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REKOLEKCJE ADWENTOWE 

„DOŚWIADCZYĆ BOGA…” 
głosi o. Marek Iwiński OFM 
18-19-20 grudnia, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11. 
 

W niedzielę na Mszy o 9.30 homilia rekolekcyjna, o 11.00 i 

17.30 homilia i konferencja po zakończeniu Mszy.  

W poniedziałek i wtorek Msza o 18.30 z homilią oraz kon-

ferencja i adoracja po Mszy. 
 

 

DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH  

DLA RODZICÓW 

10 grudnia, godz. 10.00, Laski 

Więcej informacji na s. 7 
 

 

„NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ. 

 ROZMOWY Z MISTRZAMI” 

Spotkanie z Zulą Wielowieyską  

oraz ks. Adamem Bonieckim 

14 grudnia, godz. 18.00, siedziba KIK. 
 

Spotkanie poprowadzi Justyna Dąbrowska – psycholożka, 

redaktorka, autorka książki „Nie ma się czego bać. Roz-

mowy z Mistrzami" na którą składają się rozmowy z auto-

rytetami o miłości, nadziei, sensie życia i przemijaniu. 

Więcej informacji na s. 9. 
 

 
PASTERKA W KOŚCIELE ŚW. MARCINA 
24 grudnia, g. 23.00, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

 

 

OPŁATEK KLUBOWY 
15 stycznia, g. 17.30 kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 i 

g. 18.30 Dom Arcybiskupów Warszawskich 

Więcej informacji na s. 6. 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 

 

Za nami radosne spotkania, które rozpoczęły 

świętowanie naszych urodzin. Mam nadzieję,  

że ta radość będzie nam towarzyszyć przez  

następne lata. Spotkanie z Wami na Balu Chary-

tatywnym, na uroczystościach w kościele  

św. Marcina, a również na Walnym Zebraniu Sek-

cji Rodzin, to była okazja do uświadomienia so-

bie, jak wielkim darem dla mnie i dla nas 

wszystkich jest nasza wspólnota. Bycie członkiem 

wspólnoty, którą łączą wartości i marzenia, jest 

źródłem radości, ale też impulsem i zobowiąza-

niem do pracy na rzecz dobra wspólnego. Dla-

tego z radością obserwuję te wszystkie działania 

naszych członków i Sekcji Klubowych,  

które pomagają tym, którym jest w życiu trudno, 

którzy potrzebują wsparcia. To właśnie jest praw-

dziwym sprawdzianem wiary.  

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Gdy bę-

dziemy cieszyć się wspomnieniem narodzin, 

które były początkiem Dobrej Nowiny,  

to pamiętajmy również o tych wszystkich, którzy 

nie mogą się cieszyć, gdyż los pozbawił ich opar-

cia, domu, bezpieczeństwa.  

 

Życzę Wam wszystkim radości z wiary, radości  

z bycia wśród bliskich, życzę wam poczucia sensu 

Waszych działań i opanowania trudnej sztuki 

dzielenia się tym wszystkim z ludźmi, którym jest 

mniej dane.  

 

Do zobaczenia na Pasterce. 

Joanna Święcicka 
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PRZERWA ŚWIĄTECZNA:  

Klub będzie nieczynny w dniach 22-31 grudnia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu 
 

Z wielką radością składamy Wam serdeczne życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. 
 

„Idźcie i głoście…” to wezwanie, rozpoczętego czasem Ad-
wentu, nowego roku liturgicznego. Tak jak Dzieciątko Jezus 
przyszło na świat głosić chwałę Ojca, abyśmy poznali i uwie-
rzyli, tak i my idąc przez świat głośmy, przede wszystkim po-
przez uczynki miłosierdzia, Radość Wielką naszym braciom, 
aby i oni poznali i uwierzyli. 
 

Jedna z definicji ewangelizacji mówi, że jest to sytuacja, w któ-
rej „jeden żebrak drugiemu żebrakowi mówi, gdzie jest chleb”. 
Mamy to szczęście być żebrakami, którzy wiedzą gdzie jest 
chleb żywy. Przygotujmy w czasie Adwentu nasze serca, aby 
mogły stać się drogowskazem, a zarazem miejscem spotkania 
z Nowonarodzonym. 

 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 
 

 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
05.12. PONIEDZIAŁEK 

godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, aleja Solidarności 74 
11.12. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK 
18.12. NIEDZIELA 

godz. 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 
15.12. CZWARTEK 

godz. 17.00 

SPOTKANIE FORMACYJNE Z O. Z. PERZEM SJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00  

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

22.12. CZWARTEK 

godz. 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA – ZAPRASZA KS. 

ANDRZEJ GAŁKA 

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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ŚP. ALINA WÓYCICKA 

 POŻEGNANIE 
 

 

19 listopada 2016 roku Pan powołał do siebie 

 

śp. 

Alinę Wóycicką 
 

Naszą Przyjaciółkę, 

członka zwyczajnego  

Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, 

przewodniczącą Sekcji Ewangelijnej KIK-u, 

 zawsze pełną pasji i zaangażowania, 

dobrego, życzliwego Człowieka. 
 

Jesteśmy wdzięczni za dobro,  

które otrzymaliśmy od Aliny. 

 

Z Rodziną Zmarłej 

łączymy się w żałobie 

 

Zarząd i Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Warszawie 
 

 

CIĄGLE SZUKAŁA – POŻEGNANIE ALINY WÓYCICKIEJ 
 

Odeszła Alina Wóycicka ‒ skromna kobieta pełna wielkiej ży-

ciowej pasji: duchowej i intelektualnej. 
 

Była doktorem psycho-

logii i niedoszłym dok-

torem teologii. Studia 

doktoranckie z teologii 

rozpoczęła już na eme-

ryturze. Bardzo się nimi 

cieszyła. Z dumą wygła-

szała swoje referaty 

w gronie młodych dok-

torantów. 
fot. Krzysztof Kolwas 
 

Alina to skromna kobieta pełna wielkiej życiowej pasji:  

duchowej i intelektualnej. Narzekała mocno na słabości na-

szego Kościoła, które boleśnie przeżywała ‒ ale jeszcze moc-

niej ten Kościół kochała. Była dla mnie chodzącym 

przykładem tezy, że ten, kto znalazł, wciąż powinien szu-

kać. Szukała, znajdowała ‒ i wciąż szukała. 
 

Potrafiła łączyć środowiska i pokolenia. Równie intensywnie 

działała w Klubie Inteligencji Katolickiej (przewodniczyła 

Sekcji Ewangelijnej) i w Odnowie w Duchu Świętym.  

Znakomicie czuła się z ludźmi o 40 lat młodszymi.  

Wręcz sprawiało jej przyjemność, gdy np. w grupie młodych 

kobiet ona jedna była młoda inaczej. A z jaką przyjemnością 

uczyła się obsługiwać swój profil na Facebooku! 
 

Nie marnowała swojego czasu. Starała się być obecną wszę-

dzie, gdzie tylko było to możliwe. Była jedną z najgorliwszych 

uczestniczek warszawskich dyskusji i seminariów. Nie mar-

nowała też swojej samotności. Potrafiła skutecznie w celach 

towarzyskich zgromadzić w swoim maleńkim mieszkanku lu-

dzi bardzo intensywnie zajętych ‒ żeby im (i sobie) dać ra-

dość. Żyła bardziej niż skromnie. Ale starała się ‒ jak 

ewangeliczna wdowa, niekiedy w sposób autentycznie wzru-

szający ‒ dzielić swoim ubóstwem z jeszcze bardziej potrze-

bującymi. 
 

Rozsyłała często przyjaciołom swoje refleksje i rozważania. 

Wraz z życzeniami na nowy rok 2015 napisała: „Lecz przyj-

dzie dzień, gdy nasza ziemska wędrówka dobiegnie kresu. 

Wtedy Pan poda nam dłoń i wprowadzi do rzeczywistości, 

w której ‒ jak pisze święty Paweł ‒ »ujrzymy Go takim,  

jakim jest«. A On wskaże nam przygotowane dla nas  

miejsce. Nasz prawdziwy Dom, którego nikt nigdy nam nie 

odbierze”. 
 

Alinko, jesteś już w tym Domu. Przez ostatni rok po ciężkim 

wypadku Twoja aktywność musiała ulec radykalnemu ogra-

niczeniu. Ale teraz masz nowe możliwości działania.  

Podpowiadaj stamtąd nam, żyjącym i zmagającym się  

z wieloma problemami: jak żyć, jak wierzyć, jak myśleć,  

jak działać. 

Zbigniew Nosowski 
 

Tekst opublikowany 24 listopada 2016 roku – dzień przed 

pogrzebem śp. Aliny Wóycickiej – laboratorium.wiez.pl 

 

 

PONTIFEX 2016 

KS. PROF. TOMÁŠ HALÍK 
 

PO CO PAN BÓG STWORZYŁ TOMÁŠA HALÍKA 

LAUDACJA NA CZEŚĆ NOWEGO PONTIFEXA, WYGŁOSZONA  PRZEZ  

O. TOMASZA DOSTATNIEGO OP W TRAKCIE WRĘCZENIA NAGRODY 

PODCZAS VIII WIELOPOKOLENIOWEGO CHARYTATYWNEGO BALU KIK 

W DNIU 19 LISTOPADA 2016 ROKU. 
 

To już drugi raz przyszło mi wygłaszać laudację na cześć 

Tomáša Halíka. Po raz pierwszy działo się to z okazji  

60. urodzin, w Pradze, na statku turystycznym płynącym po 

Wełtawie. Chciałbym rozpocząć tak samo jak wówczas. 

Ksiądz Józef Tischner, jeden z mądrych i pokornych polskich 

intelektualistów, napisał kiedyś posłowie do pewnej książki 

Adama Michnika. I postawił tam pytanie: Po co Pan Bóg 

stworzył Adama Michnika? Chciałbym to sparafrazować 

i przenieść na grunt czeski: Po co Pan Bóg stworzył Tomáša 

Halíka? 
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Ma on w Czechach swoich przeciwników, ma też swoich wiel-

bicieli. W Polsce podobnie. Wielu Halíka chwali, inni go ganią 

– ale czy to oznacza, że go rozumieją? Jedno z drugim nie 

zawsze idzie w parze. Nie chcę stawać tu po stronie ani prze-

ciwników, ani po stronie pochlebców, chciałbym (tak jak Ti-

schner w przypadku Michnika) na ile to możliwe, zrozumieć 

Halíka. 
 

