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Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele! 
 

 

Chyba wszyscy wciąż próbujemy odnaleźć się w tej nowej 

sytuacji, która – jak celnie diagnozował Camus w swej „Dżu-

mie” - „zwaliła się” na nas nagle, burząc kruchy ład, tak mi-

sternie i z nadzieją budowany przez lata w naszych 

rodzinach, stowarzyszeniach, firmach, w naszym państwie. 

Niedowierzając, szukamy jakiegoś punktu zaczepienia, który 

pozwoli złapać równowagę i spróbować iść dalej, choć iść 

będziemy w nieznane. Nie wiemy, w jakim świecie obudzimy 

się po wygaśnięciu epidemii. Jak zmienią się nasze struktury, 

gospodarka, jak z tego egzaminu dojrzałości wyjdzie obecna 

klasa polityczna. Na wiele rzeczy nie mamy i nie będziemy 

mieć wpływu. Możemy jednak zmieniać samych siebie.  
 

Dlatego ten wymagający czas jest sprawdzianem także 

dla warszawskiego KIK-u, jest testem naszego chrześcijań-

stwa i odpowiedzialności za bliźnich. Epidemia COVID-19 

zmienia także Klub – mierzymy się z wyzwaniami, na które 

musimy zareagować sprawnie, nie gubiąc wyjątkowej KIK-

owskiej specyfiki i naszej tożsamości. Jak pozostać wspól-

notą, gdy nie możemy się spotykać? Jak zachować (i wzmoc-

nić!) solidarność, gdy trudno o osobisty kontakt? 

Jak nie zgubić z oczu bliźniego, gdy samemu staje się przed 

nowymi trudnościami? Bardzo się cieszę, że w Klubie 

tak szybko, spontanicznie, z pasją i energią, stworzono sze-

reg działań, których podmiotem jest właśnie Bliźni. 
 

Bardzo serdecznie dziękuję „młodemu KIK-owi” – Szymo-

nowi Maszkiewiczowi, Irenie Moszyńskiej, Leszkowi Mro-

zowi,  Władysławowi Pogłodowi, Szymonowi Święcickiemu 

i Zofii Zatorskiej, którzy w sposób błyskawiczny, odpowie-

dzialny i zaangażowany odpowiedzieli na potrzebę zorgani-

zowania zespołu pomocowego w Klubie. Grupa przybrała 

nazwę SZeW KIK (Szybki Zespół Wsparcia) i tak właśnie 

działa. Do grupy akces zgłosiło ponad 70 klubowych wolon-

tariuszy, którzy gotowi są nieść pomoc potrzebującym 

członkom KIK-u oraz wspierać osoby, które ktoś z Klubowej 

rodziny poleci im do zaopiekowania. Więcej o działaniach 

SZeW KIK przeczytacie na str. 6. Informatora. 
 

Klub jest również współinicjatorem akcji „Wspólnoty Po-

mocy” – narzędzia, które ma pomóc każdemu z nas zorgani-

zować lub wesprzeć już istniejącą wspólnotę pomocy 

we własnej parafii. Inicjatywę współtworzą: KIK, Pracownia 

Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, fundacja Most So-

lidarności i muzeum im. Ks. Jerzego Popiełuszki.  
 

Pamiętajmy, że jako świeccy jesteśmy ważną częścią Ko-

ścioła, że parafia jest i powinna być naszym domem, mamy 

prawo – a w obecnej sytuacji i obowiązek – zadbać o jego 

mieszkańców. Jet wiele parafii, w których księża, siostry za-

konne i osoby świeckie już podejmują działania pomocowe, 

nie zwalnia to jednak nas z chrześcijańskiego obowiązku 

wsparcia tych działań. Jest też wiele parafii, gdzie tych dzia-

łań brakuje. Tam mamy – nie boje się tego powiedzieć – mo-

ralny obowiązek takie działania wskrzesić.  
 

Przed nami na nowo próba solidarności. Tym razem jednak 

masowy ruch, jaki powinniśmy wskrzesić – i mam przekona-

nie, że to się już dzieje – nie ma za zadanie być przeciwwagą 

dla „jednej słusznej partii” (ktoś powie, że i taka jest po-

trzeba, ale to zupełnie inny wątek). Dziś siła tego masowego 

ruchu powinna objawić się poprzez swoją lokalność. 

Tylko sprowadzając nasze osobiste działania do lokalnej 

społeczności jesteśmy w stanie dogłębnie poznać potrzeby 

konkretnych osób, a następnie znaleźć na nie właściwe od-

powiedzi. Dziś szczęśliwie nie musimy ratować swojego i cu-

dzego życia poprzez walkę z bronią w ręku, ale możemy 

to zrobić poprzez uczynek miłosierdzia. Dziś każda osoba 

z podwyższonej grupy ryzyka, która zostanie w domu jest 

bohaterem. Dziś każdy, kto niesie na różne sposoby pomoc 

tym osobom, a także Ci z nas, którzy są na pierwszej linii 

frontu – cały personel medyczny, służby miejskie, pracow-

nicy punktów usługowych czy komunikacji – są bohaterami.  
 

A zatem dziś jest czas na masową solidarność lokalną. Każda 

rozmowa, wspólna modlitwa (choćby przez telefon), każde 

dobre słowo, zrobione zakupy, wyrzucone śmieci, wyprowa-

dzony pies, uśmiech (z właściwej odległości), są naszą bronią 

i wielkim zwycięstwem miłości.  
 

Dziś, jutro i pojutrze to ten czas, kiedy siłę naszej KIK-owskiej 

wspólnoty poznamy po tym, jak bardzo potrafimy działać lo-

kalnie, angażując się w pomoc sąsiedzką opartą np. o para-

fie. Więcej informacji o „Wspólnotach Pomocy” znajduje się 

na str. 6 Informatora. 

 

C.D. na 3. stronie Informatora… 
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

Przed nami Wielkanoc inna w sposobie święto-

wania niż wszystkie do tej pory. 
  

Bez względu na okoliczności, życzymy Wam 

głębokiego i radosnego przeżycia misterium 

Zmartwychwstania. Oby Boża Miłość, która roz-

świetla tajemnicę pustego grobu napawała nas 

nadzieją, dawała wiarę i uzdatniała do pełnej mi-

łosierdzia postawy wobec bliźnich.  
 

Życzymy aby Bóg przemieniał to, co trudne i 

bolesne w to co dobre i piękne.  
 

W naszych modlitwach i uczynkach pamię-

tajmy o chorych i cierpiących, o tych których epi-

demia pozostawiła bez środków do życia o tych, 

którzy czują lęk. Znajdziemy ich wśród naszych 

sąsiadów, członków rodziny i naszej klubowej 

wspólnoty.  
 

Spotkajmy się podczas liturgii Triduum tym ra-

zem we wspólnotach naszych rodzin.  

 

Zarząd  

Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Warszawie 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU 

adw. Zofia Józefowicz-Paszewska 
 

KLUB CZYNNY (tylko dyżur telefoniczny) 

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 09.00-18.00 

WEEKENDY nieczynny  
 

SEKRETARIAT (dyżur tel. i e-mail)  

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 09.00-18.00 
 

KSIĘGOWOŚĆ (kontakt e-mail)  

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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C.D. ze strony 1. Informatora 
 

Jednym ze skutków epidemii będzie znaczące spowolnienie 

gospodarcze. Bardzo wiele osób dotknie kryzys ekono-

miczny, jedni stracą pracę i często jedyne źródło utrzymania, 

innym zostaną ograniczone wynagrodzenia lub doświadczą 

znacznego spadku przychodów. Ubogie społeczeństwo jesz-

cze mocniej zubożeje. 
 

