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INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
VIII Bal Wielopokoleniowy

19 XI Bal na 60. lat
Sobota, 20:00 Fort Legionów
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odbędzie się pod hasłem: „galeria portretów”.
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nagroda PONTIFICI – Budowniczemu Mostów.
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Komitet honorowy Balu tworzą laureaci nagrody
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

CZY POLSKA POTRZEBUJE CHADECJI?
No i stało się: mamy już 60 lat. Myślę, że będziemy
z tego powodu świętować jeszcze wiele razy.
Sądzę, że te okrągłe urodziny są dobrym impulsem
do przyjrzenia się naszym korzeniom. Ważne jest właśnie dobre zrozumienie, czym był i – mam nadzieję –
jest warszawski KIK.
U podstaw naszej wspólnoty leży dostrzeganie godności i wartości każdego człowieka oraz impuls
do działania pozytywnego, co oznacza również odrzucenie nienawiści w mowie i myśli. Ważne jest raczej szukanie rozwiązania problemów niż oskarżanie
innych o nieudolność lub złą wolę. Potrzebne jest
również nieustanne dążenie do głębokiego zrozumienia cudzych trudności i szukanie najlepszych dróg
do porozumienia z tymi, którzy tych trudności doznają.
Nasz Klub zawsze był miejscem, w którym możliwe
były rozmowy na różne tematy, również rozmowa dotycząca wątpliwości dotyczących nauki Kościoła. Takie rozmowy prowadzą do lepszego zrozumienia tej
nauki - wiara szuka zrozumienia. Bez głębokiego zrozumienia naszej wiary można mieć „jasność widzenia
niepopartą znajomością rzeczy”. Wiara zrozumiana i
przyjęta jest trwała i odporna.
Mam nadzieję spotkać Was na Balu, który odbędzie
się 19 listopada, po to, by w miłej atmosferze poznać
się jeszcze lepiej. Przed Balem będziemy wręczać nagrodę naszemu Pontifexowi, księdzu profesorowi Tomaszowi Halikowi, który w całej swojej działalności
budował mosty między rozmaitymi, pozornie oddalonymi od siebie grupami ludzi, a w swojej pisarskiej
twórczości potrafił mówić o trudnych sprawach wiary.

Joanna Święcicka

Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Mazowieckiego
7 listopada, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37.
Więcej informacji na s. 5.

OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE. PRZYCZYNY I PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE
prof. Marcin Matczak o niedawnych zmianach w
prawie i ich wpływie na ustrój Polski
14 listopada, godz. 19.00, siedziba KIK.

VIII WIELOPOKOLENIOWY BAL
W 60. roku działalności KIK
19 listopada, Fort Legionów, ul. Zakroczymska 12.
Więcej informacji na s. 4-5.

XXXVI PIELGRZYMKA KIK-ÓW
NA JASNĄ GÓRĘ
26 listopada, sobota.
Więcej informacji na s. 6.

POLEPSZYĆ MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ
Spotkanie dla małżeństw
24 listopada, godz. 19.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 7.

WALNE ZEBRANIE SEKCJI RODZIN
27 listopada, godz. 10.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 6.

PROJEKCJA FILMU „KLUB”
Film dokumentalny o KIK-u autorstwa F. Łoskot,
Z. Milonas, S. Kilian, O. Dabrowski
30 listopada, godz. 19.00, siedziba KIK.
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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
07.11. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godz. 18.00
13.11. NIEDZIELA

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, Plac Unii Lubelskiej
SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45
14.11. PONIEDZIAŁEK

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK
OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE. PRZYCZYNY I PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE
DLA USTROJU

godzina 19.00

Prowadzi prof. Marcin Matczak, specjalista z zakresu teorii prawa, profesor
15.11. WTOREK

nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW.
RODZINA NA MAURITIUSIE

godzina 18.00
20.11. NIEDZIELA

Na spotkanie o pracy z rodzinami na Mauritiusie zaprasza Teresa Kapela
MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godz. 11.00
17.11. CZWARTEK

W tym miesiącu w intencji wszystkich, którzy przyjęli krzyże SR, ul. Piwna 9/11
SPOTKANIE FORMACYJNE Z O. Z. PERZEM SJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00

godz. 17.00

Zaprasza Sekcja Emaus; Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61

24.11. CZWARTEK

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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60. URODZINY KIK – PONTIFEX 2016

Ks. prof. Tomáš Halík, urodzony w 1948 roku, jest socjolo-

W roku jubileuszu 60-lecia KIK-u laureatem nagrody „PON-

płan Kościoła podziemnego, w latach 1990-93 sekretarz

TIFICI-Budowniczemu Mostów” został ks. prof. Tomáš Halik, czeski duszpasterz, teolog, filozof, psycholog, jeden
z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich.
Uroczyste ogłoszenie tegorocznego Laureata Nagrody
miało miejsce w trakcie Mszy Świętej w kościele św. Jacka

giem, filozofem, psychologiem i teologiem. Od 1978 r. kageneralny Konferencji Episkopatu Czech, a dziś prezydent
Chrześcijańskiej Akademii w Pradze i wykładowca Uniwersytetu Karola. Były doradca czeskiego prezydenta Václava
Havla. Laureat Nagrody Templetona w roku 2014.