Mówi się, że zrozumieć to znaczy: usprawiedliwić.  

Nie wiem, może to i prawda… Jeśli tak jest, jeśli zrozumienie 

ma być rzeczywiście usprawiedliwieniem, to pójdźmy – jak 

mówił Tischner – „na całego” i spróbujmy usprawiedliwić 

gruntownie. 
 

A skoro mamy usprawiedliwić gruntownie, musimy zapytać 

eschatologicznie: po co Pan Bóg stworzył Halíka? Jasne, 

że musiał mieć jakiś cel. Jakby nie było celu, to by nie było 

Halíka. A Halík jest. Zdaniem niektórych, nawet za bardzo! 

Więc po co? Chyba ma nam coś ważnego do powiedzenia. 
 

Przed dwoma laty tę samą Nagrodę „Pontifici – Budowni-

czemu Mostów” otrzymał ks. Jan Kaczkowski, kapłan zmarły 

w marcu tego roku. Jego ojciec opowiedział po śmierci syna, 

że ks. Jan do końca czytał książki, które miał blisko przy 

łóżku. Jedną z nich była książka Tomáša Halíka „Chcę, abyś 

był”. W środku tej książki jest dedykacja od autora – dodał 

pan Józef Kaczkowski. 
 

Coś wiem na temat powstania tej dedykacji. Zainspirowany 

bowiem przez Katarzynę Jabłońską i Zbigniewa Nosow-

skiego z „Więzi”, w styczniu tego roku zawiozłem do Pragi 

egzemplarz „Chcę, abyś był” i przywiozłem go z dedykacją 

Tomáša dla ks. Jana. Teraz ponownie wziąłem do ręki 

tę książkę, I chciałbym podzielić się z Państwem dwiema 

uwagami. Może właśnie po to jest Tomáš Halík, żeby nam 

mówił takie rzeczy? 
 

W rozdziale „Otwarte drzwi” jest kilka myśli o bramie.  

„Ja jestem Bramą” – mówi Jezus, a Halík kontynuuje: 

„brońmy się jednak przed zawężaniem Chrystusowego »ja«, 

które On sam rozszerzył… Baczmy, by nie przymykać otwar-

tych na oścież drzwi Jego miłości, stawać jej na drodze  

i weryfikować, komu wolno, a komu nie wolno przejść,  

to nie jest nasze zadanie”. Halík mówi też dalej: „Jezus jest 

bramą – i ta brama jest otwarta w każdym, kto potrzebuje 

naszej pomocy i bliskości. W tym sensie, nie negując Jezuso-

wej wyjątkowości, doświadczamy Go jako nieskończenie 

wielu bram”. 
 

Niech komentarzem do idei otwartych drzwi Kościoła będą 

też słowa, które Tomáš Halík wypowiedział dosłownie przed-

wczoraj, 17 listopada, na Václavském náměstí w Pradze, do 

kilku tysięcy ludzi, którzy się tam zebrali na manifestacji 

w rocznicę „aksamitnej rewolucji”. Mówił im nasz dzisiejszy 

laureat: „nie pytaj, kto jest twoim bliźnim, sam stawaj się bliź-

nim tego, kto potrzebuje twojej pomocy”. Żeby było jasne – 

chodzi oczywiście o uchodźców, dobijających się do boga-

tych bram naszego kontynentu. 
 

Drugie słowo-klucz, jakie odnalazłem teraz w książce „Chcę, 

abyś był” – to „miłość nieprzyjaciół”. Mamy w tej dziedzinie 

nasze rodzime, polskie doświadczenia. Ojciec Jacek Salij wy-

dał w stanie wojennym antologię „Miłujcie nieprzyjacioły 

wasze”, złożoną z polskich tekstów o miłości nieprzyjaciół. 

Pokazywał ewangeliczne przesłanie w naszej literaturze, hi-

storii i kulturze. 
 

Tomáš Halík w swojej książce przywołuje jednego ze swoich 

nauczycieli, ks. prof. Josefa Zvěřinę, długoletniego więźnia 

komunistycznego. Zvěřina powiedział o swoich oprawcach: 

„przy całej swojej władzy jednej rzeczy nie potrafią – nie po-

trafią mnie zmusić, żebym ich nienawidził”. A Halík to ko-

mentuje: „Dziś patrząc na polityków i wielkich 

przedsiębiorców, którzy niszczą kraj i społeczeństwo (proszę 

pamiętać, że to mowa o Czechach, aby nie było zbędnych 

aluzji…) – nie tylko burzą i rozkradają jego gospodarkę, ale 

zatruwają i psują jego klimat moralny – często powtarzam 

sobie to zdanie Zvěřiny jako mantrę: nie jest to jednak łatwe,  

muszę tu jeszcze wiele się nauczyć”. 
 

Tomáš Halík miał swoich wychowawców i nauczycieli:  

Tomáša Garrigue’a Masaryka, pierwszego prezydenta Cze-

chosłowacji, myśliciela i polityka; Jana Patočkę, filozofa; 

Václava Havla, pisarza i prezydenta po roku 1989 – to oni 

tworzyli klimat moralny i duchowy, który nasz dzisiejszy lau-

reat kontynuuje. Dla Halíka ważne są: uniwersytecka katedra; 

akademicki kościół Salwatora, gdzie od 26 lat jest duszpa-

sterzem; pisarska praca, doceniana w Polsce, gdzie wyszły 

wszystkie jego książki (a nawet o dwie więcej niż  

w Czechach – to polskie zbiory jego rozproszonych tekstów). 

Jest laureatem nagrody Templetona i m.in. doktorem hono-

ris causa uniwersytetu w Oxfordzie. 
 

Jest człowiekiem dialogu w wielu obszarach: nauki i religii, 

dialogu ekumenicznego, dialogu międzyreligijnego, dialogu 

społecznego, dialogu między wiarą a niewiarą. Budowanie 

mostów i pokonywanie sztucznie tworzonych podziałów jest 

jego życiową pasją i posłaniem, które odczytuje jako swoje 

zadanie życiowe i intelektualne. Tomáš Halík wyraźnie ma 

tę samą grupę krwi, co ludzie, którzy tworzyli warszawski 

Klub Inteligencji Katolickiej przez ostatnie 60 lat. 
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Chciałbym zakończyć pewną opowieścią chasydzką.  

Jeden z wielkich cadyków udał się w podróż i przejeżdżał 

przez Kock, gdzie spotkał się z drugim cadykiem. Bardzo się 

spieszył, dlatego poprosił gospodarza, żeby mu dosłownie 

w jednym słowie powiedział, jak tu się żyje. Ten odpowie-

dział: dobrze. Zaniepokojony trochę poprosił czy mógłby to 

rozwinąć na przykład do dwóch słów. Usłyszał więc odpo-

wiedź: niezbyt dobrze. 
 

Ta, jakże realistyczna, opowieść mówi nam, że ciągle  

potrzebujemy budowniczych mostów, gdy udajemy się 

w podróż na drugi brzeg. 

o. Tomasz Dostatni OP 

 

 

 
 

PRZEMÓWIENIE KS. TOMÁŠA HALÍKA  

WYGŁOSZONE W TRAKCIE VIII WIELOPOKOLENIOWEGO CHARYTATYW-

NEGO BALU KIK W DNIU 19 LISTOPADA 2016 ROKU Z OKAZJI  PRZY-

ZNANIA MU NAGRODY „PONTIFICI – BUDOWNICZEMU MOSTÓW”. 
 

My, czescy katolicy, zawsze – na tyle, na ile to było możliwe 

– śledziliśmy działania Klubu Inteligencji Katolickiej z uzna-

niem, podziwem i ze świadomością naszej wzajemnej blisko-

ści. To, o co się staraliśmy w innych warunkach w ruchu 

dysydenckim, mierząc się z reżimem komunistycznym 

w Czechosłowacji – w „Kościele podziemnym”, na „latającym 

uniwersytecie”, na wykładach i seminariach odbywających 

się w prywatnych mieszkaniach czy wydając nielegalne 

książki i czasopisma – w tym wszystkim mieliśmy wspólny  

z wami cel. 
 

Staraliśmy się przezwyciężyć izolację narodowej kultury na-

rzuconą przez żelazną kurtynę i pokusę prowincjonalizmu, 

otworzyć drzwi zamknięte przez cenzurę, wzmocnić świado-

mość naszej przynależności do Europy i do Zachodu. Twór-

czo przyjmować inspiracje płynące ze świata, tworzyć 

przestrzeń dla prześladowanych i inspirować zarówno nieza-

leżne myślenie, jak i swobodną twórczość ludzi kultury  

w społeczeństwie zniewolonym. 
 

KIK w Polsce, a religijne i pracujące w dziedzinie kultury śro-

dowiska dysydenckie w Czechach przygotowywały moralną 

i duchową biosferę niezależności, demokracji, politycznej 

i kulturowej wolności. Ludzie uformowani w tym środowisku 

w większości nie byli zaskoczeni tym, że wolność i demokra-

cja okazała się nie zdobyczą, którą wpada nam w ręce raz 

na zawsze, ale trudnym zadaniem, drogą, która ma swoje 

wyboje i zagrożenia i na której będziemy się spotykali z prze-

szkodami. I z pokusami, aby wolność ograniczyć czy zdusić. 
 

Przedwczoraj w Pradze, biorąc udział w masowych demon-

stracjach, wspominaliśmy rocznicę aksamitnej rewolucji 

1989 r. Demonstrowaliśmy przeciwko ludziom, którzy by 

chcieli ster polityki zagranicznej skierować wstecz, oddalić 

nas od Unii Europejskiej, od wspólnoty atlantyckiej i pchnąć 

w kierunku niedemokratycznych reżimów wschodnich, Rosji 

i Chin. Wypowiedzieliśmy swoje stanowcze „nie” skierowane 

do tych, którzy sztucznie wzniecają strach przed uchodź-

cami, prowadzący aż do histerii i paniki, oraz braku rozróż-

nienia między islamem a dżihadystami. A także pomiędzy 

patriotyzmem, który niesie ze sobą odpowiedzialność za 

wartości kultury, a trucicielską ideologią nacjonalizmu i szo-

winizmu, narodowego egoizmu i nienawiści w stosunku do 

innych narodów, kultur i religii. 
 

