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„ŻYCIE POD PRĄD” I AŻ DO KOŃCA 
Spotkanie o życiu i osobie księdza  

Jana Kaczkowskiego. 

Czwartek, 10 maja, godzina 19.00, siedziba KIK. 

Więcej informacji na 9. 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 osobnych zawiadomieniach. 

 

SPOTKANIE Z JACKIEM CZAPUTOWICZEM 

MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH RP 
O polityce zagranicznej RP w 14-tą rocznicę przystą-

pienia Polski do Unii Europejskiej. 

Wtorek, 15 maja, godzina 18.00, siedziba KIK.  

Więcej informacji na 3. stronie Informatora 

 

WYBORY SAMORZĄDOWE JESIEŃ 2018: 

JAK BYĆ WYBORCĄ, 

A NIE TYLKO ZAGŁOSOWAĆ? 
Spotkanie z Różą Rzeplińską z portalu  

mamprawowiedziec.pl. 

Środa, 23 maja, godzina 18.00, siedziba KIK. 

Więcej informacji na 3. stronie Informatora 

 

POMOC HUMANITARNA 
Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych 

i gotowych zaangażować się w działania Klubu.  

Wtorek, 29 maja, godzina 18.00, siedziba KIK. 

Więcej informacji na stronach 3-5 Informatora 

 

„SZCZĘŚLIWE ŻYCIE” 
Opowieść o księdzu Tadeuszu Federowiczu. 

Środa, 6 czerwca, godzina 18.00, siedziba KIK. 

Więcej informacji w czerwcowym Informatorze 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

W tym roku w maju odbędzie się Walne Zebranie 

naszego Klubu, na którym będziemy dyskutować 

i podejmować decyzje o dalszej drodze naszej 

wspólnoty i zastanawiać się jak najlepiej realizować 

cele, które zostały nam zadane przez naszych zało-

życieli. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, 

jak najlepiej działać dla dobra naszej Ojczyzny, jak 

budować dobro wspólne, i jak działać dla dobra lu-

dzi dotkniętych przez los, uchodźców, ofiar wojen 

i biedy. Dobrym przygotowaniem do takiego pa-

trzenia na świat i na nasze powołanie są słowa pa-

pieża Franciszka, jego adhortacje i encykliki.  
 

Zaraz po Walnym Zebraniu będziemy gościć w Klu-

bie min. Jacka Czaputowicza. Dziękuję Ministrowi 

za przyjęcie zaproszenia, a członków Klubu zapra-

szam do wspólnej rozmowy. 
 

Z radością przyjęłam wiadomość o tym, że Marta 

Titaniec, od dawna członek KIK-u, ogromnie zaanga-

żowana w działania pomocowe dla ofiar działań wo-

jennych i katastrof ekologicznych,  będzie 

organizować humanitarne inicjatywy wykorzystując 

potencjał naszej wspólnoty. Witaj, Marto! 
 

Zachęcam Was gorąco, do zgłaszania propozycji 

działań w ramach Klubu, działań, w które chcieliby-

ście się zaangażować. Maj jest takim dobrym czasem 

aby zgłoszone pomysły przygotować tak, by rozpo-

cząć ich realizację po wakacjach.  
 

Maj jest dla mnie takim miesiącem, który niesie 

ze sobą nadzieję, zapowiada rozkwit i przynosi ra-

dość. Mam nadzieję, że rozpoczynający się długi 

weekend majowy będzie dobrym czasem i da nam 

okazję by przygotować się do naszych obowiązków 

i wyzwań, które stają przed nami.  
 

Życzę Wam wszystkim (i sobie) pogody ducha i ra-

dości ze spotkania z drugim człowiekiem. 
 

Joanna Święcicka 
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI  

Sekcja Rodzin  
Karolina Bielecka-Komosa  

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 
16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 
Krystyna Sieroszewska PONIEDZIAŁEK 

po wcześniejszym 

umówieniu 
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 

Klub Żeglarski 

Santa Maria 

Dominik Jaraczewski 

Zarząd Santa Marii 

WTOREK 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

18.00-20.00 

 
PRZERWA MAJOWA:  

KLUB BĘDZIE NIECZYNNY W DNIACH 01-06.05. 2018 R. ORAZ 31.05-03.06.2018 R. 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
07.05. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Małachowskiego 

27.05. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK  

11.05. PIĄTEK 

godzina 16.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

20.05. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 

24.05. CZWARTEK 

godzina 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, PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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SPOTKANIE 

 Z MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH 

JACKIEM CZAPUTOWICZEM 
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 

z Ministrem Spraw Zagranicznych 

panem Jackiem Czaputowiczem. Spo-

tkanie będzie miało formę rozmowy  

o aktualnych priorytetach polskiej 

polityki zagranicznej, o roli Polski 

w Unii Europejskiej i szerzej  

w polityce światowej. 

 
fot. msz.gov.pl 

Spotkaniem z Panem Ministrem organizujemy w ramach  

obchodów 14. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Euro-

pejskiej, która to rocznica przypada 1 maja. 

