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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
Początek roku 2016 dla wielu środowisk,
wspólnot a nawet rodzin jest trudnym czasem,
gdyż sytuacja polityczna w Polsce prowadzi
do podziałów, które w dramatyczny sposób
niszczą więź, jaką jest patriotyzm. Przez
patriotyzm rozumiem tu – wbrew być może
różnym innym definicjom – troskę o dobro
wspólne osób uważających się za Polaków i
współodpowiedzialność
za
czyny
dokonywane w imię polskości. Uważam, że
jest
rzeczą
niebezpieczną
i naganną ograniczać pojęcie „rodaka” do
tych osób, które podzielają mój światopogląd.
Patriotyzm jest trudną postawą, jednak bez
tego patriotyzmu nie byłoby możliwe
budowanie
państwa,
które
potrafi
przechowywać i rozwijać polską tradycję a
jednocześnie
uczestniczyć
w szerszej wspólnocie europejskiej. Właśnie
patriotyzm oparty o prawdziwą historię
i przyjmujący zarówno odpowiedzialność
za błędy jak i osiągnięcia narodu pozwala
uczestniczyć w kulturze europejskiej bez
utraty własnej tożsamości.
Nasza klubowa wspólnota w trudnych
czasach
„realnego
socjalizmu”
była
środowiskiem, dla którego troska o Polskę
i głęboki patriotyzm były jednymi
z najważniejszych zadań, które udało się
wykonać. Postarajmy się, zatem by
rozpoczynający się rok był w naszym Klubie
rokiem patriotyzmu, który manifestuje się
przez wspólne inicjatywy, mające na celu
pogłębienie rozumienia zarówno naszej
historii (również tej najnowszej) jak też
rozumienie organizacji państwa i roli narodu,
ale też przez wspólne działania (np. na rzecz
uchodźców), bo w ten sposób nasi członkowie
otrzymują formację, która pozwala im działać
na rzecz dobra wspólnego również poza
Klubem.
Do zobaczenia na spotkaniu opłatkowym,
które będzie okazją do osobistego złożenia
sobie życzeń.
Joanna Święcicka

www.kik.waw.pl

e-mail: kik@kik.waw.pl

Niedziela, 17 stycznia, godzina 17.30, kościół św. Marcina i Dom
Arcybiskupów Warszawskich
SPOTKANIE OPŁATKOWE
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Msza Święta w kościele św. Marcina (ul. Piwna 9/11)
o godzinie 17.30
następnie
Wspólne Świętowanie w Domu Arcybiskupów Warszawskich
(ul. Miodowa 17/19)
Więcej informacji na 2 stronie Informatora
Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK, godz. 17.30

CYKL „MIGRACJE”
„Społeczność wietnamska w Polsce ”
13 stycznia, godz. 17.30 – ks. Damian Cichy SVD
„Afganistan - Europa: szlak nadziei”
20 stycznia, godz. 17.30 – Bartłomiej Szołajski
Więcej informacji na 6 stronie Informatora
Czwartek, 14 stycznia, godz. 18.00, siedziba KIK, ul Freta 20/24A

DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWNE
TRÓJPODZIAŁ WŁADZY
WŁADZA SĄDOWNICZA
wykład i dyskusja z udziałem
prof. Andrzeja Zolla – prawnika, profesora UJ, sędziego, byłego prezes
Trybunału Konstytucyjnego, byłego przewodniczący Państwowej Komisji
Wyborczej oraz byłego Rzecznik Praw Obywatelskich, pierwszego laureata
nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów” w 2006 r.

JAK NAS WIDZĄ,
CZYLI NOWY WIZERUNEK KLUBU
– ERRATA –
Więcej informacji na 3 stronie informatora

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39,KRS 0000034785,konto bankowe nr 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

7. 14 i 21 stycznia, Próba Scholi Sekcji Rodzin
czwartki,
godz.
18.30
ul. Piwna 9/11
17.01. niedziela
Spotkania „Kredkami do Nieba” – zaprasza Sekcja Rodzin
godzina 9.40
ul. Piwna 9/11
17.01. niedziela
Msza Święta Klubowa – Opłatek Klubowy
godzina 17.30
ul. Piwna 9/11
4.01. poniedziałek
Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym – Zaprasza Zwariowany
godz. 18.00
Ekumenista
Al. Solidarności 74
10.01. niedziela
Spotkanie w Nazarecie – Bal Przebierańców! – zaprasza Sekcja Emaus
godz. 11.45
Siedziba KIK
Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00 - Zaprasza Sekcja Emaus
14.01. czwartek
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni)
godz. 17.00
28.01. czwartek
Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka
godz. 18.00
ul. Piwna 9/11

Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00,
Księgowość czynna jest we wtorek w godz. 13.00-18.00, a w poniedziałek oraz środę i czwartek w godz.
12.00-16.00.
Obsługę prawną Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zapewnia Kancelaria adwokacka
Zofii Józefowicz-Paszewskiej. Dziękujemy!
17 stycznia, ok. godz. 18.30, Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19

SPOTKANIE OPŁATKOWE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
I
ZBIÓRKA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH I UBOGICH
ORAZ DLA UCHODŹCÓW NA BAŁKANACH
Podobnie jak w ubiegłych latach, w czasie spotkania
opłatkowego Klubu Inteligencji Katolickiej przeprowadzimy
zbiórkę trwałej żywności, która dzięki pomocy osób
ze Wspólnoty
Sant'Egidio
trafi
do bezdomnych
w Warszawie.
Prócz tego zbierać będziemy zimowe męskie buty nadające
się do długiego marszu, będą one przeznaczone
dla uchodźców na Bałkanach.
Prosimy, aby żywność była dobrej jakości i miała długie
terminy przydatności do spożycia, a buty – jeśli nie możemy
podarować nowych – były w jak najlepszym stanie.
Przyniesione rzeczy będziemy zbierać w szatni w domu
Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej.
Magda Święcicka

rys. Dorota Łoskot-Cichocka
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JAK NAS WIDZĄ,
CZYLI NOWY WIZERUNEK KLUBU
- ERRATA Szanowni Państwo, Członkowie i Przyjaciele Klubu,
W
poprzednim
numerze
Informatora
Klubowego
obiecywaliśmy, że od początku stycznia wprowadzimy szereg
zmian w identyfikacji wizualnej Klubu. Mają się zmienić:
logo, strona internetowa, oprawa graficzna Informatora oraz
wygląd wiadomości rozsyłanych drogą elektroniczną.
Musimy poprosić Państwa o jeszcze chwilę cierpliwości.
Okazało się, że firma, która buduje stronę internetową KIK,
napotkała szereg trudności technicznych, co zbiegło się
w czasie z dużymi zmianami organizacyjnymi (firma zmienia
siedzibę). Poproszono nas o przesunięcie premiery nowej
strony .
Ponieważ zależy nam, żeby oddany w Państwa ręce finalny
efekt naszej długotrwałej pracy był jak najlepszy, a przy tym
kompletny, zdecydowaliśmy się na wstrzymanie długo
oczekiwanej premiery strony i pozostałych nowości
w identyfikacji wizualnej. Chcemy jednak zostawić Państwu
jakiś
przedsmak
nadchodzących
zmian,
dlatego
zdecydowaliśmy się uchylić rąbka tajemnicy na temat wyglądu
nowego logo. Jego fragment można zobaczyć na okładce,
najnowszego Informatora.
Mamy nadzieję, popartą zapewnieniami firmy, z którą
współpracujemy przy nowej stronie internetowej, że od
przyszłego miesiąca będziemy mogli cieszyć się wszystkimi
zmianami w identyfikacji wizualnej KIK.
Gdyby ktoś z Państwa nie chciał czekać do stycznia i pragnął
wcześniej zobaczyć jakie zmiany i niespodzianki szykujemy w
ramach prac nad nowa lepszą identyfikacją wizualną Klubu,
serdecznie zapraszam do Sekretariatu lub też proszę o
bezpośredni kontakt mailowy: jan.murawski@kik.waw.pl.
Jan Murawski
Asystent Zarządu
Koordynator obchodów 60-lecia KIK



Warszawa, 30 grudnia 2015 r.

LIST OTWARTY DO AUTORÓW
I WYDAWNICTWA KSIĄŻKI „KONFIDENCI”
W opublikowanej ostatnio książce W. Bagieńskiego,
S. Cenckiewicza
i P. Woyciechowskiego
„Konfidenci”
(wyd. Editions Spotkania, którego właścicielem jest Piotr
Jegliński), poświęconej współpracownikom SB w czasach
PRL, umieszczono komentarz i kilka dokumentów
dotyczących prof. Andrzeja Święcickiego, określonego przez
autorów książki jako „zadaniowany współpracownik”. Ocenili
oni, że „informacje, których udzielał, były znacznie bardziej
wartościowe niż te od wielu tw.”, że szkodził „swoim
potencjalnym rywalom”, miał utrudniać prowadzenie
działalności niepodległościowej i konspiracyjnych spotkań.

