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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Co dwa lata odbywa się w naszym Klubie Walne Zebranie Wyborcze, na którym członkowie zwyczajni

PIK-KIK-NIK

wybierają nowy Zarząd Klubu i oceniają Zarząd ustę-

Niedziela, 12 czerwca, Pola Elizulskie k/Falenicy

pujący. Takie zebranie odbyło się 24 kwietnia. Piszę
do Was te słowa, gdyż na następne dwa lata zostało
mi powierzone zadanie sprawowania funkcji prezesa.
W czasie tego zebrania nasz kapelan i przyjaciel,
ksiądz Andrzej Gałka mówił do nas o tym, jak ważne
jest by „uświadomić sobie, że między nami jest Mesjasz ”. Rozumiem te jego słowa, jako wezwanie

WYKŁADY OTWARTE
Wszystkie wykłady w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A
Wszystkie wykłady o g. 18.00!

Cykl „Chrzest 966”
„Chrzty”

do wyostrzenia spojrzenia tak, by dostrzec, że nieza-

4 maja, prof. Karol Modzelewski

leżnie od pewnych różnic, łączy nas wiara w tego sa-

„Mityczne początki Polski, Rusi, Czech”
18 maja, prof. Jacek Banaszkiewicz

mego Boga i pragnienie odnalezienia drogi do Niego,
drogi, w której Mesjasz nam towarzyszy.
Dla mnie spotkanie z każdym z Was jest ogromnym
darem i radością. Bardzo pragnę, by udało mi się realizować powierzone mi zadanie tak, by z tego daru,
jakim jest klubowa wspólnota wynikało jak najwięcej
wspólnego dobra. Przygotowana przez Zarząd i przy-

Cykl „Ekologia. Człowiek i świat stworzony”
"O historii i symbolice benedyktyńskiego ogrodu w
IX wieku jako modelu relacji człowieka ze środowiskiem"

11 maja, br. dr hab. Michał Tomasz Gronowski OSB
Cykl „Polin - historia Żydów polskich”

jęta przez Walne zebranie Deklaracja tożsamości,

„Fundatorzy prywatni - rola przy zakładaniu synagog
oraz wpływ na dekoracje wnętrz”

która formułuje myśl naszych założycieli, powinna

25 maja, dr hab. Anna Michałowska-Mycielska

być fundamentem, na którym możemy się oprzeć

Cykl „Drewniana architektura sakralna”
„Sztuka ikonopisania – tradycja i współczesność”
1 czerwca, Tomasz Awdziejczyk

w projektowaniu działań w przyszłości.
Oczywiście, również w naszej wspólnocie są sprawy,
w których nie jesteśmy jednomyślni, jednak, jestem
przekonana, że jeśli będziemy ze sobą rozmawiać,
mając zaufanie do naszych dobrych intencji to uda
nam się zrozumieć lepiej poglądy własne i naszych
rozmówców. Mam nadzieję, że dzięki takiemu zaufaniu i zrozumieniu uda nam się znaleźć wspólną drogę
nawet w trudnych sprawach.

SPOTKANIE Z KOŚCIOŁEM
EWANGELICKO-REFORMOWANYM
Spotkanie z księdzem Michałem Jabłońskim,
teologiem ewangelickim.

Czwartek, 12 maja, godz. 19.30, siedziba KIK
Więcej na 10 stronie Informatora

Joanna Święcicka
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DYŻURY niektórych SEKCJI
Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

Krystyna Sieroszewska

PONIEDZIAŁEK

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00

Sekcja Rodzin
Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie
Sekcja
Wschodnioeuropejska
Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
po wcześniejszym
umówieniu

e: agronau@wp.pl
t: 608-291-505

Alicja Gronau-Osińska

POZOSTAŁE SPOTKANIA
09.05. PONIEDZIAŁEK
godz. 18.00

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ
Zaprasza Zwariowany Ekumenista, Plac Małachowskiego

05,12 i 19.05. CZWARTKI
godz. 18.30

PRÓBA SCHOLI SEKCJI RODZIN
Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

08.05. NIEDZIELA
godzina 11.45
14.05. (wyjątkowo)
SOBOTA
godz. 17.00
15.05. NIEDZIELA
godzina 9.40

SPOTKANIE W NAZARECIE
Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK
SPOTKANIE FORMACYJNE Z O. Z. PERZEM SJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00
Zaprasza Sekcja Emaus; Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61

15.05. NIEDZIELA
godz. 11.00

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA
ul. Piwna 9/11

26.05. CZWARTEK
godz. 18.00

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA – ZAPRASZA KS.
ANDRZEJ GAŁKA
ul. Piwna 9/11

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

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU
adw. Zofia Józefowicz-Paszewska
KLUB CZYNNY
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00
WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji
SEKRETARIAT
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00
KSIĘGOWOŚĆ
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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NOWY ZARZĄD
I KOMISJA REWIZYJNA
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W WARSZAWIE
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie KIK, które
odbyło się w siedzibie Klubu w niedzielę, 24 kwietnia 2016
roku, wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną KIK
w następującym składzie: Zarząd (ukonstytuował się na
zebraniu w dniu 27 kwietnia br.): Joanna Święcicka –
prezes, Maria Borkowska – wiceprezes, Paweł Broszkowski – wiceprezes, Krzysztof Ziołkowski – wiceprezes, Jakub Kiersnowski – sekretarz, Krzysztof Sawicki – skarbnik,
Piotr Ciacek – członek Prezydium, członkowie Zarządu:
Piotr M. A. Cywiński, Maryna Czaplińska, Kamila Dembińska, Ignacy Dudkiewicz, Andrzej Friszke, Łukasz Rozdeiczer, Ewa Teleżyńska, Misza Tomaszewski. Komisja
Rewizyjna: Jakub Wygnański, Aleksandra Brochocka, Stanisław Latek, Paweł Sawicki, Izabella Bnińska.
Walne Zebranie było w tym roku wyjątkowo liczne,
w głosowaniu wzięło udział 205 Członków Zwyczajnych
KIK.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej
pracy we władzach Klubu. Z treścią sprawozdań rocznych
można zapoznać się na stronie internetowej Klubu Inteligencji Katolickiej – www.kik.waw.pl/dokumenty/.

