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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, 
 

W kwietniu odbyło się Walne Wybor-

cze Zebranie Klubu. Rozpoczęła je 

msza św. celebrowana przez bp Broni-

sława Dembowskiego,  który właśnie 

obchodził 20-lecie sakry biskupiej. Na-

stępnie jubilat Tadeusz Mazowiecki, 

który właśnie skończył 85 lat, i  An-

drzej Wielowieyski podzielili się z na-

mi wspomnieniami z historii Klubu. 

Podczas zebrania wybrany został Za-

rząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna. 

Ponownie powierzono mi funkcję Pre-

zesa, więc jeszcze przez tę kadencję, co 

miesiąc, będę do Was pisać tę „kolum-

nę prezesa”, ale przede wszystkim będę 

starała się działać dla dobra wspólnego. 

Bardzo proszę was wszystkich o 

współpracę i życzliwą krytykę. Chcę 

bardzo serdecznie podziękować Julii 

Koszewskiej za kilkuletnią, cenną dla 

nas wszystkich współpracę w Prezy-

dium Klubu. 

Kwiecień był  również miesiącem, w 

którym obchodziliśmy drugą rocznicę 

katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, 

w której wraz z Prezydentem Lechem 

Kaczyńskim zginęło tak dużo osób, tak 

ważnych dla wszystkich Polaków. O 

nich wszystkich nieustannie trzeba w 

smutku i z modlitwą pamiętać. 

Życzę Wam wszystkim miłego długie-

go weekendu. Do zobaczenia w maju. 
 

Joanna Święcicka 

 

czwartek, 10 maja o godz. 18.30, w siedzibie KIK 
                  

o niezwykłej wystawie w Berlinie   
            

            „OBOK. POLSKA I NIEMCY. 1000 LAT HISTORII W SZTUCE” 
           

opowie kurator wystawy Anda Rottenberg 
 

zaprasza Sekcja Polsko-Niemiecka KIK  

oraz American Jewish Joint Distribution Committee /Joint, JDC/ 

 
piątek, 18 maja, godz. 18.00, w siedzibie KIK 

 

zapraszamy na koncert Pieśni Filomatów i Filaretów 
 

„Hej radością oczy błysną”  
            

w wykonaniu Zespołu z Mińska 
            

będzie to kolejne spotkanie z cyklu „Białoruś nieznana, chociaż bliska” 

 
 więcej informacji na s. 7 Informatora 

 
 

czwartek, 24 maja 2012, godz. 18.00, w siedzibie KIK 
            

Gościem Klubu będzie 
            

Abp Celestino Migliore 
            

Nuncjusz Apostolski w Polsce 
 

Arcybiskup opowie o własnych doświadczeniach 7 lat pontyfikatu Ojca Świę-

tego Benedykta XVI oraz odpowie na pytania uczestników spotkania 
 
 

PIK-KIK-NIK 3 czerwca 
 

więcej informacji na s. 8 Informatora 
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
 

07.05. poniedziałek  

godz. 19.00  

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista  

Plac Unii Lubelskiej  

10.05. czwartek 

godz. 18.30 

„Obok. Polsk i Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” – Zaprasza Sekcja Polsko-Niemiecka 

Siedziba KIK 

13.05. niedziela 

godz. 11.45 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus  

Siedziba KIK 

16 i 30.05. środa 

godz. 19.00  

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

Siedziba KIK 

17.05. czwartek  

godz. 18.00  

Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00 - Zaprasza Sekcja Emaus  

Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni)  

18.05. piątek 

godz. 18.00 
„Hej radością oczy błysną” – Zaprasza Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie 

Siedziba KIK 

24.05. czwartek 

godz. 18.00 

Spotkanie z Abp Celestino Migliore, Nuncjuszem Apostolskim w Polsce 

Siedziba KIK 

26.05. sobota 

godz. 9.45 

Po co nam małżeństwo?  - Zaprasza Sekcja Małżeńska 

Siedziba KIK 

31.05. czwartek  

godz. 18.00 

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

ul. Piwna 9/11   

02.06. sobota 

godz. 9.30 
XXXII PIELGRZYMKA KIK-ÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

 

03.06. niedziela 

godz. 10.00 
PIK-KIK-NIK 

Pola Elizulskie  

04.06. poniedziałek 

godz. 19.00 

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista  

Plac Unii Lubelskiej 



 

