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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, 

Po wakacjach czas na działanie: zapra-
szam na spotkanie z okazji dnia papie-
skiego, który w tym roku będzie ob-
chodzony pod hasłem: J.P.II –Papież 
Rodziny.  Ważne jest by dostrzec, jak 
przełomowe znaczenie dla zrozumienia 
istoty małżeństwa i rodziny miał II So-
bór Watykański oraz nauczanie Jana 
Pawła II. Zastanowimy się też razem 
nad sytuacją rodziny w czasie, gdy in-
stytucja małżeństwa przeżywa kryzys 
związany ze zmianami cywilizacyj-
nymi i obyczajowymi. 
Jak co roku w dniu 24 października 
nasz Klub obchodzi swoje urodziny, na 
które zapraszamy Was wszystkich do 
Kościoła św. Marcina po mszy św. o 
godz. 17.30. W czasie tej uroczystości 
zostanie wręczona nagroda „Pontifici – 
Budowniczemu Mostów” przyznawana 
przez Kapitułę złożoną z Członków 
Honorowych naszego Klubu. 
Z lektury tego Informatora dowiecie się 
o trudnej finansowej sytuacji Klubu. 
Bardzo proszę wszystkich o dzielenie 
się z nami pomysłami działań, które 
pomogłyby nam zdobyć pieniądze i 
przetrwać ten trudny (mam nadzieję 
niezbyt długi) czas. 
„ Prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie”, liczę więc na to, że nasze 
trudne doświadczenie zintegruje nas 
wokół wspólnej sprawy i uświadomi 
nam jak jesteśmy sobie bliscy.  

Joanna Święcicka 

niedziela, 30 września 2012, godz. 16.00, kościół św. Marcina 
Uroczysta Msza święta na rozpoczęcie roku pracy KIK  

 
wtorek, 2 października 2012,  godz. 17.30, Kościół rektorski pw. Matki Bożej Aniel-
skiej w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach 

Jubileusz 85 lecia bp. Bronisława Dembowskiego 
biskup senior diecezji włocławskiej, wieloletni rektor kościoła św. Marcina  

w Warszawie, duszpasterz środowiska Klubu Inteligencji Katolickiej  
 

środa, 10 października, godz. 18.30, w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A 
W ramach XII Dnia Papieskiego – „Jan Paweł II – Papież Rodziny” 

zapraszamy na debatę 
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” 

(Mk 9,33) 
Małżeństwo, rodzicielstwo w czasach zmieniającej się  

rzeczywistości: dar czy przeżytek? 
gośćmi spotkania będą: 
ks. dr Andrzej Gałka 

duszpasterz małżeństw, rektor kościoła św. Marcina, duszpasterz KIK 
red. Zbigniew Nosowski 

red. naczelny WIĘZI, autor książki „Parami do nieba. Małżeńska droga świętości.” 
Joanna Woźniczko-Czeczott 

autorka książki „Macierzyństwo non-fiction. Relacja z przewrotu domowego”  
Magda i Robert Rybakiewiczowie 

rodzina adopcyjna 
 

środa, 17 października godz. 17.30, w siedzibie KIK 
Jak dziś powinniśmy obchodzić rocznicę ważnych wydarzeń? 

Spotkanie z generałem Zbigniewem Ścibor-Rylskim  
prezesem Związku Powstańców Warszawskich 

i Januszem Tymanem 
 przewodniczącym kombatantów Zgrupowania  AK „Żywiciel” 
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���� POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE ����    
 

30.09. niedziela 
godz. 16.00 

Msza święta inaugurująca rok pracy KIK-u - ko ściół św. Marcina 
ul. Piwna 9/11 

01.10. poniedziałek  
godz. 19.00  

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista  
Plac Unii Lubelskiej  

01.10. poniedziałek 
godz.11.00 

Białoruskie zabytki historii i religii - Zaprasza Sekcja Współpracy na Wschodzie 
Siedziba KIK 

02.10. wtorek 
godz. 17.30 

Jubileusz 85 lecia bp. Bronisława Dembowskiego 
W Laskach 

10.10. środa Debata w ramach XII Dnia Papieskiego – „Jan Paweł II – Papież Rodziny” 
Siedziba KIK 

14.10. niedziela  
godz. 11.45  

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus  
Siedziba KIK  

17.10. środa 
godz. 17.30 

Jak dziś powinniśmy obchodzić rocznice ważnych wydarzeń? 
                                                                                                  Siedziba KIK 

18.10. 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)  

24.10. środa 
godz.18.14 

Wr ęczenie nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów 
ul. Piwna 9/11 

25.10. czwartek  
godz. 18.00  

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

    
    
    
    

 