Zapraszamy do siedziby KIK przy ul. Freta 20/24A 

we wtorek, 15 maja o godzinie 18.00. 

Prezydium Zarządu KIK 

 

 

WYBORY SAMORZĄDOWE JESIEŃ 2018: 

JAK BYĆ WYBORCĄ, 

 A NIE TYLKO ZAGŁOSOWAĆ? 
 

Zapraszamy na spotkanie z Różą Rzeplińską (prezeską Sto-

warzyszenia 61, portal mamprawowiedziec.pl), która opo-

wie jak możemy włączyć się w przygotowanie 

i przeprowadzenie wyborów samorządowych, wykorzystu-

jąc możliwości nowej ordynacji wyborczej. 
 

 
 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie KIK przy ul. Freta 

20/24A w środę, 23 maja o godzinie 18.00. Spotkanie  

poprowadzi Jacek Cichocki. 

Zapraszamy!  

Jacek Cichocki i Prezydium Zarządu KIK 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU KIK 
 

Szanowni Państwo! 

Kadencja Zarządu KIK 206-2018 dobiega końca. 13 maja br. 

odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Klubu Inteligencji Katolickiej, podczas którego, zgodnie 

ze statutem KIK, Członkowie Zwyczajni dokonają wyboru 

nowych władz Klubu. 
 

W imieniu ustępującego Zarządu chciałbym serdecznie 

podziękować Państwu za minione dwa lata wspólnej pracy 

na rzecz naszej Klubowej wspólnoty. Był i jeszcze jest to 

czas bardzo intensywnej pracy na wielu różnych płaszczy-

znach. O większości najistotniejszych wydarzeń staraliśmy 

się informować Członków Klubu za pośrednictwem Infor-

matora Klubowego, newsletterów oraz mediów społeczno-

ściowych. O wszystkim, choć w dużym skrócie, można 

również przeczytać w sprawozdaniach zamykających każdy 

rok kadencji.  
 

Szanowni Państwo! 

W imieniu Zarządu KIK mam przyjemność poinformować, 

że od maja br. rozpoczynamy w Klubie nowy kierunek dzia-

łań. Będą to działania w zakresie szeroko rozumianej po-

mocy humanitarnej poza granicami Polski.  
 

Sytuacja międzynarodowa, liczne zaangażowanie wielu 

Członków Klubu w pomoc ofiarom wojen i klęsk żywioło-

wych, jednoznaczna nauka Kościoła, tak istotnie podkreśla-

na przez papieża Franciszka, etos Klubowy, a nade wszystko 

powinność wynikająca z naszej chrześcijańskiej i katolickiej 

wiary, stoją u podstaw podjęcia przez Klub, w sposób sys-

temowy, działań mających na celu profesjonalną pomoc 

w różnych rejonach świata, dotkniętych konfliktami zbroj-

nymi czy kataklizmami, jak również pracę edukacyjną w tym 

zakresie tu na miejscu, w Polsce. Mamy przekonanie, 

że działalność ta wzbudzi szerokie zainteresowanie oraz 

zaangażowanie członków Klubu. 
 

W tym miejscu w imieniu Zarządu Klubu chciałbym bardzo 

serdecznie przywitać Martę Titaniec, która przyjęła nasze 

zaproszenie do pokierowania Klubowymi działaniami hu-

manitarnymi.  
 

 
fot. Paweł Kęska 

Marta Titaniec jest absolwentką politologii na Uniwersyte-

cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, człon-

kiem zwyczajnym KIK-u i członkinią Zespołu Laboratorium 

„Więzi”. Od 2000 roku jest sekretarzem generalnym Polskiej 

Rady Chrześcijan i Żydów, należącej do Międzynarodowej 

Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). W latach 2010-2018 była 

kierowniczką działu projektów zagranicznych w Caritas 

Polska. Dodatkowo od 2010 jest współorganizatorką euro-

pejskich warsztatów dot. budowania pojednania na bazie 

przeszłości naznaczonej przemocą, razem z Fundacją św. 

Maksymiliana Kolbe z Niemiec. W latach 2015-2018 była 

http://mamprawowiedziec.pl/
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i jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego kolejno 

X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Od 2016 roku Marta jest 

członkinią Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy 

Ministrze Spraw Zagranicznych, a od 2017 roku członkinią 

Rady Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego 

i wiceprezesem Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieź-

nie. 
 