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

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

Klub jest zamknięty od 30 kwietnia do 6 maja 
, 

DYŻURY SEKCJI 

SEKCJA DZIEŃ GODZINA SALA 

 

Sekcja Rodzin 

 

poniedziałek 

wtorek,  

czwartek 
Karolina Bielecka-Komosa 

poniedziałek, środa 
Krystyna Sieroszewska 

17.00-21.00 

12.30-16.30 

12.30-16.30 

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 
poniedziałek 11.00-13.00 DUŻA SALA 

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

Prawnik  

mec. Teresa Zwięglińska 
czwartek 

po wcześniejszym umówieniu 
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    
  

W kwietniu swoje Jubileusze obchodzili dwaj niezwykle ważni dla naszego środowiska członkowie Klubu.  

Bp Bronisław Dembowski świętował jubileusz 20lecia sakry biskupiej, a premier Tadeusz Mazowiecki jubileusz  

85-tych urodzin. Z tej okazji Zarząd Klubu w imieniu całego naszego środowiska skierował do Jubilatów stosowne adresy: 

 

Warszawa, 15 kwietnia 2012 r. 

Ekscelencjo, 

Czcigodny Księże Biskupie, 

Drogi nasz Bronku! 

Dwadzieścia lat temu Klub Inteligencji Katolickiej w 

Warszawie ogarnęła wielka radość, ale zarazem ogrom-

ny smutek. Cieszyliśmy się, że Rektor kościoła św. Mar-

cina, nasz duszpasterz i wierny przyjaciel, został podnie-

siony do godności biskupa, ale zmartwiło powierzenie 

mu obowiązków ordynariusza diecezji włocławskiej. 

Obawialiśmy się, że stracimy oddanego i mądrego po-

wiernika naszych trosk i problemów oraz niezastąpio-

nego przewodnika duchowego; jak bardzo się myliliśmy 

pokazało minione dwudziestolecie. 

Dziękujemy Ci Księże Biskupie, Bóg zapłać kochany 

Bronku, że Włocławek okazał się bardzo blisko War-

szawy, że ciągle jesteś z nami i stale możemy na Ciebie 

liczyć, że wszystkie nasze sprawy są od 55 lat także 

Twoimi, że wspierasz nas nie tylko modlitwą, ale też 

zrozumieniem i dobrym słowem, częstą obecnością 

wśród nas i zawsze wielką życzliwością. Oby dobry Bóg 

nadal obdarzał Cię siłą i zdrowiem oraz niesłabnącą pa-

sją i wielkim zapałem z jakimi służysz z miłością i w 

prawdzie (Caritas et Veritas) Kościołowi i Polsce. 

Z pamięcią o modlitwie i mnóstwem serdeczności, 

zawsze oddany 

     Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

Joanna Święcicka – prezes 

Jakub Kiersnowski - sekretarz 

 



 
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r. 

Dostojny Jubilacie,  

Szanowny Panie Premierze,  

Drogi Panie Tadeuszu, 

W dniu 85-lecia pragniemy złożyć Panu serdeczne 

życzenia obfitych błogosławieństw Bożych i długich lat 

w dobrym zdrowiu, przeżywanych w poczuciu dobrze 

spełnionych obowiązków i zadań, w służbie Kościołowi, 

Polsce i współobywatelom – zadań nadal aktualnych i  

potrzebnych społeczeństwu, w realizacji których ma Pan 

swój nieustający udział. 

Ta rocznica jest też okazją, aby Panu – jako jednemu 

z założycieli warszawskiego Klubu inteligencji Katolic-

kiej – podziękować dziś za to, co wniósł Pan w jego bu-

dowanie i formowanie jego duchowego kształtu. Po-

dziękować za cierpliwe tworzenie polskiego laikatu ka-

tolickiego, świadomego swej roli w Kościele, w duchu 

Vaticanum Secundum. Podziękować też za kształtowa-

nie postaw obywatelskich, co tak wspaniale zaowocowa-

ło w dniach odzyskania wolności. 

Dzisiaj, w warunkach wolności i demokracji, następ-

ne pokolenia działaczy klubowych – wzorem Pana  

 

 

– usiłują realizować przejęte ideały świadomych kato-

lików i zaangażowanych obywateli Rzeczypospolitej. 

Pański Jubileusz jest naszą radością i dumą z tego, że 

jest Pan członkiem naszego środowiska. 

