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MSZA ŚWIĘTA 

2017 PAŹDZIERNIK 

Po wakacjach, które mam nadzieję, że również Was 

oderwały od codziennych obowiązków, wracamy 

do naszej klubowej działalności. Rozpoczynający 

się miesiąc obfitować będzie w ważne wydarzenia. 

U jego początku jest uroczyste spotkanie przyjaciół 

w Laskach, które rozpoczyna świętowanie stulecia 

założenia bardzo bliskiego nam Zgromadzenia 

Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (spotkanie 

rozpocznie się 29 września a zakończy 1 paździer- 

nika). 

W październiku rozpoczną się spotkania Dzie- 

dzińca Dialogu. Na Dziedzińcu spotkają się ludzie 

o różnych poglądach, którzy w rozmowie będą szu- 

kać wspólnych celów i wartości.  Mam  nadzieję, 

że będzie to okazją do pokonywania przepaści, 

które – szczególnie ostatnio – dzielą różne wspól- 

noty, a nawet rodziny. 

Jak co roku, 24 października, obchodzimy urodziny 

naszego Klubu w tym dniu poznamy Laureata na- 

grody Pontifici – Budowniczemu mostów, która 

po raz dwunasty będzie przyznana przez Klub „za 

zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dia- 

logu i poświęcenia na rzecz bliźnich”. Będzie to 

okazja do spotkania z naszym Pontifexem i wspól- 

nego świętowania 61. urodzin KIK-u. 

Koniec października będzie okresem skłaniającym 

nas do wspomnień o tych, którzy już odeszli, 

których groby  odwiedzimy  lub  tylko  spotkamy 

w modlitewnej pamięci. Gdy myślę o różnych oso- 

bach, które poznałam w Klubie, a które już od nas 

odeszły, to marzę o stworzeniu zbioru wspomnień 

o ludziach KIK-u, ludziach, którym Klub był bliski, 

którzy w nim działali i swoim życiem świadczyli 

o wartościach, które są fundamentem naszego 

Klubu. Do tego  pomysłu  będę  wracać  i  proszę 

o Wasze opinie. 

Inaugurująca nowy rok działalności KIK 

1 października, g. 12.15, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

 

„UMRZEĆ Z NADZIEI” 

NABOŻEŃSTWO ZA UCHODŹCÓW 

XVII Dzień Papieski „Idźmy naprzód z nadzieją!” 

4 października, g. 20.00, Archikatedra św. Jana Chrzciciela 

Więcej informacji na s. 3. 

 

90. URODZINY BISKUPA 

BRONISŁAWA DEMBOWSKIEGO 
8 października, g. 11.00, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

Więcej informacji na s. 3. 

 

ROSJA. 

NADZIEJA W 100-LECIE REWOLUCJI? 
Refleksje po pielgrzymce do Kazania i Moskwy. 

18 października, g. 18.00 , siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Więcej informacji na s. 4. 

 

DZIEDZINIEC DIALOGU 
III polska edycja „Dziedzińca Pogan” 
16-20 października, Warszawa 

Więcej informacji na s. 6. 

 

MSZA ŚWIĘTA 

I OGŁOSZENIE PONTIFEXA 2017 
W 61. Rocznicę urodzin KIK 

24 października, g. 17.30, kościół św. Marcina, ul. Piwna 

9/11 

Więcej informacji na okładce i s. 3. 

 

MEDYTACJE Z IKONĄ 
25 października, g. 18.00 , siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Więcej informacji na s. 11. 

Joanna Święcicka 
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI 
 

Karolina Bielecka-Komosa 
PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 

16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 
Sekcja Rodzin 

 

  

po wcześniejszym 

umówieniu 
 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 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
01.10. NIEDZIELA 

godzina 12.15 

02.10. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

04.10. ŚRODA 

godzina 20.00 

08.10. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

15.10. NIEDZIELA 

godzina 9.40 

24.10. CZWARTEK 

godzina 17.30 

26.10. CZWARTEK 

godzina 18.00 

MSZA ŚWIĘTA ROZPOCZYNAJĄCA NOWY ROK PRACY KLUBU 

ul. Piwna 9/11 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74 

„UMRZEĆ Z NADZIEI” NABORZEŃSTWO W INTENCJI UCHODŹCÓW 

Zaprasza Wspólnota Sant’Egidio i Zarząd KIK 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK, Archikatedra św. Jana Chrzciciela 

KREDKAMI DO NIEBA – SPOTKANIE DLA DZIECI 

ul. Piwna 9/11 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY PONTIFICI 2017 

ul. Piwna 9/11 

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, PIĄTEK 10.00-15.00 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 

mailto:agronau@wp.pl
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XVII DZIEŃ PAPIESKI 

MODLITWA „UMRZEĆ Z NADZIEI” 

Jak co roku Klub włącza się w organizowany przez Fundację 

Dzieło Nowego Tysiąclecia „Dzień Papieski”. XVII Dzień Pa- 

pieski obchodzimy pod hasłem „Idźmy naprzód z na- 

dzieją!”. Jak zauważają organizatorzy „już samo 

sformułowanie hasła jest znamienne. Ma stanowić zaprosze- 

nie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski  docieramy  

do głębi nauczania Papieża Polaka, który, wypowiadając 

te słowa, chce nas czynić świadkami nadziei.” 

Dlatego też chcielibyśmy zaprosić Państwa do przeżycia 

Dnia Papieskiego w sposób szczególny. W sposób z pewno- 

ścią bardzo bliski nauczaniu i życiu św. Jana Paweł II. 

Zapraszamy Członków i Przyjaciół Klubu do udziału w trze- 

cim już nabożeństwie „Umrzeć z nadziei” organizowanym 

przez Wspólnotę Sant’Egidio w Warszawie. „Jest to liturgia 

Słowa, w której będziemy wymieniać imiona i krótkie historie 

uchodźców, którzy w ostatnich miesiącach zginęli podczas 

rozpaczliwych prób wydostania się z miejsc ogarniętych 

wojną. Uchodźcy to jak podkreśla papież Franciszek, „nie 

liczby, tylko osoby: to twarze, imiona, historie życia i odpo- 

wiednio do tego należy ich traktować”. Jesteśmy przekonani, 

że modlitwa może nam pomóc uczyć się współczucia, które 

prowadzi do miłosierdzia i staje się  motorem wyborów  

i działań.” 

90. URODZINY 

BISKUPA BRONISŁAWA DEMBOWSKIEGO 

W poniedziałek, 2 października biskup Bronisław Dem- 

bowski obchodzi swoje 90. urodziny! 

Z okazji Jubileuszu zapraszamy wszystkich członków i przy- 

jaciół Klubu na uroczystą Mszę świętą dziękczynną pod 

przewodnictwem Jubilata – niedziela, 8 października 

godz. 11.00 w kościele św. Marcina. 

Chcemy przede wszystkim podziękować Dobremu Bogu 

za obecność naszego drogiego Księdza Biskupa wśród nas, 

że zawsze możemy liczyć na Jego radę, modlitewne wspar- 

cie i towarzyszenie, że sprawy Klubu niezmiennie są Jego 

sprawami. Chcemy również prosić aby Dobry Bóg stale ob- 

darzał Biskupa  Bronisława  potrzebnymi  łaskami,  siłami  

i zdrowiem. Po Mszy świętej będzie możliwość złożenia 

osobistych życzeń Biskupowi Bronisławowi. 

Biskup Bronisław Dembowski przez dziesięciolecia (od po- 

czątku istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej aż do roku 

1992, gdy został mianowany biskup diecezji włocławskiej) 

był duszpasterzem warszawskiego KIK-u. Obecnie biskup 

Bronisław jest biskupem seniorem diecezji włocławskiej. 

Zarząd KIK 

 

61. URODZINY 

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Serdecznie zapraszamy na 61. Urodziny naszego Klubu In- 

teligencji  Katolickiej!   Odbędą   się   one   we   wtorek 

24 października 2017 roku w kościele św. Marcina przy 

ulicy Piwnej o godzinie 17.30. Nasze wspólne świętowa- 

nie rozpoczniemy Mszą świętą, podczas której ogłoszone 

zostanie także nazwisko tegorocznego Laureata przyzna- 

wanej przez Klub Nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu 

Mostów”. Nagrodę, przyznawaną „za zasługi w szerzeniu 

wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz 

bliźnich” wręczymy już po raz dwunasty. Dostojny Laureat, 

którego społeczność KIK pozna w dniu urodzin Klubu, za- 

powiedział już swoją obecność na naszej uroczystości. 

