
PONTIFICI
Budowniczemu 

Mostów

-  13  edycja  nagrody  -

62. urodziny 

Klubu 

Inteligencji 

Katolickiej
Informator Klubowy 

październik 2018



PONTIFICI -
Budowniczemu Mostów

Klub Inteligencji Katolickiej ma zaszczyt
zaprosić Członków i Przyjaciół na wspólne

świętowanie 62. urodzin oraz na uroczystość
wręczenia Nagrody

Za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego,

dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich.

Urodziny rozpoczniemy Mszą Świętą  

w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24a

24 października 2018 r.  
o 17:30

Msza Święta  • Ogłoszenie PONTIFEXA 2018 

Wręczenie Nagrody • Laudacja • Słowo Laureata •  

Program artystyczny  •Tort Urodzinowy • Poczęstunek 
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Halina Bortnowska ,  Izabela i Paweł Broszkowscy ,  Krzysztof Byrski ,
Bohdan Cywiński ,  Kazimierz Czapliński ,  Bp Bronisław Dembowski ,
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Henryk Wujec ,  Krzysztof Ziołkowski .  
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KLUBOWA MSZA ŚWIĘTA 
Pierwsza Msza inaugurująca rok pracy Klubu odbędzie się  

w kościele św. Marcina w niedzielę 30 września o 17:30. 

 

JAK ROZMAWIAĆ O PRAWORZĄDNOŚCI? 
Zaprasza Klub Tygodnika Powszechnego 

Wtorek, 9 października, godzina 17.00, siedziba KIK 

Jak budować logiczną argumentację, skąd czerpać wiedzę 

i nie ulegać emocjom opowie prof. Marcin Matczak. 

Więcej na stronie 10. 

 

POROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH 
Warsztaty Sekcji Drum Bun 

Środa, 10 października, godzina 17.00, siedziba KIK 

Spotkanie wprowadzające w problematykę zjawiska 

uchodźctwa poprowadzi Agnieszka Kosowicz ze Wspólnot 

Schronienia. Więcej o spotkaniach Drum Buna na str. 8. 

 

KOBIETY, KTÓRE ZBUDOWAŁY KOŚCIÓŁ  

Zaprasza Klub Tygodnika Powszechnego 

Czwartek, 11 października, godzina 17.00, siedziba KIK 

Zuzanna Radzik sięgnie do historii pierwszych wieków 

chrześcijaństwa pokazując znaczenie i miejsce kobiet 

w historii Kościoła.  

Więcej na stronie 10. 

 

62. URODZINY KIK 
Spotkanie urodzinowe i wręczenie nagrody PONTIFICI 

Środa, 24 października, godzina 17.30, siedziba KIK 
Wszystkich członków i sympatyków zapraszamy do siedziby 

Klubu na Mszę Świętą, wspólne świętowanie i wręczenie 

nagrody PONTIFICI – Budowniczemu Mostów. 

Szczegóły na okładce Informatora. 

 

DZIEDZICTWO TRZECH PAPIEŻY 
Spotkanie z Hanną Suchocką 

Czwartek, 25 października, godzina 18.00, siedziba KIK 

Z okazji 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II zapraszamy 

na spotkanie z byłą Premier i ambasadorką w Watykanie 

Hanną Suchocką. 

Więcej na stronie  9. 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

Jest to niezwykły dar Ducha, że od przeszło sześciu 

dekad dane nam jest tworzyć wspólnotę, wzajemnie 

się umacniać i wspierać innych. W październiku roz-

poczynamy 63. rok pracy KIK-u. Zapraszam do dal-

szego aktywnego budowania Klubu! 
 

Informator, który trzymają Państwo w rękach przy-

nosi wiele podsumowań, a także zapowiedzi Klubo-

wych wydarzeń. W październiku zapraszamy m.in. 

na spotkania z: prof. Marcinem Matczakiem o tym, 

jak rozmawiać o prawie, aby łączyć a nie dzielić, 

nie wypuszczając jednak busoli z ręki; Zuzanną Ra-

dzik o roli jaką kobiety odegrały, a także jaką mo-

głyby, czy powinny odgrywać w Kościele; premier 

Hanną Suchocką o Kościele w czasie trzech pontyfi-

katów. Nade wszystko zapraszam na 62. urodziny 

Klubu, podczas których po raz 13-ty przyznamy na-

grodę „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”. 
 

Tegoroczny październik to również miesiąc, w któ-

rym w sposób najbardziej konkretny i wyrazisty mo-

żemy okazać nasze przywiązanie do demokracji 

i odpowiedzialności za ojczyznę, w tym także za na-

sze małe ojczyzny. Możemy dać temu wyraz nie tyl-

ko poprzez udział w głosowaniu do czego mocno 

zachęcam. Zmieniona ordynacja wyborcza umożliwia 

nam to również poprzez czynną obserwację o czym 

szerzej piszemy w Informatorze. 
 

Chciałbym w tym miejscu w imieniu Zarządu Klubu 

serdecznie podziękować wszystkim, wychowawcom, 

pomocnikom, wolontariuszom, pracownikom, księ-

żom, Zarządom sekcji i każdemu kto angażował się 

w przygotowanie, a następnie w przebieg: pik-kik-

niku, obozów, rejsów, wizyt studyjnych, działań po-

mocowych, XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, porządkowa-

nia siedziby Klubu i innych licznych inicjatyw, które 

miały swoje miejsce w okresie letnim. Dzięki tylu 

wspaniałym osobom praca Klubu trwa nieprzerwanie 

przez cały rok! 

Jakub Kiersnowski 
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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 

 
 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
01.10. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Małachowskiego 

13.10. SOBOTA 

godzina 18.00 

BAL DRUM BUNA  

Sekcja Młodzieżowa Drum Bun, siedziba KIK 

14.10. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Sekcja Emaus, siedziba KIK 

18.10. CZWARTEK  

godzina 18.00 

WSPOMNIENIA Z WYPRAWY NA ZAKARPACIE I DO LWOWA 

Sekcja Wschodnioeuropejska, siedziba KIK 

21.10. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 

25.10. CZWARTEK 

godzina 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA  

Zaprasza ks. Andrzej Gałka, ul. Piwna 9/11 

26.10. PIĄTEK 

godzina 16.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

  

  

  

 

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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XI ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI  

„EUROPA LUDZI WOLNYCH.  INSPIRUJĄ-

CA MOC CHRZEŚCIJAŃSTWA” 
 

23 września zakończył się XI Zjazd Gnieźnieński w tym roku 

organizowany pod hasłem: „Europa ludzi wolnych. Inspiru-

jąca moc chrześcijaństwa”. Przypomnijmy: odnowione Zjaz-

dy Gnieźnieńskie odbywają się co 2-3 lata od 1997 roku 

i nawiązując do pamiętnego spotkania przedstawicieli pań-

stw i duchowieństwa z 1000 r. tworzą forum wymiany myśli 

dla uczestników z całej Europy. Spotkania w Gnieźnie – jako 

jedno z nielicznych tego typu wydarzeń w Polsce – mają 

bardzo otwartą formułę umożliwiającą dyskusję na temat 

Kościoła, Polski i Europy osobom z różnych środowisk, 

o różnych poglądach i wrażliwości. 
 

 

Kard. Peter Turkson Fot. Paweł Kęska 

Klub Inteligencji Katolickiej od początku brał udział w orga-

nizacji odnowionych Zjazdów. Także w tym roku wśród 

organizatorów i uczestników spotkania można było naliczyć 

ponad 20 członków KIK-u (w tym Martę Titaniec – prze-

wodniczącą Komitetu Organizacyjnego). Spółka Krakowia-

ków Nieruchomości Sp. z o.o. – której większościowymi 

udziałowcami są KIK i Więź – ufundowała na potrzeby  

Zjazdu specjalne wydanie Biblii Ekumenicznej. 
 

Bilans tegorocznego spotkania w Gnieźnie w liczbach 

przedstawia się następująco: w ciągu trzech dni odbyło się 

27 paneli i wykładów oraz 22 warsztaty prowadzone przez 

prawie 60 panelistów, prowadzących i trenerów. Wzięło 

w nich udział około 700 osób z 13 państw i 10 Kościołów. 

Wśród organizatorów znalazło się 14 organizacji katolickich 

i ekumenicznych. 
 

Ekumeniczny wymiar Zjazdu był w tym roku w sposób 

szczególny widoczny podczas Ekumenicznej Drogi Wolno-

ści. W piątkowy wieczór przedstawiciele 10 Kościołów po-

prowadzili procesję z gnieźnieńskiego rynku do katedry 

odczytując i komentując Ewangelię. Nabożeństwo zakoń-

czyło uroczyste wręczenie uczestnikom Zjazdu specjalnego 

wydania ekumenicznego tłumaczenia Pisma Świętego 

ze słowami „Idź i głoś”. 
 