Ad Multos Annos! 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

Joanna Święcicka – prezes 

Jakub Kiersnowski - sekretarz 







WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

ZEBRANIE KIK 

 

Szanowni Państwo, Członkowie Klubu, Przyjaciele, 

W sobotę 21 kwietnia 2012 r. odbyło się Walne Spra-

wozdawczo Wyborcze Zebranie Klubu Inteligencji Ka-

tolickiej, które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i fi-

nansowe, oraz udzieliło absolutorium ustępującemu Za-

rządowi Klubu. 

Walne Zebranie poprzedziła Msza święta w siedzibie 

Klubu, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Bro-

nisław Dembowski. Po Mszy świętej premier Tadeusz 

Mazowiecki i Andrzej Wielowieyski opowiedzieli o his-

torii Klubu z  przed 40 lat. Wystąpienie nosiło tytuł „Z 

historii naszego Klubu – rok 1972”. Zarówno homilia 

jak i wystąpienie będą w połowie maja br. dostępne na 

stronie internetowej Klubu. 

Walne Zebranie dokonało również wyboru nowego Za-

rządu Klubu, który na pierwszym swoim posiedzeniu 

(bezpośrednio po zakończeniu Walnego zebrania) ukon-

stytuował się następująco (kolejność alfabetyczna): 

 Paweł Broszkowski - Wiceprezes, 

 dr Piotr M. A. Cywiński, 

 Maryna Czaplińska, 

 prof. Andrzej Friszke, 

 Jakub Kiersnowski - Sekretarz, 

 dr Stanisław Latek, 

 Kazimierz Mazan - Członek Prezydium Zarządu, 

 Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, 

 Krzysztof Sawicki - Skarbnik, 

 Paweł Sawicki, 

 dr hab. Joanna Święcicka - Prezes, 

 Ewa Teleżyńska, 

 Michał „Misza” Tomaszewski, 

 Marek Zając - Wiceprezes, 

 dr Krzysztof Ziołkowski - Wiceprezes. 

Podczas Walnego Zebrania wybrano także nową Komi-

sję Rewizyjną: 

Izabella Bnińska, Maria Borkowska, Jacek Moskwa, 

Sławomir Nałęcz, Paweł Rościszewski. 
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SPOTKANIE RADY POROZUMIENIA KLUBÓW 

 

Tegoroczne wiosenne spotkanie Rady Porozumienia 

Klubów odbyło się w Warszawie w sobotę, 24 marca, w 

warszawskim klasztorze  SS. Franciszkanek Służebnic 

Krzyża, przy ul. Piwnej  9/11. Wobec nieobecności 

Rektora kościoła św. Marcina, ks. Andrzeja Gałki,  rolę 

gospodarzy pełnili tym razem przedstawiciele KIK-u 

warszawskiego: Krzysztof Ziołkowski i Stanisław Latek. 

Spotkanie rozpoczęto modlitwą. Następnie przedstawio-

na została s. Rafaela, która  w październiku 2011 roku w 

55 rocznicę powstania KIK-u warszawskiego została 

laureatem nagrody „Pontifici – Budowniczemu Mos-

tów”. Została także odznaczona Krzyżem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. W sierpniu 2006 r., namó-

wiona przez polskiego lekarza i misjonarza, arcybiskupa 

Henryka Hosera, wyjechała do Rwandy, aby tam two-

rzyć rwandyjskie Laski. Podczas spotkania Rady Poro-

zumienia siostra Rafaela opowiedziała o swej pracy w 

Rwandzie, o setkach dzieci czekających na miejsce w 

ośrodku. Ślepota traktowana jest w Rwandzie jako swoi-

ste piętno, jako kara. Dotknięte ślepotą dzieci cierpią 

więc szczególnie dotkliwie, często są wręcz odseparo-

wane od reszty rodziny. Misjonarka apelowała o pomoc 

w budowie nowego budynku szkolnego w Kibeho. 

W części roboczej obrad, pod przewodnictwem Wło-

dzimierza Wysoczańskiego, i z udziałem prezesów bądź 

przedstawicieli KIK-ów z Chrzanowa, Częstochowy, 

Katowic, Krakowa, Lubaczowa Łodzi, Olsztyna, Sie-

dlec, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia, dr. 

Krzysztof Ziołkowski przedstawił informację o  prze-

biegu ważnego wydarzenia jakim był  IX Zjazd Gnie-

źnieński. Scharakteryzował główne tematy licznych pa-

neli dyskusyjnych, wymienił osobistości, które pojawiły 

się w Gnieźnie, i najciekawsze wystąpienia.  