Sekretariat Klubu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00 
Księgowość Klubu czynna jest: w poniedziałki w godz. 13.00 – 18.00, od wtorku do czwartku  

w godz. 11.00 - 16.00, piątek - księgowość nieczynna 
 
, 

DYŻURY SEKCJI  
 

SEKCJA DZIEŃ GODZINA SALA 

 
Sekcja Rodzin 

 

poniedziałek 
wtorek,  

czwartek 
Karolina Bielecka-Komosa 

poniedziałek 
Krystyna Sieroszewska 

16.00-21.00 
9.00-15.00 
15.00-21.00 

17.30-19.30 

POKÓJ SR 

Drum Bun czwartek 19.30 DUŻA SALA 

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

Sekcja Esperanto piątek 16.00-18.00 DUŻA SALA 

Sekcja Kulturalno –
Turystyczna 

drugi czwartek miesiąca 16.00-19.00 DUŻA SALA 

Sekcja Współpracy  
z Katolikami na Wschodzie 

poniedziałek 11.00-13.00 DUŻA SALA 

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

Prawnik  
mec. Teresa Zwięglińska 

czwartek 
po wcześniejszym umówieniu 

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    � 
 

KIK-PIK-NIK  
 
Kolejny Pik-kik-nik za nami!!! Nasze coroczne spot-
kanie rozpoczęło się Mszą Świętą. W tym roku mieliśmy 
okazję świętować jubileusz pani Krysi Sieroszewskiej. 
Torty i wspólnie odśpiewane "Sto lat", choć w skromny 
sposób, pokazały że jest to osoba droga nam wszystkim.  

 
O pamiątkowym zdjęciu nie zapomniano, zebrani pod 
drzewem zaznaczyliśmy swoją obecność, patrząc wprost 
w obiektyw naszego, wprawnego we wszelkiej sztuce 
wysokiej fotografa. W czasie pikniku, kolejny raz mog-
liśmy lawirować wśród stoisk zastawionych suto przez 
nasze grupy,. O dziwo, tym razem najbardziej oblega-
nym punktem nie był kantor, lecz stoisko z kebabami! 
Podczas kiermaszu, równolegle odbyły się dwa turnieje, 
ten tworzący poniekąd tradycję turniej frisbee oraz dru-
gi, wpisujący się w hasło pikniku ("wikingowie"), tur-
niej walki na miecze. Kończąc, chcielibyśmy jeszcze raz 
podziękować wszystkim za udział w Pik-kik-niku, a 
szczególnie tym, którzy pomogli w jego organizacji. Do 
zobaczenia za rok! 

Organizatorzy 

 
 

� 
SPOTKANIA W NAZARECIE 

 
W czerwcu Spotkania w Nazarecie odbyły się podczas 
Kikniku. Jak zwykle przygotowaliśmy loterię, w której 
każdy los wygrywał, a jej dochód wspomagał budżet 
Sekcji. I – także jak zwykle – cieszyła się ona wielkim 
zainteresowaniem, bo i fanty były ładne, i rodzice hojni.  
 

Losy zostały wysprzedane do końca! Bardzo dziękuje-
my! Loterię prowadziły: Anna Lipińska, Dominika Kali-
szewska i Alicja Gronau. Już bez opłat można było zro-
bić coś ciekawego z długich baloników lub wykonać in-
ne roboty ręczne, pod okiem nieocenionej Marioli Ja-
czewskiej. A Andrzej Jaczewski dokumentował fotogra-
ficznie stoisko Nazaretu. 

 
fot. Andrzej i Jan Jaczewscy 
 
Zapraszamy dzieci z rodzicami na pierwsze spotkanie w 
drugą niedzielę miesiąca: 14.10 od 11.45 do 13.30. A 
uczestników spotkań formacyjnych prowadzonych przez 
o. Zygmunta Perza zapraszamy we czwartek po drugiej 
niedzieli miesiąca: 18.10 w siedzibie oo. Jezuitów przy 
ul. Rakowieckiej 61 – po mszy o 17.00, czyli od ok. 
17.30 – do 19.00. Chętni spoza członków Sekcji Emaus 
– mile widziani. 