Miał też informować władze, kto w takich działaniach
uczestniczy. (s. 122)
To oszczercze oskarżenie zasłużonego działacza
katolickiego, który odegrał znaczącą rolę w obronie
i rozwoju środowisk inteligencji niezależnych od władz
komunistycznych i tworzeniu demokratycznej opozycji
w latach 70-tych, nie zostało poparte żadnymi dowodami.
Zamieszono kilka dokumentów wytworzonych przez SB,
które nie dają podstaw do formułowania takich oskarżeń.
Z dokumentów tych znacznie więcej dowiadujemy się,
co funkcjonariusz SB powiedział prezesowi KIK,
niż co prezes KIK powiedział funkcjonariuszowi. Owszem,
prof. Święcicki zapewniał, że jest lojalnym obywatelem,
co było naturalne w sytuacji prezesa legalnie działającej
organizacji. Miał też obiecać w maju 1980 r., że zapobiegnie
kolportażowi nielegalnych druków na spotkaniach Sekcji
Kultury. W istocie literatura ta była nadal rozprowadzana
przy okazji tych spotkań. Żadnych innych „dowodów”
rzekomej współpracy autorzy nie podają.
Jako byli i aktualni członkowie władz Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie stwierdzamy: w 1972 r. Andrzej
Święcicki, b. oficer Kedywu AK i więzień czasów
stalinowskich, zgodził się kandydować na prezesa KIK
w sytuacji, gdy groziło przejęcie kierownictwa Klubu przez
zwolenników daleko idącej współpracy z władzami, w tym
– jak się ostatnio
dowiadujemy – przez tajnych
współpracowników SB. Dzięki wyborowi dokonanemu
w 1972 r. udało się zachować niezależność naszego
środowiska, co w kilka lat potem umożliwiło współpracę
środowisk młodzieży katolickiej i młodzieży laickiej
w tworzącej się opozycji demokratycznej.
Klub Inteligencji Katolickiej jako legalnie działająca
organizacja podlegał kontroli Urzędu ds. Wyznań, który
m. in. musiał akceptować budżet KIK, oraz SB, która
decydowała np. o wydawaniu paszportów. Od władz
zależały pozwolenia na zebrania otwarte, na druk
programów wszystkich spotkań i imprez w Klubie dla 2 tys.
członków, na organizację obozów młodzieżowych.
Kontakty prezydium KIK z władzami, w tym
z przedstawicielami MSW, były więc nieuniknione.
Nie odbywały się w tajemnicy, relacje z tych – zdarzających
się od czasu do czasu – spotkań przekazywano innym
członkom prezydium. Mimo nacisku oficerów SB na
tajność, całe Prezydium KIK wiedziało o treści takich
rozmów. Informowano też o nich często zarząd, by ludzie,
których władze wymieniały w negatywnym kontekście, byli
o tym poinformowani.
Wbrew oskarżeniom autorów książki prezes prof. Andrzej
Święcicki nie represjonował opozycjonistów. W zarządzie
KIK pracowali w tych latach aktywni uczestnicy działań
KOR-u i ROPCiO: Wojciech Arkuszewski, Jan Tomasz
Lipski, Wojciech Ostrowski, Bogumił Studziński i Henryk
Wujec. W związku z ich zaangażowaniem zdarzały się
nieraz sytuacje bardzo napięte, spotykały KIK represje
i ograniczenia ze strony władzy, ale Klub z demokratycznej
orientacji nie zrezygnował, a wspomniani działacze, mimo
że nierzadko poddawani represjom przez władze
państwowe, nadal w KIK pracowali. W szczególnie trudnym
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1976 roku, w czasie ostrych represji po wydarzeniach
w Radomiu i Ursusie, walne zebranie członków KIK
prowadzone przez prezesa prof. Święcickiego uchwaliło apel
do władz o amnestię dla prześladowanych robotników, a
jeszcze wcześniej KIK, współdziałając z ks. Alojzym
Orszulikiem, inicjował uchwalenie przez Konferencję
Episkopatu Polski apelu o amnestię, co miało wtedy duże
polityczne znaczenie.
Można wspomnieć różne akcje podejmowane w tych czasach
przez KIK, np. kilkudniową sesję poświęconą prawom
człowieka, czy sesję w sześćdziesięciolecie niepodległości.
Uczestniczyły w nich z referatami osoby, którym władze
odmawiały prawa do publicznych wypowiedzi. Prestiż KIK-u
rósł i nie jest przypadkiem, że połowę z dziesiątki doradców
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku
w sierpniu 1980 r. stanowili członkowie KIK, a Prymas
Wyszyński skierował wówczas do Gdańska swych trzech
przedstawicieli – w tym prezesa Święcickiego.
Po podpisaniu Porozumień Gdańskich w lokalu KIK zaczął
działać punkt konsultacyjny, pomagający w tworzeniu
wolnych i niezależnych związków zawodowych. W ciągu
kilku tygodni przewinęło się przez KIK ponad 600 delegacji
z różnych zakładów pracy z całej Polski. W lokalu KIK
zbierała się Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ
„Solidarność” i stąd wyruszyła na historyczne posiedzenie
Sądu Najwyższego, na którym podjęta została decyzja
o rejestracji „Solidarności”.
W okresie „Solidarności”, kiedy władze zrezygnowały
z zakazu rejestracji nowych KIK-ów, powstało ich w Polsce
blisko 80, głównie w oparciu o działaczy duszpasterstw,
których prof. Andrzej Święcicki zapraszał wcześniej
na coroczne
kilkudniowe
konferencje
formacyjne.
Prof. Andrzej Święcicki był nieprzerwanie prezesem Klubu
Inteligencji Katolickiej w latach 1972-1986.
Wspomniane oskarżenie oceniamy jako tendencyjne,
oszczercze, nie oparte ani na pogłębionej znajomości
dokumentów byłej SB, ani na wiedzy o realiach życia KIK-u
w warunkach
dyktatury.
Kategorycznie
odrzucamy
te oskarżenia i wyrażamy solidarność z rodziną prof. Andrzeja
Święcickiego.
Podpisali:
Członkowie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie w latach 1972-1986:
Jacek Ambroziak, Bohdan Cywiński, Izabela Dzieduszycka,
Krzysztof Jedliński, PiotrKapela, Stanisław Latek, Jan Tomasz
Lipski, Bogumił Luft, Krzysztof Łoskot, Wojciech Ostrowski,
Andrzej Paszewski, Wojciech Sawicki, Krzysztof Śliwiński, Jan
Turnau, Andrzej Wielowieyski, Michał Wroniszewski, Henryk
Wujec, Krzysztof Ziołkowski.
Członkowie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie kadencji 2014-2016:
Maria Borkowska, Paweł Broszkowski, Piotr M.A. Cywiński,
Maria Czaplińska, Andrzej Friszke, Marek Kielanowski, Jakub
Kiersnowski, Maria Piotrowska, Łukasz RozdeiczerKryszkowski,
Krzysztof
Sawicki,
Ewa
Teleżyńska,
Michał Tomaszewski, Marek Zając, Krzysztof Ziołkowski.





KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
Przed nami przygotowania do kolonii „Przygoda zimowa”
w Krzyżowej, w której pod naszą opieką weźmie udział
pięcioro dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce.
W dniach od 1 do 6 lutego 2016 nieopodal Wrocławia
zaprosimy dzieci w wieku od 8 do 15 lat na warsztaty
językowe, artystyczne (cyrkowe, ceramiczne, arteco)
i zajęcia sportowe. Poszukujemy opiekuna z uprawnieniami
wychowawcy, który pojedzie z dziećmi, aby zapewnić
wsparcie podczas realizacji programu oraz bezpieczeństwo
podczas podróży Warszawa-Krzyżowa-Warszawa.
Marta Chrząstowska-Wachtel



KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
W Nowym Roku 2015 pozdrawiamy wszystkich naszych
Członków,
Współpracowników,
Sympatyków
i Dobroczyńców, życząc Bożego błogosławieństwa,
wszelkiej pomyślności i radości na każdy dzień roku 2016.
Grudzień upłynął nam na podsumowywaniu naszych działań
w minionym roku i składaniu życzeń na nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia.
Zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia Polonijnego Liceum
Ogólnokształcącego „Klasyk” na warszawskim Targówku,
gdzie uczy się młodzież z różnych krajów byłego Związku
Radzieckiego. Dwunastego grudnia uczestniczyliśmy
w spotkaniu opłatkowym, które upłynęło w ciepłej
atmosferze.
Jak już wcześniej wspominaliśmy, wspieramy tam
uczennicę
klasy
maturalnej
Karinę
Bodnar
z Chmielnickiego (dawny Płoskirów) na Ukrainie, której
ufundowaliśmy stypendium pochodzące z naszych składek
sekcyjnych. Zapraszamy ofiarodawców, którzy chcieliby
i mogli dołożyć się do doprowadzenia Kariny do matury.
Wszystkich Członków naszego Klubu zachęcamy
do składania datków – w najmniejszej nawet wysokości –
gdyż ta świetnie prowadzona szkoła nieustannie boryka się
z trudnościami materialnymi. Liceum będzie wdzięczne
również za pomoc żywnościową. Warto wspomagać dobre
dzieła!
Paweł Broszkowski



KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Spotkanie
grudniowe
poświęciliśmy
Ludwikowi
Zamenhofowi, twórcy języka esperanto, z okazji
156 rocznicy jego urodzin. Podsumowaliśmy działalność
Sekcji i Duszpasterstwa za 2015 rok.
Zapraszamy na Noworoczne spotkanie w piątek
29 stycznia, na którym omówimy plany i zamierzenia
na 2016 rok.
Bohdan Wasilewski
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KOMUNIKAT SEKCJI
POLSKO-NIEMIECKIEJ
Zapraszamy na Spotkanie Sekcji Polsko-Niemieckiej, które
odbędzie się w trakcie spotkania opłatkowego Klubu
Inteligencji Katolickiej w dniu 17 stycznia. Po Mszy Świętej
w kościele św. Marcina o godz. 17.30 przejdziemy wspólnie
do Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej.
Anna Grzegorczyk



KOMUNIKAT
ZWARIOWANEGO EKUMENISTY

Comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne tym razem
w świątyni ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności
74 odbędzie się w poniedziałek 4 stycznia o godz. 18. Program
nietypowy, bardzo piękny: utwór muzyczny Stanisława
Szczycińskiego „Encykliki”!
Jan Turnau



AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
W ostatnim Informatorze nie zdążyliśmy opisać listopadowego
spotkania z Terką Teleżyńską i Maciejem Bulandą. Odbyło się
ono 25 listopada, przybyło na nie około 50 osób. Podczas
spotkania zapoznaliśmy się z relacją świadków wędrówki ludzi
przez
Bałkany,
ich
trudnej
i niestabilnej codzienności. Spotkanie było bardzo ciekawe,
padło wiele pytań z sali.
Nasi goście są członkami inicjatyw Dobrowolki. Na stronie
www.facebook.com/Dobrowolki można dowiedzieć się,
w jaki sposób można pomóc migrantom w ich drodze
do Europy.
Na spotkaniu 2 grudnia gościliśmy prof. Macieja Ząbka
z Zakładu Badań Etnicznych i Międzykulturowych
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego.
Opowiedział
nam
o
sytuacji
w północnej Afryce i w jaki sposób przebiega migracja
z tego rejonu.
Dziewiątego grudnia pani Katarzyna Łakoma z Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich zreferowała nam, w jaki
sposób przebiega procedura uzyskania statusu uchodźcy
w Polsce, z jakimi obowiązkami i trudnościami to się wiąże
i jakie są obowiązki Polski w udzielaniu pomocy migrantom
do kraju.
Tydzień
później
pani
Aleksandra
Chrzanowska
ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej podczas swojego
wykładu omówiła sytuację i warunki życia przybyłych
do Polski migrantów w trakcie trwania procedury uzyskania
statusu uchodźcy i po jego otrzymaniu. Zapoznaliśmy się
z praktyką udzielania tego statusu oraz z realiami integracji
uchodźców z naszym społeczeństwem. Z powodu ogromnego
zainteresowania i wielu pytań z Sali spotkanie znacznie się
wydłużyło.

W styczniu proponujemy trzy wykłady – będą to ostatnie
wykłady w ramach cyklu „Migracje”.
13 stycznia chcielibyśmy Państwa zaprosić na wykład
poświęcony migracji wietnamskiej do Polski. Społeczność
ta liczy od 25 do 35 tysięcy, a mimo jej wielkości niewiele
o niej wiemy. Głównie kojarzymy ich z handlem
i restauracjami z kuchnią wietnamską (czasem mylnie
zwaną „chińszczyzną”). Prelekcję wygłosi ks. Damian
Cichy SVD, znawca tej tematyki. W ramach swojej
działalności w Ośrodku Migranta Fu Shenfu miał on okazję
poznać wiele historii bezpośrednio od mieszkających
w Polsce Wietnamczyków. Poprosiliśmy księdza, aby nam
powiedział, kiedy i z jakiego powodu przybyli do Polski
migranci z tak odległego kraju, co odczuwają
Wietnamczycy zmieniając miejsce zamieszkania, jak
wyglądają poszczególne obszary integracji oraz jak czują się
wśród Polaków.
Spotkanie 20 stycznia poświęcone będzie losowi
uchodźców z Afganistanu, jednego z największych krajów
emigracyjnych ostatnich dekad, znajdującego się niemal
nieprzerwanie od 35 lat w stanie wojny. Spotkanie składać
się będzie z dwóch części. W pierwszej o grupach
etnicznych zamieszkujących współczesny Afganistan, ich
specyfice, wzajemnych relacjach oraz przyczynach
i przebiegu migracji w ostatnim trzydziestoleciu opowie
krótko Bartłomiej Szołajski. W drugiej części
zaprezentowany zostanie autentyczny szlak afgańskich
imigrantów z obozu w pakistańskim Peszawarze do Europy
– udokumentowany w znakomitym filmie Michaela
Winterbottoma „Na tym świecie”.
Wszystkie wykłady odbywają się w środy o godzinie 17.30
w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Freta
20/24A.
Harmonogram spotkań zajęć warsztatowych
Warsztaty fotograficzne, prowadzone przez Tomka
Kaczora odbędą się 12 i 26 stycznia o godz. 13:30.
Warsztaty komputerowe, prowadzone przez Marka Reya
będą się odbywać od początku lutego:

Grupa podstawowa „Warsztaty komputerowe”
odbędą się 2 i 16 lutego – grupy 16.30; 17.30; 18:30

Grupa zaawansowana „Komunikacja Internetowa”
odbędą się 9 i 23 lutego – grupy 16.30; 17.30; 18:30
Uwaga! Rekrutacja uzupełniająca – są jeszcze wolne
miejsca!
Zachęcamy do skorzystania z kilku wolnych miejsc
na zajęciach w ramach warsztatów fotograficznych
i
warsztatów
komputerowych
na
poziomie
zaawansowanym. Można też dopisywać się do listy
rezerwowej warsztatów komputerowych na poziomie
podstawowym „Informatyka dla początkujących”.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu KIK:
tel. 22 827 39 39 lub wysyłać wiadomość na adres:
akademia@kik.waw.pl
Krzysztof Sawicki,
Witold Kunicki-Goldfinger
Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK 20132016” jest współfinansowane ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy
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KOMUNIKAT KLUBU ŻEGLARSKIEGO
SANTA MARIA
Drodzy,
Za nami kolejny rok pełen przygód i pracy. Rok 50-lecia
naszego Klubu, rok, który pozwolił nam na odświeżenie wielu
kontaktów z członkami Santa Marii oraz na dalszy rozwój.
Pragniemy podziękować Wam za ten miniony rok –
za wszystkie wydarzenia, spotkania i wspólne wyjazdy. Warto
tu wspomnieć o spotkaniu przedświątecznym, które odbyło się
w
grudniu.
Podczas
opłatka
mieliśmy
okazję
do powspominania obozów, a także do obejrzenia
i posłuchania o wyprawie Omegą w Szkiery. Był to również
czas, aby w trakcie łamania się opłatkiem, podzielić się
życzeniami i marzeniami dotyczącymi przyszłości naszego
Klubu.
O przyszłości Klubu wspominając: dzień robi się coraz
dłuższy, a co za tym idzie, coraz bliżej do wakacji!
Chcielibyśmy już teraz zaprosić Was do uczestnictwa
w naszych niepowtarzalnych wyjazdach wakacyjnych:
- Pierwszych halsach – obozach dla najmłodszych żeglarzy
(od ósmego do czternastego roku życia), których celem jest
zaznajomienie uczestników z podstawami żeglarstwa oraz
zasadami bezpiecznej zabawy nad wodą;
- Rejsach mazurskich na omegach – obozach
przeznaczonych dla uczestników w wieku 14-18 lat. Rejsy
gwarantują dużo zabawy i zdobycie wielu przydatnych
umiejętności (od rozpalania ogniska do wiązania węzła
knagowego). Umożliwiają też poznanie swoich rówieśników
z innych grup Sekcji Rodzin jak również niezwiązanych
ze środowiskiem KIK.
A jeśli w duszy grają Wam szanty, w uszach szumi wiatr
i chcielibyście zdobyć albo podszkolić swoje umiejętności
żeglarskie, to zapraszamy na szkółkę żeglarską! Tradycyjnie
już odbędzie się ona w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia
(14.08 – 30.08.2016). Szkolenie kończy egzamin państwowy,
po którego zdaniu można uzyskać uprawnienia żeglarza
jachtowego (wymagane minimum 14 lat). Zapisy na szkółkę
ruszają już 21 stycznia o godzinie 20.00.
Terminy oraz szczegółowe opisy obozów dostępne są
na stronie santa-maria.pl
Jeśli myślicie o odświeżeniu garderoby na nowy rok,
to zachęcamy do zakupu naszych santamaryjnych bluz
i koszulek. Wszelkie informacje dotyczące wzorów
i rozmiarów znajdują się na stronie internetowej (santamaria.pl/bluzy). Jeśli chcecie z dumą nosić niepowtarzalne
klubowe ubrania, to już ostatnia chwila na ich zamówienie –
termin
zamówień
składania
zamówień
upływa
18 stycznia 2016.
Korzystając z okazji chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego
najlepszego
w
Nowym
Roku.
Abyście
w spokoju i miłości cieszyli się wspólnymi chwilami
spędzanymi w gronie rodziny i najbliższych. Życzymy Wam
również
samych
sukcesów
i
radości.
A także wielu wyjazdów (przede wszystkim tych z Santa
Marią) oraz wiatru w żaglach.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd KŻ Santa Maria
Adam, Dominik, Ola, Robert, Zosia





KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Grudzień, choć tak mało zimowy w tym roku, to pora
wspomnienia narodzenia Pańskiego w Betlejem. Było więc
opowiadanie o perypetiach świętej Rodziny, gospodarzach,
którzy nie przyjęli jej pod swój dach, wreszcie stajence
z wołkiem i osiołkiem, gdzie przyszedł na świat Jezus.
Pasterze zwołani przez anioła tłumnie przybyli, a potem
wiedzeni gwiazdą dotarli tam także Mędrcy. Ich dary: złoto,
kadzidło i mirra, uhonorowały maleńkiego Mesjasza.