Ważnym tematem obrad były sprawy dotyczące XXXII 

Pielgrzymki na Jasną Górę, która ma się odbyć 2  czer-

wca. Szczegółowy program jest właśnie opracowany. 

Prawdopodobnie głównym celebransem podczas Mszy 

św. w kaplicy cudownego obrazu NMP będzie nowy 

metropolita częstochowski ks. abp. Wacław Depo. Arcy-

biskup będzie również autorem jednego z dwóch refera-

tów podczas sesji zorganizowanej po mszy św. Poczy-

nimy starania o wygłoszenie drugiego wykładu, najlepiej 

na temat Roku Piotra Skargi.  Rozważania Drogi Krzy-

żowej i modlitwę powszechną przygotuje KIK luba-

czowski. 

Po zakończeniu właściwej Pielgrzymki odbędzie się 

spotkanie Prezesów Klubów (lub upoważnionych przed-

stawicieli Klubów).Tegoroczne spotkanie Prezesów ma 

mieć szczególne znaczenie, więc przeznaczono na jego 

obrady więcej czasu. Po ponad 20. latach funkcjo-

nowania Rady Porozumienia wypowiadane są opinie, że 

obecna formuła tej nieformalnej struktury wymaga 

zmiany. I właśnie propozycje dotyczące nowych form 

współpracy Klubów będą omawiane podczas spotkania 

reprezentantów KIK-ów na Jasnej Górze. 

Tradycyjnie jesienią każdego roku odbywają się kolejne 

spotkania Prezesów,  organizowane zwykle przy okazji 

uroczystości jubileuszowych któregoś z Klubów. KIK w 

Lubaczowie zaproponował, aby spotkanie jesienne od-

było się  właśnie w Lubaczowie z okazji 25.  rocznicy 

powstania KIK-u w tym mieście. Termin spotkania: 14 

października 2012. Szczegółowy program będzie przed-

stawiony na spotkaniu Prezesów na Jasnej Górze. 

Współprzewodniczący Rady Porozumienia, Antoni Wi-

niarski, przypomniał o możliwości przekazywania 1% 

podatku organizacjom pożytku publicznego. Niektóre 

Kluby mają status OPP, a zatem ich członkowie niejako 

są zobowiązani do przekazywania darowizny 1% podat-

ku swoim macierzystym stowarzyszeniom. Antoni Wi-

niarski apelował do przedstawicieli Klubów nie mają-

cych statusu OPP, aby przekazywali 1% podatku na 

rzecz tych KIK-ów, które mogą być obdarowane owym 

„1. procentem”. W dyskusji przedstawiciele poszcze-

gólnych Klubów zwracali uwagę na istnienie w Polsce 

wielu organizacji, fundacji i hospicjów, które zasługują 

na wsparcie poprzez przekazanie im 1% podatku. Wyda-

je się, że członkom Klubów należy pozostawić możli-

wość wyboru obdarowanego podmiotu. 

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Klubów po-

informowali zebranych o pracy i inicjatywach podejmo-

wanych w ich stowarzyszeniach, m.in. przedstawiono: 

cykl wykładów „Wieczory Soborowe” i udział w przy-

gotowaniach do konferencji „Wiosna Kościoła – Sobór 

Watykański II” (KIK Toruń), udział w synodzie diecezji 

katowickiej (KIK Katowice), „Echa Asyżu w Krakowie” 

oraz spotkania z cyklu „Przybliżamy encykliki Jana 

Pawła II” (KIK Kraków). 

Sekretarz Rady Porozumienia przedstawił kilka informa-

cji z działalności Ogólnopolskiego Komitetu Organiza-

cyjnego Dnia Papieskiego. Podsumowanie obchodów XI 

DP w Polsce nastąpiło 17 stycznia podczas spotkania 

opłatkowego Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 

„Miast Papieskich”. W roku bieżącym Dzień Papieski 

ob.chodzony będzie 14 października. Hasło Dnia Papie-

skiego: Jan Paweł II – Papież Rodziny. S. Latek apelo-

wał też do Klubów o włączanie się w z zbiórkę publicz-

ną zorganizowaną w okresie obchodów DP. Poinformo-

wał, że w roku ubiegłym Kluby zebrały  6 450,00 zł. 