Marto, bardzo się cieszymy, że dołączyłaś do Zespołu Klu-

bowego, i że wspólnie będziemy prowadzić Klub po no-

wych drogach i bezdrożach. 
 

W imieniu Zarządu KIK, 

Jakub Kiersnowski – sekretarz 

 

DZIAŁALNOŚĆ HUMANITARNA W KIK 
 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie rozpoczął  

w kwietniu realizację projektu medycznego pn. „Pomoc 

medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdy-

stanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych RP i potrwa do końca 2019 r. Wartość 

dofinansowania wynosi 2 100 000 zł. 
 

Partnerem jest Stowarzyszenie STEP-In, które powstało 

na bazie działalności w Kurdystanie Wyższej Szkoły Opieki 

Zdrowotnej i Pracy Społecznej im. św. Elżbiety z Bratysławy, 

która działa w Irackim Kurdystanie od października 2014 r. 
 

Potrzeba realizacji projektu wynika z pojawiających się 

zdrowotnych konsekwencji długotrwałego konfliktu w Iraku 

i Syrii dla przesiedlonych wewnętrznie (IDPs), uchodźców  

i biedniejącej społeczności lokalnej. W regionie Dohuku jest 

ok. 600 tys. IDPs, żyjących w 27 obozach, w regionie Erbilu 

prawie 300 tys. Zauważalnym problemem stało się naduży-

wanie antybiotyków, prowadzące do uodpornienia, 

co skutkuje trudnością z wyleczeniem choroby, w konse-

kwencji śmiercią pacjenta oraz rozprzestrzenianiem się 

chorób, szczególnie kiedy dotyczy to społeczności żyjących 

w obozach.  
 

Drugim poważnym problemem jest zdiagnozowany prze-

wlekły zespół bólowy wśród IDPs i uchodźców. Spowodo-

wany jest długotrwałym przebywaniem w trudnych 

warunkach bytowych (życie w namiotach, niewłaściwe ży-

wienie), co skutkuje osłabieniem organizmu. Na to nakłada 

się przebyta trauma ucieczki i niepewność. Osoby tym do-

tknięte będą miały trudności z odnalezieniem się w życiu, 

znalezieniem pracy, do czego namawia się obecnie IDPs, 

by próbować wracać do normalnego życia. 
 

Założeniem jest rozszerzenie dotychczasowych usług 

świadczonych od kilku lat przez Szkołę w regionie Dohuku  

i Erbilu dla IDPs, uchodźców i biednej społeczności lokalnej 

o badania mikrobiologiczne, usługi fizjoterapeutyczne  

i prewencję zdrowotną. Obecnie widać konsekwencje dłu-

gotrwałego życia w niesprzyjających warunkach bytowych, 

co w połączeniu z przeżytą traumą skutkuje pojawieniem 

przewlekłym zespołem bólowym. Efektem jest obniżona 

sprawność społeczna i zawodowa do prawidłowego funk-

cjonowania.  

Partner lokalny w obu lokalizacjach w Dohuku i Erbilu pro-

wadzi kliniki stacjonarne oraz w Dohuku mobilną, które 

świadczą pomoc medyczną dla wszystkich grup: IDPs, 

uchodźców oraz społeczności lokalnej. Dohuk jest na dru-

gim miejscu a Erbil na trzecim pod względem liczby przyję-

tych IDPs. W wyniku kilkuletniej pracy klinik stwierdzono, 

że obok standardowego leczenia potrzeba wprowadzić 

badania mikrobiologiczne, fizjoterapię oraz prewencję 

zdrowotną. Masowe uodpornienie na leki uniemożliwia 

postawienie właściwej diagnozy i leczenia, przez co stan 

zdrowia ulega sukcesywnemu pogorszeniu. Dzięki badaniu 

mikrobiologicznemu, zostaną dobrane właściwe leki, 

co zapewni efekty leczenia. Większość dotychczasowych 

pacjentów cierpi na przewlekły zespół bólowy, gdzie fizjo-

terapia stanowi integralny i niezbędny element leczenia, 

obok farmakologicznego, bez którego niemożliwy jest peł-

ny powrót pacjenta do zdrowia. Beneficjenci, często niewy-

kształceni nie doceniają prewencji zdrowotnej, przez 

co stają się ofiarami epidemii.   
 

Beneficjentami projektu będą 3 grupy ludzi: IDPs zamiesz-

kujący region Dohuk tj. jezydzi z regionu Sindżar; muzuł-

manie, chrześcijanie, uchodźcy z Syrii oraz społeczność 

lokalna z terenu Irackiego Kurdystanu. 
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W wyniku trwającego od 7 lat konfliktu w Syrii i 4 lat  

w Iraku oraz w wyniku niedawnej eskalacji relacji pomiędzy 

Bagdadem a Erbilem (stolica regionu Irackiego Kurdystanu), 

jeszcze bardziej zmniejszyły się dostępne zasoby, co jeszcze 

bardziej pogorszyło sytuację przesiedlonej ludności.  
 