DEKLARACJA
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W WARSZAWIE
Wprowadzenie do Deklaracji przedstawione przez Pawła
Broszkowskiego, przedstawiciela Zarządu KIK podczas
Walnego Zebrania.

„Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu chcemy przedstawić Wam dokument,
który nosi tytuł „Deklaracja Klubu Inteligencji Katolickiej ”.
Praca nad Deklaracją trwała długo – z przerwami przez parę
lat – i jest ona owocem wnikliwego zbiorowego namysłu Zarządu. Ostatni rok naszej kadencji, związany z początkiem
obchodów 60-lecia Klubu, przyniósł pozytywne zakończenie
tej pracy.
Uznaliśmy, że w jubileuszowym roku 60-lecia istnienia
i działania Klubu warto, aby naszą tożsamość zwerbalizować
i przedstawić w jednym krótkim dokumencie.
Starsze pokolenie klubowe odchodzi i pragnieniem nas, którzy mieli zaszczyt i szczęście pracować jeszcze z osobami,
będącymi filarami klubowej tożsamości – takimi, jak Tadeusz
Mazowiecki, Stanisław Stomma, Stanisława Grabska czy Andrzej Święcicki jest przypomnienie tego, czym Klub jest, jakim wartościom starał się być wierny i co z tego wynika dla
nas dzisiaj i w przyszłości. Pragnę w tym miejscu wspomnieć

także żyjących członków założycieli Klubu: Zygmunta Skórzyńskiego i Stefana Wilkanowicza, którzy ze względu
na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w naszym spotkaniu.
Klub jest swojego rodzaju „dziełem zbiorowym” i dlatego nie
sposób jest wymienić wszystkie osoby, które w okresie mijających 60 lat służyły Klubowi swoimi talentami, wiedzą i czasem. Pragnę z tego miejsca pokłonić się obecnemu na sali
Andrzejowi Wielowieyskiemu, który podczas długich lat służenia naszej społeczności, ogromnie wiele wniósł do tożsamości klubowej.
Dodatkowym motywem opracowania Deklaracji są trwające
od kilku lat spotkania Prezydium Zarządu z osobami, które
chcą przystąpić do Klubu. Są to bardzo interesujące rozmowy, podczas których Prezydium poznaje nowych członków, a nowi członkowie lepiej poznają Klub. Dopiero po
takim spotkaniu zainteresowani podejmują decyzję o swoim
przystąpieniu do Klubu.
Deklaracja stanowi przypomnienie naszych korzeni. Opowiada o etosie i duchowości Klubu w całym okresie jego 60letniej historii. Zamierzamy organizować spotkania dyskusyjne, aby młodszym członkom Klubu przybliżać to, czym
Klub żył przez lata minione i zastanawiać się, jakie są dlań
wyzwania w czasach obecnych.
Deklaracja została przyjęta przez Zarząd Klubu w drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
Teraz chcemy przedstawić ją Walnemu Zebraniu, prosząc
o jej poparcie.
Paweł Broszkowski”
„DEKLARACJA KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ”
przyjęta uchwałą Walnego Zebrania KIK
I
Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest stowarzyszeniem chrześcijan, w większości katolików świeckich,
którzy pragną budować solidarność dla dobra wspólnego. Pojęcie inteligencji rozumiemy jako kategorię
etyczną. W określeniu tym dostrzegamy wyzwanie, aby
otrzymane talenty rozwijać, posiadane umiejętności doskonalić, zdobywaną wiedzę poszerzać, a wszystkim dzielić się z innymi, służąc w ten sposób dobru wspólnemu.
Jako inteligencja katolicka staramy się tworzyć środowisko ożywione duchem wspólnoty i klimatem dialogu; dążymy
do
pogłębiania
wiary,
uczymy
się
odpowiedzialności za Kościół i za kształt chrześcijaństwa
w duchu II Soboru Watykańskiego.
Naszym dążeniem jest taka przemiana otaczającego
świata, aby stawał się bliższy Jezusowi Chrystusowi i jego
Ewangelii. W wielu obszarach życia religijnego i społecznego współpracujemy z naszym Metropolitą i innymi biskupami. Nie jesteśmy organizacją kościelną i mimo
jedności z hierarchią jesteśmy od niej niezależni. Jako organizacja pozarządowa jesteśmy również niezależni
od władzy państwowej i samorządowej.