z okazji 60. rocznicy powstania KIK, której przewodniczył
kardynał Kazimierz Nycz. Mszę koncelebrowali także były
duszpasterz KIK bp Bronisław Dembowski, obecny duszpasterz ks. Andrzej Gałka oraz ks. Grzegorz Michalczyk, ks. Andrzej Luter i ojcowie dominikanie: przeor klasztoru
o. Mirosław Sander, o. Jacek Salij, o. Krzysztof Broszkowski,
o. Adam Sulikowski i o. Zdzisław Górnicki.

fot. Petr Novák, Wikipedia

W imieniu Kapituły Nagrody uzasadnienie wyboru przedstawił Krzysztof Ziołkowski: „Uzasadnieniem takiego wyboru
Kapituły niech będą słowa samego Laureata, który w książce
„Radziłem się dróg. Z Tomášem Halikiem rozmawia Jan Jandourek” (Wydawnictwo W drodze, Poznań 2001) powiefot. Tomasz Kaczor

dział: „Zawsze za swoje główne posłannictwo uważałem

W trakcie tegorocznej uroczystości obecni byli także Laure-

łączenie, choćby tylko częściowe przyczynianie się do budo-

aci Nagrody w poprzednich latach: Danuta Baszkowska, bp

wania tak bardzo potrzebnych mostów: pomiędzy wierzą-

Zdzisław Tranda, dr Helena Pyz i o. Ludwik Wiśniewski OP.

cymi

Muzyczną oprawę Mszy Świętej zapewniła Schola Sekcji Ro-

chrześcijanami i niechrześcijanami, między Kościołem a spo-

dzin KIK pod przewodnictwem Ani Siciarek. Służbę litur-

łeczeństwem, wiarą a kulturą, Kościołem a uniwersytetem,

giczną pełnili Daniel Tomaszewski i Ignacy Dudkiewicz,

między Czechami a Niemcami, między pokoleniami, między

a czytania, psalm i modlitwę powszechną przeczytali i za-

poszczególnymi dyscyplinami humanistyki, między kierow-

śpiewali przedstawiciele Zarządu i Klubowych Sekcji: Rafał

nictwem duchowym a psychoterapią… Często w sytuacjach

Świeżak (Sekcja Rodzin), Agnieszka Osińska (Sekcja Emaus),

konfliktowych czułem, że mogę zrozumieć obie strony i że

Marek Kielanowski (Sekcja Wschodnioeuropejska), Jan Tur-

powinienem tłumaczyć i pośredniczyć, przerzucać mosty.”

nau (Starszy Ekumenista), Elżbieta Jaworska (Sekcja Nauczycielska), Witek Kunicki-Goldfinger (Sekcja Wigierska), Magda
Wicher (Sekcja Małżeńska), Wojtek Mróz (Drum Bun), Cyryl
Skibiński (Magazyn Kontakt), Zosia Rey (KŻ Santa Maria), Janusz Kucharczyk (Sekcja Współpracy z

Katolikami na

Wschodzie), Kamila Dembińska (Zarząd KIK). W Mszy Świętej
licznie uczestniczyli członkowie Klubu. Za wspólną modlitwę
wszystkim serdecznie dziękujemy.

i niewierzącymi,

katolikami

i

ewangelikami,

Ks. Halik jest bardzo dobrze znany w Polsce, więc nie trzeba
tu przytaczać jego życiorysu, ani wymieniać jego dokonań.
Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że jego sposób postrzegania świata i Kościoła, jego droga i życiowe doświadczenie
(komunizm, pontyfikat św. Jana XXIII a następnie Jana Pawła
II,

Sobór

Watykański

II,

przełom

roku

1989…)
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są poniekąd analogiczne do naszych Klubowych sześćdziesięcioletnich doświadczeń i poglądów, które staraliśmy się
ostatnio zwerbalizować w Deklaracji KIK, przyjętej podczas
tegorocznego

Walnego

Zebrania. Można powiedzieć,

że liczne książki ks. Halika, jego artykuły i wystąpienia
np. podczas Zjazdów Gnieźnieńskich, dogłębnie opisują
i wyjaśniają nasze poglądy i nasze widzenie rzeczywistości
(…)”.
Nagroda PONTIFICI – Budowniczemu Mostów
W 50-lecie założenia warszawskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej (2006 r.), Zarząd Klubu
ustanowił doroczną nagrodę „PONTIFICI”,
czyli „Budowniczemu mostów”. Każdego
roku, 24 października, w rocznicę powstania
KIK Warszawa, tytuł Pontifexa przyznawany
jest jednej osobie, „za zasługi w szerzeniu wartości dobra

wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich”. Te wartości bowiem zostały uznane za niezwykle ważne w doświadczeniu ludzi Klubu Inteligencji Katolickiej.
Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi KIK:
Halina

Bortnowska,

Izabela

i

Paweł

Broszkowscy,

prof. Krzysztof Byrski, prof. Bohdan Cywiński, prof. Kazimierz

fot. Tomasz Kaczor

Czapliński, bp Bronisław Dembowski, Izabela Dzieduszycka,

Wszystkim, którzy tego dnia modlili się za Klub i miło KIK

prof. Jerzy Kłoczowski, dr Stanisław Latek, prof. Stanisław

wspominali serdecznie DZIĘKUJEMY!