 
 

Od początku 2014 r. ponad 4 mln Irakijczyków zostało 

przesiedlonych w całym kraju, do dzisiaj przesiedlonych 

pozostaje około 3 mln osób. Formy przemocy nadal stano-

wią zagrożenie na terenie całego kraju, a prawa człowieka  

i rządy prawa są stale atakowane. Według danych z wrze-

śnia 2017 r. ok. 11 milionów Irakijczyków potrzebuje pomo-

cy humanitarnej. Prawie 1,8 mln Irakijczyków i Syryjczyków 

znalazło schronienie na terenie Irackiego Kurdystanu. 
 

Marta Titaniec - koordynatorka projektu  

 

Szanowni Państwo! 

Nazywam się Marta Titaniec, od kilku lat zajmuję się po-

mocą humanitarną i rozwojową, szczególnie na Bliskim 

Wschodzie i Ukrainie. Cieszę się bardzo, że obecnie będę 

mogła pracować dla KIK, gdzie chciałabym zaangażować 

mocniej członków Klubu w pomoc poza granicami kraju. 

Dynamika obecnych konfliktów na świecie oraz ich skala, 

sprawia, że ważnym zadaniem chrześcijanina staje się orga-

nizowanie pomocy według dostępnych możliwości. Jeste-

śmy szczególnie obecnie wezwani do okazania solidarności 

z coraz większą liczbą tych, którzy są pozbawieni podsta-

wowych praw, żyją w nędzy, ale przede wszystkim nie mają 

nadziei na zmianę swojego życia. Polska historia to również 

historia uchodźstwa, dlatego ci, którzy są tego świadomi, 

są wezwani do pomocy. Chciałabym jako członkini i pra-

cowniczka KIK realizować wspólnie działania pomocowe 

w regionach dotkniętych kryzysami.  

Serdecznie pozdrawiam, Marta Titaniec 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ HUMANITARNA  

KIK POSZUKUJE 
 

Laborant-mikrobiolog 

Klub Inteligencji Katolickiej wraz ze słowackim stowarzy-

szeniem STEP-IN otwierają w maju laboratorium mikrobio-

logiczne w obozie uchodźców wewnętrznych w północnym 

Iraku, w ramach prowadzonej tam od roku charytatywnej 

kliniki STEP-IN. Obóz zamieszkują ludzie, którzy przed kilku 

laty stracili cały swój dobytek i wielu bliskich uciekając 

przed Państwem Islamskim. Laboratorium prowadzić bę-

dzie badania antybiotykoodporności oraz pokrewne bada-

nia u pacjentów kierowanych przez lekarzy pracujących  

w klinice. 
 

Zadaniem kandydata, oprócz prowadzenia badań laborato-

ryjnych, będzie współpraca, szkolenie i nadzór nad zatrud-

nionym personelem lokalnym, aby zapewnić właściwe 

funkcjonowanie laboratorium w przyszłości. 
 

Wymagania: 

- odpowiednie wykształcenie i kilkuletnie doświadczenie 

zawodowe; 

- znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym; 

- znajomość systemu Vitek 2 firmy BioMerieux. 
 

Dodatkowymi atutami będą: 

- znajomość j. arabskiego, kurdyjskiego i/lub asyryjskiego; 

- wcześniejsze doświadczenie w pracy charytatywnej lub 

humanitarnej; 

- prawo jazdy kat. B. 
 

Pozycja jest płatna, miejsce pracy bezpieczne, a świetna 

atmosfera panująca w międzynarodowym zespole i oko-

liczności pracy zapewnią mocne wspomnienia na całe życie. 
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Fizjoterapeuta 

Klub Inteligencji Katolickiej wraz ze słowackim stowarzy-

szeniem STEP-IN otwierają w maju gabinet fizjoterapeu-

tyczny w mieście Erbil, w ramach istniejącej od lat 

charytatywnej kliniki STEP-IN. Gabinet będzie przyjmować 

nieodpłatnie ofiary wojny z Państwem Islamskim - osoby 

przesiedlone, chore, niepełnosprawne, dzieci, osoby star-

sze. 

Zadaniem fizjoterapeuty będzie praca w nowo otwartym 

gabinecie wraz z personelem lokalnym, oraz doszkolenie 

tego personelu tak, aby ten mógł w przyszłości potem sa-

modzielnie oferować potrzebującym usługi o standardzie 

zbliżonym do Europejskiego. 