4

II
Do działania inspiruje nas spuścizna pozostawiona przez
naszych założycieli – m.in. Jerzego Zawieyskiego, Tadeusza
Mazowieckiego, Stanisława Stommę, Jerzego Turowicza,
ks. Jana Zieję. Czerpali oni z duchowości Lasek, tworzonej
przez Matkę Elżbietę Różę Czacką i ks. Władysława Korniłowicza oraz kontynuowanej przez długoletniego ojca duchowego Lasek i przyjaciela KIK-u ks. Tadeusza
Fedorowicza. Inspiracją dla twórców KIK była też tradycja
myślenia o wartościach, Kościele i państwie przedwojennych i późniejszych ruchów katolickich: Odrodzenie, Juventus Christiana i Sodalicja Mariańska.
Od 1956 roku współtworzyliśmy tzw. ruch Znak obejmujący
pięć KIK-ów: warszawski, krakowski, wrocławski, toruński
i poznański, „Tygodnik Powszechny”, miesięczniki „Znak”
i „Więź” oraz do 1976 r. – koło poselskie Znak. Nasze środowiska przez dziesięciolecia dążyły do formowania katolików
świadomych
konsekwencji
swojej
wiary,
zaangażowanych w życiu społecznym, wspierających ideał
demokratycznej Polski oraz budowanie pojednania między
narodami. Z tego zaangażowania wynikał udział wielu z nas
w opozycji demokratycznej, „Solidarności” i tworzeniu
od roku 1989 wolnej i demokratycznej Polski.
III
Świadomi znaczenia i roli chrześcijaństwa w historii naszego narodu uznajemy autorytet Magisterium Kościoła,
a podmiotowość świeckich traktujemy jako prawo i obowiązek wyrażania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Staramy się zrozumieć nauczanie
Kościoła i czujemy się odpowiedzialni za jego oddziaływanie na społeczeństwo. Nie zgadzamy się jednak na utożsamianie Kościoła i narodu wyrażające się w stereotypie
Polaka-katolika. Zgodnie z nauką Kościoła oraz przekonaniem naszych założycieli uważamy, że nacjonalizmu nie da
się pogodzić z chrześcijaństwem. Pragniemy, aby Kościół,
wierny swej misji, formował sumienia wiernych poprzez pogłębianie moralnej świadomości i uczenie życia w społeczeństwie pluralistycznym, w którym część obywateli nie
utożsamia się z wszystkimi ideałami chrześcijańskimi.
Ze zrozumieniem i nadzieją włączamy się w nową ewangelizację w oparciu o wizję otwartego i miłosiernego Kościoła
ukazywaną przez papieża Franciszka. Jesteśmy przekonani,
że wiara głęboko przemyślana i świadomie przyjęta jest odporna na zagrożenia zglobalizowanego świata. Wierni tradycji wolnościowej i patriotycznej chcemy służyć Polsce,
społeczeństwu, rodzinie, nie obawiając się, że czasem
trzeba iść pod prąd. Ważnym zadaniem są dla nas działania
promujące głęboki patriotyzm zakorzeniony w znajomości
historii i kultury Polski. Ten patriotyzm jest zarówno odpowiedzialnością za błędy jak i dumą z osiągnięć. Uważamy,
że dzięki otwartemu spojrzeniu na błędy można ich uniknąć
w przyszłości, a znajomość i duma z osiągnięć Polaków buduje tożsamość i chroni przed kompleksem niższości.
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Biorąc udział w życiu publicznym staramy się, niezależnie
od sympatii politycznych, budować kulturę społeczną
opartą na Dekalogu i ośmiu Błogosławieństwach.
Pragniemy realizować chrześcijański ideał Prawdy: mamy
świadomość, że chrześcijaństwo jest drogą do niej. Szukanie jej i zadawanie pytań jest cechą człowieka myślącego;
charakteryzuje nas otwarty stosunek do ludzi poszukujących prawdy; staramy się szanować cudze poglądy. Sobór
Watykański II uznał zasadę „autonomii wspólnoty politycznej i religijnej” za najwłaściwszy model funkcjonowania Kościoła w warunkach demokratycznego państwa. Jest
to również zgodne z zapisami Konstytucji RP oraz Konkordatem zawartym między Stolicą Apostolską i rządem RP.
Dlatego uważamy, że Kościół i państwo są niezależne i autonomiczne oraz są zobowiązane do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach. Tę autonomię
traktujemy jako wzajemną niezależność i współdziałanie
dla dobra wspólnego.
Uznając dobro wspólne, współpracę i zdolność osiągania
kompromisu za istotne wartości życia publicznego,
włączamy się w budowanie w Polsce, Europie i na świecie
demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się współtworzyć ład społeczny umożliwiający rozwój duchowy i materialny każdego człowieka. Troszczymy
się o rozwój takiej kultury religijnej, która otwiera się na
poglądy innych, na współpracę ekumeniczną z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i dialog z innymi religiami. Uważamy, iż patriotyzm buduje się dziś także na przyjaznych
relacjach i porozumieniu z innymi narodami, a w szczególności z najbliższymi sąsiadami, z którymi tak mocno związała nas historia.
Nasze ideały realizujemy poprzez formację wszystkich generacji naszej wspólnoty Klubowej tak, abyśmy stawali się
coraz lepszymi chrześcijanami i świadomymi członkami
społeczeństwa obywatelskiego. Jako ludzie wierzący
wiemy bowiem, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego
Boga i zawsze powinniśmy się kierować zasadą czynienia
pokoju między ludźmi i narodami.
Warszawa, 24 kwietnia 2016 r.