Jakub Kiersnowski - sekretarz

Luft, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Anna Radziwiłłowa, Krystyna Sieroszewska, Zygmunt Skórzyński, dr Krzysztof Śliwiński, Paweł Rościszewski, Zofia i Andrzej Wielowieyscy, Jan
Turnau, Stefan Wilkanowicz, Henryk Wujec, dr Krzysztof Ziołkowski.

VIII WIELOPOKOLENIOWY BAL
Z OKAZJI 60. URODZIN KIK

Dotychczas Laureatami nagrody zostali:
prof.

Andrzej

Zoll

(2006),

abp

Henryk

Muszyński

(2007), Krzysztof Czyżewski (2008), prof. Krzysztof Zanussi
(2009), Danuta Baszkowska (2010), +s. Rafaela FSK – Urszula
Nałęcz+ (2011), bp. Zdzisław Tranda (2012), dr Helena Pyz
(2013), +ks. dr Jan Kaczkowski+ (2014) i o. Ludwik Wiśniew-

ilustracja Ania Libera

ski OP (2015).

24 października 2016 Klub skończył 60 lat! Żeby porządnie

Po zakończeniu Mszy Świętej w siedzibie Klubu odbył się

i „z przytupem” uczcić okrągłe urodziny Klubu, serdecznie

premierowy pokaz filmu dokumentalnego "KLUB",

zapraszamy na VIII Charytatywny Bal Wielopokoleniowy. Od-

autorstwa Franka Łoskota, Zacharego Milonasa, Stasia Ki-

będzie się on 19 listopada w Forcie Legionów (Forteca-

liana i Olafa Dąbrowskiego.

Kręgliccy, ul. Zakroczymska 12). Tegoroczny Bal organizu-

Był również urodzinowy tort i okazja do życzeń. Dziękujemy

jemy pod hasłem: "galeria portretów".

Zbyszkowi Nosowskiemu i Oli Brochockiej za miłe, bratnie

Czego na Balu na pewno nie zabraknie? Poloneza, dobrej

słowa ze strony Towarzystwa WIĘŹ i prezent, który można
podziwiać przy wejściu do siedziby Klubu – siedziby, która
dzięki uczestniczącym w uroczystościach starszym i młodszym Członkom i Przyjaciołom Klubu pękała w szwach.

muzyki (także na żywo!), wybornego występu tanecznego
młodszych członków Klubu, świetnego jedzenia, parkietu do
żywiołowego tańca, przestrzeni do spokojnej rozmowy, pokoiku do spania dla najmłodszych, charytatywnych loterii

5

2016 LISTOPAD

i aukcji. Podczas Balu zostanie też przyznana nagroda PON-

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

TIFICI – Budowniczemu Mostów.

organizacja) chciałby przekazać przedmioty na potrzeby au-

Nie może też zabraknąć klubowej Wspólnoty: dziadków, ro-

kcji lub loterii stając się partnerem Balu, albo w inny sposób

dziców, dzieci, wnuków, pradziadków, przyjaciół i sąsiadów.

chciałby stać się darczyńcą Fundusz Stypendialnego KIK,
bardzo prosimy o kontakt. Współpracujemy już z prawie
30 podmiotami i osobami.

W imieniu Komisji Balowej
Jan Murawski
BILETY – CEGIEŁKI
Serdecznie zapraszamy Członków, Przyjaciół i Sympatyków Klubu do wspólnej zabawy i świętowania!
Bilet-Cegiełka na Fundusz Stypendialny KIK:
złoty 500 zł+
normalny 150 zł (zakupiony w dniu Balu: 200 zł)
ulgowy (dla grupy 10 osób w każdym wieku) 100
zł/osoba
grupowy (10 osób) z rezerwacją stolika 2000 zł
Istnieje też możliwość anonimowego nabycia biletu, który
zostanie przekazany członkom Klubu nie mogącym pozwolić sobie na zakup biletu lub wskazanej przez kupującego osobie.
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.
Przypominamy, że podczas
Balu zostanie zamknięta klubowa kapsuła czasu. Po Balu
kapsuła zostanie zamknięta
na 40 lat i otwarta na setne
urodziny KIK. Chętnych prosimy o przynoszenie lub przesyłanie:


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



nagrań dźwiękowych lub video (w tym wypadku prosimy o wcześniejsze dostarczenie ich do Sekretariatu,
przegramy nagrania na dyski, z których dane nie znikną
po 40 latach);



zdjęć i innych przedmiotów.