Po  zakończeniu  Mszy   świętej   zaprosimy   wszystkich 

na poczęstunek i kieliszek wina. W siedzibie KIK będzie 

można natomiast obejrzeć archiwalne dokumenty z po- 

czątku działalności Klubu. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i przyjaciół 

Klubu Inteligencji Katolickiej do wspólnego świętowania! 

Zarząd KIK 

PODZIĘKOWANIA 

Tegoroczne gwałtowne burze i huraganowe wiatry nawie- 

dzające nasz kraj nie oszczędziły także jednego z organizo- 

wanych przez Klub obozów żeglarskich, który w tym roku 

odbył się we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. 

W imieniu Zarząd i całej społeczności Klubu Inteligencji Ka- 

tolickiej składam: Kubie Wasilukowi  (komandorowi), 

Zuzi Sternickiej, Basi Żółtek, Kasi Rozkosz, Zosi Alexan- 

drowicz, Jędrkowi Święcickiemu i Stefanowi Pogłodowi, 

kadrze II obozu figielkowego „Pierwsze Halsy” Klubu Żeglar- 

skiego Santa Maria KIK serdeczne wyrazy wdzięczności i gra- 

tulacji za przeprowadzenie sprawnej i skutecznej akcji 

ewakuacyjnej obozu. 

Waszej odwadze, hartowi ducha i umiejętnościom zawdzię- 

czamy, że pomimo  zupełnego  zniszczenia obozu  nikomu 

z młodych (8-12 lat) żeglarzy nic się nie stało. 

Dziękujemy również Zarządowi Klubu Żeglarskiego „Santa 

Maria”, Rodzicom uczestników oraz Agnieszce i Bartkowi 

Ziołkowskim za podjęcie działań pomocowych. 

Z wyrazami najwyższego szacunku 

Zarząd KIK 

Na s. 10. publikujemy relację z tego zdarzenia zatytułowaną 

„Boso przez Wdzydze” aut. Tereni Wędrychowskiej. 
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Nabożeństwo odbędzie się w środę, 4 czerwca o godz. 

20.00 w Archikatedrze św. Jana, ul. Świętojańska 8. Na- 

bożeństwu przewodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz. 

W imieniu Wspólnoty i Zarządu Klubu serdecznie zapra- 

szamy do wspólnej modlitwy. 

Magdalena Wolnik – Wspólnota Sant’Egidio 

Jakub Kiersnowski – sekretarz KIK 

 
PIELGRZYMKA DO KAZANIA I MOSKWY 

W INTENCJI POKOJU W EUROPIE 

W drugą niedzielę września, wraz z 25 pielgrzymami z Polski, 

modliliśmy się o pokój w Europie przed ikoną Matki Bożej 

Kazańskiej. Pomysłodawcą pielgrzymki był ks. Manfred De- 

selaers,  niemiecki  kapłan  od  ponad  20  lat  pracujący    

w Oświęcimiu  na  rzecz   pojednania  polsko-niemieckiego 

i chrześcijańsko-żydowskiego. W przededniu pielgrzymki 

ks. Manfred mówił: „Jestem przekonany, że po to, aby pokój 

w Europie został zachowany, niezbędna jest wzajemna mo- 

dlitwa katolików i prawosławnych. Bo  często  jest  tak, 

że kiedy politycy nie widzą już możliwości, jest jeszcze 

Pan Bóg i Jego Kościół, który ma swoje drogi.” (Cały wywiad 

z Ks. Manfredem zatytułowany „Chcę inwestować w modli- 

twę!” można przeczytać na stronie internetowej Katolickiej 

Agencji Informacyjnej). 

Ikona Matki Bożej Kazańskiej jest 

jedną najbardziej czczonych ikon  

w Rosji, liczne jej kopie znajdują się 

w cerkwiach na terenie całego pań- 

stwa. Ta z Kazania zaginęła w 1904 

roku.  Lata  później  „wypłynęła”  

na rynku antykwarycznym w Sta- 

nach Zjednoczonych stara ikona 

Matki Bożej Kazańskiej, opisywana 

jako zaginiony oryginał z Kazania. Jako taka została zaku- 

piona przez Błękitną Armię Fatimską i przekazana do Fatimy. 

W 1993 roku trafiła do Jana Pawła II. Ojciec Święty pragnął 

osobiście zawieźć ją do Rosji przy okazji pielgrzymki, do któ- 

rej jednak nie doszło. Ostatecznie w 2004 roku kardynał Ka- 

sper przekazał ją Kościołowi Prawosławnemu w Rosji na ręce 

Patriarchy Aleksieja II. Przed tą ikoną w Kazaniu (Tatarstan) 

modliliśmy się o pokój w Europie. 

Drugim ważnym celem pielgrzymki była wizyta w Moskwie, 

i możliwość spotkania z przedstawicielami prawosławnego 

Bractwa Przemienienia Pańskiego, którzy w tym roku, w 100- 

lecie rewolucji 1917 roku, napisali orędzie nawołujące do na- 

rodowej pokuty za zło, które w następstwie rewolucji się do- 

konało. Sygnatariusze „Akcji pokuty” pragną pomóc 

Rosjanom w uświadomieniu sobie, jakie spustoszenie rewo- 

lucja spowodowała w duszy narodu rosyjskiego oraz w re- 

fleksji jak te rany dziś leczyć. 

 

 

Spotkanie z prawosławnymi z Bractwa Przemienienia Pańskiego (na zdjęciu 

ojciec Koczetkow i ks. Manfred). 

Oto krótki cytat z „Orędzia Grupy Inicjatywnej. Akcja Pokuty 

Narodowej 1917 – 2017.  Żywiący  Nadzieję”:  „Uważamy, 

że w bieżącym 2017 roku, w 100. rocznicę Katastrofy Rosyj- 

skiej, historia daje nam niepowtarzalną, być może ostatnią 

szansę na uświadomienie sobie zła, które zhańbiło naszą zie- 

mię w wieku XX i postawienie problemu pokuty za wielomi- 

lionowe ofiary, bratobójczy konflikt, kult przemocy, 

panowanie strachu i inne grzechy i zbrodnie popełnione 

przez nasz naród. (…) Zwracamy się do osób w każdym 

wieku, należącym do różnych narodowości, wyznań, tradycji, 

kultur i poglądów politycznych z apelem, aby wreszcie na- 

zwali zło złem, ale nie osądzali przy tym konkretnych ludzi 

wplątanych w tragedię wieku XX.” (całą treść orędzia można 

przeczytać poniżej). 

Zapraszamy  na  spotkanie  na  którym  opowiemy  więcej  

o pielgrzymce, o akcji pokuty narodowej prowadzonej przez 

Bractwo Przemienienia Pańskiego oraz o naszych pomysłach 

na dalsze działania. 

Anita Szymborska, Stanisław Latek, Mateusz Środoń 

 
Orędzie Grupy Inicjatywnej. 

Akcja Pokuty Narodowej 1917-2017. Żywiący Nadzieję. 

Apel wystosowany w 100-lecie rewolucji 1917 roku przez 

Bractwo Przemienienia Pańskiego 

 

Uważamy, że w bieżącym 2017 roku, w 100. rocznicę Kata- 

strofy Rosyjskiej, historia daje nam niepowtarzalną, być 

może ostatnią, szansę na uświadomienie sobie zła, które 

zhańbiło naszą ziemię w wieku XX i postawienie problemu 

pokuty za wielomilionowe ofiary, bratobójczy konflikt, kult 

przemocy, panowanie strachu i inne grzechy i zbrodnie do- 

konane przez nasz naród. 



5 2017 PAŹDZIERNIK 

 

 
 

Pokuta jest życiowo ważna dla nas, gdyż korzenie większości 

naszych dzisiejszych nieszczęść mają swoje źródła w tym, 

co działo się z nami w ciągu całego minionego stulecia. 

Nie liczymy na to, aby, w obecnej sytuacji, pokuta mogła od 

razu stać się zjawiskiem ogólnonarodowym, mamy jednak 

nadzieję, że na nasz apel odpowiedzą ludzie mający żywe 

sumienie,  którzy  zachowali  miłość  do   swojej  Ojczyzny   

i czują się odpowiedzialni za nią. 

Zwracamy się do osób w każdym wieku, należącym do róż- 

nych narodowości, wyznań, tradycji, kultur i poglądów poli- 

tycznych z apelem, aby wreszcie nazwali zło złem, ale nie 

osądzali przy tym konkretnych ludzi wplątanych w tragedię 

wieku XX. 

Uważamy,  że  dzięki  jedności  naszego  losu  narodowego 

i historycznego, wszyscy ludzie nie obojętni i odpowiedzialni 

mogą podjąć się pokuty. 

