ISSN 1731-674X

2018 KWIECIEŃ

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
b

Wydarzenia ostatnich miesięcy, które przyniosły niepokój i podziały w naszym społeczeństwie, pokazują dobitnie jak ważna jest umiejętność rozmowy i dobrego
poznania własnych poglądów. Bez rozmowy z drugą
osobą często nie potrafimy zobaczyć luk w naszym
rozumowaniu ani poznać błędów lub nieścisłości które
popełniamy. W marcu w naszym Klubie odbyło się
spotkanie, które pokazało, że rozmowa między osobami o zupełnie różnych poglądach jest możliwa. Mam
nadzieję, że będziemy częściej takie rozmowy prowadzić po to, aby różnice nie prowadziły do podziałów
ale – przeciwnie – dzięki odkrywaniu wspólnych wartości wzmacniały naszą wspólnotę.
W ostatnim czasie szczególnie dobitnie stawał przed
nami problem stosunków polsko-żydowskich. Poznanie
historii i uczestniczenia społeczności żydowskiej w naszej kulturze jest ważne, a jeszcze bardziej istotne jest
poznanie tego co wydarzyło się między naszymi narodami w XX wieku. Prawda jest potrzebna: możemy być
dumni, poznając historie Polskich Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata, ale dla naszej przyszłości
istotne jest też poznanie prawdy o tych naszych rodakach, którzy ze strachu lub z nienawiści do Żydów
uczestniczyli w zbrodniach nazistowskich a również
przyczynili się do emigracji wielu naszych obywateli
w roku 1968. Jest to ważne nie dlatego by mieć poczucie winy, ale po to by zapobiegać odradzeniu się
w Polsce antysemityzmu, nacjonalizmu i rasizmu.
Dlatego w sposób szczególny zapraszam na spotkanie
z p. Haliną Birenbaum, którą będziemy mieli zaszczyt
gościć w kwietniu w Klubie.
Piszę do Was te słowa w okresie poprzedzającym Triduum Paschalne, wciąż jeszcze mając w pamięci rozważania rekolekcyjne o. Pawła Kozackiego OP, które
były dobrym przygotowaniem do nadchodzących
Świąt. Czekam z radością na spotkanie z Wami w Kościele św. Marcina i wspólne przeżycie Wielkanocnej
Liturgii.

Joanna Święcicka

„PAMIĘTAM SIEBIE Z WARSZAWSKIEGO
GETTA”
W przeddzień 75-tej rocznicy Powstania w Getcie
Warszawskim zapraszamy na spotkanie ze świadkiem
Holocaustu, p. Haliną Birenbaum, polsko-izraelską
poetką i pisarką, byłym więźniem obozów zagłady.
18 kwietnia, godzina 18.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na 4 stronie Informatora.

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Zapraszamy Członków Zwyczajnych KIK.
13 maja, godzina 9.00, siedziba KIK.
Dodatkowe informacje Członkowie Zwyczajni KIK otrzymają
w osobistych zawiadomieniach.
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI
Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

Krystyna Sieroszewska

PONIEDZIAŁEK

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Sekcja
Wschodnioeuropejska

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00

Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

Alicja Gronau-Osińska

DRUGA NIEDZIELA
MIESIĄCA

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

WTOREK
PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU

18.00-20.00

Sekcja Rodzin

Klub Żeglarski
Santa Maria

Dominik Jaraczewski
Zarząd Santa Marii

16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
po wcześniejszym
umówieniu

