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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,  

 

Z radością wspominam nasze opłatkowe  

spotkanie, wymianę życzeń i dzielenie się rado-

ścią. Szczególnie cieszyła obecność młodzieży  

i ludzi młodszego pokolenia. Dostrzegł to rów-

nież nasz gospodarz, kard. Kazimierz Nycz.   

Była z nami wtedy Alina Wóycicka, która znana 

jest wielu naszym członkom ze swojej aktywnej 

działalności w różnych akcjach klubowych, 

zwłaszcza w tych, które mają na celu pogłębie-

nie wiary. Tydzień później dotarła do nas smut-

na wiadomość o jej ciężkim wypadku. Alina  

doznała bardzo licznych złamań kości i ciężkie-

go urazu kręgosłupa. Jest w stanie śpiączki far-

makologicznej. Pamiętajmy o niej w naszych 

modlitwach. 

Rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 

60. rocznicy istnienia naszego Klubu. Jest to 

okazja do odmłodzenia nieco naszego wyglądu, 

między innymi przez unowocześnienie strony 

internetowej, by była ona bardziej funkcjonalna  

i przyjazna dla użytkowników. 

Również spraw ludzi młodych będzie dotyczyło 

nasze otwarte spotkanie w Klubie. Piotr Ciacek 

opowie na nim o ciekawych (ale, niestety, dość 

smutnych) wynikach badań poglądów młodzie-

ży w naszym kraju. 

Mam nadzieję, że ferie szkolne będą okazją  

dla wielu z Was do wyjazdów z dziećmi i rodziną 

na zasłużony odpoczynek. Potem z nowymi siła-

mi spotkajmy się znowu. 

 

Po sześćdziesiątce zacznijmy nowe życie.  

 

 Joanna Święcicka 

WYKŁADY OTWARTE  

"Świat utracony. Żydzi Polscy" 

Środa 10 lutego, godz. 17.30, Żydowski Instytut Historycz-

ny, ul. Tłomackie 3/5 - oprowadzanie po wystawie fotogra-

ficznej przez kuratorkę wystawy Teresą Śmiechowską  

"Ocieplenie klimatu. Fakty i mity" 

Środa 17 lutego, godz. 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

prowadzenie: Marcin Popkiewicz  

"Zmiany klimatu jako wyzwanie współczesności" 

Środa, 24 lutego, godz. 17.30 siedziba KIK, ul. Freta 20/24A  

prowadzenie: Marcin Popkiewicz  

Więcej o wykładach otwartych na stronie 5 i 6. 

 

 

ZEBRANIE WALNE 

SEKCJI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ KIK 
Wtorek, 16 lutego, godz. 18.30, 

siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

 

 

POLSKA MŁODZIEŻ 

ZMIANA, TRWANIE I BEZRADNOŚĆ 

Prezentacja wyników badań z segmentacji popu-

lacji polskiej młodzieży – ich postaw, wartości 

Spotkanie z Piotrem Ciackiem 

Czwartek, 25 lutego, godz. 18.00, 

siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

 

 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA  

W LASKACH 

Rekolekcje dla rodziców 

Sobota, 27 lutego, godz. 9.45, 

kaplica w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach  
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POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

Szanowni Państwo, Członkowie i Przyjaciele Klubu! 

 

Prosimy o przekazanie Klubowi 1% podatku dochodowego!  

W tym roku pieniądze pochodzące z 1% będą przeznaczane przede wszystkim na finansowanie naszych działań na rzecz dzieci  

i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa (Sekcja Rodzin, Klub Żeglarski Santa Maria, Sekcja Wigierska, Sekcja Drum Bun),  

a także na wsparcie Klubowej pomocy dla uchodźców oraz na rozwój współpracy ze Wschodem. Są to bardzo ważne sfery 

naszej aktywności, wynikające wprost z naszych Klubowych wartości. 

Wiemy, że Klub może liczyć na swoich Członków i Przyjaciół, dlatego zwracamy się do Państwa o pamięć przy składaniu dekla-

racji podatkowych za rok 2015! Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia deklaracji poprzez system e-deklaracji  

zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów. Na stronie internetowej Klubu – www.kik.waw.pl – udostępniliśmy Państwu link  

do tego systemu http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje. 

Każdy z nas, członków KIK-u, jest na swój sposób odpowiedzialny za Klub. Najprostszym i bardzo potrzebnym tego wyrazem może 

być przekazanie 1% podatku na cele statutowe KIK. O to Państwa prosimy i za to serdecznie dziękujemy. 

 

Prezydium Zarządu 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

01.02. poniedziałek 
godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 
Zaprasza Starszy Ekumenista, Plac Małachowskiego 1 

21.02. niedziela 
godzina 9.40 

SPOTKANIE KREDKAMI DO NIEBA 
Zaprasza Sekcja Rodzin ul. Piwna 9/11 

14.02. niedziela 
godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 
Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK 

18.02. czwartek 
godz. 17.00 

SPOTKANIE FORMACYJNE Z O. Z. PERZEM SJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00  
Zaprasza Sekcja Emaus 
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni) 

21.02. niedziela 
godz. 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 
ul. Piwna 9/11 

25.02. czwartek 
godz. 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA 
Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka, ul. Piwna 9/11 

27.02. sobota 
godz. 09.45 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA RODZICÓW W LASKACH 
Zakład dla Ociemniałych w Laskach 

OBSŁUGĘ PRAWNĄ KLUBU 

zapewnia Kancelaria adwokacka 

Zofii Józefowicz-Paszewskiej. 