LIST OTWARTY
DO ARCYBISKUPA
STANISŁAWA GĄDECKIEGO
Czcigodny Księże Arcybiskupie,
W ostatnich dniach po raz kolejny doszło w Polsce do publicznego demonstracyjnego łączenia nacjonalizmu z wiarą
katolicką. Ponownie okazało się też, że istnieją świątynie
rzymskokatolickie, w których hasła nacjonalistyczne spotykają się z żywym oddźwiękiem, a nawet wsparciem niektórych duchownych.
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Jesteśmy tymi faktami zasmuceni i oburzeni – jako katolicy
i jako Polacy. Zwracamy się więc do Księdza Arcybiskupa
w formie listu otwartego, kierowani troską o dobro naszego
Kościoła. Za absolutnie niedopuszczalne uważamy czynienie
sanktuarium na Jasnej Górze miejscem modlitwy narodowców, którzy następnie skandują pod murami klasztoru:
„Śmierć wrogom Ojczyzny”. Skandalem jest przekształcenie
Mszy świętej w polityczną demonstrację skrajnej organizacji
nacjonalistycznej – z czym mieliśmy do czynienia w Białymstoku, i to w kościele katedralnym. Tego typu nadużywanie
Imienia Bożego w celach ideologicznych odbierane jest
przez wielu jako profanacja, a nawet bluźnierstwo – tym bardziej bolesne, gdy dokonywane pod „Bramą Miłosierdzia”.
Głęboko nas martwi fałszywy obraz Kościoła i wiary, jaki
ujawniają te wydarzenia i akceptacja dla nich ze strony części
lokalnego duchowieństwa. Demonstracja w Białymstoku
miała miejsce akurat w dniu świętowania 1050. rocznicy
chrztu Polski. Wierność Chrystusowi nie polega jednak
na tym, aby wykrzykiwać hasła: „precz z Unią Europejską”,
„pedofile, pederaści – to lewicy entuzjaści”, „wielka Polska
katolicka”, „raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę”.
Czy głoszenie Ewangelii może polegać na proponowaniu
„lekarstwa”, jakim ma być „bezkompromisowy narodowokatolicki radykalizm”? Tak właśnie rozumie bowiem swoją
misję młody zakonnik, który głosił „kazanie” w Białymstoku.
Czy można spokojnie przyjmować okrzyki „my nie chcemy tu
islamu, terrorystów, muzułmanów” wznoszone przez powołujących się na swój katolicyzm demonstrantów w dniu,
w którym polscy biskupi stwierdzają, że „uchodźcy powinni
być traktowani w duchu ewangelicznej otwartości, solidarności, odpowiedzialności i poszanowania godności osoby”?
Piszemy w tej sprawie do Księdza Arcybiskupa jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ale także jako do
pasterza, który – zgodnie z nauczaniem naszego Kościoła –
niejednokrotnie już zabierał głos w sprawie grzesznego nacjonalizmu. Przed kilkoma miesiącami, po spaleniu kukły
Żyda na wrocławskim rynku, mówił Ksiądz Arcybiskup,
że „nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu”, że „nacjonaliści kochają swoich, ale nienawidzą obcych. Powołują
się wprawdzie na słowa «Bóg, honor, ojczyzna», ale lżą te hasła. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem”.
Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi zwłaszcza za ważny komunikat wyrażający – po ostatniej białostockiej demonstracji
– „zdecydowaną dezaprobatę dla wykorzystywania świątyni
do głoszenia poglądów obcych wierze chrześcijańskiej”. Docierają jednak do nas niepokojące sygnały, że niektórzy katolicy traktują tę ocenę jako jedynie prywatną opinię
przewodniczącego KEP.
Dlatego w imieniu własnym oraz wielu osób, które zadają
nam pytania o stosunek Kościoła do nacjonalistycznych demonstracji i działań – a także w imieniu tych, którzy zastanawiają się nad swoim miejscem w Kościele tolerującym takie
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działania – usilnie prosimy o przedstawienie jednoznacznego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w tej sprawie.
W czasach, gdy coraz otwarciej, także przez osoby duchowne, kwestionowane są nawet słowa, gesty i zachowania
papieża, publiczne świadectwo jedności biskupów w kwestii
łączenia nacjonalizmu z wiarą wydaje się konieczne. Ewangeliczny głos pasterzy ma moc przywracania równowagi
w czasach zamętu i niepokojów społecznych. Ze swej strony
deklarujemy gotowość do współpracy w analizie przyczyn
zjawiska narastającego nacjonalizmu i sposobów zapobiegania dalszej eskalacji nienawiści.
Nie wyobrażamy sobie, by Konferencja Episkopatu Polski rozumiała patriotyzm inaczej niż Jan Paweł II, który w swojej
ostatniej publikacji książkowej „Pamięć i tożsamość” pozostawił nam, swoim rodakom, wielce zobowiązującą definicję
polskości. W doświadczeniu i przekonaniu świętego papieża
„polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie”. Takiej Polski pragniemy również dzisiaj.

Z wyrazami oddania
Bogdan de Barbaro – kierownik Zakładu Terapii Rodzin
Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego,
chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (Kielce, Warszawa)
Michał Białkowski – wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu
Maciej Biskup OP – przeor klasztoru dominikanów w
Szczecinie
Piotr M. A. Cywiński – konsultor Zespołu Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie (Warszawa)
Wojciech Czwichocki OP – duszpasterz (Gdańsk)
Tomasz Dostatni OP – prezes Fundacji „Ponad Granicami”
im. św. Jacka Odrowąża (Lublin)
Andrzej Eliasz – rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Warszawa)
Stefan Frankiewicz – były ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (Warszawa)
Cezary Gawryś – redaktor Wydawnictwa „Więź” (Warszawa)
Roman Graczyk – publicysta, pracownik Instytutu Pamięci
Narodowej (Kraków)
Józefa Hennelowa – publicystka (Kraków)
Szymon Hołownia – publicysta (Warszawa)
Kasper Mariusz Kaproń OFM – sekretarz generalny Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu św. Pawła
w Cochabamba (Boliwia)
Paweł Kądziela – dyrektor Wydawnictwa „Więź” (Warszawa)
Karol Kleczka – publicysta (Kraków)
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Łukasz Kobeszko – publicysta, Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im. Ignacego Paderewskiego (Warszawa)
Dominika Kozłowska – redaktor naczelna miesięcznika
„Znak” (Kraków)
Ks. Andrzej Luter – duszpasterz, publicysta, asystent kościelny Towarzystwa „Więź” (Warszawa)
Sławomir Łoboda – prawnik, prezes Rady Fundacji Hospicyjnej (Gdańsk)
Józef Majewski – teolog, medioznawca, kierownik Zakładu
Dziennikarstwa i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego
(Gdańsk)
Ks. Grzegorz Michalczyk – duszpasterz środowisk twórczych (Warszawa)
Zbigniew Mortek – prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
w Krakowie
Jacek Moskwa – wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (Warszawa)
Piotr Mucharski – redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” (Kraków)
Ks. Krzysztof Niedałtowski – duszpasterz środowisk twórczych (Gdańsk)
Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika
„Więź”, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich (Warszawa, Otwock)
Grzegorz Pac – zastępca redaktora naczelnego kwartalnika
„Więź” (Warszawa)
Marcin Pera – koordynator Klubów „Tygodnika Powszechnego” (miejsca działania: Berlin, Bieruń-Lędziny, Gliwice,
Leuven, London, Londyn, Łódź, Kraków, Poznań, Rzeszów,
Trójmiasto, Wadowice, Warszawa, Wrocław)
Janusz Poniewierski – redaktor miesięcznika „Znak”, były
prezes Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” (Kraków)
Tomasz Ponikło – zastępca dyrektora wydawniczego Wydawnictwa WAM (Kraków)
Jacek Prusak SJ – prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie, adiunkt w Instytucie Psychologii (Kraków)
Anna Sieprawska – wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie
Piotr Sikora – filozof i teolog, wykładowca Akademii Ignatianum, redaktor „Tygodnika Powszechnego” (Kraków)
Agata Skowron-Nalborczyk – współprzewodnicząca Rady
Wspólnej Katolików i Muzułmanów ze strony katolickiej
(Warszawa)
Jerzy Sosnowski – pisarz, publicysta (Warszawa)
Joanna Święcicka – prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie
Ks. Andrzej Szostek MIC – profesor etyki, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin)
Aleksander Temkin – działacz społeczny (Warszawa)
Marta Titaniec – sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (Warszawa)
Misza Tomaszewski – redaktor naczelny magazynu „Kontakt” (Warszawa)
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Andrzej Tyc – emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń)
Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel – emerytowany
wykładowca filozofii (Jerozolima, Izrael)
Ks. Alfred M. Wierzbicki – kierownik Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin)
Karol Wilczyński – redaktor portalu Deon.pl (Kraków)
Henryk Woźniakowski – prezes Społecznego Instytutu
Wydawniczego Znak (Kraków)
Henryk Wujec – wiceprzewodniczący Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej (Warszawa)
Jakub Wygnański – działacz organizacji pozarządowych
(Warszawa)
Marek Zając – publicysta (Warszawa)
Andrzej Ziółkowski – krajowy koordynator Światowej
Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce (Gniew)
Andrzej Zoll – prawnik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich (Kraków)
Piotr Żyłka – redaktor naczelny portalu Deon.pl (Kraków).

