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AUSCHWITZ-BIRKENAU. CODZIENNIE.  
Rozmowa o kulturze pamięci z dr. Piotrem M.A. Cywińskim, 

dyrektorem  Miejsca  Pamięci,  Państwowego  Muzeum 

Auschwitz-Birkenau 

czwartek, 27 lutego, g. 18.30, ul. Freta 20/24A, siedziba KIK,  

Więcej informacji na s. 5 
 

 

KRYZYS BEZDOMNOŚCI 
Czy każdy może wpaść w kryzys bezdomności? Czy istnieje 

„bezdomność z wyboru”? Jak przetrwać na ulicy? Jak o tym 

mówić i wspierać osoby pozbawione domu w codziennym 

życiu?  

Spotkanie z p. Adrianą Porowską, prezeską Kamiliańskiej 

Misji Pomocy Społecznej oraz z p. Pawłem Ileckim, osobą 

w kryzysie bezdomności 

wtorek, 4 lutego, godzina 18.30, w Auli Szkoły im. Cecylii 

Plater-Zyberkówny, ulica Piękna 24/26 w Warszawie 

Więcej informacji na s. 7 
 

 

 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele! 

Luty to czas ferii i zimowych wyjazdów. W tym okresie 

organizowane są obozy grup Sekcji Rodzin, trwa wytężo-

na praca całej Sekcji; wychowawcy jak zawsze dbają 

o atrakcyjny i wartościowy program obozów. Życzę rado-

snej zabawy, dobrych doświadczeń i chwil „nic nie robie-

nia”. 
 

Pod koniec lutego w odniesieniu do obchodów 75. rocz-

nicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau zapra-

szam na spotkanie o sile, znaczeniu i kulturze Pamięci 

w naszej codzienności. 
 

Bardzo doceniam momenty, w których możemy cieszyć 

się klubową społecznością. Okazją do tego było spotkanie 

opłatkowe KIK. Ksiądz Kardynał składając życzenia człon-

kom Klubu przypomniał o historycznym znaczeniu współ-

pracy jaką Klub prowadził z Prymasem Tysiąclecia. 

W imieniu Klubu życzyłem Pasterzowi naszej diecezji 

i nam wszystkim abyśmy w rozpoczętym roku odważnie 

i wspólnie przemieniali nasz Kościół. Serdecznie dziękuję 

wszystkim zaangażowanym w organizację spotkania. 
 

W ostatnim czasie na sile przybrał konflikt związany 

ze zmianami w sądownictwie. Rozwiązania przyjęte 

w procedowanej ustawie o sądach zostały krytycznie oce-

nione przez środowiska prawnicze, eksperckie i akade-

mickie. Zarząd Klubu wystosował list do wszystkich 

parlamentarzystów wyrażający sprzeciw wobec planowa-

nych zmian i przypominający nauczanie Kościoła na temat 

zasady trójpodziału władzy i państwa prawa.  
 

Wracam jeszcze myślami do ostatniej niedzieli stycznia, 

ogłoszoną przez papieża Franciszka: Niedzielą Słowa Bo-

żego. Ustanawiając to święto, Kościół zachęca nas 

do uważnego czytania Pisma Świętego i wprowadzania 

Go w nasze życie. Jak zauważa papież Franciszek w liście 

ustanawiającym tę Niedzielę: „Ponieważ wiara rodzi się 

ze słuchania, a słuchanie jest skoncentrowane na słowie 

Chrystusa (…), zaproszenie, które rodzi się w tej relacji, 

staje się pilne i ważne, tak że wierzący muszą przeznaczyć 

czas na słuchanie Słowa Pana zarówno w działaniu litur-

gicznym, jak i modlitwie oraz refleksji osobistej.” W nad-

chodzącym miesiącu życzę sobie i Wam, drodzy 

Członkowie i Przyjaciele, wielu spotkań ze Słowem Bożym. 

Jakub Kiersnowski 
 

Jakub Kiersnowski 
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DYŻURY SEKCJI I SPOTKANIA PREZYDIUM 
 

Prezydium Zarządu KIK Jan Murawski 

WTOREK 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

12.00 albo 18.00 

22 827 39 39 

Sekcja Rodzin  Karolina Bielecka-Komosa  
PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 

16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 

sr@kik.waw.pl 
Sekcja Współpracy  

z Katolikami na Wschodzie 
Krystyna Engelking PONIEDZIAŁEK 11.00 – 13.00 

Sekcja  

Wschodnioeuropejska 
Katarzyna Materkowska ŚRODA 

12.00 – 18.00 

sw@kik.waw.pl 

Klub Żeglarski 

Santa Maria 

Dominik Jaraczewski 

Zarząd Santa Marii 

ŚRODA 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

19.00-21.00 

santamaria@kik.waw.pl 

 

 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
03.02. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, aleja Solidarności 74 