 

KLUB CZYNNY  

PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 10.00-21.00 

 

KSIĘGOWOŚĆ  

WTOREK 13.00-18.00,  

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 12.00-16.00  

 

NUMER KONTA BANKOWEGO 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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JAK NAS WIDZĄ, 
CZYLI NOWY WIZERUNEK KLUBU 

 

Szanowni Państwo, 

 

W tym roku Klub Inteligencji Katolickiej skończy sześćdzie-

siąt lat. To doskonała okazja do wprowadzenia kilku od dawna 

potrzebnych zmian w „wyglądzie” KIK-u, dzięki którym łatwiej 

nam będzie komunikować się z otoczeniem i wizualnie przeka-

zywać czym się zajmujemy i jacy jesteśmy. Niniejszym prezen-

tujemy efekty rocznej pracy nad identyfikacją wizualną KIK. 

 

Z dumą przedstawiamy odświeżone logo. Mając w pamięci 

trudne doświadczenie z pierwszą propozycją nowego logo KIK 

oraz wsłuchując się w oczekiwania dużej części członków Klubu 

Zarząd zdecydował się na „odświeżenie” i „unowocześnienie” 

dotychczasowego znaku. Nowe logo nie tylko stało się czytel-

niejsze, ale swoją formą, barwami i niepowtarzalnym charakte-

rem symbolicznie przedstawia Klub jako organizację dynamicz-

ną, podejmującą wyzwania, otwartą na nowe i zakorzenioną  

w wierze. Gorąco dziękujemy agencji Skyboat za współpra-

cę, której owocem jest odnowione logo, a wraz z nim nowe 

wizytówki, papier firmowy i Informator. 

 

Przy pracy nad nowym Informatorem Klubowym staraliśmy 

się  – o czym mogą się Państwo przekonać naocznie – zacho-

wać tradycyjny układ, poprawiając czytelność i estetykę. Ponie-

waż od pewnego czasu na niemal każdej stronie umieszczane 

były zdjęcia, zdecydowaliśmy się odtąd drukować Informator  

w kolorze. 

 

Szczególnie gorąco zachęcamy do odwiedzenia nowej, od  

bardzo dawna wyczekiwanej strony internetowej Klubu! 

Przy jej tworzeniu staraliśmy się maksymalnie ułatwić odbiór  

i  dostępność publikowanych treści oraz zapewnić odwiedzają-

cym łatwą orientację w tym, czym zajmuje się Klub i poszcze-

gólne sekcje. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to wersja finalna.  

W najbliższym czasie będziemy stronę rozbudowywać, dodając 

kolejne funkcjonalności. Partnerem technologicznym Klubu 

przy tworzeniu strony jest Laboratorium EE. 

 

Strona w dalszym ciągu znajduje się pod adresem 

www.kik.waw.pl. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie 

uwagi i sugestie. 

 

Ci z Państwa, którzy otrzymują komunikaty z Klubu drogą elek-

troniczną, z pewnością zauważą zmienioną formę nadsyłanych 

przez Sekretariat wiadomości. Od tej pory, przy wysyłce dużej 

liczby maili, będziemy korzystali z programu FreshMail.  

Celem tej zmiany, poprzedzonej gruntownymi porządkami  

w naszej bazie adresowej, jest uproszczenie wysyłki maili  

oraz dostarczenie ich Państwu w czytelnej i estetycznej formie.  

Dziękujemy firmie FreshMail za udostępnienie Klubowi  

darmowej subskrypcji swojego narzędzia do wysyłki e-maili  

w ramach programu wsparcia organizacji non-profit.  

 

Mamy nadzieję, że wszystkie zmiany przypadną Państwu  

do gustu. Jesteśmy przekonani, że, wzmocnią promocję rozma-

itych i różnorodnych projektów realizowanych w Klubie  

oraz   korzystnie wpłyną na sam wizerunek Klubu oraz ułatwią 

pracę Sekretariatowi KIK. Życzymy jak najlepszego używania. 

Z wyrazami szacunku 

W imieniu Zarządu KIK 

 

Jakub Kiersnowski 

Sekretarz KIK 

 

Jan Murawski 

Koordynator obchodów 60-lecia KIK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

X ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI 
”EUROPA NOWYCH POCZĄTKÓW.  

WYZWALAJĄCA MOC CHRZEŚCIJAŃSTWA” 
 

W dniach od 11 do 13 marca 2016 r. odbędzie się X Zjazd 

Gnieźnieński pod hasłem „Europa nowych początków.  

Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. 

Taki wybór tematu jest nawiązaniem do 1050. rocznicy chrztu 

Mieszka, który był wydarzeniem przełomowym nie tylko dla 

księcia i jego dworu, lecz także początkiem historii Polski i jej 

roli w rodzinie narodów europejskich. Chcemy przypomnieć 

sobie sytuację Europy i Kościoła sprzed 1050 lat. W jaki sposób 

spotkanie z Chrystusem przemieniało ówczesnych ludzi?  

Jak następnie oni przemieniali świat, w którym żyli? 
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POTRZEBUJEMY NOWYCH POCZĄTKÓW 

Wybór tego tematu nawiązuje również do wyraźnej potrzeby 

głębokiej odnowy, jaką da się odczuć we współczesnym życiu 

Kościoła, Polski i Europy. Wierzymy, że jej początkiem może 

być rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa i powrót  

do źródeł chrztu. 