Demagodzy i populiści – nie tylko w tzw. krajach postkomu-

nistycznych – rosną niebezpiecznie w siłę poprzez rozdmu-

chiwanie tego, co jest najniższe i najciemniejsze w duszy 

ludzkiej. Brexit i wybór nowego prezydenta w Ameryce 

to porażka rozumu, a zwycięstwo emocji, i to bardzo złożo-

nych. Walka z populizmem to nie tylko walka polityczna – 

to zadanie duchowe i moralne. 
 

Świat zsekularyzowany nie docenił siły religii. Dziś widzimy, 

że „religia” jest ogromnym źródłem energii, które może zo-

stać wykorzystane w sprawach dobrych i złych.  

Główne podziały nie przebiegają między religiami, syste-

mami religijnymi, ale wewnątrz nich. Dotyczy to i naszego 

Kościoła katolickiego. Często możemy zauważyć, że dwaj lu-

dzie, którzy siedzą obok siebie w kościelnej ławce i odma-

wiają to samo Credo, poprzez swój sposób myślenia  

i życiowe wybory wyznają zupełnie inną religię, inaczej rozu-

mieją wiarę, inaczej ją przeżywają i inaczej nią żyją,  

„mają innego ducha”. 
 

Nierzadko w ostatnim czasie wracam do zdania średnio-

wiecznego mistyka Mistrza Eckharta: „Wewnętrzny człowiek 

ma wewnętrznego Boga, zewnętrzny człowiek ma zewnętrz-

nego Boga”. Ludzie, którzy żyją powierzchownie, tak „jak się 

żyje w świecie”, którzy łatwo dają się zmanipulować mediom, 

„opinii publicznej” i populistycznym politykom, często skła-

niają się ku zdrętwiałej „zewnętrznej religii”, odnoszą się 

tylko do „dziedzictwa ojców”, do folkloru, a pozbawieni są 

osobistej, żywej wiary. Taką powierzchowną religię łatwo 

można wykorzystać i bywa, że staje się ona wtedy częścią 

i podporą nacjonalizmu czy innej politycznej ideologii. 
 

Drugą grupę tworzą ludzie, którzy przeszli prawdziwe na-

wrócenie: przeżyli egzystencjalną zmianę, przeszli od ze-

wnętrznego, konsumpcyjnego nastawienia do życia innego 

i odeszli od zafiksowania na własnym ego. Oni, poprzez 

samo „zwrócenie się ku głębi” i zdolności rozeznania między 

krzykiem wszelkiego rodzaju reklam a głosem sumienia, żyją 
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już w Bogu, chociaż może nie zawsze wyznają jego imię. Je-

stem przekonany, że wielkim zadaniem Kościoła jest dziś rola 

terapeutyczna – pomagać ludziom w uzdrowieniu. Oczyścić 

i rozjaśnić te ciemne cienie strachu i frustracji, z których czer-

pią populiści. Ludzie, którzy noszą w sobie strach, stają się 

złymi ludźmi. A z wszystkich złych ludzi – jak napisał C.S Le-

wis – najgorsi są pobożni źli ludzie. 
 

Kościół ma stawać się szpitalem polowym na arenie dzisiej-

szego świata – powiedział papież Franciszek, wielki prorok  

i prawdziwy pontifex [budowniczy mostów; kapłan] naszych 

czasów. Ważnym oddziałem tegoż szpitala jest ten, na któ-

rym leczy się z poczucia strachu i frustracji – to z nich rodzi 

się agresja i nienawiść, które są z kolei podporą demagogów. 
 

Ważnym przesłaniem takich instytucji jak Klub Inteligencji 

Katolickiej lub Czeska Akademia Chrześcijańska, którą kie-

ruję już ponad ćwierć wieku, jest budowanie mostów poro-

zumienia i zaufania ponad rowami wykopanymi przez tych, 

którzy szerzą strach, przesądy, kłamstwa i nienawiść. 
 

Mój przyjaciel Václav Havel napisał na sztandarze aksamitnej 

rewolucji pełne nadziei hasło: „Prawda i miłość zwyciężą nad 

kłamstwem i nienawiścią”. My, chrześcijanie, wierzymy, że ta 

nadzieja w pełni urzeczywistni się w eschatologicznym do-

pełnieniu historii. Ale także i w naszej pielgrzymce poprzez 

historię jest dla nas owa nadzieja wielkim wsparciem w na-

szym postępowaniu i naszym życiu. Podtrzymywanie tej na-

dziei, która cynicznej „mądrości tego świata” wydaje się 

oczywiście naiwna i głupia, jest wielkim zadaniem dla 

wszystkich „budowniczych mostów”. 

ks. prof. Tomáš Halík 

przeł. o. Tomasz Dostatni OP 

 

KS. TOMASZ HALIK BUDOWNICZY MOSTÓW 

KOMENTARZ JANA TURNAUA PO OGŁOSZENIU PONTIFEXA 2016 
 

Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej ma już 60 lat.  

Każde swoje urodziny postanowił z czasem łączyć z wyróż-

nianiem ludzi, którzy głoszą idee mu bliskie. Ustanowił na-

grodę PONTIFICI, co z łaciny tłumaczy się „Budowniczemu 

mostów”. Poprzednio nagradzani byli Polacy, duchowni 

i świeccy, niewiasty i mężczyźni, katolicy i ewangelik refor-

mowany, w sobotę wręczyliśmy nasze wyróżnienie sław-

nemu myślicielowi czeskiemu, rzymskokatolickiemu księdzu 

Tomaszowi Halikowi.  
 

W laudacji dominikanin Tomasz Dostatni powiedział o nim: 

„Jest człowiekiem dialogu w wielu obszarach. Nauki i religii, 

dialogu ekumenicznego i dialogu międzyreligijnego.  

Także dialogu społecznego. Dialogu między wiarą i niewiarą. 

Budowanie mostów i pokonywanie sztucznie tworzonych 

podziałów jest jego życiową pasją i posłaniem,  

które odczytuje jako swoje zadanie życiowe i intelektualne. 

Tomasz Halik jest tej samej grupy krwi, co ludzie, którzy two-

rzyli Kub Inteligencji Katolickiej przez ostatnie 60 lat.”  

 

Z przemówienia Laureata: „Kościół ma stawać się szpitalem 

polowym na arenie dzisiejszego świata - powiedział papież 

Franciszek, wielki prorok i prawdziwy Pontifex naszych cza-

sów.  
 

Ważnym oddziałem tego szpitala jest ten, na którym leczy 

się z poczucia strachu i frustracji, z czego rodzi się agresja  

i nienawiść, które są z kolei podporą demagogów.  

Ważnym przesłaniem takich instytucji jak Klub Inteligencji 

Katolickiej lub Czeska Chrześcijańska Akademia, którą kie-

ruję już ponad ćwierć wieku, jest budowanie mostów poro-

zumienia i zaufania, przerzuconych ponad rowami,  

które wykopali ci, którzy szerzą strach, przesądy, kłamstwa 

i nienawiść”.  
 

Zacytowałem dostatecznie dużo, aby wyżej wymienione po-

krewieństwo nasze ukazało się w pełnym blasku obustron-

nych zapewnień. 

Jan Turnau 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

Jak co roku zapraszamy wszystkich Członków i Przyjaciół 

Klubu Inteligencji Katolickiej na Spotkanie Opłatkowe,  

które odbędzie się w niedzielę 15 stycznia. Wspólne świę-

towanie rozpoczniemy Mszą Świętą w kościele św. Marcina 

przy ul. Piwnej o godzinie 17.30, a następnie przejdziemy  

do Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, 

gdzie spotkamy się z naszym biskupem Kardynałem Kazi-

mierzem Nyczem i będziemy śpiewać kolędy, łamać się 

opłatkiem i składać sobie życzenia.  

Do zobaczenia! 
 

Zbiórka charytatywna podczas Opłatka KIK 

Tak jak w poprzednich latach przy okazji Opłatka KIK chcie-

libyśmy pomóc organizacji charytatywnej wspierającej ludzi 

doświadczających bezdomności. Proponujemy, aby w tym 

roku było to Stowarzyszenie Antidotum ze Szczypiorna  

k. Pomiechówka. Stowarzyszenie prowadzi Dom Terapii  

i Readaptacji Społecznej, którego misją jest pomoc osobom 

w trudnej sytuacji życiowej w jej zmianie na lepszą,  

optymalną. Tak o swojej pracy pisze dla KIK założycielka  

i prezeska Stowarzyszenia Agata Pietras: 
 

„Przede wszystkim ważne jest dla nas aby dzięki autorskiemu 

programowi Indywidualnego Pogłębionego Rozwoju Osobi-

stego mieszkańcy rozpoczęli samodzielne, trzeźwe i satys-

fakcjonujące życie. Prowadzimy terapię grupową, treningi 

interpersonalne oraz psychoterapię z terapią uzależnień. 

Każdy podopieczny może praktykować Wiarę i szukać 

wsparcia w Bogu. Organizujemy spotkania Biblijne i modli-

tewne. Pomagamy osobom starszym, samotnym i niepełno-

sprawnym, które są bezdomne, nie mają już bliskich osób lub 
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straciły z nimi kontakt. Co roku kilkanaście osób opuszcza 

Dom, aby po zakończonej terapii żyć samodzielnie.  
 

W niewielkim stopniu korzystamy z dotacji publicznych, 

utrzymujemy się głównie z opłat, które uiszczają ośrodki po-

mocy społecznej za niektórych mieszkańców.  

Obecnie naszą najpilniejszą i priorytetową potrzebą jest 

opał, dokładnie ECO-GROSZEK. W darowiźnie otrzymaliśmy 

piece, w których nie można palić niczym innym. Tona Eco-

groszku kosztuje 800 zł i starcza przy niezbyt niskich tempe-

raturach na pół miesiąca ogrzewania. Każda tona jest dla nas 

cenna. 
 

Oprócz groszku chętnie przyjmiemy środki czystości (proszki 

do prania, płyny do naczyń i inne środki czyszczące, ma-

szynki do golenia, kremy do golenia, szampony,  

mydła itp.), pościel i ręczniki (poduszki, kołdry też), męskie 

buty i kurtki, bieliznę męską, oraz żywność w puszkach lub 

słoikach.” 
 

