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 REKOLEKCJE ADWENTOWE 

W ŚW. MARCINIE 
Głosi ks. Grzegorz Michalczyk 

2-3-4 grudnia, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11. 

W niedzielę Msze święte z naukami rekolekcyjnymi 

o godz. 9.30, 11.00 i 17.30. W poniedziałek i wtorek 

Msza święta z homilią o godz. 18.30, po Mszy konferencja 

i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

DZIEŃ SKUPIENIA SEKCJI RODZIN 
Sobota, 8 grudnia, godzina 9.45, Kaplica w Zakładzie 

dla Ociemniałych w Laskach 

Więcej informacji na 7 stronie Informatora. 
 

KOŚCIÓŁ PRZYSZŁOŚCI 

STRACONE DZIEDZICTWO 
Spotkanie z ks. prof. Alfredem Wierzbickim 

6 grudnia, g. 18.00, siedziba KIK. 

O dziedzictwie Jana Pawła II i abp. Józefa Życińskiego. 
 

"SPOTKANIE Z DRUGIM.  

ROZMOWY O ETYCE, KOŚCIELE I ŚWIECIE" 
Spotkanie z ks. prof. Andrzejem Szostkiem  

i Ignacym Dudkiewiczem 

11 grudnia, g. 19.00, siedziba KIK. 

Promocja książki „Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy 

o etyce, Kościele i świecie”. 
 

MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE W IRAKU 
Spotkanie z Alhan Zaido Morrad Seikh, 

przedstawicielką Jezydów z Irackiego Kurdystanu 

13 grudnia, g. 19.00, siedziba KIK. 

Więcej informacji na s. 4 Informatora 

UWAGA: Termin może ulec zmianie. 
 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA  
Pasterka w kościele św. Marcina  

24 grudnia, g. 24.00, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11. 
 

OPŁATEK KLUBOWY 
z udziałem ks. Kard. Kazimierza Nycza  

13 stycznia, g. 17.30 Msza święta w kościele św. Marcina, 

ul. Piwna 9/11, o g. 18.30 spotkanie opłatkowe w Domu 

Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 

 

Rozpoczęliśmy Adwent, czas radosnego oczekiwania 

na przyjście dzieciątka Jezus. Chcąc dobrze przygotować 

się do Bożego Narodzenia warto na chwilę się zatrzymać, 

rozejrzeć dookoła siebie i zastanowić się gdzie jestem  

i dokąd zmierzam. To czas refleksji w wymiarze osobistym 

i wspólnotowym. Dlatego też zapraszam na spotkania: 

wokół książki „Spotkanie z Drugim. Rozmowy o etyce, 

Kościele i świecie” oraz o Kościele przyszłości z perspek-

tywy nauczania Jana Pawła II i abp. Józefa Życińskiego.   

 

Jako wspólnota Klubu, na co dzień staramy się być obecni 

tam, gdzie jest to potrzebne. Jesteśmy tak w osobistych 

doświadczeniach naszych Klubowych Przyjaciół, jak rów-

nież z osobami potrzebującymi. W listopadzie pożegnali-

śmy śp. Jana Kawiaka, śp. Zygmunta Skórzyńskiego… 

wspieraliśmy również m.in. dzieci z Ukrainy, uchodźców  

w obozach w irackim Kurdystanie oraz rodziny w syryj-

skim Aleppo. W grudniu kontynuujemy te działania i,  jak 

co roku, wraz z siostrami franciszkankami organizujemy 

paczki świąteczne dla naszych niewidomych Przyjaciół 

ze wspólnoty świętomarcińskiej. 

 

Nasze kochane siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża 

obchodzą Jubileusz 100-lecia Zgromadzenia. Dziękujemy 

im za całe dobro, które czynią poprzez swoją codzienną 

posługę. To u sióstr w Laskach idea Klubu miała swój 

początek. Pamiętajmy o nich i ich licznych dziełach  

w naszych modlitwach, prosząc o liczne święte powołania 

dla Zgromadzenia. 

 

I jeszcze nasi Wychowawcy i ich grupy. Zaraz po świętach 

ruszają na obozy, życzmy im dużo śniegu i dobrej zabawy, 

a wszystko to pod czujnym okiem nowego zarządu Sekcji 

Rodzin. Nowy zarząd ma również KŻ Santa Maria i Drum 

Bun – gratulujemy! 

 

Wszystkie te dzieła, nasze osobiste sprawy i całą klubową 

wspólnotę oddajmy w ręce Dzieciątka Jezus podczas 

świętomarcińskiej Pasterki. Do zobaczenia! 

 

Jakub Kiersnowski 
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Szanowni Państwo,  
Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu!  

Bóg zawsze zadziwia! Przed nami ko-

lejny raz przeżywane radosne zdumienie, 

że Nieskończony Bóg zjawia się między 

nami jako małe dziecko, od początku 

towarzysząc nam w naszym ubóstwie 

i słabości.  

Na początku adwentu składamy ży-

czenia owocnej drogi przez ten okres 

oczekiwania i przygotowania. Mocni Du-

chem Bożym wsłuchujmy się w Słowo 

i naszymi uczynkami opowiadajmy o Dobrej Nowinie.  

Życzymy radosnego świętowania Bożego Wcielenia we wspólnotach naszych rodzin, a także w naszej wspólnocie 

klubowej. Serdecznie zapraszamy na pasterkę do kościoła św. Marcina! 
 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

Rys. Dorota Łoskot-Cichocka 

 
 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
03.12. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74 

09.12 NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK 

21.12. PIĄTEK 

godzina 16.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

16.12. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 

27.12. 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  

PONIEDZIAŁEK 13.00-18.00  

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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ŚP. ZYGMUNT SKÓRZYŃSKI 

POŻEGNANIE 

 

16 listopada 2018 roku, po 95 latach ziemskiej wędrów-

ki, Pan powołał do siebie 
 

ŚP 

Zygmunta Skórzyńskiego 
 

Nestora polskiej socjologii; 

jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej in-

teligencji katolickiej; 

wybitnego i niestrudzonego propagatora zjednoczonej 

Europy;  

 

Współtwórcę w październiku 1956 roku Klubu Inteligen-

cji Katolickiej w Warszawie 

 a następnie sekretarza Zarządu i przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej KIK, 

Członka Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej  

i członka Kapituły Nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu 

Mostów”. 

 

Uczestnika opozycji demokratycznej w PRL, 

członka Rady Ośrodka Badań Społecznych przy NSZZ 

„Solidarność” Regionu Mazowsze 

oraz członka Komitetu Obywatelskiego przy Przewodni-

czącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. 