Alicja Gronau-Osińska 
 

� 
KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 

 
Skończyły się wakacje, a razem z nimi także nasze obo-
zy. Było ich w tym roku w Sekcji Rodzin 18, większość 
odbyła się w pierwszej połowie lipca, ale były też grupy, 
które wyjechały w sierpniu. W drugiej połowie lipca, 
tradycyjnie, odbył się obóz formacyjny dla pomocników 
wychowawców, organizowany wspólnie przez Przymie-
rze Rodzin i KIK.  
Na swoje pierwsze obozy wyjechały nasze dwie naj-
młodsze grupy: Maorysi i Skjoldungowie. Wszystko od-
było się tam znakomicie: kwaterki zostały wykonane 
wzorowo, dzieci z zapałem uczestniczyły w pierwszych 
nocnych grach i nie tęskniły za bardzo za rodzicami, a 
nasze nowe kadry, tak jak i wszystkie pozostałe, wspa-
niale poradziły sobie z trzydziestką rozbrykanych 
uczestników. Do większości naszych obozów  odbywa-
jących się w Polsce udało się dotrzeć zespołom wizyta-
cyjnym, złożonym z członków Zarządu SR oraz innych 
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wolontariuszy. Jak zwykle była to okazja do lepszego 
poznania naszych wychowawców, do spędzenia z nimi 
wieczoru na rozmowie, do przyjrzenia się szczęśliwym 
dzieciakom. Część obozów odwiedzili także księża, 
dzięki czemu nasze dzieci i ich wychowawcy mogli 
uczestniczyć we wspólnej Mszy Świętej, a także przy-
stąpić do Sakramentu Pojednania. Te polowe msze i spo-
tkania z duszpasterzem są niezwykle ważnym eleme-
ntem formacji naszych grup i ważne, żeby co roku każdy 
z obozów mógł zostać odwiedzony przez księdza.  
Nasze najmłodsze grupy tradycyjnie spędziły czas nad 
jeziorami, a starsi spływali rzekami w Polsce i za gra-
nicą, jeździli na rowerach i chodzili po górach. Dostaliś-
my również w tym roku sporą dotację na obozy z Urzę-
du m.st. Warszawy. 
Sporo naszej sekcyjnej młodzieży uczestniczyło w tym 
roku w obozie formacyjnym dla pomocników wycho-
wawców w Wąpiersku. Wszyscy pomyślnie zdali egza-
min i mamy nadzieję, że już niedługo dołączą do istnie-
jących kadr jako praktykanci. żeby pracować z nowymi 
grupami w przyszłości. 
Już od października wszyscy wracamy do zwykłej pra-
cy: wychowawcy w grupach, rodzice w Radzie Sekcji 
Rodzin i oczywiście Zarząd, który intensywnie przygo-
towuje się do walnego zebrania, przewidzianego na 8 
grudnia. 

Katarzyna Zakroczymska 

 
� 

KOMUNIKAT SEKCJI „SANTA MARIA” 
 
Za nami kolejne wakacje. Zakończyliśmy też wszystkie 
obozy organizowane przez sekcję. Klub Żeglarski Santa 
Maria zorganizował pięć obozów, w których łącznie 
wzięło udział 132 uczestników. 
Najmłodsi wzięli udział w szkółkach Pierwsze halsy w 
naszym ośrodku w Wolicy. Obozy te poprzez dobrą za-
bawę, pozwoliły im zapoznać się z podstawami żeglar-
stwa. W tym samym czasie ich starsi koledzy brali 
udział w jedynych rejsach otwarto kabinowych po Wiel-
kich Jeziorach Mazurskich. Dodatkowo, odbyło się 
szkolenie na patent żeglarza jachtowego. Kurs i egzamin 
państwowy udało się zaliczyć wszystkim. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wyjazdów klubo-
wych, szczególnie zaś 36 członkom kadr, bez których 
nie odbyłyby się obozy. 
Dobra zabawa, uśmiechy dzieci oraz stu procentowa 
zdawalność egzaminu państwowego, po raz kolejny po-
twierdziły, że wyjazdy z Klubem Żeglarskim Santa Ma-
ria to połączenie wspaniałej zabawy z wysokim pozio-
mem wyszkolenia!  
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obozów na naszym 
koncie Google+ i na naszą stronę internetową: 
www.santa-maria.pl 
 

� 
KOMUNIKAT SEKCJI POLSKO-NIEMIECKIEJ  

 
W dniu 1-08-2012 Sekcja Polsko-Niemiecka gościła w 
Klubie grupę wolontariuszek przybyłych do Centrum 

Zdrowia Dziecka, które tradycyjnie pracują w Międzyle-
siu w okresie wakacji. W tym roku w ramach EKD 
Ewangelickiego Kościoła Niemiec przybyły przedstawi-
cielki: 
1. Związku Kobiet Ewangelickich w Niemczech 
2. Akcji „Znaki Pokuty”, w której znalazły się młode 
dziewczyny z Izraela, Białorusi, Rosji i Niemiec. 

 
Panie chciały rozmawiać o pojednaniu polsko-
niemieckim. Spotkałyśmy się przed godz. 17 na Pl. Kra-
sińskich., wspólnie uczciłyśmy Powstańców i zapaliły-
śmy znicze – te z Akcji „Znaku Pokuty” były podpisane 
nazwą kraju ich Uczestniczek. Następnie odbyło się spo-
tkanie w naszym Klubie, gdzie krótko o Klubie opowie-
działa pani Iza Broszkowska (poproszona przez nas ad 
hoc – dziękujemy), historię pojednania polsko-
niemieckiego zarysował dr Kazik Pacuski. Tłumaczyły 
Iga Smirnow i Halina Radacz (z Kościoła Augsbursko-
Ewangelickiego). Wywiązała się ciekawa dyskusja. Pa-
dło również pytanie o pojednanie polsko-żydowskie. 
Duża część spotkania była filmowana przez ekipę tele-
wizyjną, która towarzyszyła Paniom podczas ich pobytu 
w Polsce. W zamyśle TVP jest powstanie filmu doku-
mentującego realizowany projekt. 