Wraz z grupą Fenicjan chcielibyśmy pomóc Stowarzyszeniu 

organizując zbiórkę pieniędzy na EKOGROSZEK oraz wska-

zanych rzeczy podczas Opłatka KIK. 
 

Prosimy, włączcie się jak co roku. Zbierzmy na tę tonę! 
 

Julia Wygnańska 

 

 

SEKCJA RODZIN 
 

Kochani! 
 

W ostatnią niedzielę listopada odbyło się Walne Zebranie 

Sekcji Rodzin. Dziękujemy za tak liczną obecność – było nas 

175 osób! 
 

Podczas zebrania został wybrany na dwuletnią kadencję 

nowy Zarząd SR. W skład Zarządu weszli:  

Marcin Bielecki, Aleksandra Brochocka, Jan Gaworski, 

Jan Hofmokl, Jacek Przeciszewski, Jerzy Sternicki, Kata-

rzyna Zakroczymska. 
 

Komisję Rewizyjną SR tworzyć będą nieocenione:   

Zula Wielowieyska i Krystyna Sieroszewska oraz Anna Si-

korska. 
 

Mamy nadzieję, że równie licznie spotkamy się na Dniu Sku-

pienia w Laskach (sobota 10 grudnia o godzinie 10.00) i na 

klubowej Mszy Świętej (18 grudnia o godzinie 11.00). 
 

Życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżycia  

adwentowego oczekiwania na Narodzenie Chrystusa! 
 

Zarząd SR 

 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI 

NA WSCHODZIE 
 

Kongres Pax Romana w Barcelonie 

W dniach od 28 października do 1 listopada br. odbył się  

w Barcelonie kongres Pax Romana, który organizowany jest 

co 4 lata. Tegoroczny temat to „Od obojętności do miłosier-

dzia”. Wszystkie wystąpienia, dyskusje i prace w grupach 

były ogromnie inspirujące intelektualnie i duchowo i były 

w gruncie rzeczy refleksją nad nauczaniem papieża Fran-

ciszka. Uwaga Europy jest dziś oczywiście skierowana na 

problem uchodźców i na chrześcijańską odpowiedź w tej 

kwestii. Na innych kontynentach – w Ameryce Południowej 

i Azji, zasadniczym problemem są ciągle prawa człowieka – 

nagminnie i brutalnie łamane poza świadomością naszego 

tzw. pierwszego świata. 
 

KIK jest ciągle pamiętany, szanowany i lubiany na forum Pax 

Romana. Ciągle jeszcze żyje pamięć Kongresu PR w roku 

2004, jaki organizowaliśmy w Warszawie. Utrzymanie bli-

skich kontaktów z Pax Romana, której członkiem jesteśmy 

od początku lat 70-tych XX wieku, może tylko pozytywnie 

wpłynąć na poziom naszej dyskusji intelektualnej i duchowej.  
 

Paweł Broszkowski 

 

Spotkanie Polsko-Ukraińskie 

22 listopada, w trzecią rocznicę ukraińskiego Majdanu, od-

była się w naszym klubie ukraińsko-polska rozmowa  

o szansach zmniejszenia napięć między naszymi narodami  

i o przyczynach ich powstania. Spotkanie prowadził Stani-

sław Latek, udział brali oprócz członków naszej sekcji i Sekcji 

Wschodnioeuropejskiej goście: Danuta Kuroń, Paula Sawicka 

z Otwartej Rzeczpospolitej, Bogdan Białek z „Charakterów” 

i Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, prof. Elżbieta Janus, 

znawczyni prawosławia, Siostry od Aniołów pracujące 

na Ukrainie, księża: o. Piotr Kuszka, ks. dr. Stefan Batruch 

z Lublina, o. dr Marek Blaza, jezuita, trirytualista. Był też Piotr 

Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce, panie Barańska 

i Popowycz z Fundacji „Nasz Wybór”, przedstawiciele orga-

nizacji studentów ukraińskich „Euromajdan Warszawa”. 
 

Wszyscy zatroskani obecnym stanem naszych wzajemnych 

stosunków i pracujący, każdy na swój sposób nad ich po-

prawą. Sekcja Wschodnioeuropejska, zaangażowana aktyw-

nie w pomoc Ukrainie od początku Majdanu, i Siostry od 

Aniołów niosące pomoc materialną i religijną działają głów-

nie za naszą wschodnią granicą; Fundacja Nasz Wybór i oo. 

Bazylianie opiekują się Ukraińcami przyjeżdżającymi szukać 

tu pracy. Otwarta Rzeczpospolita założyła i opiekuje się 

Ogrodem Sprawiedliwych, gdzie co roku sadzi się kilka drze-

wek zasłużonym w czynieniu dobra i pojednania.  

Zastanawialiśmy się, kogo zgłosić w tym roku – może wła-

śnie Polaka lub/i Ukraińca działającego dla dobra wspól-

nego. 
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Ale najwięcej naszego niepokoju budzą stosunki tutaj – 

w Polsce. Pani Danuta Kuroń, spędzająca pół roku w Teremi-

skach na wschodzie Polski, opowiadała przejmująco  

o wzroście agresji młodzieży z ONR-u, wciągającej w swoje 

krzykliwe i napastliwe pochody dzieci - harcerzy, atakującej 

procesje, niszczącej groby i flagi ukraińskie. Z kolei ksiądz 

greckokatolicki, Stefan Batruch, prezes Fundacji Kultury Du-

chowej Pogranicza, od kilku lat urządza spotkania mieszkań-

ców obu stron Bugu. Pokonują obawy lokalnych władz, 

budują most pontonowy przez graniczną rzekę  

i przez kilka dni organizują wspólne imprezy, skutecznie 

przełamujące wzajemne uprzedzenia. W tym duchu – budo-

waniu mostów - działają wszyscy uczestnicy naszej rozmowy. 

Nasi goście-Księża zwrócili uwagę, że w przyszłym roku jest 

30. rocznica Deklaracji Rzymskiej, którą podpisali z inspiracji 

papieża św. Jana Pawła II Kardynał Józef Glemp i arcybiskup 

Lubacziwski; analogiczny do listu Biskupów polskich do nie-

mieckich, tylko prawie (z winy cenzury PRL) nieznany.  
 

Rozstaliśmy się w przekonaniu, że to spotkanie miało sens, 

a także z luźnymi planami kontynuacji takich rozmów. 

Krystyna Engelking 

 

SEKCJA MAŁŻEŃSKA 
 

Sekcja Małżeńska KIK zaprasza na rekolekcje dla mał-

żeństw w Laskach 13-15 stycznia. 
 

Celem jest odświeżenie relacji małżeńskich i nauka dialogu 

jako formy skutecznej rozmowy o sprawach ważnych.  

To propozycja skierowana tylko do małżeństw, bowiem 

w czasie tych rekolekcji małżonkowie rozmawiają tylko  

w parach, nie ma dyskusji ogólnych. Po wprowadzeniu  

w temat przez parę animatorów oraz księdza małżonkowie 

prowadzą rozmowy we własnym pokoju. 
 

Początek rekolekcji w piątek o godz. 17.30, a zakończenie  

w niedzielę ok. godz. 14.00. Zapisy:  tel. 22 613 21 98; lub 692 

699 327; oraz miaskiewicz@o2.pl. 
 

Kolejne spotkanie w KIK na temat adhortacji papieża 

Franciszka o miłości w rodzinie „Amoris Laetitia” odbę-

dzie się w czwartek 15 grudnia o godzinie 19.00. 
 

24 października spotkała się w KIK grupka zainteresowanych 

treścią adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia – o mi-

łości w rodzinie. Papież podsumowuje w niej dwa lata pracy 

synodu poświęconego małżeństwu i rodzinie. Przestudiowa-

liśmy pierwszy rozdział, czyli 30 punktów (akapitów). Całość 

składa się z 9 rozdziałów i 325 punktów. Orientacyjnie widać 

że lektury wystarczy nam co najmniej do wakacji letnich. Ad-

hortacja może pomóc nam zrozumieć, że budując stale 

swoje małżeństwo, opiekując się dziećmi, uczestniczymy 

w czymś bardzo ważnym – współdziałaniu z Bogiem w dal-

szym stwarzaniu tego Świata! 
 

Myślę, że wyszliśmy wieczorem z KIK-u przekonani,  

że warto przyjść na kolejne wspólne czytanie adhortacji 

Amoris Laetitia. To mądra, potrzebna i pasjonująca lektura, 

mogąca polepszyć nasze życie. 
 

24 listopada w czwartek w KIK-u studiowaliśmy kolejny roz-

dział adhortacji o aktualnej sytuacji małżeństw i rodzin we 

współczesnym świecie i stojącymi  przed nami wyzwaniami. 

Można bowiem pasjonować się wszystkim - najłatwiej poli-

tyką - ale szczególnie warto tym, od czego naprawdę zależy 

nasze życie i życie naszych najbliższych, czyli małżeństwem 

i rodziną. Czemu mamy to zrozumieć dopiero w podeszłym 

wieku, gdy nie będziemy mieć już tak wielu szans na po-

prawę czy uniknięcie błędów? Przecież możemy już dziś 

przestudiować co głosi Kościół, papież Franciszek i napisana 

przez Niego adhortacja o miłości w rodzinie. 
 

Zapraszamy na kolejne wspólne czytanie i rozmowę o treści 

tego pięknego i ważnego dokumentu. 

Krzysztof Łoskot 

 

SEKCJA EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

W listopadzie zajęcia poświęciliśmy wspomnieniom świętych 

– w tym szczególnie dzieci. Rozmawialiśmy o świętości i jak 

do niej dążyć. Droga do niej przypomina górskie wędrówki, 

im dłuższe i wyższe, tym więcej doświadczenia zdobywamy 

w pokonywaniu trudności. I o to właśnie chodzi – praktyko-

wać umiejętność pokonywania trudności. 
 

Mała Antonietta Meo napisała ponad 160 zadziwiających li-

stów do Boga Ojca, Matki Bożej, Jezusa, Trójcy Świętej, 

Anioła Stróża i Ducha Świętego. Zmarła mając niespełna sie-

dem lat. Dzieci z Fatimy sprostały wyzwaniu modlitwy  

w intencji świata. Ignacy Loyola nie załamał się po utracie 

nogi.  
 