Program jak zwykle bogaty w interesujące tematy i liczne 

nazwiska osób aktywnych w Kościele, polityce i społeczeń-

stwie obywatelskim uzupełniły momenty sprzyjające roz-

mowie i integracji. Jednym z takich zbliżających momentów 

był koncert Stanisławy Celińskiej z programem z nowej 

płyty wokalistki.  
 

Spotkanie w Gnieźnie zakończyło się odczytaniem Przesła-

nia podsumowującego Zjazd, które współtworzyli uczestni-

cy. Z jego tekstem można zapoznać się w dalszej części 

Informatora. 
 

 

“Młodsi bracia w starej Europie. Razem, ale jak? Fot. Paweł Kęska 

Zakończenie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego to właściwy mo-

ment nie tylko na podsumowanie tego co miało miejsce 

w jego trakcie, ale i na refleksję na temat kierunku kolej-

nych spotkań w pierwszej stolicy Polski. Pytanie „Quo vadis 

Zjeździe?” zadaje na przykład Artur Sporniak na łamach 

Tygodnika Powszechnego. Jako współorganizatorzy Zjazdu 

bardzo liczymy na głosy i pomysły naszych Członków. Mo-

gą je Państwo przesyłać na adres Sekretariatu. 
 

Tekst Przesłania Zjazdu można przeczytać na stronie 9. 
 

Jakub Kiersnowski, prezes  

Jan Murawski, sekretarz 

 

 

POSZUKIWANI  

OBSERWATORZY WYBORCZY 
 

Szanowni Członkowie Klubu! 
 

Październik 2018 roku to czas, kiedy możemy w sposób 

praktyczny i bardzo konkretny zaznaczyć swoje przywiąza-

nie do demokracji i odpowiedzialności za ojczyznę, przy 

najbliższych wyborach w sposób szczególny za nasze małe 

ojczyzny. 
 

Najważniejszy i zapewne najpowszechniejszy w śród nas, 

Członków Klubu, sposób wyrażenia tej odpowiedzialności 

to udział w głosowaniu. W tym roku jednak z uwagi 

na zmiany w ordynacji wyborczej mamy dodatkową możli-

wość aktywniejszego włączenia się w proces wyborczy.  
 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w badaniu orga-

nizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego. Badaniu 

będzie podlegać 300 losowo wybranych okręgów wybor-

czych w całej Polsce. Zadaniem obserwatorów-
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wolontariuszy będzie obserwacja przebiegu procesu wy-

borczego we wskazanych okręgach. Na podstawie tych 

obserwacji eksperci Fundacji Batorego dokonają odpo-

wiednich analiz reprezentatywnych dla całego kraju. 

Każdy obserwator zostanie wyposażony w odpowiednie 

umiejętności i narzędzia oraz będzie miał możliwość 

uczestniczenia w specjalnym szkoleniu. 
 

Jeżeli ktoś z Członków Klubu byłby zainteresowany 

udziałem w badaniu i chciałby się podjąć roli obserwa-

tora uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do Sekretariatu 

Klubu – telefonicznie pod numer: 22 827-39-39 

lub mailowo na adres: kik@kik.waw.pl 
 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby podjąć się roli koordyna-

tora tego przedsięwzięcia z ramienia KIK-u jako pełno-

mocnika Zarządu KIK ds. wyborów również prosimy 

o informację. 
 

Głównym koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Fun-

dacja im. Stefana Batorego.  
 

Jakub Kiersnowski, prezes 

 

Podstawowe informacje o społecznej obserwacji 

wyborów samorządowych w 2018 roku przygotowane 

przez Fundację im. Stefana Batorego (wyciąg) 

 

1. Podstawowym celem obserwacji jest bezstronne, obiek-

tywne i rzetelne zebranie danych o przebiegu głosowania 

i liczenia głosów podczas wyborów samorządowych w 2018 

roku, które pozwoli stwierdzić, czy wybory w skali kraju były 

przeprowadzone w sposób uczciwy, i zgodny z prawem;    

Akcja obserwacyjna prowadzona jest przez obserwatorów 

społecznych, delegowanych przez organizacje pozarządo-

we. Jest niezależna od komitetów biorących udział w wybo-

rach.  

2. Opisanie przebiegu wyborów w skali kraju będzie możli-

we, jeśli obserwacja obejmie min. 300 losowo wybranych 

obwodów.   

3. Obserwacja przebiegu głosowania i liczenia głosów musi 

być prowadzona bez przerwy od samego początku (od 

zebrania się komisji obwodowej), do samego końca (do 

wywieszenia protokołu na drzwiach lokalu i rozejścia się 

komisji), a więc od 6 rano w dniu wyborów do (prawdopo-

dobnie) poranka następnego dnia – a więc przez około 

24 godziny, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Wy-

maga to zaangażowania w każdym obserwowanym lokalu 

przynajmniej dwóch, wymieniających się obserwatorów.  

Zadaniem obserwatora będzie ogólnie:  

a. „patrzeć na ręce” komisji wyborczej – sam fakt obserwa-

cji ma zapewnić, że nie będzie się działo nic niewłaści-

wego, oraz skłonić członków komisji do starannego 

zachowania wszelkich standardów; 

b. odnotowywać na bieżąco w formularzu obserwacji – 

zgodnie z instrukcją – przebieg głosowania i liczenia 

głosów, w tym wszelkie, nawet drobne, naruszenia pro-

cedur; 

c. sfotografować protokół po zakończeniu liczenia głosów 

i wywieszeniu protokołu z głosowania w obwodzie;  

d. niezwłocznie wprowadzić informacje z formularza do 

internetowego systemu oraz załączyć zdjęcie protokołu. 

4. Zasady działania obserwatorów – mają prowadzić obser-

wację w sposób bezstronny i zgodny z regulaminem akcji 

oraz zapisywać w formularzu zarówno pozytywne, 

jak i negatywne obserwacje. Reagowanie na zaobserwowa-

ne nieprawidłowości „na miejscu” jest możliwe jedynie we-

dług ściśle ustalonych zasad. Obserwatorzy muszą 

pamiętać, aby nie przeszkadzać w pracy członkom komisji, 

ani – bez względu na okoliczności – nie pouczać wyborców. 

(opracowanie oparte o materiały Fundacji im. S. Batorego) 

 

 

SEKCJA RODZIN 
 

Wakacje były w tym roku wyjątkowo długie i słoneczne! 

Sekcja Rodzin zorganizowała 16 obozów letnich: stacjonar-

nych i wędrownych, wszystkie się udały, wspaniale poradzi-

ły sobie także nowe grupy, dla których były to pierwsze 

obozy. Sekcyjne dzieci i młodzież wypoczywali w tym roku 

m. in. na Suwalszczyźnie, w Borach Tucholskich, na Litwie,  

w Rumunii i na Węgrzech. Większość obozów odwiedzili 

nasi księża i wizytatorzy Sekcji Rodzin. W końcu lipca 

w Wąpiersku odbyły się kursy dla pomocników i dla wy-

chowawców (organizowane wraz z Przymierzem Rodzin). 

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w planowa-

nie, przygotowywanie i prowadzenie obozów! 
 

Nowy rok zaczynamy Mszą świętą w kościele św. Marcina 

w niedzielę 30 września o godzinie 17.30. Będziemy 

wspólnie modlić się za całą społeczność klubową, a szcze-

gólnie za naszych wolontariuszy. Będzie to też okazja, żeby 

podziękować tym wychowawcom, którzy kończą już pracę 

w grupach. 

 

W tym roku odbędzie się przygotowanie do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania, które poprowadzi ks. Tomasz 

Łukasiuk. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu 

w poniedziałki o g. 19.30, na przemian: w kościele św. Mar-

cina (spotkania dla wszystkich) i w domach (spotkania 

w grupach), potrwają rok i zakończą się przyjęciem Sakra-

mentu w październiku lub listopadzie 2019 ro-

ku. Serdecznie zapraszamy młodzież, która jest w III klasie 

gimnazjum i starszą. Zgłoszenia chętnych prosimy przesy-

łać do 5 października do sekretariatu Sekcji Rodzin 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do Scholi SR 

KIK na próby we czwartki o 18:30. W październiku prócz 

zwykłych prób myślimy też o nauce wybranych chorałów 

gregoriańskich. Chętnych prosimy o kontakt z Anią Sicia-

rek pod adresem: anna.siciarek@gmail.com 
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na adres: sr@kik.waw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię 

i nazwisko, datę urodzenia, klasę, telefon i e-mail kandyda-

ta, nazwę grupy, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, jego 

telefon oraz e-mail. Przygotowania rozpoczynamy w nie-

dzielę, 14 października Mszą św. o godzinie 19.15 w koście-

le św. Marcina. Na to pierwsze spotkanie zapraszamy 

kandydatów wraz z rodzicami. W ramach przygotowań 

odbędą się także rekolekcje (16-18.11.2018), na których 

po prostu trzeba być! 
 