Wierzymy,  że  tylko  pokuta  szczera,  serdeczna,  zgodna  

z sumieniem, pokuta za siebie i za tych z kim wiążą nas węzły 

wspólnego losu historycznego, może stać się podstawą dla 

prawdziwego pojednania narodu naszego kraju z samym 

sobą i własną historią. 

Pokutę tę rozumiemy nie jako ściśle kościelny sakrament, nie 

jako działanie rytualne, społeczne czy ideologiczne, ale jako 

nasz wspólny powrót na Drogę Życia, którego teraz tak bar- 

dzo potrzebują wszystkie bez wyjątku narody, które jeszcze 

sto lat temu żyły na terytorium rosyjskiego imperium. 

Mamy nadzieję, że nazwanie zła po imieniu i podjęcie rze- 

czywistego trudu służącego naprawie doprowadzą do tego, 

że jego demoralizujące  działanie  wreszcie  się  zakończy,  

a jego konsekwencje uda się przezwyciężyć. 

Wierzymy, że tylko poprzez taką pokutę możemy osiągnąć 

oczyszczenie i uwolnienie, uzdrowienie i odrodzenie, a także 

mocną nadzieję na przyszłość, na nowe godne życie całego 

narodu naszej Ojczyzny, która tak bardzo wiele wycierpiała. 

Apelujemy  do  Państwa,  abyście  osobiście  lub  wspólnie 

z innymi, przyłączyli się do Akcji Pokuty Narodowej w do- 

wolnej formie dla Was możliwej. 

Można na przykład: 

1. Przemyśleć i przedstawić, jeśli to  możliwe,  publiczne  

(w Internecie, na spotkaniu publicznym), że w XX wieku na- 

stąpiła w Rosji narodowa katastrofa, której przemilczanie 

albo półprawdy na jej temat do dziś zatruwają nasze życie. 

2. Napisać i opublikować w swobodnej formie historię Pań- 

stwa rodziny (albo bliskich, przyjaciół), której w taki albo inny 

sposób dotknęło „czerwone koło” zeszłego wieku. Takim 

działaniem Państwo nie tylko uznacie przeszłość, ale i utrwa- 

licie pamięć tych, którzy stali się niewinnymi ofiarami. 

3. Wznieść  modlitwę  pokutną  za  Rosję,  naród  rosyjski  

i wszystkie narody ją zamieszkujące (teksty niektórych mo- 

dlitw można znaleźć na stronie akcji: pokayanie1917.ru). 

4. Dokonać różnych dzieł pokuty, świadczących o uznaniu 

tragicznych stron dziedzictwa sowieckiego i postsowiec- 

kiego, służących przywróceniu na naszą ziemię prawdy, 

piękna, dobra, godności ludzkiej, wiary, zaufania i kontaktów 

międzyludzkich. 

5. Napisać i opublikować Państwa refleksje na temat istoty 

tego, co stało się z naszym krajem w wieku XX, o następ- 

stwach katastrofy narodowej. 

Jesteśmy gotowi umieścić materiały Państwa na stronach 

portalu akcji: pokayanie1917.ru. 

Z inicjatywą Akcji Pokuty Narodowej występuje Bractwo 

Przemienienia Pańskiego (Преображенское братство) — 

wspólnota wiernych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 

traktująca służbę na rzecz zachowania pamięci historycznej 

za jedno z podjętych przez siebie zadań, i która od długich 

lat odbudowuje pamięć, także i o tragicznych stronicach na- 

szej historii XX wieku. 

 
Orędzie podpisali: 

Aleksej Arcybuszew, pisarz i malarz, były więzień GUŁAG-u, 

wnuk ministra sprawiedliwości Cesarstwa Rosyjskiego Alek- 

sandra Aleksandrowicza Chwostowa. 

Andrej Smirnow, reżyser filmowy, aktor, scenarzysta i drama- 

turg, artysta ludowy Rosji. 

Witalij Szentalinski, pisarz. 

Georgij Koczetkow, kapłan, rektor Prawosławno-Chrześci- 

jańskiego Instytutu p.w. św. Filareta (Drozdowa), opiekun du- 

chowny Bractwa Przemienienia Pańskiego. 

Daria Wiolina, dramaturg, reżyser – dokumentalista, członek 

Związku Filmowców FR. 

Dmitryj Aleszkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Chary- 

tatywnej „Potrzebna Pomoc”. 

Dmitryj Gasak, Przewodniczący Bractwa Przeobrażeńskiego. 

Ksenija Kriwoszeina (Paryż), malarka rosyjsko-francuska, pu- 

blicystka, badaczka twórczości Matki Marii (Skobcowej). 

Nikita Kriwoszein (Paryż), pisarz, tłumacz, były więzień GU- 

ŁAGU-u, wnuk Aleksandra Wasilewicza Kriwoszejna, głów- 

nego   zarządzającego    sprawami   organizacji   rolnictwa  

i podziału ziemi (lata 1908-1915) i premiera Rządu Południa 

Rosji (1919-1920) 

Nikołaj Swanidze, historyk i dziennikarz telewizyjny. 

Nina Popowa, dyrektor Muzeum Anny Achmatowej 

w jej mieszkaniu na Nadbrzeżu Fontanki 34 w Petersburgu. 

Oleg Szczerbakow, marszałek Rosyjskiego Zebrania Szla- 

checkiego. 

Olga Sedakowa, poetka, filozof i filolog. 

Julia Bałakszina, docent w Prawosławno-Chrześcijańskim In- 

stytucie p.w. św. Filareta (Drozdowa) i w Rosyjskim Państwo- 

wym    Uniwersytecie    Pedagogicznym    im.     Hercena   

w Petersburgu, przewodnicząca Prawosławnego Bractwa 

p. w. św. Piotra. 

Aleksandr Kornoughov, (Moskwa) artysta plastyk. 

i inni 
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DZIEDZINIEC DIALOGU Szczegółowy program tegorocznej edycji Dziedzińca Dia- 

logu znajduje się na stronie internetowej 

dziedziniecdialogu.pl. 

dr Dominika Żukowska-Gardzińska 

Koordynator merytoryczny Dziedzińca Dialogu 

 
 

 

W dniach 16-20 października 2017 Warszawa już po raz 

trzeci będzie gościć „Dziedziniec Dialogu”. Jest to polska 

edycja znanego w całej Europie projektu „Dziedziniec Po- 

gan”, zainaugurowanego przez papieża Benedykta XVI. 

„Dziedziniec Dialogu” porusza aktualne i jednocześnie naj- 

bardziej  elektryzujące  tematy  w  obszarze  kultury,  nauki 

i społeczeństwa, żywo obecne w dyskusji publicznej. 

„Dziedziniec Dialogu” to projekt adresowany do ludzi kul- 

tury, nauki, liderów opinii i mediów. Celem projektu jest 

stworzenie przestrzeni spotkania ludzi o odmiennych świa- 

topoglądach  oraz  reprezentujących  różne  idee: 

społeczne i filozoficzne. To miejsce dla tych, którzy stawiają 

pytania, pragną poznać poglądy drugiego człowieka po to, 

by wspólnie szukać prawdy o otaczającym nas świecie. 

W tegorocznych debatach „Dziedzińca Dialogu” biorą udział 

artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni, m.in.: prof. Da- 

riusz Jemielniak, prof. Kazimierz Krzysztofek, Aleksander 

Smolar, prof. Jacek Kopciński, prof. Paweł Susid, dr Małgo- 

rzata Ludwisiak, ks. prof. Dariusz Kowalczyk. Spotkania od- 

bywają się w miejscach, stanowiących ważne ośrodki nauki, 

kultury i życia publicznego. W tym roku będziemy gościć w 

Centrum Nauki Kopernik, w Teatrze Wielkim – Operze Naro- 

dowej, w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Tematy debat 

głównych będą dotyczyły koncepcji człowieka 2.0 (debata: 

nauka), wiary w demokracji liberalnej (debata: społeczeń- 

stwo) oraz źródeł piękna w sztuce (debata: kultura). Nowo- 

ścią tej edycji będzie wewnętrzna debata przedstawicieli 

Kościoła katolickiego. 

Dziedzińcowi Dialogu towarzyszyć będzie także kampania 

społeczna pod tytułem „Szanuję. Słucham.”. Jej celem jest 

próba uwrażliwienia na problem jakości dyskursu prowadzo- 

nego w przestrzeni publicznej, a hasło przewodnie zawiera 

w sobie gotową odpowiedź na pytanie o sposób osiągnięcia 

atmosfery porozumienia, nawet w sytuacji braku wypraco- 

wania wspólnego stanowiska. Spoty kampanii będą wyświe- 

tlane  w  centrum  Warszawy,   a   także   na   monitorach  

w komunikacji miejskiej i w pociągach Kolei Mazowieckich. 