SEKCJA RODZIN
W weekend 23-24 kwietnia została otwarta nasza najmłodsza grupa Sekcji Rodzin KIK. Jest to już 79 grupa SR. Kadrę
stanowią Janek Mróz, Kika Zdziarska, Janek Kiljański, Julek
Gaca i Hania Żylicz, a do grupy należą rodziny 30. dzieci
z rocznika 2006.
Przez ostatnie kilkanaście tygodni kadra przygotowywała
się (z pomocą Stacha Krzyżanowskiego i Marcina Bieleckiego) do prowadzenia grupy opracowując program
i plan działania. W trakcie weekendu kadrze i dzieciom udało
się trochę poznać w trakcie przygotowanych zabaw,
a rodzicom również porozmawiać w swoim gronie o grupie
i nadziejach z nią związanych.
Dziękujemy bardzo księdzu Tomkowi Łukasiukowi,
który przyjechał specjalnie do nas do Sulejówka, abyśmy
mogli wspólnie się pomodlić w trakcie Mszy Świętej, a także
został, żeby chwilę porozmawiać z rodzicami i zjeść z nami
kolację.

Marcin Bielecki

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Comiesięczne
piewszoponiedziałkowe
nabożeństwo
ekumeniczne w maju wyjątkowo dnia dziewiątego,
jak
zawsze
o
godzinie
18.00,
tym
razem
w świątyni luterańskiej przy pl. Małachowskiego.
Przemówi pani Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, które ma już 200 lat!

Jan Turnau
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SEKCJA WIGIERSKA
Zapisy na nasz obóz już się rozpoczęły! Obóz jak co roku
będzie miał miejsce nad malowniczą zatoką nad Wigrami.
W tym roku wyjeżdżamy z Warszawy 5 lipca (wtorek)
i wracamy 22 lipca (piątek). Zapraszamy wszystkie dzieci
i młodzież w wieku od 8 do 18 lat na wspólne wędrowanie
i spływanie po Suwalszczyźnie.
Na naszej stronie internetowej (kikwigry.weebly.com) znajdą
Państwo szczegółowy komunikat o naszym obozie. Wszelkie
pytania prosimy kierować na adres:
wigry@kik.waw.pl. Zapraszamy serdecznie!

Witold Kunicki-Goldfinger

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Sekcja Wschodnioeuropejska przedłuża organizowaną
zbiórkę darów dla podopiecznych szkoły z internatem w Łopatyniu k. Lwowa. Pensjonariusze są w wieku 6 – 18 lat, większość z nich to sieroty i dzieci z bardzo ubogich rodzin.
Zbieramy: odzież, zabawki, gry edukacyjne, leki (opatrunki,
witaminy), środki czystości, żywność i słodycze. Odzież i zabawki powinny być czyste i w dobrym stanie, a żywność
w formie nadającej się do przechowywania i transportu.
Dary można składać do 15 maja w następujących
miejscach:
Instytut Matki i Dziecka Klinika Anestezjologii i Intensywnej
Terapii,
Wola,
godziny
do
ustalenia
z dr Elżbietą Konopką (tel: 602 414 025). Kasprzaka 17a Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, II piętro;
Pracownia Projektowa DEKO, ul. Jana Styki 6 lok. 1, Saska
Kępa, w godz. 10 – 17, w dni robocze. Telefon: 501 34 80 42.
W każdym z tych punktów można będzie również złożyć
ofiarę do puszki. Środki zebrane do puszek będą wykorzystane na zakup żywności. Dary zostaną przewiezione
na Ukrainę i przekazane proboszczowi katolickiej parafii,
która sprawuje opiekę nad tą placówką.
Trwają także prace przygotowujące letnie programy dla naszych podopiecznych z Ukrainy i Białorusi.