Wymagania: 

- odpowiednie wykształcenie i kilkuletnie doświadczenie 

zawodowe; 

- znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym. 

Dodatkowymi atutami będą: 

- znajomość j. arabskiego, kurdyjskiego i/lub asyryjskiego; 

- doświadczenie w pracy charytatywnej lub humanitarnej; 

- prawo jazdy kat. B. 

Pozycja jest płatna, miejsce pracy bezpieczne, a świetna 

atmosfera panująca w zespole i okoliczności pracy zapew-

nią mocne wspomnienia na całe życie. 

Pytania i zgłoszenia proszę kierować na adres:  

marta.titaniec@kik.waw.pl  

Marta Titaniec - koordynatorka projektu 

 

 

KONFERENCJA 

PAX ROMANA W POLSCE 

S I I A E C 
 

International Secretariat  

for Catholic Engineers, 

Agronomists  

and Industry Officials 
 

 

Szanowni i Drodzy Państwo, 

Za nami konferencja SIIAEC (SIIAEC to sekretariat katolic-

kich inżynierów, agronomów i działaczy gospodarczych PR) 

- Pax Romana zatytułowana: „Solidarność w Europie/ Unii 

Europejskiej. Braterska solidarność w zderzeniu z nara-

stającymi nacjonalizmami”. W przeciągu dwóch dni udało 

nam się posłuchać wybitnych prelegentów. Poruszane kwe-

stie aż proszą się o refleksję na naszym forum klubowym. 

Jesteśmy dziś na ogół mało zainteresowani naszymi euro-

pejskimi sąsiadami, z którymi tworzymy jedną rodzinę,  

a która nazywa się Unia Europejska. Tymczasem mówimy  

o nich „Oni”, a nawet politycy krajowi używają w tym kon-

tekście określenia „zagranica”. Nie uświadamiamy sobie,  

że to nie są jacyś „oni”, którzy budują nam autostrady, tylko 

„my wszyscy” i że nie jest to żadna „zagranica”, ale wspól-

nota, z którą łączą nas podobne wartości. Czasy „onych”  

i „zagranic” już w Europie mieliśmy, czego skutkiem były 

dwie straszne wojny. Jeżeli uważamy się za chrześcijan, 

powinniśmy nieustannie wzbudzać w sobie refleksję nad 

naszymi postawami wobec tych, którzy żyją bliżej i dalej od 

nas. I potrzebują naszej pomocy i otwartości. O tym mó-

wiono podczas relacjonowanego tu spotkania chrześcijan  

z różnych krajów europejskich. 

Wypada podziękować tym (nielicznym) członkom Klubu, 

którzy wzięli udział w poszczególnych sesjach i wyrazić żal, 

że było ich tak niewielu… 

Dziękujemy pani Róży Thun, księdzu profesorowi Alfredowi 

Wierzbickiemu i Jackowi Cichockiemu za wygłoszenie bar-

dzo interesujących wykładów. Stanisławowi Latkowi  

i Łukaszowi Rozdeiczerowi za wystąpienie w roli moderato-

rów, Jankowi Murawskiemu i Danucie Ulanowskiej za pracę 

włożoną w to, aby konferencja przebiegała sprawnie. Zaraz 

po jej zakończeniu zaczęły napływać podziękowania pod-

kreślające wysoki poziom merytoryczny i sprawny przebieg 

konferencji. Materiały konferencyjne  będą dostępne przed 

wakacjami. 

Paweł Broszkowski 

 

 

SEKCJA RODZIN 
 

W kwietniu w Sekcji Rodzin dużo się działo. Trwały przygo-

towania do obozów letnich, większość grup wybrała już 

miejsce, odbywały się spotkania z trójkami rodziców i ko-

ordynatorami grup. Kilka grup pojechało na weekendowe 

biwaki, które są też elementem przygotowania do obozu. 
 

 
 

W niedzielę 22 kwietnia w Szkole Przymierza Rodzin na 

Ursynowie odbył się kolejny konkurs teatralny grup PR 

i KIK-u. KIK reprezentowała grupa Pigmejów, wystąpiły 

cztery grupy Przymierza Rodzin:  Mohikanie, Wikingowie, 

Zwiadowcy i Argonauci. Pierwszą nagrodę otrzymała grupa 

przymierzowa Mohikanie za przedstawienie ,,Wiedźmy". 

Przedstawienie Pigmejów „Chory z urojenia” zdobyło 

3. miejsce i nagrodę za kostiumy (ruchome obrazy). Gratu-
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lujemy Pigmejom, zachęcamy inne grupy do udziału 

w konkursie w kolejnych latach! 