Organizatorami „Dziedzińca Dialogu” są Archidiecezja War- 

szawska oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Gospodarzami 

wydarzenia są Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz 

Nycz i Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 

Poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne w październiku 

zaraz dnia drugiego (godzina. 18.00), w świątyni ewange- 

licko-reformowanej przy al. Solidarności 74. Obsada perso- 

nalna z tego Kościoła: poprowadzi kaznodzieja świecki 

Władysław Scholl, homilię powie prezes Synodu Ewa Jóź- 

wiak. 

Jan Turnau 

 
SEKCJA RODZIN 

Spotkania „Kredkami do Nieba” 
 

Zapraszamy na spotkania Kredkami do Nieba  - czytamy     

z dziećmi Ewangelię, którą za chwilę usłyszą w czasie Mszy, 

rozmawiamy o niej i ilustrujemy nasze rozważania plastycz- 

nie.  Dzieła  Kredkowiczów  można  obejrzeć   po   Mszy,  

na wystawie w wirydarzu. 

Zapraszamy dzieci w wieku 4-8 lat w każdą trzecią niedzielę 

miesiąca o godz. 9.40 do klasztoru Sióstr Franciszkanek na 

Piwnej. 

Zapisy zbieramy do 15 października przez adres mai- 

lowy: marcinskiekredki@gmail.com. 

Joanna Wielowieyska 

 
SEKCJA EMAUS 

Spotkanie w Nazarecie 

Sekcja Emaus zaprasza dzieci do lat 10 (dolnej granicy nie 

ograniczamy) z rodzicami na zajęcia formacyjne „Spotkania 

w Nazarecie”, prowadzone w formie zabawy z insceniza- 

cjami, pracami ręcznymi, piosenkami i ruchem do muzyki. 

Zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca od 11.45 do 13.30. 

Sekcja Emaus zaprasza także osoby chcące współpracować 

przy organizacji Spotkań w Nazarecie, w tym szczególnie 

prowadzące inscenizacje. 

Alicja Gronau-Osińska 

mailto:marcinskiekredki@gmail.com
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SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 

Wyprawa na Huculszczyznę 14-18 czerwca 2017 

Jak co roku członkowie Sekcji Wschodnioeuropejskiej wraz 

z przyjaciółmi  wyruszyli   poszukiwaniu   przygód,   wrażeń 

i wiedzy na wschód do sąsiedniej Ukrainy! Dla niektórych, 

bez względu na piastowane stanowisko, wycieczka skoń- 

czyła się już w Warszawie, ponieważ wystarczająco wcześnie 

nie wyruszyli do biura paszportowego, by zdobyć nowy ak- 

tualny paszport. 

Uczestnicy z ważnymi paszportami i nowym kierownikiem 

wycieczki na czele (której to funkcji podjął się prof. Krzysztof 

Meissner) wyruszyli w środę 14 czerwca w podróż, której do- 

celowym punktem była Huculszczyzna. Jednakże tego dnia 

głównym celem było dotarcie do  Lwowa,  gdzie  czekała 

na nich pisząca te słowa sekretarz Sekcji oraz nieoceniona 

Pani Luba Lewak, która po raz kolejny była naszą przewod- 

niczką po ukraińskich bezdrożach. Jak zwykle gościnny Lwów 

przywitał turystów piękną pogodą, umożliwiającą długie 

spacery i wieczór w okolicznych restauracyjkach, choć kola- 

cję standardowo zjedliśmy U Szczepcia i Tońcia (a tak na- 

prawdę   restauracja   nazywa   się   „Lwowska   Premiera”    

i znajduje się na ul. Ruskiej 16. Polecamy!) 
 

 

Muzeum  Siergieja   Paradżanowa   w   Wierchowinie  

fot. Elżbieta Jabłonowska 

W czwartek rano opuściliśmy Lwów, by jechać dalej, hen, hen 

daleko, tam, gdzie wyremontowane drogi już nie sięgają. 

Dojechaliśmy do Kołomyi, gdzie dzięki uprzejmości pro- 

boszcza tamtejszej parafii wzięliśmy udział w Mszy świętej 

(na Ukrainie Boże Ciało przeniesione jest na niedzielę, by 

więcej osób mogło je obchodzić, czwartek nie jest dniem 

wolnym od pracy). Odwiedziliśmy również Muzeum Huculsz- 

czyzny i Pokucia, by merytorycznie przygotować się do dal- 

szej podróży. Zaskoczeniem było Muzeum Pisanki, które 

wygląda jak wielka pisanka. Wieczorem dojechaliśmy do 

Wierchowiny (dawne Żabie) i gościnnej pani Zoriany, nie- 

stety było nas tak wiele, że niektórzy otrzymali dodatkową 

możliwość spaceru po mostku przez rzeczkę i zamieszkali w 

innych agroturystykach. Tego samego dnia udało nam się 

jeszcze odwiedzić Muzem Siergieja Paradżanowa i usłyszeć 

historię powstania jego największego dzieła filmowego „Cie- 

nie zapomnianych przodków”. 
 

 

Muzeum Pisanek w Kołomyi fot. Andrzej Kozak 

W piątek od rana zgłębialiśmy huculskie życie, zwiedzając we 

wsi Krzyworównia typowe dla tego regionu obejście zwane 

grażdą. Dalej droga wiodła przez Kuty, ważne dla polskiej hi- 

storii miejsce, a zakończyła się w Czerniowcach – sercu Bu- 

kowiny, mieście z piękną architekturą. Warto było odwiedzić 

uniwersytet – dawną siedzibę arcybiskupów, takich sal wy- 

kładowych niejeden student mógłby pozazdrościć. 

Sobota przyniosła wiele wrażeń – dla ciała i dla ducha. 

Rozpoczęliśmy dzień od zakupów na jarmarku w Kosowie, 

pełnym pięknego  rękodzieła.  Nikt  nie  wyszedł  z  niego  

z pustymi rękoma, co widać było także podczas kontroli na 

przejściu  granicznym  w   niedzielę,   gdy   wychodziliśmy  

z autokaru objuczeni przeróżnymi dobrami. Następnie cze- 

kała na nas niespodzianka – wycieczka po sanatorium dr Tar- 

nawskiego z jego znawczynią panią Natalią Tarkowską, która 

opisał dzieje tego sławnego przed II wojną światową uzdro- 

wiska. 
 

 

Sanatorium doktora Tarnawskiego – dawna  jadalnia.  

fot. Anna Antczak 
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Dalej ruszyliśmy by podziwiać przyrodę – m.in. piękny wo- 

dospad w Jaremczy. W Tatarowie natomiast na cmentarzu 

ormiańskim udało się odnaleźć grób przodków jednej z na- 

szych podróżniczek. Nie był to jedyny wzruszający moment 

tej wycieczki, byliśmy również pod kościołem w Otynii, waż- 

nym miejscem dla jednej z nas. 

Ale to jeszcze nie wszystko, jak przystało na sobotni wieczór, 

trzeba było się zabawić! Najlepszą zabawę zagwarantowali 

nam nasi gospodarze w Wierchowinie, przygotowując na ko- 

lację typowe dania huculskie i zapraszając huculską kapelę. 

Przy skocznych dźwiękach kołomyjek nie można było usie- 

dzieć na miejscu, okazało się, że mamy w grupie świetnych 

tancerzy! 

Niedzielny poranek był czasem pożegnania z pięknymi oko- 

licznościami przyrody i gościnnymi gospodarzami, przez 

Lwów wróciliśmy do Polski, po to by w drodze powrotnej 

snuć plany następnej podróży… 

Za pomoc w trakcie wycieczki serdecznie dziękuję Monice 

Krzyżanowskiej, Krzysztofowi Meissnerowi, Julii Dzienisie- 

wicz. Za fachową pomoc lekarską serdecznie dziękuję dr An- 

toniemu Gugulskiemu i dr Katarzynie Gorajskiej. 

A wszystkim uczestnikom dziękuję za wspólne miłe chwile! 

Do zobaczenia na Kresach! 

PS. Obiecywane spotkanie powycieczkowe odbędzie  się  

30 listopada br. – można już zapisywać w kalendarzu. Więcej 

informacji już niebawem. 