Taka sytuacja, będąca w wymiarze ogólnym trudna dla każ-

dego kto jej doświadcza, powinna w całym społeczeństwie 

obudzić drzemiące pokłady solidarności ekonomicznej. 

Przyszedł czas, kiedy nauka płynąca z Dziejów Apostolskich 

(bardzo trafnie przypomniał ją ks. Mieczysław Puzewicz) –  

„Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli 

wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu 

według potrzeby” – będzie musiała być bardzo dosłownie 

wcielana w życie.  
 

I znów trudno jest tu mówić o dużych ogólnopolskich zbiór-

kach, które miałyby pomóc osobom w kryzysie ekonomicz-

nym. Każda z potrzeb jest niezwykle indywidualna. 

Najskuteczniejszym sposobem poradzenia sobie z epidemią 

utraty zarobków jest lokalna wspólnota pomocy. Dalej może 

być to wspólnota oparta o parafię, może to być również 

wspólnota w zakładzie pracy, gdzie ci, których zwolnienia nie 

dotkną, będą dzielili się tym co mają ze swoimi koleżankami 

i kolegami, którzy musieli opuścić firmę. Może to być wspól-

nota osiedlowa, blokowa, wioskowa. Wszystko zależy od po-

ziomu dotychczasowej integracji. Może to być również 

wspólnota taka jak KIK, miejsce, w którym wszyscy powinni-

śmy czuć się jak jedna duża rodzina, która w obliczu trudno-

ści jednoczy się i zwiera szyki. Pracujemy nad takim 

rozwiązaniem i będziemy Was o nim informować. 
 

Epidemia i obowiązująca nas wszystkich izolacja, to także 

wyzwania organizacyjne stojące przed naszym stowarzysze-

niem. 
 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które jeszcze 

na początku marca zapowiadaliśmy na 10 maja, zostało jed-

nomyślną decyzją Zarządu KIK odwołane. Jest dla nas oczy-

wiste, że okres trwania epidemii nie jest właściwym czasem 

na organizowanie jakichkolwiek wyborów. 
 

Zorganizowanie przez Zarząd KIK Walnego Zebrania, w ja-

kiejkolwiek formie, także korespondencyjnej, w tym terminie 

byłoby skrajną nieodpowiedzialnością i w sposób jaskrawy 

stałoby w sprzeczności z V Przykazaniem. Walne Sprawoz-

dawczo-Wyborcze Zebranie KIK odbędzie się w terminie 

90 dni od zakończenia stanu epidemii, a niebawem miejmy 

nadzieje (brzmi to groteskowo) stanu klęski żywiołowej. 

Szczęśliwie polskie prawo, co prawda na poziomie central-

nym ale przewiduje rozwiązania dla takiej sytuacji, z których 

każdy odpowiedzialny Zarząd nie tylko powinien ale ma ob-

owiązek skorzystać. O szczegółowych rozwiązaniach poin-

formujemy w osobnym komunikacie.   

Już dziś musimy również liczyć się z sytuacja, że w tym roku 

nie będzie bić w znany nam dotychczas sposób, serce naszej 

Klubowej wspólnoty, jakim są letnie obozy Sekcji Rodzin, 

Klubu Żeglarskiego „Santa Maria” i Sekcji Wigierskiej. Bardzo 

bacznie obserwujemy sytuację i z pewnością w maju zostanie 

podjęta właściwa decyzja w sprawie wakacyjnych wyjazdów 

naszej KIK-owskiej młodzieży. Decyzja, której motywem 

przewodnim będzie zdrowie naszych kadr i dzieci. 
 

To, jaki będzie świat, Kościół, inni, jacy my będziemy 

po tej epidemii, która nie skończy się wraz ze spadkiem za-

chorowań, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Bądźmy 

zatem wobec siebie nawzajem troskliwi, cierpliwi, uważni, 

uśmiechnięci. Oddajmy wszystkie nasze troski, bóle, kłopoty 

i smutki w ręce Ojca. Kto może niech nie wychodzi z domu! 
 

Dziś jednego, najważniejszego, wszyscy możemy być pewni 

– w Niedzielę Wielkanocną Jezus prawdziwie zmartwych-

wstanie – Alleluja – i da nam siłę do nowego życia. 
 

Jakub Kiersnnowski 
 

 

 
 

 

 

 

KOMUNIKAT SEKRETARZA 
 

W czwartek 2 kwietnia odbyło się zdalne zebranie Za-

rządu Klubu. Porządek spotkania przede wszystkim 

obejmował kwestie związane z obecną sytuacją wynikłą 

z trwającej pandemii. 
 

Decyzją Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

Walne Zebranie KIK nie odbędzie się w ogłaszanym 

wcześniej terminie. Ze względu na zagrożenie epide-

miologiczne Walne Zebranie zostanie zwołane, gdy bę-

dzie to możliwe, najprawdopodobniej po wakacjach. 

Podejmowane są odpowiednie kroki, żeby przez ten 

czas zagwarantować stabilne funkcjonowanie Klubu.   
 

Prócz tego omówiona została sytuacja finansowa 

Klubu i wszystkie działania oraz inicjatywy podjęte  

w związku z pandemią. 

 

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii 

większość pracowników KIK pracuje zdalnie, przez co 

dostęp do siedziby Klubu może być utrudniony. Jeste-

śmy jednak do Państwa dyspozycji pod adresami mai-

lowymi, które sprawdzamy codziennie, a także pod 

numerem telefonicznym sekretariatu (22 827 39 39), 

który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 9-18. 

Przypominamy także, że wszystkie zaplanowane wy-

darzenia i spotkania w siedzibie KIK zostały do końca 

kwietnia odwołane 
 

Jan Murawski – Sekretarz 
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MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA  

W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO MARCINA 
 

 
Przygotowaliśmy transmisje niedzielnych Mszy świętych, 

które odbywają się o godzinie 8:00, 9:30, 11:00, 17:30 w 

kościele św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie. 

Transmitujemy także Msze w dni powszednie – o godzi-

nie 17.30. 

Transmisja w formie dźwiękowej jest dostępna pod adre-

sem piwna.caster.fm. 

 

TRIDUUM PASCHALNE  

W KOŚCIELE ŚW. MARCINA 
 

 
 

Z kościoła św. Marcina na Piwnej liturgie świętego Triduum 

Paschalnego będziemy transmitować na żywo za po-

średnictwem kanału  na YouTube (bit.ly/śwMarcinYT): 

• Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 

18:00 – św. Marcin 

• Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 7:00 – 

transmisja na www.piwna.caster.fm,  

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15:00 – św. Marcin 

• Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 7:00 – 

transmisja na www.piwna.caster.fm 

• Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 22:00 – św. 

Marcin  

• NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

– Msze św. o godz. 11:00, 12:15 i 17:30 – transmi-

sje dostępne na www.piwna.caster.fm 

 

 

POŻEGNANIE 
 

 
 

TACA DLA ŚW. MARCINA 
Ta nadzwyczajna sytuacja nie zwalnia nas z powinności 

materialnej troski o naszą świętomarcińską wspólnotę. 