Anna Sikorska 
 

W kwietniu rozpoczęły działalność dwie nowe grupy: Enfi-

nidzi (grupa 83) i Hakonici (grupa 84). Otwarcie grup po-

przedziła kilkumiesięczna praca programowa z przyszłymi 

wychowawcami. Dwie pary koordynatorów pracowały 

z pięcioosobowymi zespołami kadrowymi. Tusia Kalwarczyk 

i Marek Cywiński pracowali z kadrą Enfinidów: Karoliną 

Strojnowską, Zosią Kiljańską, Neną Deskur, Michałem Sien-

nickim i Jerzym Traczyńskim. 
 

 
Otwarcie grupy Enfinidów 
 

Kasia Zakroczymska i Piotr Bielecki przygotowywali kadrę 

Hakonitów: Zosię Andrzejewską, Asię Gubrynowicz, Julkę 

Milencką, Andrzeja Radoszewskiego-Zakościelnego i Szy-

mona Bankiewicza. 
 

 
Otwarcie grupy Hakonitów 
 

Do obu grup weszło po 30. dzieci z roczników 2008 i 2009. 

Dzieci, kadra i rodzice spotkali się podczas dwudniowych 

weekendowych wyjazdów (grupa 83 w Józefowie, a grupa 

84 - w Kaniach Helenowskich), podczas których wszyscy się 

poznali i dobrze ze sobą bawili. 

Obie grupy pojadą na obozy letnie. Bardzo cieszymy się 

z tych nowych sekcyjnych wspólnot: z zaangażowania wy-

chowawców, radości dzieci i entuzjazmu rodziców! 

Kasia Zakroczymska 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Wiosna w rozkwicie, a razem z nią prace naszej sekcji!  

W tym momencie przygotowujemy kilka projektów i wyda-

rzeń, które odbędą się latem i jesienią. Pod koniec czerwca 

zaprosimy Państwa na koncert naszego zaprzyjaźnionego 

zespołu z Litwy Randeo Anima. W sierpniu po raz kolejny 

będziemy gościć licealistów z Białorusi. Natomiast na jesie-

ni planujemy projekt związany z obchodami 360. rocznicy 

Unii Hadziackiej oraz przyjazd dzieci z Ukrainy, których 

rodzice zginęli w walkach na Donbasie. Oczywiście włączy-

my się aktywnie w obchody uroczystości związanych 

z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości.   

O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bie-

żąco w Informatorze. 
 

Uwaga! 

Nieoczekiwanie z przyczyn niezależnych od organizatorów 

zwolniły się  2 miejsca na wyjazd na Zakarpacie i do Lwowa, 

który odbędzie się w dniach 30 maja – 4 czerwca br. 

Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym 

sw@kik.waw.pl lub pod numerem telefonu 694 884 150. 

Katarzyna Materkowska 

Marek Kielanowski 

 

ERRATA 
Szanowni Państwo, 

W kwietniowym wydaniu Informatora KIK w komunikacie 

Sekcji Wschodnioeuropejskiej podaliśmy błędną nazwę 

firmy transportowej, która użyczyła sekcji samochodu 

do przewozu paczek Polakom na Litwie. Prawidłowa nazwa 

firmy to EKO TAXI (www.ekocabtaxi.pl). Właściciela firmy, 

pana Marcina Kowalczyka, przepraszamy za błąd. 

Sekcja Wschodnioeuropejska 

 

 

SEKCJA ESPERANTO 
W kwietniu nawiedzeniem grobu Ludwika Zamenhoffa 

na cmentarzu przy ulicy Okopowej uczciliśmy 101. Rocznicę 

śmierci twórcy Esperanta. 
 

Spotkanie majowe w piątek 11 maja poświęcimy dalszym 

pracom porządkującym zasoby biblioteczne Sekcji w języku 

międzynarodowym. 

Bohdan Wasilewski 

 

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
W maju poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne dnia 

dopiero siódmego, tym razem w kościele luterańskim 

pod wezwaniem Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego 

(godz. 18.00, jak zawsze). Alleluja! 

Jan Turnau 
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SEKCJA EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Ponieważ kwietniowe Spotkanie w Nazarecie odbyło się 

tydzień po Wielkiej Nocy, tematyka objęła wielkosobotni 

czas oczekiwania aż do spotkań ze zmartwychwstałym Je-

zusem w Wieczerniku, na drodze do Emaus i nad morzem 

Tyberiadzkim.  
 

 
 

Po śmierci Pana Jezusa niepewni swego losu i wystraszeni 

apostołowie zamknęli się w Wieczerniku. W niedzielę trzy 

kobiety poszły do grobu i zaskoczone ujrzały tam anioła. 