 

Demokratyczne Lato w Warszawie 2017 

Już od kilkunastu lat KIK-owskie wakacje, oprócz obozów, 

mają inny obowiązkowy punkt programu – przyjazd uczniów 

Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa 

w Mińsku. Po raz kolejny za przygotowanie tej wizyty odpo- 

wiadała nasza Sekcja. 

Młodzież wraz z nauczycielami przyjechała 12 sierpnia b.r  

w sobotę. Po męczącej podróży zasłużony odpoczynek trwał 

przez cały weekend, po to, by w poniedziałek uroczyście za- 

inaugurować nowy „rok szkolny na obczyźnie”. W inaugura- 

cji wzięli udział dyrektorzy bursy i Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1, gdzie uczniowie maja 

swoje zajęcia programowe, a także  przedstawiciel  Biura  

ds. Edukacji m.st. Warszawy, które jak co roku wsparło nasz 

projekt.  Uczniowie Liceum wzbogacili część oficjalną grą  

na fortepianie oraz śpiewem. 

We wtorek 15 sierpnia młodzież dołączyła do świętujących 

warszawiaków, obserwując defiladę z okazji Święta Wojska 

Polskiego, następnie uczestniczyła w pikniku wojskowym, 

gdzie miała okazję spróbować prawdziwej żołnierskiej gro- 

chówki. 

Środa i czwartek to czas, gdy w grupach licealiści poznawali 

Warszawę (nie łatwo przemieszczać się stuosobową grupą 

po Warszawie, stąd podział na dwie grupy i dwa dni). Dzięki 

przewodnikowi Piotrowi Hummelowi z Domu Spotkań z Hi- 

storią poznaliśmy architekturę i minione dzieje socrealistycz- 

nej Warszawy, spacer zakończony był niespodzianką – 

wjazdem na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, gdzie 

uczniowie zobaczyli Warszawę z lotu ptaka. 

Po miejskich spacerach przyszedł czas na wyjazd na łono 

przyrody. W piątek pojechaliśmy do Kampinoskiego Parku 

Narodowego, gdzie po zwiedzeniu muzeum i usłyszeniu 

podstawowych  informacji  na  temat   parku,   poszliśmy  

na długi spacer. Niektórym udało się nawet spotkać za- 

skrońca, niestety większe zwierzęta, jak łoś, nie zaszczyciły 

nas swoim widokiem. 

Zmęczeni po tygodniu uczniowie i kadra nauczycielska w so- 

botę odpoczywali we własnym zakresie oraz odrabiali prace 

domowe. Warto przypomnieć, że oprócz atrakcji zorganizo- 

wanych przez Sekcję, licealiści codziennie uczestniczyli w za- 

jęciach lekcyjnych. 

W niedzielę pierwsza z grup wzięła udział w sprzątaniu 

cmentarza żydowskiego na ul. Okopowej, organizowanego 

przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego. Niestety pogoda 

pokrzyżowała nieco plany, udało się jednak trochę zintegro- 

wać z międzynarodowa grupą wolontariuszy oraz pospace- 

rować po cmentarzu w strugach deszczu i poznać jego 

historię. Więcej szczęścia  miała  grupa,  która  udała  się  

na cmentarz we wtorek. Pogoda dopisała i w ciągu kilku go- 

dzin udało się uporządkować spory teren. 

W poniedziałek starsi licealiści na spotkaniu w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego dowiedzieli się od pana 

Krzysztofa Berga, jak Ministerstwo dba o polskie dziedzictwo 

poza granicami kraju m.in. w Białorusi czy Ukrainie. Warto 

podkreślić, że wielki wpływ na to mają aktywiści, którzy wraz 

ze swoimi organizacjami piszą wniosek, a następnie dofinan- 

sowani przez ministerstwo prowadzą prace remontowe waż- 

nych dla naszej kultury zabytków. Dla młodzieży był to 

przykład tego, jak obywatele za pomocą Państwa mogą dbać 

o swoje dziedzictwo. 

Poniedziałkowe popołudnie Białorusini spędzili bardzo ak- 

tywnie, a mianowicie w hangarze z trampolinami. Skokom, 

saltom, skakaniu z wieży i innym szaleństwom nie było 

końca. I nawet zgubienie się jednej z grup w warszawskim 

Mordorze nie zmąciło dobrego humoru. 

We wtorek i środę przyszedł czas na chwilę zadumy w nie- 

dawno otwartym w Cytadeli Muzeum Katyńskim. W spokoj- 

nym zamyśleniu się na tą niełatwą historią pomagał nastrój 

stworzony w Muzeum, dzięki interaktywnej wystawie, dużej 

ilości zdjęć i zgromadzonym eksponatom. Największe wra- 

żenie robiły instalacje z przedmiotami osobistymi znalezio- 

nymi przy ciałach zamordowanych oficerów. 

Czwartek był ostatnim dniem w Warszawie i czasem trady- 

cyjnej białoruskiej wieczornicy oraz grillowego przyjęcia dla 

wszystkich zaangażowanych w organizację warszawskich 

wakacji. Młodzież w ramach podziękowania zaprezentowała 

swoje talenty muzyczne, aktorskie, taneczne i wiele innych. 

W piątek rano nasi białoruscy przyjaciele spakowani i pełni 

wrażeń pojechali na wycieczkę edukacyjną na Podlasie. Tu 

również nie zabrakło wrażeń. Młodzież poznawała historię, 

kulturę i przyrodę tego wielokulturowego regionu. W ciągu 



9 2017 PAŹDZIERNIK 

 

 
 

trzech dni zobaczyli między innymi Pałac Branickich w Bia- 

łymstoku, synagogę i zamek w Tykocinie, meczet w Kruszy- 

nianach, Muzeum Ikon i prawosławną Ławrę w Supraślu oraz 

wiele innych ważnych zabytków. Interesującym punktem 

była również wizyta w Puszczy Białowieskiej, spacer eduka- 

cyjny kładką „Żebra Żubra” oraz wizyta w muzeum przyrod- 

niczym. 

Podlasie to również region zamieszkały przez mniejszość 

białoruską. Podczas spotkania z jej przedstawicielami, licea- 

liści mogli dowiedzieć się, jak wygląda codzienne życie 

mniejszości, jak wydaje się czasopisma i prowadzi radio w ję- 

zyku białoruskim. Żywym przykładem kultywowania kultury 

białoruskiej był również zespół, który przygrywał podczas 

sobotniego ogniska. 

W niedzielę, po dwóch tygodniach pełnych wrażeń, emocji, 

nowych informacji i wiedzy uczniowie wraz z kadrą szczęśli- 

wie wrócili do Mińska. 

Tegoroczny projekt został zrealizowany dzięki wsparciu 

Biura Edukacji m. st. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dzie- 

dzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. 

Specjalne podziękowania należą się p. Maciejowi Radziwił- 

łowi, który sfinansował cały tegoroczny program pozalek- 

cyjny. 

 

Kolonie dla dzieci poległych żołnierzy 

Konflikt zbrojny na Wschodniej Ukrainie trwa nadal. Nie ma 

dnia żeby ktoś nie zginął lub nie został ranny. Najbardziej 

cierpią dzieci, które tracą swoich rodziców. Chcielibyśmy tak 

jak w ubiegłym roku podarować im chwile szczęścia i bez- 

troski, dlatego już w listopadzie  organizujemy  przyjazd  

do Warszawy 30 dzieci, których rodzice zginęli lub zostali 

ciężko ranni. Nie jest to pierwsza grupa z Ukrainy, którą go- 

ścimy – m.in. dzięki Państwa hojności udało nam się zorga- 

nizować podobne kolonie w marcu br. Dlatego również tym 

razem liczymy na Państwo pomoc! 

Jeśli ktoś z Państwa  chciałby  wspomóc  nasze  działania  

to prosimy o wpłaty na rachunek Sekcji 69 1560 0013 

2000 1706 4454 5706 z tytułem wpłaty ”Darowizna na cele 

statutowe SW– dzieci Ukrainy”. 

 

Współpraca ze środowiskiem wileńskim 

Niestety z powodu huraganu, który latem spustoszył obóz 

Klubu Żeglarskiego „Santa Maria” na półwyspie Kozłowiec 

musieliśmy odwołać przyjazd grupy polskich dzieci z Wi- 

leńszczyzny. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się 

zorganizować wspólne wakacje. 

W okolicach 11 listopada będziemy chcieli zaprosić do War- 

szawy młodzieżowy zespół muzyczny z Wilna, który w swoim 

repertuarze ma wiele pieśni narodowych i patriotycznych. 