W tym roku odbędzie się także dawno zapowiadany kurs 

górski dla wychowawców, który pomoże im zdobyć 

lub podnieść kompetencje niezbędne do prowadzenia grup  

w trakcie wycieczek górskich zimą i latem. Kurs skierowany 

jest przede wszystkim do kadr grup wybierających się 

na obozy górskie w przeciągu najbliższych 2 lat. Składa się 

on z części teoretycznej (wykładowej) i praktycznej (wycie-

czek dziennych i nocnych). Kurs będzie prowadzony przez 

instruktorów SKG i zostanie w znacznym stopniu dofinan-

sowany ze środków SR. 
 

24 listopada (sobota) odbędzie się Walne Zgromadzenie 

Członków Sekcji Rodzin oraz wybory nowego Zarządu 

Sekcji. Bliższe szczegóły podamy bliżej tej daty, 

ale już teraz bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie czasu.  
 

Anna Sikorska 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Pierwsze powakacyjne spotkanie Sekcji 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pojawili się na 

pierwszym powakacyjnym spotkaniu naszej Sekcji. Plany 

mamy ambitne, ale jeśli nadal w pracach będzie brało tyle 

osób, ile było na spotkaniu, to razem możemy zrobić 

wszystko! 
 

Polecamy film Krzysztofa Żurowskiego z piel-

grzymki do Kazania i Moskwy.  
Znajdują się w nim między innymi wywiady z księdzem  

Manfredem Deselaersem – niemieckim kapłanem od 20 lat 

pracującym w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 

który w zeszłym roku pielgrzymował z Polakami do Rosji. 

Ojciec Manfred mówił wtedy „Jedni inwestują w broń, ja 

chcę inwestować w dialog i modlitwę”. Pielgrzymi odwie-

dzili Kazań - muzułmańskie miasto Tatarstanu, gdzie modlili 

się przed słynną ikoną Matki Bożej Kazańskiej o pokój  

i pojednanie w Europie i świecie. W Moskwie spotkali się  

z prawosławnym „Bractwem Przemienienia Pańskiego”, 

którego jednym z filarów działania jest praca nad pamięcią 

i niszczącymi skutkami rewolucji i panowania komunistycz-

nego w XX wieku w Rosji. W 2017 roku – w 100-lecie rewo-

lucji październikowej – Bractwo Przemienienia wystąpiło  

z publicznym apelem w Rosji o podjęcie narodowej pokuty.  

Film w formacie DVD do wzięcia (za opłata „co łaska”) 

ze stołu z prasą w Klubie lub do pobrania ze strony interne-

towej: http://bomedia.pl/pielgrzymka/ 
 

Wyprawa na Zakarpacie i do Lwowa 

Tegoroczna wyprawa na Ukrainę była na prośbę uczestni-

ków o jeden dzień dłuższa, a jej trasa nie obejmowała tylko 

Kresów Rzeczypospolitej, ale także Ruś Zakarpacką – nie-

zwykle interesującą krainę, która historycznie związana była 

z Królestwem Węgier, a dziś należy do Ukrainy.  

Dokończenie na stronie 10. 

 

 
Zabawa z zespołem ludowym w Kolibie Opryszków 

 

Kolejna wizyta zespołu muzycznego z Wi-

leńszczyzny „Randeo Anima” w Polsce 
Od 30 czerwca do 2 lipca ponownie gościliśmy zaprzyjaź-

niony zespół muzyczny polskiej młodzieży z Wileńszczyzny 

- Randeo Anima. W sobotę młodzi artyści wystąpili ze swo-

im repertuarem przed premierowym pokazem Teatru Staj-

nia w Świdrze pt. „Stara ferajna, czyli metoda na wnuka”. 

Dokończenie na stronie 12. 
 

XIV letnia sesja Niezależnego Liceum Humani-

stycznego im. Jakuba Kołasa w Warszawie. 
Sierpień, jak co roku, upłynął nam pod znakiem wizyty 

młodzieży z Niezależnego Liceum Humanistycznego  

im. Jakuba Kołasa w Mińsku oraz młodzieży z Mohylewa.  

W tym roku do naszego projektu dołączyła rekordowa 

liczba wolontariuszy, za co jesteśmy im niezmiernie 

wdzięczni! 

Dokończenie na stronie 13. 

Ogłoszenie 
20 października Sekcja Wschodnioeuropejska rozpoczy-

namy kolejny projekt „Dzieci Bohaterów”. Razem ze 

Szkołą Podstawową nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus i Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima w Podkowie 

Leśnej będziemy przez tydzień gościć grupę 32 dzieci z 

Ukrainy, których rodzice zginęli lub zostali ciężko ranni w 

czasie wojny na Wschodzie Ukrainy. Osoby zaintereso-

wane wsparciem tego projektu prosimy o kontakt z Sek-

cją pod adresem sw@kik.waw.pl. 

javascript:void(0)


 
 
 

6 2018 PAŹDZIERNIK 

WIOSKA DZIECIĘCA W HOMLU 

– czyli o współpracy, nadziei  

i uśmiechniętych ludziach 
 

Wioska Dziecięca to miejsce wyjątkowe na mapie Białorusi. 

Miejsce, które powstało w 2011 roku, dzięki wieloletnim 

staraniom księdza Sławomira Laskowskiego, proboszcza 

parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i dyrektora 

Caritas Homel. Ośrodek jest domem dla 60 wychowanków: 

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, zmagających się 

z ciężkimi chorobami, często pozbawionych opieki rodzi-

cielskiej. 

 
Obecnie Wioska stoi na trzech filarach – budynki wybudo-

wane przez Caritas Homel wynajmuje państwo, które łoży 

na utrzymanie ośrodka. To pierwszy filar. Drugi – wspo-

mniany już Caritas Homel, który na terenie ośrodka 

ma swoje biuro i dzięki współpracy ze sponsorami stara się 

zaspokoić dodatkowe potrzeby podopiecznych, prowadzi 

również prace budowlane, których celem jest powstanie 

odrębnego budynku przystosowanego do prowadzenia 

różnych form rehabilitacji podopiecznych. Trzeci filar, mimo 

że liczebnie najsłabszy, to silny duchem, wprowadzający 

ciepło, nadzieję i radość, stanowią siostry ze Zgromadzenia 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z Polski. 

Dzięki tej współpracy wychowankowie otrzymują fachową 

pomoc i rodzinne ciepło. 
 

Czym wyróżnia się ten ośrodek wśród innych? Przede 

wszystkim indywidualnym podejściem i tak zwanym „sys-

temem rodzinkowym”. Część wychowanków trafiła 

tu z Domu Dziecka w Żurawiczach, w którym wcześniej 

pracowały siostry, znajdowało się w nim około 

300 podopiecznych, leżących na salach po kilkadziesiąt 

osób. W Wiosce w każdym domku znajduje się 15 dzieci 

w pokojach 2-3 osobowych. Każdym domkiem-rodziną 

opiekuje się jedna siostra, dwóch wychowawców, nianie 

i sanitariusze. Warto jednak podkreślić, że sami wychowan-

kowie uczeni są wzajemnej opieki nad sobą, na tyle na ile 

pozwala im stan zdrowia. Starsza młodzież wychodzi 

z młodszymi dziećmi na spacer popychając ich wózki, 

chłopcy pomagają w rozwożeniu jedzenia i innych drob-

nych pracach. Każdy dom ma swojego patrona i święto 

obchodzone w jego dniu. 
 

Drugim nie mniej ważnym wyznacznikiem jest to, że dziec-

ko, które trafia do Wioski zostaje tam do końca swoich dni. 

Jest to ewenement w skali kraju, ponieważ w Białorusi 

dziecko niepełnosprawne, pozbawione opieki rodzicielskiej, 

zostaje do 31 roku życia w domu dziecka, a następnie trafia 

od razu do domu starców. 
 