Wszelką odnowę chcemy zaczynać od samego siebie. Widzi-

my, jak wielu ludzi współczesnych jest zagubionych w swoich 

poszukiwaniach, w swoich tęsknotach i nadziejach. Chcemy na 

nowo odkryć wiarę jako szkołę wolności. Każdy z nas potrzebu-

je nowego początku. Papież Franciszek wzywa cały Kościół  

do nawrócenia duszpasterskiego – przejścia od modelu dusz-

pasterstwa skupionego na konserwowaniu tego, co jest,  

do modelu Kościoła misyjnego, wychodzącego na egzysten-

cjalne peryferie współczesnego świata. Kościół potrzebuje 

nowego początku. 

Polska po ponad 26 latach wolności wydaje się coraz bardziej 

zmęczona. Wyraźnie wyczerpany został potencjał moderniza-

cyjny. Niezbędny wydaje się nowy zapał do publicznego zaan-

gażowania obywatelskiego. Polska potrzebuje nowego po-

czątku. 

Zmęczona i bezradna jest także współczesna Europa. Brakuje 

wizji umożliwiającej rozwiązywanie poważnych problemów 

pojawiających się zarówno wewnątrz krajów Unii Europejskiej, 

jak i na zewnątrz. Pojawia się strach przed przybyszami.  

Europa potrzebuje nowego początku. 

W roku 2016 mija 25. rocznica ostatecznego rozpadu Związku 

Radzieckiego i początków tworzenia nowego ładu w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Kijowski Majdan w 2014 roku potwier-

dził, że proces zdobywania wolności wciąż trwa. Pragniemy 

podczas Zjazdu podsumować te przemiany. Bratnie narody 

naszej części kontynentu są od ćwierć wieku wyzwolone,  

ale czy są już wolne? 

 

POTRZEBUJEMY WYZWALAJĄCEJ MOCY CHRZEŚCIJAŃSTWA 

Podejmując temat nowych początków, zapraszamy do Gniezna 

takich prelegentów, panelistów i ekspertów warsztatowych, 

którzy są jednocześnie świadkami. Zapraszamy ludzi, którzy 

swoją działalnością społeczną udowodnili już, że potrafią być 

dla innych źródłem twórczej inspiracji, umieją motywować  

innych do wychodzenia z obojętności, a najwięcej wymagają 

od samych siebie. Chcemy ich nie tylko słuchać, chcemy się  

od nich uczyć, jak przeżywać wiarę w wolności, jak być chrześci-

janinem w pluralistycznym społeczeństwie. Chcemy w Gnieźnie 

doświadczyć wyzwalającej mocy Ewangelii i być jej świadka-

mi. 

Do udziału w X Zjeździe Gnieźnieńskim zapraszamy wiernych 

różnych Kościołów chrześcijańskich, uczestników ruchów  

i wspólnot religijnych, a także członków stowarzyszeń, fundacji 

czy innych organizacji pozarządowych, które za cel stawiają 

sobie pracę na rzecz dobra wspólnego. Zjazd będzie dla nich 

okazją do spotkania, poznania się i nawiązania więzi.  

Chcemy dostarczyć zwłaszcza liderom chrześcijańskim energii, 

inspiracji, wiedzy i umiejętności do dalszych działań dzięki ak-

tywnemu obcowaniu z mądrością i pięknem. Pragniemy,  

aby obrady Zjazdu dotykały realnych ludzkich problemów:  

od egzystencjalnych przez międzyludzkie, społeczne, kościelne  

i kulturalne aż po międzynarodowe. „Europa nowych począt-

ków” będzie angażować swoich uczestników w różnych wymia-

rach: duchowym – poprzez świadectwa i ekumeniczne modli-

twy wplecione w program Zjazdu; intelektualnym – poprzez 

wykłady i dyskusje panelowe; kulturalnym– poprzez wydarze-

nia artystyczne. Zostawiamy miejsce w programie na spotkania 

międzyludzkie i możliwość wymiany doświadczeń. Dzięki spe-

cjalnym Warsztatom Chrześcijańskiej Wolności. Zjazd będzie 

także swoistą sesją formacyjną – praktyczną lekcją, jak zachęcać 

siebie i innych do nowych początków. Zjazd Gnieźnieński  

będzie służył także jako miejsce nawiązywania międzynarodo-

wych kontaktów pomiędzy środowiskami zaangażowanymi  

na rzecz budowy chrześcijańskich fundamentów społeczeństwa 

obywatelskiego. Pragniemy, aby w sposób szczególny obecni 

byli na tym Zjeździe obywatele Ukrainy, która z takim trudem 

buduje swoje nowe początki. Zapraszamy również Rosjan dą-

żących do pojednania ze swymi sąsiadami, a także Białorusi-

nów, Litwinów i przedstawicieli wszystkich narodów tworzących 

na nowo kształt swojej wolności. Zgodnie z tradycją poprzed-

nich Zjazdów Gnieźnieńskich, chcemy wspólnie budować Eu-

ropę ducha, dialogu, dla człowieka i rodziny, prawdziwie  

obywatelską. 

Komitet Organizacyjny X Zjazdu Gnieźnieńskiego 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Gnieźnieńskim. 

Klub Inteligencji Katolickiej jest jednym ze współorganiza-

torów Zjazdu. Szczegółowe informacje wraz z ankietą rekruta-

cyjną można znaleźć na stronie www.zjazd.org.  