Chcielibyśmy z naszymi klubowymi muzykami zorganizować 

wspólne „śpiewanki” i w ten sposób rozpocząć rok stulecia 

odzyskania Niepodległości Polski. W związku z tym poszu- 

kujemy osób i rodzin, które w okolicy 11 listopada przyjęły 

na 2-3 noce naszych gości z Wilna. Chętnych prosimy o kon- 

takt na adres sw@kik.waw.pl. Szczegóły będą w osobnym 

komunikacie mailowym. 

Na początku października znany niektórym naszym człon- 

kom Teatr „Stajnia” ze Świdra udaje się na krótkie tourne 

po wileńszczyźnie. Trzymajmy kciuki za ich sukces. 

Katarzyna Materkowska i Marek Kielanowski 

 
SEKCJA WSPÓŁPRACY 

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 

W czasie wakacji nasza sekcja włączyła się w organizowany 

co roku przez Sekcję Wschodnioeuropejską pobyt w Polsce 

młodzieży z Liceum im. Kołasa w Mińsku na Białorusi. 

Michał Proniewski i Sergiusz Anoszko opiekowali się dzie- 

więcioosobową grupą z Mohylewa, którą dzięki współpracy 

z tamtejszym KIK-iem zapraszamy razem z młodzieżą z Miń- 

ska. Wspomagamy ich pieniędzmi zbieranymi co roku w ko- 

ściele św. Marcina. Z młodzieżą była nasza stara KIK-owska 

znajoma Ludmiła Kolesnikowa. 

Skontaktowała  się  z nami  Beata   Husakiewicz,   Siostra  

od Aniołów, opowiadając o aktualnej sytuacji w Kamieńcu 

Podolskim, gdzie pracuje w Caritasie. Staramy się jej poma- 

gać w miarę potrzeb przez nią zgłaszanych i naszych możli- 

wości. 

4 września odbyła się zorganizowana przez Fundację Bato- 

rego sesja „Pożyteczne partnerstwo”. Omawiano na niej stan 

aktualny i perspektywy rozwoju stosunków polsko-ukraiń- 

skich na podstawie bardzo wnikliwego raportu opracowa- 

nego przez dwudziestoosobowy zespół specjalistów z obu 

krajów. Byłyśmy z p. Materkowską gośćmi na tej sesji i do- 

szłyśmy do wniosku, że organizowane wspólnie przez obie 

nasze Sekcje spotkania „Ku pojednaniu” mają sens, jako ma- 

lutka cegiełka do niego się przyczyniająca, wobec ogólnej 

tendencji rosnącej nieufności do naszych sąsiadów. Mamy – 

luźne na razie – plany spotkania polsko-litewskiego. 

Seniorka naszej sekcji Stefania Sznee ukończyła 102 lata! 

Chyba jest jednym z najstarszych członków KIK-u. 

Krystyna Engelking 

 
KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 

Ahoj żeglarki i żeglarze! 

Mamy nadzieję że Wasze wakacje były choć trochę związane 

z żeglowaniem. My wykorzystaliśmy ten czas na zorganizo- 

wanie  aż  ośmiu  obozów  dla  dzieci  i  młodzieży.   Pięć    

z nich odbyło się na Mazurach, dwa we Wdzydzach i jeden 

w Wolicy nad Zalewem Zegrzyńskim. 

Tegoroczną akcję letnią SM można podsumować jedynie 

stwierdzeniem: „wielka robota”. Nasze kadry (głęboki ukłon 

dla całej pięćdziesiątki trójki), przede wszystkim komandorzy 

mailto:sw@kik.waw.pl
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poszczególnych wyjazdów spisali się znakomicie, zapewnia- 

jąc dzieciom dobrą zabawę i naukę żeglowania w bezpiecz- 

nych warunkach. W tym roku w naszych obozach - trzech 

turnusach pierwszych halsów oraz pięciu rejsach - uczestni- 

czyło 201 dzieci. Wszyscy zawdzięczamy tegoroczny sukces 

ciężkiej pracy bosmanów, kadr oraz wielu innych osób, któ- 

rzy przygotowali do użytku nie tylko sprzęt, ale również sam 

ośrodek. Dziękujemy także tym wszystkim (rodzicom, przy- 

jaciołom), którzy wsparli nas w różnych dodatkowych dzia- 

łaniach. W szczególności wielkie podziękowania osobom, 

które pomogły nam w działaniach związanych z drugim ob- 

ozem we Wdzydzach. 

Projektem, który na pewno będziemy realizować w przy- 

szłym roku jest szkółka żeglarska, przygotowująca do sa- 

modzielnego  prowadzenia  jachtu  oraz  do   egzaminu   

na patent żeglarza jachtowego. W związku z nią od marca 

będzie odbywał się w Warszawie kurs teoretyczny. Zapisy 

na szkółkę, tak jak i na resztę obozów, wystartują w lutym. 

Chociaż wakacje już się skończyły, a dni są coraz zimniejsze, 

Santa Maria nie zamierza zapadać jeszcze w sen zimowy.  

16 września odbyła się już trzecia edycja Jesiennych Regat 

KŻ „Santa Maria” w Wolicy. Pogoda dopisała! Odbyło się 

6 biegów, a w regatach uczestniczyły 4 załogi. Po szczegó- 

łową relację zapraszamy na stronę SM oraz na facebooka. 

Ponadto, w każdy weekend września i października zapra- 

szamy do Wolicy na pływanie na naszych omegach i opty- 

mistach. Jachty niecierpliwie czekają na żeglarzy! 

W czwartek 23 listopada 2017 o godzinie 19.00 w siedzi- 

bie KIK odbędzie się Walne  sprawozdawcze  zebranie 

KŻ „Santa   Marii”.   Serdecznie    zapraszamy    obecnych 

i przyszłych członków Klubu. 

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do Wolicy! 

www.santa-maria.pl 

www.facebook.com/KlubZeglarskiSantaMaria 

Zarząd KŻ Santa Maria 

Dominik, Andrzej, Robert, Władek, Piotrek 

 
BOSO PRZEZ WDZYDZE 

„Mam na imię Terenia, mam 10 lat. W tym roku byłam już 

po raz trzeci na obozie figielkowym z klubem żeglarskim 

Santa-Maria KIK. Bardzo te obozy lubię, ponieważ dużo pły- 

wamy na łódkach, dobrze się bawimy i mamy świetną kadrę. 

W tym roku komandorem mojego obozu był Wasyl, a kadrą 

Zosia, Basia, Kasia, Zuzia, Jędrek, Stefan i na początku Irek. 

Dwa dni przed końcem obozu, gdy wieczorem kładliśmy się 

spać, rozszalała się okropna burza. Najpierw zerwał się bar- 

dzo silny wiatr. Gdy chcieliśmy zasznurować namiot w ogóle 

nam się to nie udawało. Po chwili przyszła Zuzia z kadry i po- 

wiedziała nam żebyśmy wzięły śpiwory i szybko pobiegły do 

namiotu kadry. Większość z nas miała na sobie piżamy. 

Ja pobiegłam w klapkach, a niektórzy byli po prostu na bo- 

saka. Namiot kadry jako jedyny  przetrwał  ten  huragan,  

bo był inny niż wszystkie i był stabilniejszy. To była taka 

duża, półokrągła dziesiątka z okrągłymi oknami. Kilka minut 

później, kiedy wszyscy byliśmy razem, kadrówka zaczęła 

przeciekać, ponieważ lał już okropny deszcz. Stefan z kadry 

krzyknął, że musimy się ewakuować. Wszyscy pobiegliśmy 

więc na boisko, gdzie nie było dużych drzew, które mogłyby 

na nas upaść. Byłam wtedy bardzo przejęta tym co się dzieje 

i nawet nie zauważyłam kiedy pierwsze drzewa spadły na na- 

sze namioty. Było już zupełnie ciemno. 

Kiedy biegliśmy, wszystko było zalane, a cała jadalnia prze- 

sunęła się na boisko. Kadra kazała nam usiąść na ziemi, żeby 

w nas nie trafiły żadne pioruny. 

Za chwile kadra podjęła decyzję, że musimy w ogóle opuścić 

obóz. Zrobili też bramkę z rąk, taką do liczenia dzieci i spraw- 

dzili, że nikogo nie brakuje. Załadowaliśmy się do obozo- 

wego, siedmioosobowego samochodu w 16 osób! Przez cały 

ten czas jazdy co chwilę się modliliśmy i śpiewaliśmy, choć 

większość z płaczem. Ja sobie też myślałam, że to wszystko 

chyba nie dzieje się na prawdę, że to może jakiś sen. Młodsze 

dzieci bardziej płakały. Ciągle pocieszaliśmy się na wzajem. 

