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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
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MSZA ŚWIĘTA

Czas wakacyjny za nami, przed nami nowe
zadania, ale także szanse na spotkania i rozmowy. Nasz Klub w październiku kończy 60 lat!
To bardzo poważny wiek dla stowarzyszenia
i wspólnoty. Będziemy mieli okazję spotkać się
z tej okazji zarówno na Mszy Świętej w dniu urodzin 24 października, ale również później,
w listopadzie, na uroczystym Balu Charytatywnym, który w tym roku będzie miał wyjątkową
oprawę.

Inaugurująca nowy rok działalności KIK

Nasz Klub był od swego początku miejscem spotkania osób o różnym sposobie myślenia
i różnych poglądach. Jednak to, co było wyjątkowe w Klubie, to umiejętność rozmowy,
która kształtowała poglądy, a tym samym życie
jego członków. Sprawiło to, że tak wiele osób
z naszego środowiska zaangażowało się w działalność, która doprowadziła do zmiany ustroju.
Klub był i – mam nadzieję – jest nadal wspólnotą
ludzi, których, mimo różnic, łączy pragnienie dobra naszej Ojczyzny, wiara, oraz szacunek
dla każdego człowieka, szacunek, który wynika
bezpośrednio z nauczania Jezusa.

VIII WIELOPOKOLENIOWY BAL

Bardzo bym chciała, aby to 60-lecie było impulsem do głębszej integracji naszych członków, do
znalezienia
nowych
form
prowadzenia
rozmowy, by lepiej zrozumieć zadania, które
stają przed nami i znaleźć dla tych zadań rozwiązanie.
Do zobaczenia 24 października o godzinie 17.30
w kościele św. Marcina na Mszy Świętej w 60.
rocznicę urodzin Klubu.

Joanna Święcicka

2 października, godz. 12.15, kościół św. Marcina

MSZA ŚWIĘTA
I OGŁOSZENIE PONTIFEXA 2016
W 60. rocznicę urodzin KIK
24 października, godz. 17.30, kościół św. Marcina
Więcej informacji na s. 3.

W 60. rocznicę urodzin KIK
19 listopada, Fort Legionów, ul. Zakroczymska 12.
Więcej informacji na s. 3.

WYKŁADY OTWARTE AKADEMII KIK
„W poszukiwaniu wartości podstawowych....
Prawa człowieka w myśli i działalności Tadeusza
Mazowieckiego 1989-2013”
Prowadzenie Przemysław Brzuszczak,
26 października, godz. 18.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 8.

POLEPSZYĆ MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ
Spotkanie dla małżeństw
27 października, godz. 19.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 6.

WALNE ZEBRANIE SEKCJI RODZIN
27 listopada, godz. 10.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 3.
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI
Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

Krystyna Sieroszewska

PONIEDZIAŁEK

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Sekcja
Wschodnioeuropejska

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00

Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

Alicja Gronau-Osińska

DRUGA NIEDZIELA
MIESIĄCA

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

Sekcja Rodzin

16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
po wcześniejszym
umówieniu

POZOSTAŁE SPOTKANIA
03.10. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godz. 18.00
09.10. NIEDZIELA

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, Plac Małachowskiego
SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45
16.10. NIEDZIELA

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK
MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godz. 11.00
27.10. CZWARTEK

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

godz. 18.00

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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VIII WIELOPOKOLENIOWY BAL
Z OKAZJI 60. URODZIN KIK

Bal oczywiście służy nie tylko świętowaniu i dobrej zabawie,
ale ma również wymiar charytatywny. Na różne sposoby będziemy zbierali pieniądze na klubowy Fundusz Stypendialny. Tradycyjnie będzie temu służyła m.in. loteria oraz

W tym roku KIK skończy 60 lat! Okrągła rocznica,

cicha i głośna aukcja. Jeżeli ktoś osobiście (lub jego firma czy

jest zawsze okazją do wspomnień, a tych nie brakuje,

organizacja) chciałaby przekazać przedmioty na potrzeby

Klub jest w końcu jednym z najstarszych stowarzyszeń

aukcji lub loterii stając się partnerem Balu, albo w inny spo-

w Polsce. Z drugiej strony KIK – choć wiekowy – wciąż jest

sób chciałby stać się darczyńcą Fundusz Stypendialnego KIK,

młody duchem. Przypomina o tym zaangażowanie członków

bardzo prosimy o kontakt.

w najróżniejsze inicjatywy a także kolejne projekty, wciąż po-

W imieniu Komisji Balowej
Jan Murawski

wstające grupy Sekcji Rodzin, gotowość do działania tam,
gdzie jest to potrzebne. Jaki będzie Klub za kolejne 10, 20,
30 lat?
Ciesząc się z istnienia Klubu i tworzącej go wspólnoty serdecznie zapraszamy na VIII Charytatywny Bal Wielopokoleniowy. Odbędzie się on 19 listopada w Forcie Legionów
(Forteca-Kręgliccy, ul. Zakroczymska 12). Tegoroczny Bal organizujemy pod hasłem: "galeria portretów". Będzie to galeria niezwykła, bo zapełniona portretami nie tylko ważnych
i czcigodnych przodków, ale i tych mniej znanych,
a nawet nieznanych zupełnie. Być może w zakamarkach