Niedzielne ofiary można składać na numer konta z dopi-

skiem „ofiara”: 

14 1020 1013 0000 0502 0198 3246 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 

ul. Piwna 9/11, 

00-265 Warszawa 

PKO BP SA. 8 Oddział / Warszawa, Pl. Bankowy 2 

Bóg zapłać! 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpiwna.caster.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Ljc7cmTQALMK1hMdbIdCwEsf9I9bNmJfaYzj4XxpAe6rvRzuA1lqQYaw&h=AT183_wOgxCtplYYWg_mvspxYuaboJ7NQu5gZ8snJGT0c9j-Kglri0TJAt5HsPdtk41Rg8MAO1YGP_ctNOmatlrxF8s-lnfTQFHntKRsfCEQWihHT3m5gwWpugOet5AbEQ-7Zx1nqrNsrqCxEUMvyz4p1rd50Ul4y-afjkpyiaOUBM8Z6T2AIdz0NesSb8pA7iXpyKdGOE8KXZvbIiHMT-sRRJoEwResh8cbzR_3oKpdU_Y-IMg0k6dtq1yKPyRFlK004aGMaRrkF3QWSAeS1FBuCuoe5uPsnt2hmEGOnTknk2GN5YO52s9daqfvU60Ms7DEpuCNQ0-DP8qC4poZBFojI2WTJjp-G1t_mSXMaEGA4CyrmnI5VZ6Uobw1mqbhyMOVX2WHNENGjmn_5dAuDTWUzOZ6vBwKErbkPYuNA0qTRSVYHT7z3MxfFTxpfImJuAGtjFC8Mghxe5nRxhtmeWRxsr1DVamkPMUPeqmhtHsLmJJ3oDFm7l8MQzo0tJglCqdVWUw3xuuU1Lt8lGBFRrDpe5IFVa4jtA00K0SNK3jdYKZBsN6yEGJ0EPFiLmlxC-l-OW0nylXPnLFZJdrdRi0nMWPpJG2xsNrgRNVdqr0QdP7vvAKY_4nASvDPBJ6hi0QV
https://www.youtube.com/channel/UCvhttJ-4OmI0Re4IEJBbciw
http://piwna.caster.fm/
https://www.youtube.com/channel/UCvhttJ-4OmI0Re4IEJBbciw
http://piwna.caster.fm/
https://www.youtube.com/channel/UCvhttJ-4OmI0Re4IEJBbciw
https://www.youtube.com/channel/UCvhttJ-4OmI0Re4IEJBbciw
http://piwna.caster.fm/
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POŻEGNANIE 
 

 
 

Stanisław Luft urodził się 28 sierpnia 1924 w Kolnie.  

W okresie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajo-

wej (pseud. Lech). Brał udział w powstaniu warszawskim. 
 

Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej  

w Warszawie (1952). Uzyskiwał kolejne stopnie naukowe 

– w 1966 doktora na Akademii Medycznej w Katowicach 

i w 1980 doktora habilitowanego w Instytucie Reumato-

logii w Warszawie. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk 

medycznych. Specjalizował się w zakresie chorób we-

wnętrznych i reumatologii. 
 

Zawodowo związany był przez kilkadziesiąt lat z Instytu-

tem Reumatologicznym im. prof. dr hab. med. Eleonory 

Reicher. Został członkiem Polskiego Towarzystwa Reu-

matologicznego. Przez ponad 50 lat wykładał również 

medycynę pastoralną w Wyższym Metropolitalnym 

 
 
1 https://episkopat.pl/komunikat-rady-stalej-konferencji-episko-
patu-polski-4/ 
2 https://archwwa.pl/aktualnosci/kard-nycz-udzielil-dyspensy-
od-obowiazku-niedzielnego-udzialu-we-mszy-swietej/; 
https://diecezja.waw.pl/6899 

Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest autorem naj-

lepszego podręcznika z tej dziedziny pt. ”Medycyna Pa-

storalna”, wydanego w 2002 r. przez Wydawnictwo 

Archidiecezji Warszawskiej. 
 

Przez wiele lat, wraz ze swą małżonką Barbarą, prowadził 

zajęcia w ramach przygotowań do sakramentu małżeń-

stwa w swej parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Warszawie. 
 

W 2013 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodze-

nia Polski, przyznany mu przez Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego. Przez św. Jana Pawła II został uhonoro-

wany papieskim orderem „Pro Ecclesia et Pontifice”, 

a kard. Kazimierza Nycza medalem „Zasłużony dla Archi-

diecezji Warszawskiej”. 

Za: ekai.pl 

Pogrzeb śp. Stanisława Lufta odbył się 14 marca. 
 

 

APEL KIK  

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 

ZDROWIE I ŻYCIE WSPÓŁOBYWATELI 
 

13 marca 2020 r. 
 

Szanowni Państwo, Członkowie Klubu, Przyjaciele! 
 

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia 

(WHO) pandemią wirusa COVID-19, ogłoszonym na terenie 

Polski przez Ministra Zdrowia stanem zagrożenia epidemicz-

nego i ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń do 50 

osób, w poczuciu odpowiedzialności oraz zgodnie z reko-

mendacjami specjalistów i administracji państwowej, Zarząd 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie apeluje o ścisłe 

stosowanie się do zaleceń instytucji publicznych oraz po-

wstrzymanie się od udziału w spotkaniach, wydarzeniach, 

podróżach, zgromadzeniach.  
 

Nawiązując do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episko-

patu Polski1 oraz dekretów warszawskich biskupów o dys-

pensie2, a także Komunikatu Przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski z dnia 13 marca3, wzywamy do czasowego 

zrezygnowania z uczestnictwa w nabożeństwach i Mszach 

świętych w naszych świątyniach.  
 

Czas, który poświęcamy zwykle niedzielnej Eucharystii, 

spędźmy na rodzinnej modlitwie, uczestnicząc w Mszy świę-

tej poprzez radio, telewizję lub Internet oraz czytając i roz-

ważając Słowo Boże. Na naszej stronie internetowej 

(www.kik.waw.pl) i w mediach społecznościowych 

3 https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-stosujmy-sie-
rozporzadzenia-organow-panstwowych-by-na-mszy-sw-w-
kosciolach-przebywalo-do-50-osob/ 
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(www.facebook.com/KIK.warszawa/) udostępnimy transmi-

sję z Mszy świętej w warszawskim kościele św. Marcina, która 

rozpocznie się w niedzielę 15 marca o godzinie 11.00. 
 

Sytuacja, w której wszyscy się znajdujemy, jest trudnym 

sprawdzianem, który zweryfikuje naszą społeczną odpowie-

dzialność i troskę o dobro wspólne. Nasze decyzje  

o pozostaniu w domach stają się dziś nie tylko sprawą oso-

bistej pobożności czy troski o własne zdrowie, lecz także 

miarą naszej odpowiedzialności za całą wspólnotę i gotowo-

ścią odpowiedzialnej współpracy z instytucjami walczącymi 

o opanowanie epidemii.  
 

Pamiętajmy, że w tym trudnym czasie różne formy izolacji 

stają się formą miłości bliźniego, postawą odpowiedzialności 

za dobro, zdrowie i życie innych, szczególnie za najsłabszych, 

najstarszych, chorych i ubogich.  
 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 

KIK WSPIERA! 
 