16.02. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

27.02 CZWARTEK 

godzina 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO MARCINA 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU 

adw. Zofia Józefowicz-Paszewska 
 

KLUB CZYNNY 

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00 

WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji 
 

SEKRETARIAT  

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00 
 

KSIĘGOWOŚĆ  

PONIEDZIAŁEK 13.00-18.00  

WTOREK- PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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STYCZNIOWE ZEBRANIE ZARZĄDU KIK 
 

W styczniu odbyło się kolejne zebranie Zarządu KIK. Ponie-

waż było to pierwsze spotkanie po przerwie świątecznej, 

sporo uwagi poświęcono bieżącym i minionym wydarze-

niom. Omówiono przebieg kontroli Najwyższej Izby Kontro-

li, która sprawdzała sposób realizacji projektów 

humanitarnych, a która zakończyła się pozytywną oceną 

działań KIK. Zarząd m.in. zapoznał się z informacją z wyjaz-

du klubowej młodzieży na noworoczne spotkanie Taizé 

we Wrocławiu oraz z przebiegu opłatkowego spotkania 

członków KIK. 
 

Część zebrania dotyczyła zbliżającej się beatyfikacji Pryma-

sa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dyskusji szukano 

pomysłów i sposobów na upamiętnienie Prymasa Tysiącle-

cia i przybliżenie jego osoby szczególnie tym pokoleniom, 

dla których ma on status przede wszystkim postaci histo-

rycznej. Wśród poruszanych wątków warto wymienić ten 

dotyczący współpracy kard. Wyszyńskiego z warszawskim 

KIK-iem czy jego inspirującej roli lidera polskiego Kościoła.  
 

Zarząd Klubu podjął także decyzję o wystosowaniu listu do 

posłanek i posłów na Sejm w związku z procedowaną usta-

wą o ustroju sądów. Zarząd dostrzegł potrzebę wyrażenia 

opinii na temat konsekwencji tej ustawy, a także przypo-

mnienia nauczania Kościoła odnośnie zasady trójpodziału 

władzy i państwa prawa. Szerzej o liście i przyczynach decy-

zji o jego napisaniu piszemy w Informatorze na stronie 3. 
 

Podczas zebrania członkowie Zarządu omawiali szereg 

spraw związanych z tegorocznym Walnym Zebraniem 

Członków Klubu, koniecznymi przed nim działaniami, for-

malnościami i przygotowaniami.  
 

Prezes Klubu przedstawił aktualną sytuację w zakresie pro-

jektów humanitarnych i rozwojowych realizowanych przez 

KIK. Kontynuowane są opisywane w poprzednich Informa-

torach działania w Syrii i Iraku. Dział humanitarny powięk-

szony o nową koordynatorkę rozważa zorganizowanie 

pomocy w kolejnych miejscach. W dyskusji dużą wagę 

przywiązywano do stopniowego zwiększania możliwości 

korzystania z pomocy i talentów Członków Klubu 

przy udzielaniu pomocy humanitarnej i rozwojowej. 
 

W lutym ze względu na ferie nie odbędzie się zebranie 

Zarządu, natomiast w marcu odbędą się dwa zebrania. 
 

Jan Murawski, sekretarz KIK 
 

 

LIST ZARZĄDU KIK  

DO POSŁÓW I POSŁANEK NA SEJM 
 

23 stycznia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą 

prawo dotyczące ustroju sądów. W przyjętym kształcie 

ustawa spotkała się z szeroką krytyką. Niezgodność z Kon-

stytucją, prawem unijnym oraz rozwiązania groźne dla nie-

zależności i bezstronności sądów, w istocie ingerencję 

w ustrój Polski zarzucili ustawie w swoich opiniach m.in.: 

- dziekani wydziału prawa 16 polskich uniwersytetów, 

- Sąd Najwyższy, 

- Rzecznik Praw Obywatelskich, 

- Biuro Legislacyjne Senatu 

- Biuro Analiz Sejmowych, 

- Naczelna Rada Adwokacka, 

- Krajowa Rada Radców Prawnych. 
 

Zarząd KIK zwrócił uwagę, że kwestia takiego urządzenia 

ustroju państwa by gwarantował on wolność jednostki, 

przestrzeganie praw człowieka i sprzyjał wspólnemu dobru 

jest przedmiotem społecznego nauczania Kościoła. Człon-

kowie Zarządu uznali, że należy zaprezentować posłankom 

i posłom na Sejm treść dokumentów Kościoła i nauczanie 

kolejnych papieży. Wprawdzie nie wszyscy posłowie są 

wyznania rzymskokatolickiego, ale społeczna myśl Kościoła 

ma uniwersalny charakter, a większość Polaków deklaruje 

swoją przynależność do Kościoła. 

Zarząd KIK 

 

TREŚĆ LISTU 
 

Warszawa, 21 stycznia 2020 r. 
 