MSZA ŚWIĘTA
W DZIEŃ URODZIN KLUBU
I OGŁOSZENIE LAUREATA NAGRODY
„PONTIFICI – BUDOWNICZEMU
MOSTÓW”
Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą w 60. urodziny
Klubu Inteligencji Katolickiej, która odbędzie się 24 paździer-

Fortu Legionów znajdą się nawet portrety z przyszłości...

nika o godzinie 17.30 w kościele św. Marcina przy

Serdecznie zapraszamy Członków, Przyjaciół i Sympatyków Klubu do wspólnej zabawy i świętowania!
Bilet-Cegiełka na Fundusz Stypendialny KIK:

polita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz.

złoty 500 zł+
normalny 150 zł
ulgowy (dla grupy 10 osób w każdym wieku) 100 zł/osoba
grupowy (10 osób) z rezerwacją stolika 2000 zł
Rezerwację biletów-cegiełek na Bal prowadzi Sekretariat
Klubu – kik@kik.waw.pl, 22 827-39-39. Liczba miejsc i stołów
w rezerwacji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ul. Piwnej 9/11. Mszy Świętej przewodniczyć będzie MetroPo Mszy zostanie ogłoszony tegoroczny Laureat nagrody
„PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w trakcie Wielopokoleniowego
Balu, w dniu 19 listopada, w Forcie Legionów przy ul. Zakroczymskiej 12.

SEKCJA RODZIN
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sekcji Rodzin,
które odbędzie się w niedzielę 27 listopada 2016 r.

Podczas Balu zostanie zamknięta klubowa kapsuła czasu.

w lokalu Klubu przy ul. Freta 20/24a. Rozpoczniemy Mszą

Przypominamy, że kapsuła zostanie ukryta na 40 lat

Świętą o godzinie 10:00. Przypominamy, że udział w zebra-

i otwarta na setne urodziny KIK. Chętnych prosimy o przyno-

niu jest obowiązkiem każdego członka Sekcji.

szenie lub przesyłanie:


wiadomości, życzeń, listów, pocztówek do KIK-u, do
jego członków (a może do siebie samego?);





nagrań dźwiękowych lub video (w tym wypadku

Sprawozdanie z działalności Sekcji i pracy zarządu SR
w mijającej dwuletniej kadencji wyślemy do Was e-mailem.
Będzie ono także dostępne w naszym sekretariacie.

prosimy o wcześniejsze dostarczenie ich do Sekre-

Przypominamy również, że do czasu Zebrania rodzice

tariatu, przegramy nagrania na dyski, z których dane

z grup powinni dokonać wyboru swoich przedstawicieli

nie znikną po 40 latach);

do Rady Sekcji Rodzin.

zdjęć i innych przedmiotów.

Zarząd SR
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XVI DZIEŃ PAPIESKI

im. Stefana Bryły, gdzie uczniowie mają swoje zajęcia pro-

Już 9 października odbędzie się organizowany przez
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” XVI Dzień Papieski,

gramowe, a także wiceprezydent Warszawy p. Włodzimierz
Paszyński i podsekretarz stanu z Ministerstwa Sprawiedliwo-

tym razem pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

ści p. Łukasz Piebiak.

Jak co roku Klub włącza się w obchody Dnia Papieskiego –

Wtorek to bardzo ciekawe spotkanie w Ministerstwie Spra-

chcemy także teraz, wzorem ubiegłych lat, wziąć udział
w zbiórce pieniędzy, które zasilą następnie fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundusz ten
wspiera

ponad

2,3

tys.

młodych,

zdolnych

osób,

pochodzących z niezamożnych rodzin.
Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc w zbiórce pieniędzy
proszę są o kontakt pod numerem tel. 605-569-866.
Tomasz Alexandrowicz

wiedliwości, gdzie na pytania uczniów i nauczycieli odpowiadali m.in. p. min. Piebiak,, przedstawiciel departamentu
szkolenia zawodowego, a także przedstawiciele prokuratury
krajowej i więziennictwa. Pytania i dyskusja dotyczyły problemów granic współpracy między polskim i białoruskim
systemem sprawiedliwości, zasad ekstradycji, a także możliwości i sposobów uzyskania uprawnień do pracy w różnych
zawodach prawniczych. Na zakończenie uczniowie zwiedzili
zachowane piwnice gmachu przy Koszykowej, które w latach

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Projekt „Białoruś 2016”
Od kilkunastu lat w czasie wakacji gościmy naszych przyja-

stalinowskich pełniły funkcje „podręcznego” więzienia ówczesnego

Ministerstwa

Bezpieczeństwa

Publicznego, mającego siedzibę w tym właśnie budynku.