POZOSTAŁE SPOTKANIA
09.04. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ

godzina 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74

08.04. NIEDZIELA

SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK

20. 04. PIĄTEK

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO

godzina 16.00

siedziba KIK

15.04. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00

ul. Piwna 9/11

26.04. CZWARTEK

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA

godzina 18.00

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
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PRAWDA I POJEDNANIE
SOLIDARITY IN TRUTH
W minionych tygodniach obchodziliśmy rocznicę wydarzeń
Marca ‘68, kiedy to tysiące Polaków żydowskiego pochodzenia zostało zmuszonych do wyjazdu z Polski. Działo się
to niespełna 23 lata po zakończeniu Wojny, w której 90%
polskich Żydów straciło życie. Jest to tym smutniejsze,
że rocznicę przeżywamy w atmosferze rosnącego antysemityzmu.
Nie możemy być wobec tego obojętni. Chcemy dać świadectwo, prawdy i solidarności ze wszystkimi Polakami żydowskiego pochodzenia wypędzonymi z Polski i ich
potomkami. Ze wszystkimi Żydami, którym Polska pod nazistowską okupacją, a niestety często i Polacy, kojarzą się
z tragiczną śmiercią ich bliskich.
Dlatego 11 marca na warszawskim Dworcu Gdańskim, skąd
bez biletu powrotnego opuszczali Polskę jej obywatele
w marcu 1968 r., przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji
pozarządowych i inicjatyw społecznych przedstawili list,
którego treść publikujemy poniżej. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest jednym z sygnatariuszy tego listu,
ogłoszonego w języku polskim, hebrajskim i angielskim.
LIST
Piszemy do Was z Polski.
I z wielu innych miejsc na świecie, gdzie mieszkamy, studiujemy, pracujemy.
My, czyli Polki i Polacy, którzy nie godzą się z tym, jak bieżąca polityka kładzie się cieniem na budowanych przez lata
relacjach polsko-żydowskich. Do Was, czyli do wszystkich
tych, którzy patrzą dziś na Polskę – z niedowierzaniem,
smutkiem czy złością.
Piszemy, bo zależy nam, żebyście wiedzieli, że niezależnie
od tego jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich
władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas wszystkich. Prosimy, choć wiemy, jakie to trudne
– patrzcie na tę bieżącą politykę z dystansem.
W naszym kraju są miliony ludzi, dla których dialog polskożydowski i prawda o wspólnej historii są ważne. Piszemy do
Was jak przyjaciele do przyjaciół. Żebyście wiedzieli,
że jesteśmy – w Polsce i wszędzie tam, gdzie łączy nas nie
tylko historia i korzenie, ale też wspólna codzienność
i przyszłość.
Holokaust był niewyobrażalną tragedią narodu żydowskiego – wielką porażką człowieczeństwa. Dziś, zamiast zachować pokorę i szacunek dla jego ofiar, próbuje się używać
tych tragicznych wydarzeń by nas – Żydów i Polaków –
dzielić.

Przyjęta przez polski parlament ustawa, która przewiduje
karanie pozbawieniem wolności za słowa; wypowiedzi, których celem jest wyparcie udziału Polaków w Zagładzie;
nieprzemyślane działania polityków, które wzbudzają antysemickie nastroje – to wszystko nie dzieje się w naszym
imieniu. Jest nas więcej, ludzi którzy myślą podobnie
jak my, którzy widząc co się teraz dzieje, czują złość.
#SOLIDARITYINTRUTH #PRAWDAIPOJEDNANIE
Możemy czuć gorycz, możemy czuć smutek, możemy czuć
wściekłość, ale wszyscy razem chcemy powiedzieć: dosyć
przemilczania i dosyć dzielenia. Nie pozwolimy zniweczyć
lat pracy nad pojednaniem. Tylko pełna prawda i solidarność może stanowić fundament naszego współistnienia.
Prawda, bo duma z tych Polek i Polaków, którzy heroicznie
pomagali Żydom, nie przesłania nam krzywd, które Żydów
w Polsce spotkały. Również ze strony obywateli naszego
kraju. Chcemy całej prawdy o Holokauście, jakkolwiek nie
byłaby ona bolesna. Pamięć o milionach Żydów, naszych współobywateli, zamordowanych w czasie wojny,
uczy nas wyciągania lekcji ze wspólnej przeszłości.
Tak jak przed laty, dziś też chodzi o solidarność. O solidarność w szukaniu prawdy, o solidarność z potomkami ofiar
Holokaustu, o solidarność z wypędzonymi z domu w 1968
r., o solidarność w obliczu antysemityzmu.
Łączy nas ponad tysiąc lat historii, Żydzi są i byli Polakami
przez setki lat. Tworzyli i tworzą nasz wspólny kraj. Antysemityzm jest wymierzony także w nas, bo jest wymierzony
w ludzi i wolność słowa. Dlatego chcemy powiedzieć głośno
i
stanowczo:
NIE
DLA
ANTYSEMITYZMU.
Nie dla przekłamywania historii.
W tym szczególnym momencie powinniśmy wszyscy zjednoczyć się wokół prawdy o tamtych straszliwych czasach.
Po to, by już nigdy nie mogły się one powtórzyć. Prawda
i solidarność – tylko w ten sposób możemy razem powrócić
na drogę do pojednania, którego oba nasze narody
tak bardzo potrzebują.