Szanowny Panie Pośle, 
 

Z wielkimi obawami obserwujemy kształt, jaki przybrała 

ustawa wprowadzająca zmiany w systemie polskiego wy-

miaru sprawiedliwości1. Została ona krytycznie oceniona 

przez środowiska prawnicze i naukowe. Na przykład, we 

wspólnym stanowisku dziekani wydziałów prawa kilkunastu 

polskich uniwersytetów stwierdzili m.in., że „Projekt  

w obecnym kształcie stanowi poważne zagrożenie 

dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawne-

go”2. Krytyczne opinie zostały wydane także przez Biuro 

Analiz Sejmowych, Biuro Legislacyjne Senatu czy Komisję 

Wenecką. 
 

Możliwe konsekwencje tej ustawy wywołują nasz stanowczy 

sprzeciw poparty niezmiennym od lat nauczaniem Kościoła 

Katolickiego. Czujemy się zobowiązani przypomnieć 

te dokumenty Kościoła, które mają istotne znaczenie 

dla rozważań o kształcie sądownictwa i ustroju państwa 

prawnego. Uważamy, że nauczanie Kościoła w kwestii kry-

teriów sprawiedliwych rządów ma charakter uniwersalny. 

Wypływa ono z Ewangelii odnosząc się do pojęcia godności 

osoby ludzkiej, ale i wynika z dylematów, wyzwań i drama-

tów najnowszej historii świata. 
 

 
 
1 Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych 

innych ustaw wniesiony 12 grudnia 2019 r. Druk nr 69/IX kadencja Sejmu. 
2 Por.: Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego 

projektu ustawy z 12 grudnia 2019 r. Druk nr 69/IX kadencja Sejmu. 
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Poniżej prezentujemy podstawowe zagadnienia Katolickiej 

Nauki Społecznej, które można odnieść do pojęcia prawo-

rządności i rządów prawa, a które Kościół łączy między 

innymi z zachowaniem zasady trójpodziału władzy. 
 

W trosce o przyszłość naszej Ojczyzny, odwołując się 

do Pana sumienia i dobrej woli, zwracamy się z apelem 

o dołożenie wszelkich starań, by stanowione ustawy odpo-

wiadały standardom demokratycznego państwa prawnego. 

Zwracamy się z apelem o poparcie uchwały Senatu RP od-

rzucającej ustawę o sądach. 
 

Z poważaniem, 
 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 
WYJĄTKI Z KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ  

O PAŃSTWIE PRAWA I ROZDZIALE WŁADZ 
 

Należy na wstępie wskazać, że Kościół w swoim nauczaniu 

nie wskazuje jaki ustrój państwa jest najwłaściwszy: 
 

Nie da się rozstrzygnąć ogólnie, jaki jest naj-

właściwszy ustrój państwa, jakie są najwłaściw-

sze formy sprawowania władzy przez 

rządzących państwem, w jakich okoliczno-

ściach należy wydawać prawa, jak zarządzać 

państwem, jak wykonywać władzę sądowni-

czą. 

(Jan XXIII, Encyklika Pacem In terris, 11 IV 1963, 67)3 
 

Kościół wskazuje zarazem, pożądane cechy jakie powinien 

spełniać ustrój, tak by gwarantował przestrzeganie praw 

człowieka i stwarzał warunki do zaistnienia i rozwijania 

prawidłowych relacji społecznych: 

(…) Jednostki, rodziny i zrzeszenia, które skła-

dają się na wspólnotę obywatelską, mają świa-

domość własnej niewystarczalności dla 

urządzenia prawdziwie ludzkiego życia  

i uświadamiają sobie konieczność szerszej 

wspólnoty, w której wszyscy współpracowaliby 

codziennie dla coraz lepszego rozwoju dobra 

wspólnego.  

Z tej przyczyny tworzą różnego rodzaju 

wspólnoty polityczne. Wspólnota polityczna 

istnieje więc dla dobra wspólnego, w którym 

znajduje ona pełne uzasadnienie i sens i z któ-

rego bierze swoje pierwotne i sobie właściwe 

prawo. Dobro zaś wspólne obejmuje sumę 

tych warunków życia społecznego, dzięki któ-

rym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą peł-

niej i łatwiej osiągnąć swoją własną 

doskonałość. (…) 

 
 
3 Podobny pogląd wyrażony jest także w innych dokumentach np. 

Katechizmie Kościoła Katolickiego 1901, 1922 czy encyklice Jana Pawła II, 

Centessimus annus (47). 

(Paweł VI, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o 

Kościele w świecie współczesnym, VI 7 grudnia 1965 r., 74) 
 

W swoim nauczaniu Kościół wskazywał wielokrotnie, 

że te warunki spełnia „państwo praworządne”, w którym 

funkcjonuje podział władzy: 

(…) Jest wskazane, by każda władza była rów-

noważona przez inne władze i inne zakresy 

kompetencji, które by ją utrzymywały we wła-

ściwych granicach. Na tym właśnie polega za-

sada „państwa praworządnego”, w którym 

najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola 

ludzi. 

(Jan Paweł II, Centesimus Annus, 1 V 1991 r., 44) 
 

Zasadę rozdziału władz w państwie jako warunek funkcjo-

nowania państwa prawa Kościół przywoływał i wcześniej. 