KIK-i są także aktywne na forum Ogólnopolskiej i die-

cezjalnych Rad Ruchów Katolickich. Warto wiedzieć, że 

przygotowywany jest kolejny IV Ogólnopolski Kongres 

Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. 

 

 

 
XXXII PIELGRZYMKA KIK-ÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

 

Tegoroczna pielgrzymka klubów inteligencji katolickiej 

na Jasną Górę odbędzie się w sobotę  2 czerwca 2012 

roku. 

Przewidywany porządek uroczystości: 

Godz. 9.30: Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu.  

Godz. 11.00: 2 wykłady (szczegóły w powyższej  infor-

macji o spotkaniu Rady Porozumienia). 
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Godz. 14.00: Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wa-

łach.  

Następnie odbędzie się  Spotkanie Prezesów i Przed-

stawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej. Będą 

omawiane sprawy dotyczące Porozumienia i Rady Poro-

zumienia - zakończenie ok. godz. 19.00. 

Chętni do udziału w Pielgrzymce proszeni są o zgła-

szanie się do sekretariatu Klubu do 21 maja. W za-

leżności od liczby zgłoszeń KIK postara się zorganizo-

wać transport z Warszawy na Jasną Górę. 

 

 

 

DELEGACJA PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

Z WIZYTĄ W KIK-U 

 

W ostatnim tygodniu marca 2012 roku przedstawiciele 

sekretariatu Pax Christi: ks. Paul Lansu i Jacques van 

der Meer odwiedzili Polskę (Warszawę, Lublin, Kraków 

i Oświęcim). Wśród wielu spotkań odbyły się także - w 

siedzibie Klubu - rozmowy z p. Prezes naszego KIK-u, z 

szefem Sekcji Rodzin oraz z zarządem Sekcji Drum 

Bun. Nasi goście poinformowali o swoich licznych ak-

cjach i podejmowanych inicjatywach mających na celu 

umacnianie pokoju, rozwiązywanie konfliktów, reago-

wanie na naruszanie praw człowieka. 

Celem wizyty jest ożywienie - kiedyś bardzo intensyw-

nych - relacji KIK- Pax Christi. Obecnie trwa opracowy-

wanie wniosków wynikających z przeprowadzonych 

rozmów, ale są już wstępnie zarysowane plany wspól-

nych inicjatyw i spotkań w przyszłości. 

Spośród  innych ciekawych informacji, dotyczących po-

średnio wizyty delegatów Pax Christi, warto wspomnieć 

o uzgodnionym podczas wizyty z oświęcimskim Cen-

trum Dialogu i Modlitwy apelu do środowisk tej orga-

nizacji o organizowanie pielgrzymek do Oświęcimia. 

Warto też poinformować ludzi młodych o możliwości 

pełnienia funkcji woluntariuszy w sekretariacie Pax 

Christi w Brukseli. Organizacja zapewnia mieszkanie, 

zwrot wszelkich wydatków (transport, wyżywienie) oraz 

niewielkie kieszonkowe. W zamian wymagana jest do-

bra znajomość języka angielskiego oraz solidna praca. 

Szczegóły może zainteresowanym przesłać niżej podpi-

sany.   

Stanisław Latek 

 

 

KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
 

Kwietniowe spotkanie formacyjne powróciło do rozwa-

żań o modlitwie na podstawie Katechizmu Kościoła Ka-

tolickiego. Punktem wyjścia drogi modlitwy jest modli-

twa do Ojca, następnie modlitwa do Pana Jezusa jako 

Pośrednika. Ojciec jest niewidoczny, a Jezus to Bóg 

wcielony. Imię „Jezus” obejmuje i Boga, i człowieka, i 

całą ekonomię zbawienia. Tak więc najprostsza modli-

twa to powtarzanie imienia Jezus. Modlitwa chrześcijań-

ska chętnie idzie Drogą Krzyżową w ślad za Chrystu-

sem. Modlitwa do Ducha św. to błaganie, by z Jego po-

mocą w sposób życiodajny powiedzieć: „Panem jest Je-

zus”. Modlitwa Kościoła odbywa się w komunii ze świę-

tą Matką Boga. Modlitwa różańcowa, litanie i hymny do 

Matki Bożej są jej wyrazem. Można się modlić z Nią i 

do Niej, zjednoczeni w nadziei. Przewodnikami modli-

twy są święci, sługami modlitwy – rodzina, duszpaste-

rze, zakonnicy, grupy i szkoły modlitwy. Miejscem – 

kościół, ale także dobrze mieć domowy kącik modlitwy. 