Halina Rudzka i Zofia Pacuska 
 
� 

VIII SESJA NAUKOWA NIEZALE ŻNEGO 
LICEUM HUMANISTYCZNEGO IM. J. KOŁASA  

Z MI ŃSKA NA BIAŁORUSI  W WARSZAWIE 
 
Choć jak co roku mamy nadzieję, że to już ostatni raz, że 
już to nie będzie potrzebne, to jak zwykle na początku 
lata z zapałem wzięliśmy się do pracy, aby nasi goście 
mogli owocnie spędzić ten krótki czas w Warszawie. 
Tak to już ósmy raz i biorąc pod uwagę obecną sytuację 
na Białorusi będzie dziewiąty, a pewnie doczekamy się i 
jubileuszu…  
Podobnie jak w  zeszłym roku, do grupy licealistów z 
Mińska dołączyło kilka osób z Klubu Inteligencji Kato-
lickiej z Mohylewa.  
Tegoroczny pobyt obfitował w różne zajęcia poza-
dydaktyczne, co z resztą było z godne z oczekiwaniami 
kadry nauczycielskiej „Liceja”. A wszystko dzięki pracy 
i zaangażowaniu naszego „zespołu białoruskiego”, któ-
remu z całego serca dziękuję. 
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Jak zwykle w pierwszy poniedziałek lipca w bursie 
szkolnej nr 4, w której nasi goście byli zakwaterowani, 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie „roku szkolnego na 
obczyźnie”. Inaugurację zaszczycili swoją obecnością 
Pani Prezes KIK Joanna Święcicka, Przewodniczący 
SR KIK Paweł Sawicki, vice prezydent Warszawy 
Włodzimierz Paszyński i Naczelnik Wydziału Edu-
kacji M. St. Warszawy Pan Andrzej Makulski. Po in-
auguracji uczniowie i nauczyciele udali się do Teatru 
Polskiego, gdzie przyjął ich Dyrektor teatru P. Andrzej 
Seweryn. 

 
Inauguracja Roku Szkolnego na Obczyźnie: Od prawej: 
Naczelnik Wydziału Edukacji M. St. Warszawy Andrzej Ma-
kulski, viceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, Pre-
zes KIK Joanna Święcicka, Prezes SR KIK Paweł Sawicki (w 
trakcie płomiennego przemówienia), dyrektor Liceja Uładzi-
mir Kołas, Marek Kielanowski KIK 

Następne kilka dni to lekcje historyczne w Muzeum 
Powstania Warszawskiego, w Zamku Królewskim i w 
Muzeum Narodowym. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa na Zamku „Pod wspólnym nie-
bem”, podkreślająca nasze wspólne korzenie w Rzeczy-
pospolitej Wielu Narodów. Ważnym wydarzeniem była 
zorganizowana w Klubie debata „Przyszłość  Białorusi 
a doświadczenia Polski” . W debacie udział wzięli nau-
czyciele Mińska, członkowie KIK, przedstawiciele 
Ośrodka Studiów Wschodnich i Europejskiego Radia dla 
Białorusi. Przybył również doradca Prezydenta RP. Pan 
Henryk Wujec. W połowie pobytu nasi goście udali się 
na trzydniowa wycieczkę do Krakowa i  Zakopanego.  
Białoruś to kraj nizinny, więc wycieczka do samego ser-
ca Tatr (Morskie Oko ), zrobiła na nich ogromne wra-
żenie. Wiele radości zwłaszcza najmłodszym sprawiła 
wizyta w termalnym aqua parku. Kraków  powitał ich 
piękną, słoneczną pogodą. Mieli niewiele czasu, ale wy-
starczyło go, aby zwiedzić Wawel i Sukiennice, zajrzeć 
choć na chwilę na Kazimierz. 
Drugi tydzień wypełniony był bardzo ciekawymi spo-
tkaniami. Zaczęło się od Belwederu, gdzie po pałaco-
wych pokojach oprowadzał profesor Tomasz Nałęcz,  i 
gdzie później odbył się ciąg dalszy debaty rozpoczętej w 
Klubie z udziałem doradców Prezydenta RP Premiera 
Tadeusza Mazowieckiego i Henryka Wujca. Następne 
dni to spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
Jackiem Cichockim w siedzibie MSW, oraz wizyta w 
Najwyższej Izbie Kontroli i  rozmowa z Dyrektorem 
Generalnym Markiem Chodkiewiczem.  