Dzięki rozmyślaniom po lekturze Żywota Chrystusa Ludolfa 

z Saksonii nie tylko nawrócił się, ale poświęcił życie Bogu, 

tworząc zakon rycerzy Jezusowych – jezuitów. Diego z Gua-

delupy nie przestraszył się prośby Matki Bożej o postawienie 

kościoła, mimo że był prostym i biednym człowiekiem, a pro-

szony o wsparcie biskup nie chciał go nawet wpuścić do 

swojej siedziby. Wszyscy oni pokonali trudności, mając opar-

cie w wierze. 
 

Po inscenizacji scen z życia świętych, wpletliśmy elementy 

opowieści w zabawę muzyczno-ruchową, ćwicząc pamięć, 

orientację i myślenie dzieci. 

Oczywiście nie zabrakło słodkiej przekąski, a na pracach 

ręcznych wykonaliśmy papierowe róże, które posłużyły  

do inscenizacji sceny z życia Diega. 
 

Cieszymy się, że przyszło więcej dzieci – zawsze nasze zajęcia 

są otwarte, zapraszamy wszystkich. 
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fot. Dominika Kaliszewska 
 

W grudniu będziemy przygotowywać papierową choinkę  

ze zdjęciami dziećmi – prosimy zatem o przyniesienie foto-

grafii dzieci, wyciętych w kształcie bombek choinkowych. 
 

Nadal prosimy o zgłoszenie się osób do pomocy w przepro-

wadzaniu zajęć, szczególnie dobrze śpiewających  

i umiejących rozmawiać z dziećmi.  
 

Alicja Gronau-Osińska 

 

SEKCJA KULTURALNO-TURYSTYCZNA 

Sekcja Kulturalno-Turystyczna serdecznie zaprasza na spo-

tkanie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.  

Temat spotkania to „Sacrum i profanum – tematy biblijne  

w sztuce ludowej i nie tylko”. Termin spotkania do uzgod-

nienia. Koszt przewodnika to 150 zł, koszt biletu ulgowego 

do Muzeum to 10 zł. Zapraszamy! 

Dodatkowych informacji udziela Halina Truss-Uziembło 

(tel.: 506-772-859).  

 

SEKCJA ESPERANTO 

W listopadzie spotkaliśmy się u Koleżanki Ireny Szanser, bar-

dzo zasłużonej dla rozwoju duszpasterstwa katolickiego 

w Warszawie. Wspominaliśmy m.in. naszych śp. Kolegów, 

którzy odeszli od nas w bieżącym roku.  

Spotkanie grudniowe, w piątek 9 grudnia, poświęcimy pod-

sumowaniu pracy naszej Sekcji i duszpasterstwa w roku 

2016. 

Życzymy członkom naszej Sekcji i sympatykom języka mię-

dzynarodowego Szczęśliwego Nowego Roku 2017. 

Bohdan Wasilewski 

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 

Pod przewodem ekumenisty, bardzo dzielnego Grzegorza 

Polaka, pomodlimy się o Jedność w poniedziałek 5 grudnia 

w świątyni ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności 

74 (godz. 18). Kaznodzieją będzie duchowny greckokatolicki, 

bazylianin ojciec Piotr Kuszka. 

Jan Turnau 

NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ.  

ROZMOWY Z MISTRZAMI. 
Serdecznie zapraszamy na niepowtarzalne spotkanie z Zofią 

Wielowieyską, naszą wspaniałą p. Zulą i ks. Adamem Bo-

nieckim. Rozmawiać będziemy w zasadzie o wszystkim, te-

matem przewodnim spotkania będzie bowiem życie.  

Długie i niezwykle piękne życie naszych Bohaterów.  

Będziemy rozmawiać o miłości, o przemijaniu, o przyszłości 

i starości o podejściu do życia i do śmierci. O tym co nieu-

chronne i o tym co ważne, a często mało zauważalne.  

Zapraszamy Państwa w piękną podróż przez świat widziany 

oczami i doświadczeniem Pani Zuli i ks. Adama. 

Z naszymi Bohaterami rozmawiać będzie Justyna Dąbrowska 

autorka książki „Nie ma się czego bać. Rozmowy z Mi-

strzami.” wyd. Agora SA. 

Jakub Kiersnowski – sekretarz 

 

MAM POMYSŁ 2016/17 

Przypominamy, że trwa tegoroczna edycja Konkursu Mam 

Pomysł! Cieszymy się, że mogliśmy przyjąć do realizacji już 

cztery projekty: „2016 kroków do Wolności”, „Polskie trady-

cje – Hej kolęda!”, „Śladami historii” oraz „List do Św. Miko-

łaja”. Gratulujemy zwycięskim zespołom!  

Pamiętajcie, możecie zmieniać Warszawę, nie trzeba wiele! 

Pomyślcie, co wartościowego możecie zrobić dla innych  

i samego miasta. Wykorzystajcie Wasze talenty i pasje. 

Zbierzcie zespół. Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy.  

Od nas otrzymacie wsparcie merytoryczne i dofinansowanie. 

Na każdym etapie projektu zapewniamy pomoc oraz możli-

wość spotkania się z doradcą projektowym. 

Informujemy, że wyczerpały się środki finansowe na edycję 

2016. Kolejna edycja rozpoczyna się już 1 stycznia.  

Dlatego zacznijcie myśleć, co możecie zrobić w nowym roku 

i od stycznia zgłaszajcie swoje pomysły. Liczymy na Waszą 

kreatywność! 

Wasze projekty możecie zgłaszać za pomocą formularza 

zgłoszeniowego, który jest zamieszczony pod adresem 

www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl.  

Formularz możecie składać w sekretariacie Klubu lub wysyłać 

na adres mampomysl@kik.waw.pl. 

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku: 

www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl lub  

www.facebook.com/mampomysl 

Czekamy na was! Zgłaszajcie swoje pomysły! 

Jerzy Biderman – koordynator projektu 

 

AKADEMIA KIK 

Warsztaty komputerowe prowadzone przez Marka Reya roz-

poczęły się już w listopadzie, mamy jednak jeszcze wolne 

miejsca. Zajęcia odbywają się popołudniami w każdy czwar-

tek.  
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Podobnie Klub Fotograficzny Tomka Kaczora rozpoczął już 

spotkania i również można dołączyć jeszcze do spotkań, 

które odbywają się we wtorki po południu.  

Chętnych do dołączenia, do którejś z powyższych grup za-

chęcamy do kontaktu pod adresem akademia@kik.waw.pl 

lub prosimy dzwonić pod numer Sekretariatu KIK.  

Dziękujemy tym, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w warsz-

tatach z pisania ikon. Wkrótce podamy więcej informacji.  

Witold Kunicki-Goldfinger, Krzysztof Sawicki 

 

WYSTAWA „KREDKAMI DO NIEBA” 

W czwartek 8 grudnia o godz. 17.30 w ramach cyklu wykła-

dów „Mozaika znaczeń. O interpretacji dzieł sztuki mówią ar-

tyści” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej opowiemy  

o naszych zajęciach ewangelizacyjnych dla dzieci i rodziców 

„Kredkami do Nieba”. 

 

 
 

Zapraszamy Was serdecznie – spotkaniu towarzyszyć będzie 

wystawa prac Kredkowiczów.  
 

 
 

Wystawę będzie można obejrzeć codziennie (oprócz ponie-

działków), w godzinach pracy Muzeum, do 28 lutego. 

Dorota  Łoskot - Cichocka i Ania Moszyńska 

 

WYSTAWA IKON  

„SZUKAM PANIE TWOJEGO OBLICZA” 
Od 3 grudnia 2016 roku do 12 lutego 2017 roku w Muzeum 

Archidiecezji Warszawskiej będzie można oglądać wystawę 

„Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona a dialog polsko-

ukraiński”.  
 

Wystawa będzie prezentować fenomen plenerów ikonogra-

ficznych, na których od ośmiu lat spotykają się środowiska 

polskich i ukraińskich malarzy ikon, i dzięki którym wytwo-

rzyła się sieć kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy 

twórcami sztuki sakralnej. Każdy z plenerów (Nowica,  

Zamłynie, Kijów) ma trochę inny charakter i odbywa się  

w innym, znaczącym dla relacji polsko-ukraińskich miejscu.  
 

Od 2008 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy wraz z Brac-

twem Młodzieży Grekokatolickiej Sarepta i Katedrą Sztuki 

Sakralnej Lwowskiej ASP, przy współpracy Katedry Ukraini-

styki UW organizuje w Nowicy w Beskidzie Niskim plenery 

dla malarzy ikon. Przygotowując pierwszy plener dla malarzy 

ikon z Polski, Ukrainy, Słowacji, jego organizatorzy chcieli 

zwrócić uwagę na wspólne źródła inspiracji twórców podej-

mujących u progu XXI w. tematykę sakralną. Był to swoisty 

eksperyment polegający na stworzeniu przestrzeni umożli-

wiającej spotkanie twórców wywodzących się z różnych kon-

fesji, których łączy fascynacja ikoną. Każdego roku praca 

uczestników ogniskuje się wokół jednego z wielkich tema-

tów tradycji ikonowej zaczynając od Ikon Chrystusa  

i Bogurodzicy, przez Proroków, Apostołów i Świętych aż do 

tegorocznej pracynad ikonami czerpiącymi inspirację  

z Księgi Apokalipsy św. Jana. Z biegiem lat nowickie plenery 

przyjęły formę, która stanowi o ich wyjątkowym charakterze, 

a krąg osób zaangażowanych w ich realizację poszerzył się 

o historyków i krytyków sztuki, konserwatorów i architektów 

z Polski i Ukrainy.  
 

Wypracowany w Nowicy model wspólnej pracy twórczej ar-

tystów pochodzących z różnych krajów został zaadaptowany 

w Zamłyniu na Ukrainie, gdzie plenery organizowane są 

w od 2011 r. we współpracy Konsulatu Generalnego RP 

w Łucku, Katedry Ukrainistyki UW i Wołyńskiego Oddziału 

Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Plenery odbywają 

się w Centrum Integracji Zamłynia - ośrodku Caritas rzym-

skokatolickiej diecezji wołyńskiej. Tematyka plenerów na 

Wołyniu odnosi się do wielowiekowej, niekiedy dramatycz-

nej polsko – ukraińskiej historii tych ziem, stara się odnajdy-

wać w tej historii momenty dobra i piękna, źródła siły  

i inspiracji dla przyszłości. 
 