Trzecia różnica-uśmiech. Uśmiechają się dzieci, siostry, 

ksiądz Jura, obecny dyrektor Caritas Homel i proboszcz, 

pracownicy Caritasu. Uśmiech dzieci chorych 

i niepełnosprawnych, co jakiś czas zamienia się jednak 

w grymas bólu. Siostry i pracownicy robią wszystko, 

by zapewnić im jak najlepsze warunki. Za ich uśmiechem 

stoją jednak godziny ciężkiej pracy, poświęcenie 

i niesamowita siła ducha. 

 
To właśnie do tak niesamowitego miejsca dotarło wsparcie 

członków KIK-u – 188 paczek pampersów (każde zawiera 

po kilkanaście sztuk pieluch), wilgotne chusteczki i kremy, 

przedmioty codziennego użytku, zapewniające komfort 

podopiecznym Wioski Dziecięcej. Dary udało się przekazać 

podczas transportu samochodu dostosowanego do prze-

wozu osób niepełnosprawnych. Samochód dostarczyła 

Fundacja Most Solidarności w ramach projektu „Poprawa 

infrastruktury i wsparcie funkcjonowania ośrodka rehabili-

tacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Homlu na 

Białorusi” współfinansowanego w ramach polskiej współ-

pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
 

Katarzyna Materkowska 
 

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
 

W pierwszy dzień października pomodlimy się o Jedność  

w warszawskiej świątyni luterańskiej poświęconej Świętej 

Trójcy przy pl. Małachowskiego. 

Tak, wszyscy chrześcijanie wierzą w Boga jednego,  

ale w trzech osobach! Początek nabożeństwa o godz. 18-ej. 

Jan Turnau 
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SEKCJA WSPÓŁPRACY 

 Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

Za nami lato, które obfitowało w różne wydarzenia w dzia-

łalności naszej Sekcji. 
 

- Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodaw-

com, którzy w niedzielę 17 czerwca po Mszach świętych  

u św. Marcina wsparli nasz fundusz przeznaczony na po-

trzeby młodzieży ukraińskiej i białoruskiej. Zebraliśmy 1016 

złotych. 
 

- Pani Woyke z Granny dziękujemy za przekazanie gier dla 

sanatorium dziecięcego w Zabłotnem na Ukrainie, a Pań-

stwu Zofii i Kazimierzowi Pacuskim dziękujemy za ofia-

rowane naczynia stołowe dla tego sanatorium. 
 

- Pragniemy w tym miejscu podziękować również Uczestni-

kom spotkania, które odbyło się w Klubie 22 czerwca, które 

zostało poświęcone braciom Szeptyckim – metropolicie 

Andrzejowi i ihumenowi studytów Klemensowi: profesorom 

Danielowi Rotfeldowi i Tomaszowi Stryjkowi, a także 

ks. dr Stefanowi Batruchowi i dr Andrzejowi Szeptyc-

kiemu, a dr Łukaszowi Rejtowi za ciekawe poprowadzenie 

tego spotkania.  
 

- W sierpniu nasz Klub gościł już po raz 14 młodzież z Li-

ceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska. Wraz  

z nią przyjechała grupka młodzieży z Mohylewa, któ-

rej opiekunką była zaprzyjaźniona z naszą Sekcją pani 

Ludmiła Kolesnikowa. Staraliśmy się towarzyszyć im 

w zwiedzaniu Warszawy, co stało się możliwe dzięki wiel-

kiemu i już tradycyjnemu zaangażowaniu członka naszej 

Sekcji Michała Proniewskiego.  
 

- W czasie wakacji utrzymywaliśmy kontakt z siostrą Beatą 

(Husakiewicz) od Aniołów, która jest z naszą Sekcją zaprzy-

jaźniona od lat. Siostrę Beatę wspomagamy w jej opiece 

nad chorym młodym Ukraińcem. Po staraniach uzyskał 

on kartę Polaka i w ten sposób również ubezpieczenie 

zdrowotne w Polsce, dzięki czemu otworzyły się możliwości 

leczenia go w Warszawie. 
 

- Nasza sekcyjna koleżanka Jadwiga Wilczyńska zakupiła 

i przekazała siostrze Beacie potrzebny sprzęt do leczenia 

na Ukrainie dziewczyny ciężko chorej na cukrzycę. 
 

Krystyna Engelking 
 

 

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
 

Mamy nadzieję że Wasze wakacje były w jakiejś części 

związane z żeglowaniem. My wykorzystaliśmy ten czas 

na zorganizowanie aż dziewięciu obozów dla dzieci i mło-

dzieży. Pięć z nich odbyło się na Mazurach, trzy we Wdzy-

dzach i jeden w Wolicy nad Zalewem Zegrzyńskim. 
 

Tegoroczną akcję letnią SM można podsumować jako uda-

ną. Nasze kadry oraz komandorzy poszczególnych wyjaz-

dów spisali się znakomicie, zapewniając dzieciom dobrą 

zabawę i naukę żeglowania w bezpiecznych warunkach. 
 

 
 

W tym roku w naszych obozach - trzech turnusów pierw-

szych halsów, pięciu rejsów oraz szkółki żeglarskiej uczest-

niczyło 210 dzieci. Wszyscy zawdzięczamy tegoroczny 

sukces ciężkiej pracy bosmanów, kadr (59 osób kadrowało) 

oraz wielu innych osób, którzy przygotowali do użytku nie 

tylko sprzęt, ale również obóz we Wdzydzach (kwaterka  

i de-kwaterka) oraz ośrodek w Wolicy. Dziękujemy także 

tym wszystkim (rodzicom, przyjaciołom), którzy wsparli nas 

w różnych dodatkowych działaniach. Ponadto na szkółce 

kursanci oprócz patentu żeglarskiego mieli także okazję 

zdobyć patent sternika motorowodnego. W tym roku od-

były się także dwa spływy w porównaniu do dotychczaso-

wego jednego Pisą i Narwią. Nie obyło się bez przygód – 

jak np. utknięcie dezety na Narwii w skutek niskiego stanu 

wody.  
 

W lipcu wzięliśmy także udział w regatach Red Bulla 

na optymistach – w przyszłym roku celujemy w podium!  
 

W czerwcu odbył się także rejs klubowy z Gdańska przez 

Gotlandię, Alandy do Sztokholmu! 
 

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 sobotę 27 października 2018 o godzinie 18.00 w sie-

dzibie KIK odbędzie się Walne Wyborcze Zebranie KŻ 

Santa Marii. Serdecznie zapraszamy obecnych i przyszłych 

członków Klubu. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obec-

ności mailowo: santamaria@kik.waw.pl bądź na wydarzeniu 

na facebooku. Pozwoli nam się to lepiej przygotować, 

zwłaszcza ze względów lokalowych i zaopatrzeniowych!  
 

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do Wolicy 

oraz do zobaczenia na Walnym Zebraniu! 

http://www.santa-maria.pl/  

santamaria@kik.waw.pl  

https://www.facebook.com/KlubZeglarskiSantaMaria  
 

Zarząd KŻ Santa Maria 

Dominik, Zuzia, Robert, Władek, Piotrek 
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DRUM BUN 
 

W ostatnim czasie razem z Drum Bunem odbyliśmy dwa 

wspaniałe wyjazdy. Pierwszy, na Boże Ciało w Sudety. Spo-

tkaliśmy mnóstwo dobrych ludzi i widzieliśmy przepiękne 

zakątki Polski, bardzo ciekawe przyrodniczo i kulturowo. 

Był to już drugi wypad Drum Buna w tym roku. Z pewnością 

będziemy kontynuować tę tradycję. W wakacje wspólnie 

spędziliśmy tydzień w Taizé. Był to bardzo dobry czas spo-

tkania z ludźmi z całego świata, modlitwy, odpoczynku, 

inspiracji, pracy, rozmów ale też zabawy.  Na pewno ten 

kierunek również będziemy wkrótce powtarzać i wszystkich 

zachęcamy do dołączenia. 
 

 
 

We wrześniu korzystaliśmy z ciepłych dni grając we frisbee, 

a od października ruszamy już pełną parą! 10 października 

odbędą się warsztaty o uchodźcach z Agnieszką Kosowicz 

ze Wspólnot Schronienia. Spotkanie jest zorganizowane 

dzięki Marcie Titaniec, co jest wynikiem naszych spotkań 

na tematy humanitarne w maju, o których pisaliśmy ostat-

nio. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zaintereso-

wanych.  
 

 
 

Poza tym planujemy Bal – 13 października - oraz Walbuna, 

czyli Walne Zebranie 17 listopada. Jeśli ktoś chciałby dołą-

czyć do naszych działań lub jest członkiem Drum Buna 

to bardzo zapraszamy do wzięcia udziału! 
 