Zapisy na Zjazd odbywają się wyłącznie przez stronę 

www.zjazd.org. 

 

Prosimy także o informowanie Sekretariat KIK o Państwa udzia-

le w Zjeździe. Jeśli zainteresowanie wśród członków KIK będzie 

znaczne, postaramy się zorganizować wspólny transport  

do Gniezna. Na Państwa deklaracje udziału czekamy do  

29 lutego. Koszt udziału w Zjeździe wraz z noclegiem i wyży-

wieniem ponoszą uczestnicy. 

 

 
KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY  

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

Przekazaliśmy kolejne partie pampersów - na Ukrainę, za po-

średnictwem Sióstr od Aniołów i dla chorego chłopca z Ukrainy 

leczącego się w Polsce. Wpłaciliśmy styczniową ratę (400pln) 
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stypendium Karinie Bodnar, uczennicy z Chmielnickiego, matu-

rzystki Liceum Polonijnego "Klasyk". 

Pan Tomasz Awdziejczyk zwrócił się do nas z propozycją zorga-

nizowania w KIK-u wystawy malarskiej prac artystów polskich i 

ukraińskich powstałych na wspólnych warsztatach poświęco-

nych tematyce malarstwa chrześcijańskiego tradycji I RP. 

Krystyna Engelking 

 

KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 
 

W sobotę 27 lutego zapraszamy na Dzień Skupienia  

w Laskach czyli wielkopostne rekolekcje dla rodziców, które 

poprowadzi nasz duszpasterz ksiądz Andrzej Gałka. 

Spotykamy się przed kaplicą na terenie Zakładu dla Ociemnia-

łych w Laskach o godzinie 9.45, zakończenie (po obiedzie) prze-

widziane jest na 15.00. Koszt obiadu u sióstr – 20 zł. 

Dorota Cichocka 

Zarząd SR 

 
 

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU 
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  

 

Drodzy słuchacze, 

W styczniu zakończyliśmy cykl „Migracje”, który rozpoczęliśmy 

jeszcze w październiku, nie będąc świadomymi, że wraz z upły-

wem czasu pojawiać się będą nowe pomysły i tematy, które 

wydawały nam się ważne. Chcielibyśmy serdecznie podzięko-

wać Bartłomiejowi Szołajskiemu, który był naszym konsultan-

tem, wspierał nas swoją wiedzą, inspirował i pomagał docierać 

do odpowiednich ludzi i informacji. Bartłomiej Szołajski popro-

wadził dwa spotkania, a na jednym z nich dzięki, jego stara-

niom, mogliśmy zaprosić do nas dwoje uchodźców z Afganista-

nu. Podziękowania należą się również wszystkim prowadzącym 

spotkania.  

Nie wykluczamy, że pojawią się kolejne edycje cyklu „Migracje”, 

tymczasem przedstawiamy zestawienie dotychczasowych spo-

tkań wraz z krótkim omówieniem wykładów styczniowych: 

 21 października – „Kierunek Europa – postkolonialne 

migracje do Europy na przykładzie Wielkiej Brytanii” - - 

Bartłomiej Szołajski; 

 28 października – „Islam w Europie” – dr hab. Agata 

Skowron-Nalborczyk; 

 18 listopada - „Skąd przybywam – sytuacja polityczna w 

Syrii w ostatnich latach” – dr hab. Agata Skowron-

Nalborczyk; 

 25 listopada – „Uchodźcy na Balkanach – relacja świad-

ków” - Maciej Bulanda i Terka Teleżyńska z inicjatywy 

Dobrowolki; 

 2 grudnia - „Afryka – przyczyny wędrówek Afrykanów do 

Europy” - prof. Maciej Ząbek; 

 9 grudnia - „Przybyłem do Polski – sytuacja prawna 

uchodźców w Polsce - Katarzyna Łakoma, dyrektor Ze-

społu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Rzecz-

nika Praw Obywatelskich; 

 16 grudnia - „Przybyłem do Polski – trudna sytuacja ży-

ciowa uchodźców w Polsce” - Aleksandra Chrzanowska 

ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej; 

 13 stycznia  - „Społeczność wietnamska w Polsce” - o. 

Damian Cichy SVD z Fundacji Ośrodek Migranta Fu 

Shenfu. Ojciec Damian w ramach swojej pracy miał oka-

zję poznać wielu mieszkających w Polsce Wietnamczy-

ków. Podzielił się z nami swoimi obserwacjami i badania-

mi. Opowiedział nam, kiedy i z jakiego powodu przybyli 

do Polski migranci z tak odległego kraju, a także co od-

czuwają Wietnamczycy zmieniając miejsce zamieszkania, 

oraz jak czują się wśród Polaków; 

 20 stycznia - „Afganistan – Europa: szlak nadziei” - Bar-

tłomiej Szołajski oraz goście: Ferdous i Karima. Podczas 

spotkania obejrzeliśmy fragment filmu „In this world” 

Michaela Winterbottoma przedstawiający drogę afgań-

skich uchodźców z obozu w pakistańskim Peszawarze do 

Europy. Był to bardzo dobry wstęp do rozmowy z zapro-

szonymi gośćmi – uchodźcami z Afganistanu. Poznali-

śmy ich dramatyczne doświadczenia podczas wędrówki 

do Polski oraz dowiedzieliśmy się, jak wygląda ich życie 

w Warszawie. Prowadzący bardzo ciekawie zarysował 

obraz sytuacji w Afganistanie, a rozmowa z gośćmi do-

skonale go pogłębiła. Dla naszych gości zakończenie 

konfliktu w tym kraju wydaje się bardzo odległe. Do 

wcześniejszych podziękowań dla Bartłomieja Szołajskie-

go dołączamy te – za tłumaczenie na żywo zarówno fil-

mu jak i rozmowy z Karimą i Ferdousem. 