Specjalnym miejscem modlitwy są sanktuaria, klasztory 

i pielgrzymki. 
Alicja Gronau-Osińska 

 

 

SPOTKANIA W NAZARECIE 
 

Kwiecień to czas wielkanocny, także i u nas. Rozpoczę-

liśmy od prac ręcznych, podczas których dzieci przygo-

towały mnóstwo fantazyjnych, kolorowych ryb z papie-

ru. Zaraz potem opowiadanie przypomniało historię 

Wielkiego Tygodnia i czasu po zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa. Inscenizację rozpoczęło postawienie straży przy 

grobie, pilnującej, by nikt za blisko do niego nie pod-

szedł. 

 
Potem przenieśliśmy się do Wieczernika i wraz z 

uczniami zastanawialiśmy, co robić po śmierci Jezusa. 

Rankiem w niedzielę 2 uczniów ruszyło do Emaus, a 3 

Maryje poszły do grobu, by namaścić ciało Jezusa. 

Tymczasem trzęsienie ziemi wystraszyło strażników 

grobu, którzy pędem uciekli, a wielki głaz odsłonił wnę-

trze pustego grobowca. Gdy nadeszły Maryje, już czekał 

na nie Anioł. Dowiedziawszy się od niego o zmar-

twychwstaniu Jezusa, natychmiast pobiegły do Wieczer-

nika z radosną wieścią: „Jezus czeka na nas w Galilei!”. 

A uczniowie w drodze do Emaus spotkali wędrownika, 

w którym rozpoznali Jezusa, oni także pędem wrócili do 

Wieczernika. Stamtąd cała gromada apostołów wyruszy-

ła do Galilei na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Nad 

Jeziorem Tyberiadzkim postanowiono wypłynąć na po-
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łów, by przygotować wieczorny posiłek. Niestety, ryby 

się pochowały! Dopiero przy brzegu jakiś nieznajomy 

wskazał miejsce dobrego połowu. I rzeczywiście! Aż 

sieci się rwały od obfitości ryb! Przy posiłku Jezus dał 

się poznać, a całą gromadę ogarnęła szaleńcza radość. 

Śpiewaliśmy: „Bóg nie umarł, Jezus żyje!”. Słodki posi-

łek i zabawy dopełniły czas wielkanocnego Spotkania w 

Nazarecie. Alleluja! 
Alicja Gronau-Osińska 

 

 
fot. Andrzej Jaczewski





 

SEKCJA MAŁŻEŃSKA 
 

1. Działa już poradnia rodzinna Studnia na Piwnej. 

Można tu zasięgnąć porady psychologicznej, prawnej, 

małżeńskiej i z zakresu rozpoznawania płodności. Go-

dziny dyżurów i inne wiadomości dostępne są na stronie 

www.studnia.waw.pl. Zapisy i informacje pod nr telefo-

nu 722 221 203. 

2. Relacja ze spotkania założycielskiego Sekcji Małżeń-

skiej (14 kwietnia) dostępna jest na stronie 

www.studnia.waw.pl w dziale 'Aktualności'. Coraz 

większa liczba osób interesuje się nową sekcją, coś do-

brego z tego wyniknie!  

3. PO CO  NAM  MAŁŻEŃSTWO?  

Najnowsze badania dotyczące małżeństw w Polsce. 

Zapraszamy na spotkanie otwarte 26 maja w sobotę, o 

9.45. Gościem będzie pan Paweł Woliński, prezes Fun-

dacji Mamy i Taty - www.mamaitata.org.pl. 

4. Zapraszamy na sprawdzone rekolekcje weekendowe 

organizowane przez Małżeńskie Drogi. 

 Dla narzeczonych: 1-3.06 oraz 15-17.06 (tel. 22 

613 21 98 lub miaskiewicz@o2.pl) 

 Dla wszystkich małżeństw: 8-10.06 (tel. 22 628 

64 36 lub narzeczeni@malzenstwo.pl) 

Więcej informacji na www.malzenstwo.pl. 

W imieniu Sekcji Małżeńskiej i Zespołu Studni –  

Magda Bedzia Wicher



 

 

 
 
 

 

KOMUNIKAT SEKCJI „SANTA MARIA” 
 

Wciąż są WOLNE MIEJSCA na rejs mazurski w 

pierwszej połowie sierpnia dla uczestników w wieku 14-

16 lat! Jeśli jesteś poszukiwaczem przygód, lubisz dobrą 

zabawę i woda Ci nie straszna – dołącz do nas lub zapisz 

swoje dziecko! 