Po więcej informacji na temat wydarzeń zapraszamy 

na Facebooka lub do pisania: drum.bun@kik.waw.pl. 

Pozdrawiamy, 

Robur: Tesia Kądziela, Asia Gubrynowicz, Marysia Łoskot,  

Szepard Szypulski, Ignacy Szypulski 

SEKCJA ESPERANTO 
 

W dniach 12-14 października odbędą się w Częstochowie 

w Dolinie Miłosierdzia doroczne Dni Skupienia esperanty-

stów katolików. Rekolekcje poprowadzi Krajowy Duszpa-

sterz Esperantystów, ksiądz Roman Gmyrek. 
 

Członków naszej Sekcji i sympatyków języka międzynaro-

dowego zapraszamy w piątek 26 października na pierwsze 

powakacyjne spotkanie. 

Bohdan Wasilewski 
 

STUDIUM IKONY – „KRESKA I ŚWIATŁO” 
 

Studium Ikony „Kreska i światło” zaprasza na IV edycję 

warsztatów ikonopisarskich. Warsztaty wprowadzają 

w podstawy tradycyjnej techniki ikonopisarskiej, w której 

proces twórczy staje się doświadczeniem modlitwy. 
  

I stopień - temat Oblicze Chrystusa "Mandylion" 
Na przykładzie tej ikony uczymy się zasad kanonu sporzą-

dzania szkiców, przenoszenia rysunku na deskę, sporządza-

nia farby i elementów pozłotniczych. Warsztatowej części 

kursów towarzyszą wykłady na temat symboliki i teologii 

ikony. Wykształcenie i profil wykonywanych zawodów, 

zdolności malarskich i rysunkowych kandydatów nie stano-

wią głównego wymogu do uczestnictwa w warsztatach. 

Ważne jest pragnienie serca zbliżenia się do ikony i ikono-

pisania jako do twórczego sposobu odkrywania duchowej 

drogi do Boga poprzez ikonę.  
  

Warsztaty będą prowadzone w cyklu cotygodniowym 

we wtorki od 10.00 do 14.00 i od 17.00 do 21.00. Warsztaty 

obejmują 49 godzin, są praktyczną formą przeżywania mo-

dlitwy, a uwieńczeniem spotkań twórczych będzie ikona 

Chrystusa. Wszystkie materiały potrzebne do ćwiczeń ma-

nualnych i wykonania ikony kandydaci otrzymują w wy-

prawce. 
  

Warsztaty z ikoną „Krzyża Świętego” dla kandydatów 

po II i III stopniu 
Tematem warsztatów będzie ikona świętego Krzyża w for-

mie deski krzyża, na przykładzie cytatu Fiodora Dostojew-

skiego „Piękno zbawi świat”. Tekst ten pomaga zrozumieć, 

dlaczego w ikonografii Kościoła wschodniego Chrystus, 

czy martwy na krzyżu, czy złożony w grobie, nigdy nie stra-

cił swego fizycznego piękna, pomimo pełnych bólu słów 

ogromu niesprawiedliwego cierpienia, Jego delikatnej skar-

gi „Ludu mój! Cóżem ci uczynił”. 
  

Warsztaty z ikoną „Krzyża Świętego” będą prowadzone 

w cyklu cotygodniowym (obejmują 2 semestry) we wtorki 

od 10.00 do 14.00 i od 17.00 do 21.00. 
 

Wszelkich informacji udziela Elżbieta Cyganek: tel. 533 

578 143. Opiekunem duchowym zajęć jest ksiądz Tomasz 

Łukasiuk. Zajęcia rozpoczynają się 9 października. 
Elżbieta Cyganek 
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WOLNOŚĆ 

TO MIŁOŚĆ.  

PRZESŁANIE 

XI ZJAZDU 

GNIEŹNIEŃ-

SKIEGO. 
 

Bóg uczynił nas ludźmi wolnymi. Dzięki temu wolność jest 

w nas. Nie ogranicza się do niezależności od tego, co ze-

wnętrzne. Nie wyczerpują jej państwowa niepodległość, 

sprawiedliwe struktury społeczne i prawa chroniące god-

ność człowieka. Nie polega jedynie na możliwości dowol-

nego wyboru. Wolność to wybór życia dla innych. Wolność 

to miłość. 
 

Spotykając się w Gnieźnie w stulecie odzyskania niepodle-

głości przez Polskę, na nowo odczytaliśmy narodową trady-

cję, która przechowuje pamięć o chrześcijańskim 

rozumieniu wolności. Nasi przodkowie, pisząc na sztanda-

rach: „W imię Boga za waszą i naszą wolność”, ogłosili świa-

tu, że są gotowi oddać życie także za niepodległość innych 

narodów. 
 

Dziś chcemy tworzyć Europę ludzi wolnych, inspirowanych 

chrześcijańskim przesłaniem. Wymaga to budowania nowej 

kultury wolności opartej na odkrywaniu w każdym człowie-

ku siostry lub brata. Jej fundamentem jest solidarność, 

szczególnie z osobami potrzebującymi: ubogimi, prześla-

dowanymi, uchodźcami czy niepełnosprawnymi. W głęboko 

podzielonej politycznie Polsce potrzebujemy dialogu, który 

przywróci poczucie narodowej wspólnoty. W Europie Środ-

kowo-Wschodniej konieczna jest większa solidarność  

z narodami pozostającymi poza Unią Europejską. Cała Eu-

ropa, rozrywana partykularyzmami, potrzebuje nowego 

impulsu na rzecz jedności. 
 

W historii ludzkości to właśnie chrześcijaństwo przyniosło 

wartości wcześniej mało obecne w życiu publicznym: prze-

baczenie, miłosierdzie, oddanie siebie. Również obecnie 

budowanie Europy ludzi wolnych jest możliwe tylko przez 

solidarną miłość. Chrześcijanie nie mogą być niewolnikami 

egoizmu: indywidualnego, grupowego czy narodowego. 

Chrześcijaństwo nie jest ideologią, nie może stać się za-

kładnikiem politycznych korzyści – traci bowiem wtedy 

swoją ożywczą siłę. Nie może pozwolić, aby wąskie elity 

gromadziły dobra materialne i władzę, wykluczając poli-

tycznie i ekonomicznie pozostałych. 
 

XI Zjazd Gnieźnieński uświadomił nam, że budowanie no-

wej kultury wolności jest dzisiaj konieczne. Jako uczestnicy 

Zjazdu pochodzący z 15 krajów i 10 Kościołów chrześcijań-

skich doświadczyliśmy jednoczącej mocy wiary w Jezusa 

Chrystusa. Jeśli rzeczywiście wypełni ona nasze życie osobi-

ste i społeczne, również Europa będzie bardziej wspólnotą 

ducha i ojczyzną ludzi prawdziwie wolnych. 

DZIEDZICTWO TRZECH PAPIEŻY 

spotkanie z premier Hanną Suchocką 
 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z Hanną 

Suchocką byłą Prezes Rady Ministrów i ambasador w Stoli-

cy Apostolskiej w czasie pontyfikatu trzech kolejnych pa-

pieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.  
 

Będziemy mieli unikalną możliwość spojrzenia na działal-

ność trzech kolejnych biskupów Rzymu nie tylko przez pry-

zmat teologii czy wpływu na życie kościoła ale i dyplomacji 

i publicznego odbioru papieży.  
 

Pani Premier wy-

dała ostatnio 

książkę nakładem 

wydawnictwa 

WAM "Ambasa-

dor u trzech pa-

pieży". 

 

Spotkanie organi-

zowane jest 

w ramach obcho-

dów XVIII Dnia 

Papieskiego oraz 

w związku  40-

leciem wyboru 

Jana Pawła II 

na Stolicę Piotro-

wą. 

 

Zapraszamy! 

Jan Murawki, sekretarz 

 

 

KLUB „TYGODNIKA POWSZECHNEGO” 
 

W Kościele pierwszych wieków kobiety pełniły ważne funk-

cje: nauczały, studiowały Biblię, były apostołkami. 

W ich domach spotykali się wierni i sprawowano Euchary-

stię. To one jako jedne z pierwszych fundowały i utrzymy-

wały klasztory. Kiedy zmuszano je do porzucenia wiary, 

odważnie przyjmowały śmierć na rzymskich arenach.” 

(WAM). 
 

Dzisiaj jednak mało kto o nich pamięta. Dzieje Kościoła 

traktuje się bardzo często jak historię mężczyzn. Niesłusz-

nie. 
 