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

„CZY POLSKA POTRZEBUJE CHADECJI?
MYŚL SPOŁECZNO-POLITYCZNA
TADEUSZA MAZOWIECKIEGO”
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością i ideami głoszonymi

przez

Tadeusza

Mazowieckiego oraz problematyką
nurtu chrześcijańsko-demokratycznego w polskiej i europejskiej polityce na spotkanie z okazji 3-ciej rocznicy śmierci
Tadeusza Mazowieckiego.
W spotkanie i dyskusje wezmą udział:
Bronisław Komorowski, Prezydent RP 2010-2015;
Andrzej Wielowieyski, polityk, działacz katolicki, opozycjonista z czasów PRL;
Paweł Kowal, polityk, doktor nauk humanistycznych, historyk, publicysta;
Andrzej Brzeziecki, autor biografii Tadeusza Mazowieckiego;
Marta de Zuniga, politolog i wykładowca Instytutu Nauk
Politycznych UW;
Moderacja: Sebastian Duda, redaktor kwartalnika "Więź".
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację. Szczegóły, program wydarzenia i rejestracja na stronie www.schuman.pl.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 7 listopada w
Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37) o godzinie 18.00. Rejestracja uczestników od godz.. 17.30.
To kolejne z cyklu spotkań poświęconych dziedzictwu pierwszego premiera Trzeciej Rzeczypospolitej, organizowanych
wspólnie przez związane z nim instytucje i organizacje: Polską Fundację im. Roberta Schumana, Klub Inteligencji Katolickiej, Kwartalnik ‘Więź’, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Instytut Bronisława Komorowskiego, Fundację Konrada Adenauera.

Organizatorzy
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PIELGRZYMKA KIK-ÓW
NA JASNĄ GÓRĘ
Już po raz 36. przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani
zbiorą się członkowie Klubów Inteligencji Katolickiej
z całej Polski na tradycyjnej Pielgrzymce, by dziękować Bogu
za kolejny rok pracy i prosić Go o błogosławieństwo na dalsze lata działalności.
Program Pielgrzymki jest następujący:
godz. 9.30 – Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej, koncelebrowana przez Ks. biskupa Adama Wodarczyka i kapelanów Klubów;
godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Kaplicy Różańcowej;
godz. 11.30 – Wykład „O nowej ewangelizacji" - Ks. biskup
Adam Wodarczyk;
godz. 12.30 – Drugi wykład – „Światowe Dni Młodzieży-Kraków 2016. Inspiracje i drogowskazy” redaktor Paweł Zuchniewicz;
godz. 13.45 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich,
a po niej modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II;
godz. 15.15 – Spotkanie prezesów KIK (lub upoważnionych
przedstawicieli Zarządów) w redakcji tygodnika „Niedziela”

WSPARCIE KIK - RODZINA RODZINIE
W roku 60. urodzin Klubu Inteligencji Katolickiej chcemy
w bardzo praktyczny sposób dać wyraz wartościom, w które
jako klubowe środowisko wierzymy i które chcemy szerzyć.
Wartości te, opisane w Deklaracji KIK, wielokrotnie skłaniały
nas do pomagania bliźnim, którzy są w potrzebie. Historia
Klubu obfituje w tego rodzaju zaangażowanie członków
i przyjaciół KIK.
“Rodzina rodzinie” to program polegający na deklaracji
wsparcia finansowego dla jednej wybranej rodziny uchodźców. Na specjalnie przygotowanej przez Caritas stronie internetowej

(rodzinarodzinie.caritas.pl)

przedstawione

zostały krótkie opisy rodzin z informacją, jakiego wsparcia
i przez jaki czas potrzebują.
Chcielibyśmy jako KIK objąć swym wsparciem jedną z rodzin,
które potrzebują pomocy oraz zostać jej finansowym patronem, czyli zadeklarować wsparcie jednej konkretnej rodzinie
w

całej

potrzebnej

jej

wysokości

przez

okres

6 miesięcy. Dlatego też prosimy Państwa o nadsyłanie deklaracji pomocy finansowej (deklarowaną kwotę wsparcia
oraz okres, przez jaki jesteście Państwo gotowi wpłacać pieniądze) na adres mailowy KIK (kik@kik.waw.pl) do poniedziałku 21 listopada. Znając liczbę deklaracji, będziemy
mogli oszacować nasze możliwości pomocy rodzinom obję-

przy ul. 3-go Maja.

tym programem. Wówczas, od grudnia tego roku, objęliby-

Organizatorzy Pielgrzymki, czyli Kierownictwo Porozumienia

Więcej szczegółów podamy w grudniowym wydaniu Infor-

Klubów i KIK w Częstochowie apelują o liczny udział
w tym ważnym jesiennym spotkaniu KIK-ów na Jasnej Górze,

śmy

naszym

patronatem

jedną

z

rodzin.

matora.