 

Twórcę konwersatorium „Polska w Europie”. 

 

Żegnamy Człowieka wiary, dialogu, głębokiej myśli, sze-

rokich horyzontów, patriotę i Europejczyka. 

 

Łączymy się w żałobie z  

Rodziną i Najbliższymi 
 

Zarząd i Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Warszawie. 

ŚP. JAN KAWIAK 

POŻEGNANIE 

 
10 listopada 2018 roku, po 61 latach ziemskiej wędrów-

ki, Pan powołał do siebie 
 

ŚP 
 

Jana Kawiaka 
 

męża Basi,  

tatę Marysi, Michała i Piotrka,  

klubowych wychowanków i wychowawców.  

Członka Klubu Inteligencji Katolickiej  

i Wspólnoty Emmanuel. 

Naszego Przyjaciela. 
 

Żegnamy Człowieka cichego i pokornego, zawsze życz-

liwego i pełnego uwagi dla drugiego, cierpliwego, sta-

rannego i wytrwałego we wszystkim, co robił,  

świadka Wiary, Nadziei i Miłości dla wielu. 
 

Łączymy się w żałobie z  

Rodziną i Najbliższymi 
Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. 

 

 

 

Podziękowanie, które otrzymaliśmy od Rodziny  

śp. Jana Kawiaka 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pożegnali na-

szego Janka. Dziękujemy księdzu profesorowi Andrzejo-

wi Gałce i księżom współcelebrującym za odprawienie 

Mszy świętej żałobnej. Dziękujemy za modlitwę za na-

szego Syna i Brata. Szczególnie dziękujemy za pomoc, 

wsparcie i słowa pocieszenia dla Basi, Marysi, Michała  

i Piotrka. 
 

W trudnych chwilach dobrze jest mieć Przyjaciół. 
 

Rodzice Halina i Jerzy Kawiakowie  

oraz siostra Anna Zawada 
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REKOLEKCJE ADWENTOWE 

W KOŚCIELE ŚW. MARCINA 
 

Świętymi bądźcie bo i ja jestem święty, PAN, Bóg wasz. 
(Kp 19,2) 

 

 
Adwentowe rekolekcje zaczniemy w niedzielę 2 grudnia 

podczas Mszy o 9:30, 11:00 i 17:30. Tego dnia nauka reko-

lekcyjna będzie głoszona tylko podczas homilii. 3 i 4 grud-

nia Msza o 18:30, a po niej konferencja i adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 
 

Rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy 

duszpasterz środowisk twórczych i rektor kościoła 

pw. św. Alberta i Andrzeja w Warszawie przy pl. Teatralnym. 
 

Po niedzielnej Mszy świętej rekolek-

cyjnej o godzinie 11.00 wszystkich 

serdecznie zapraszamy do klasztoru 

Sióstr, gdzie odbędzie się promocja 

książki „Dziecko z Kalkuty” autor-

stwa niezwykłej kobiety – niewidomej 

Wandy Wajdy. Jej książka to opowieść 

o miłości i spełnieniu, dawaniu i bra-

niu, gdzie słabi potrafią robić rzeczy 

wielkie. Spotkanie poprowadzi redak-

tor „Więzi” Cezary Gawryś.  

Zapraszamy! 

PACZKA DLA ŚWIĘTOMARCIŃSKICH  

NIEWIDOMYCH PRZYJACIÓŁ 
 

Jak co roku chcielibyśmy uprzyjemnić czas Świąt naszym 

niewidomym świętomarcińskim przyjaciołom. Można włą-

czyć się wspierając tradycyjnie „niewidzialny fundusz”. 
 

W tym roku pragniemy: 

1. zorganizować w czasie ferii zimowych wyjazd w góry 

dla samotnej niewidomej mamy z dwójką dzieci; 

2. wesprzeć rehabilitację Wandy, którą będziecie mogli 

poznać w niedzielę, w czasie promocji jej książki; 

3. ucieszyć niewidomych melomanów biletem na koncert.  

Oczywiście można też będzie przygotować świąteczną 

paczkę dla konkretnej rodziny niewidomych!  
 

Zgłoszenia i wszelkie szczegóły pod adresem:  

monika.loskot@gmail.com 

Monika Łoskot, Małgosia Mańczak,  

Dżemila Sulkiewicz-Nowicka, 

 

MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE W IRAKU. 
 

Zapraszamy na spotkanie z Alhan Zaido Morrad Seikh, 

przedstawicielką Jezydów z Irackiego Kurdystanu. Spo-

tkanie będzie dotyczyło sytuacji humanitarnej mniejszości 

religijnych i etnicznych w Iraku po inwazji ISIS. Spotkanie 

odbędzie się 13 grudnia o 19:00 w siedzibie KIK. Będzie 

prowadzone po angielsku i tłumaczone na język polski. 
 

Alhan jest Jezydką z rejonu Sindżar, która od 2014 r. po-

święca się pomaganiu ofiarom wojny. Pomimo, że jej naj-

bliżsi ucierpieli tak wiele z rąk odwołującego się do Islamu 

ISIS, pracuje obecnie w mieście Mosul pomagając sunnic-

kim ofiarom wojny. Alhan posiada wieloletnie doświadcze-

nie w pracy w sektorze pozarządowym w Iraku, jest też 

osobą obdarzoną wielką wrażliwością społeczną. Posiada 

także szczególne osobiste doświadczenia z czasu ostatniej 

wojny. 
 

Spotkanie odbędzie się w ramach realizowanego przez KIK 

projektu humanitarnego dla osób przesiedlonych i uchodź-

ców w Irackim Kurdystanie. 
 

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką organi-

zacją STEP-IN i współfinansowany ze środków polskiej po-

mocy rozwojowej MSZ w 2018 r.  
 

UWAGA: Ze względów proceduralnych, dopiero 10 grudnia 

br. będziemy wiedzieli z całą pewnością czy Alhan Morrad 

otrzyma wizę do Europy. O ewentualnych zmianach bę-

dziemy informowali na bieżąco. Osoby zainteresowane 

spotkaniem prosimy również o sprawdzanie bieżących in-

formacji w Sekretariacie Klubu (tel. 22 827-39-39). 
 

Marta Titaniec,  

członkini Prezydium Zarządu KIK  

ds. pomocy humanitarnej i rozwojowej  

 

OGŁOSZENIE SEKRETARZA  

 

Szanowni Państwo,  

 

Prezydium Zarządu KIK spotyka s ię co do za-

sady w każdy wtorek w s iedzibie Klubu.  Pod-

czas spotkań zajmujemy s ię bieżącymi 

sprawami,  omawiamy nowe pomysły Członków 

i  Zarządu,  planujemy spotkania etc.  