“Nigdy w niedzielnych czytaniach nie usłyszymy zakończe-

nia Listu do Rzymian, kiedy święty Paweł pozdrawia dzie-

sięć kobiet, między innymi diakona (sic! tekst grecki stosuje 

formę męską!) Febe, apostołkę Junię i liderki młodego Ko-

ścioła Lidię i Pryskę. Przepadają niezauważone te miejsca, 

gdzie czytamy, że włóczyły się z uczniami, utrzymywały 
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w swoich domach wspólnoty kościelne, nauczały… Koniec 

świata! Tylko czy chrześcijaństwo nie miało być końcem 

świata takiego, jaki dotąd istniał? “(ZR) 
 

Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka Tygodnika Po-

wszechnego, członkini zarządu Forum Dialogu, w swojej 

publikacjach i książkach przywraca głos kobietom w Koście-

le. Była wielokrotnym gościem Klubów "Tygodnika Po-

wszechnego", zarówno w tematyce dotyczącej dialogu 

chrześcijańsko - żydowskiego, jak i pozycji kobiet 

we współczesnym Kościele. Tym razem sięgniemy do histo-

rii pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
 

”EMANCYPANTKI. Kobiety, które zbudowały Kościół” 

(Wydawnictwa WAM), to po „Kościele Kobiet” druga pozy-

cja pokazująca znaczenie i miejsce kobiet w historii Kościo-

ła. Stawia odważne pytania, wysuwa dobrze umotywowane 

tezy, obala stereotypy i ukazuje przemilczenia, przybliża 

postacie i wzorce kobiecego zaangażowania. 
 

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie zaprasza 

na wyjątkową rozmowę, w której oprócz autorki udział 

weźmie Aleksandra Klich, dziennikarka, redaktorka naczelna 

Magazynu Świątecznego i zastępczyni redaktora naczelne-

go Gazety Wyborczej, autorka wielu książek, kobieta z rów-

nie silną osobowością i zaangażowaniem w sprawy 

społeczne i obyczajowe. 

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 października, 

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

Książki będą do kupienia na miejscu, za gotówkę, po pro-

mocyjnej cenie (Księgarnia WAM Warszawa). 

 

 

„JAK ROZMAWIAĆ O PRAWORZĄDNOŚCI” 

Zapraszamy także na spotkanie z prof. Marcinem Mat-

czakiem – polskim prawnikiem, radcą prawnym, doktorem 

habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie teorii 

prawa, profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

„Dopóki są ludzie, którzy mogą mówić, że coś jest złe, 

to zachowujemy proporcje, stabilność mentalną. Najgorzej 

jest wtedy - i takie zjawisko ma miejsce w krajach totalitar-

nych - gdy ludzie nie wiedzą już, co jest czarne, a co jest 

białe.” (MM) 

 

„Jak bronić praworządności” to tekst w „Tygodniku Po-

wszechnym”, w którym prof. Matczak mówi o pięciu waż-

nych sprawach koniecznych do uświadomienia sobie 

w sporze o praworządność. Nigdy nie rezygnować, zacho-

wać spokój, mówić do jak najszerszej publiczności, właści-

wie i różnorodnie argumentować, wskazując bezpośrednie 

skutki wadliwego funkcjonowania i naruszania niezależno-

ści systemu prawnego. 
 

Jak rozmawiać o praworządności, jak budować spójną 

i logiczną argumentację, skąd czerpać wiedzę, nie wdawać 

się w niekompetentne spory, umiejętnie podważać błędne 

rozumowania i nie ulegać emocjom. 
 

Jak reagować na działania niezgodne z prawem i jak za-

bezpieczać prawa własne. TY i JA, porozmawiajmy o prawo-

rządności i jej znaczeniu w życiu przeciętnego człowieka 

i obywatela oraz konsekwencjach jej naruszania. 
 

Rozmowę, która odbędzie się we wtorek, 9 października 

godz. 19:00 w sali KIK na ul. Freta 20/24A, poprowadzi 

radca prawny, Marzena Kwaczyńska. 

  

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Wyprawa na Zakarpacie i do Lwowa czerwiec 

2018 
 

Dokończenie ze strony 5. 

Na Zakarpacie postanowiliśmy wjechać od strony Słowacji, 

więc trasa naszej wyprawy biegła, przez niezwykle urokliwe 

tereny polskiego Podkarpacia. Pierwszy postój zrobiliśmy 

we wsi Markowa, gdzie od kilku lat funkcjonuje niezwykłe, 

multimedialne Muzeum poświęcone Polakom ratującym 

Żydów w tragicznych czasach Holokaustu. Ta nowoczesna 

placówka muzealna choć gromadzi materiały tylko z tego 

regionu, może poszczycić się ogromnymi i cennymi zbio-
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rami. Miejmy nadzieję, że kiedyś w innych częściach kraju 

też powstaną podobne ośrodki gromadzące świadectwa  

o Tych, którzy w czasach pogardy potrafili zdobyć się 

na heroizm. I że wszyscy naukowcy będą korzystali z tych 

zasobów. 
 

Do granicznego Użhorodu (czyli grodu na rzeką Uż) dotar-

liśmy wieczorem i po pewnych perturbacjach związanych  

z zakwaterowaniem pełni wrażeń udaliśmy się na spoczy-

nek. Następnego dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od użho-

rodzkiego zamku, którego początki sięgają X wieku, choć 

sam zamek w obecnej postaci uznawany jest za XV-

wieczny. Drugi dzień naszej podróży to święto Bożego Cia-

ła, więc w planach mieliśmy Mszę świętą, którą miał odpra-

wić dla nas słowacki kapłan. Po przybyciu do świątyni 

okazało się, że niestety księdza nie ma… Wobec tego po-

stanowiliśmy, że sami przeczytamy przewidziane na ten 

dzień Słowo Boże. Wielkim było nasze zdziwienie kiedy 

kończyliśmy rozważania i modlitwę – do kościoła wbiegł 

ksiądz, bardzo nas przeprosił za spóźnienie i powiedział,  

że nie może już dziś odprawić czwartej Mszy świętej, ale 

skoro sami odprawiliśmy liturgię słowa, to on może nam 

teraz udzielić sakramentu eucharystii. I jak tu nie wierzyć  

w słowa „gdzie dwóch, albo trzech zbiera się w imię moje, 

tam ja przybywam do nich…”. To niezwykłe nabożeństwo 

pozostanie na zawsze w naszej pamięci.  
 

 
Cała nasze grupa pod Kolibą Opryszków w Nyżnym Sełyszczu 

 

Popołudniowy spacer po tym pięknym mieście zakończyli-

śmy w miejscowej probierni win, gdzie słuchając fachowej 

opowieści o miejscowej tradycji winiarskiej, mieliśmy okazję 

spróbować tych wyśmienitych trunków.  
 

Wieczorem pojechaliśmy do małego miasteczka Chust 

położonego nad rzeką Riką. Najbardziej wytrwali o poranku 

zdecydowali się na zdobycie góry zamkowej, skąd spod 

ruin twierdzy mogli podziwiać wspaniały widok na najbliż-

szą okolicę. Po śniadaniu już wszyscy razem udaliśmy się 

do niedalekiego Berehova, gdzie znajdują się słynne 

na całą okolicę baseny termalne. Prawie wszyscy skorzystali 

z uroków gorących i zimnych kąpieli. W planach mieliśmy 

jeszcze zwiedzanie lokalnej serowarni we wsi Nyżne Se-

łyszcze. Wszyscy myśleli, że odwiedzimy jakąś klimatyczną, 

drewnianą chatę, gdzie przy pomocy drewnianych stągwi 

i lnianych płócien wytwarza się lokalne frykasy. Wielkie było 

nasze zdziwienie, gdy po wejściu do niepozornego budyn-

ku ubrano nas w sterylne, białe fartuchy i zaprezentowano 

najnowszą, prawie w pełni zautomatyzowaną linie produk-

cyjną lokalnych serów. Z dużym zainteresowaniem wysłu-

chaliśmy wykładu miejscowego technologa produkcji, 

bo jak się okazało jest to ukraińsko-szwajcarskie konsor-

cjum, które właśnie tu otworzyło swój zakład produkcyjny. 

Zakład korzysta wyłącznie z mleka dostarczanego przez 

miejscowych hodowców, od których jednak wymaga pod-

wyższonego reżimu sanitarnego, zatrudnia wielu mieszkań-

ców, którzy wysyłani są na szkolenia do Szwajcarii 

i do Francji. Jeden zakład, a jak zmienił charakter miejsco-

wości.  
 