Kadra niosła niektórych na rękach.  Chcieliśmy  pojechać  

do gospodarza, ale na drogę spadło drzewo i zagrodziło 

nam przejazd, a kadra nie chciała, żebyśmy szli przez las. Po- 

jechaliśmy  więc  inną  drogą.  Tam  też  spadło  drzewo   

na drogę, ale na szczęście już na granicy lasu z polem. Wy- 

siedliśmy z samochodu i do najbliższego domu, jakiegoś go- 

spodarstwa agroturystycznego, szliśmy polem, na bosaka, 

w samych piżamach  lub  zwykłych  bluzkach,  w  deszczu,  

a grad bił nas  po  buziach.  Potem  ktoś  mi  powiedział,  

że to nie był grad tylko wielkie krople deszczu i bardzo silny 

wiatr dawały taki efekt. Samochód pojechał po resztę grupy. 

Prawie cała kadra, czyli Basia, Kasia, Zosia, Jędrek i Wasyl 

przyjechali ostatnim transportem. Kierowcą był Stefan. 

Kiedy wszyscy byliśmy już bezpieczni to dostaliśmy herbatę, 

bo wszyscy się trzęśli z zimna. Byliśmy kompletnie przemar- 

znięci. Dwóch chłopaków z kadry wróciło do obozu po śpi- 

wory, ale niebyło ich wystarczająco dużo, żeby wystarczyło 

dla każdego, więc rozłożyliśmy trochę na podłogę, a resztą 

się przykryliśmy. Musieliśmy niestety spać w samej bieliźnie 

no, bo nie mogliśmy spać w mokrych pidżamach, a śpiwory 

były na szczęście suche. 

Kiedy rano się obudziliśmy trzy osoby z kadry: Wasyl, Basia 

i Zosia poszli do obozu zebrać ubrania, które się dało i je- 

dzenie po jedzenie  na  śniadanie.  Kadra  wchodziła  też  

do wody i łapała nasze łódki, które podczas burzy odpłynęły, 

bo zerwała się lina. Jędrek szukał dziecięcych okularów, które 

leżały wcześniej gdzieś przy łóżkach. Tych co mieli wadę 

wzroku bolały oczy. Gdy  wrócili,  komandor  powiedział,  

że z naszego obozu nie zostało nic i że jeszcze dzisiaj je- 

http://www.santa-maria.pl/
http://www.facebook.com/KlubZeglarskiSantaMaria
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dziemy do Warszawy. Wiedzieliśmy, że na pewno żaden na- 

miot już nie stoi na swoim miejscu, a w obozie na pewno leżą 

połamane i powyrywane drzewa. 

Ubraliśmy się w rzeczy, które przynieśli i musieliśmy pójść 

na piechotę do miasteczka, do którego miał przyjechać nasz 

autokar. Niektórzy w ogóle nie mieli na sobie swoich ubrań 

tylko pożyczone i nie mieli butów, bo nie udało się ich zna- 

leźć. 

Nie szliśmy jednak za długo, ponieważ nadjechał pierwszy 

samochód z rodzicami, którzy już dowiedzieli się od kadry 

co się stało. Byli niedaleko na wakacjach i wyjechali  nam  

na spotkanie. Wzięli nasze bagaże i kilkoro dzieci do mia- 

steczka. Potem przyjechali następni rodzice, którzy mieli 

odebrać swoją córkę z obozu dzień wcześniej. Oni też wzięli 

dzieci. Jeszcze potem przyjechali strażacy i pojechali do ob- 

ozu. Podobno oni czyścili drogę z drzew, żeby dało się doje- 

chać do obozu i obozowego samochodu. Ja widziałam 

zwykłych ludzi, którzy swoimi piłami przecinali  drzewa.  

Gdy zrobili co mieli zrobić to w drodze powrotnej wzięli 

ostatnią grupkę dzieci do swojego wozu strażackiego. Całą 

tą przeprawę nazwaliśmy  wspólnie „boso  przez Wdzydze” 

. 

Kiedy wszyscy byliśmy już w miasteczku, rodzice pojechali 

jeszcze do obozu i zebrali to co im się udało: część plecaków, 

menażki, śpiwory, buty, ręczniki. My w tym czasie czekaliśmy 

na zamówiony przez kadrę autokar. Ktoś specjalnie dla nas 

otworzył szkołę, żebyśmy  mogli  spokojnie  poczekać. 

Kiedy przyjechał autokar, zapakowaliśmy do niego wszystkie 

znalezione plecaki i wory z mokrymi rzeczami i ruszyliśmy 

do Warszawy. Wasyl i Zosia jechali naszym obozowym sa- 

mochodem. Podróż się udała i  szczęśliwie  dojechaliśmy 

do Warszawy. Po drodze był oczywiście postój na pizzę. 

Ta pogoda była straszna, ale dzięki temu, że jeszcze nie spa- 

liśmy i że kadra wszystko szybko zorganizowała, nikomu  

nic się nie stało. Bardzo chętnie pojadę w przyszłym roku 

na obóz z Santa-Marią i inne moje koleżanki też.” 

Terenia Wędrychowska 

 
SEKCJA ESPERANTO 

W dniach 13-15 października bieżącego roku odbędą się do- 

roczne Dni Skupienia na Jasnej Górze w Częstochowie pod 

przewodnictwem krajowego Duszpasterza esperantystów 

katolików, księdza Romana Gmyrka. Serdecznie zapraszamy 

do udziału w tym modlitewnym spotkaniu. 

Po przerwie wakacyjnej spotkamy się w piątek 27 paździer- 

nika. Zapraszamy członków Sekcji i miłośników Esperanta. 

Bohdan Wasilewski 

MEDYTACJE Z IKONĄ 

Zapraszamy na medytacje z ikoną. Będzie to 

comiesięczny cykl – zawsze w środy o 18.00. 

W październiku – ikona „Przemienienia”, w li- 

stopadzie – ikona „Deesis”, w grudniu – ikona 

„Zwiastowania” i „Bożego Narodzenia”. 

Czas trwania to około 1 godziny. Rozpoczy- 

namy 25 października. Wstęp wolny dla miłośników piękna 

w obrazie. 

Elżbieta Cyganek 

 
WARSZTATY PISANIA IKON 

Zapraszamy na warsztaty pisania ikon. Warsztaty prowadzi 

Elżbieta Cyganek. Opiekunem duchowym jest ksiądz Tomasz 

Łukasiuk. 

 I stopień – rysunek 

Celem warsztatów rysunkowych jest zdobywanie umiejętno- 

ści manualnych, zrozumienie ściśle określonych zasad ka- 

nonu ikony. Ostatecznym celem jest pomoc przyszłym 

ikonografom w intensywnym przeżywaniu relacji z Bogiem 

poprzez obraz. 

Zagadnienia I stopień I semestr: 

- początek sztuki malarstwo naskalne, 

- wiadomości wstępne historia sztuki, 

- geneza ikony, 

- wprowadzenie materiałów: ołówek, węgiel, gumka, tusz 

(ekspresja), 

- walor – ćwiczenia podstawowe, 

- kompozycja zasady, 

- martwa natura (obserwacja z natury), 

- historia portret klasyczny - rozpis ikonowy, 

- historia geometria oblicza Chrystusa (Mandylion), 

- historia geometria Chrystusa Pantokratora, 

- dłonie, włosy, szaty, 

- perspektywa w ikonie-w odniesieniu do perspektywy 

zbieżnej, barwnej, klasycznej. 

Warsztaty obejmują 49 godzin nauki. Proponowane ćwicze- 

nia będą wykonywane w kolorze techniką jajową-tempe- 

rową. 

Cykl warsztatów I stopnia rusza 3 października. Zajęcia będą 

odbywać się  w  każdy  wtorek  10.00-14.00  w  Sali  KIK  

na pierwszym piętrze w siedzibie Klubu. Wszystkich zainte- 

resowanych prosimy o kontakt ikony@kik.waw.pl. 

 

 II stopień - rysunek, malarstwo 

Na przykładzie ikony "Przemienienie" będziemy poznawać 

wszystkie  elementy rysunkowe malarskie, symbolikę ikony, 

i jej teologiczne znaczenie (1 etap): 

mailto:ikony@kik.waw.pl
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- studium Oblicza Chrystusa, Proroka Eliasza, Mojżesza i 

Apostołów Piotra, Jakuba i Jana, 

- studium ciała - dłoni i rąk, 

- studium szat ikonalnych (specyfiki rysowania i nakładania 

świateł na szatach), 

- studium natury-góry rośliny, sfery. 