 

Luty.  

Zapowiadane podczas ostatniego spotkania dwa wykłady doty-

czące psychologii niestety nie mogą się odbyć z przyczyn nieza-

leżnych. Nie odbędzie się spotkanie 3 lutego.  

Proponujemy jednak spotkanie 10 lutego o godzinie 17.30  

w Żydowskim Instytucie Historycznym (ul. Tłomackie 3/5,  

na tyłach Błękitnego Wieżowca na pl. Bankowym). Poprosiliśmy 

kuratorkę wystawy fotograficznej „Świat utracony. Żydzi Polscy” 

panią Teresę Śmiechowską, aby nas po niej oprowadziła. Ekspo-

zycja prezentuje zbiór fotografii z lat 1918-1939 ukazujące życie 

Żydów w Polsce. Będzie to okazja zarówno do poszerzenia swo-

jej wiedzy o okresie II Rzeczpospolitej i jej społeczeństwa, jak  

i do poznania ówczesnej metody fotografowania. Będziemy 

wdzięczni za wcześniejsze zapisy, gdyż lista miejsc jest ograni-

czona. Maksymalnie w jednej grupie może być 20 osób.  Zapisy 

przyjmujemy pod adresem mailowym akademia@kik.waw.pl 

lub w sekretariacie KIK nr tel. 22 827 39 39. Prosimy o zabranie 

ze sobą 5 zł na pokrycie kosztów biletów na wystawę.  
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W drugiej połowie lutego chcielibyśmy rozpocząć krótki cykl 

spotkań dotyczących zmian klimatu. Wydaje nam się, że kwestia 

ocieplenia klimatu jest dla wielu osób niezrozumiała i pojawia 

się na ten temat wiele różnych, czasem sprzecznych tez.  

Dlatego też pomyśleliśmy o zaproszeniu do nas Marcina Pop-

kiewicza z portalu naukaoklimacie.pl. Jest on również m.in. au-

torem książki „Świat na rozdrożu”. Pierwsze spotkanie  

pt. „Ocieplenie klimatu. Mity i fakty” (17 lutego) dotyczyć będzie 

szeroko pojętych zmian klimatu, czym jest globalne ocieplenie  

i jakie są dowody na jego istnienie. Podczas drugiego spotkania 

pt. „Zmiany klimatu jako wyzwanie współczesności” (24 lutego) 

chcielibyśmy porozmawiać o działaniach człowieka, które spo-

walniają bądź przyśpieszają zmiany w klimacie. Mamy nadzieję 

dowiedzieć się, jakie działania człowiek powinien podjąć,  

aby spowolnić globalne ocieplenie, jakie są możliwe rozwiąza-

nia obecnej sytuacji, czy mamy wybór przy doborze źródeł 

energii i jak on wpływa na dalsze losy naszego otoczenia.  

Kontynuacją tych dwóch wykładów będzie spotkanie z francisz-

kaninem ojcem Stanisławem Jaromim przewodniczącym Ruchu 

Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. W trakcie spotkania  

dowiemy się, w jaki sposób problem zmian klimatu i samej  

ekologii przedstawia Ojciec Święty Franciszek w swojej najnow-

szej encyklice Laudato si’. Spotkanie odbędzie się w połowie 

marca, o czym będziemy jeszcze informować w następnym In-

formatorze. 

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie co do tematyki naszych 

kolejnych wykładów otwartych. Prosimy o kontakt pod adresem 

mailowym akademia@kik.waw.pl. 

 

Harmonogram zajęć warsztatowych  

Warsztaty komputerowe 

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 

Warsztaty fotograficzne odbędą się 9 i 23 lutego o godz. 13:30. 

 

Mamy jeszcze wolne miejsca na warsztaty fotograficzne.  

Zachęcamy także do dopisywania się do listy rezerwowej zajęć 

komputerowych.  

 

Informujemy, że od lutego projektem w zastępstwie za Witolda 

Kunickiego-Goldfingera będzie opiekować się Tomasz Kunicki-

Goldfinger, który będzie odpowiedzialny między innymi  

za kontakt z Państwem.  

Ewentualne pytania oraz wszelkie uwagi 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 2013-2016” 

jest współfinansowane ze środków M. St. Warszawy. 

 

KOMUNIKAT KLUBU ŻEGLARSKIEGO 
 SANTA MARIA 

 

Ahoj! 

Wir przygotowań do sezonu Santa Marii trwa! Na początku 

stycznia wstawiliśmy trzy łódki do nowo ocieplonego hangaru 

w Warszawie, remonty trwają – wszystkich zainteresowanych 

pomocą przy pracy, czy obejrzeniem najnowszych nabytków 

Klubu, serdecznie zapraszamy po uprzednim kontakcie z zarzą-

dem lub bosmanami. 

Należy jednak pamiętać że remonty łódek to nie jedyna forma 

naszej działalności. Jej głównym celem jest przeprowadzenie 

obozów letnich, o których kilka słów poniżej. 