Po zwiedzaniu zaproszono nas na degustacje tych wyśmie-

nitych serów. Podczas degustacji win na zmianę smaku 

podano nam sery, tu było odwrotnie. Sery serwowane były 

z wspaniałym, miejscowym winem. Oj, trzeba tam wrócić… 
 

 
Degustacja serów w ukraińsko szwajcarskiej serowarni  

w Nyżnym Sełyszczu 
 

Obiad mieliśmy zamówiony w tej samej miejscowości  

w regionalnej restauracji zwanej Kolibą Opryszków. Wyszu-

kane potrawy i napoje oraz wspaniała wspólna zabawa  

z regionalnym zespołem muzycznym dostarczyły nam nie-

zapomnianych wrażeń. Wieczorem solidnie zmęczeni wró-

ciliśmy do Chustu, gdzie część z nas udała się 

na spoczynek, a reszta na nocny spacer po tym pięknym 

miasteczku.  
 

Następnego dnia wyjechaliśmy z Chustu do Mukaczewa, 

gdzie zwiedziliśmy piękny zamek zwany Palanka. Pierwsze 

ślady warowni w tym miejscu datowane są na początek  

XI wieku, ale największą świetność ta budowla uzyskała 

za czasów króla Ludwika Węgierskiego, ojca Jadwigi – jedy-

nej w naszej historii kobiety, która nosiła tytuł Króla Polski. 
 

W drodze do Lwowa zatrzymaliśmy się jeszcze w miejsco-

wości Czynadiewo, gdzie obejrzeliśmy wspaniały pałac  

z przełomu XIX i XX wieku zwany Schönborn. Pałac po-
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dobnie jak nasz zamek Krzyżtopór zbudowany był w opar-

ciu o kalendarz. Ma 12 wejść, 52 kominy i 365 okien 

(oj, umyć to wszystko… ). Dziś w pałacu mieści się sanato-

rium „Karpaty” i niestety obiekt nie jest w najlepszym sta-

nie.  
 

Wieczorem przyjechaliśmy do Lwowa i na dwie noce za-

mieszkaliśmy w hotelu w samym centrum koło Opery. 

Dzięki temu bez ograniczeń każdy mógł korzystać z uroków 

tego wspaniałego miasta. W niedzielę kto chciał, mógł 

udać się na Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt, a póź-

niej na tematyczną wycieczkę pod przewodnictwem naszej 

pani Larisy: „Lwów miasto czterech kultur - łacińskiej, or-

miańskiej, ruskiej i żydowskiej”. Na Ukrainie święto Bożego 

Ciała nie jest obchodzone w czwartek, tak jak w Polsce, 

tylko w najbliższą niedzielę. Tego dnia we Lwowie dawało 

się wyczuć świąteczna atmosferę, szczególnie w okolicy 

Katedry łacińskiej. Mnóstwo ludzi w odświętnych, a także  

w polskich, narodowych strojach brało udział w wielkiej 

procesji. Z tym, że we Lwowie procesja jest jedna, ale od-

bywa się nie do czterech ołtarzy wokół świątyni tylko 

do czterech głównych polskich kościołów, w związku z tym 

trwa wiele godzin i widoczna jest w całym mieście. Wieczo-

rem znów spacer, a potem wspaniała uczta w słynnej lwow-

skiej „Żeberni”, gdzie serwują najlepsze na świecie żeberka 

w miodzie i ziołach podawane ze świeżymi warzywami  

i lokalnymi napojami. 
 

 
Bełżec. Chwila zadumy w miejscu gdzie Niemcy wymordowali 

prawie pół miliona Żydów. (fotografie – Marek Kielanowski) 
 

W poniedziałek przed południem jeszcze krótki spacer 

po mieście, pożegnanie ze Lwowem i czas wracać do domu. 

Na obiad zatrzymaliśmy się w Żółkwi, mieście tak mocno 

związanym z królewskim rodem Sobieskich, ze wspaniałą 

kolegiatą i niestety wciąż zaniedbaną synagogą. Granicę 

pomimo dość dużego ruchu przekroczyliśmy dość spraw-

nie, a w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Bełżcu, 

gdzie w czasie okupacji Niemcy wybudowali obóz zagłady, 

w którym zamordowali prawie pół miliona mieszkańców 

Lwowa i okolic, głównie narodowości żydowskiej. Ta chwila 

zadumy w tym strasznym miejscu zamykała swoistą klamrę 

spinającą naszą wyprawę. W czasie naszej wyprawy oddali-

śmy część Ofiarom niemieckiego bestialstwa, a także-

Tym wszystkim, którzy nie patrząc na własne bezpieczeń-

stwo potrafili się temu bestialstwu sprzeciwić, płacąc nie-

jednokrotnie za to cenę najwyższą.  
 

Późnym poniedziałkowym wieczorem dotarliśmy szczęśli-

wie do Warszawy i już myślimy o przyszłorocznej wyprawie. 

Ale o tym porozmawiamy na naszym wieczorze wspo-

mnień, na który już dziś wszystkich zapraszamy do Klu-

bu we czwartek 18 października o godzinie 18.30. 
 

Niestety dwa dni po powrocie dostaliśmy bardzo smutną 

wiadomość, ze jedna z naszych uczestniczek Pani Anna 

Antczak nagle zmarła. Ją i Jej bliskich ogarniamy naszą 

modlitwą.  
 

 
Muzeum Polaków ratujących Żydów w Markowej powstało do-

kładnie w miejscu gdzie stał dom Rodziny Ulmów bestialsko za-

mordowanych przez Niemców za ukrywanie żydowskiej rodziny. 
 

Wszystkim uczestnikom naszej wyprawy serdecznie dzięku-

ję za wytrwałość i wyrozumiałość dla niedociągnięć ze stro-

ny organizatorów.  
 

Ale szczególne podziękowania należą się Eli Jabłonowskiej 

i Andrzejowi Kozakowi za opracowanie wspaniałego pro-

gramu i wydanie fachowego przewodnika. Kasi Materkow-

skiej i Basi Kielanowskiej za prace organizacyjne i bieżące 

rozwiązywanie wszystkich problemów, Monice Krzyża-

nowskiej za sprawne zarządzanie finansami (na wszystko 

starczyło i jeszcze zostało), Kasi Kunderze za opiekę nad 

naszym zdrowiem, no i oczywiście naszej Przewodniczce 

pani Larisie i naszemu wspaniałemu kierowcy Panu Seba-

stianowi. Mam nadzieję, że oboje odwiedzą nas na spo-

tkaniu powyjazdowym. 

Marek Kielanowski 

 

Kolejna wizyta zespołu muzycznego z Wi-

leńszczyzny „Randeo Anima” w Polsce 
 

Dokończenie ze strony 5. 

W niedzielę zespół uświetnił swoimi śpiewami Mszę świętą 

w kościele pod wezwaniem św. Teresy w Świdrze, a po na-

bożeństwie dał kolejny koncert. Po Mszy świętej podczas 

zbiórki zainicjowanej przez księdza proboszcza młodzi Po-

lacy z Litwy zebrali pieniądze na dalszą działalność. Sądząc 
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po zebranej kwocie oprawa Mszy spodobała się parafia-

nom. Po południu młodzież miała okazję z przewodnikiem 

zwiedzić Otwock i poznać ciekawą historię narodzenia się 

stylu architektonicznego zwanego „świdermajer”.  

 

W poniedziałek młodzi artyści zostali przyjęci w Departa-

mencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych, gdzie od pana dyrektora 

Huberta Czerniuka i jego współpracowników dowiedzieli 

się, w jaki sposób Polska wspiera rodaków za granicami 

Ojczyzny. Młodzi artyści z chęcią wystąpili przed pracowni-

kami Ministerstwa.  
 

 
Zespół Randeo Anima razem z Aktorami Teatru Stajnia 

 

Był to już ostatni punkt pobytu w Polsce, który nie odbyłby 

się gdyby nie ludzie dobrej woli. Serdecznie dziękujemy 

Ani i Zbyszkowi Pałasińskim animatorom Teatru Stajnia, 

Urzędowi Miasta Otwocka, który wspomógł finansowo 

pobyt zespołu w Otwocku oraz pani Beacie Żuk, która zor-

ganizowała spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicz-

nych.  

Mamy nadzieję, że zespół wkrótce znów do nas zawita.  
 

Katarzyna Materkowska 

 

XIV letnia sesja naukowa Niezależnego Liceum 

Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w War-

szawie. 
 

Dokończenie ze strony 5. 