ciół z Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba
Kołasa z Mińska na Białorusi. W tym roku, w sierpniu licealiści
znów zawitali w gościnnych progach Bursy nr 4 przy
ul. Księcia Janusza. Po krótkim wypoczynku po podroży,
w niedzielę 7 sierpnia wybrali się na spacer po Warszawie
zakończony

wysłuchaniem

koncertu

chopinowskiego

w Łazienkach. Po koncercie część starszych uczniów i nauczycieli odwiedziła miasteczko namiotowe protestujących
pod Kancelarią Premiera. Bardzo ciekawa była konfrontacja
tych, którzy protestują przeciwko, ich zdaniem łamanej, konstytucji z tymi, którzy przyjechali z kraju rządzonego
w sposób autokratyczny.

W Ministerstwie Sprawiedliwości zostaliśmy przyjęci przez
grono specjalistów z panem wiceministrem Ł. Piebiakiem na
czele.
Kolejne dni to zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich
Polin, projekcja filmu „Barwy ochronne” i spotkanie
z p. Krzysztofem Zanussim, a także lekcje edukacyjne w Galerii Zachęta pt. „Język podróżowania” i „Zwiedzanie wystawy

Podróżnicy z elementami ćwiczeń antydyskryminacyjnych”
Trzydniowy weekend młodzież spędziła na wycieczce edukacyjnej w Małopolsce. Sobota poświęcona była na podróż i
zwiedzanie Muzeum Polaków ratujących Żydów w Markowej. Duże wrażenie zrobiła na nich nowoczesna ekspozycja
poświęcona

Uroczysta inauguracja "roku szkolnego na obczyźnie"
uświetniona przez występ uczennic Liceum.
W poniedziałek tradycyjnie już zaczęło się od uroczystego
rozpoczęcia kolejnego „roku szkolnego na obczyźnie”.
W inauguracji wzięli udział dyrektorzy bursy i szkoły

tysiącom

naszych

rodaków,

którzy w obliczu niemieckiego bestialstwa potrafili stanąć
w obronie prześladowanych, często płacąc za to najwyższą
cenę. W niedzielę nasi goście pojechali do Zakopanego,
gdzie pomimo niesamowitych tłumów, mogli choć przez
krótki czas podziwiać piękno polskich Tatr.
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Świąteczny poniedziałek 15 sierpnia to czas na spacery po

po raz ostatni, że za rok może nie trzeba już będzie organi-

Krakowie, gdzie poza zwiedzaniem Starego Miasta i wzgórza

zować nauki po białorusku poza granicami ich kraju, ale co

wawelskiego, jak zwykle starali się poszukiwać śladów swo-

roku jesteśmy gotowi ich przyjmować i pomagać jak długo

jego wieszcza narodowego Franciszka Skaryny.

trzeba będzie. Tegoroczny projekt został zrealizowany dzięki
wsparciu Biura Edukacji M. St. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury.

Specjalne

podziękowania

należą

się

p. Maciejowi Radziwiłłowi, który sfinansował cały tegoroczny
program pozalekcyjny.
Dziękujemy również wszystkim naszym członkom, którzy
wzięli udział w realizacji tegorocznego projektu. Szczególnie
dziękujemy Kasi Materkowskiej i Uli Kielanowskiej, które codziennie towarzyszyły naszym podopiecznym w zajęciach
programowych i wycieczkach. Dziękujemy również Annie

W napiętym grafiku zwiedzania Krakowa znalazł się czas
na zdjęcie z legendarnym smokiem.
Ostatnie dwa punkty edukacyjne w naszym programie

Haltof, Ali Budzyńskiej, Annie Andrzejewskiej, Tomaszowi
Trzosowi i Jerzemu Sternickiemu za pomoc i uczestnictwo w
poszczególnych punktach projektu.

Marek Kielanowski

to wycieczka po Starej Pradze i odkrywanie śladów wielu kultur, które kiedyś tam mieszkały i tworzyły klimat tej dzielnicy,
a także bardzo interesujące spotkanie w siedzibie Instytutu
Millward Brown. W czasie, gdy starsi uczniowie zapoznawali
się z zasadami badań opinii publicznej i ich roli w kształtowaniu się współczesnego społeczeństwa demokratycznego,
ich młodsi koledzy odwiedzili warszawskie ZOO. Istniejący
od czasów przedwojennych warszawski ogród zoologiczny
to nie tylko wspaniała placówka naukowa i edukacyjna, ale
trzeba pamiętać, że ma swoją piękną kartę, którą w czasie
okupacji zapisała rodzina dyrektora Jana Żabińskiego, którzy
w swoim domu na terenach ogrodu udzielali pomocy uciekinierom z Getta. W 1965 roku państwo Żabińscy zostali
uhonorowani