 

Gdyby ktoś z Państwa chciał  powierzyć Prez y-

dium jakąkolwiek sprawę lub omówić ją osob i -

ście bardzo proszę o kontakt .  

 

Telefon: 515 782516 

E-mai l :  jan.murawski@kik .waw.pl .  

 

Jan Murawski  -  Sekretarz  

mailto:monika.loskot@gmail.com
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IRAK WCIĄŻ POTRZEBUJE  

NASZEJ POMOCY. 

PROJEKT KIK I STEP-IN W IRAKU 
 

Sytuacja w Iraku 

Liczba mieszkańców w Iraku wynosi 37 mln, z czego 8,7 mln 

potrzebuje pomocy. Prawie 2 mln to osoby przesiedlone,  

a 3,8 mln to liczba społeczności lokalnej, najbardziej do-

tkniętej przez kryzys w Iraku, 4,1 mln dzieci potrzebuje po-

mocy. 
 

Liczba ofiar trwających 4 lata intensywnych, praktycznie 

nieprzerwanych walk w Iraku jest ogromna. W 2014 r.  

2,5 miliona cywilów zostało wysiedlonych, w 2015 r. ponad 

1 mln osób opuściło swoje domy, w 2016 r. dodatkowe 

700 000 osób uciekło, a w 2017 r. ponad 1,7 miliona cywi-

lów zostało przesiedlonych. Migracje ludności były wielo-

kierunkowe.  
  

Na koniec sierpnia 2018 r. w Iraku było prawie 2 mln we-

wnętrznie przesiedlonych, którzy żyli w 105 obwodach  

i w 3325 różnych lokalizacjach. Najwięcej w regionie Niniwy 

- 600 tys., Dahuku – 345 tys. i Erbilu 217 tys.  
 

Sytuacja w Iraku cały czas jest trudna, pomimo że operacja 

wojskowa przeciwko ISIS zakończyła się i przesiedleńcy 

zaczynają wracać, szczególnie w region Niniwy. Sytuacja 

humanitarna w Iraku staje się przedłużającym scenariuszem 

przesiedlenia, który może pozostać nierozwiązany przez 

lata.  
 

Tempo i skala przesiedleń spowodowały, że kryzys w Iraku 

jest jednym z największych i najbardziej niestabilnych 

na świecie. Cywile byli narażeni na ekstremalne ryzyko, 

od bombardowania z powietrza, ostrzału artylerii, krzyżo-

wego ognia, snajperów i niewybuchów. Dziesiątki tysięcy 

cywilów zostało wykorzystanych jako ludzkie tarcze, a setki 

tysięcy przeżyło w warunkach oblężenia. 
 

Operacja wojskowa mająca na celu odbicie Mosulu z rąk 

ISIS, trwająca 9 miesięcy, począwszy od października 2016 r. 

do lipca 2017 r. była najdłuższą bitwą miejską od czasu 

II Wojny Światowej. Bezpieczna ewakuacja miliona cywilów 

ze strefy walk była również największą tego typu operacją 

we współczesnej historii.  
  

Sektory ochrony zdrowia i edukacji są szczególnie trudne. 

Liczba konsultacji przeprowadzonych w przychodniach 

wzrosła ośmiokrotnie od 2014 r. Ponad połowa ośrodków 

zdrowia została uszkodzona lub zniszczona. Szkoły w ob-

szarach dotkniętych konfliktem działają na zasadzie trzy-

zmianowej. Tylko w 2017 r. ponad 150 szkół zostało 

uszkodzonych lub zniszczonych. Niemal 50% dzieci wysie-

dlonych, mieszkających w obozach nie ma dostępu do wy-

sokiej jakości edukacji, a 3,2 miliona dzieci uczęszcza 

do szkoły nieregularnie lub wcale.  
 

 
 

Produkcja rolna (pszenicy, jęczmień, kukurydza, owoce  

i warzyw) spadła o 40% w porównaniu do poziomów 

sprzed konfliktu. Wskaźnik ubóstwa w obszarach najbar-

dziej dotkniętych walkami przekracza 40%. Obecnie ubogie 

gospodarstwa domowe i blisko 1/3 przesiedlonych rodzin 

polegają na negatywnych strategiach radzenia sobie 

ze stresem. Prawie 1,9 mln Irakijczyków cierpi na niedoży-

wienie, 7,3 mln osób wymaga opieki zdrowotnej, 5,2 mln 

ochrony, 5,4 mln pomocy sanitarnej (w tym wody), 

a 4,1 mln ludzi schronienia. 
 

Odbudowa Iraku potrwa lata. Oceny szkód i strat przepro-

wadzone przez Ministerstwo Planowania i przeanalizowane 

przez Bank Światowy szacują, że odbudowa potrwa co naj-

mniej 10 lat, a jej koszt szacuje się ponad 88 mld USD. 
 

 

Projekt KIK i STEP-IN w Iraku  

Klub Inteligencji Katolickiej wraz ze słowackim stowarzy-

szeniem STEP-IN realizują projekt humanitarny na terenie 

Erbilu i Dahuku, w miejscu, gdzie jest najwięcej przesiedlo-

nych. Główne działania projektu to prowadzenie 2 stacjo-

narnych klinik medycznych w Ozal City na przedmieściach 

Erbilu oraz w obozie Dawodiya, niedaleko Dahuku, rehabili-

tacja i fizjoterapia w ośrodku w Erbilu oraz badania mikro-

biologiczne prowadzone w obozie Dawodiya. Oprócz tego, 

w obozie Dawodiya prowadzona jest prewencja zdrowotna 

wśród przesiedlonych realizowana przez lokalnych pracow-

ników nazywanych community health workers. 
 

 
 



 
 
 

6 2018 GRUDZIEŃ 

Ludzie z powodu wieloletniego przebywania w warunkach 

obozowych, niedożywienia, masowo chorują na świerzb 

oraz choroby skóry, a system odpornościowy jest słaby. 

Pracownicy chodzą od namiotu do namiotu, przeprowadza-

jąc ankietę dotyczącą sytuacji socjalnej oraz stanu zdrowia 

przesiedlonych. W trakcie realizacji projektu dystrybuowane 

są w obozie paczki higieniczne zawierające szczoteczki 

i pasty do zębów, szampon, podpaski, środki do mycia.  