We wtorek 10 kwietnia ruszyło szkolenie teoretyczne na 

Żeglarza Jachtowego organizowane przez nasz klub. 

Mamy za sobą już dwa wykłady – z budowy jachtu i teo-

rii żeglowania. Następny będzie dotyczył ratownictwa. 

Kurs praktyczny odbędzie się w drugiej połowie sierp-

nia. Są jeszcze trzy wolne miejsca. 

W środę – 11 kwietnia – odbyła się męska wycieczka do 

Wolicy w składzie Marek i Tygrys Rey oraz Borek. Pa-

nowie remontowali łódki – udało się je podszlifować, 

pomalować, wymienić denniki. Przed nami jeszcze dużo 

pracy, ale są szanse, że będą gotowe pod koniec maja, 

dzięki czemu rozpoczniemy sezon wielkimi regatami. W 

sobotę 21 kwietnia wymieniliśmy dach nad hangarem i 

wywieźliśmy stary eternit. 

Nowością w klubie są wózki do optymistów, które trafi-

ły do Wolicy. Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy 

i usprawnimy codzienne wodowanie łodzi podczas 

http://www.studnia.waw.pl/
http://www.studnia.waw.pl/
http://www.mamaitata.org.pl/
mailto:miaskiewicz@o2.pl
mailto:narzeczeni@malzenstwo.pl
http://www.malzenstwo.pl/
http://www.malzenstwo.pl/
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Pierwszych halsów, które odbędą się w naszym ośrodku 

w lipcu i sierpniu. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.santa-

maria.pl 

 

 

OBÓZ SEKCJI WIGIERSKIEJ 

 

Sekcja Wigierska jak co roku zaprasza dzieci i młodzież 

na obóz wędrowno – stacjonarny na Suwalszczyźnie. 

Obóz będzie trwał trzy tygodnie i odbędzie się w dniach 

od 1 lipca do 21 lipca. Proponujemy: kilkudniowe wy-

cieczki po Suwalszczyźnie, spływ kajakowy (Czarną 

Hańczą, Kanałem Augustowskim, Blizną, Rospudą lub 

Biebrzą) gry, zabawy, ogniska i wiele innych. 

Zapraszamy osoby urodzone między 1994 a 2004 ro-

kiem, z KIK-u i spoza KIK-u, z Warszawy i z innych 

miast, z Polski i ze świata. Więcej informacji: 

- na naszej stronie internetowej: 

www.kikwigry.weebly.com, 

- pod adresem mailowym: kik.wigry@gmail.com 

- u Janka Murawskiego; tel. 889 626 021 

Orientacyjny koszt obozu to ok. 1000 zł. 

Przyjmujemy zapisy tylko na cały obóz. 

Zapraszamy!!! 

 

 

 

KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 

Z okazji kolejnej rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa 

spotkaliśmy się przy jego grobie na cmentarzu żydow-

skim, by uczcić pamięć twórcy międzynarodowego ję-

zyka esperanto. 

W związku z ogłoszoną w Europie Misją Metropolii w 

12 stolicach europejskich, w tym w Warszawie, na jed-

nym ze spotkań klubowych prezentowaliśmy po espe-

rancku fragmenty ewangelii św. Marka. Rozważaliśmy 

informacje nadesłane przez esperantystów z Zagrzebia, 

którzy także uczestniczą w Misji Miast Europejskich. 

Spotkanie w dniu 18 maja przewidujemy zrealizować w 

jednym z kościołów warszawskich, gdzie odnajdujemy 

akcenty esperancie. 

Ze względu na nasze uczestnictwo w esperanckich im-

prezach pozawarszawskich nie odbędą się czerwcowe 

spotkania sekcyjne w siedzibie Klubu. 
Bohdan Wasilewski 

 

 

 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
Melduję, że comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w 

świątyni luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej odbędzie 

się w siódmym dniu tego miesiąca, godzina jak zawsze 

19-a. Usłyszymy panią Małgorzatę Platajs, dyrektorkę 

Towarzystwa Biblijnego w Polsce.                                     

Do zobaczenia - Jan Turnau 

 

PS.: A w czerwcu dnia czwartego, z homilią Cezarego 

Gawrysia. 