 
 

Są wśród nas i w naszym otoczeniu osoby starsze, z najwyż-

szej grupy ryzyka, które szczególnie potrzebują wsparcia, 

a okres kwarantanny i izolacji jest dla nich najbardziej do-

tkliwy. Specjalnie z myślą o nich młodzi członkowie Klubu 

Inteligencji Katolickiej zorganizowali skoordynowaną po-

moc. 
 

Bardzo prosimy o: 

– informację o chęci włączenia się w niesienie pomocy; 

– zgłaszanie się osób potrzebujących wsparcia lub wskaza-

nie informacji o takich osobach. 
 

W marcu i kwietniu wolontariusze dzwonili do wielu naszych 

klubowych przyjaciół, seniorów i członków KIK-owskiej spo-

łeczności. Wiemy jednak, że sami nie dotrzemy do wszyst-

kich, którzy mogą potrzebować pomocy i naszej uwagi. 
 

Myślimy o wsparciu w robieniu zakupów, wyrzucaniu śmieci 

czy wyprowadzeniu psa; rozmowach/czytaniu; pomocy tech-

nicznej przy obsłudze komputera i komunikatorów; dostar-

czaniu informacji np. o Mszach transmitowanych przez 

środki masowego przekazu oraz w internecie; czy pomocy 

przy wyjściach z domu o ile te są koniecznością; oraz innych 

aktywnościach, które okażą się potrzebne. 

Zapraszamy na grupę na Facebooku, w której koordynujemy 

nasze działania, dzielimy się zadaniami i rozmawiamy  

o tym, jak możemy skutecznie pomagać. 

https://www.facebook.com/groups/569806150299523/ 
 

Zgłoszenia można kierować także na adres mailowy:  

wsparcie@kik.waw.pl  

lub pod numer telefonu: 506-002-003. 

Zespół SZeW KIK 

 
 

WSPÓLNOTY POMOCY 

 
Począwszy od marca 2020 roku w Polsce (tak jak i w innych 

krajach świata) realnym zagrożeniem stała się pandemia ko-

ronawirusa SARS-CoV-2. W tym trudnym czasie zagrożenia, 

w którym wiele osób, w zdecydowanej większości osób star-

szych oraz osób, które utraciły pracę, potrzebuje i będzie po-

trzebowało pomocy i wsparcia, uruchamiamy inicjatywę 

Wspólnoty Pomocy. Istotą przedsięwzięcia jest zbudowanie 

trwałej, możliwie gęstej sieci lokalnych gniazd (wspólnot) 

pomocy opartych o parafię, jako koordynatora łączącego 

potrzebujących (zagrożonych, izolowanych, samotnych, 

ubogich) z tymi osobami i instytucjami, które gotowe są 

nieść im podstawową pomoc w zakresie wsparcia organiza-

cyjnego, duchowego, emocjonalnego, jak i materialnego. 
 

Dlaczego uważamy, że to parafie powinny stać się lokalnymi 

centrami koordynującymi pomoc? Dlatego, że po pierwsze 

parafie w obrębie konkretnego terytorium skupiają zróżni-

cowane grupy społeczne i w dużym stopniu wiedzą, kto po-

trzebuje pomocy. Po drugie parafia ma zazwyczaj zaplecze 

logistyczne (sala, samochód). Po trzecie wokół parafii zgro-

madzonych jest dużo grup/wspólnot zrzeszających wiele za-

angażowanych osób. Po czwarte parafia jest instytucją 

zaufania publicznego posiadającą misję niesienia miłosier-

dzia i obrony godności człowieka. 

https://www.facebook.com/groups/569806150299523/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBT1DQKPE5jDwzWXjVsdr6KqQJIlKcrXuNrjJQieW5Vkoy77aF3t3Zz-e1pToQRB-zYSh_qvQ5tc7ghNtSum7k9f62tgJOYbUwac3db0fPzxjclmLfuX8Uj642ywPCXnv5sl0CkYVU-BRtWXj1VuHsHj3_3VTBSInfE_heXM8ovyud2PnJ3B3r_etqBuda4mYPo7RT-0I7qEyyCf1YG87ISyk6YF1w1KO-R1HIq8RgurJqQGg2yeqfo65p4ayX6wdjSi5xWyuhdFF2X5kyBNg6eQpLJuh21u1lTJgT5u_NgaZJa9_JoizC70VWzVpaB2PsmTPQI4W8ejQdhctQ4_bsXWQ&__tn__=K-R
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Wierzymy, że te cztery cechy powodują, że parafie są natu-

ralnymi miejscami do podjęcia roli koordynacyjnej w ogól-

nopolskim systemie oddolnej pomocy uzupełniającej 

działania realizowane przez administrację państwową. 
 

Rolą Wspólnoty Pomocy jest zachęcenie parafii, dostarcze-

nie im narzędzi i metodologii oraz koordynacja procesu bu-

dowania lokalnej sieci wsparcia. Wszystkich chętnych 

do współpracy zapraszamy do kontaktowania się z nami. 
 

 
 

Rekomendacja Metropolity Warszawskiego 

Nasza inicjatywa realizowana jest w pełnym porozumieniu  

z Archidiecezją Warszawską, a wspiera ją osobiście metropo-

lita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.  
 

Organizatorami Wspólnot Pomocy są: Klub Inteligencji Ka-

tolickiej w Warszawie, Fundacja STOCZNIA, Fundacja Most 

Solidarności oraz Muzeum Ks. Jerzy Popiełuszko. 
 

www.wspolnotypomocy.pl 
 

KIK-OWSKIE WIECZORYNKI 
 

Wieczorynki to cykl o walorze edukacyjno-rozrywkowym, 

transmitowany na żywo w grupie na Facebooku: KIK - Klub 

Inteligencji Katolickiej.  
 

W tych ramach w ciągu dwudziestu minut, chętni dzielą się 

częścią swojego świata. Następnie odpowiadają na pytania, 

które znajdują się w komentarzach, bez ograniczeń czaso-

wych i zdarza się, że gawęda nie ma końca. Tematy Wieczo-

rynek są bardzo różne, wszystko zależy od ochotnika. 

Dotychczas Święcik opowiedział nam jak być kolekcjonerem 

kapsli, Ignacy Dudkiewicz traktował o etyce transplantacji, 

Piotr Ciacek przemawiał na temat “Myślenie jednak boli – 

czyli o tym, dlaczego nie chcemy myśleć, a Misza 

Tomaszewski mówił o ukrytym programie wychowawczym 

szkoły. Jan Chmielewski Gill opowiedział nam o drodze 

jaką pokonują śmieci od kosza do oceanu. Janek Murawski 

zorganizował pokaz online magii i iluzji. Ryba opowiedziała 

o wolontariacie w szpitalu u podnóża Kilimandżaro. Marynia 

Deskur mówiła nam po co w ogóle czytać książki. Michał 

Woźniak zdradzał kulisy pracy w Operze. Julek Rudziński 

rozprawiał się ze stereotypami na temat pszczół miodnych 

i dzikich. Mateusz Zabłocki opowiadał o wyprawie wspi-

naczkowej do Kirgistanu, a Szymon Święcicki o białych pla-

mach na mapie. Staś Łoskot mówił o tym jak zrobić samemu 

narty. Kuba Kiersnowski opowiedział o idei i praktyce 

„Wspólnot Pomocy”. Święcik ponownie tym razem o feno-

menie gier planszowych w Polsce, Masza o podróży przez 

mongolski step, a Ernest Małkiewicz o architekturze sakral-

nej w PRL. Wieczorynki wracają na ekrany po Świętach.  
 