tytułem

„Sprawiedliwy

wśród

narodów

świata”.
Jak zwykle w programie letniej sesji Liceum nie zabrakło cze-

W dniach 26-30 września 2016 r. w ramach projektu
„Mini projekty – małe działania, duże zmiany 2.0” odbędzie
się wizyta studyjna dziesięcioosobowej grupy aktywistów
z Ukrainy w świetlicach środowiskowych prowadzonych
przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin w Warszawie.
Uczestnicy wizyty, na stałe współpracujący z naszym ukraińskim partnerem „Eleos-Ukraine”, będą poznawać tajniki
pracy z młodzieżą i dziećmi oraz uczyć się podstaw trenerstwa, aby przekazywać zdobytą wiedzę podczas szkoleń,
które po powrocie przeprowadzą w czterech ukraińskich
miastach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA –
Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

goś, na co czekali szczególnie najmłodsi. Czwartkowe popołudnie cała grupa spędziła na zajęciach w Aqua Parku w

W dniach 9-16 października gośćmi Sekcji będzie dwunasto-

Wesołej. Piątek 19 sierpnia to tradycyjna wieczornica biało-

osobowa

ruska i grillowe przyjęcie dla wszystkich, które w tym roku

Nasi rodacy z Mińska będą brali udział w projekcie „Popraw-

zorganizował dyrektor bursy p. dr Jakub Czarkowski.

nie po polsku! – intensywny kurs dla Polonii białoruskiej

W sobotę młodzież białoruska pełna wrażeń wróciła szczę-

z uwzględnieniem treningu fonetycznego”, realizowany

śliwie do Mińska.

w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Po-

Trzeba pamiętać, że poza tak bogatym programem,
jaki co roku organizujemy, uczniowie codziennie mają normalne zajęcia dydaktyczne i realizują tę część programu, której nie są w stanie wykonać w warunkach „szkoły
podziemnej” na Białorusi. Co roku mamy nadzieję, że to już

grupa

ze

Związku

Polaków

na

Białorusi.

lakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad
Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski.
Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.
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związku

z

tym

poszukujemy

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE

wolontariuszy,

którzy w podanym terminie będą mogli poznać naszych rodaków zza wschodniej granicy, a następnie podczas rozmów
na

Skype

w

drugiej

połowie

października

pomogą

Mieliśmy w tym roku dość pracowite wakacje. W lipcu,

im utrwalić zdobytą wiedzę. Wykształcenie filologiczne

w drodze na Światowe Dni Młodzieży zatrzymała się

czy pedagogiczne nie jest wymagane, choć będzie niewąt-

w Warszawie trzydziestoosobowa grupa młodzieży z Mior na

pliwym atutem. Warto pamiętać, że sytuacja mniejszości pol-

Białorusi, którą troskliwie opiekował się Michał Proniewski.

skiej na Białorusi nie jest łatwa, dlatego taka pomoc jest

Janusz Kucharczyk i Jadwiga Wilczyńska zrobili wielkie za-

szczególnie ważna! Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

kupy

sw@kik.waw.pl.

które siostra Beata Husakiewicz zabrała dla potrzebujących

Marek Kielanowski – Przewodniczący
Sekcji Wschodnioeuropejskiej
Katarzyna Materkowska – Sekretarz
Sekcji Wschodnioeuropejskiej

jedzenia,

lekarstw

i

środków

opatrunkowych,

na Ukrainie, do Kamieńca Podolskiego. Do końca sierpnia
opiekowaliśmy

się

Kaliną

Bodnar

z

Chmielnickiego,

której nie udało się zdać matury z matematyki, ale ukończyła
szkołę

średnią,

zapisała

się

do

policealnej,

znalazła pracę, załatwiła sobie wizę, potrzeba jej jeszcze
tylko mieszkania, a poradzi sobie w Polsce.

SEKCJA MAŁŻEŃSKA

Włączyliśmy się jak co roku w wizytę Liceum Kołasa

Polepszyć małżeństwo i rodzinę

bową grupą młodzieży z Mohylewa z ich opiekunką,

Każdy chciałby przeżyć swe życie szczęśliwie, z poczuciem

naszą znajomą z tamtejszego KIK-u, Ludmiłą Kolesnikową.

sensu... Podstawowym sposobem życia człowieka jest mał-

Najwięcej czasu poświęcili im Sergiusz Anoszko, Michał Pro-

żeństwo. To sakrament i podstawa rodziny. Jakże często jed-

niewski, Krystyna Kłossowska.

nak coś w nim szwankuje, rozczarowuje, boli… Synod
biskupów w Rzymie przedstawił wiedzę i nauczanie Kościoła
Katolickiego w dziedzinie małżeństwa i rodziny, a papież
Franciszek podał nam to do wiadomości w adhortacji „Amoris Laetitia”.

w Warszawie, a w szczególności w opiekę nad sześciooso-

Ksiądz Kazimierz Tomasik, wieloletni proboszcz parafii
w Kerczu na Krymie, który teraz może ją odwiedzać tylko prywatnie, przysłał nam artykuł z lokalnej gazety podkarpackiej,
ze wzruszającym wywiadem ze sobą – kapłanem oddanym
wieloletniej posłudze na Wschodzie i swoim parafianom.