LIST DO PIOTRA M.A CYWIŃSKIEGO
Warszawa, 18 marca 2018 r.
Drogi Piotrze,
Piszemy do Ciebie głęboko poruszeni krzywdą, jaka Ciebie,
a także cały Zespół z którym pracujesz, spotyka w ostatnich
tygodniach, w postaci m.in. fali hejtu i bezpodstawnych
oskarżeń. Wiemy, że jesteś w stanie udźwignąć także i ten
ciężar, ale mimo wszystko pragniemy Cię wesprzeć, dodać
otuchy i zapewnić o naszej solidarności z Tobą.
Z podziwem i wielkim uznaniem śledzimy Twoją aktywność,
dwunastoletnie zaangażowanie w mądre kierowanie jakże
trudnym i odpowiedzialnym Miejscem Pamięci o podepta-
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niu ludzkiej godności, straszliwym zaprzeczeniu człowieczeństwa, pamięci o tym, że to „ludzie ludziom zgotowali
ten los” (Z. Nałkowska).
Pamiętamy Piotrze Twój młodzieńczy zapał i ogromną
energię, gdy byłeś prezesem KIK-u, a także bezkompromisowość moralnej oceny dylematów, których nie szczędził
wtedy wartki nurt życia społecznego i politycznego w naszym kraju. Wierzymy, że i dziś, gdy życie społeczne i polityczne zalewa fala złych emocji i nienawiści, gdy niszczone
są fundamenty państwa prawa i łamana konstytucja, nie
zabraknie Ci siły i determinacji w służeniu dobru wspólnemu oraz tworzeniu klimatu dialogu i pojednania.
Serdecznie Cię pozdrawiamy!

SEKCJA RODZIN
Wielkopostny Dzień Skupienia w Laskach
W sobotę 17 marca tradycyjnie spotkaliśmy się w Laskach
na wspólnej modlitwie i rozważaniach Pisma Świętego,
które w tym roku poprowadził ksiądz Tomek Łukasiuk. Była
też okazja do spaceru i rozmowy podczas przygotowanego
przez siostry obiadu. Podczas Mszy świętej dwoje rodziców
przyjęło krzyż Sekcji Rodzin, który już prawie od 40 lat jest
symbolem naszej wspólnoty. Następne spotkanie dopiero
w grudniu, ale już teraz warto zarezerwować czas na to
niezwykłe wydarzenie.

Agata i Krzysztof Strojnowscy
Szkolenie narciarskie na Kasprowym

Twoi Przyjaciele z Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej:
Joanna Święcicka, Maria Borkowska, Ola Brochocka,
Maryna Czaplińska, Kamila Dembińska,
Paweł Broszkowski, Piotr Ciacek, Ignacy Dudkiewicz,
Andrzej Friszke, Kuba Kiersnowski,
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Krzyś Sawicki,
Misza Tomaszewski, Krzysztof Ziołkowski

„PAMIĘTAM SIEBIE
Z WARSZAWSKIEGO GETTA”.
SPOTKANIE Z HALINĄ BIRENBAUM
„Pamiętam siebie z warszawskiego getta” – to spotkanie
z Haliną Birenbaum, polsko-izraelską poetką i pisarką,
niezwykłym świadkiem Holocaustu.
Urodzona w roku 1929, w czasie II wojny światowej przebywała początkowo w getcie warszawskim, a następnie
w niemieckich obozach koncentracyjnych na Majdanku,
Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück oraz Neustadt-Glewe,
gdzie doczekała wyzwolenia w 1945 roku. W 1947 roku
wyemigrowała do Izraela, gdzie mieszka do dziś. W czasie
licznych spotkań z młodzieżą polską, izraelską, niemiecką,
włoską opowiada o swoich obozowych przeżyciach. Jest
autorką kilku książek, a najbardziej popularna z nich, „Nadzieja umiera ostatnia”, została przetłumaczona na 10 języków.
Spotkanie z Haliną Birenbaum – pełną energii, radości,
mądrości, potrafiącą o nieludzkich czasach opowiadać tak,
że widzimy w nich pojedynczych ludzi – na długo pozostaje niezapomnianym przeżyciem.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z tą niezwykłą osobą
do siedziby Klubu Inteligencji Katolickiej w czwartek,
18 kwietnia o godz. 18.

Ewa Teleżyńska-Sawicka, Kasia Zakroczymska,
Paweł Sawicki, Jakub Kiersnowski

W marcowy weekend (9-12 marca) odbyło się trzecie w tym
sezonie szkolenie narciarskie dla czternaściorga dzieci planujących zostać wychowawcami, prowadzone przez Maryjkę Birulę-Białynicką i dwóch instruktorów-rodziców.
Pogody starczyło na dwa dni, ostatniego dnia wiał halny
i na Kasprowym pojeździć się nie dało. Mimo to wszyscy
wrócili bardzo zadowoleni z weekendowego wypadu, zarówno z ćwiczeń, jak i z wolnych zjazdów. Bardzo dziękujemy Maryjce i instruktorom za świetne wyjazdy. Na kolejne
szkolenia zapraszamy już w przyszłym sezonie.