Tegoroczna oferta Santa Marii opiera się tradycyjnie o pierwsze 

halsy, wyjazdy dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, oraz rejsy ma-

zurskie na jachtach otwarto-kabinowych, przeznaczone  

dla młodzieży starszej. Bieżący rok owocuje również w dodatko-

we wydarzenie, organizowane w Klubie co dwa lata - szkolenie 

przygotowujące do egzaminu na patent żeglarza jachtowe-

go (zainteresowanych tym wyjazdem zapraszamy do odwiedze-

nia naszej strony internetowej – zapisy na szkółkę trwają już od 

21 stycznia). 

Jeśli wasze dziecko przejawia zainteresowanie sportami wodny-

mi, a nie miało jeszcze do czynienia z żeglarstwem, polecamy 

nasze obozy stacjonarne z pływaniem na optymistach.  

Pierwsze halsy zapewniają dobry start do żeglarskiej przygody. 

Uczestnicy zapoznają się z podstawami budowy jachtów oraz 

manewrowania jachtem. Organizowane w czasie obozu zabawy 

i krótkie wykłady zapewniają przekazanie wiedzy w sposób kre-

atywny i zapadający w pamięć. Wyjazd polecamy również w 

celu szlifowania umiejętności zdobytych w poprzednich latach. 

Na pierwsze halsy zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 12 lat,  

w terminach: I turnus 11 lipca – 24 lipca 2016 oraz II turnus  

1 sierpnia – 13 sierpnia 2016. 

Młodzież młodszą, od 12 do 14 roku życia zapraszamy na  

rejs mazurski. Niezapomnianą dwutygodniową przygodę po-

zwalającą zapoznać się z podstawami żeglarstwa oraz przyrodą 

i historią regionu. Termin wyjazdu 18 lipca – 31 lipca 2016. 

Starszą młodzież, 14 – 17 lat, zachęcamy do wybrania się z na-

mi na rejs przez Mazury, połączony ze spływem rzekami (Pisa  

i Narew) do Warszawy. Jest to wyjazd nietypowy, zapewniający 

uczestnikom nie tylko umiejętność żeglowania po jeziorach,  

ale również poruszania się z nurtem rzeki. Wyjazd organizowa-

ny jest w terminie 1 sierpnia 13 sierpnia 2016. 

Zapraszamy do zapisów już w czwartek 18 lutego o godzinie 

20.00! Rejestracja odbywa się przez naszą stronę internetową 

santa-maria.pl 

Z żeglarskim pozdrowieniem 

Zarząd KŻ Santa Maria 

Zosia, Ola, Robert, Dominik, Adam 
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KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Doroczny bal Nazaretowiczów był jak zwykle huczny! Fantazyj-

nie przebrani goście przybyli licznie i dopisywał dobry humor. 

Po przedstawieniu się przebranych dzieci odśpiewaliśmy, już na 

zakończenie okresu bożonarodzeniowego, Wołka i osiołka. Nie-

którzy tak dobrze znali wszystkie 12 zwrotek, że wspomagali 

prowadzącą w podpowiadaniu słów! Potem nastąpił czas na 

poloneza, oczywiście z figurami. Rodzice z biegłością formowali 

akwedukt i tunel, a taneczny wężyk dzieci polonezowym kro-

kiem wędrował po całym Klubie, zwijał się w ślimaka, przeplatał 

w akwedukcie i przechodził tunelem.  

Fot. Mariusz Sadowski 

Po tańcu nie brakło chętnych do wielu konkursów, a były to: 

bieg z piłeczką na łyżce, rzucanie piłeczek do kosza, poznawa-

nie smaków, tańce par z balonem trzymanym pomiędzy głowa-

mi lub na składanej w coraz mniejsze cząstki gazecie, wreszcie 

konkurs ubywających krzeseł.  

Fot. Mariusz Sadowski 

Radości było co niemiara, choć nie wszystkim łatwo było się 

godzić z przegraną... Po niewielkiej słodkiej przekąsce finałem 

balu stała się wędka szczęścia, w której złota rybka każdemu 

przyniosła drobny prezencik. Chyba parę z nich zostało na spo-

tkanie w lutym, czekają nas zatem nowe szanse konkursowe! 

Jak karnawał, to karnawał! 

Fot. Mariusz Sadowski 

Alicja Gronau-Osińska 

 

 

SEKCJA EMAUS 

W grudniu rozważaliśmy trzeci rozdział encykliki Ojca Św. Fran-

ciszka Laudato si. Obecny kryzys ekologiczny ma swój wymiar 

ludzki. Składa się nań stawianie na technologię, która choć nie-

wątpliwie innowacyjna, to dając wielką moc, nie zawsze jest 

roztropnie używana. Globalny paradygmat technokratyczny 

należy przezwyciężać humanizmem. Niepohamowanie także  

w technologii jest megalomańskie. Współczesny antropocen-

tryzm utrudnia ludzkości znalezienie właściwego miejsca  

w świecie, niekoniecznie w centrum, bowiem człowiek nie jest 

panem tego świata, ale zarządcą, i powinien umieć nim odpo-

wiedzialnie kierować, jako współpracownik Boga. Tylko zdrowa 

antropologia pogodzi się z ekologią. Tak jak zdrowe relacje  

w ekologicznym świecie, tak i relacje międzyludzkie muszą stać 

się harmonijne. 

Alicja Gronau-Osińska 

 
 
 

KOMUNIKAT ZWARIOWANEGO EKUMENISTY 
 

"Jezus Chrystus-świadek Jedności" to temat comiesięcznego 

nabożeństwa ekumenicznego, które odbędzie się tym razem  

w luterańskiej świątyni Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego  

w poniedziałek 1 lutego (godz. 18). 