 
 

Warto zatem dołączać do grupy KIK-u na Facebooku, gdzie 

łączymy się w tym trudnym czasie. Zapraszamy do śledzenia 

Wieczorynek, które będą się pojawiały wraz z nowymi ochot-

nikami! 

Franek Łoskot 

 

SEKCJA RODZIN 
Nowe grupy 

Tej wiosny zaplanowaliśmy otwarcie aż trzech nowych grup. 

W chłodny marcowy weekend 7-8 marca w Starej Dąbrowie 

odbył się dwudniowy wyjazd dla dzieci, rodziców i wycho-

wawców, inicjujący powstanie grupy 87, która przyjęła nazwę 

Melianie. Spotkanie prowadziły koordynatorki nowej 

grupy: Kasia Zakroczymska wraz z Anielą Chankowską, 

które przez wiele miesięcy intensywnie pracowały z kadrą 

grupy nad kwestiami programowymi, szkoleniowymi i orga-

nizacyjnymi. Kadrę nowej grupy tworzą: Basia Olszewska, 

Jana Wędrychowska, Tosia Woźniak, Kuba Feleszko i Wi-

tek Kraszewski. Nowej grupie życzymy wzrastania w wierze 

i przyjaźni. Bardzo dziękujemy nowym wychowawcom za ich 

http://stocznia.org.pl/
http://mostsolidarnosci.org/
http://mostsolidarnosci.org/
http://muzeumkspopieluszki.pl/
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dotychczasową pracę i zaangażowanie, życzymy Wam sił 

i wytrwałości w nowych rolach, a także radości i satysfakcji!  
 

Kolejne wyjazdy inicjujące powstanie grupy nr 88 i 89 były 

zaplanowane w pod koniec marca. Z powodu sytuacji epide-

miologicznej wyjazdy zostały przesunięte wstępnie na ko-

niec maja, ale ostateczne daty oczywiście uzależnione są od 

tego, kiedy zostaną zniesione ograniczenia związane  

z epidemią. 
 

 
Otwarcie grupy SR Melianie. 

 

Bieżąca praca Zarządu SR 

Zarząd SR spotkał się 9 marca i przyjął projekt budżetu 

przedstawiony przez Skarbnika SR, Monikę Krzyżanowską. 

Kolejne spotkania odbywają się już online.  

Przedstawiciele Zarządu spotkali się z kadrami wszystkich 

trzech nowych grup, a wcześniej zapoznali się z przygotowa-

nymi przez nie programami. Odbyło się również spotkanie 

online ze Starszyzną Plemion – Kamilą Dembińską  

i Joanną Czaputowicz-Kopyt. 
 

Zmiany w harmonogramie pracy Sekcji Rodzin związane 

ze stanem epidemii 

Z oczywistych powodów byliśmy zmuszeni odwołać nie tylko 

wyjazdy inicjujące powstanie nowych grup, ale i kilka innych 

ważnych wydarzeń: nie odbyły się wielkopostny dzień sku-

pienia w Laskach oraz rekolekcje dla wychowawców, w mar-

cowej Mszy sekcyjnej mogliśmy uczestniczyć za 

pośrednictwem Internetu. Grupy zawiesiły oczywiście spo-

tkania. Czekamy na decyzje władz uczelni dotyczące ewen-

tualnego przedłużenia roku akademickiego, które mogą 

mieć wpływ na daty obozów.  

Zachęcamy wszystkich do udziału we Mszy świętej odpra-

wianej przez naszych duszpasterzy na Piwnej. Transmisje 

wszystkich Mszy niedzielnych oraz Mszy w dni powszednie 

o godz. 17.30 dostępne są na stronie piwna.caster.fm  

Otoczmy troską i modlitwą osoby potrzebujące pomocy  

z naszej wspólnoty, sąsiedztwa, miasta. 

W tej niezwykłej sytuacji pozdrawiamy wszystkich serdecz-

nie, życzymy zdrowia i pogody ducha.  

Anna Sikorska  

w imieniu Zarządu Sekcji Rodzin 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

W tych trudnych dniach musimy podjąć wiele decyzji  

i skorygować działalność Sekcji. Już wiemy, że w tym roku 

nie zawieziemy paczek dla kombatantów i Rodaków na 

Wileńszczyźnie. Od kilku lat prowadzimy tę akcję, 

która wpisała się na stałe w kalendarz pomocy dla tej grupy 

osób. W związku z tym zmieniliśmy formułę wsparcia. 

Nie chcemy pozostawić ich bez żadnej pomocy. Nie zbie-

ramy paczek rzeczowych, ale kontynuujemy zbiórkę finan-

sową.  
 

Zebrane środki przekażemy współpracującej z nami fundacji 

w Podbrzeziu, która na miejscu zakupi najpotrzebniejsze 

produkty, a wolontariusze z zespołu „Randeo Anima” dostar-

czą je do potrzebujących.  
 

Przedłużyliśmy naszą akcję do 27 kwietnia. Wszystkich, któ-

rzy chcą wspomóc naszych Rodaków na Wileńszczyźnie, pro-

simy o dokonywanie wpłat na rachunek Sekcji: 

69 1560 0013 2000 1706 4454 5706, tytuł wpłaty: „Daro-

wizna na cele statutowe – Paczka na Wileńszczyznę”. KIK jest 

Organizacją Pożytku Publicznego, więc taka darowizna pod-

lega odliczeniu od podstawy opodatkowania.  
 

Na dzień dzisiejszy (7 kwietnia) nie odwołujemy naszej 

czerwcowej wyprawy na Litwę, ale decyzję o realizacji wy-

jazdu podejmiemy wtedy, kiedy będziemy pewni, że nie na-

razi to uczestników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

Ostateczną decyzję przekażemy Państwu najpóźniej na mie-

siąc przed planowanym wyjazdem.  
 

W zeszłym roku podczas spotkania z władzami Klubu Prezy-

dent Warszawy wyraził zainteresowanie wsparciem ważnego 

projektu jakim jest pobyt w Polsce uczniów i nauczycieli 

Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska. Nie-

stety kilka dni temu otrzymaliśmy od władz miasta powtórną 

odmowę wsparcia tegorocznego projektu białoruskiego. Nie 

wiemy, czy i w jakiej formie uda się w ogóle kontynuować 

ten projekt.  
 

Kilka miesięcy temu został zlikwidowany Departament Po-

mocy Humanitarnej KPRM, dzięki któremu dwukrotnie uzy-

skaliśmy środki na realizację projektu pomocy dla dzieci 

poległych i rannych żołnierzy walczących z rosyjską agre-

sją na Ukrainie. Zwróciliśmy się do różnych fundacji o wspar-

cie, ale w obecnej sytuacji możemy się spodziewać, że może 

być ono bardzo ograniczone. Wtedy postaramy się z wła-

snych środków zorganizować chociaż jeden turnus dla tych 

dzieci.  
 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i komunikatem Zarządu 

Klubu zrezygnowaliśmy z tradycyjnych spotkań Sekcji, w tym 

z planowanego kilka dni temu Walnego Zebrania. 