Anna Sikorska
Obóz wachtowych
Dzieci z roczników 2003 i 2004, które w przyszłości chciałyby być kadrami, zapraszamy na obóz wachtowych, który
odbędzie się w dniach 23-31 lipca w Beskidzie Małym.
Obóz będzie intensywnym tygodniem w górach, podczas
którego uczestnicy poważnie się nachodzą. Postawimy nie
tylko na tężyznę fizyczną, ale też na przebudzenie ducha
i umysłu. Wspólna modlitwa, panele dyskusyjne, rozmowy,
spersonalizowane zadania.
„Kursy na wachtowych” organizowane są od kilkunastu lat
we współpracy z grupami bratniego Przymierza Rodzin i są
dobrą okazją do integracji między naszymi środowiskami,
które przecież wyrosły z tego samego drzewa.
Czekamy na zgłoszenia pod adresem wachtowi@gmail.com
Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania.

Wera Góralska, Jan Szypulski „Szepard”, Antek Źrebiec
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SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Paczka dla Rodaków na Wileńszczyźnie
Przeprowadziliśmy kolejną zbiórkę paczek żywnościowych
dla kombatantów, ich rodzin oraz hospicjum. Tegoroczna
zbiórka okazała się kolejnym świadectwem, że nasze środowisko nie jest obojętne na losy naszych Rodaków
na Wileńszczyźnie.

Adresaci paczek

Dojechaliśmy! Na zdjęciu od lewej: Marek Kielanowski, przewodniczący
Sekcji, Kasia Materkowska, sekretarz Sekcji, Basia Kielanowska, Pani Franciszka, która pomagała w rozwożeniu prezentów i Pan Edmund Szot
ze Związku Kombatantów Armii Krajowej w Wilnie.

Więcej zdjęć z tego przedsięwzięcia znajda Państwo
na naszym profilu Facebooku: www.facebook.com/swkik/.
Tam też jest wzruszający film z chwili przekazywania paczek.

Choć początkowo akcja nie była tak popularna, jak w minionym roku i musieliśmy wydłużyć termin przyjmowania
paczek, to ostatecznie udało się przekazać potrzebującym
ponad 80 paczek, w tym 32 paczki zebrane w Zespole Szkół
Katolickich w Podkowie Leśnej – serdecznie dziękujemy
za pomoc Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Dąbrowskiemu.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce pana Marcina
Kowalczyka, współwłaściciela firmy ECO TAXI, który użyczył
nam samochodu do przewozu paczek. Dziękujemy również
z całego serca wszystkim, którzy przygotowali paczki lub
dokonali wpłat na ten cel! Specjalne podziękowania składamy Księdzu Tomkowi, który zapewnił nam wspaniałą
pogodę i dobre warunki drogowe, choć prognozy na to nie
wskazywały...
Dystrybucją paczek wśród potrzebujących na wileńszczyźnie zajął się Związek Kombatantów Armii Krajowej w Wilnie,
Samorząd Rejonu Wileńskiego, oraz wolontariusze z zaprzyjaźnionego z nami zespołu muzycznego „Randeo Anima”.