  

Beneficjentami projektu są w większości Jezydzi, jak się 

okazuje grupa najbardziej poszkodowana w wojnie w Iraku. 

Ich tragedia rozpoczęła się w sierpniu 2014 r. kiedy w po-

płochu uciekali z Góry Sindżar, gdzie mieszkali od setek lat. 

Setki kobiet zostało wziętych do niewoli przez ISIS i wyko-

rzystywane seksualnie. Obecnie boją się wracać, bo nie ma 

do czego, a także nie mają zaufania do swoich sąsiadów 

Arabów. Mieszkają w obozach albo prowizorycznych do-

mach. Ich sytuacji nie ułatwia fakt, że w większości są to 

analfabeci, a ich wspólnota na świecie jest niewielka, więc 

nie mają sojusznika w swojej sprawie.  

 

Fizjoterapia dla uchodźców  

Bardzo ważnym i nowym elementem projektu jest prowa-

dzona fizjoterapia w obozie Ozal City na przedmieściach 

Erbilu. Rehabilitację prowadzi m.in. rehabilitant z Polski – 

Radek. Ciągle na Bliskim Wschodzie rehabilitacja jest lek-

ceważona jako forma pomocy i prewencja i z tego powodu 

usługi są na niskim 

poziomie. Czasami 

zatrważającym – jak 

powiedział Radek. 
 

Zakres problemów 

z jakimi ludzie przy-

chodzą jest duży. 

Najczęściej jest to 

zespół posturalny 

i dysfunkcyjny ból 

kręgosłupa. Na-

stępnie przychodzą 

osoby z zaburze-

niami neurologicz-

nymi o podłożu 

genetycznym, któ-

rych przyczyną są związki osób powiązanych rodzinnie. 

Kolejnym problemem są konsekwencje udarów mózgu. 

Radek mówi, że „w kontekście udaru mózgu wyróżniamy 

czynniki ryzyka, na które nie mamy wpływu, jak wiek powy-

żej 50-tki, płeć, czynniki genetyczne oraz czynniki ryzyka, 

na które mamy wpływ, jak nadciśnienie tętnicze, choroby 

serca, palenie papierosów, cukrzyca, choroby naczyń 

(zwłaszcza zaawansowana miażdżyca), otyłość czy długo-

trwały stres”. Ten ostatni w powiązaniu z traumatycznymi 

przeżyciami przyczynia się znacznie do udarów mózgu 

wśród mieszkańców regionu. Radek dodaje, że „brak lecze-

nia, opieki medycznej, będzie prowadził do następstw 

w postaci udarów mózgu i innych jednostek chorobowych 

uderzających w funkcjonalność pacjenta”. 

Marta Titaniec 
 

Projekt „Pomoc medyczna w rejonie Dohu-

ku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, 

uchodźców i społeczności lokalnej”, współ-

finansowany w ramach polskiej współpracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych RP. 
 

Konkurs dla Czytelników Informatora 
 

Do wiosny jeszcze bardzo daleko, a przed nami wiele 

zimnych dni. Dla wytrwałych czytelników Informatora 

mamy dobrą wiadomość: w dobre ręce oddamy nową 

czapkę zimową w kolorach logo Klubu (granat lub turkus 

do wyboru). Takie czapki noszą pracownicy KIK w mroźne 

dni. 
 

Żeby stać się posiadaczem czapki wystarczy do 21 grud-

nia wysłać lub w inny sposób dostarczyć do Sekretariatu 

Klubu swoje zdjęcie przedstawiające zgłaszającego czyta-

jącego najnowszy, papierowy, grudniowy Informator 

Klubowy oraz odpowiedzieć na pytanie: dla jakich grup 

wiekowych przeznaczony jest program „Mam Pomysł”? 
 

Autor najciekawszej z prac otrzyma jedyną w swoim ro-

dzaju czapkę KIK-owca. 
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SEKCJA RODZIN 
 

Walne Zebranie Sekcji Rodzin 

W sobotę 24 listopada odbyło się Walne Zebranie Sekcji 

Rodzin. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności 

Sekcji w mijającej kadencji i wskazał wyzwania, jakie czekają 

Sekcję w kolejnych latach. Pani Krysia Sieroszewska odczy-

tała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające pracę 

zarządu i rekomendujące różne działania w dalszej pracy 

Sekcji. 
  

Nasze drogie Seniorki – pani Zula Wielowieyska i Krysia 

Sieroszewska, które „od zawsze" pracowały w Komisji Rewi-

zyjnej i wspierały kolejne Zarządy swoją mądrością i do-

świadczeniem, poinformowały Walne Zebranie, 

że nie podejmą się dalszej pracy w Komisji. Wszyscy zebrani  

w Klubie podziękowali za ich wieloletnie zaangażowanie 

gromkimi brawami, a potem każda z Pań otrzymała od nas 

kosz kwiatów. 
  

Od kilku lat podczas Walnego Zebrania wręczane są orde-

ry „Amicissimus” (najlepszy przyjaciel). Otrzymują je rodzi-

ce, którzy aktywnie włączali się w pracę Sekcji. W tym roku 

orderem zostali uhonorowani: Marysia Bilińska-Nowak, 

Kamila Dembińska, Magda i Max Ossolińscy, Agata Stroj-

nowska i Joanna Wędrychowska oraz Julia Wygnańska.  

Walne Zebranie przegłosowało również pewne zmiany  

w Zasadach Działalności Sekcji Rodzin, teraz Zasady ocze-

kują na oficjalne zatwierdzenie przez Zarząd Klubu. 
  

Ważnym punktem Walnego Zebrania były wybory nowego 

zarządu SR. W skład nowego zarządu weszli: Marcin Bielec-

ki, Aleksandra Brochocka, Monika Krzyżanowska, Maciej 

Siciarek, Anna Sikorska, Katarzyna Zakroczymska, Kajetan 

Zakrzewski. Zgodnie z Zasadami SR członkami zarządu 

zostali również: przedstawiciel wychowawców – Irena Mo-

szyńska oraz szef Rady SR – Małgorzata Mańczak. 

Ola Brochocka 
 

Plemiona edycja 2018/2019 

Pod koniec października wspólnym spotkaniem rozpoczęła 

działalność czwarta już edycja Plemion SR. Plemiona zawią-

zują się co roku na nowo i działają przez cały rok szkolny. 

Wcześniej odbyło się spotkanie organizacyjne Starszyzny  

z tegorocznymi kadrami oraz wycieczka szkoleniowa. Ka-

dry spotkały się także z „rodzicem wspomagającym" (każde 

Plemię ma takiego rodzica), żeby omówić plan pracy  

z dziećmi plemiennymi. 
 