W związku z tym z obecnym składem Zarządu Sekcji będzie-

cie musieli jeszcze trochę wytrzymać.  

 

http://piwna.caster.fm/?fbclid=IwAR0XF8HtqCrR81EkY0S93l0V5FjCDaFusIeuQmBR4EgRSivLQ-ruYVBGXyU
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Kochani,  

to, że Sekcja formalnie nie działa, nie powinno być przez nas 

traktowane jako zaprzestanie wszelkiej działalności. Bardzo 

wszystkich proszę, aby właśnie teraz każdy z nas rozejrzał się 

w najbliższej okolicy, wśród rodziny, sąsiadów, wśród bliż-

szych i dalszych znajomych czy nie ma kogoś, komu trzeba 

pomóc. Może trzeba komuś zrobić zakupy, może wyprowa-

dzić psa, albo po prostu zatelefonować, porozmawiać. 

Szczególnie osoby starsze, które na pewno powinny unikać 

kontaktu bezpośredniego bardzo potrzebują właśnie takiej 

rozmowy, takiego poczucia, że jest ktoś, kto o nich myśli.  
 

Pozdrawiam i łączę się ze wszystkimi w modlitwie 

Marek Kielanowski  
 

 

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
 

Wolne miejsca na szkierach 

Nasze zapisy na obozy cały czas trwają. Mimo zapełnionych 

większości obozów mamy jeszcze wolne miejsca na liście ja-

dących na Rejs w Szwecji. Serdecznie zapraszamy tych, któ-

rzy dotychczas nie mieli okazji zapisać się na ten Rejs. 

Przeznaczony jest on dla młodzieży między 16 a 20 rokiem 

życia. Zapraszamy na naszą stronę – santa-maria.pl i zapisa-

nia się na nasze obozy. 
 

Remonty na Krakowiaków 

Wiosna to czas remontów i przygotowań do sezonu. Będąc 

pełnymi optymizmu na uporanie się z obecną sytuacją, a jed-

nocześnie zatroskani o nasze zdrowie, wprowadzamy nowe 

zasady (do odwołania) dotyczące remontów: 

● Ograniczamy do minimum liczbę osób będących na te-

renie Krakowiaków i Wolicy; 

● Przebywanie na terenie naszych ośrodków możliwe jest 

wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu chęci przy-

jazdu. Adams koordynuje przyjazdy wszystkich chęt-

nych do Wolicy oraz na Krakowiaków. Kontaktujcie się 

z nim telefonicznie, poprzez mail (santama-

ria@kik.waw.pl) lub na Facebooku. Aktualny grafik „od-

wiedzin” ośrodków znajdziecie na naszej stronie 

internetowej; 

● Wszystkich podróżujących na Krakowiaków i do Wolicy 

zachęcamy do przyjeżdżania samochodami, rowerami, 

hulajnogami, unikając środków transportu zbiorowego; 

● Komplet zasad dotyczących bezpieczeństwa znajdziecie 

na naszej stronie internetowej. 

W najbliższym czasie przygotujemy również listę prac do wy-

konania przed sezonem. Dzięki temu każdy będzie mógł 

zgłosić się do konkretnych prac. 

Pomóżcie nam bezpiecznie przygotować się do sezonu!  
 

 
 

Santa Maria w aktualnej sytuacji 

Z przykrością dowiadujemy się o kolejnych przypadkach za-

chorowań i powikłań związanych z panującą na świecie,  

i w Polsce, pandemią. Już 11 marca podjęliśmy decyzję, za 

rekomendacją zarządu KIK-u, o odwołaniu naszych najbliż-

szych wydarzeń i spotkań. Walne statutowe, ogłaszane  

w poprzednim Informatorze, zostało odwołane i zostanie 

ponownie zwołane, kiedy będzie to możliwe. O terminie po-

informujemy przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedze-

niem. Odwołane jest również nasze spotkanie otwierające 

sezon na początku kwietnia, w naszym hangarze remonto-

wym przy Krakowiaków.  
 

Terminy i fakt odbywania się obozów w Akcji letniej, w lipcu, 

póki co nie ulegają zmianie. Mamy szczerą nadzieję, że nasze 

obozy będą mogły się odbyć bez przeszkód. O wszystkich 

zmianach będziemy na bieżąco informować – na naszej stro-

nie, newsletterem, na Facebooku i w Informatorze. 
 

Jednocześnie apelujemy do wszystkich, aby zostali w do-

mach i stosowali się do wszystkich zaleceń rządu i służb sa-

nitarnych. 
 

Polecamy uwadze akcję KIK Wspiera, organizowaną przez 

członków KIK-u, więcej informacji na stronie kik.waw.pl 
 

Zarząd KŻ Santa-Maria 

Adams, Dominik, Michał, Tusia, Zachary 

 

 

DZIAŁANIA HUMANITARNE KIK 
 

Z powodzeniem zakończyliśmy implementację projektu 

“Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis” finanso-

wanego przez Agencję Rozwoju Międzynarodowego  Sta-

nów Zjednoczonych (USAID). Projekt był realizowany od 

13 września 2019 r. we współpracy z organizacjami 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby przekazać 1% podatku dla 

naszej Sekcji, to prosimy o wpisanie w swojej rocznej de-

klaracji podatkowej w rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 

1% PODATKU nr KRS KIK-u 0000034785.  

WAŻNE - trzeba też podać cel szczegółowy  

– Sekcja Wschodnioeuropejska, bez tego dopisku pie-

niądze nie trafią na nasze konto. 

mailto:santamaria@kik.waw.pl
mailto:santamaria@kik.waw.pl
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partnerskimi  STEP–IN oraz Fundacją Solidarności Międzyna-

rodowej.  
 

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do pod-

stawowej opieki zdrowotnej przesiedlonym Irakijczykom 

oraz społecznościom przyjmującym zamieszkującym  

w gubernatorstwach Iraku w Erbilu i Dohuku. 
 

 
 

Działania były realizowane w obozie dla wewnętrznie prze-

siedlonych w Dawoodia, w którym nasz partner lokalny – or-

ganizacja STEP IN – jest głównym odpowiedzialnym za 

dostarczanie opieki medycznej, kilku lokalizacjach w prowin-

cji Dohuk, do których codziennie docierał nasz mobilny ze-

spół medyczny oraz w Ozal City na przedmieściach Erbilu, 

gdzie partner prowadzi gabinet fizjoterapeutyczny.  
 

 
 

Konsultacjom medycznym towarzyszyło zapewnienie do-

stępu do badań laboratoryjnych, testów biochemicznych 

oraz antybiotykowych tekstów odpornościowych. Ponadto 

pacjenci mogli skorzystać z konsultacji specjalistycznych  

w tym ginekologicznych, fizjoterapeutycznych, psychiatrycz-

nych oraz psychoterapeutycznych. Dodatkowo, w obozie 

Dawoodia, pracownicy socjalni prowadzili edukację zdro-

wotną odwiedzając gospodarstwa domowe oraz sprawdza-

jąc stopień odżywienia dzieci poniżej 5 roku życia. W ramach 

projektu oferowaliśmy również indywidualne wsparcie dla 

pacjentów wymagających dalszego, niejednokrotnie skom-

plikowanego i kosztownego leczenia, wysyłając ich na spe-

cjalistyczne operacje, zaopatrując w protezy czy aparaty 

słuchowe.  