Na ręce Przewodniczącego otrzymaliśmy piękne podziękowania dla całej Sekcji Wschodnioeuropejskiej za przekazane
paczki i dar serca. My również wszystkim ofiarodawcom
serdecznie dziękujemy.
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Wyprawa na Zakarpacie i do Lwowa
Mamy już pełną listę, więc przyjmujemy już tylko zapisy
na listę rezerwową.
Przypominamy osobom, które się zapisały i otrzymały potwierdzenie o wpłacie zaliczki do 6 kwietnia br.
Dzieci Bohaterów
Jak co roku przygotowujemy przyjazd dzieci z Ukrainy, których rodzice zginęli na Wschodzie. Jak zwykle prosimy
o wsparcie finansowe, które zarówno dla Sekcji jak i dla
tych dzieci jest bardzo cenne. Pomimo iż gościliśmy już
ponad setkę dzieci, to niestety nasze działania nadal są
aktualne i potrzebne. Przyjazd planowany jest na połowę
maja. 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”. Chętnie przyjmiemy również pomoc związaną z organizacją ciekawych atrakcji
dla dzieci – wyjść do różnych miejsc rozrywki, warsztatów
itp. Zainteresowanych pomocy przy tym projekcie zachęcamy do kontaktu pod adresem sw@kik.waw.pl.
Białoruś – poszukiwani wolontariusze!
W dniach 11-24 sierpnia po raz kolejny będziemy gościć
młodzież z białoruskiego Niezależnego Liceum Humanistycznego imienia Jakuba Kołasa w Mińsku. Już teraz zachęcamy do zgłaszania się do wolontariatu podczas tej
dwutygodniowej wizyty – żeby przygotować taką wizytę dla
ok 100 osób potrzeba naprawdę wiele pracy. Chętnie zaczniemy współpracę z wolontariuszami już wiosną. Wystawiamy zaświadczenia o wolontariacie i odbyciu praktyk,
ale przede wszystkim gwarantujemy kontakt z niesamowitymi młodymi ludźmi z Białorusi!
Jeśli natomiast są Państwo przedstawicielami instytucji,
która chciałaby przyjąć młodzież u siebie – prosimy o kontakt. Chcemy pokazać młodym Białorusinom ciekawe muzea, instytucje kulturalne i edukacyjne, a także inne
związane z wartościami demokratycznymi oraz innowacjami. Prosimy o kontakt pod adresem: sw@kik.waw.pl.

Katarzyna Materkowska, Marek Kielanowski

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Siostra Beata Husakiewicz (ze zgromadzenia Sióstr
od Aniołów), pracująca na Ukrainie, prosi o pomoc dla Sanatorium Psychoneurologicznego w Zabołotnem koło Winnicy. Sanatorium przyjmuje na dwumiesięczne lub
trzymiesięczne turnusy rehabilitacyjne około setki dzieci
opóźnionych w rozwoju, często z domów dziecka lub biednych rodzin. Pracownicy borykają się z kłopotami finansowymi, trudno im wyposażyć odpowiednio dzieci. Będziemy
mieli w czasie wakacji okazję transportu do Kamieńca Po-

dolskiego, gdzie pracuje siostra Beata, i bardzo prosimy
w imieniu Sanatorium o:
• materiały do ogólnego rozwoju – gry, kolorowanki,
łamigłówki, puzzle itp. (bez polskich napisów);
•

rajtuzy (rozmiar 18-20), skarpetki (rozmiar 14-20);

•

bielizna (6-8 lat);

•

dresy, głównie spodnie dresowe (5-11 lat);

•

obuwie na zmianę, np. tenisówki (rozmiar 26-38).

Jeśli ktoś chciałby przekazać coś z tych rzeczy, choćby
po własnych dzieciach lub wnukach, prosimy przynieść je
do sekretariatu Klubu na ręce Marii Kazimierczyk. Zbiórkę
będziemy też prowadzić na majowym Zebraniu Walnym.
Przyjmujemy także pomoc finansową dla Sanatorium.

Krystyna Engelking

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA
Ahoj!
Dużo się działo w tym miesiącu, oj dużo – ale wszystko
pozytywne.
Rozpoczęliśmy otwarcie sezonu żeglarskiego (10-11 marca)
istną ucztą dla żeglarzy…. mianowicie na skutym lodem
Zegrzu przez dwa dni śmigaliśmy na bojerach (zdjęcia, filmy
na Facebooku Santa Marii)! Ponadto otworzyliśmy ośrodek,
sprawdziliśmy jak przetrwał zimę i przewieźliśmy dwa jachty
na Krakowiaków, gdzie już trwają prace remontowe. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli i wspólnie z nami
się bawili.