Oprócz wspomnianej encykliki „Rerum novarum”, nawiązy-

wał do niej m.in. Jan XXIII w dokumencie Pacem In Terris: 

Przy ustalaniu bowiem formy rządów w pań-

stwie i wykonywaniu przez nie właściwych 

mu zadań, największe znaczenie ma oczywi-

ście aktualny stan i warunki bytowe danego 

państwa, które podlegają zmianom zależnie 

od miejsca i czasu. Niemniej jednak uważamy 

za zgodny z ludzką naturą taki ustrój, w któ-

rym działają trzy rodzaje władz, odpowiada-

jące trzem głównym zadaniom władzy 

publicznej. W tego rodzaju państwie prawo 

ustala nie tylko zadania urzędników, lecz 

również i wzajemny stosunek obywateli  

i przedstawicieli władzy publicznej. To rze-

czywiście zapewnia niewątpliwą ochronę 

obywatelom, już to dbającym o swe prawa, 

już to pełniącym swe obowiązki. 

(Jan XXIII, Pacem In Terris, 11 IV 1963r., 68) 
 

W ostatnim czasie do tych myśli odnosili się także polscy 

biskupi. O fundamentalnej roli trójpodziału władzy dla za-

chowania ładu społecznego i budowania państwa prawne-

go przypominali m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak4, 

bp Damian Muskus5 czy bp Piotr Jarecki6. W ubiegłym roku 

zrobiła to także Konferencja Episkopatu Polski w liście spo-

łecznym „O ład społeczny dla wspólnego dobra”7. 

 
 

 
 
4 Wywiad z Łukaszem Kasperem dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, 23 

grudnia 2019 r. 
5 Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej dla krakowskiego 

Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Prawników, 12 stycznia 2020 r. 

6 Artykuł bp. Piotra Jareckiego dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, 22 

marca 2019 r. 
7 List społeczny „O ład społeczny dla wspólnego dobra” przyjęty na 382. 

Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 14 marca 

2019 r. 
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PRZYCZYNEK DO SPOTKANIA O PAMIĘCI 
 

Treść wystąpienia Dyrektora Muzeum Auschwitz dr. 

Piotra M. A. Cywińskiego wygłoszonego 27 stycznia 

2020 r. podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia 

Auschwitz: 
 

Od wyzwolenia Konzentrationslager Auschwitz minęło sie-

demdziesiąt pięć lat. Dziś jest wśród nas ponad 200 osób, 

które przeszły przez to piekło, tak trudno dla nas wyobra-

żalne piekło. 
 

Dziękuję Wam, drodzy. To, co mówiliście jeszcze w obozie 

i poprzez te 75 lat, to „Nigdy więcej”. Nie dla siebie, ale dla 

nas i dla naszych dzieci, wnuków. Na waszym doświadcze-

niu budowaliśmy powojenny świat. Jesteśmy wam zatem 

coś winni. My wszyscy. 
 

Świat miał przecież wyglądać inaczej. Organizacja Narodów 

Zjednoczonych miała być gwarantem pokoju. Zbrodnie 

przeciwko ludzkości miały być ścigane bez końca. Współ-

praca i współzależność międzynarodowa miały oddalać 

konflikty. Ekumenizm miał zbliżać ludzi wiary. 
 

Tymczasem dziś, z każdej niemalże strony widać odradza-

nie się dawnych upiorów. Nasilają się antysemityzm, rasizm, 

ksenofobia. W mroku odradzającego się populizmu i de-

magogii wzmacniają się ideologie pogardy i nienawiści. 
 

A my stajemy się coraz bardziej obojętni. Zamknięci w so-

bie. Apatyczni. Bierni. 
 

Nie widzimy i nie chcemy widzieć. Nie mówimy i nie chce-

my mówić. Większość milczała, gdy tonęli Syryjczycy, 

w ciszy odwróciliśmy się od Kongijczyków, nie wydusiliśmy 

z siebie niemalże słowa, gdy dwa lata temu mordowano 

Rohindża, ciszą dziś okrywamy tragiczny los Ujgurów. 
 

Cisza po Holokauście nie jest ludzka i nigdy już ludzką 

nie będzie. Po Holokauście nasze dzisiejsze milczenie jest 

naszą dotkliwą klęską, naszym własnym odczłowieczeniem. 

Tak, właśnie: samo-odczłowieczeniem. 
 

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata nie dawali lajków, 

nie pisali protest-songów, nie podpisywali petycji on-line. 

Oni dokonywali nieskończonego dobra w dramatycznych 

warunkach, ratując konkretnego człowieka. Ale tylko dlate-

go zachowali twarz i godność. Jakże my, z całą naszą kultu-

rą pamięci, wypadamy na ich tle dzisiaj? 
 

Gorsza od zapomnienia jest taka pamięć, która nie rozbu-

dza w nas moralnego niepokoju. Ginie wówczas owo „Ni-

gdy więcej”. 
 