 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI 

NA WSCHODZIE 
W związku z mającym się odbyć niedługo koncertem 

pieśni Filomatów i Filaretów przekazujemy Państwu in-

formację na temat zespołu, przygotowaną przez panią 

Monikę Zan-Rozdeiczer, która jest pomysłodawczynią i 

współrealizatorką zaproszenia Zespołu do Warszawy. 

Projekt Muzyczno-Historyczny  

„Hej radością oczy błysną” 

Jesienią ubiegłego roku w Muzeum Adama Mickiewicza 

w Wilnie uczestniczyłyśmy w koncercie młodych Biało-

rusinów śpiewających pieśni Filomatów i Filaretów. Ta 

niezwykła grupa to cztery młode osoby (już pracujące), 

wśród nich jest także zawodowy śpiewak operowy z 

Grodna. Pieśni wykonywane są w oparciu o autentyczne 

teksty i nuty utworów śpiewanych przez Filomatów i Fi-

laretów, odnalezione podczas poszukiwań dzieł Michała 

Kleofasa Ogińskiego. Artyści występują przy akompa-

niamencie gitary – śpiewają po rosyjsku, ale na przyjazd 

do Polski szykują polskie teksty. Widownia jest włączo-

na do wspólnego śpiewu. 

Aleksiej Żdanow, autor programu i kierownik zespołu, 

bardzo pięknie i wzruszająco opowiada historię Towa-

rzystwa Filomatów i Filaretów. Występowi towarzyszy 

bardzo ciekawa prezentacja multimedialna. Całość jest 

ciepła, pogodna i nie pozbawiona humoru. 

Uważamy, że odkryty przez nas zespół jest wspaniałym 

przykładem sięgania do korzeni literatury polskiej i war-

tości, które ona niosła” 

Monika Zan-Rozdeiczer 

Prosimy wszystkich chętnych o wpłacanie dowolnej 

kwoty dla naszych gości na konto Klubu 

Nr 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700, z zaznacze-

niem: darowizna, cele statutowe – stypendia dla Białoru-

sinów. 

Pragniemy także poinformować, że w niedzielę 20 maja 

w kościele na Piwnej po mszy św. KIKowskiej o godz. 

9.30 będziemy zbierać pieniądze dla polskiej młodzieży 

z Białorusi. 
Krystyna Engelking



 

 

KOMUNIKAT FUNDACJI  

im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA 
W marcu br. Fundacja zorganizowała i przekazała duży 

transport darów rzeczowych (odzież, leki, zabawki, po-

moce naukowe) oraz fundusze stypendialne dla uczniów 

jednej ze szkół polskich na kresach. Wysłaliśmy również 

szaty liturgiczne dla księży polskich tam pracujących.  

W związku ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego 

Fundacja otrzymała dużo życzeń od naszych rodaków 

mieszkających na kresach i od naszych sympatyków w 

kraju. Wszystkim za nie serdecznie dziękujemy. 

Bóg zapłać.  
Jadwiga Hermaszewska  

http://www.santa-maria.pl/
http://www.santa-maria.pl/


INFORMATOR KLUBOWY – KWIECIEŃ 2012 8 
 

 

 

PROGRAM: 

10:00 Oficjalne rozpoczęcie pik-KIK-nik-u 

10:15 Wspólna msza święta 

11:30 Pamiątkowe zdjęcie 

12:00 Turniej walki na miecze 

13:00 Mini turniej Frisbee 

14:30 Wspólne porządki 

15:30 Oficjalne zakończenie pik-KIK-nik-u. 

NA PIKNIKU: 

- coś dla ducha: wspólna msza 

- i coś dla ciała: 

- dużo jedzenia: tradycyjne truskawki z bitą śmietaną,  

- …i picia: kawa, herbata oraz tradycyjne koktajle 

- prawdziwe pojedynki na miecze… 

- turniej frisbee 

- wyśmienita okazja do spotkania znajomych i wspólnej 

integracji

W tym roku tematem przewodnim PIK-KIK-NIK-u są 

 
 

 

 

Kontakt: 

Szef Pik-KIK-nik-u   

Agata Stachura  

+48 517 156 900 

PIK-KIK-NIK 

pik.kik.nik2012@gmail.com 

Sekretariat Sekcji Rodzin KIK 

 022 826 86 68 sr@kik.waw.pl 
 

mailto:pik.kik.nik2012@gmail.com