2018 KWIECIEŃ

Ponadto pierwszego marca – tradycyjnie w czwartek
o 20.00 ruszyły zapisy na obozy – których razem ze szkółką
żeglarską będzie w tym roku łącznie 9 – uczestników zgłosiło się 310! Bardzo nas to cieszy i już pełną parą toczą się
organizacyjne aspekty obozów.
Ruszyły zapisy na odpracowywanie godzin bosmańskich,
które już się rozpoczęły. Serdecznie zapraszamy wszystkich
uczestników tegorocznych obozów SM! Więcej szczegółów
na stronie Santa Marii. Zachęcamy także wszystkich pozostałych do przybycia i pomocy! Umawiać się należy z Piotrkiem Boguckim bądź Dominikiem Jaraczewskim.
Przypominamy, że na stronie zapisy.santa-maria.pl jest
zakładka oddzielna na zapisy na odpracowanie godzin.
Ponadto wszyscy, którzy w zakładce Obozy są na zielonym
tle, powinni dostać informację mailową o dalszych działaniach. Do niektórych osób wiadomości te nie podochodziły
z różnych względów (kontakt był nawiązywany inaczej),
mimo to prosimy także sprawdzić skrzynkę „spam” oraz
pojemność swojej skrzynki – częsty błąd o braku miejsca
u odbiorcy. Prosimy także o obserwację czy ktoś nie zrezygnował i w związku z tym nie nastąpiła zmiana pozycji
uczestnika – w tym wypadku także powinien przyjść mail.
Dodatkowo Dominik i Jerzyk uczestniczyli w bardzo ciekawej konferencji w Gdańsku na Akademii Morskiej pt. „Podstawy bezpiecznego żeglowania”, co jest najważniejszym
tematem związanym z żeglarstwem i czerpaniem z niego
radości.
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wym sercu i w poczuciu troski o podwładnych poprosił
Jezusa, by uzdrowił jego bliskiego śmierci sługi. Wysłał
do Niego starszyznę żydowską. Lecz zanim Jezus doszedł
do domu wyszedł Mu na przeciw i wypowiedział słowa,
które weszły do naszej modlitwy codziennej: „Panie nie
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko
słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa”. W każdej z opowiedzianej historii to wiara proszącego sprawiła, że Jezus
odpowiedział na prośbę.

W inscenizacji pięknie odegraliśmy wszystkie role, a każdemu cudowi towarzyszyła radosna piosenka: „Alleluja,
amen!”.

Przypominamy o możliwości udziału w kursie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR) na wodzie oraz organizowanym w dniach 6-18 czerwca rejsie morskim Santa Marii –
po Bałtyku do Szwecji. Szczegóły na Facebooku –
www.facebook.com/KlubZeglarskiSantaMaria, stronie –
www.santa-maria.pl, tablicy w KIK-u oraz u Tygrysa
(607969180).

Z żeglarskim pozdrowieniem Zarząd KŻ Santa Maria
Dominik, Tygrys, Władek, Piotrek

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
W marcu podczas Spotkań w Nazarecie przypomnieliśmy
kilka z cudów, jakie uczynił Pan Jezus w ciągu swojej wędrówki i nauczania. Pierwszym z nich było przywrócenie
do życia zmarłej córeczki Jaira – przełożonego świątyni.
„Talita kum”, słowa Jezusa sprawiły, że dziewczynka już
opłakiwana przez płaczki, wstała i chodziła. Bartymeusz
był żebrakiem, który przy drodze do Jerycha oczekiwał
na przyjście Pana Jezusa. Gdy się o nim dowiedział, zaczął
głośno domagać się uwagi Mesjasza. Natarczywość wołania
nie pozostała bez odpowiedzi. Jezus zawołał żebraka
i spełnił jego prośbę o przywrócenie wzroku. Setnik o pra-

Po przekąsce odbyły się zabawy muzyczno-ruchowe,
w których na dźwiękowe sygnały wykonywaliśmy czynności
z opowiadania i inscenizacji. A na zakończenie dzieci usłyszały krótką bajkę dla ducha o trzech drzewach, które marzyły o wielkiej przyszłości. Życie nie do końca spełniło
ich plany. Jednak dodało im wartość, której drzewa
nie przewidziały. Pierwsze chciało zostać skrzynią na klejnoty, ale stolarz zrobił z niego koryto dla zwierząt, a to w nim
został ułożony nowonarodzony Jezus. Drugie marzyło,
by stać się potężnym statkiem, a tymczasem zostało łódką,
z której Pan Jezus uspokoił burzę. Trzecie chciało wyrosnąć
na najwyższe na wzgórzu, tymczasem szybko je ścięto i po
latach wykonano krzyż, na którym zawisł Pan Jezus. Zatem
jeśli myślicie, że w waszym życiu nie wszystko idzie po waszej woli, wiedzcie, że Bóg ma dla was plan. Jeśli Mu zaufacie, obdarzy was hojnie.

Alicja Gronau-Osińska, fot. Dominika Kaliszewska
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SEKCJA ESPERANTO

PAX ROMANA W POLSCE

14 kwietnia 2018 roku mija 101. rocznica śmierci twórcy
esperanta Ludwika Zamenhoffa. Nawiedzimy, jak każdego
roku, miejsce Jego spoczynku na cmentarzu żydowskim
przy ul. Okopowej.
Na spotkanie kwietniowe zapraszamy w piątek 20 kwietnia.