Marek Kielanowski – Przewodniczący SW
Katarzyna Materkowska – Sekretarz SW

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”
Ahoj,
Santa Maria chwyta wiatr w żagle i wszystkie działania
w ramach Klubu nabierają coraz to większego rozpędu. Między innymi nasze łódki powoli ruszają już na wodę.
21 kwietnia miał miejsce ostatni wykład z teorii dla uczestników kursu na żeglarza jachtowego, praktyczna część odbędzie się w sierpniu. Forma zajęć pozwoliła zarówno
zintegrować się uczestnikom między sobą i kadrą oraz nabyć
niezbędne podstawy wiedzy teoretycznej na temat żeglarstwa, która przydatna im będzie zarówno w życiu,
jak i na końcowym egzaminie.

W hangarze na Krakowiaków pełną parą idą remonty trzech
łódek. Dodatkowo uczestnicy szkółki żeglarskiej odpracowują tam godziny bosmańskie. Także w Wolicy pojawiają się
pierwsze osoby, które będą uczestniczyć w naszych wyjazdach. Wspólnie rozstawiliśmy namioty, w których remontujemy kolejne łódki oraz uprzątnęliśmy ośrodek po zimie.
Warto zaznaczyć, że o ile w Wolicy odpracowanie godzin
bardziej dotyczy ośrodka i łatwiejszych prac związanych
z jachtami, o tyle na Krakowiaków uczestnicy poznają już
techniki laminowania, przygotowywania denników oraz ich
montażu do jachtu, pracy ze szlifierką oraz wyrzynarką pod
czujnym okiem bosmanów! Zapraszamy do kontaktu
z Zarządem SM wszystkich chcących podłubać przy łódkach.
Już niedługo także każdy z was również będzie mógł złapać
wiatr w żagle na regatach Santa Marii, które odbędą się
w czerwcu. Podobne wydarzenie odbyło się już w październiku 2015. Pomimo, że zawsze wygrywa przyjaźń, dobra zabawa i widok na las, to u nas również wyłaniamy zwycięzców.
Szczegółowe informacje już wkrótce.
Informujemy także, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca
na Pierwsze Halsy odbywające się w terminie 11-24 lipca.
Serdecznie zapraszamy uczestników w wieku 8-12 lat. Obóz
odbędzie się na Kaszubach we Wdzydzach Kiszewskich,
na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Piękne otoczenie, natura oraz kadra i optymisty zapewnią dzieciom ciekawy i bezpieczny wypoczynek. Serdecznie zapraszamy
w imieniu własnym i kadry.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd KŻ Santa Maria: Zosia, Robert, Ola, Dominik, Adam

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Wzorem lat poprzednich zaprosiliśmy grupę dzieci i młodzieży z Mohylewa na Białorusi (gdzie działa mohylewski
Klub Inteligencji Katolickiej). W tej akcji wspomaga nas Sekcja Wschodnioeuropejska. W niedzielę 17 kwietnia kwestowaliśmy na ten cel w kościele św. Marcina. Zebraliśmy 1210
zł, za co pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Ofiarodawcom.
We współdziałaniu z Konsulatem Generalnym RP w Łucku,
Wołyńską Organizacją Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy i Fundacją Kultury Jedwabnego Szlaku zorganizowaliśmy wystawę ikon powstałych w ramach polskoukraińskich wasztatów ikonopisania i sztuki sakralnej organizowanych przez Caritas Diecezji łuckiej w Centrum Dialogu
w Zamłyniu. Spiritus movens wernisażu był nasz kolega Tomasz Awdziejczyk.
Naszemu podopiecznemu inwalidzie z Ukrainy przekazaliśmy zestaw pampersów na następne 3 miesiące.

Paweł Broszkowski
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SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Dopiero co minęły Święta Wielkanocne, więc nasze spotkanie poświęciliśmy zdarzeniom, które rozpoczęły się w Wielką
Niedzielę. Poranek rozpoczęły zmartwienia trzech Maryj,
które wybrały się, by namaścić ciało Jezusa schowane w skalnej grocie przywalonej wielkim głazem. Nie wiedziałyby,
co zrobić i co myśleć, gdyby nie anioł, którego spotkały przy
grobie.

Uczniowie zgromadzeni w wieczerniku nie chcieli Maryjom
uwierzyć w opowiedzianą historię, ale gdy pobiegli do grobu
i zobaczyli szaty złożone starannie, krzyczeli z przekonaniem:
Zaiste Pan powstał! A uczniom w drodze do Emaus nieznajomy przełamujący się z nimi chlebem uświadomił, że to Jezus i że zmartwychwstał ciałem, więc i ta wiadomość dotarła
do wieczernika.

wezwany do posługi pasterskiej wobec rodzącego się Kościoła.

Oczywiście i opowiadaniu i inscenizacji towarzyszyły piosenki: Bóg nie umarł oraz Gdy po wielkim połowie.
Całość uwieńczyło wspomnienie zesłania Ducha Świętego,
który uzdolnił apostołów do pracy misyjnej. Przygotowane
podczas prac ręcznych wirujące płomienie z krepiny
ilustrowały to, że Duch wieje, kędy chce. Nie zabrakło również zabaw muzyczno-ruchowych i słodkiej przekąski.

Alicja Gronau-Osińska
Fotografie: Bożena Kalwarczyk
SEKCJA EMAUS
W związku z jubileuszowym rokiem miłosierdzia Papież
Franciszek przypomina, że Bóg zawsze wyciąga do nas rękę
zapraszając do nawrócenia. Sprawiedliwość i miłosierdzie to
dwa wymiary tej samej rzeczywistości. Sprawiedliwość stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego, w Biblii to
konieczność zachowania prawa. Jednak czasem przeradza
się w legalizm. Tymczasem to pełne zaufania zdanie się
na wolę Boga – zawierzenie, jak je nazwał Jan Paweł II. Miłosierdzie stanowi natomiast podstawowy wymiar misji Jezusa,
niekiedy wykraczając poza prawo. Generalnie miłosierdzie
nie sprzeciwia się sprawiedliwości, otwiera jeszcze jedną
możliwość skruchy. Prawdziwa sprawiedliwość opiera się bowiem na miłości. A miłosierdzie to cecha Boga i w chrześcijaństwie, i w judaizmie, i w islamie. W roku miłosierdzia
szczególną rolę odgrywają odpusty, jako znaki pewności miłosierdzia.