Siedemdziesiąt pięć lat po Auschwitz właśnie w pamięci 

musimy szukać źródeł dla naszej dzisiejszej odpowiedzial-

ności. Tymczasem jakże często, w pamięci szukamy jedynie 

krótkotrwałych wzruszeń, bez konsekwencji, bez zobowią-

zań. Taka pamięć traci swój sens. 
 

Jak mówić „Nigdy więcej” patrząc w oczy atakowanym 

na ulicy Żydom, poniżanym Romom, ludziom na całym 

świecie: prześladowanym mniejszościom, uciekinierom, 

głodującym, mordowanym, zamykanym setkami tysięcy 

w różnych obozach? 
 

Rację miał zamordowany w Birkenau Załmen Gradowski, 

który na krótko przed buntem Sonderkommando napisał: 

„Mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy”. 
 

My także wiemy i przeczuwamy. Czym stał się nasz świat? 

Gdzie i dlaczego roztrwoniliśmy nasze podstawowe, fun-

damentalne wartości? Gdzie jest nasza własna indywidualna 

odpowiedzialność? Każdego z nas! 
 

Kiedyż więc Auschwitz stanie się rzeczywistością przezwy-

ciężoną i wyzwoloną? W samej istocie krzyku „Nigdy wię-

cej” wyzwolenie Auschwitz dzieje się także dziś! Tu i teraz, 

codziennie. 
 

Tekst wystąpienia za stroną www.auschwitz.org 

 

SEKCJA WSPÓPRACY  

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

Dostaliśmy zaproszenie od naszych przyjaciół z Domu 

Ukraińskiego Fundacji Nasz Wybór na jubileusz 10-lecia ich 

działalności. Sam Dom powstał wcześniej, po Pomarańczo-

wej Rewolucji i wywołanych przez nią wspólnie polskich 

i ukraińskich reakcjach w jej obronie. Ze strony ukraińskiej 

najbardziej aktywna była młodzież przebywająca w Polsce 

w pracy lub na studiach, potem włączył się  Związek Ukra-

ińców w Polsce z Piotrem Tymą na czele. Dom Ukraiński 

starał się pomagać rodakom szukającym pracy w Polsce, 

zarówno pod względem materialnym, jak i prawnym, reli-

gijnym. Na spotkaniu był o. Piotr Kuszka z zakonu Bazylia-

nów na Miodowej, który był pierwszym punktem oparcia 

dla słabo orientujących się w polskiej rzeczywistości roda-

ków. 

Z czasem działalność Domu zmieniła się i rozszerzyła. 10 lat 

temu powstała Fundacja Nasz Wybór, która jest żywym 

ośrodkiem kultury ukraińskiej i jednocześnie miejscem bu-

dowania mostów między Polakami i Ukraińcami. Fundacja 

współpracowała z KIK-iem w spotkaniach „Ku Pojednaniu”  

organizowanych przez nas na temat historii i stanu aktual-

nego naszych wzajemnych stosunków. 

My też gościliśmy na Zamenhofa 1 na ciekawych odczytach, 

dyskusjach i koncertach. 

Składamy serdeczne gratulacje na ręce naszych przyjaciółek 

Myrosławy Keryk i Olgi Popowycz, życząc Naszemu Wybo-

rowi dalszych sukcesów w tak ciekawej pracy. 

W imieniu Sekcji, Krystyna Engelking 
 

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 

Dnia 3 lutego poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne 

w świątyni ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności 

74  (godz.18.00)! 

Jan Turnau 
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MAGAZYN KONTAKT 
 

W środę 29 stycznia w siedzibie Klubu odbyła się debata 

zorganizowana przez Magazyn Kontakt promująca ostatni 

numer zatytułowany „Czyj papież?”. O pontyfikacie Jana 

Pawła II dyskutowali Stanisław Zakroczymski – redaktor 

prowadzący numer, Cezary Gawryś i Zuzanna Radzik. Na-

granie można obejrzeć na fanpage’u Magazynu Kontakt 

na Facebooku. Numer można kupić przez nasz sklep inter-

netowy: www.sklep.magazynkontakt.pl oraz w siedzibie 

Klubu Inteligencji Katolickiej. Niektóre teksty dostępne są 

już w całości na naszej stronie www.magazynkontakt.pl. 

 
 

Staramy się jako redakcja wyjeżdżać poza Warszawę i do-

cierać do naszych odbiorców spoza stolicy. W grudniu zor-

ganizowaliśmy debatę w Poznaniu wokół numeru „Kryzys 

wyobraźni”. Druga debata wokół numeru o Janie Pawle II 

odbędzie się w Krakowie 3 marca. Poprowadzi ją Janusz 

Poniewierski, a panelistą z naszej redakcji będzie Ignacy 

Dudkiewicz. Szczegóły podamy wkrótce – zachęcamy 

do śledzenia naszej strony na Facebooku.  
 