 
Belweder: W środku od lewej stoją: Uładzimir Kołas Dyrek-
tor, Siegiej Anoszka – nauczyciel z Mohylewa, Henryk Wu-
jec, Tadeusz Mazowiecki, Marek Kielanowski KIK, Walentin 
Gołubiew- nauczyciel z Mińska, Ławon Barszczeuski wicedy-
rektor 
 
Dla naszych przyjaciół z Białorusi takie „firmy” jak 
MSW czy NIK kojarzą  z aparatem przemocy i represji, 
jakich często doznają w swoim kraju. Tu mieli okazję 
zobaczyć, jak takie instytucje działają w demokra-
tycznym państwie i jak służą społeczeństwu. Dla wielu 
szokiem było, że do Ministra Spraw Wewnętrznych 
można sobie przyjść, porozmawiać, a nawet zrobić sobie 
z nim zdjęcie – z czego skwapliwie korzystali. Poza bar-
dzo poważnymi wizytami nasi goście mieli też odrobinę 
rozrywki. Jeszcze przed inauguracją duża grupa Białoru-
sinów pod swoimi narodowymi flagami udała się do 
strefy kibica, gdzie obejrzeli finałowy mecz Euro 2012. 
Jeden z wieczorów zagospodarowali nam uczniowie Ze-
społu Szkół im. prof. Stefana Bryły (w tej właśnie szkole 
białoruscy licealiści mają swoje zajęcia dydaktyczne), 
zapraszając wszystkich na spotkanie przy grillu na boi-
sku szkolnym.  Nie zabrakło również zajęć stricte spor-
towych. Jedno popołudnie licealiści wraz z kilkoma 
osobami z naszej klubowej młodzieży spędzili w nadwi-
ślańskim parku linowym , gdzie mieli okazję zmierzyć 
się z naprawdę trudnymi trasami. Dzień ten zakończył 
się ogniskiem i kiełbaskami pieczonymi nad brzegiem 
Wisły. Dodatkową atrakcją była wizyta na Stadionie 
Narodowym, gdzie w rolę przewodnika wcielił się 
rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji inspektor 
Maciej Karczyński. Piątek 13 lipca to ostatni dzień po-
bytu naszych gości w Warszawie. Rano część z nich 
odwiedziła grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki  i zwiedziła 
miejscowe Muzeum, a następnie udała się na do Cyta-
deli Warszawskiej. Reszta grupy przygotowywała w 
tym czasie wieczór pożegnalny, na który zaprosili 
wszystkich organizatorów pobytu.  
Jeszcze raz dziękuj ę wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu tegorocznego projektu. Podziękowania 
kieruję do:  Krzysztofa Sawickiego i Magdaleny Marzec  
(finanse), Ireny Bylickiej (debata, sprawy organizacyj-
ne), Krystyny i Marysi Engelking (organizacja spotkań), 
Julii Dzienisiewicz (lekcje historyczne), Ani i Marcina 
Andrzejewskich (aprowizacja i zajęcia sportowe), Jacka 
Bartmińskiego i Macieja Domaradzkiego (sprawy orga-
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nizacyjne), Marysi Piotrowskiej, Eli i Uli Kielanow-
skich, oraz Michała Kaczmarskiego (prace organizacyj-
ne, udział w spotkaniach i wycieczce). Osobne podzię-
kowania należą się naszym „wysoko postawionym” 
kolegom klubowym, bez udziału których ten pro-
gram nie mógłby być zrealizowany. Serdeczne „Bóg 
zapłać” Tadeuszowi Mazowieckiemu, Henrykowi Wuj-
cowi, Jackowi Cichockiemu, Stanisławowi Barańskiemu 
i Tomaszowi „Misiakowi” Kiersnowskiemu. 

Marek Kielanowski 
Koordynator projektu „Białoruś”   

 

� 
KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ 

 
Kochani, pierwsze spotkanie po wakacjach  w czwartek 
25 października o godzinie 18. Podczas spotkań mówi-
my nie tylko o ewangelii lecz o wszystkim co dotyczy 
naszego życia religijnego. Często szukamy odpowiedzi 
na trudne pytania związane z wiarą. Od godziny 19stej, 
uczestniczymy w spotkaniach z O. Markiem Pieńkow-
skim. Gorąco zachęcam i pozdrawiam  