Sekcja Małżeńska proponuje comiesięczne spotkanie zainteresowanych, aby zastanowić się wspólnie nad poszczególnymi tematami tej adhortacji. Mamy uzasadnioną nadzieję
że to pomoże nam być lepszym małżeństwem, lepiej radzić
sobie z problemami w rodzinie, z głoszeniem dobrej nowiny
o małżeństwie, z przygotowaniem do małżeństwa,....

Bardzo nas martwi rosnąca agresja w stosunkach polskoukraińskich. Zarząd KIK ogłosił w tej sprawie list, ale chcemy
dalej, może mocniej, próbować działać w celu budowania
pojednania polsko-ukraińskiego. Proponujemy zorganizowanie przez KIK narady w tej sprawie w listopadzie.

Krystyna Engelking

Adhortacja „Amoris Laetitia” jest obszerna, ale napisana bardzo przystępnym językiem. Stanowi mądre i oficjalne wytyczne naszego Kościoła jak budować małżeństwo i rodzinę.
Spotkajmy się w KIK-u, 27 października w czwartek o godzinie 19.00 aby rozpocząć zgłębianie tego ważnego, trud-

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”
Ahoj!
Długi czas już się nie odzywaliśmy, w związku z bardzo ak-

nego, ale pasjonującego tematu.

tywnymi wakacjami. W krótkim okresie od 11 lipca do 30

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Łoskot - mąż i dziadek, ani-

pierwsze halsy, trzy rejsy i szkółkę żeglarską. Po naszej

mator kursów przedmałżeńskich "Wieczory dla Narzeczonych" i rekolekcji dialogowych dla małżeństw.

Anna i Krzysztof Łoskotowie

sierpnia przeprowadziliśmy aż sześć obozów, dwa obozy
szkółce patent uzyskało 20 żeglarzy; życzymy wszystkim szerokich wód i stopy wody pod kilem.
Niezmiernie cieszy nas coroczne zainteresowanie naszą
formą wypoczynku i z radością witamy nowych uczestników
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oraz „stare twarze” wracające do nas już nie tylko jako

1 października odbędą się Klubowe Jesienne Regaty.

uczestnicy, ale również w charakterze kadry.

Zapraszamy do uczestnictwa w zabawie. Zapraszamy również serdecznie do korzystania z ładnych dni i pływania
na naszych omegach. Do około połowy października czekają
na Rządzy na lubiących żeglować.

W tym roku odwiedziliśmy wszystkie zakątki Mazur oraz poznaliśmy nowe okolice – Kaszuby, gdzie odbyły się obozy dla
dzieci młodszych. Walory przyrodnicze i historyczne obu
tych zakątków bardzo nas zachwyciły i nie możemy doczekać
się powrotu w te rejony.

15 października planujemy wyciągnąć naszą flotę z wody,
będziemy wdzięczni za każdą parę rąk do pomocy przy wyciąganiu, podnoszeniu i przenoszeniu łódek.
Już w tej chwili pragniemy również zaprosić na Walne Wyborcze Zebranie Santa Marii, które odbędzie się w drugiej
połowie listopada w siedzibie KIK (szczegółowe zaproszenie
z ostateczną datą i godziną załączymy w następnym numerze informatora).

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

SEKCJA EMAUS
Zapraszamy dzieci do lat 10 (dolnej granicy nie ograniczamy)
z rodzicami na zajęcia formacyjne prowadzone w formie zabawy z inscenizacjami, pracami ręcznymi, piosenkami i ruchem do muzyki. Zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca od
11.45 do 13.30.

Alicja Gronau-Osińska
Po wakacjach nie spoczywamy na laurach, w samym wrześniu trochę się już działo i w najbliższej przyszłości planujemy kolejne aktywności.
W pierwszej połowie września czterech naszych sterników
odbyło szkolenie na Młodszego Instruktora Żeglarstwa!
Trzymamy za nich kciuki przed nadchodzącym egzaminem.

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Lato minęło, zaczyna się całoroczny cykl ekumeniczny: od
comiesięcznego nabożeństwa w świątyni luterańskiej przy pl.
Małachowskiego 1, od razu w poniedziałek 3 października o
godzinie 18.00. Zapraszam!

Jan Turnau
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SEKCJA ESPERANTO
Członkowie Sekcji wzięli udział w licznych wakacyjnych imprezach i spotkaniach esperanckich, m.in. w Kongresie IKUE
w Nitrze na Słowacji, wczasach w Mielnie i w Dusznikach
Zdroju.