Wkrótce nadbiegli także Piotr i drugi uczeń. Wszyscy w ten 

sposób stali się świadkami, że Jezus prawdziwie zmar-

twychwstał. Także 2 innych uczniów, gdy rankiem w nie-

dzielę wyruszyli do Emaus, spotkali niezwykłego człowieka, 

z którym dzielili posiłek i długo rozmawiali, a w którym 

poznali Jezusa. W ten sposób niepewność apostołów zmie-

niła się w pewność niezwykłego faktu zmartwychwstania.  
 

 

Wkrótce także doszło do cudownego połowu ryb za sprawą 

Jezusa, który ponownie jedząc wspólnie z uczniami do-

wiódł, że wstał z grobu także ciałem. Poproszony przez 

Jezusa Piotr, by pasł baranki Boże, stał się pierwszym paste-

rzem Kościoła. Dzieci i rodzice pięknie odegrali długą opo-

wieść, a łowienie ryb wzbudziło prawdziwy entuzjazm.  
 

Podczas prac ręcznych wykonaliśmy kolorowy kwiatek, 

symbol rodzącej się wiosny.  

Oczywiście odśpiewaliśmy Bóg nie umarł, Jezus żyje – i to 

we wszystkich możliwych tempach i dynamikach, naprawdę 

nam się to udało!  

Nie zabrakło oczywiście zabaw muzyczno-ruchowych  

i słodkiej przekąski. 

UWAGA! MAJOWE SPOTKANIE DOPIERO 27.05! 

Alicja Gronau-Osińska 

fot. Bożena Kalwarczyk 

 

 

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 
 

Ostatni miesiąc był w „Santa Marii” czasem bardzo inten-

sywnej i owocnej pracy, zarówno fizycznej, jak i administra-

cyjnej. 
 

24 kwietnia odbyło się Walne Zebranie członków „Santa 

Marii”. Podczas spotkania uzupełniliśmy skład Zarządu, 

do którego dołączyła Zuzanna Sternicka. Gratulujemy 

i witamy na pokładzie! Ponadto podjęliśmy decyzję o po-

wołaniu zespołu, który opracuje zestaw zasad i wskazówek 

dla kadry, który będzie obowiązywał podczas wszystkich 

obozów organizowanych przez „Santa Marię”. Do tej pory 

dużo rozwiązań funkcjonowało siłą tradycji i dużo zależało 

od indywidualnego podejścia kadry. Chcielibyśmy sprofe-

sjonalizować swoją działalność i ujednolicić te zasady. Poza 

tym uznaliśmy, że najwyższy czas zrobić porządek z łódka-

mi w Wolicy, które od lat nie pływają i zajmują miejsce 

w hangarze. Trochę to potrwa, bo część łódek jest prywat-

na, ale w najbliższych miesiącach powinno nam się udać 

domknąć ten proces. 

W tym miesiącu pełną parą ruszyły prace nad remontami 

łódek i przygotowywaniem naszej floty do działań w okre-

sie letnim. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaanga-

żowały się w te działania! 
 

Po małych przygodach udało nam się też domknąć wszyst-

kie formalności związane z miejscem, w którym odbywają 

się Pierwsze Halsy, a które w zeszłe wakacje poważnie 

ucierpiało. Dzisiaj jesteśmy już pewni, że w tym roku, rów-

nież widzimy się na półwyspie Kozłowiec nad Jeziorem 

Wdzydze! 
 

Od ponad miesiąca sekretariat „Santa Marii” ma nowego 

pracownika. Jest nim Krzysztof Grochowski. Wspólnie 

z Sekcją Wigierską zdecydowaliśmy się na zatrudnienie 

pracownika, ze względu na zmiany przepisów i zwiększającą 



 
 
 

 9 2018 MAJ 

się z każdym rokiem ilość pracy administracyjnej, którą 

trzeba wykonywać przy organizacji rejsów i obozów. Głów-

nym zadaniem Krzysztofa będzie odciążenie komandorów  

i kadr, i przejęcie załatwiania spraw formalnych, tak żeby 

mogli się skupić na planowaniu i realizacji swoich obozów. 

Poza tym w ostatnich latach znacząco zwiększyła nam się 

liczba członków i organizowanych rejsów, do tego stopnia, 

że pomoc administracyjna stała się niezbędna. Krzysztof 

jest w Klubie w poniedziałki (11-17), wtorki (12-20)  

i w czwartki (11-17). W tych godzinach można się z nim też 

kontaktować telefonicznie przez Sekretariat Klubu. Można 

się też z nim kontaktować mailowo pod adresem sekreta-

riat.santamaria.wigry@kik.waw.pl. 

Zapraszamy osoby chętne do pomocy z pracą przy łódkach 

do Wolicy i na Krakowiaków! 