Fot. Dominika Kaliszewska
Oczywiście nie zabrakło przy tej okazji zaśpiewania wielu
kolęd, a także ćwiczenia wszystkich 12 zwrotek Wołka
i osiołka. Podczas robót ręcznych przygotowaliśmy
Nazaretową choinkę z papieru, ozdobioną naszymi
zdjęciami, gwiazdkami i malutkimi bombkami. Wisi
w Klubie i cieszy oczy!

Fot. Dominika Kaliszewska

7

INFORMATOR KLUBOWY – STYCZEŃ 2016
Na zakończenie przyszedł czas na przełamanie się opłatkiem,
życzenia i świąteczny poczęstunek przy wspólnym stole. Teraz
czas pomyśleć o strojach na styczniowy bal – wykonane
domowymi sposobami mogą nas mile zaskoczyć. Na bal
przybywajcie tłumnie, bo rybka z wędką szczęścia już czeka!
Alicja Gronau-Osińska
SEKCJA EMAUS
W grudniu rozważaliśmy encyklikę Ojca Św. Franciszka
Laudato si – ostatnią część rozdziału drugiego. Orędzie
każdego bytu w harmonii całego stworzenia prowokuje do
kontemplacji świata, oświetlonego Bożym blaskiem.
Stworzenie to powszechna komunia, a nie dobro bez
właściciela. Jednak troska o zwierzęta czy środowisko nie
powinny przysłonić troski o człowieka i zaangażowania
w problemy społeczeństwa. Powszechne przeznaczenie dóbr –
dla człowieka – powinno być rozumiane jako owoc dla
wszystkich. Spojrzenie Jezusa na świat sprawia, że los całego
stworzenia wpisuje się w misterium Jezusa.
Alicja Gronau-Osińska

z organizacji startujących w konkursie regrantingowym
prowadzonym przez Fundację Edukacja dla Demokracji
w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Współpraca KIK-u
w ramach inicjatywy Post-turysta z MSZ-tem układa się
znakomicie. To już trzeci rok z kolei, w którym
otrzymaliśmy dofinansowanie na edukację dotyczącą
turystyki globalnej.
Marysia Złonkiewicz





KOMUNIKAT FUNDACJI IM. KSIĘDZA
STEFANA NIEDZIELAKA
Zarząd Fundacji im. Księdza Stefana Niedzielaka składa
wszystkim Darczyńcom najlepsze życzenia z okazji
Nowego Roku 2016.
Zarząd Fundacji






PROJEKT „POST-TURYSTA”
17 nowych esejów, 112 godzin warsztatów i 302 przeszkolone
osoby - to efekty tegorocznej pracy inicjatywy post-turysta
w ramach KIK-u. Eseje – razem z powstałymi
w ubiegłych latach 33 esejami – stworzyły komplementarny
Przewodnik po ideach podróżowania, zawierający wysokiej
jakości 50 esejów dostępnych dla każdego użytkownika
Internetu. Łączy on świat podróżników ze światem myśli
naukowej poprzez ukazanie różnych aspektów turystyki i roli
samego turysty. Warsztaty odbyły się w szkołach,
organizacjach pozarządowych i uczelniach wyższych
w Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim, Rudzie Śląskiej,
Giżycku, Żorach, Pruszkowie, Milanówku, Górze, Łochowie,
Iławie, Katowicach, Kolbuszowej i Lublinie.