Prezydium Zarządu KIK

zwłaszcza, że spotkanie nasze odbywa się w 1050. rocznicę
Chrztu Polski i tuż po zakończeniu Roku Miłosierdzia.
Władze Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie przyłączają się do apelu Kierownictwa Porozumienia Klubów
o liczny udział w tym ważnym, corocznym, spotkaniu KIK-ów
na Jasnej Górze. Pielgrzymka jest też okazją do podziękowania Bogu za dar jakim jest już 60-letnie istnienie KIK-u warszawskiego.
Osoby zamierzające uczestniczyć w pielgrzymce proszone są
o zgłaszanie się telefonicznie (numer 22 827 39 39)
lub mailowo (kik@kik.waw.pl) do sekretariatu Klubu do dnia
15 listopada. W zależności od liczby zgłoszonych osób Klub
zarekomenduje możliwie najlepszy sposób podróży do Częstochowy.

Stanisław Latek,
sekretarz Porozumienia KIK, Komisja Rewizyjna KIK

SEKCJA RODZIN
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sekcji Rodzin,
które odbędzie się w niedzielę 27 listopada 2016 r.
w lokalu Klubu przy ul. Freta 20/24a. Rozpoczniemy Mszą
Świętą o godzinie 09:00. Przypominamy, że udział w zebraniu jest obowiązkiem każdego członka Sekcji.
Sprawozdanie z działalności Sekcji i pracy zarządu SR
w mijającej dwuletniej kadencji wyślemy do Was e-mailem.
Będzie ono także dostępne w naszym sekretariacie.
Przypominamy również, że do czasu Zebrania rodzice
z grup powinni dokonać wyboru swoich przedstawicieli
do Rady Sekcji Rodzin.

Zarząd Sekcji Rodzin
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SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA
Z okazji 60-lecia Klubu gościliśmy ośmioosobową delegację

nie zapomnimy. Składamy kondolencje Tobie, Twoim kolegom i wszystkim Polakom.”

z Gildy im. o. Alfreda Delpha z Bochum. Gildy katolickie powstawały w Niemczech tuż po wojnie w celu ochrony intelektualistów katolickich, w obawie przed powrotem nazistów
do władzy. Była to organizacja działająca przez wiele lat
w ukryciu. Obecnie największym wyzwaniem, przed którym
stoją
i

Gildy,

migracyjne,

są
które

wyzwania
znajdują

swoje

demograficzne
odzwierciedlenie

w strukturze społecznej współczesnych Niemiec, w których
coraz większą znaczenie mają obywatele wyrośli poza kulturą chrześcijańską (muzułmanie, ateiści). Zmiany zachodzące w społeczeństwie odbijają się w sposób naturalny
np. w ustawodawstwie, edukacji itd. Są to wyzwania, przed

Zdjęcie zrobione podczas realizacji pierwszego projektu Bia-

którymi staje powoli cała Europa i powinniśmy się także im

łoruś w 2003 r. Obok Andrzeja Wajdy Joanna i Michał Po-

przyglądać.

toccy. Za Markiem Kielanowskim stoi Paweł Sawicki.

Po wspólnym udziale w Mszy w kościele św. Jacka, Goście

Autograf na zdjęciu Andrzej Wajda złożył na kolejnym spo-

spotkali się z przedstawicielami niektórych Sekcji i z zainte-

tkaniu połączonym z projekcją filmu Katyń.

Marek Kielanowski

resowaniem słuchali o ich pracy. Liczymy na ciekawą współpracę w przyszłości.

Maryna Czaplińska

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Sekcja Wschodnioeuropejska zaprasza wszystkich we wtorek 29 listopada o godzinie 18.30 na wieczór wspomnień
i pokaz zdjęć z naszej majowej wyprawy na Kresy. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Klubu w dużej sali.

SEKCJA MAŁŻEŃSKA
24 listopada w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się drugie
spotkanie chętnych do wspólnego studiowania adhortacji
papieża Franciszka Amoris Laetitia. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 października.
Przypomnijmy, że jest to bardzo ważny dokument Stolicy
Apostolskiej na temat małżeństwa i rodziny. Jest w nim zawarta aktualna wiedza i nauka naszego Kościoła, oraz wiele
praktycznych wskazań i zaleceń dotyczących przygotowania
do życia w małżeństwie i rodzinie od poczęcia do starości.
Spotkanie poprowadzi Krzysztof Łoskot animator Małżeńskich Dróg i oczywiście mąż, dziadek, ojciec, brat i syn.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w imieniu Sekcji
Małżeńskiej KIK.