W listopadzie 2014 r. w pierwszą rocznicę wybuchu prote-

stów na Majdanie, odbył się pierwszy plener w Kijowie, któ-

rego ideą było, by powstałe ikony przekazać polskim  

i ukraińskim szpitalom, które zaangażowały się w ratowanie 

rannych z Majdanu. Plener odbywał się w Monastyrze  

Michaiłowskim – miejscu bardzo silnie zaangażowanym  

w wydarzenia Rewolucji Godności na Ukrainie i miał mocne 

odniesienie do współczesnych wydarzeń. Formuła tego ple-

neru, organizowanego przez kijowską fundację Eleos Ukra-

ine i Pracownię Ikon św. Łazarza również wywodzi się 

bezpośrednio z doświadczenia plenerów w Nowicy  

i Zamłyniu. Plener kijowski odbywa się pod patronatem Ko-

ścioła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. 
 

Dokonując wyboru prac prezentowanych na wystawie  

w Warszawie, staramy się pokazać różnorodność interpreta-

cji twórców wywodzących się wielu szkół i pracowni ikono-

graficznych, obok prac „tradycyjnych” eksponujemy prace 
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autorskie, które przemawiają poprzez współczesny język 

sztuki. 

 

Zarówno Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów w Nowicy, 

jak i Międzynarodowy Plener Ikonopisania i Sztuki Sakralnej 

w Zamłyniu oraz Warsztaty w Kijowie to przede wszystkim 

spotkania, które służą poznaniu siebie nawzajem Polaków 

i Ukraińców oraz podjęciu dialogu osób o bardzo różnym 

doświadczeniu życiowym, artystycznym i historycznym. 

To świadectwo, że budowanie wzajemnych relacji tak osobi-

stych, jak i artystycznych jest możliwe i potrzebne,  

a jego efekty mogą mieć konkretny wymiar społeczny. 

Mateusz Środoń 

 

KOŚCIÓŁ ODDYCHAJĄCY  

DWOMA PŁUCAMI 

W dniach 20–21 listopada gościliśmy w Warszawie Ikonę 

Matki Bożej zwaną Bramą Miłosierdzia, od wieków czczoną 

w Greckokatolickiej Cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego  

w Jarosławiu. Ikona powstała w latach 1630-40. Otaczana 

była kultem i słynęła łaskami, co 22 listopada 1779 zostało 

potwierdzone bullą papieża Piusa VI. W 1996 r. została uko-

ronowana koronami poświęconymi przez św. Jana Pawła II.  

4 grudnia 2015 r. papież Franciszek wyraził pragnienie,  

by Matka Boża Brama Miłosierdzia z Jarosławia towarzyszyła 

mu w uroczystości otwarcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-

łosierdzia – co stało się faktem 8 grudnia w Święto Niepoka-

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie Mszy 

Świętej na placu przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie papież 

modlił się przed Ikoną i w geście przekazywanym przez me-

dia całego świata ofiarował Matce Bożej białą różę. 

20 listopada 2016 o 10.30 Ikona wraz z towarzyszącą jej de-

legacją duchowieństwa greckokatolickiego, na czele z rekto-

rem Greckokatolickiego Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego w Lublinie ks. Bogdanem Pańczakiem  

i ks. Krzysztofem Błażejewskim, kustoszem Sanktuarium Ma-

ryjnego „Brama Miłosierdzia” w Jarosławiu, została powitana 

w Katedrze św. Jana Chrzciciela. Rozpoczynając modlitwę 

przed Ikoną chór kleryków Greckokatolickiego Wyższego 

Seminarium Duchownego w Lublinie pod przewodnictwem 

ks. Rektora Bogdana Pańczaka poprowadził Molebień (mo-

dlitwę) do Miłosierdzia Bożego. O 11.00 rozpoczęła się uro-

czysta Msza Święta dziękczynna na zakończenie Jubileuszu 

Miłosierdzia. Mszy św. przewodniczył ks. Bp. Rafał Markow-

ski, a w koncelebrze brało udział trzech duchownych Ko-

ścioła Greckokatolickiego. Na zakończenie liturgii, odnosząc 

się do obecności w Katedrze Ikony Matki Bożej Bramy Miło-

sierdzia ks. Rektor Bogdan Pańczak powiedział:  

„W bulli „Misericordiae Vultus” papież Franciszek, otwierając 

Rok Miłosierdzia pisał: „w roku Świętym będziemy mogli do-

świadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją 

na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, 

które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż 

sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych w dzisiejszym 

świecie. Ileż ran na ciele wielu, którzy nie mają już więcej 

głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zgasł z powodu obojętno-

ści bogatych narodów.”  

Drodzy Bracia i Siostry, jeśli skądś w Europie miał przybyć 

do Rzymu świadek życia na „beznadziejnych peryferiach”, 

świadek „ran na ciele wielu”, to niewątpliwie musiał to być 

ktoś z naszej części Europy, z tego miejsca, które amerykań-

ski historyk Timothy Snyder nazwał „Skrwawionymi Zie-

miami”. W XX wieku, tutaj, między Rosją a Niemcami, zginęło 

14 milionów ludzi. To były śmiertelne ofiary polityki celo-

wych mordów. Te ziemie, przede wszystkim Ukraina,  

w latach 1942-45, to było, według słów Snydera, najgroźniej-

sze do życia miejsce na ziemi. 

To właśnie z granicy między jednym a drugim totalitary-

zmem, z Jarosławia, koło którego przepływa San, przybyła 

do Rzymu ta Ikona, aby świadczyć o tych peryferiach egzy-

stencjalnych i o tych ranach na ciałach tak wielu(…)”. 

Od początku XIX wieku tę Ikonę wierni zaczynają nazywać 

Miloserdia Dveri – Bramą Miłosierdzia. Słowa te, to początek 

hymnu liturgicznego – Troparionu – który brzmi tak: 

„Bramę Miłosierdzia otwórz nam Błogosławiona Bogurodzico, 

Abyśmy ufając Tobie nie zginęli, 

Ale przez Ciebie zostali wybawieni z niedoli, 

Ty jesteś bowiem zbawieniem rodu chrześcijańskiego.(…)” 
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Na Ukrainie decyzję papieża Franciszka (o zaproszeniu ikony 

do Rzymu) przyjęto z wielką wdzięcznością i radością.  

Bo Ukrainy dotyczyły też słowa z Bulli papieskiej: „nie wpa-

dajmy w obojętność, która upokarza, przyzwyczajenie,  

które usypia ducha, nie pozwala odkryć nowości, cynizm, 

który niszczy. Otwórzmy nasze oczy aby dostrzec biedę 

świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. 

Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc.” 

Od kilku lat historia znowu tworzy peryferia egzystencjalne, 

znowu wręcz rany na ciałach tak wielu (...) Dziękujemy księ-

dzu kardynałowi za to, że tu, w samym sercu chrześcijańskiej 

Warszawy, zechciał aby zjawiła się Ikona Miłosierdzia Dveri – 

Brama Miłosierdzia – aby była świadkiem historii, ale także 

tych wielkich potrzeb które nie mogą czekać na jutro.” 
 

Wieczorem, o godz. 19.00, Mszę Świętą w Katedrze wraz  

z przewodniczącym liturgii ks. proboszczem Bogdanem Bar-

tołdem we wspólnej intencji za Polskę i Ukrainę koncelebro-

wali ks. prof. Józef Naumowicz i ks. Serhij Oliniczuk, 

proboszcz parafii greckokatolickiej w Piasecznie. W ramach 

Modlitwy Eucharystycznej ks. prof. Józef Naumowicz  

wypowiedział modlitwę o Miłosierdzie Boże i szczęście 

wieczne dla wszystkich Ukraińców, i wszystkich Polaków któ-

rzy w ostatnich latach oddali życie w obronie swojej ojczy-

zny. W miejscu gdzie wspomina się świętych modlił się 

o wstawiennictwo do Świętych Patronów Ukrainy i Świętych  

Patronów Polski. 
 

Ostatnim akcentem pobytu Ikony w Katedrze był koncert 

pod tytułem ”Papież Miłosierdzia” w wykonaniu Chóru  

i Orkiestry Jana Pawła II pod Dyrekcją Zofii Borkowskiej.  

Jak powiedziała mi po koncercie Zuzanna, artystka sce-

niczna, sama śpiewająca w chórze: „To był jeden z najlep-

szych występów chóralnych jakie słyszałam w życiu. Chór 

wystąpił w sposób wspaniały, rzucający na kolana. Śpiewali 

bardzo trudne, wymagające utwory współczesne - bardzo 

dobrze technicznie – np. bardzo długo potrafili utrzymać 

bardzo cichy (piano) śpiew wysokich tonów. Modlili się 

dźwiękiem, zabierali do innego świata. Koncert był dedyko-

wany Janowi Pawłowi II, składał się z trudnych współcze-

snych utworów, ale wykonanych tak, że dawały odczucie 

niezwykłego piękna. Zaskakujący był utwór ostatni, napisany 

do encyklik Jana Pawła II - był niesamowicie radosny, zawie-

rał rytmy prawie taneczne. Koncert zakończył się owacją na 

stojąco choć w trakcie panowała idealna cisza pomiędzy 

utworami - ludzie nie klaskali, mieli łzy w oczach, widać było 

uśmiechy i takie pragnienie, aby to trwało. W chórach często 

dominują głosy kobiece, mężczyźni bywają dobierani  

„z łapanki”. Tu dominowały fantastyczne męskie głosy -  

aż trudno było uwierzyć, że tam stoi 10 facetów i tak pięknie, 

czysto śpiewa. To była uczta dla duszy, dla ucha,  

dla serca, dla czego chcesz”. 
 

Po koncercie nastąpiło uroczyste pożegnanie Ikony w Kate-

drze, a już o godzinie 22.00 Ikona wraz z towarzyszącą jej 

delegacją została uroczyście powitana w kościele przy  

ul. Domaniewskiej przez przedstawicieli obu modlących się 

tam wspólnot: ks. Proboszcza Parafii Najświętszej Marii 

Panny Matki Kościoła Jana Zielińskiego, oraz ks. Proboszcza 

Greckokatolickiej Parafii bł. bp. Mikołaja Czarneckiego  

ks. Bogdana Krubę, który jeszcze rok temu pełnił funkcję ku-

stosza sanktuarium maryjnego „Brama Miłosierdzia”  

w Jarosławiu i był współorganizatorem i uczestnikiem po-

dróży Ikony Matki Bożej „Bramy Miłosierdzia” do Rzymu na 

rozpoczęcie Jubileuszu Miłosierdzia.  
 