W tym roku szkolnym powstało 6 Plemion, znalazło się 

w nich 80 dzieci z roczników 2010 i 2011. Opiekuje się nimi 

26 kadrowiczów – pełnych zapału, energii i pomysłów. Star-

szyznę tworzą Asia Czaputowicz-Kopyt, Kamila Dembińska, 

Beata Lewińska i Magda Michałowska. 

Plemionom, czyli najmłodszemu dziecku SR, życzymy 

wspaniałych spotkań i radości z bycia razem! 

Kamila Dembińska, Anna Sikorska 

Giełda narciarska – 2 grudnia  

Zima i ferie już niebawem. Wszystkich szykujących się 

do obozów zimowych oraz wyjazdów rodzinnych zapra-

szamy na organizowaną przez Sekcję Rodzin giełdę narciar-

ską. Będzie można kupić, sprzedać, wymienić lub po prostu 

oddać sprzęt narciarski. Liczymy na udane, intratne transak-

cje handlowe, ale również na niskobudżetową wymianę 

sprzętu. 
 

Giełda odbędzie się w niedzielę, 2 grudnia w godzinach 

12.30-15.30 w KIK-u przy Freta 20/24A. W trakcie giełdy 

będzie można wesprzeć też fundusz Sekcji Rodzin, z które-

go dofinansowane zostaną obozy zimowe organizowane 

przez Sekcję. 

 

Dzień skupienia - 8 grudnia 

W sobotę 8 grudnia zapraszamy na Dzień Skupienia  

w Laskach, czyli krótkie adwentowe rekolekcje w gronie 

nasze Klubowej wspólnoty. W rozważaniu Słowa Bożego 

pomoże nam ksiądz Tomek Łukasiuk. 
 

Spotykamy się przed kaplicą na terenie Zakładu dla Ociem-

niałych w Laskach o godzinie 9.45, zaś zakończenie przewi-

dziane jest około godz. 15.00 po Mszy Świętej. W przerwie 

w rozważaniach będzie czas na ciepły posiłek w Domu Re-

kolekcyjnym u gościnnych jak zwykle Sióstr Franciszkanek. 
 

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich – starszych  

i młodszych, zwłaszcza rodziców grup Sekcji Rodzin oraz 

kadry naszych grup i starszą młodzież. 

Jacek Nowak,  

Maciek Siciarek 

 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodle-

głości znów gościliśmy w Warszawie zespół muzyczny Ran-

deo Anima z Wileńszczyzny. Najlepszym sprawozdaniem  

z ich pobytu jest ich własna relacja opublikowana na profilu 

społecznościowym wspólnoty Pobrzezie-Glinciszki 

(pod adresem: www.bit.ly/RandeoAnima). 
 

Święto Niepodległości 2018 Warszawa 

„Członkowie zespołu Randeo Anima i członkowie wspólno-

ty lokalnej okolic Podbrzezie-Glinciszki wzięli czynny udział 

w obchodach 100-lecia Niepodległości Polski w Warszawie. 

Zaproszeni przez Sekcję Wschodnioeuropejską Klubu Inte-

ligencji Katolickiej, przybyliśmy do Warszawy w sobotę 

10 listopada. Wspólnie z rodzinami, które nas gościły zwie-

dziliśmy Warszawę, uroczyście upiększoną i przyszykowaną 

na obchody dnia Niepodległości. Dzień 11 listopada rozpo-

częliśmy Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pod 

wezwaniem św. Marcina na warszawskiej Starówce. Zespół 

miał oprawę muzyczną podczas Mszy Św., a potem wystąpił 

z programem piosenek patriotycznych.  

https://maps.google.com/?q=Freta+20/24A&entry=gmail&source=g
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Koncert w kościele św. Marcina 
 

Następnie wzięliśmy udział w centralnych uroczystych ob-

chodach tego dnia z udziałem władz państwowych na Placu 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. W południe w ramach akcji 

„Niepodległa do Hymnu” wraz z milionami Polaków na 

całym świecie śpiewaliśmy hymn państwowy – Mazurek 

Dąbrowskiego. Przeżyciem niesamowitych wrażeń było 

wzięcie udziału w Marszu Niepodległości „Dla Ciebie Pol-

sko”. Dorośli i dzieci, młodzi i starzy, rodziny, różne organi-

zacje, harcerze, wszyscy razem szli oddając hołd tym, 

którym zawdzięczamy Wolną Niepodległą Polskę! Towarzy-

szyły temu takie okrzyki jak: „Chwała Bohaterom”, 

„Bóg, Honor, Ojczyzna”, piosenki patriotyczne, Mazurek 

Dąbrowskiego i morze flag biało-czerwonych. 
 

Z wyrazami podzięki zwracamy się do przyjaciół z Warsza-

wy, a osobiście do pana Marka Kielanowskiego za zorgani-

zowanie naszego przyjazdu na tak piękne i ważne 

uroczystości, za przyjęcie nas w rodzinach członków Klubu 

Inteligencji Katolickiej, za opiekę nad nami. Bóg zapłać!”. 
 

My ze swojej strony również dziękujemy wszystkim klubo-

wym rodzinom za przyjęcie naszych kresowych przyjaciół 

w swoich domach, a Zespołowi za uświetnienie tegorocz-

nych obchodów Święta Narodowego. Następna okazja 

do wspólnego spotkania już niedługo. Będziemy wspólnie 

śpiewać kolędy podczas klubowego opłatka 13 stycznia.  

Marek Kielanowski 
 

 
Członkowie zespołu podczas Marszu Niepodległości. 

 
 

Kolonie rodzinne i terapeutyczne dla dzieci – ofiar dzia-

łań wojennych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie 

Ukrainy cd. 
 

Po pobycie dzieci z Ukrainy w Podkowie Leśnej przyszedł 

czas na drugą część projektu – dwutygodniowe kolonie 

terapeutyczne w miejscowości Małe Ciche, które organizu-

jemy wraz z Biurem Podróży Junior. 