Organizujemy debaty dzięki wsparciu z grantów i dotacji, 

jednak dalej potrzebujemy środków na bieżącą działalność  

i dalszy rozwój. Możecie nam pomóc działać lepiej – zachę-

camy do wykupienia prenumeraty lub do dokonywania 

wpłat (jednorazowych bądź stałych, comiesięcznych, zle-

ceń): 42 1560 0013 2000 1706 4454 5707. Tytuł przelewu: 

darowizna na cele statutowe Magazyn Kontakt. 
 

Zachęcamy również do zapisania się na newsletter - 

można to zrobić na stronie. Raz w miesiącu wysyłamy skrót 

naszych najważniejszych tekstów i informację o nadchodzą-

cych wydarzeniach, które organizujemy lub którym patro-

nujemy. 

Wanda Kaczor  

zastępczyni redaktora naczelnego Kontaktu 

 

 

DODATKOWE WSPARCIE  

DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH KIK 

W IRACKIM KURDYSTANIE 
 

We wrześniu 2019 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem 

STEP-IN rozpoczęliśmy realizację 7-miesięcznego projektu 

medycznego „Providing Quality Healthcare to Displaced 

Iraqis”. 
 

W ramach projektu kontynuujemy działania rozpoczęte  

w Irackim Kurdystanie w roku 2018, tym samym rozszerza-

jąc zasięg pomocy medycznej oferowanej przesiedlonym 

Irakijczykom, uchodźcom z Syrii oraz społeczności lokalnej. 

Zapewniamy między innymi podstawową opiekę zdrowot-

ną w obozie Dawoodia w prowincji Dohuk oraz w Ozal City 

w prowincji Erbil, funkcjonowanie mobilnej kliniki w pro-

wincji Dohuk oraz indywidualne wsparcie dla pacjentów 

wymagających dalszego, niejednokrotnie skomplikowane-

go i kosztownego leczenia w prowincjach Dohuk oraz Erbil.  

Do końca 2019 roku w ramach projektu udało nam się 

przeprowadzić: 

• 500 konsultacji/zabiegów fizjoterapeutycznych  

w gabinecie w Ozal City w prowincji Erbil;  

• 1386 konsultacji lekarskich w obozie Dawoodia;  

• 373 konsultacje z zakresu pomocy 

psychologicznej/psychiatrycznej w obozie 

Dawoodia;  

• 1243 konsultacje lekarskie w ramach Mobilnej 

Kliniki;  

• 121 konsultacji psychologa/psychiatry w ramach 

Mobilnej Kliniki.  

oraz objąć indywidualnym wsparciem 39 pacjentów wyma-

gających dalszego leczenia, którego nie jesteśmy w stanie 

zapewnić w prowadzonych przez nas klinikach.  
 

Projekt „Providing Quality Healthcare to Displaced 

Iraqis” jest współfinansowany przez USAID (Agencję Sta-

nów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego). 

Monika Grzelak 

PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękuję przyjaciołom z Klubu za wszech-

stronne wsparcie, które otrzymałam w ogromnie trudnej 

dla mnie sytuacji życiowej. Dobrze jest z Wami być.  
 

Zofia Teresa Kozłowska 

 

http://www.sklep.magazynkontakt.pl/
http://www.magazynkontakt.pl/
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SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Wyprawa kresowa 2020 – w tym roku kierunek Litwa 
 

 
 

W cyklu naszych kresowych wypraw objechaliśmy już prak-

tycznie całą zachodnią Ukrainę. Przypominam, że w ramach 

naszych wypraw byliśmy we Lwowie 4 dni, podróżowaliśmy 

szlakiem sienkiewiczowskich bohaterów, odwiedziliśmy 

Huculszczyznę, Zakarpacie i Wołyń. Wyjazd w dalsze rejony 

tego jakże ciekawego i bliskiego nam kraju łączyłby się  

z bardzo długimi przejazdami autokarowymi, a przy opcji 

lotniczej z bardzo wysokim kosztem. W związku z tym sztab 

wypraw biorąc pod uwagę sugestie uczestników zdecydo-

wał, że w tym roku pojedziemy na północny-wschód, czyli 

na Litwę.  
 

Chcemy odwiedzić Troki, Wilno, Kłajpedę, Mierzeję Ku-

rońską. Planujemy dwie noce w Wilnie i dwie noce nad 

morzem. Pokoje dwuosobowe. Termin wyjazdu – jak zwykle  

w okresie Bożego Ciała, czyli w tym roku wyjazd planowa-

ny jest w środę 10 czerwca o świcie, a powrót w nie-

dzielę  14 czerwca późnym wieczorem. W dniu Bożego 

Ciała, w czwartek 11 czerwca, być może uda się, że specjal-

nie dla naszej grupy będzie odprawiona Msza święta  

w Kaplicy  Ostrobramskiej. Jeśli to nie wyjdzie, to Msza 

święta będzie w celi, w której św. Faustyna miała objawienie 

Jezusa Miłosiernego. Planujemy spotkanie z przedstawicie-

lami polskich wspólnot na Wileńszczyźnie oraz degustacje 

specjałów litewskiej kuchni i poznanie litewskiej kultury. 