Alina Wóycicka 
 

� 
WARTO BYĆ CHRZEŚCIJANINEM 

W bieżącym roku będziemy kontynuować nasze spotka-
nia w zakresie katechezy dla dorosłych. Przy okazji pod-
sumowania poprzedniego roku, jakie miało miejsce w 
czerwcu, przyjęliśmy następujące plany: 
1. Spotkania będą mieć miejsce we czwartki (termin 
środowy nie odpowiadał wielu zainteresowanym oso-
bom), w godzinach 19:00 - 20:30, w siedzibie KIK-u (z 
ew. wyjątkiem drugiego czwartku miesiąca). 
2. Tematem wiodącym będzie Katolicka Nauka Spo-
łeczna. W szczególności chcemy przestudiować ency-
klikę "Centesimus annus". Ponadto przewidujemy trzy 
odczyty o. dr Macieja Zięby OP na ten temat. 
3. Ponadto, jak dotąd, będzie można zgłaszać konkretne 
pytania,dotyczące innych dziedzin wiary i życia. Chciał-
bym zachować obyczaj, że zgłoszone pytania rozważa-
my w obecności osoby, która pytanie zgłosiła. 
4. Wszelkie zgłoszenia, dodatkowe pytania itp. prosze 
przesyłać na adres: marek.pienkowski@dominikanie.pl 
W bieżącym roku szkolnym będę mieć regularny dyżur 
w konfesjonale w czwartki , w godz. 16 - 18, w kościele 
św. Jacka, ul Freta 10. 

fr Marek Pieńkowski OP  
 

� 

SEKCJA MAŁ ŻEŃSKA 
 

Od września, po wakacyjnej przerwie, ruszyła Studnia 
na Piwnej - Poradnia Rodzinna. 
Można spotkać się z  

• doradcą życia rodzinnego,  
• nauczycielem metod rozpoznawania płodności,  
• z psychologiem (również w języku angielskim)  
• i prawnikiem. 

Więcej informacji na stronie www.studnia.waw.pl, lub 
pod numerem telefonu 722 221 203 
Serdecznie zapraszamy! 

w imieniu zespołu – Magdalena Wicher  „Bedzia” 
 

� 
KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 

 
W okresie wakacyjnym członkowie Sekcji uczestniczyli 
w krajowych i zagranicznych spotkaniach i imprezach 
esperanckich. Podczas Esperanckich Dni Olsztyna 
uczczono pamięć córki L.Zamenhofa Lidii, znanej na 
świecie Esperantystki, poprzez nawiedzenie obozu za-
głady w Treblince, gdzie przed 70 laty poniosła męczeń-
ską śmierć. 
Podczas tygodniowego Światowego Kongresu Esperan-
tystów Katolików w Pecs na Węgrzech jego uczestnicy 
wzięli udział w spotkaniach formacyjnych i codziennych 
Mszach św. w języku międzynarodowym. Nawiedzili 
także okoliczne sanktuaria i inne ciekawe miejsca. 
W sierpniu w trakcie dorocznych esperanckich wczasów 
w Szczawnie-Zdroju koło Wałbrzycha nasi członkowie 
wzięli aktywny udział w doskonaleniu swych umiejętno-
ści językowych, licznych prelekcjach i wycieczkach po 
Dolnym Śląsku. Z okazji 100- rocznicy pobytu L. Za-
menhofa na kuracji w Szczawnie-Zdroju odsłonięto ta-
blicę pamiątkową, która w językach polskim i esperanto 
przypomina to wydarzenie. 
Zapraszamy na doroczne Dni Skupienia i Modlitwy 
Esperantystów na Jasnej Górze w dniach 12-14.10 b.r. 
Spotykamy się w Domu Rekolekcyjnym ss. Szarytek w 
Częstochowie przy ul. Św. Barbary. Bliższe inf. 
Tel.602128408. 
Zapraszamy na pierwsze powakacyjne  Klubowe Spo-
tkanie 26.10 b.r w piątek  o godz.16.00  

Bohdan Wasilewski 
 

� 
KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 

 
Ks. Michał Jabłoński. proboszcz parafii ewangelicko-
reformowanej w Warszawie, będzie kaznodzieją na co-
miesięcznym nabożeństwie ekumenicznym w warszaw-
skiej świątyni ewangelicko-augsburskiej przy pl. Unii 
Lubelskiej w poniedziałek 1 października (godz. 19). 