Po wstępnych pracach studyjnych rysunkowych i malarskich 

przeniesiemy doświadczenia na deskę. Docelowo będziemy 

pisać ikonę „Przemienienie”. Warsztaty obejmują 49 godzin 

nauki. Uczestnicy otrzymają materiały malarskie potrzebne 

do pracy. 

Ikona „Przemienienia” była w tradycji  Kościoła  pierwszą, 

od której przyszły ikonopis wchodził na drogę duchowości 

malarza sacrum. 

Przez Przemienienie i Zmartwychwstanie Chrystusa otrzymu- 

jemy nie tylko moc stawiania czoła codzienności. Chrystus 

w tym dniu na Górze Tabor przemienił przyblakłą naturę 

ludzką i powierzył jej swoją Boską wspaniałość. Przemie- 

niony Chrystus jest obrazem człowieka zanurzonego w Bo- 

skiej Światłości. To wizja pierwotnego piękna przyszły 

wizerunek Dzieci Bożych. Zapewnienie jest nam dane przez 

samego Chrystusa:  „Sprawiedliwi  zajaśnieją  jak  słońce” 

Mt 13,43, (Wj 33,18), (Wj 33,20-23), (Wj 34,29). 

Cykl warsztatów II stopnia rusza 3 października. Zajęcia 

będą odbywać się w każdy wtorek 17.00-21.00 w klubowej 

bibliotece lub w dużej Sali KIK. Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o kontakt ikony@kik.waw.pl. 

Zapraszamy! 

W części klas 1-3 na- 

uka prowadzona jest 

z wykorzystaniem 

elementów metody 

Marii Montessori. 

Oferujemy zwięk- 

szoną liczbę godzin 

języka angielskiego, 

drugi język wprowa- 

dzamy od czwartej 

klasy. Proponujemy 

też uczniom niestan- 

dardowe sposoby 

rozwijania własnych zainteresowań i talentów, na przykład 

podczas „zielonych szkół”, czy prac nad spektaklami w ob- 

cych językach. 

Uczniowie w ciągu tygodnia mogą wybierać spośród ponad 

20 kółek zainteresowań. Jesteśmy bardzo dumni z unikato- 

wych zajęć muzyki dla starszych klas realizowanych w Zachę- 

cie i Nowym Teatrze. Mamy też ogromne osiągnięcia 

sportowe, a dzieci prócz zajęć z wf-u, mogą uczestniczyć   

w  profesjonalnych   treningach   rolkarskich,   łyżwiarskich  

i narciarskich. 

Elżbieta Cyganek, Krzysztof Sawicki 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 

PRZYMIERZA RODZIN 

Witamy w nowym roku szkolnym! 

Pewnie niektórzy z Was nas znają, inni o nas słyszeli, a mamy 

nadzieję,   że   kolejni   nas   poznają!   Jesteśmy   szkołą,   

w której wiele dzieci pochodzi z rodzin KIK-owskich i Przy- 

mierzowych. 

Szkoła nr 2 Przymierza Rodzin im. księdza Jana Twardow- 

skiego, nazywana „Małym Przymierzem” lub „Biedronkami”, 

mieści się w budynku sióstr franciszkanek na Starym Moko- 

towie, przy ul. Racławickiej 14. Klasy 7-8 mają dla siebie wła- 

sną przestrzeń na Kabatach, przystosowaną do potrzeb 

nastolatków. Jesteśmy szkołą kameralną: w każdym roczniku 

uczą się tylko dwie klasy. Nauczyciele rozpoznają wszystkie 

dzieci i rodziców, dzieci znają się nawzajem. Najmłodsi ucz- 

niowie są otoczeni opieką starszych. Staramy  się  nigdy  

nie tracić z oczu indywidualnych potrzeb dzieci. Zależy nam, 

żeby dobrze się tu czuły. 

 

 

 

 

 

 
Jesteśmy szkołą katolicką, a nad naszym rozwojem ducho- 

wym czuwa ksiądz Jan Konarski, proboszcz parafii św. Mi- 

chała Archanioła. Naszym ogromnym atutem są 

zaangażowani nauczyciele (wielu pracuje w szkole od jej po- 

wstania w 1990 roku!). Zależy nam, aby w naszych podo- 

piecznych rozwijać empatię i chęć działania na rzecz innych. 

Chcemy nie  tylko  uczyć,  ale  też  towarzyszyć  rodzinom  

w wychowywaniu dzieci. 

Serdecznie zapraszamy na nasza stronę internetową 

www.spr.edu.pl  i  do  bezpośredniego  kontaktu  z  nami. 

W 2017 roku rekrutację do pierwszych klas zaczniemy jak 

zwykle w styczniu. 

Marzanna Rymsza 

Dyrektor szkoły 

mailto:ikony@kik.waw.pl
http://www.spr.edu.pl/


Wysokość składek

CZŁONKOWIE UCZESTNICY:

10 zł - Składka miesięczna

Wpłata na cały rok:

Wpłacona do 30 czerwca 2017: 

Wpłacona po 30 czerwca 2017: 

120 zł (60 zł z ulgą 50%)

100 zł  (50 zł z ulgą 50%)

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:

10 zł - Składka miesięczna 

+ 10 zł rocznie na składkę 

członkowską KIK w Pax Romana

Wpłata na cały rok:

Wpłacona do 30 czerwca 2017: 

Wpłacona po 30 czerwca 2017: 

130 zł (70 zł z ulgą 50%) *

110 zł (60 zł z ulgą 50%) *

NOWI CZŁONKOWIE  

(UCZESTNICY):

250 zł - Wpisowe 

10zł - Składka miesięczna

- przysługuje Członkom na
emeryturze, rencie lub w trakcie
studiów (w tym doktoranckich); 

- przysługuje, jeżeli Członkami
Klubu  

są oboje małżonkowie; 

- dotyczy wpisowego
wpłacanego przez jednocześnie
przystępujących do Klubu
małżonków. 

ULGA 50%

Ulgi

- przysługuje młodzieży, pełniącej 
rolę kadry w grupach Sekcji Rodzin, 

Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria 

(wpisanej na listę wychowawców 

tych sekcji) oraz pełniącej rolę 

członków zarządów Sekcji Rodzin, 

Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria 

oraz Sekcji Drum Bun; 

- przysługuje Seniorom powyżej 85 

roku życia. 

ULGA 100%

* Ulga nie dotyczy kwoty 10 zł wpłacanej przez Członków Zwyczajnych 

na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana. 

„Ulg 50%” wynikających z różnych  tytułów nie można łączyć ze sobą. 

ZALEGŁOŚCI 

Wysokość rocznej składki w 

przypadku wystąpienia zaległości to: 

120 zł dla Członków Uczestników 

130 zł dla Członków Zwyczajnych



Czy już opłaciłeś składki członkowskie?

SIEDZIBA  

KIK 

Ważne inwestycje, najem 

dodatkowych pomieszczeń 

w miarę potrzeby.

Składki przeznaczane są na codzienną działalność KIK. Dzięki 
pieniądzom ze składek członkowskich możemy utrzymać siedzibę 

czy organizować spotkania. Stanowią najważniejszy 

składnik klubowego budżetu, dlatego ich regularne płacenie 

traktujemy jako wyraz troski i dbałości o Klub.  

Oto, co przede wszystkim opłacamy ze składek członkowskich: 

WYNAGRODZENIE
PRACOWNIKÓW 

Pracownicy Sekretariatu,

Księgowości, zapewniający
pomoc techniczną etc. 

NAPRAWY 

I REMONTY 

Olejowanie podłóg, obicie
kanap i foteli, malowanie,

naprawa dachu czy
cieknących kranów. 

MEDIA 

Energia elektryczna,

ogrzewanie, woda, wywóz
śmieci. 

OBSŁUGA
PROJEKTÓW 

Ubiegając się o dotacje
musimy do projektu dodać
własny wkład finansowy. 

UTRZYMANIE 

BIURA 

Administracja, sprzątanie,

ubezpieczenie, ochrona,

wyposażenie biura, meble. 

WIELE INNYCH
KOSZTÓW 

Podatki, znaczki pocztowe,

kawa i herbata i tak dalej. 

KOMUNIKACJA 

Druk "Informatora
Klubowego", utrzymanie
strony internetowej, WiFi,
telefon. 

DZIAŁALNOŚĆ
SEKCJI 
Wsparcie dla sekcji,
zespołów i grup
działających w Klubie. 

REPREZENTACJA 

Spotkania robocze z innymi
organizacjami, konferencje,

wyjazdy zagraniczne. 

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?