Sobota 11 sierpnia - dzień przyjazdu naszych przyjaciół - 

wbrew pozorom jest jednym z bardziej emocjonujących dni 

całego projektu. Zaczyna się od nerwowego oczekiwania 

na smsa o treści – „Przekroczyliśmy granicę, będziemy  

o 19.00!”, potem kontakt z bursą i komunikat – „Jesteśmy 

gotowi, czekamy!”. Przynajmniej pół godziny przed oczeki-

waną godzina - przyjazd pod bursę, a nuż przyjadą wcze-

śniej. Tam spotkanie z absolwentami liceum, którzy 

przyjechali z Wrocławia, specjalnie po to, by spotkać się 

ze swoimi nauczycielami i młodszymi kolegami. A potem 

już podjeżdża pierwszy autokar ze znajomymi twarzami, 

młodzież zalewa wejście do bursy, gdzie pan Kuba Czar-

kowski, wicedyrektor, już przekazuje klucze do pokoi. Ocze-

kiwanie na drugi autokar i nagłe pytanie: „Gdzie jest bała-

łajka?” (jak się później okazało, została w autobusie i wróci-

ła na Białoruś). Wtedy czuje się to, że kolejne 

Demokratyczne Lato w Warszawie wystartowało! 
 

Później wydarzenia toczą się już niesamowitym tempem - 

w niedzielę zwyczajowy koncert Chopinowski w Łazienkach, 

spacer i czas na lody. W poniedziałek jak zwykle uroczysta 

inauguracja, wystąpienia gości ze wspierających nas insty-

tucji. To niesamowite, że co roku pracownicy i dyrekcja 

bursy, szkoły, instytucji, które nas do siebie zapraszają  

i pomagają finansowo, szczerze cieszą się, że mogą mieć 

swój wkład w rozwój i pośrednio w edukację młodzieży  

z Białorusi. 
 

 
Wizyta zespołu Randeo Anima w MSZ 

 

Pierwszą z goszczących nas instytucji było Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych, a dokładnie Departament Wschodni 

z panem Dyrektorem Janem Hofmoklem na czele. Ciekawa, 

nie pozbawiona wątków humorystycznych prezentacja, 

zakończyła się serią wnikliwych pytań i interesującą dysku-

sją.  
 

W środę 15 sierpnia zwyczajowo młodzież wzięła udział  

w obchodach Święta Wojska Polskiego. Tym razem opiekę 

nad nimi sprawowała Agnieszka Łokaj. Wieczorem nato-

miast licealiści wraz z Markiem Kielanowskim wzięli udział 

w widowisku muzycznym „Wolność we krwi”, gdzie 

na przykładzie jednej polskiej rodziny poznawali historię 

ostatnich stu lat naszej Ojczyzny. Duże wrażenie na naszych 

gościach zrobiły słowa Prezydenta RP o tym, że każdy na-

ród ma prawo do dumy ze swojej historii i że Polska w du-

żej mierze swoje ocalenie na przestrzeni dziejów 

zawdzięcza właśnie silnej, tradycyjnej rodzinie, która 

na przekór wszystkiemu potrafiła przechować wartości 

i pamięć o Niepodległości.  
 

Kontynuację wątku historycznego stanowiła czwartkowa 

wizyta w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycz-

nych PRL, którą również nadzorowali Marek i Agnieszka.  

W budynku o ponurej sławie przy ul. Rakowieckiej 37 znaj-

duje się na razie tymczasowa ekspozycja poświęcona 
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wszystkim torturowanym i mordowanym przez rodzimych 

oprawców żołnierzy niepodległościowego podziemia.  

W jednej z cel eksponowane są wizerunki oprawców, z któ-

rych żaden nie poniósł za swoje czyny konsekwencji, a wie-

lu jeszcze w Trzeciej Rzeczypospolitej pobierało resortowe 

emerytury. Na terenie byłego więzienia wciąż trwają prace 

archeologiczne i ekshumacje, które wciąż odkrywają nowe 

dowody stalinowskich zbrodni. 
 

Piątek natomiast był dniem muzyczno-wizualnym. Po połu-

dniu wraz z Basią Kielanowską młodzi Białorusini poznawali 

życiorys i twórczość Fryderyka Chopina, zwiedzając mu-

zeum na Tamce. Natomiast wieczorem razem z Agnieszką 

oraz Wojtkiem i Jolą Szenajch wzięli udział w multimedial-

nym pokazie fontann, który zrobił na nich duże wrażenie.  
 

Po tak rozrywkowym dniu przyszedł czas na połączenie 

zabawy i nauki. A jak wiadomo w Warszawie w tej dziedzi-

nie specjalizuje się Centrum Nauki Kopernik. W sobotę  

i niedzielę towarzyszyli im w tym Andrzej i Ela Kozakowie 

oraz Bożena Strachalska i Basia Kielanowska. Wizyta w Cen-

trum była dla wielu uczniów spełnieniem marzeń i zachętą 

do nauki przedmiotów przyrodniczych. Ale dla starszych 

uczniów to nie była tylko zabawa. Przed wizytą nauczyciel-

ka fizyki zadała im konkretne zadania do rozwiązania,  

np. związane z wahadłem Foucaulta.   
 

Po intensywnym weekendzie poniedziałek był dniem odpo-

czynku, po to by we wtorek znów powrócił temat przyrod-

niczy. Dzięki staraniom Agaty Meissner nasza młodzież 

gościła na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.  

Po niezwykle ciekawym wykładzie i prezentacji ekspery-

mentów z wybuchami i wieloma innymi efektami specjal-

nymi, przyszedł czas na zwiedzanie laboratoriów 

ze specjalistycznym sprzętem. Wykładowcy, którzy opro-

wadzali licealistów zapraszali ich do siebie na studia. 
 

W środę przyszedł natomiast czas na sport - w pięknych 

okolicznościach przyrody na bulwarach wiślanych licealiści 

(i odważniejsi nauczyciele, a także nasza odważna Basia) 

uczyli się jazdy na łyżworolkach pod okiem doświadczo-

nych instruktorów. Wieczorem grupa „nierolkowa” zwiedza-

ła Stadion Narodowy, który już teraz nie ma przed nimi 

żadnych tajemnic. 
 

W czwartkowy wieczór gospodarzami byli uczniowie i nau-

czyciele Liceum, którzy przygotowali piękną Wieczornicę - 

prezentując swoje talenty muzyczne, aktorskie i inne.  

Po występach przyszedł czas na wspólny wieczór przy grillu, 

rozmowach, muzyce i wspominaniu poprzednich edycji 

projektu, a także snuciu planów na przyszły rok, a te są 

ambitne. Wszak to będzie jubileuszowy, piętnasty już, tur-

nus białoruskiego liceum w Warszawie. W ten sposób za-

kończyła się warszawska część wizyty młodzieży z Białorusi 

w Polsce. 
 

W piątek rano młodzież i nauczyciele razem z Tomkiem 

Szenajchem i Bożenką Strachalską udali się na trzydniową 

wycieczkę do Trójmiasta. W programie była Gdynia, Sopot  

i Gdańsk. Poza spacerami nasi goście odwiedzili dwie 

wspaniałe placówki muzealne: Europejskie Centrum Soli-

darności i Muzeum II Wojny Światowej. 
 

Bogaty program i moc atrakcji za które odpowiadał 

pan Eugeniusz Ławryniuk z biura podróży Junior spowodo-

wał, że nasi goście nawet nie zauważyli, że tego lata by-

ły to akurat trzy najbrzydsze dni na Wybrzeżu. Wycieczkę 

w tym roku sfinansowało Narodowe Centrum Kultury 

wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go. Panu Ministrowi Jarosławowi Selinowi i Piotrowi Ciac-

kowi serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc 

w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. 
 

W niedzielę młodzież wróciła pełna wrażeń i dobrych 

wspomnień na Białoruś. Warto wspomnieć, że oprócz opi-

sanego wyżej programu uczniowie codziennie mieli 

po kilka godzin lekcyjnych, do których musieli się przygo-

tować i odrobić prace domowe. 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam  

w realizacji tego projektu. 

Agatko, Agnieszko, Basiu, Bożenko, Wojtku, Jolu, Tom-

ku, Andrzeju i Elu, Elu Jabłonowska (Twoje starania też 

bardzo doceniamy!) w imieniu młodzieży i własnym - DZIĘ-

KUJEMY! 
 

Dziękujemy również całej Sekcji Współpracy z Katolikami 

na Wschodzie, a szczególnie Pani Krystynie Engelking, 

za opiekę nad młodzieżą z Mohylewa.  
 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie panu Maciejowi Radzi-

wiłłowi i Fundacji „Trzy Trąby”, która od lat współfinansuje 

nasz projekt wsparcia białoruskiego Liceum. 
 

Katarzyna Materkowska, 

 Marek Kielanowski 
 

 
Widowisko patriotyczne „Wolność we krwi”  

na pl. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. 