SIIAEC
International Secretariat
for Catholic Engineers,
Agronomists
and Industry Officials

Bohdan Wasilewski

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska powie homilię na comiesięcznym pierwszoponiedziałkowym nabożeństwie
ekumenicznym. Będzie to jednak w kwietniu wyjątkowo
poniedziałek drugi, dzień miesiąca dziewiąty (godz. 18.00
jak zawsze). Miejsce: tym razem świątynia ewangelickoreformowana przy al. Solidarności 74.

Jan Turnau

MAM POMYSŁ 2017/2018
Dni są coraz cieplejsze i dłuższe. To znakomity czas na szukanie inspiracji. Konkurs „Mam Pomysł” jest szansą dla
młodzieży na znalezienie wsparcia w realizacji własnych
inicjatyw. To wy planujecie swoje własne działania wolontaryjne. Pomagajcie innym i równocześnie rozwijajcie swoje
pasje.
W marcu w kinie Kinoteka odbyła się premiera etiudy filmowej „Landszaft”. Zespół młodzieżowy przygotował
i wyświetlił swój film w ramach konkursu. Wspieraliśmy
również dwa festiwale artystyczne: Festiwal Artystyczny
Zamoyskiej Awangardy oraz Kulturalny Festiwal Artystyczny
Sobieskiego. Obie imprezy były przygotowane przez młodzież licealną w szkołach. Jeden z zespołów zorganizował
konkurs recytatorski prozy pokolenia „Kolumbów”. Harcerze przeprowadzili rajd miejski na Pradze Południe, w który
zaangażowali mieszkańców.
Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń. Dziękujemy za wszystkie złożone dotychczas projekty. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem
zaangażowania oraz kreatywności zespołów młodzieżowych, które zgłosiły się do nas.
Zapraszamy do udziału. Wszystkie potrzebne dokumenty
znajdują się na stronie: www.kik.waw.pl/projekty/mampomysl2/.
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl,
www.facebook.com/mampomysl
Czekamy na was! Zgłaszajcie swoje pomysły!

Jerzy Biderman, doradca projektowy

Szanowni Państwo,
Już tylko dni pozostały do otwarcia naszej warszawskiej
konferencji Pax Romana. Poniżej podajemy główne punkty
programu, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Pozostałe punkty, których tu nie ma, dotyczą spraw
organizacyjnych sekretariatu SIIAEC Pax Romana.
Przypomnę, że SIIAEC to międzynarodowy sekretariat
Pax Romana, który skupia inżynierów, ekonomistów i specjalistów rolnictwa. Nasz Klub uczestniczy w jego pracach
od kilku dziesięcioleci. Konferencja odbywać się będzie
w języku angielskim.
Przewidujemy niedrogie noclegi w hostelu położonym niedaleko miejsca konferencji (Centrum Caritas – Okopowa 55)
mieszczącym się przy ul. Smoczej i oddalonym od Caritas
o około 500 m. Przy hostelu jest kafeteria, gdzie można
zjeść śniadanie. Ceny posiłków w czasie konferencji w Centrum Caritas: śniadanie – 20 zł; obiad – 30 zł, kolacja w restauracji – 40 zł.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji lub jej części
prosimy o rejestrację do 15 kwietnia. Osoby, które potrzebują noclegu w Warszawie prosimy o kontakt.
Kontakt w sprawie organizacji i sprawach organizacyjnych:
Jan Murawski: jan.murawski@kik.waw.pl lub telefon:
515 782 516.
Piątek, 20 kwietnia
16:45 Otwarcie i modlitwa na rozpoczęcie
17:00-18:00 ks. profesor Paul M. Zulehner - Emerytowany
profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego: „Nowe bukłaki
na młode wino – nowe czasy w Kościele katolickim”. Wykład i dyskusja.
18.15-19:15 ks. profesor Alfred M. Wierzbicki – kierownik
katedry etyki na KUL: „Aktualna sytuacja i rola Kościoła
katolickiego w Polsce”. Wykład i dyskusja.
19:30 Kolacja w restauracji. Spacer po mieście.
Sobota, 21 kwietnia
08:00-8:45 Śniadanie.
08:50 Modlitwa poranna i wprowadzenie do programu
spotkania.
09:00-09:50 Jacek Cichocki – były minister spraw wewnętrznych i administracji,
były szef kancelarii premiera Tuska: „Migracje w perspektywie chrześcijańskiej”. Wykład i dyskusja.
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10:00-11:30 Róża Thun – posłanka do Parlamentu Europejskiego i Lukas Mandl – poseł do Parlamentu Europejskiego
z Austrii: „Unia Europejska i nowa wizja Europy w perspektywie chrześcijańskiej. Mozaika tożsamości europejskich
i wyzwania przy budowaniu braterskiej wspólnoty narodów”. Dwugłos. Wykład i dyskusja.
11:30-12:00 Przerwa na kawę.
12:00-12:50 Dalszy ciąg dyskusji.
13:00-14:00 Obiad.
14:30-17:00 Forum popołudniowe.
Oświadczenia przedstawicieli Pax Romana na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach europejskich dotyczącej nacjonalizmu i populizmu – Przedstawiciele Ukrainy,
Katalonii (nadal należącej do Hiszpanii) i Wielkiej Brytanii
oraz wystąpienie pana Philippe Grolleau z Rady Europy.
Poza tym, odtworzone zostaną przesłania prezydenta Pax
Romana Kevina Aherna (USA) oraz przedstawiciela włoskiego MEIC.
17:30 Zakończenie konferencji i przejazd do siedziby KIK.
18:00 Wizyta na Starym Mieście i wspólna kolacja w restauracji.