 
 

Przez 7 miesięcy w naszych klinikach odbyło się 7880 kon-

sultacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej,  

620 konsultacji psychiatrycznych i sesji psychoterapeutycz-

nych, 1670 pacjentów skorzystało z konsultacji fizjoterapeu-

tycznych, 46 pacjentów otrzymało szansę na kontynuację 

leczenia oraz zakup specjalistycznego sprzętu.  
 

Mając dostęp do szerokiej gamy środków diagnostycznych i 

terapeutycznych byliśmy w stanie zidentyfikować potrzeby 

poszczególnych pacjentów i skutecznie na nie odpowie-

dzieć, zapewniając trwałe efekty zdrowotne dla poszczegól-

nych osób, a w dalszej kolejności dla ich rodzin oraz całych 

społeczności.  
 

 
 

Dziękujemy naszym partnerom: STEP -IN oraz Fundacja So-

lidarności Międzynarodowej za owocną współpracę. 
 

Nie opuszczamy jednak Iraku. Od kwietnia kontynuujemy 

działania medyczne w ramach kolejnego projektu współfi-

nansowanego w ramach programu polskiej współpracy roz-

wojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Monika Grzelak 

Koordynatorka projektów humanitarnych KIK 

 

MAM POMYSŁ 2019/2020 
 

Klub wspiera projekty młodzieży w wieku szkolnym 

Pandemia jest zarówno zagrożeniem, jak i szansą dla naszej 

polskiej wspólnoty, ale również tej ludzkiej w wymiarze glo-

balnym. W obecnych czasach szczególnie odczuwamy jak 
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bardzo zależymy od siebie i w jakim stopniu stanowimy 

wspólnotę. Doświadczamy, że nasza mentalność i postawa 

mają wpływ na życie innych również w wymiarze globalnym. 

Uświadamiamy sobie, że mamy wpływ na życie innych, bez 

względu czy są z innej szkoły, innego miasta albo mieszkają 

we Włoszech, Hiszpanii czy Chinach. Dziś jest szczególny 

czas, w którym możemy działać ograniczając wyjścia z domu, 

szyjąc maseczki dla heroicznie walczących z pandemią leka-

rzy, robiąc zakupy dla osób starszych, myjąc ręce, ale możli-

wości okazania solidarności i wsparcia jest o wiele więcej.  
 

Zachęcamy Was do angażowania się we wszelkie działania 

budowania wspólnoty lokalnej, narodowej i globalnej,  

a także okazywania solidarności. W działania, które nie będą 

narażać Waszych bliskich na zachorowanie, a szczególnie 

Waszych dziadków, babcie i rodziców. Do tego serdecznie 

Was zachęcamy. Okazujmy sobie miłość w czasach pande-

mii. 
 

Zapraszamy Was do inicjatywy i działania w ramach naszego 

konkursu. Nadal możecie składać wnioski. Jeszcze posia-

damy środki na wsparcie przynajmniej jednego projektu, ale 

być może okoliczności pozwolą nam przyjąć ich więcej. Zda-

jemy sobie sprawę, że nie jest to dla Was czas wakacji, ale 

pracy w trudnych warunkach i nauczania zdalnego, do któ-

rego wiele szkół i nauczycieli nie jest przygotowana.  

Te trudne czasy są motywacją i inspiracją do kształtowania  

i rozwijania ważnej umiejętności współpracy i zrozumienia, 

że należymy do wspólnot, które sami kształtujemy i współ-

tworzymy.  
 

Obecnie wspieramy siedemnaście projektów: What’s Next 

Meeting – organizacja konferencji, Młodzi Polscy Ekonomi-

ści, Festiwal podróżniczy, TechSesh, Mimesis – protezy bio-

niczne, socialON mediaOFF, Cupless, Warszawskie Targi 

Wolontariatu, Na szlaku historii Bitwy pod Olszynką Gro-

chowską, Festiwal Artystyczny Zamoyskiej Awangardy, 

Warsztaty teatralne, Teencrunch, Kolejowa Mapa Polski, 

Rozczesani, Stolarskie rękodzieło i I Bieg Wolontariusza. 
 

Zapraszamy Was do zgłaszania się. Będziemy Was wspierać. 

Czekamy na Wasze pomysły. Szukajcie inspiracji. Projekt 

składajcie na formularzu zgłoszeniowym, a jego niepodpi-

saną wersję wyślijcie mailem na adres mampo-

mysl@kik.waw.pl. Zachęcamy do przeczytania regulaminu. 

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 

 

 

MAGAZYN KONTAKT 
 

Jest już dostępny 

nowy, 42. papierowy 

numer Kontaktu. Kiedy 

szedł do druku, słowa 

na „k” nie było jeszcze 

w naszych słownikach. 

Cóż za zrządzenie 

losu, że w trakcie pan-

demii promujemy nu-

mer zatytułowany 

„Prawdziwa cywilizacja 

śmierci”, nie pisząc 

w nim ani słowa o ko-

ronawirusie.  
 

O czym więc piszemy?  

O sprawach życia i śmierci: o stanie polskiej psychiatrii, 

o (nie)bezpieczeństwie na drogach, o przemocy domowej, 

o depresji wśród młodzieży. Zastanawiamy się, co tak na-

prawdę znaczy „być za życiem”.  
 

Czy to ważne w obliczu tego, z czym mierzy się teraz Polska 

i reszta świata? Bardzo! Ważne tematy nie mają kwaran-

tanny. Koronawirus nie sprawia, że problemy polskiej psy-

chiatrii, problem bezpieczeństwa na drogach czy katastrofa 

klimatyczna znikają z naszego życia tylko dlatego, że znik-

nęły z pierwszych stron gazet. 

Wiemy, że w tym trudnym czasie może nie być to łatwa lek-

tura. Ale teksty ku pokrzepieniu także obiecujemy. Wiele 

z nich znajdą państwo w 40. numerze pt. „Kryzys wyobraźni”. 

Archiwalne i nowe teksty będą pojawiać się na naszej stronie 

internetowej www.magazynkontakt.pl.  
 

Nowy numer można kupić przez internet na: www.sklep.ma-

gazynkontakt.pl.  

Ze względów bezpieczeństwa wszyscy staramy się ograni-

czać wychodzenie z domu. Dlatego każdemu, kto kupi nu-

mer, wyślemy od razu PDF, a numer papierowy doślemy, 

jak tylko minie okres kwarantanny. To samo dotyczy nume-

rów archiwalnych. 
 

Tymczasem zapraszamy do lektury wstępniaka numeru. 

Autorem okładki jest Kuba Mazurkiewicz. 
 

„Kto broni życia”? 

To nie jest numer o antykoncepcji, zapłodnieniu in vitro 

ani o eutanazji. Nie jest to także numer o aborcji. 