NASZA TEGOROCZNA OFERTA OBEJMUJE:
Wykłady Otwarte
Wzorem lat poprzednich chcielibyśmy kontynuować organizację środowych wykładów otwartych. Zapraszamy na nich
wszystkich chętnych, niezależnie od wieku. Planowo wykłady
będą odbywały się przynamniej raz w miesiącu w środy o

Zapraszamy na Doroczne Dni Skupienia esperantystów ka-

godz. 18.00 w naszej dużej sali.

tolików na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach

Pierwszy cykl wykładów będzie związany z 60 urodzinami

7-9.10.2016.

Klubu. Będzie dotyczył działalności osoby szczególnej, czło-

Spotkania Sekcji po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy
w piątek 21 października o godzinie 16.00. Członków Sekcji
i sympatyków języka międzynarodowego serdecznie zapraszamy.

Bohdan Wasilewski

wieka, bardzo ważnego dla naszej Klubowej tożsamości, naszych wartości, mającego wpływ na historię Klubu, ale także
naszego kraju. Będą to spotkania dotyczące pracy i działań
Tadeusza Mazowieckiego. W tym roku, właśnie w październiku, obchodzimy trzecią rocznicę jego śmierci.
Pierwszy wykład z tego cyklu odbędzie się 26 października.
Zostanie przeprowadzony przez Przemysława Brzuszczaka

SEKCJA KULTURALNO-TURYSTYCZNA
Czarnolas – siedziba wielkiego poety Jana Kochanowskiego.
Nazwa wywodzi się z Puszczy Kozienickiej – z przewagą
ciemnej jodły – mazowiecka równina – Zwoleń. W kościele

(Instytut Historyczny UW), który w ramach stypendium KIK
realizuje projekt badawczy pt. „»W poszukiwaniu wartości
podstawowych...«. Prawa człowieka w myśli i działalności Tadeusza Mazowieckiego (ruch Znak – Solidarność – polityka
zagraniczna)”. Poniżej zamieszczamy krótką zapowiedź wy-

epitafia rodziców – „rodzicom kochanym i kochającym”.

kładu:

Jan – wyjeżdża na studia: Kraków, Królewiec, Padwa, Rzym –

dzy etyką a polityką na Uniwersytecie Katolickim w Leuven w

zdobywa wiedzę, kulturę umysłową, kształci język. Postanawia pisać w języku ojczystym. Powstają psalmy, pieśni,
fraszki, treny, „Odprawa posłów greckich”. Jest sekretarzem
króla Zygmunta Augusta. Wielki poeta, piękny człowiek.
Zapraszamy na wycieczkę do Czarnolasu (w piątek 30 września). Jak zawsze informacje dotyczące szczegółów u Haliny
Truss-Uziembło (tel. 506-772-859). Przypominamy: zobaczymy Suchą, Czersk, Modlin, Festiwal Otwartych Ogrodów
w Konstancinie.

Halina Truss-Uziembło

Tadeusz Mazowiecki w trakcie wykładu na temat relacji mię1990 r. pytał: „Czy polityka i etyka wzajemnie się wykluczają?
Wielu

głosi

konieczność

ich

rozdzielenia.

Dla przejrzystości i skuteczności działania, dla uniknięcia samookłamywania”. Na tak postawione pytanie udzielił jednak
natychmiastowej odpowiedzi: „Nie ma wielkiej polityki bez
zaplecza

moralnego”.

Refleksja

ta

jest

widoczna

w publicystyce i eseistyce Tadeusza Mazowieckiego z okresu
PRL, nierzadko inspirowanej chrześcijańskim personalizmem.
Celem wystąpienia – niewyczerpującego i możliwie reprezentatywnego – jest ukazanie działalności publicznej Tadeusza Mazowieckiego po 1989 r. w kontekście praw człowieka.

AKADEMIA
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy słuchacze
W październiku rozpoczynamy nowy rok działania Akademii
KIK. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty
oraz zasadami rekrutacji. Informujemy, że działania Akademii nie mają ograniczeń wiekowych, zapraszamy do udziału
w zajęciach wszystkich chętnych.

Jako

interesująca

jawi

się

próba

odpowiedzi

na pytanie o znaczenie pierwiastka etycznego w polityce
na przykładzie postaci „naszego premiera”.
Referat, jakkolwiek dotyczący okresu III Rzeczypospolitej, siłą
rzeczy będzie nawiązywać do pamiętnego odczytu Tadeusza
Mazowieckiego pt. „Chrześcijaństwo a prawa człowieka”, wygłoszonego w listopadzie 1977 r. w Klubie Inteligencji Katolickiej.

Szczególna

uwaga

zostanie

poświęcona

tak

znamiennym dla dorobku Tadeusza Mazowieckiego kwestiom jak: prawa człowieka jako instrument polityki zagranicznej, prace nad Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r., misja
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pierwszego niekomunistycznego premiera jako Specjalnego

umożliwienia działań Akademii. Przewidujemy koszt prze-

Sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ ds. przestrze-

prowadzenia jednych zajęć dla jednego uczestnika w wyso-

gania praw człowieka na terenie byłej Jugosławii, poszano-

kości 10 zł.

wanie praw mniejszości czy idea demokratycznego państwa
prawnego w ogóle. Zagadnienia te zostaną przedstawione w
kontekście uwarunkowań międzynarodowych i klimatu intelektualnego lat 90. ubiegłego stulecia, określanych niekiedy
jako „dekada praw człowieka”.

