu światowego kryzysu gospodarczego, gdy zdaje
się dochodzić do przewartościowania zasad rządzących
ekonomią od przeszło trzydziestu lat, powoli zmienia się
także zachodni sposób myślenia o ekologii. A jednak
głoszenie postulatów ekologicznych wciąż kojarzy się
w naszej części świata z niegroźnym (?) szaleństwem.
W wyniku kolejnych rewolucji – od przemysłowej
do cyfrowej – kultura Zachodu uległa tak daleko idącej
technicyzacji, że rozdział świata ludzkiego i świata
przyrodniczego wydaje się nieodwracalny. Z punktu
widzenia dużej części mieszkańców naszego globu
jest on jednak fałszywy. Rolnicy z przybrzeżnych regionów
Bangladeszu toczą codzienną walkę z wodą,
która podmywa ich domy i zalewa pola. Ludzie ci
doświadczają na własnej skórze, że skutkujące
podniesieniem poziomu wód globalne ocieplenie nie jest
wymysłem ekoterrorystów. Zechciejmy mieć o tym choćby
„zielone pojęcie”.
Redakcja




KSIĄŻKI W KIK-U
Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,
Ekologia bywa postrzegana jako element stylu życia
zadowolonej z siebie klasy średniej. Jak gdyby myślenie
o środowisku naturalnym było luksusem, na który człowiek
może sobie pozwolić dopiero wtedy, gdy zaspokoi
wszystkie swoje podstawowe potrzeby. Jak gdyby troska
o stworzenie sprowadzała się do zakładania rezerwatów
przyrody, które uspokajałyby nasze sumienia, i terenów
zielonych, które cieszyłyby nasze oczy. Jak gdybyśmy
stali przed rozłączną alternatywą: albo skuteczne
rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych,
albo głoszenie utopijnych postulatów życia w zgodzie
z naturą: morświnami w Bałtyku i kozicami w Tatrach,
nie wspominając już o czarnych nosorożcach w Afryce
i wombatach w Australii.

Uprzejmie informujemy, że w Klubie dostępne są książki
śp. dr Stanisławy Grabskiej i prof. Bogdana Michałowicza,
oraz najnowsze numery KONTAKTU i bratniej WIĘZI.
Obecnie w Klubie można nabyć m.in.:
 Aktualny numer KONTAKTU – Zielone Pojęcie,
Jesień 26/2014;
 Aktualny numer WIĘZI – Spór o oblicze islamu,
Nr 4(658)/2014 zima;
 „Modlitwa
Powszechna”
–
teksty
modlitw
powszechnych śp. prof. Bogdana Michałowicza;
 „Symbole i idee biblijne w naszym życiu” –
aut. śp. dr Stanisława Grabska;
 „Dzienniki” Jerzy Zawieyski 1955-1959, tom 1.
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IZBA PAMIĘCI RODZINY GRABSKICH
W SULEJÓWKU
Siódmego listopada 2014 roku grupa pod przewodnictwem
Aliny Wóycickiej odwiedziła Izbę Pamięci Rodziny
Grabskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku.
Bardzo się cieszę, że uczestniczyłam w tym wydarzeniu.
Na budynku Szkoły widnieją dwie tablice: pierwsza
informuje, że Szkoła została wybudowana na gruncie
ofiarowanym przez Rodzinę Grabskich. Druga zaprasza do
Izby Pamięci Rodziny Grabskich.

Zachęcam Klubowiczów, szczególnie grupy z Sekcji
Rodzin do odwiedzenia tego miejsca.
Na mnie zrobiło ono duże wrażenie, również
zaangażowanie i atmosfera tam panująca. Zostaliśmy
podjęci kawą i herbatą oraz pysznymi ciastami
upieczonymi przez mamy uczniów! Aż chce się tam
wrócić, tyle do obejrzenia i Duch Pani Staszki obecny!
Halina Rudzka




WARSZAWSKI KLUB
„TYGODNIKA POWSZECHNEGO”
Warszawski Klub "Tygodnika Powszechnego" razem
z Fundacją Pomocy Psychologicznej "Pracownia Dialogu"
zapraszają na cykl debat zatytułowany "Od lęku
do miłości". Pierwsza debata: "Katolik wobec Innego –
od walki lub izolacji do jedności w różnorodności"
odbędzie się 8 stycznia o godzinie 19.00 w siedzibie KIK-u
przy ul. Freta 20/24A.
Swój udział zapowiedzieli:
Joanna Krupska – matka siedmiorga dzieci, prezes
Związku Dużych Rodzin Trzy Plus
o. Michał Mrozek OP – teolog, wicedyrektor Instytutu
Tomistycznego
ks. Jacek Prusak SJ – psycholog, psychoterapeuta i teolog
Barbara Smolińska – superwizor psychoterapii, prezes
Fundacji "Pracownia Dialogu"

Fot. Halina Rudzka
W Szkole bardzo miło powitali nas i oprowadzali:
pan dyrektor Andrzej Kosiński, pani Krystyna Pachnik –
organizatorka i kustosz Izby oraz wnuczka prof. Stanisława
Grabskiego – pani Ewa Szeliga z mężem Wiesławem,
potem dołączył były uczeń – pan Maciej Koszewski.
Szkoła nie tylko może pochwalić się bogatymi zbiorami
Rodziny Grabskich – drzewem genealogicznym,
archiwalnymi zdjęciami, książkami, meblami i pracami
Pań Anny i Stanisławy Grabskich, ale także uratowaną
werandą z przedwojennego Sulejówka w stylu
świdermajer, oraz imponującą „studnią wiedzy”
zbudowaną współcześnie z różnych książek, zebranych
w Szkole.

Dyskusję poprowadzi: Anna Rygielska – psycholog,
psychoterapeuta.
Więcej informacji na stronach: www.pracowniadialogu.pl;
www.klubtygodnika.pl/warszawa;
www.facebook.com/KlubTPWarszawa
Zapraszamy!





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.

„Studnia wiedzy”Fot. Halina Rudzka

Najbliższy DKF odbędzie się we wtorek 20 stycznia
o godzinie 12.00. Wspólnie obejrzymy rosyjski dramat
pt. „Wyspa” w reżyserii Pawła Łungina.
Wojciech Sulimierski