Nie chcemy w nim roztrząsać naszych poglądów 

na te sprawy i przytaczać dobrze znanych, powtarzanych 

do znudzenia argumentów. Bynajmniej nie dlatego, że uwa-

żamy te tematy za niewarte uwagi. Przeciwnie – wielokrotnie 

zabieraliśmy już głos w tych dyskusjach i z pewnością bę-

dziemy zabierać go dalej. Jednak nie w numerze, który trzy-

mają Państwo w rękach. 

https://www.facebook.com/mampomysl
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Dlaczego więc postanowiliśmy zatytułować go „Prawdziwa 

cywilizacja śmierci”? Nasz pomysł wykiełkował z prostego 

spostrzeżenia, że powiedzieć dziś w Polsce „za życiem” zna-

czy tyle, co „za całkowitym zakazem aborcji”. Prawicowym 

środowiskom (a także kościelnym, w tym licznym biskupom) 

udało się przekonać większość z nas, że życie to przede 

wszystkim życie nienarodzone. Niezwykle szeroka kategoria 

została skutecznie sprowadzona wyłącznie do życia na eta-

pie zygoty i embrionu. Dosyć wybiórczo, naszym zdaniem – 

zbyt wybiórczo. 

Problem zawłaszczenia pojęcia „życie” przez ruchy „pro-life” 

jest od dawna obecny w dyskusji o kształcie prawa regulują-

cego sprawy związane z prawami reprodukcyjnymi. Zwolen-

nicy liberalizacji tych przepisów podkreślają, że walcząc 

o bezwzględne prawo do życia nienarodzonych, często za-

pomina się o osobach w ciąży. Nam jednak chodzi o znacz-

nie więcej. Chcemy zwrócić uwagę, że „bycie za życiem” 

nie musi, a nawet nie powinno odnosić się wyłącznie 

do spraw i praw reprodukcyjnych. 

Czy aborcja to rzeczywiście jedyna sprawa o wadze życia 

i śmierci, jaka toczy się na naszych oczach i wymaga publicz-

nej debaty? Czy chcemy godzić się na przyznanie osobom 

zaangażowanym w walkę o zaostrzenie prawa antyaborcyj-

nego ekskluzywnego prawa do określania się mianem 

„obrońców życia”? A co z obroną innych żyć, narodzonych 

żyć, przykrytych wzniosłymi hasłami i krwawymi banerami? 

W Polsce na drogach giną rocznie trzy tysiące osób, około 

pięciu tysięcy popełnia samobójstwa, setki kobiet doświad-

czają przemocy domowej. Umieramy przez tragiczną opiekę 

zdrowotną, przez brak wsparcia psychologicznego i psychia-

trycznego, przez smog i utonięcia. Ponadto uparcie odrzu-

camy realne działania polityczne na rzecz walki z katastrofą 

klimatyczną, za nic mając życie przyszłych (lecz wcale nieod-

ległych od naszych czasów) pokoleń. Polscy politycy udo-

wodnili także, że nie jest im bliska idea niesienia pomocy 

osobom umierającym codziennie na szlakach uchodźczych. 

Oczywiście, nie sposób „być za życiem” zawsze i wszędzie, 

nie sposób stać na wszystkich frontach walki o większą spra-

wiedliwość i o lepszy świat (zakładając, że o to właśnie chcą 

walczyć tak zwane osoby pro-life). Niestety jednak okazuje 

się, że tym, którzy uznają się za stojących „za życiem”, często 

zaskakująco łatwo przychodzi skazywać na śmierć. Bo 

czy postulując zamknięcie europejskich granic, nie stajemy 

się współodpowiedzialni za całe rodziny uchodźców 

i uchodźczyń tonące w Morzu Śródziemnym? Czy biorąc 

udział w nagonce na osoby nieheteronormatywne – 

albo chociażby milcząco na nią przyzwalając – nie bierzemy 

na siebie części odpowiedzialności za fakt, że tak wiele nale-

żących do tej grupy osób podejmuje próby samobójcze? 

Czy przecząc, w imię bieżących interesów ekonomicznych, 

potrzebie odejścia od energetyki węglowej, nie przyczy-

niamy się do pogłębienia kryzysu klimatycznego, uniemożli-

wiającego ludziom życie na coraz większych obszarach 

naszej planety? 

Gdy chodzi o jednostkowe postawy, sytuacja nie jest zero-

jedynkowa, nie zawsze ci, którzy popierają delegalizację 

aborcji, mają antyuchodźcze poglądy czy opowiadają się 

przeciwko ochronie praw mniejszości seksualnych. 

Nam nie chodzi zresztą o rozliczanie Kowalskiego z tego, 

na której demonstracji był, a na której nie. 

Co innego jednak politycy i inne osoby publiczne, w tym 

przedstawiciele Kościoła hierarchicznego. Zbijanie kapitału 

politycznego na grze emocjami, cyniczne wykorzystywanie 

grup dyskryminowanych jako kozłów ofiarnych czy uciekanie 

od ważnych, ale trudnych tematów – to praktyki o zupełnie 

innej wadze niż post na fejsie Kowalskiego. Tak samo wy-

gląda sprawa jeśli chodzi o media – kryzys klimatyczny stał 

się gorącym tematem mniej więcej rok temu, wcześniej mo-

gliśmy co najwyżej pomarzyć o porządnym materiale 

o tej sprawie na pierwszych stronach gazet. Kwestia smogu 

pojawia się głównie w sezonie zimowym. Informacje o tym, 

ile osób w kryzysie bezdomności zamarzło na ulicach, poda-

wana jest razem z prognozą pogody. Jako obywatele i me-

dia, a zatem jako społeczeństwo, nie tylko zgodziliśmy się 

na to, aby środowiska antyaborcyjne zawłaszczyły wartość 

obrony życia, pozwoliliśmy również, a może przede wszyst-

kim, na to, żeby to kwestia aborcji zdominowała dyskusję 

wokół życia, wypychając inne tematy na jej peryferie. Ten 

sam mechanizm zachodzi niestety także w Kościele, zwłasz-

cza instytucjonalnym. 

Marzymy o tym, żeby tematy niezwiązane z aborcją, a real-

nie dotyczące kwestii życia i śmierci wielu ludzi podejmo-

wane były z równym zapałem i częstotliwością, jak dyskusja 

o życiu nienarodzonym. Dlatego zaczynamy od siebie. 

W tym numerze prezentujemy subiektywny wybór wątków, 

związanych przede wszystkim z polskim kontekstem, które 

uważamy za sprawy palące, o wadze życia i śmierci właśnie, 

wokół których potrzebujemy ożywionych dyskusji i podjęcia 

zdecydowanych kroków. 

To prawda, że i my nie podnosimy w tym numerze wszyst-

kich ważnych z perspektywy „ochrony życia” tematów. 

Nie mamy osobnego materiału o bezdomności ani o smogu, 

niewiele miejsca oddajemy podwyższonemu ryzyku samo-

bójstw wśród osób nieheteronormatywnych czy chorobom 

układu krążenia. Częściowo dlatego, że pisywaliśmy już 

o tych tematach w rozmaitych materiałach, przede wszyst-

kim jednak z powodu prozaicznego ograniczenia liczbą 

stron. Tematy przez nas wybrane dalece nie wyczerpują pro-

blemu, nie uważamy ich także za ważniejsze od tych niewy-

branych. Mamy jednak nadzieję, że nasze propozycje 

stanowić będą inspirację, a może nawet początek zmiany 

w dyskursie. 

Chcemy powiedzieć wyraźnie: środowiska „pro-life” nie mają 

monopolu na decydowanie, co jest sprawą życia i śmierci. 

My zaś domagamy się od władz, mediów i Kościoła podjęcia 

szerszego spektrum tematów ostatecznych i przedstawiania 

ich z należytą powagą. 
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