Gdy Informator oddawany jest do druku właśnie trwa drugi 

turnus kolonii na Podhalu. Pierwsza grupa przyjechała  

3 listopada i była w Polsce do 15 listopada, druga w termi-

nie 18-30 listopada, ostatnia przyjedzie w pierwszej poło-

wie grudnia. Każda grupa składa się 32 dzieci,  

2 wychowawczyń i psycholożki z Ukrainy oraz polskiego 

kierownika/kierowniczki grupy. Każdą grupę wspiera rów-

nież tłumacz. 
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Dzieci mieszkają w miejscowości Małe Ciche, a podczas 

jednego weekendu w Zakopanem, wyjeżdżają też na wy-

cieczki do Murzasichla i Krakowa. Poznają piękno naszej 

przyrody, zdobywając Morskie Oko czy spacerując Doliną 

Kościeliska. Jest również czas na zajęcia terapeutyczne oraz 

gry i zabawy w ośrodku wypoczynkowym. Oprócz bogate-

go programu przygotowanego przez firmę Junior, nasi 

podopieczni biorą udział w rozrywkach przygotowanych 

przez Burmistrza miasta Zakopane Pana Leszka Dorule  

i jego pracowników. Dzięki takiemu wsparciu możliwa była 

wizyta w Aquaparku, grocie solnej, papugarni, udział  

w warsztatach z rękodzieła i wiele innych atrakcji. Dzieci 

otrzymały również prezenty od miasta Zakopane, chętnie 

chodziły potem w koszulkach i z plecakami z napisem Za-

kopane. 
 

 
 

Warto wspomnieć, że rodzice ze szkoły w Podkowie Leśnej, 

nie tylko przyjęli w swych domach w październiku pierwszą 

grupę młodzieży, ale także wspomagają następne grupy, 

organizując zbiórkę pieniędzy i prezentów da dwóch kolej-

nych grup. Dostarczenie prezentów było możliwe dzięki 

naszym wolontariuszom – Wojtkowi Szenajchowi oraz Pań-

stwu Joannie i Bohdanowi Kurellom, którzy nie tylko po-

mogli z transportem, ale również spędzili trochę czasu 

z naszymi gośćmi i sprawdzili czy wszystko odbywa się 

zgodnie z planem. 
 

Przypominamy, że projekt finansowany jest ze środków 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy wsparciu Pani Mini-

ster Beaty Kempy. 

Marek Kielanowski,  

Katarzyna Materkowska 

 

 

Przedstawiamy również podziękowania, które przesłały 

nam mamy po powrocie dzieci z kolonii: 
 

Pani Julia: 

Dziecko bez przerwy opowiada o koloniach! Przywiózł 

ze sobą cały WAGON wrażeń! Ogromnie dziękujemy! Nasza 

wdzięczność nie ma granic! 
 

Pani Oleksandra: 

Rostysław i Illja są już w domu, serdecznie dziękuję za moż-

liwość wzięcia udziału w programie : ) Dziękujemy za odpo-

czynek i morze wrażeń, dziękujemy też wychowawcom! 

Dziękujemy za Wasz bezcenny wkład w życie naszych dzie-

ci, było świetnie! 
 

Pani Switlana: 

Szanowni organizatorzy projektu, jesteśmy Wam szczerze 

wdzięczni!!! Niskie ukłony i szczere podziękowania 

za to co robicie, było SUPER! 
 

Pani Iryna: 

Cała nasza rodzina dołącza się do wyrazów wdzięczności 

dla ludzi, którzy zorganizowali dla naszych dzieci to święto, 

święto odpoczynku, radości i wiedzy. Dzieci i my sami, jesz-

cze nie do końca rozumiemy, ile pozytywnych i nowych 

rzeczy wzięły z tej wycieczki i to tylko dzięki Wam! Dziękuje 

za Wasz trud i opiekę! 
 

 
 

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
 

W grudnia dnia trzecim, całkiem po południu, bo o godzi-

nie wieczornej już, 18.00, zacznie się w świątyni ewangelic-

ko-reformowanej przy al. Solidarności 74 comiesięczne 

poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne. 

Błogosławieni (czyli szczęśliwi) ci, co nań przybędą. 

Obym dotarł ja również sędziwy. Amen! 

Jan Turnau  

 

 

SEKCJA EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 
 

Jeśli Spotkanie w Nazarecie przypadło 11 listopada 2018 

roku, to ich temat był oczywisty – świętowanie 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 

Zaplanowane opowiadanie i inscenizacja dotyczyły zdarzeń 

zarówno z roku 1918 jak też z roku 1920, które śledziliśmy 

z punktu widzenia sztabu generalnego naczelnego wodza. 
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To tu spływały wieści z pola bitew Europy oraz spotkań 

dyplomatycznych Ignacego Jana Paderewskiego i działań 

Józefa Piłsudskiego.  

Dwa lata po odzyskaniu niepodległości w sierpniu 1920 

roku nad Wisłą odbyła się wielka bitwa między armiami 

polską i rosyjską. Sztab generalny stał się miejscem ryso-

wania planów bitwy.  

 
Do podjęcia właściwych decyzji przyczyniło złamanie rosyj-

skich szyfrów przez porucznika Jana Kowalewskiego. Kontr-

ofensywa udała się! 

A na koniec podpisaliśmy traktat pokojowy. 

Alicja Gronau-Osińska 

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 
 

Drodzy Klubowicze, 

Z wielką radością ogłaszamy pełen skład Zarządu Santa 

Marii! Dominik Jaraczewski – komandor, Agata Kalwarczyk, 

Jan Mróz, Michał Grzejdziak, Adam Skaczkowski. 
 

 
 

Dziękujemy serdecznie za okazane zaufanie. Razem z Wami 

chcemy rozwijać nasz Klub, dlatego zapraszamy wszystkich 

członków na grudniowe spotkanie, podczas którego chcie-

libyśmy poznać Wasze pomysły i oczekiwania względem 

zarządu, organizacji obozów i działalności sekcji żeglarskiej. 

Spotkanie rozpocznie się 10 grudnia w siedzibie KIK-u  

o godz. 18:00. 
 

W listopadzie skupiliśmy się na przygotowaniu ośrodka 

na okres zimowy oraz na organizacji pracy zarządu. Łódki 

zostały schowane, sprzęt zabezpieczony, a ośrodek przygo-

towany na przeczekanie zimy. My jednak nie zamierzamy 

czekać do wiosny. Serdecznie zapraszamy na wydarzenia, 

które odbędą się pomimo mroźnych zimowych dni: 

• 1-2 grudnia 2018 r. – towarzyskie wyjście na JachtFilm 

Festiwal;  

• 26 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r. – rejs sylwe-

strowy w Chorwacji; 

• 12 stycznia 2019 r. godz. 18:00 – spotkanie opłatkowe 

KŻ Santa Maria. 
 

Szczegółowe informacje o wszystkich spotkaniach dostęp-

ne są na naszej stronie internetowej oraz na portalu Face-

book. 
 