Alicja Gronau-Osińska

SEKCJA ESPERANTO

A kolejne spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym nastąpiło
podczas cudownego połowu ryb. Wtedy właśnie Piotr został

W dniach 26-29 maja bieżącego roku odbędzie się w Łodzi
35. Krajowy Kongres Esperantystów. W programie udział
m.in. w uroczystości Bożego Ciała w Spicymierzu. Bliższych
informacji udzielimy dnia 13 maja w czasie sekcyjnego spotkania w KIK-u. Serdecznie zapraszamy.

Bohdan Wasilewski
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CHÓR KAMERALNY „ARS CANTATA”
W dniach 16–17 kwietnia 2016 r. klubowy chór wziął udział
w I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Cantat viWAT”,
który odbył się w Warszawie. W szranki stanęło 16 zespołów.
Miło nam donieść, że festiwalowe jury pod przewodnictwem
rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof.
zw. dr hab. Ryszarda Zimaka, przyznało chórowi Ars Cantata
następujące nagrody:
– PIERWSZE MIEJSCE i ZŁOTY DYPLOM w kategorii chórów
mieszanych kameralnych
– NAGRODĘ SPECJALNĄ Prezesa Polskiego Związku Chórów
I Orkiestr prof. Dariusza Dyczewskiego za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora
– DRUGIE MIEJSCE w klasyfikacji generalnej konkursu.

Magdalena Trojanowska

książki: „List otwarty do partii” (z Jackiem Kuroniem), „Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek”,
„Chłopi w społeczeństwie polskim,” „Życiodajny impuls chuligaństwa. Notatki z lat 1993-2002.”
18 maja odbędzie się także z tego samego cyklu wykład
prof. Jacka Banaszkiewicza zatytułowany „O mitycznych początkach Czech, Polski i Rusi”. Początki Polski związane
są z powstaniem dwóch organizmów politycznych równolegle: państwa Wiślan wokół Krakowa i państwa Polan wokół
Gniezna i Poznania. Wcześniej istniały na tych terenach
liczne kultury związane z rozmaitymi formami ceramicznych
dzieł: kultura wstęgowa ryta, wstęgowa kłuta, kultura amfor
kulistych i kultura ceramiki sznurowej. Polanie orężem jednoczyli przylegle ziemię. W 966 r. pierwszy historyczny
władca Mieszko I przyjął chrzest. Określenie początków Rusi
jest znacznie trudniejsze ponieważ termin „Ruś” związany
jest z szeregiem organizmów państwowych powstałych i istniejących w X wieku. Wśród nich były: Ruś Kijowska, Ruś Halicko-Wołyńska,
Ruś
Włodziersko-Suzdalska,
Ruś
Zakarpacka (Pod Karpacka). Początki Czech są łatwiejsze do
określenie związane są one z rodem Przemyślidów posiadających gród w Pradze. Do roku 955 ważną rolę odgrywały na
tych terenach Wielkie Morawy.

Prof. Jacek Banaszkiewicz – urodzony w Poznaniu. Wieloletni
pracownik Instytutu Historii Pan. Obecnie kieruje Zakładem
Historii Powszechnej Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UMCS. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010). Opublikował książki: „Kroniki Dzierzwy –XIV,”
„Kompendium historii ojczystej,” „Podanie o Piaście i Popielu,” „Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi,” „Polskie dzieje bajeczne
mistrza Wincentego Kadłubka,” „Takie sobie średniowieczne
bajeczki.”

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK
W maju proponujemy kontynuację cyklu „Chrzest 996”.
4 maja prof. Karol Modzelewski wygłosi wykład „Chrzty”,
w trakcie którego przyjrzymy się chrztowi Polski w kontekście chrztów innych krajów w Europie.

Prof. Karol Cyryl Modzelewski – urodzony w Moskwie. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem
Aleksandra Gieysztora. Wieloletni pracownik Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskie Akademii Nauk. Jego praca
doktorska miała tytuł : „Organizacja gospodarcza państwa
piastowskiego”. Habilitacje uzyskał dzięki rozprawie poświęconej wczesnośredniowiecznej Italii. Członek Polskie Akademii Nauk. Odznaczony Orderem Orła Białego. Opublikował

Kontynuować będziemy również cykl „Ekologia. Człowiek
i świat stworzony”. 11 maja benedyktyn, brat dr hab. Michał
Tomasz Gronowski prowadzić będzie wykład zatytułowany:
„O historii i symbolice benedyktyńskiego ogrodu w IX wieku
jako modelu relacji człowieka ze środowiskiem.” Spotkanie
to będzie szansą dowiedzenia się u źródła na temat tradycji
ogrodniczych najstarszego w Europie zakonu. Benedykt
z Nursji założył zakon w 529 r. Zakon Benedyktynów ten charakteryzuje się niezależnością poszczególnych opactw – nie
wszystkie są zrzeszone w konferencjach. Wstępujący do zakonu mnisi składają śluby: stałości (stabilitas) obyczajów monastycznych (conversatio morum) i posłuszeństwa (obo
edientia). W IX wieku nastąpił powrót do korzeni. Stało się
tak, dzięki świętemu Romualdowi, który przerażony tym, ile
miejsca mnisi poświęcają sprawom materialnym i politycznym, zaczął ponowną lekturę reguły św. Benedykta.