Jan Turnau 
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KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 

 
Spotkanie styczniowe poświęciliśmy omówieniu planu pracy 

Sekcji w 2016 roku oraz udziału naszych członków w spotka-

niach, imprezach i rekolekcjach w kraju i zagranicą zaplanowa-

nych na rok bieżący. 

 

Spotkanie esperantystów katolików z całego świata odbędzie 

się w Nitrze na Słowacji w dniach 16-23 lipca 2016 roku:  

69. Kongres IKUE – Internacia Katolika Unuigho Esperantista. 

Bliższe informacje oraz warunki uczestnictwa w wyżej wymie-

nionym Kongresie uzyskać można drogą internetową.  

 

Spotkanie lutowe naszej Sekcji odbędzie się w piątek 19  

o godzinie 16.00. 

Bohdan Wasilewski 

 
 

PROJEKT MAM POMYSŁ 
 

W 2015 roku w ramach konkursu Mam Pomysł odbyło się  

8 projektów. Pod koniec roku udało się zrealizować warsztaty 

kulinarne, podczas których powstały upominki dla mam i dzieci 

z domu samotnej matki (grupa SR Sumerowie) oraz dofinanso-

wać prezenty rozdane w czasie Wigilii z Ubogimi (grupa SR  

Heftalici).   

 

Wraz z początkiem 2016 roku rozpoczęła się kolejna edycja 

projektu Mam Pomysł! W tym roku na zgłoszenia czekamy 

tylko do końca wakacji. 

W konkursie mogą wziąć udział grupy znajomych, klasy, grupy 

SR KIK. Wszyscy, którzy chcieliby działać, zrobić coś dla innych, 

rozwijać własne umiejętności. Pomysły mogą być długotermi-

nowe albo trwać tylko jeden dzień – wszystko zależy od pomy-

słodawców.  

 

Konkurs Mam Pomysł skierowany jest do uczniów gimnazjów  

i liceów. Dzięki dofinansowaniu zdobytemu w konkursie mogą 

oni zrealizować wymyślony wcześniej projekt. Najlepiej, gdyby 

spełniał któryś z poniższych warunków: był skierowany do  

innych, uatrakcyjniał przestrzeń miejską (promował Warszawę) 

lub skupiał się na zdobyciu przez jego uczestników umiejętno-

ści, które później zostaną twórczo wykorzystane. Na zgłoszenia 

czekamy do 5. dnia każdego miesiąca. Więcej informacji  

na stronie mampomyslkik.wordpress.com i na stronie na  

Facebooku (www.facebook.com/mampomysl).  

 

Pytania można kierować na adres: mampomysl@kik.waw.pl 

 

Ala Budzyńska 

 

 

„KONTAKT”. MAGAZYN NIEUZIEMIONY 
 

Zapraszamy do lektury wstępniaka otwierającego aktualny,  

30. numer Kontaktu pt. “Dobra wspólne”. 

 

Gdy niedawno uchwalono ustawę krajobrazową, regulującą 

chociażby kwestię reklam wielkoformatowych, nie zabrakło 

ekonomistów, publicystów czy przedsiębiorców, grzmiących  

o „zamachu na prawo własności”. Chodziło, oczywiście, o wła-

sność prywatną. Mało kto pomyślałby bowiem o niszczeniu czy 

oszpecaniu przestrzeni, z której korzystamy wszyscy, również 

jako o uderzaniu we własność – tyle tylko, że wspólną. Wielu ma 

przecież przekonanie, że „wspólne” i „niczyje” to wyrazy w prak-

tyce bliskoznaczne. 

 

To, co „wspólne”, nie ma w Polsce dobrej prasy. Znacznie chęt-

niej odwołujemy się do tego, co „prywatne” – najlepiej zwyczaj-

nie „moje”. Trudno się temu dziwić – długo własność prywatna 

była u nas niszczona i deprecjonowana. Po przełomie 1989 roku 

wahadło wychyliło się w drugą stronę. Coraz więcej osób  

ma jednak poczucie, że już wystarczy trwającego ponad dwie 

dekady odreagowywania po PRL-u. Zwłaszcza, że w coraz więk-

szej liczbie obszarów dostrzec można palącą potrzebę zmiany 

podejścia. Dotyczy to przestrzeni naszych miast, przedsię-

biorstw, ruchów społecznych. Dotyczy to także myślenia o pań-

stwie, które może wspólnotę zarówno chronić, jak i niszczyć.  

O tym wszystkim piszemy w najnowszym numerze „Kontaktu”. 

Staramy się nie ograniczać jednak do prostych recept. Nie prze-

konujemy, że samo uchwalenie ustawy krajobrazowej zapewni 

ład przestrzenny, lecz pytamy także o możliwość oddolnego 

przekształcania przestrzeni przez jej użytkowników. Nie nawołu-

jemy bezrefleksyjnie do tworzenia spółdzielni, zdając sobie 

sprawę, że potrzeba głębszych przemian – także w mentalności 

– by mogły one naprawdę sprawnie i licznie działać. Nie odwo-

łujemy się do państwa jako jedynego gwaranta interesów 
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wspólnoty, ale jednocześnie nie wierzymy, że wszystko da się 

załatwić na poziomie wspólnot lokalnych. Nie tworzymy utopij-

nej wizji społeczeństwa; zamiast tego zastanawiamy się nad 

tym, co rzeczywiście jej możliwe. Staramy się przy tym nie tracić 

z oczu celu. 