Rekrutacja na warsztaty będzie trwała od poniedziałku
10 października do piątku 14 października w godzinach
od 11.00 do 18.00 w Sekretariacie KIK. Zapisów należy dokonać osobiście w Sekretariacie Klubu. Będziemy przyjmowali
wpłaty na rzecz rozpoczęcia działań Akademii (50 zł).

Klub fotograficzny Warsztaty „Zabawy fotograficzne”

Istnieje możliwość wstępnej (telefonicznej lub mailowej) re-

Zajęcia polegające na eksperymentowaniu z metodami fo-

zerwacji miejsc. Jednak w ciągu dwóch dni roboczych należy

tograficznymi, rozwijające kreatywność oraz uczące wyko-

przyjść

rzystywać różnorodne narzędzia i techniki do tworzenia

W przeciwnym razie będzie ona anulowana. W przypadku

inspirujących prac. Uczestnicy są proszeni o przynoszenie

braku miejsc istnieje możliwość zapisania się na listę rezer-

własnych aparatów fotograficznych. Ustalenie terminów

wową. W przypadku zwolnienia się któregoś z miejsc poin-

spotkań nastąpi w trakcie rekrutacji uczestników (informacja

formujemy

o rekrutacji niżej). Kurs rozpocznie się w

na zajęcia.

listopadzie,

a zajęcia będą odbywały się wczesnym popołudniem.

osobiście

daną

do

osobą

Klubu

o

i

dokonać

możliwości

zapisu.

uczęszczania

Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu KIK:

Warsztaty komputerowe

22 827 39 39 od poniedziałku 10 października do piątku

Zajęcia z obsługi komputera na poziomie podstawowym

14 października w godzinach od 11.00 do 18.00, bądź wysy-

oraz z nauki korzystania z programów do edycji tekstu.

łać na mail: akademia@kik.waw.pl.

W programie także integrowanie z komputerem urządzeń

Krzysztof Sawicki,
Witold Kunicki-Goldfinger

typu: aparat cyfrowy, drukarka, skaner, pamięć przenośna.
Jak również słuchacze będą mogli oswoić się z Internetem
jako narzędziem służącym do komunikacji społecznej oraz
do wyszukiwania różnorodnych informacji. Szczegółowy

DRUM BUN

program zajęć będzie uzgodniony z uczestnikami na pierw-

W dniach 11-17 września, w Celje (Słowenia) odbył się kon-

szych zajęciach. Uczestnicy mogą przynosić własne laptopy.

gres Europejskiej Koordynacji ruchów młodzieży katolickiej

Planujemy, w zależności od potrzeb uczestników, zorganizo-

JECI-MIEC. Nasz Klub od dawna jest członkiem tej między-

wać zajęcia na co najmniej 2 poziomach zaawansowania.

narodowej organizacji. Spotkanie miało na celu stworzenie

Ustalenie terminów spotkań nastąpi w trakcie rekrutacji

programu na kolejne 4 lata. Określono kluczowe tematy

uczestników (informacja o rekrutacji niżej). Kurs rozpocznie

i zagadnienia, które będą poruszane podczas kolejnych spo-

się w listopadzie, a zajęcia będą odbywały się popołudniami.

tkań, zachęcając organizacje członkowskie do podejmowa-

ZASADY REKRUTACJI

nia ich w swojej bieżącej działalności. Wśród tych tematów

Wykłady otwarte:

Kościoła, kryzys uchodźczy, rozwój nacjonalizmu w Europie

Na wykłady nie trzeba się zapisywać. Zapraszamy jednak
do zapisywania się na listę malignową. Dzięki czemu będą
Państwo informowani na bieżąco o planowanych wykładach
ewentualnych zmianach. Wykłady mają charakter otwarty –
zarówno są one skierowane do słuchaczy naszej Akademii
jak i innych osób, zapraszamy wszystkich!
Warsztaty:
W tym roku będzie można zapisać się na zajęcia nawet
w ramach dwóch kursów. Warsztaty objęte są limitem miejsc
– do 15 osób. Będziemy Państwa prosić o wpłaty na rzecz

znalazły

się:

kontrowersje

wokół

oraz formacja przyszłych, aktywnych obywateli.

nauczania
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Ponadto został wybrany nowy Zarząd na rok 2017. Z rado-

Dziękujemy Rodzicom, którzy wspierali nas swoim zaanga-

ścią i dumą zawiadamiamy, że w jego skład wejdzie członek

żowaniem w nakarmieniu gości. Szczególne podziękowania

Zarządu

(Szepard)!

kierujemy do Małgorzaty Traczyńskiej, Moniki Łoskot;

Pozostali członkowie Zarządu to Simon Fischer (z organiza-

dla Magdaleny i Macieja Święcickich za przyjęcie w domu

cji AKH Niemcy jako Europejski Koordynator) oraz Spela Pu-

w Laskach oraz dla Dżemili Sulkiewicz Nowickiej, za gościnę

celj (SKAM Słowenia) i Marianna Sousa (MCE Portugalia).

w Żywicielu.