Jan Turnau 
 

� 
SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI 

NA WSCHODZIE 
 

W pierwszej połowie lipca tego roku bawiła w Polsce 
kolejny raz młodzież z białoruskiego Liceum im Kołasa 
w Mińsku, a z nią 10-cio osobowa grupa z Mohylewa. 
Nasza sekcja włączyła się w organizowanie ich pobytu 
w Polsce. Pomagał nam studiujący na UKSW student z 
Białorusi, Sergiusz Anoszko.  
W czasie wakacji odwiedził nas stary znajomy z mohy-
lewskiego KIKu, Edward Kowalewski. 
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Trójka rodzeństwa: Piotr, Stanisław i Weronika Bowsu-
nowscy, Polacy z Kazachstanu prosili o pomoc w ich 
staraniach o uzyskanie mieszkania, jako repatriantom. 
Zaimponowali nam swoją wytrwałością i determinacją 
w staraniach o polskie obywatelstwo. Są oni wnukami 
Polaków wywiezionych w latach 30-tych z Ukrainy do 
Kazachstanu. Przed przyjazdem do Polski Stanisław po-
znał w Astanie księdza Hoinkę, był jego ministrantem. 
Może ktoś zdecydowałby się wynająć im niedrogo 
mieszkanie? 
Maria i Mariusz Kazimierczykowie byli w Mińsku i Wi-
tebsku, zwiedzili pięknie wreszcie odrestaurowane zam-
ki w Nieświeżu i Mirze.  
Chcemy w tym roku dalej organizować spotkania po-
święcone problematyce wschodniej, ale może trochę 
zmieniając ich tematykę - mówić nie tylko o Białorusi, 
ale szerzej o sąsiadach, też bliskich i mało znanych. 
Mamy nadzieję, że w listopadzie uda nam się spotkać z 
polskimi Greko-katolikami 
1 X o godz 11. 00 zapraszamy na spotkanie naszej 
sekcji. Będzie na nim pani Iryna Zwaryka, z Mu-
zeum w Mińsku na Białorusi, która opowie o spotka-
niach z zabytkami historii i religii ( m.in. Mir, N ie-
śwież, kościół w Dziśnie.   

Krystyna Engelking 
 

� 
PRZESTRZEŃ DO DZIAŁANIA 

 
Szanowni Państwo! 
Chcielibyśmy w tym roku rozpocząć działania zmierza-
jące do otwarcia „Akademii Trzeciego Wieku KIK”. To 
ambitny plan, dlatego bardzo potrzebujemy osób do 
konsultacji i do pomocy. Mamy na razie wstępny zarys 
tego pomysłu. BARDZO PROSIMY o kontakt na poda-
ne niżej namiary, jeśli ktoś ma ochotę współtworzyć  ra-
zem z nami „Akademię” od strony koncepcyjnej, bądź w 
jakikolwiek inny sposób włączyć się do pomocy. 
Prosimy również, żeby osoby zainteresowane uczestnic-
twem w zajęciach o odpowiedziały na krótką sondę, któ-
ra pozwoli nam lepiej wyczuć potrzeby i lepiej zaplano-
wać zajęcia. 
W których z poniższych zajęć chciałby Pan/Pani wziąć 
udział? (Można zaznaczyć dowolną liczbę zajęć). 

• Lektoraty – nauka języków obcych (jakich?) 
• Informatyka – nauka obsługi komputera 
• Gimnastyka – zajęcia sportowe 
• Basen – zajęcia sportowe 
• Zajęcia fotograficzne 
• Malarstwo – zajęcia artystyczne 
• Rękodzielnictwo – zajęcia artystyczne 
• Zajęcia filmowe – poznawanie klasyki kina świato-

wego wraz z analizą i dyskusją 
• Salon dyskusyjny na tematy polityczno-społeczne 
• Warsztaty z historii sztuki 
• Warsztaty humanistyczne (np. historyczne, filozo-

ficzne, teologiczne, literackie) – analiza i interpre-
tacja tekstów źródłowych 

• Trening pamięci, twórczości i wyobraźni 

• Zajęcia z kultury i sztuki-regularne wyjścia kultural-
ne (teatr, filharmonia itp.) 

• Inne:…………………………………………… 
Odpowiedzi na sondę najlepiej wysyłać mailowo na ad-
res: maria.piotrowska@kik.waw.pl. Można również wy-
słać pocztą na adres KIKu (ul. Freta 24a, 00-227 War-
szawa) lub zgłosić odpowiedzi telefonicznie do Sekreta-
riatu KIK (22.827.39.39). Osoby, które są chętne, aby 
włączyć się w przygotowania, prosimy o kontakt mejlo-
wy na adres: maria.piotrowska@kik.waw.pl. 
Dziękujemy i zapraszamy! 

Marysia Piotrowska, Krzysztof Sawicki 
 

� 
KOMUNIKAT FUNDACJI  

im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA 
 
W okresie wakacyjnym Zarząd Fundacji zasilił finanso-
wo m i.in: 
- 40 osobową grupę młodzieży z Brasławia (Białoruś), 
która spędzała kolonie w Jachrance pod Warszawą w 
Centrum Szkolenia Konferencyjnego. W wyżej wymie-
nionym Ośrodku odbywały się imprezy integracyjne z 
udziałem młodzieży i władz Legionowa oraz sponsorów. 
- polskie siostry zakonne pracujące w Rosji na działal-
ność charytatywną, którą tam prowadzą. 
- młodzież z Władymira, która przebywała na kursie 
edukacyjnym w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, 
Częstochowie. Młodzież ta zapoznawała się z kulturą 
swoich przodków i uczyła się języka polskiego. 
Zorganizowano również przy ogromnym osobistym za-
angażowaniu Pana Krzysztofa Radlicza oraz przy dużej 
pomocy Państwowego Instytutu Geologicznego trans-
port z paczkami dla szkoły polskiej na Litwie. Dary za-
wiózł Pan Ludwik Pawłowski, nasz wolontariusz, za co 
Mu serdecznie dziękujemy. 
Podziękowania serdeczne kierujemy również do Pani 
Joanny Choromańskiej, która pomogła nam przeprowa-
dzić kwestę pieniężną na potrzeby budowanego przez 
polskich księży kościoła na Ukrainie.                                                          