Modlitwa przed Ikoną rozpoczęła się od nocnego czuwania, 

i trwała przez cały dzień 21 listopada. Podsumowanie nawie-

dzenia Ikony rozpoczęło się o 18.00 Akatystem do Najświęt-

szej Maryi Panny odśpiewanym po ukraińsku i po polsku 

przez duchowieństwo i wiernych obu obrządków pod kie-

runkiem chóru i proboszcza parafii greckokatolickiej ks. Bog-

dana Kruby. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta 

koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza Parafii 

Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła ks. Jana Zieliń-

skiego. Ksiądz. Proboszcz dziękował Matce Bożej za łaski, 

które otrzymaliśmy za jej wstawiennictwem, zwrócił uwagę, 

że 21 listopada w kalendarzu juliańskim przypada święto Mi-

chała Archanioła, patrona Ukrainy, a w kalendarzu grego-

riańskim przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej 

Maryi Panny. Szczególnie podkreślił fakt, że właśnie w ten 

dzień, 21 listopada 1964 roku, na zakończenie trzeciej sesji 

Soboru Watykańskiego II Papież Paweł VI, w czasie uroczy-

stej liturgii w Bazylice św. Piotra w odpowiedzi na apel bisku-

pów polskich ogłosił Maryję Matką Kościoła. W ten sposób 

relacjonował to wydarzenie abp Antoni Baraniak, ordyna-

riusz poznański: 

„Gdy Papież wypowiadał słowa: Proclamamus Mariam Ma-

trem Ecclesiae - Ogłaszam Maryję Matką Kościoła - wszyscy 

biskupi zerwali się z miejsc i zaczęli klaskać z ogromnej ra-

dości, długo i żarliwie. Ciągle patrzyłem na Ojca [kard. Ste-

fana Wyszyńskiego]. Ojciec stał, miał twarz zasłoniętą 

rękami; między palcami spływały łzy.” 

 

Tego wieczoru niejedna łza spłynęła po policzkach wiernych 

obu wspólnot modlących się przed wizerunkiem Maryi – 

Bramy Miłosierdzia. Wzruszenie czuć było w głosie obu pro-

boszczów wspólnie wypowiadających słowa aktu zawierze-

nia parafii Najświętszej Marii Pannie, w serdecznych słowach 

homilii ks. Bogdana Kruby, w mocnych słowach maryjnych 

pieśni neokatechumenalnych, w delikatnych melodiach gre-

kokatolickich wplecionych w liturgię. 
 

Wszyscy chyba mieliśmy poczucie niezwykłego obdarowa-

nia. Można bez przesady powiedzieć, używając znanego po-

równania św. Jana Pawła II, że Kościół oddychał w tych 

dniach oboma płucami.  

Pod Twoją Obronę Uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, 

Bramo Miłosierdzia,  

Matko Kościoła!  

Mateusz Środoń 
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W KRAKOWIE 

 O SOLIDARNOŚCI EUROPEJSKIEJ 
 

W dniach 21-22 września w Krakowie-Modlnicy odbyła się 

XVI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola Kościoła ka-

tolickiego w procesie integracji europejskiej”. Tytuł tego-

rocznej konferencji brzmiał: „SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA”. 

Wydarzenie współorganizowali: Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II w Krakowie, Fundacja im. Roberta Schumana  

w Luksemburgu, Fundacja Konrada Adenauera, Grupa Euro-

pejskiej Partii Ludowej w Europarlamencie, Komisja Konfe-

rencji Biskupów Unii Europejskiej COMECE oraz 

Wydawnictwo „Wokół nas”. Przewodniczącym komitetu or-

ganizacyjnego był inicjator całego cyklu konferencji biskup 

Tadeusz Pieronek. 
 

Przybyłych na otwarcie konferencji powitał kardynał Stani-

sław Dziwisz. W pierwszej części przemówienia Metropolita 

krakowski nawiązał do Światowych Dni Młodzieży wypowia-

dając słowa: „W ostatnich dniach lipca Papież Franciszek 

zgromadził w naszym mieście ogromną rzeszę młodych lu-

dzi z całego świata, którzy wspólnie poznawali się,  

modlili się, przeżywali radośnie swoją wiarę i przynależność 

do Kościoła Jezusa Chrystusa. Ci młodzi ludzie rozmawiali 

ze sobą językiem braterstwa, przyjaźni i solidarności, obala-

jącej granice i bariery, jakie wznieśliśmy w Europie i świecie. 

Jestem przekonany, że ostatni Światowy Dzień Młodzieży dał 

oryginalny i twórczy impuls do jednoczenia się naszego nie-

spokojnego i podzielonego świata”. 
 

W dalszej części przemówienia kardynał Stanisław Dziwisz 

skomentował temat konferencji. „Solidarność europejska, 

będąca tematem tegorocznej Międzynarodowej Konferencji, 

dotyczy wielu obszarów, uwzględnionych w programie na-

szego spotkania, a więc w zakresie polityki bezpieczeństwa, 

wobec problemu migrantów i azylantów, a także  

w polityce energetycznej i klimatycznej. To zidentyfikowane, 

konkretne obszary, dotyczą nas wszystkich w Europie  

i stanowią ważne wyzwania dla rządów państw, a także dla 

odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w Unii Europej-

skiej. Dobrze się stało, że program przewiduje również re-

fleksję nad solidarnością między Kościołami i wspólnotami 

religijnymi - solidarnością wyrastającą w kręgu dialogu eku-

menicznego i międzyreligijnego” - powiedział kardynał Dzi-

wisz. 
 

Po słowach powitania wygłoszonych przez przedstawicieli 

organizatorów nastąpiły trzy wystąpienia wprowadzające, 

które dotyczyły solidarności europejskiej we wspomnianych 

już obszarach polityk: bezpieczeństwa, wobec problemu mi-

grantów i azylantów oraz w polityce energetycznej i klima-

tycznej. 
 

Dla niżej podpisanego szczególnie ciekawe było wystąpienie 

prof. Jerzego Buzka, byłego Premiera RP, posła do  

Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialnego za przygoto-

wanie raportu właśnie na temat uregulowań prawnych wy-

muszających niejako solidarność energetyczną. Wśród 

proponowanych zapisów wspomnianego raportu znajdują 

się te mówiące o obowiązku państw członkowskich UE do-

starczania energii do sąsiednich krajów w przypadku, gdy 

będą tam zagrożone dostawy do tzw. odbiorców chronio-

nych (obiektów socjalnych użyteczności publicznej,  

takich jak szpitale oraz mieszkań zwykłych obywateli). 

Główne dyskusje toczyły się równolegle w trzech grupach 

roboczych. Czytelników niniejszej noty zainteresowanych 

podsumowaniem ich prac odsyłam do „Tygodnika Po-

wszechnego”, gdzie znaleźć można (numer 41 z 9 paździer-

nika 2016) szczegółowe omówienia wielogodzinnych 

dyskusji w grupach. 
 

W największym skrócie, jeśli chodzi o solidarność w polityce 

bezpieczeństwa, to zdaniem uczestników pierwszej grupy 

poza zagrożeniami ze strony terroryzmu, ataków w cyber-

przestrzeni, czy tzw. działań hybrydowych, największe nie-

bezpieczeństwo dla Unii i NATO stanowi obecnie właśnie 

brak solidarności. Uczestnik dyskusji generał Mieczysław 

Bieniek zwrócił uwagę na zagrożenie jakim jest dla Europy 

fundamentalizm arabski i co za tym idzie powstanie Państwa 

Islamskiego i w konsekwencji narastająca i niekontrolowana 

fala uchodźców. Aby temu zagrożeniu (jednemu  

z wielu) zapobiec należy doprowadzić do stabilizacji sytuacji 

w Syrii i Iraku oraz zdławienia Państwa Islamskiego,  

co mogłoby doprowadzić do powrotu uchodźców do swoich 

krajów. Ale to nie będzie łatwe. 
 

Właśnie na forum drugiej grupy rozmawiano głównie  

o migracji. Jeden z uczestników dyskusji powiedział,  

że chociaż skala kryzysu migracyjnego onieśmiela, to jednak 

w Europie potrzebna jest „inteligentna gościnność”, czyli 

taka, która prawo do zachowania własnych tradycji religij-

nych i kulturowych zrównoważy wymaganiami dotyczącymi 

integracji i przestrzegania lokalnego prawa.  

Ktoś inny powiedział: „Trzeba oddzielić wiarę od polityki. 

Moralny imperatyw przyjmowania i pomocy uchodźcom wy-

pływa z naszej religii”. A Janina Ochojska powiedziała: „Pra-

cując w krajach muzułmańskich nie doświadczyłam nigdy 

przejawów wrogości. W zamian było zaciekawienie moim 

krajem, i chęć pokazania mi lokalnej tradycji.  

To pomogło mi zrozumieć świat bez lęku. To ważne, gdyż 

nasza postawa bierze się właśnie z lęku, sam zaś lęk -  

z przekazów informacyjnych. W kwestii imigrantów nie po-

legałabym na zdaniu prasy”. 
 

Pan Jacek Saryusz-Wolski prowadzący dyskusję w grupie 

trzeciej (polityka energetyczna i klimatyczna ) wiele czasu 

poświęcił przedstawieniu roli Rosji w bezpieczeństwie ener-

getycznym Europy. Dla Putina gaz nie jest towarem, lecz 

geopolityczną bronią. Zdaniem Saryusza-Wolskiego dla bez-

pieczeństwa energetycznego Polski najważniejsze  
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w tej chwili jest zwiększenie przepustowości terminalu płyn-

nego gazu w Świnoujściu, wybudowanie przynajmniej jednej 

elektrowni atomowej („to najbardziej ekologiczne źródło 

energii”) oraz podłączenie się do gazu norweskiego przez 

duńskie rurociągi. Ciekawa była informacja parlamentarzysty 

ukraińskiego o sytuacji energetycznej w tym kraju. (Około 50 

proc. energii w tym kraju pochodzi z przestarzałych elek-

trowni jądrowych, a 30 proc. z węgla, węgiel natomiast z za-

jętego przez separatystów Donbasu). Energetykę ukraińską 

ratuje to, co zatruwa kraj: wpływy oligarchów, którzy korum-

pują donbaskich polityków. 
 