Pytamy również o to, jak wobec tych wszystkich dylematów 

powinna pozycjonować się lewica. Zastanawiamy się, co do 

refleksji nad dobrami wspólnymi wniosło i jeszcze mogłoby 

wnieść chrześcijaństwo. 

Jeśli przeznaczonym dla nas miejscem po końcu świata ma być 

Nowe Jeruzalem, a więc miasto – gwarne i pełne relacji, to bliżej 

wspomnianego celu jesteśmy wszak budując wspólnotę,  

niż odgradzając się od innych. To, co „wspólne”, to przecież nie 

tylko przestrzeń czy zasoby, ale również relacje między ludźmi, 

którzy z nich korzystają. To, jak urządzimy i jak będziemy pożyt-

kować wspólne dobra, wpłynie nie tylko na efektywność ich 

wykorzystania, ale również na naszą kondycję – jako jednostek  

i jako społeczeństwa. 

Jasne, nie stworzymy na ziemi raju. Ale w pojedynkę nawet się 

do niego nie zbliżymy. 

Redakcja Magazynu KONTAKT 

 
 

BREWIARZ - MODLITWA KOŚCIOŁA 
 

Brewiarz, oficjalna modlitwa Kościoła, modlitwa wspólna, gdzie 

tymi samymi tekstami, modli się cały Kościół. Warto tu zazna-

czyć, że jest to modlitwa głównie tekstami Pisma Świętego  

zaczerpniętego z Księgi Psalmów. Są tam też fragmenty Nowe-

go Testamentu. Uroczysta, wspólna modlitwa psalmami jest 

podobna dla judaizmu i chrześcijaństwa. Przypomnijmy sobie, 

że Jezus spożywając z uczniami Wieczerzę Paschalną, w trakcie 

Ostatniej Wieczerzy, śpiewał wraz z apostołami psalmy wielbią-

ce Boga. Członkowie pierwszych gmin chrześcijańskich, oprócz 

spotkań eucharystycznych odczuwali potrzebę osobnych  

zebrań modlitewnych, podczas których, modlili się wspólnie 

psalmami. Zwyczaj wspólnego śpiewania psalmów był też prak-

tykowany, i tak jest do dzisiaj, we wszystkich wspólnotach  

zakonnych. Od wieków w kościołach śpiewa się w niedzielę  

i inne uroczystości Nieszpory. Jest to właśnie część brewiarza  

z niedzieli pierwszego tygodnia. Także popularne śpiewanie 

„Godzinek”- zwanych Nieszporami Maryjnymi - to modlitwa 

wspólna ułożona na wzór brewiarza, gdy brewiarz odmawiano 

w niezrozumiałej dla wielu wiernych łacinie. 

 

Brewiarz to modlitwa, w której Bóg mówi do człowieka,  

a dopiero pod koniec człowiek zwraca się do Boga. Tymczasem 

w wielu innych modlitwach ten kierunek jest odwrócony. To my 

często zagadujemy Boga nie bardzo zwracając uwagę na to,  

co On ma nam do powiedzenia. Dlatego w brewiarzu modlimy 

się niezależnie od naszego nastroju tymi tekstami, które Kościół 

w swojej mądrości proponuje nam na dany dzień. Wtedy po-

zwalamy by Bóg nas uczył, wychowywał i odsłaniał nam piękno 

Objawienia. Modlitwa Słowem Natchnionym naprawdę prze-

mienia życie. To doświadczenie wielu pokoleń, tak wyznawców 

judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Dodam skromnie, że także moje. 

Sobór Watykański II gorąco zachęcał do przywrócenia modlitwy 

brewiarzowej tak podczas spotkań wspólnych, jak i w praktyce 

indywidualnej (Konstytucja o Świętej Liturgii rozdział 4). Teksty 

na każdy dzień znajdziemy w dowolnym wydaniu „Brewiarza 

dla świeckich” (polecam szczególnie brewiarz wydany przez 

wydział duszpasterski Kurii Metropolitarnej w Olsztynie).  

Tam też znajdziemy pouczenie jak odmawiać tę modlitwę, 

szczególnie rano Jutrznię i wieczorem Nieszpory. 

Alina Wóycicka 

Sekcja Ewangelijna 

 

 

 

KAŻDY 1% MA ZNACZENIE!  

 
Każdy z nas, członków KIK-u, jest na swój  

sposób odpowiedzialny za Klub. Najprostszym  

i bardzo potrzebnym tego wyrazem może być 

darowizna 1% podatku na cele statutowe KIK. 

 

Sekcje i wybrane działania Klubu A.D. 2015 

 

•Akademia Trzeciego Wieku KIK •Chór kameral-

ny „Ars Cantata” •Drum Bun 

•Klub Żeglarski „Santa Maria” •KONTAKT 

•Sekcja Emaus – Nazaret •Sekcja Esperanto 

•Sekcja Ewangelijna •Sekcja Kulturalno- 

Turystyczna •Sekcja Małżeńska 

•Sekcja Nauczycielska •Sekcja Pomocy 

•Sekcja Polsko-Niemiecka •Sekcja Rodzin • 

Sekcja Wigierska •Sekcja Wschodnioeuropej-

ska •Sekcja Współpracy z Katolikami 

na Wschodzie •Starszy Ekumenista 

•Fundusz Stypendialny •Projekt Białoruś 

•Zespół Do Spraw Uchodźców 
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