Krzysztof Łoskot

Przekazujemy wyrazy współczucia z powodu śmierci An-

SCHOLA SEKCJI RODZIN

drzeja Wajdy, które otrzymaliśmy na ręce Marka Kielanow-

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na próby

skiego od nauczycieli i uczniów Niezależnego Liceum

scholi Sekcji Rodzin! Śpiewamy na Mszy Klubowej raz w mie-

Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku:

siącu (zwykle jest to trzecia niedziela), ale ćwiczymy

„Drogi Marku!
Wydawało się nam, że Andrzej Wajda będzie żył wiecznie...
no będziemy go pamiętać, póki żyjemy. Dzięki Tobie mieliśmy z nim dwa wspaniałe spotkania, o tym również nigdy

w czwartki o godz. 18.30.
Można też zapisać się do grupy mailowej zgłaszając się
do Jacka Nowaka: jacekscott@gmail.com

Ania Siciarek
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SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Dziś, zamiast zwykłej relacji z naszych działań, pragniemy zabrać głos z okazji wielkiego jubileuszu 60-lecia Klubu,
jaki obchodziliśmy 24 października, a przed nami jeszcze
Klubowy Bal i wręczenie nagrody „Pontifici–Budowniczemu

Radosnym wydarzeniem były również Jesienne Regaty Klubowe, w których udział wzięło wielu z tegorocznych uczestników naszej szkółki żeglarskiej.
Serdecznie gratulujemy zdobytego w pocie czoła zwycięstwa załodze, w składzie: Zosia Zakroczymska, Ania Włodarska i Jan Piszczatowski.

mostów”.
Gratulujemy Klubowi 60-lecia! Cieszymy się, że w Klubie
przez te lata powstało tyle dobra, że Klub pięknie się zasłużył
dla historii Polski, umiejąc odczytywać znaki czasu,
że wychował dla niej wielu mądrych obywateli, którzy
za św. Pawłem mogliby stwierdzić: "W dobrych zawodach
uczestniczyliśmy…"
Wierzymy, że jak dotychczas, będziemy umieli działać
na rzecz dobra wspólnego. Wydaje się, że teraz trzeba go
szukać w wyrozumiałości i pojednaniu między Polakami,
wzajemnym przebaczaniu sobie raniących słów, próbach rozumienia innych, usuwania lęku przed obcymi.
Życzymy Klubowi, a więc i wszystkim sobie nawzajem,
żeby nam wystarczyło sił i determinacji w tym działaniu.
Obyśmy nie zapomnieli, że katolicki znaczy powszechny...
Powinszowania i życzenia wielu dalszych dobrych lat przekazują członkowie Sekcji.

Krystyna Engelking, Aleksandra Majewska, Jan Kucharczyk, Michał Proniewski, Krystyna Heldwein, Urszula Leszczyńska, Maria Kazimierczyk, Krystyna Zawidzka-Kłossowska, Paweł
Broszkowski, Jadwiga Dudkiewicz-Wilczyńska, Jan Podgórski

Kończymy sezon, a co za tym idzie zbliża się najważniejsze
wydarzenie w naszym kalendarzu. 17 listopada o godzinie
19.15 zapraszamy do siedziby KIK na Walne Zebranie Wyborcze Santa Marii. Po dwuletniej kadencji przyszedł czas
na kolejne wybory. Podczas procesu elekcji zarządu chcemy
poprosić

wszystkich

kandydatów

o

kilka

słów

o planach na Klub. Przewidujemy również czas dla członków
na zadanie kilku pytań o wizję funkcjonowania Klubu
i jego przyszłość. Mamy nadzieję, że taka forma będzie nie
tylko korzystna dla Klubu, ale również będzie przyczynkiem
do dyskusji nad dalszymi kierunkami rozwoju Santa Marii.
Szczegółowe informacje o przebiegu spotkania znajdują się

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”
Drodzy!
Kończymy już sezon 2016 - bardzo wymagający i niezwykle
interesujący. W ostatnim czasie najważniejszymi nowościami
z życia Klubowego jest uzyskanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa przez pięciu naszych żeglarzy! Serdecznie gratulujemy. Życzymy owocnej pracy nad krzewieniem
żeglarstwa.

na stronie santa-maria.pl oraz na naszym profilu facebook.
To już nasz ostatni komunikat w tym składzie. Z nostalgią
dziękujemy za te dwa lata – czas wytężonej pracy i ogromnej
satysfakcji. Życzymy nowemu zarządowi szerokich wód
i wielu pomocnych osób wokół – na nasze zaangażowanie
i doświadczenie z pewnością może liczyć.
Podczas naszej kadencji mogliśmy liczyć na wsparcie i aktywne zaangażowanie w Klub wielu osób - wszystkim bardzo
dziękujemy. W szczególności chcielibyśmy wyróżnić Tusię
Kalwarczyk, Mateusza Andrzejewskiego i Piotrka Boguckiego, którzy przez całe dwa lata byli dla nas niezmiennie
wsparciem i z zaangażowaniem brali w swoje ręce odpowiedzialność za coraz to inne obszary działalności Klubu. Dzięki!