Jadwiga Hermaszewska   
 

� 
Książki do kupienia w KIK-u 

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy, 
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: 
• Aktualny numer KONTAKTU  – Kaganiec oświaty, 

Lato 20/2012; 
• Aktualny numer WI ĘZI  – Życie w tańcu, Nr 8–9 

(646-647)/2012 sierpień–wrzesień; 
• „Kartki z cmentarza”  – aut. Teresa Cwalina; 
• „Symbole i idee biblijne w naszym życiu”  – aut. dr 

Stanisława Grabska; 
• „Modlitwa Powszechna” - teksty modlitw po-

wszechnych śp. prof. Bogdana Michałowicza. 
• „Jerzy Zawieyski Dzienniki” 1955-1959, tom 1.  
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VII WIELOPOKOLENIOWY BAL CHARYTATYWNY  

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ na rzecz FUNDUSZU ST YPENDIALNEGO  

Szanowni Państwo, Dostojni Goście, Dobrodzieje Funduszu Stypendialnego!  
 

Klub Inteligencji Katolickiej ma zaszczyt zaprosić na VII Wielopokoleniowy Charytatywny Bal KIK , 
który odbędzie się 17 listopada 2012 roku w gościnnych salach NOT-u przy ul. Czackiego 3/5. 
Bal rozpocznie się uroczyście odtańczonym polonezem o godzinie 20.00.  
 

W tym roku zapraszamy na Wenecki Bal Maskowy. Na gości Balu czekają emocjonujące atrakcje, m.in: 
aukcja i loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami oraz występ niespodzianka.  
 

Jak zwykle, każdy Gość Balu będzie fundatorem stypendiów Klubu Inteligencji Katolickiej. 
Od 2002 roku Klub przyznał około 200 stypendiów na kwotę przekraczającą 300 tys. zł.  
Zaproszenia na Bal będą dostępne w Klubie już w drugiej połowie października w cenach:  
Zaproszenia zwykłe w cenie 150 zł od osoby;  
Zaproszenia ulgowe w limitowanej liczbie 100 sztuk przeznaczone dla emerytów, licealistów 
i studentów do 26 roku życia w cenie 100 zł od osoby;  
Zaproszenia grupowe (6 osób) w cenie 750 zł od grupy;  
Zaproszenia specjalne dla osób które zechcą już w cenie biletu dodatkowo wspomóc Fundusz Stypen-
dialny KIK:  
- brązowe 250 zł,  
- srebrne 350 zł,  
- złote 500 zł.  
Przewidujemy także specjalne zaproszenia w cenie 60 zł dla licealistów i studentów gotowych zaangażo-
wać się w organizację Balu (także limitowana ilość!). Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres 
bal@kik.waw.pl, w temacie proszę wpisać: „wolontariat”. 
 

Bilety można będzie również nabyć przed wejściem na Bal w cenie:  
normalne 200 zł,  
ulgowe 150 zł.  
 

Bilety na Bal można już rezerwować drogą mailową, pod adresem bal@kik.waw.pl lub telefonicznie pod 
numerem 22 827 39 39 w sekretariacie Klubu. Po potwierdzeniu przez nas rezerwacji prosimy o przelew 
i przeslanie nam informacji o dokonaniu przelewu bądź potwierdzenia zlecenia przelewu. Można zapłacić 
za bilety w dniu balu, ale wtedy kosztują więcej - odpowiednio: 200 i 150 zl.  
Dane do przelewu:  
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa       
konto nr 23 1370 1037 0000 1706 4454 5700 
tytuł: darowizna na cele statutowe  
 

Więcej informacji o VII Wielopokoleniowym Charytatywnym Balu KIK już w połowie października 
na przygotowywanej stronie internetowej Funduszu Stypendialnego KIK. 
 

Jest jeszcze możliwość dołączenia do grona sponsorów Balu. Wszystkich Państwa oraz Firmy zaprasza-
my do współpracy poprzez przekazanie fantów na loterie lub przedmiotów na aukcje. Cały dochód zosta-
nie przeznaczony na Fundusz Stypendialny Klubu. Istnieje również możliwość finansowego wsparcia 
Funduszu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorką Balu – Julią Rościszewską. 
Do zobaczenia w tańcu!  
 

Komitet Organizacyjny Balu:    Julia Rościszewska  – 506.400.765  
Joanna Faryna-Wielowieyska – 501.244.872 
Anna Moes – 726.202.201 
Katarzyna Gan – 607.070.093 