Współczesna Litwa to kraj o powierzchni mniej więcej 1/5 

obszaru Polski, ale zamieszkały tylko przez 2,7 mln osób, 

czyli tyle ile mieszka w Warszawie i najbliższych okolicach. 

Ponad 30% ludzi mieszka w trzech miastach – w Wilnie,  

w Kownie i w Kłajpedzie. W związku z tym przejazd przez 

Litwę to stałe obcowanie z praktycznie nienaruszoną przy-

rodą. Piękne lasy, czyste rzeki i jeziora. Różnica jest zauwa-

żalna już chwilę po przekroczeniu granicy. Polacy stanowią 

na Litwie ok. 6 do 8% ludności, ale w rejonach wileńskim  

i solecznickim odsetek ten sięga 90%.  Jak oceniają nasi 

przyjaciele z Wileńszczyzny w ostatnich latach stosunki 

polsko-litewskie zarówno międzyrządowe, jaki i te sąsiedz-

kie, znacznie się poprawiły i można powiedzieć, że są naj-

lepsze od czasów przedrozbiorowych.  
 

Koszt wyjazdu będzie niestety wyższy niż podczas ukraiń-

skich wypraw. Od kilku Lat Litwa jest w strefie euro 

i od tego czasu wszystkie ceny gwałtownie wzrosły, czego 

niestety nie można powiedzieć o miejscowych zarobkach 

czy świadczeniach emerytalnych.  
 

Przewidujemy przy zapisach wpłatę 350 zł, a potem w au-

tokarze zbiórka po 280 Euro. Ta kalkulacja została sporzą-

dzona na 45 osób płacących. Autokar będzie na 50-55 

osób. Ostateczną cenę podamy jak poznamy liczbę uczest-

ników.  
 

Chętnych do udziału w wyprawie prosimy o mailowe zgła-

szanie się na adres sw@kik.waw.pl. W zgłoszeniu prosimy  

o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty uro-

dzenia lub nr PESEL. Liczba miejsc ograniczona – liczy się 

kolejność zgłoszeń. W końcu lutego podamy Państwu nu-

mer konta, na jaki można wnosić wpłaty złotówkowe.  

Marek Kielanowski 
 

Paczka dla kombatantów i polskich rodzin na Wileńsz-

czyźnie! 

W tym roku również planujemy zorganizować zbiórkę pa-

czek i potrzebnych rzeczy dla kombatantów i polskich ro-

dzin na Wileńszczyźnie. W tym momencie nasi partnerzy  

z Litwy aktualizują listę osób, które wesprzemy oraz ich 

potrzeb. Gdy tylko ją otrzymamy, ogłosimy zbiórkę  

w newsletterze KIK-u, na stronie internetowej oraz w mar-

cowym Informatorze. Paczki zawieziemy na Litwę przed 

świętami Zmartwychwstania Pańskiego, które w tym roku 

przypadają na 12 kwietnia.  

Katarzyna Materkowska 

 

ZAPROSZENIE 

Spotkanie o bezdomności u Platerek 
Zapraszamy na spotkanie poświęcone kryzysowi bez-

domności. Naszymi gośćmi będą pani Adriana Porow-

ska, szefowa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej oraz 

jej pensjonariusz, Paweł Ilecki.  Pan Paweł był kiedyś 

dziennikarzem, obecnie kończy doktorat w Collegium 

Civitas poświęcony bezdomności, w której sam żyje 

od dwudziestu lat.  
 

Spotkanie odbędzie się w Szkole im. Cecylii Plater-

Zyberkówny przy ulicy Pięknej 24/26, 4 lutego 

o godzinie 18:30. Poprowadzi je, nasz nauczyciel – 

a także członek Zarządu KIK i redaktor naczelny Maga-

zynu „Kontakt” – Ignacy Dudkiewicz. 

 

Zapraszamy! 

Adam Hornung, wideryrektor 
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KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 
Rejs sylwestrowy 

6 stycznia wróciliśmy z rejsu Sylwestrowego. Podczas niego 

przepłynęliśmy 265 mil, zwiedziliśmy 7 urokliwych chor-

wackich miasteczek i zdobyliśmy 3 szczyty.  

Nowy rok przywitaliśmy na wyspie Korcula, byliśmy również 

na wyspach Vis, Hvar, oraz w Trogirze. Żeglowaliśmy z wia-

trem i pod wiatr, w nocy i w dzień, z mewami i w towarzy-

stwie delfinów! 

 

Nasza wielka flota liczyła 2 jachty, oraz 16 dzielnych żegla-

rzy i żeglarek! Nie zabrakło również kąpieli w morzu, które 

bardziej przypominały wyczyny morsów! 
 

To dopiero początek! Przed nami kolejny wyjątkowy sezon.  

W tym roku odbędzie się 11 obozów i 2 rejsy starszej ekipy! 