Z okazji nadchodzących świąt pragniemy życzyć wielu 

wspaniałych chwil w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Niech 

dobrze przeżyty okres adwentu pozwoli nam w pełni prze-

żywać święta Bożego Narodzenia, a radość z narodzin Pa-

na towarzyszy nam każdego dnia!  
 

Na koniec pragniemy podziękować Zuzi, Dominikowi, 

Piotrkowi, Tygrysowi, Władkowi i Andrzejowi za ogrom 

pracy i serca jakie włożyli przez ostatnie dwa lata w dzia-

łalność naszego Klubu. 
 

Pozdrawiamy! 

Dominik, Tusia, Michał, Janek i Adam 
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CZYTAJMY I WSPIERAJMY  

MAGAZYN KONTAKT 
 

 

 

 

 
 

Ponad dziesięć lat temu zakładaliśmy magazyn 

w niewielkiej grupie przyjaciół wyrosłych w środowisku 

warszawskiego KIK-u, ponieważ uznaliśmy, 

że potrzebujemy platformy do wymiany myśli.  
 

Z czasem na pierwszy plan wysunęło się przekonanie, że 

przesłanie Ewangelii oraz lewicowa wrażliwość społeczna 

nie tylko nie stoją ze sobą w sprzeczności, ale doskonale się 

uzupełniają. W ciągu tej dekady stworzyliśmy środowisko 

łączące blisko stu redaktorów, autorów, ilustratorów oraz 

współpracowników. Z pełnym zaangażowaniem i najczę-

ściej bez wynagrodzenia dyskutowaliśmy o kolejnych tema-

tach, przekładaliśmy je na konkretne teksty i wydawaliśmy 

w kolejnych numerach. 
 

W drugim dziesięcioleciu zamierzamy nawiązać współpracę 

z nowymi środowiskami poza Warszawą, częściej bywać 

w terenie i szukać sprzymierzeńców w Kościele, aby wspól-

nie udowadniać, że emancypacyjne i otwarte na różnorod-

ność chrześcijaństwo jest w Polsce możliwe.  
 

Realizacja naszych planów i dalszy rozwój wymaga jed-

nak nakładów finansowych.  
 

W związku z tym gorąco zachęcamy Państwa do wsparcia 

Kontaktu. Można to zrobić: 

• Zamawiając prenumeratę Kontaktu na stronie 

www.sklep.magazynkontakt.pl 

• Bezpośrednio wpłacając na konto Kontaktu i/lub usta-

wiając zlecenie stałe: 

Magazyn Kontakt 

42 1560 0013 2000 1706 4454 5707 

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe  

• Poprzez portal Patronite, wspierający twórców: 

www.patronite.pl/magazyn-kontakt 
 

 

Od 3 do 14 grudnia w Katowicach odbywać się będzie 

międzynarodowa konferencja klimatyczna Organizacji 

Narodów Zjednoczonych.  
 

Podczas konferencji będą się ważyć losy ludzi i naszej pla-

nety – wedle danych naukowych musimy powstrzymać 

wzrost globalnych temperatur powyżej 1,5 stopnia Celsju-

sza, aby zapobiec katastrofie klimatycznej w niedalekiej 

przyszłości. Na wykonanie tego zadania pozostaje nam już 

tylko 12 najbliższych lat. 
 

W związku z tym zachęcamy Państwa do lektury nu-

meru Kontaktu pt. „Ekolodzy będą zbawieni”.  
 

Nie da się w pełni praktykować miłości Boga i bliźniego, 

jeśli nie potraktuje się poważnie zagrożeń ekologicz-

nych. I na odwrót: nie ma sensu ekologia, która oddziela 

problemy środowiska od innych bolączek współczesne-

go świata. Jak podkreśla papież Franciszek, ten sam sys-

tem i ta sama chciwość prowadzą do wyniszczającej 

eksploatacji natury oraz do wykorzystywania i niespra-

wiedliwego traktowania licznych grup społecznych 

w wielu miejscach globu. Wierzymy, że teksty zamiesz-

czone w tym numerze, a szczególnie piękne i poruszające 

nabożeństwo ojca Stanisława Jaromiego, lidera Ruchu Eko-

logicznego świętego Franciszka z Asyżu, mogą stać się 

pierwszym krokiem do „ekologicznego nawrócenia”.  
 

• Ten numer oraz inne można kupić w sekretaria-

cie KIK-u i na stronie: www.sklep.magazynkontakt.pl 
 

• Przy zakupie rocznej prenumeraty przekazujemy 

Państwu ten numer gratis.  
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MAM POMYSŁ 2018-2019 

GRANTY DLA MŁODYCH ZESPOŁÓW 
 

Trwa jesienna edycja konkursu Mam Pomysł. Konkurs Mam 

Pomysł stwarza Wam przestrzeń do realizowania własnych 

projektów. Zapraszamy do zgłaszania się. Czekamy na Wa-

sze pomysły. Pomożemy Wam je zrealizować, ale najważ-

niejsze to Wasza inicjatywa i zaangażowanie! 
 

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie 

www konkursu: www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/.  
 

Wasze projekty składajcie na formularzu zgłoszeniowym. 

Po wypełnieniu wyślijcie jego niepodpisaną wersję mailem 

na adres mampomysl@kik.waw.pl, a wersję wydrukowaną 

i podpisaną przynieście do sekretariatu Klubu.  
 

Zachęcamy do przeczytania regulaminu. W razie potrzeby 

korzystajcie z naszej pomocy.  
 

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:   

www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/  

www.facebook.com/mampomysl 

Jerzy Biderman 

Doradca projektowy 

 
 

 

RELACJA Z XXXVIII PIELGRZYMKI 

KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

NA JASNĄ GÓRĘ 
 

„Przychodzimy na Jasną Górę, by tutaj zapytać o swoją 

wiarę, odnowić ją i umocnić” - mówił w homilii bp Krzysztof 

Wętkowski, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, 

który 17 listopada przewodniczył Mszy świętej w kaplicy 

Matki Bożej na Jasnej Górze z racji 38. Ogólnopolskiej Piel-

grzymki Klubów Inteligencji Katolickiej do narodowego 

sanktuarium. 
 

Mszę świętą koncelebrowali kapelani KIK-u. W pielgrzymce 

wzięło udział ponad 200 członków Klubów z całej Polski, 

m.in. z Częstochowy, Płocka, Bielsko–Białej, Katowic, Olsz-

tyna, Inowrocławia, Krakowa, Wrocławia, Tarnobrzega. 
 