Uczestnikami konferencji byli, poza Polakami, obcokrajowcy 

związani ze strukturami Unii Europejskiej i dykasterii waty-

kańskich oraz duchowni i eksperci z Ukrainy i Gruzji. 
 

Podsumowania prac w grupach dokonali na forum obrad 

plenarnych redaktorzy „Tygodnika Powszechnego”. Właśnie 

na łamach TP (nr 41) można znaleźć obszerne omówienie 

konferencji oraz ciekawe teksty niektórych spośród uczest-

ników tego spotkania. 

Na podstawie materiałów konferencji, relacji prasowych  

i własnych notatek przygotował  

Stanisław Latek 

 

FUNDACJA  

IM. KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA 
 

Fundacja im. Ks. St. Niedzielaka, dzięki Naszym Darczyńcom, 

tradycją lat ubiegłych zorganizowała wakacyjną  

wymianę dla dzieci i młodzieży ze szkół z Polski i Litwy. Pol-

skie dzieci z Zespołu Szkół w Grabowcu przebywały  

na Litwie od 20 do 25 maja i były zakwaterowane w domu 

parafialnym w Nowej Wilejce. Podczas swojego pobytu 

zwiedzały zabytki Wilna, Trok, Nowej Wilejki, a w drodze po-

wrotnej w miejscowości Druskienniki zażywały kąpieli  

w miejscowym ośrodku wypoczynkowym, jak również podzi-

wiały panoramę miasta z wysokości kolejki linowej.  

Jadąc do Grabowca uczestnicy wymiany zwiedzili ostoję żu-

brów w Puszczy Białowieskiej. 
 

 
 

Natomiast grupa litewska przebywała w Polsce od 6 do 15 

czerwca. Dzięki życzliwości pracowników Politechniki  

Warszawskiej młodzież przez 4 dni była zakwaterowana  

w Akademiku Studenckim przy Pl. Narutowicza. Na spotka-

niu w gmachu Politechniki, w którym uczestniczył również 

Zarząd Fundacji im. Ks. Niedzielaka na czele z Prezesem Za-

rządu Panią Jadwigą Hermaszewską, Rektor Uczelni  

Pan Profesor dr hab. Władysław Wieczorek zapoznał dzieci  

z uczelnią, a studenci z kół zainteresowań zaprosili gości na 

swoje pokazy. Przez następne dni młodzież zwiedziła  

Zamek Królewski, Pałac i park w Wilanowie, Muzeum Wojska 

Polskiego, Stare Miasto i Pałac Kultury. Po czterodniowym 

pobycie w Warszawie grupa młodzieży udała się do Gra-

bowca, zwiedzając po drodze Pałac Czartoryskich  

w Puławach, piękny Kazimierz, uzdrowiskowy Nałęczów oraz 

zabytki Lublina. W Grabowcu po powitaniu przez Dyrektor 

Szkoły Panią mgr Elżbietę Widyma, goście zostali zakwate-

rowani w szkolnym internacie. Na uwagę zasługuje zaanga-

żowanie władz miejscowych w uatrakcyjnienie pobytu dzieci 

na ziemi zamojskiej. Młodzież zwiedzała między innymi Za-

mość, Park Dinozaurów w Krasnobrodzie, osadę Gotów koło 

Hrubieszowa oraz miasto Zwierzyniec. 
 

 
 

Nauczyciele zadbali o integrację obu grup młodzieży;  

przeprowadzili wspólne lekcje języka polskiego i angiel-

skiego, a nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali 

zawody sportowe oraz piesze wycieczki po okolicy Gra-

bowca. Wieczorami odbywały się ogniska integracyjne przy 

śpiewie i kiełbaskach fundowanych przez miejscowego 

Wójta Pana mgr. Waldemara Greniuka. W niedzielę dzieci 

czynnie uczestniczyły we Mszy Świętej w kościele w Gra-

bowcu i bardzo ciepło zostały przyjęte przez miejscową lud-

ność i księży. Należy podkreślić, że opiekunem 

i organizatorem takiej wymiany od trzech lat jest nasz czło-

nek Zarządu Fundacji pan Ludwik Pawłowski. 

Jadwiga Hermaszewska 

Prezes Fundacji 
 

 

 

Tajemnica Bożego Narodzenia niech wzbogaci łaską, napełni 

pokojem i radością, a blaskiem swym niech oświeca wszyst-

kie dni Nowego Roku 2017, dla wszystkich naszych darczyń-

ców i sympatyków składa  

Zarząd Fundacji im. Ks. St. Niedzielaka 
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VIII CHARYTATYWNY BAL KIK  

Z OKAZJI 60-LECIA KLUBU 

VIII Charytatywny Bal Klubu Inteligencji Katolickiej już 

za nami. W radosnym świętowaniu 60. urodzin Klubu wzięło 

udział ponad 400 osób! Dziękujemy za obecność naszemu 

Laureatowi ks. Tomášowi Halíkowi, o. Tomaszowi Dostat-

niemu OP, abp. Henrykowi Muszyńskiemu, bp. Bronisławowi 

Dembowskiemu, JE Jakubowi Karfíkowi, ambasadorowi Re-

publiki Czeskiej w Polsce, Członkom Honorowym KIK oraz 

wszystkim naszym Gościom. Bardzo dziękujemy Członkom i 

Przyjaciołom Klubu za obecność i za świetną zabawę do póź-

nej nocy. Wszystkich, którzy chcieliby odtworzyć nastrój Balu 

zapraszamy do galerii zdjęć zrobionych m.in. przez Julkę Ro-

ściszewską. Zdjęcia dostępne są na stronie www.kik.waw.pl. 

 

foto: ZM/KIK 

Podczas Balu zbieraliśmy pieniądze na Klubowy Fundusz 

Stypendialny wspierający zdolnych i kreatywnych studen-

tów. Miło nam oznajmić, że dzięki hojności Darczyńców, 

Partnerów i Gości Balu z aukcji i loterii charytatywnych 

na Fundusz wpłynie około 45 000 zł. Bardzo dziękujemy! 

Jest bardzo wiele osób, którym chcielibyśmy przy okazji 

podziękować. Nie udałoby się nam przeznaczyć na Fundusz 

takiej kwoty, gdyby nie wsparcie bardzo wielu osób, firm  

i inicjatyw. Wszystkich Darczyńców wymieniliśmy 

na ostatniej stronie „Informatora”. Wszystkim wymienio-

nym z serca dziękujemy! 

Za organizacyjny wysiłek: zbieranie, przewożenie,   

umawianie, informowanie, ustalanie i wiele innych czynności 

mniejszych i większych, wielkie podziękowania należą się Jo-

annie Farynie Wielowieyskiej, Tomkowi Kiersnow-

skiemu, Jackowi Przeciszewskiemu oraz Kamili 

Dembińskiej i Krzyśkowi Sawickiemu, a także pracowni-

kom Klubu. Piękne zaproszenia i grafiki przygotowała Ania 

Libera. 

Panu Jackowi Michałowskiemu dziękujemy za świetne 

poprowadzenie głośnej aukcji w duecie z Tomkiem Kier-

snowskim. 

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem 

Anuli Kołakowskiej ze szkoły stepowania Tip Tap,  

która przygotowywała występ zespołu tanecznego. Zespo-

łowi w składzie: Kasia Siennicka, Jadzia Meissner, Jagusia Ci-

chocka, Ela Gaworska, Tusia Kalwarczyk, Marta Luft, Marysia 

Przeciszewska, Gabi Kowol, Johnny Gaworski, Piotrek Kawiak 

i Kuba Wasiluk dziękujemy za profesjonalne podejście do 

przygotowań i wspaniały występ!  

 

foto: ZM/KIK 

Wspaniałą atmosferę Balu, za co serdecznie dziękujemy, 

zbudował zespół muzyczny The Speel w składzie: Joanna 

Bejm – wokal, Jacek Prokopowicz – klawisze, Adam Grzelak 

– perkusja i Adam Prokopowicz – kontrabas, gitara. Dzięku-

jemy również p. Piotrowi Spaltensteinowi za dalszą mu-

zyczną oprawę Balu. 

 

foto: Julia Rościszewska 

Niezastąpiona była pomoc wolontariuszy, którzy ozda-

biali Fortecę, wykonywali szereg pożytecznych prac przed 

i podczas Balu a także mieli jeszcze dość siły, żeby na koniec 

posprzątać. Swojego czasu, wysiłku i kreatywności udzielili: 

Wanda Kaczor, Piotrek Wielgołaski, Jerzy Traczyński, Michał 

Siennicki, Estrella Tarrés, Zuzia Sternicka, Magda Żylicz, Szy-

mon Święcicki, Pola Czaplińska, Konstanty Jeleński, Szymon 

Maszkiewicz, Zosia Andrzejewska, Eva Kuypers, Maryla Ry-

kowska, Karolina Strojnowska, Julka Alexandrowicz, Tosia 

Wędrychowska, Marysia Łoskot i Janeczka Wędrychowska. 

Wszystkim Wam składamy stokrotne i bardzo serdecznie 

podziękowania! 

Jan Murawski – koordynator Balu 
 

W imieniu Zarządu KIK i całej Klubowej społeczności skła-

dam największe i najserdeczniejsze podziękowania Jankowi 

Murawskiemu za koordynację całości przygotowań do 

VIII Charytatywnego Balu KIK – Janku DZIĘKUJEMY!!!  

Jakub Kiersnowski – sekretarz   



Dziękujemy!

Edgar
Bąk

Marta i Stanisław Barańscy

Marcin Bogusławski

Jan Brykczyński

Dorota Łoskot - Cichocka

Piotr M. A. Cywiński

Katarzyna Herbert

Inga i Michał Kłosińscy

Anula Kołakowska

Bronisław Komorowski

Anna Konarska

Antoni Łoskot

Manina Ossolińska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Zofia i Maciej Paszewscy

Paweł Rościszewski

Zofia Różycka

Stanisław Skudniewski

Mateusz Środoń
Joanna Święcicka

Grupa Rowerowa Wigrak

Aga Zaryan