Więcej informacji znajdziecie na https://www.santa-

maria.pl/. 
 

Statut Santa Marii 

Serdecznie zapraszamy 19 marca, w czwartek, o 19:00,  

do siedziby KIK-u na Walne Santa Marii gdzie będziemy 

uchwalać poprawki do statutu. Od pewnego czasu część 

członków zwraca uwagę na nieaktualne zapisy w statucie 

naszego klub żeglarskiego. Przygotowujemy aktualizacje 

do naszego statutu wraz z zainteresowanymi członkami.  

Jeśli ktoś chciałby się włączyć w nasze prace, prosimy  

o kontakt: santamaria@kik.waw.pl. 

Aktualny statut: www.santa-maria.pl/statut  

Zarząd Santa Marii 
 

 

KONKURS MAM POMYSŁ 2019/2020 
Zapraszamy młodzież w wieku szkolnym do konkursu 

Nowy rok zaczyna się dla nas intensywnie. Otrzymaliśmy 

już wiele zgłoszeń do konkursu Mam Pomysł. Jest to szansa 

na rozwijanie swoich pasji. Nie odkładajcie decyzji o wzięciu 

udziału w konkursie. Będziemy Was wspierać na każdym 

etapie realizacji swojego pomysłu. 
 

Młodzież realizując swoje projekty poznaje inspirujące, 

wartościowe i ciekawe osoby. Znajomości i kontakty te 

często utrzymują się dłużej niż czas trwania projektu.  

Są one rozwijające, ponieważ wiele z nich opiera się  

o wspólne pasje i zainteresowania. Warto wziąć udział  

w konkursie i nawiązać nowe relacje, a także inspirować się 

od innych. 

Skutkiem zmian klimatu są coraz częstsze i silniejsze ano-

malia pogodowe. W styczniu brakowało śniegu, który po-

kryłby Warszawę, a nawet bezlistne drzewa i odbijał 

światło. Wraz z krótkim dniem i rutyną dnia codziennego 

zeszły miesiąc mógł wprowadzić Was w „jesienną” melan-

cholię. Zrealizowanie własnego projektu wraz ze znajomymi 

i spędzenie z nimi więcej czasu może pomóc Wam ją prze-

łamać. 
 

Wyjeżdżacie na ferie, a to również dobry czas, żeby przeła-

mać rutynę i zacząć coś nowego. Odpoczywacie i regeneru-

jecie się. W te ferie życzę Wam inspirujących  

i niezapomnianych doświadczeń, odkrycia nowych i rozwi-

jania już posiadanych pasji, ale również przemyśleń i reflek-

sji. Właśnie od tego zaczyna się tworzyć swój własny 

projekt. 
 

Obecnie wspieramy siedem projektów: What’s Next Mee-

ting – organizacja konferencji, Młodzi Polscy Ekonomiści – 

edycja wiosenno-letnia 2020, Festiwal podróżniczy, Tech-

Sesh, Mimesis – protezy bioniczne, socialON mediaOFF  

i Cupless. Ta młodzież zmienia nawyki ludzi na bardziej 

ekologiczne. Organizuje konferencje dotyczące mediów 

społecznościowych, edukacji, ekonomii, przedsiębiorczości  

i tematyki społecznej. Przygotowuje swój festiwal podróżni-

czy. Pracuje nad własną protezą bioniczną. 
 

Zapraszamy do zgłaszania się młodzież szkolną. Będziemy 

Was wspierać. Czekamy na Wasze pomysły. Szukajcie inspi-

racji. Projekt składajcie na formularzu zgłoszeniowym,  

a jego niepodpisaną wersję wyślijcie mailem na adres 

mampomysl@kik.waw.pl. Zachęcamy do przeczytania regu-

laminu. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się 

na stronie konkursu. W Klubie znajdziecie ulotki.  

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku: 

http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/ 

https://www.facebook.com/mampomysl 

Jerzy Biderman 

 

ZAPROSZENIE 

Fundacja Sto Pociech 

Szkoła Trenerów Grup Wsparcia 
 

Zaprzyjaźniona z nami Fundacja Sto Pociech prowadzi 

Szkołę Trenerów Grup Wsparcia. W marcu rusza IV już 

edycja tej szkoły, a będzie to edycja wyjątkowa, bo zaję-

cia będą się odbywać w weekendy, a nie jak do tej pory 

bywało w tygodniu. Sto Pociech serdecznie zaprasza. 

Więcej informacji pod adresem: 

http://www.stopociech.pl/s/index.php/szkolenia/szkola-

prowadzenia-grup-wsparcia-dla-rodzicow-stopien-i 

https://www.santa-maria.pl/
https://www.santa-maria.pl/
http://www.santa-maria.pl/statut
http://www.stopociech.pl/s/index.php/szkolenia/szkola-prowadzenia-grup-wsparcia-dla-rodzicow-stopien-i
http://www.stopociech.pl/s/index.php/szkolenia/szkola-prowadzenia-grup-wsparcia-dla-rodzicow-stopien-i