Dominik Jaraczewski 

 

 

„ŻYCIE POD PRĄD” I AŻ DO KOŃCA 
Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie zaprasza 

na spotkanie o życiu i postaci księdza Jana Kaczkowskiego. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 maja 

o godz. 19:00 w siedzibie KIK, Freta 20/24A. 

Z autorem biografii „Jan 

Kaczkowski. Życie pod prąd” 

(WAM) Przemysławem Wil-

czyńskim, redaktorem „Ty-

godnika Powszechnego”, 

rozmawiać będzie Katarzyna 

Jabłońska, redaktorka Więzi, 

autorka  wydanego w ze-

szłym roku wywiadu-rzeki 

z księdzem Janem „Żyć aż do 

końca. Instrukcja obsługi 

choroby”. 

„Macie pecha że go nie po-

znaliście”  brzmi motto tej biografii. 

Goście naszego spotkania znali księdza Jana przez kilka lat  

i były to Jego najtrudniejsze lata, bo lata choroby. Jak one 

wyglądały i czym się stały dla całej Polski wiedzą wszyscy, 

którzy je śledzili. Czym jednak były dla samego księdza, 

jego najbliższych, jego podopiecznych i jak do tego do-

szło,  „skąd się wziął - emocjonalnie, duchowo, intelektual-

nie - pucki duchowny, o którym pod koniec seminarium 

jeden z trójmiejskich proboszczów mówił, że będzie ośmie-

szeniem dla kapłaństwa, a nieco ponad dekadę później 

ks. Adam Boniecki – że ratuje tego kapłaństwa honor”? 

Jaki był Jan Kaczkowski? 

„Krótkie życie księdza Jana Kaczkowskiego było jeszcze 

barwniejsze niż sądziłem. Bardziej skomplikowane niż przy-

puszczałem, gdy jesienią 2016 roku zabierałem się do pracy 

nad jego biografią” pisze w przedmowie Przemysław Wil-

czyński. 

 Nasi goście już wcześniej publikowali wywiady z księdzem 

Kaczkowskim. Katarzyna Jabłońska wydała w Wydawnictwie 

Więzi książkę „Szału nie ma, jest rak”, która szybko stała się 

bestsellerem, a Przemysław Wilczyński jest laureatem na-

grody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za opubliko-

wany na łamach „Tygodnika Powszechnego” głośny wywiad 

„Sklepany przez Kościół, kocham Kościół”. 

Współorganizatorzy wydarzenia: 

 Klub Inteligencji Katolickiej i Wydawnictwo WAM   

 

 

XI ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI 
 

„Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijań-

stwa” – to temat XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbę-

dzie się w dniach 21-23 września 2018 r.  
 

W roku 2018 przypada setna rocznica zakończenia tragicz-

nej I wojny światowej oraz stulecie odzyskania niepodległo-

ści przez Polskę i kilka innych państw w naszym regionie 

Europy. Nawiązując do tych wydarzeń, pragniemy podjąć 

chrześcijańską refleksję nad wolnością i źródłami nadziei na 

przyszłość naszego kontynentu.  Narodowa niepodległość 

jest darem, o który nieustannie należy dbać w imię troski 

o dobro wspólne ojczyzny, a także całej Europy, która dziś 

doświadcza kryzysu własnej tożsamości.  
 

Przewodniczącym Zjazdów Gnieźnieńskich jest Arcybiskup 

Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski. 

Organizowane są w ścisłej współpracy z polskimi organiza-

cjami katolickimi i chrześcijańskimi, w duchu dialogu i plu-

ralizmu. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem 

Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, który również wygłosi prze-

słanie do uczestników na początku Zjazdu.  
 

Zjazd to wydarzenie duchowe, intelektualne oraz artystycz-

ne. 
 

W trakcie Zjazdu przewidzianych jest 6 dużych referatów, 

6 sesji plenarnych, 22 warsztaty chrześcijańskiej nadziei, 

do których prowadzenia zaprosiliśmy ok. 70 prelegentów 

z Polski i z zagranicy.  
 

Wymiar duchowy to piątkowe ekumeniczne nabożeństwo 

w katedrze gnieźnieńskiej, przygotowane wspólnie z Polską 

Radą Ekumeniczną oraz kościołami niezrzeszonymi w Ra-

dzie, podczas którego kazanie wygłosi abp Grzegorz Ryś. 

W sobotę natomiast wystąpi z promocją nowej płyty Stani-

sława Celińska z zespołem.  
 

Osoby zainteresowane udziałem 

w Zjeździe prosimy o dokonanie 

rejestracji na stronie: www.zjazd.org 
 

Zapraszamy na Zjazd! 

Marta Titaniec, Jan Murawski,  

Jakub Kiersnowski 

 