Drum

Buna

–

Janek

Szypulski

Na koniec spotkania, 17 września, delegaci uczestniczyli
w słoweńskim dniu młodzieży w miejscowości Stična,

Mamy szczerą nadzieję, że wiele z tych wydarzeń w nas zo-

gdzie po głównych uroczystościach spotkali się z Prezyden-

stało, oraz że zaangażowanie, wspólna praca, modlitwa

tem Republiki Słowenii Borutem Pahorem oraz przedstawi-

i spotkanie z innymi ludźmi i Ojcem Świętym przyniosą do-

cielami słoweńskiego Episkopatu.

bre owoce.

Robur

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Z KLUBEM

Ks. Tomek Łukasiuk
Jacek Przeciszewski
Janek Murawski

GOŚCIE ZE WSCHODU
Na zaproszenie Maryni i Michała Deskurów oraz przy współudziale

MŁODZIEŻ KLUBOWA
Choć lato i wakacje stają się coraz odleglejszym wspomnieniem, chcielibyśmy krótko podsumować udział młodzieży
klubowej w Światowych Dniach Młodzieży.

sięcznych spotkań, podczas których staraliśmy się organizai

duchowo

przygotować

do

organizacji

Doroty

i

Jacka

Cichockich,

Moniki i Grzegorza Łoskotów, Maryjki i Mateusza Środoniów, a także Sekcji Wschodnioeuropejskiej, do Fałkowic
koło

Krakowa

przyjechało

39

osób

z

Ukrainy

(rodziny z dziećmi i młodzieżą). Goście przyjechali w piątek

Zaangażowanie w ŚDM rozpoczęliśmy rok temu od comiecyjnie

w

przyjęcia

gości

i spotkania z Ojcem Świętym. W spotkaniach brało udział ok.
30 wolontariuszy. Dzięki zaangażowaniu ich i klubowych rodziców mogliśmy przyjąć grupę pielgrzymów z parafii Naszej
Pani Łaskawej z rezerwatu Indian w Enoch w Kanadzie. Mimo
pewnych trudności (prawie wszystkie loty naszych gości
miały wielogodzinne opóźnienia lub zostały odwołane, do
tego linie lotnicze zgubiły ich bagaże) udało się nam przez
te kilka dni zająć gośćmi pokazując naszą wspólnotę, Warszawę i Polskę. Odwiedziliśmy m.in. Zakład dla Ociemniałych
w Laskach, muzea, Zamek Królewski, zorganizowaliśmy grę
terenową. Staraliśmy się również nie zapominać o potrzebujących i wraz z naszymi gośćmi wykonywaliśmy drobne prace
porządkowe w hospicjum Caritasu przy Krakowskim Przedmieściu. Na centralną część Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie pojechało z KIK-u 40 osób w wieku od 14 do 26 lat.
Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować wszystkim
Wolontariuszom za ciągłą gotowość, za obecność, za ciężką
pracę nad przełamaniem pierwszych kanadyjskich lodów.

29 lipca i zamieszkali w zbudowanym przez nas na ten cel
obozowisku. Młodzież od razu pojechała do Krakowa,
gdzie zafascynowani atmosferą spędzili popołudnie i noc. W
sobotę spotkaliśmy się wszyscy w Brzegach na czuwaniu. W
sumie tworzyliśmy pokaźną 70-osobową polsko-ukraińską
grupę. Czas w Brzegach był wspaniały – modlitwy, adoracja,
noc

pod

gołym

niebem

i

poranna

Msza

z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Grupa ukraińska została jeszcze z nami pięć dni. Codziennie
rano rozpoczynaliśmy Mszą w obrządku greko-katolickim
(z grupą przyjechał ksiądz ukraiński) lub łacińskim,
gdy przyjeżdżał z Krakowa ojciec Darek Piórkowski SJ.
Łączyliśmy czytania i śpiewy po polsku i ukraińsku. Od poniedziałku
w

do

Wieliczce,

piątku

pokazaliśmy

Kraków,

gościom

Łagiewniki,

kopalnię
Wadowice

i Kalwarię Zebrzydowską. Program był bardzo intensywny.
A wieczorami ogniska i śpiewy w obu językach. Mieliśmy
wspaniały tydzień poczucia wspólnoty z naszymi sąsiadami,
łatwego

porozumienia

językowego,

wspólnych

Mszy

i wspólnych przeżyć. Mamy nadzieję na ciąg dalszy może w przyszłym roku spływ kajakowy na Ukrainie?

Anita Szymborska