Z żeglarskim pozdrowieniem,
Aleksandra Wysocka, Dominik Jaraczewski,
Robert Rey, Adam Skaczkowski i Zofia Rey
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SEKCJA WIGIERSKA

SEKCJA EMAUS
Kolejny sezon spotkań formacyjnych pod kierunkiem

W ostatnim informatorze nie zdążyliśmy napisać, że i w tym

o. Zygmunta Perza rozpoczęła prezentacja Listu episkopatu

roku odbył się obóz nad Wigrami. W tym roku obóz odbył
się w dniach 5-22 lipca i w sumie przewinęło się przez niego

w sprawie przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Papież Franciszek
w bulli Misericordiae vultus zawierzył Jezusowemu miłosier-

ponad 50 osób. W wakacje spłynęliśmy Białą Hańczą (na Li-

dziu

twie), Czarną Hańczą oraz nową trasą Biebrzą i Kanałem Au-

i Pana nie jest Jego intronizacja, a poświęcenie naszego życia

gustowskim

Borki. Dziękujemy

osobistego i społecznego Jezusowi, jako remedium na od-

wszystkim tegorocznym uczestnikom za obecność. Warto

chodzenie świata od Boga, odsuwania Go od życia codzien-

również wspomnieć, że i w tym roku odwiedzili nas „absol-

nego. Chodzi o uznanie godności królewskiej Jezusa i Jego

wenci” i kadra z dawnych lat, było nam bardzo miło

władzy nad naszym życiem, poddanie sie prawu Bożemu,

z tego powodu.

ułożenie życia po Bożemu. To akt wiary, sprawiedliwości

ze

Sztabina

do

śluzy

Witold Kunicki-Goldfinger

nasz

świat.

Celem

przyjęcia

Jezusa

za

Króla

i posłuszeństwa. Także realizacja postulatu Jana Pawła II:
„Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. To działanie

SEKCJA EMAUS

zbieżne z postulowanymi przez ruch oaz, charyzmatyczny
czy spotkań Lednickich. Episkopat prosi o zaangażowanie

SPOTKANIE W NAZARECIE
Październikowe zajęcia otworzyły kolejny rok pracy Sekcji
Emaus i 32 rok prowadzenia Spotkań w Nazarecie. I choć
dzieci przyszło niewiele, to udało się zrealizować cały program poświęcony scenom z życia Matki Bożej.

wiernych w realizację tego dzieła.
19 listopada 2016 roku rozpoczną się uroczystości i odbędzie proklamacja aktu. 20 listopada w dniu Chrystusa Króla
każdy wierny będzie mógł dokonać osobistego aktu przyjęcia w swoim sercu. Do listu episkopatu dołączona jest mo-

Rozpoczęliśmy od opowiadania o nawiedzeniu Matki Bożej,

dlitwa do Jezusa Króla.

potem o Bożym narodzeniu, dalej o ofiarowaniu Jezusa

Ideę tę zapoczątkował papież Pius XI w 1925 roku. Po II woj-

w świątyni, wreszcie o cudzie w Kanie Galilejskiej i o scenie

nie światowej papież ten wprowadził uroczystość Chrystusa

pod krzyżem w dniu śmierci Pana Jezusa.

Króla. W Polsce idea ta pojawiła się w 1996 roku przy okazji

W inscenizację włączyli się rodzice, więc rada kapłanów
w świątyni była duża, a pielgrzymka do Jerozolimy liczna.
Dzieci pięknie dawały radę wcielić się w różne postaci,
w czym pomagały kostiumy i rekwizyty. Inscenizacji towarzyszyły liczne piosenki, a potem zabawa muzyczno-ruchowa
z sygnałami dźwiękowymi symbolizującymi to trudne wędrowanie do Jerozolimy, to kołysanie Bożego Dzieciątka,

beatyfikacji Rozalii Celakówny. W jej objawieniach prywatnych Chrystus wskazuje ratunek dla Polski w intronizacji
Chrystusa w całej Polsce na czele z rządem. W 2012 roku episkopat ściślej zajął się problemem ruchów intronizacyjnych.
Obecny akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana jest tego wyważonym efektem.

Alicja Gronau-Osińska

to radosny taniec w Kanie Galilejskiej po cudownej zamianie

ZWARIOWANY EKUMENISTA

wody w wino.
W czasie przeznaczonym na roboty ręczne dzieci wykonały
domki z papieru, które pięknie przyozdobiły rysunkami.
Nie zabrakło także słodkiej przekąski przed zabawami.
Na koniec zaśpiewaliśmy nasze zwyczajowe piosenki: Czy wy

wiecie, że jesteśmy świątynią oraz Panie Jezu zabierzemy Cię
do domu.

W tym miesiącu poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne
dopiero dnia siódmego, może zatem ta wiadomość dotrze
do zainteresowanych na czas. A ona jest takowa, że owego
siódmego (godz. 18) pomodlimy się o Jedność w świątyni
luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej. Do zobaczenia!

Jan Turnau

Nadal prosimy o zgłoszenie się osób do pomocy w przeprowadzaniu zajęć, szczególnie dobrze śpiewających i umiejących rozmawiać z dziećmi.