Podczas
warsztatów
uczestnicy
poznali
globalne
współzależności i mechanizmy, jakim podlega szeroko pojęte
zjawisko turystyki oraz przyczyny i konsekwencje zachowań
turystycznych. Warsztaty zostały bardzo wysoko ocenione
przez
uczestników
–
średnia
ocena
to
4,9
(na maksymalną 5).
W tym roku KIK otrzymał dofinansowanie na rozwój
działalności post-turysty aż w dwóch projektach – jako jedyna


DOBRE DZIEŁA ZAWSZE PROCENTUJĄ.
WIZYTA W SZKOLE IM. IGNACEGO
PADEREWSKIEGO W SULEJÓWKU
Przed wielu laty rodzina naszych kochanych
śp. Pań Stanisławy i Anny Grabskich ofiarowała plac pod
budowę szkoły w Sulejówku pod Warszawą. Szkole tej
patronuje inny bardzo zasłużony Polak - Ignacy Paderewski.
Obie Panie do końca życia darzyły szkołę przyjaźnią.
Obie też ofiarowały szkole swoje dzieła. Tak powstał w
szkole
wypełniony
rodzinnymi
pamiątkami
dziewiętnastowieczny salonik, w którym młodzież zdobywa
wiedzę z zakresu języka i kultury naszego kraju. Także
młodzież naszego Klubu, uczestnicząca w projekcie
„Świadkowie pokoju”, korzystała ze zgromadzonych
w szkole materiałów. Wszak jednym ze Świadków Pokoju
jest nasza kochana Stacha Grabska.
17 listopada był dla szkoły dniem szczególnie uroczystym.
W tym dniu, po uroczystym ślubowaniu młodzieży
z pierwszych roczników, przenieśliśmy się w epokę,
w której żył i koncertował patron szkoły – Ignacy
Paderewski. W sali gimnastycznej zjawiły się
dziewiętnastowieczne meble, zamieniając ją w przytulny
salonik. Wkrótce pojawił się sam mistrz ze swoją świeżo
poślubioną małżonką i goście. Sala rozbrzmiewała muzyką
fortepianową, oczywiście w wykonaniu Mistrza. Burzliwe
losy Paderewskiego młodzież przekazała w bardzo
atrakcyjnej formie.
Ale życie to nie tylko wspomnienia. Szkoła promuje dzieła
artystów tworzących współcześnie. Po otwarciu nowej sali
dydaktycznej mogliśmy podziwiać wystawę dzieł
ceramicznych, tworzonych przez jedną z nauczycielek.
Dyrekcji szkoły składam podziękowanie za przemiłe
zaproszenie. Panu Burmistrzowi i władzom miasta
gratulacje za wspieranie tak pięknego dzieła. Wszystkim
uczniom życzę radości i zapału w zdobywaniu wiedzy oraz
sukcesów w nauce i życiu osobistym.
Alina Wóycicka
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– listopad 2009

Szanowni Państwo,
Po drobnej korekcie ponownie przedstawiam informację na temat wysokości Klubowych składek.
Są one bardzo ważnym i potrzebnym składnikiem naszego corocznego budżetu. Wpłacane regularnie,
zapewniają Klubowi stabilność finansową. To dzięki składkom(i darowiznom) możemy utrzymywać
naszą siedzibę, codziennie udostępniać ją wszystkim chętnym, czy przeprowadzać niezbędne remonty.
Ponadto, ze składek i darowizn wspieramy wszelkie niezaplanowane wcześniej inicjatywy.
Pozwalają działać spontanicznie!
Zachęcam do ich regularnego płacenia! Razem dbajmy o Klub!
Krzysztof Sawicki – Skarbnik KIK
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK
 Członkowie uczestnicy
Składka miesięczna
Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej do 30 czerwca
Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej po 30 czerwca
Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpienia zaległości

10 zł
100 zł
120 zł
120 zł

 Członkowie zwyczajni
Składka miesięczna
Dodatkowo rocznie na opłaty członkowskie KIK-u w Pax Romana
Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej do 30 czerwca
Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej po 30 czerwca
Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpienia zaległości

10 zł
10 zł
RAZEM
110 zł
130 zł
130 zł

 Nowi Członkowie (uczestnicy)
Wpisowe (jednorazowa wpłata)
Składka miesięczna

250 zł
10 zł

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK - ULGI
 Ulga 50%
 przysługuje Członkom, którzy są na emeryturze, rencie lub w trakcie studiów
(w tym doktoranckich);
 przysługuje, jeżeli Członkami Klubu są oboje małżonkowie;
 dotyczy także wpisowego wpłacanego przez przystępujących do Klubu małżonków.
„Ulg 50%” (dotyczących składek) nie można łączyć ze sobą.
 Ulga 100 %
 przysługuje młodzieży, pełniącej rolę kadry w grupach Sekcji Rodzin, Sekcji Wigierskiej,
Klubu Żeglarskiego „Santa Maria” (wpisanej na listę wychowawców tych sekcji)
oraz pełniącej rolę członków zarządów Sekcji Rodzin, Sekcji Wigierskiej,
Klubu Żeglarskiego „Santa Maria”, KONTAKTU oraz Sekcji Drum Bun;
 przysługuje Seniorom powyżej 85 roku życia.

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39,KRS 0000034785,konto bankowe nr 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708