Paweł Broszkowski i Jan Murawski

„MOJA ARKA” KSIĄŻKA JANA TURNAUA

28 marca nakładem Wydawnictwa Agora ukazała się nowa
książka Jana Turnaua "Moja Arka".
Jan Turnau to jeden z najbardziej znanych świeckich głosicieli Ewangelii, ekumenista i biblista, znany czytelnikom
Informatora KIK jako Zwariowany Ekumenista oraz członek
honorowy warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej,
słynny Jonasz z Arki Noego w „Gazecie Wyborczej”.
Niniejszy tom to bogaty zbiór najcelniejszych i najciekawszych wpisów z bloga autora, prowadzonego już od
12 lat. Czytelnik znajdzie tu 150 haseł swoistego alfabetu
Turnaua, które stanowią pasjonujący przewodnik po współczesnym świecie wartości katolickich i ekumenicznych, których autor jest znawcą i krzewicielem.
W książce znajdują się również dwa obszerne wywiady
z autorem – Doroty Wodeckiej i Konrada Sawickiego,
w których opisuje on swoją drogę życiową, od przedwojnia
w rodzinnym majątku rodziców, przez okupacyjne dramaty
i pierwszą pracę na rzecz PAX-u, po fascynującą przygodę
intelektualną i obywatelską, jaką była długoletnia praca
w miesięczniku „Więź” pod kierunkiem Tadeusza Mazowieckiego.
Dzięki temu w „Mojej Arce” znaleźć można nie tylko autorskie interpretacje kwestii biblijnych i dotyczących codziennego praktykowania wiary katolickiej, ale i bogatą galerię
słynnych postaci powojennego intelektualnego, religijnego
i politycznego życia Polski – i to także od nieznanej strony
anegdotycznej, bo poczucie humoru autora nie ustępuje jego wiedzy teologicznej.

Joanna Batorska, Wydawnictwo Agora

FUNDACJA IM. KS. STEFANA NIEDZIELAKA
Stało się już tradycją współorganizowanie z Politechniką
Warszawską, Zespołem Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu koło Zamościa, Archikonfraternią Literacką
i znaczną pomocą Instytutu Geologicznego w Warszawie
wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży ze szkół z Polski
i Litwy. Podczas ostatniego posiedzenia zarządu Fundacji
im. Ks. St. Niedzielaka omawiano sprawy organizacyjne
i plany tej wymiany, jak również zastanawiano się nad
pozyskiwaniem środków na ten szlachetny cel.
W trakcie dyskusji ustalono, że wymiana młodzieży z Polski
i Litwy jest możliwa do zrealizowania w czerwcu ze względu
na kończący się rok szkolny w szkołach litewskich.

Ludwik Pawłowski
Pochylając się nad Tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego,
życzymy błogosławionych, spokojnych, radosnych
i pełnych nadziei w Panu Świąt
oraz obfitości łask dla umiłowanych Darczyńców

Za Zarząd Fundacji
Jadwiga Hermaszewska

Wiemy, że Klub może liczyć na swoich Członków
i Przyjaciół, dlatego zwracamy się do Państwa o pamięć
przy składaniu deklaracji podatkowych za rok 2017
i przekazanie 1% podatku na cele statutowe KIK!
Dzięki tym środkom możemy jeszcze więcej!

KRS 0000034785

Dziesiątki inspirujących spotkań • Różnorodna praca 15 sekcji •
Innowacyjne projekty • Obozy i wyjazdy • Siedziba zawsze otwarta
dla wszystkich Członków • Biuro czynne 60 godzin w tygodniu •
Zgrany zespół pracowników • Prace, ulepszenia, remonty