SEKCJA ESPERANTO
W dorocznych Dniach Skupienia i Modlitwy w Częstochowie

Alicja Gronau-Osińska

(7-9 października 2016 roku) wzięli udział członkowie naszej
Sekcji oraz liczni esperantyści – katolicy z całego kraju.
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MAM POMYSŁ 2016/17

Mszy świętej koncelebrowanej w języku międzynarodowym
odprawionej w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył krajowy duszpasterz esperantystów ksiądz Roman
Gmyrek.
Na spotkanie listopadowe (piątek, 4 listopada) zapraszamy
naszych członków Sekcji do Pani Ireny Szanser – koleżanki
bardzo

zasłużonej

dla

duszpasterstwa

esperantystów

w Warszawie.

Bohdan Wasilewski

AKADEMIA
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Rozpoczęliśmy kolejną edycję konkursu Mam Pomysł!
Będzie się odbywał w dwóch edycjach: pierwsza do 30 grudnia 2016 roku, druga do 31 sierpnia 2017 roku. Mamy zamiar
zaktywizować

warszawską

młodzież.

Uczyć ich tworzenia i realizacji własnych projektów.
Udzielić im wsparcia i finansowania. Pokazać, że mają wpływ
i

są

odpowiedzialni

za

otaczający

ich

świat.

Rozwijać w nich kreatywność. Zapoznać ich z finansami, dokumentacją

oraz

z

umiejętnościami

zarządzania,

pracy zespołowej i pracy metodą projektu. Inicjatywa jest
skierowana do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym.
Do konkursu zapraszamy grupy składające się z minimum

Drodzy słuchacze
W tym miesiącu, kontynuując tematykę wykładów rocznicowych zapraszamy na spotkanie pt. „Czy Polska potrzebuje
chadecji? Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Mazowieckiego”, które odbędzie się 7 listopada o godz. 18.00
w centrum Konferencji Zielna, ul. Zielna 37. Więcej informacji na 5 stronie Informatora.

3 osób oraz pełnoletniego opiekuna. Projekt musi być zrealizowany na terenie Warszawy. Pomysły powinny być skierowane na innych ludzi lub uatrakcyjnienie miasta.
Zgłoszenie projektu młodzieżowego odbywa za pomocą
formularza zgłoszeniowego, który jest zamieszczony pod
adresem: www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl. Formularz
można składać w sekretariacie Klubu lub wysyłać na adres

Warsztaty komputerowe

mampomysl@kik.waw.pl.

Pierwsze zajęcia z Markiem Reyem odbędą się 3 listopada.

Na każdym etapie projektu zapewniamy wsparcie oraz moż-

Zajęcia odbywają się w czwartki, w trzech grupach 16-17;

liwość spotkania się z doradcą projektowym.

17.10-18.10 oraz 18.20-19.20. Są jeszcze wolne miejsca, za-

Po więcej informacji zapraszamy na Facebooka oraz

praszamy do zapisów pod adresem akademia@kik.waw.pl

na stronę http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl.

lub prosimy dzwonić pod numer sekretariatu KIK.

Czekamy na was! Zgłaszajcie swoje pomysły!

Jerzy Biderman

Klub Fotograficzny
Zajęcia, prowadzone przez Tomka Kaczora, zaczynają się
od 8 listopada o godz. 15. Kolejne spotkania będą odbywać
się w każdy wtorek o tej samej godzinie. Mamy jeszcze wolne
miejsca, także zachęcamy do zgłaszania się na nie również
pod adres akademii: akademia@kik.waw.pl lub telefonicznie
do sekretariatu KIK.

RODZINA NA MAURITIUSIE
Zapraszamy na opowieść o L'Action Familiale – instytucji pozarządowej,

działającej

od

1963

r.

na

Mauritiusie.

Misją L'Action Familiale, organizacja laickiej założonej przez
tamtejszego Kardynała Jean Margeot i wspieranej finansowo

Warsztaty pisania ikon

przez rząd, jest promowanie naturalnych metod planowania

W ramach Akademii KIK mamy możliwość uruchomienia

rodziny i edukacja do seksualności młodzieży.

warsztatów pisania ikon. Jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba

Przychodząc do domów i miejsc pracy, hinduskie, muzuł-

chętnych jesteśmy gotowi zorganizować zajęcia od stycznia.

mańskie i kreolskie edukatorki, nauczają kobiety i małżeń-

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie informa-

stwa rozpoznawać własną płodność. Wychowanie do życia

cji

akademia@kik.waw.pl

w rodzinie, inspirowane teologią ciała, nauczane jest

do 21 listopada. Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz

w hinduskich, muzułmańskich, państwowych szkołach

numeru telefonu.

na Wyspie.

na

adres

akademii:

Krzysztof Sawicki,
Witold Kunicki-Goldfinger

O swoim doświadczeniu pracy w L'Action Familiale na Mauritiusie opowie Agnieszka Kieniewicz-Duvergé. Zapraszamy
do siedziby Klubu we wtorek, 15 listopada o godzinie 18.00.

Teresa Kapela