Brat dr hab. Michał Tomasz Gronowski jest redaktorem naczelnym wydawnictwa Tyniec i kustoszem muzeum Opactwa. Odbył staże naukowe w Rzymie i Getyndze. Autor
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książek: „Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi: wspólnota tyniecka w średniowieczu,” „Opactwo Benedyktynów w Tyńcu:
przewodnik,” „Spór o tradycję: Cluny oczyma swoich i obcych pomiędzy pochwałą a negacją.”
W maju planowane jest również jedno spotkanie z cyklu
„Polin. Historia Żydow polskich”. Prowadzić je będzie
w dniu 25 maja dr hab. Anna Michałowska-Mycielska.
W trakcie wykładu zatytułowanego „Prywatni sponsorzy
w synagogach” dowiemy się, jaką rolę pełnili prywatni fundatorzy; co decydowało o tym, że ktoś decydował się ufundować własną synagogę?; w jaki sposób możliwe było
współistnienie wielu silnych rodzin w obrębie synagogi?;
w jaki sposób wybierano cytat z Tory?; z czego wynikało
miejsce, w jakim siedziała dana osoba w trakcie modlitwy?;
czy tylko biedni Żydzi posługiwali się cytatami z Pisma Świętego?

Anna Michałowska-Mycielska obroniła pracę magisterską
pod kierunkiem prof. Antoniego Monczaka „Stanisław Antoni Szczuka – początki kariery patrona.” Pracę doktorską
obroniła pod kierunkiem prof. Antoniego Mączaka pt. „Władze wielkopolskich gmin żydowskich Poznań i Swarządz.”
Opublikowała dotychczas dwie książki: „Między demokracją
a oligarchią. Władza gmin żydowskich w Poznaniu i Swarządziu (od połowy XVII – do końca XVIII)” oraz „Sejm Żydów
Litewskich (1623-1764)”.
W niniejszym informatorze zapraszamy Państwa także
na wykład Tomasza Awdziejczyka „Sztuka ikonopisania –
tradycja i współczesność”, który odbędzie się 1 czerwca
w ramach cyklu „Drewniana architektura sakralna”.
Tomasz Awdziejczyk studia plastyczne odbył na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
m.in. u prof. Stanisława Borysowskiego oraz Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie m.in. w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego.
Wykładowi Tomasza Awdziejczyka będzie towarzyszyć
w dniu 1 czerwca ekspozycja 38 Ikon i obrazów sakralnych z Ukrainy w siedzibie Klubu (ekspozycja jest także
otwarta w dniach 4-5 maja). Dzieła pochodzą z kolekcji
Konsulatu RP w Łucku na Wołyniu oraz Wołyńskiego Oddziału Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Prace powstały podczas Polsko – Ukraińskich Plenerów Ikonopisania
i Sztuki Sakralnej w Centrum Integracji w Zamłyniu na Wołyniu (Caritas Diecezji Łuckiej). Spotkaniom patronowała Katedra Sztuki Sakralnej z Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.
Projekt wspierała polska Fundacja Kultura Jedwabnego
Szlaku. Patronatem duchowym objęli ks. bp. Witalij Komarowski – ordynariusz diecezji łuckiej i ks. bp. Jozefat Howera
wołyński egzarcha Kościoła Greckokatolickiego.
Harmonogram zajęć warsztatowych
Informujemy, że zajęcia komputerowe odbędą się 12 i 19
maja (są odwołane 5 maja), natomiast zajęcia fotograficzne odbędą się 10 i 24 maja.

Krzysztof Sawicki, Tomasz Kunicki-Goldfinger

Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK 20132016” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

ARCHIWUM
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W kwietniu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przyznał wsparcie finansowane na realizacje projektu dotyczącego uporządkowania zasobu archiwalnego Klubu.
Prace mają na celu uporządkowanie zasobu, podstawowe
zabezpieczenie go oraz stworzenie inwentarza.
Obecnie w archiwum znajdują się przede wszystkim dokumenty dotyczące działalności Klubu od początku jego istnienia (m.in. sprawozdania, stenogramy, informatory,
korespondencja). Z wstępnych badań wynika, że znajduje się
tam również częściowa dokumentacja z działalności. niektórych z sekcji.
Zwracam się z prośbą o wszelkie informacje na temat materiałów (osobistych i sformalizowanych: rękopisów, maszynopisów, zdjęć, dokumentów, programów, relacji pisemnych
i nagrań), dotyczących życia całego Klubu i jego sekcji od
początku istnienia do dnia dzisiejszego pozostających do
dzisiaj w rękach poszczególnych (obecnych i dawnych) sekcji
i osób prywatnych. Chciałbym włączyć do inwentarza przynajmniej ogólne informacje o takich zbiorach. Będę
wdzięczny
za
odpowiedź
na
adres
pocztowy:
witold.kunicki.goldfinger@kik.waw.pl
Prace w ramach powyższego projektu będą prowadzone
do końca października 2016 roku.

Witold Kunicki-Goldfinger
koordynator projektu „Rozwój archiwum Klubu Inteligencji
Katolickiej” realizowanego dzięki wsparciu finansowemu
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

WARSZAWSKI KLUB
„TYGODNIKA POWSZECHNEGO”
Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza
na „Spotkanie z Kościołem Ewangelicko – Reformowanym”,
które odbędzie się w czwartek, 12 maja o godzinie 19:30
w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24A. Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu „Różne oblicza wiary”. Gościć będziemy ks. Michała Jabłońskiego, teologa ewangelickiego, który w latach
1995 – 2006 był duchownym w parafiach ewangelicko-reformowanych w Pstrążnej koło Kudowy Zdroju i Strzelinie
na Dolnym Śląsku. Od 2008 roku jest proboszczem w stołecznej parafii.
Ks. Jabłoński przedstawi zasady Kościoła Ewangelicko–Reformowanego oraz odpowie na wszelkie pytania związane
z tematem jego wypowiedzi.

Joanna Rózga
Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie
.