W homilii bp Wętkowski przypomniał pytanie z Ewangelii 

„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyj-

dzie?” – To pytanie powinno nas nieustannie nurtować – 

mówił bp Wętkowski. 

- Wiara jest niezbędna do tego, aby mieć udział w życiu  

z Chrystusem. Pojawiają się kryzysy wiary. Jednak kryzys 

wiary bardzo często prowadzi do pogłębienia wiary  

i oczyszczenia – kontynuował bp Wętkowski. 
 

Biskup odnosząc się do czasów współczesnych wskazał 

na „erozję wiary, pełzające odchodzenie od wiary” – Symp-

tomy tej erozji wiary to: zanik modlitwy, brak uczestnictwa  

w niedzielnej Eucharystii i nieumiejętność przebaczenia  

i proszenia o przebaczenie – podkreślił biskup. 

- Autentyczna rzeczywista modlitwa płynie z serca – przy-

pomniał biskup i dodał: "Jeśli człowiek w niej nie uczestni-

czy ma bardzo zafałszowany obraz Kościoła". 

- Jezus uczy nas modlitwy. Jezus prosił swojego Ojca. Chry-

stus zachęca do modlitwy przez przykład, przez modlitwę 

Ojcze nasz, której nas nauczył – wskazał biskup pomocniczy 

archidiecezji gnieźnieńskiej. 

- Prośmy o umocnienie wiary – wołał bp Wętkowski i wska-

zał na słowo „przychodzić”. 

- Ewangelia mówi nam nie tyle o wytrwałości w modlitwie, 

ale mówi o pewności wysłuchania. Trzeba przychodzić, 

modlić się nieustannie. Takiej modlitwy i wiary uczymy się 

na Jasnej Górze. Tutaj uczymy się zawierzenia – kontynuo-

wał biskup. 

- Maryja uczy nas, zawierzać siebie Bogu, czyli ufać Mu. 

Odnówmy w sobie pragnienie, aby o wiarę dbać i z tą wiarą 

wyjść do świata i nią się dzielić – zakończył bp Wętkowski. 
 

Po Mszy świętej uczestnicy pielgrzymki pod pomnikiem 

kard. Stefana Wyszyńskiego złożyli kwiaty i pomodlili się  

o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia. 
 

Następnie w kaplicy różańcowej odbyły się wykłady.  

Bp Krzysztof Wętkowski przybliżył historię relacji Kościół – 

Państwo polskie w latach 1918-2018. 
 

Biskup wskazał na główne etapy tej relacji w latach 1918-

1939, kiedy dokonano pierwszych regulacji, wprowadzono 

wolność sumienia wszystkich obywateli, wolność wykony-

wania jurysdykcji przez Kościół i podpisano Konkordat. 

- Okres wrogiej separacji wobec Kościoła nastąpił w latach 

1945-1989 - podkreślił bp Wętkowski. 

- Bardzo ważnym wydarzeniem było przywrócenie statusu 

prawnego dla Kościoła w maju 1989 r. i zawarcie Konkorda-

tu w lipcu 1993 r., co było powrotem do normalności – 

kontynuował biskup. 
 

Natomiast red. Jacek Dziedzina z „Gościa Niedzielnego” 

mówiąc o Kościele w przyszłości wskazał na diagnozę Jose-

pha Ratzingera, który już pięćdziesiąt lat temu pisał o Ko-

ściele małych wspólnot.  

- Skończył się Kościół ludu a zaczął się Kościół wyboru. Być 

może papież Franciszek przygotowuje nas na Kościół, 

o którym w swojej diagnozie pisał Ratzinger – podkreślił 

red. Dziedzina. 
 

Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na wałach jasno-

górskich, którą prowadzili członkowie KIK-u z Płocka. 
 

Kluby Inteligencji Katolickiej (KIK), to stowarzyszenia sku-

piające osoby, które pragną w sposób świadomy przeżywać 

swoje powołanie katolików świeckich. Dla zapewnienia 
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współpracy między nimi, powołały w 1989 „Porozumienie 

Klubów”. Pierwsze Kluby (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 

Wrocławiu i Toruniu) powstały na fali odwilży październi-

kowej w 1956 r. Po 1976 r. wielu działaczy KIK przeszło 

do działalności mniej lub bardziej jawnie opozycyjnej, 

współpracując ze środowiskiem KOR-u, a następnie współ-

tworzyło NSZZ Solidarność. 
 

Do najważniejszych zadań KIK należy praca formacyjna 

wśród członków i ich rodzin, praca wychowawcza wśród 

dzieci i młodzieży, poznawanie i proponowanie rozwiązań 

ważnych problemów społecznych oraz włączanie świeckich 

w pracę duszpasterską Kościoła w Polsce. Wśród zadań KIK 

jest również promowanie Nauczania Społecznego Kościoła. 

KIK w swojej działalności organizuje spotkania o charakte-

rze formacyjnym, intelektualnym, modlitewnym, kultural-

nym. 
 

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji 

Katolickiej na Jasną Górę odbyła się 14 czerwca 1981 r. 

z inicjatywy ks. dr. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego 

tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz członka – założy-

ciela i pierwszego kapelana częstochowskiego KIK-u i Ireny 

Makowicz, pierwszego prezesa częstochowskiego KIK-u. 

Mszy świętej przewodniczył ówczesny ordynariusz diecezji 

częstochowskiej bp Stefan Bareła. 

ks. kan. Mariusz Frukacz 

 redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 

kapelan częstochowskiego KIK-u 
źródło: www.niedziela.pl/artykul/39138/Bp-Wetkowski-do-KIK-o-wiare-

nalezy-dbac-i (dostęp 29.11.2018) 

 

 

FUNDACJA 

IMIENIA KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA 
 

Przy współpracy z Politechniką Warszawską, Archikonfra-

ternią Literacką z Warszawy, Zespołem Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza, i wójtem gminy w Grabowcu oraz przy wspar-

ciu indywidualnych darczyńców, nasza Fundacja zorgani-

zowała w czerwcu tego roku wymianę dzieci i młodzieży  

z Litwy i Polski. Opiekunem grup z ramienia Fundacji 

był członek jej Zarządu Ludwik Pawłowski. 
 

Młodzież ze szkoły z Suderwy na Litwie wraz z opiekunami 

gościła przez cztery dni w Warszawie. W tym czasie zwie-

dziła park i pałać w Wilanowie i Łazienkach, zabytki Starego 

i Nowego Miasta, Centrum Nauki Kopernik, muzea: Wojska 

Polskiego, Narodowe i Powstania Warszawskiego i inne 

godne poznania miejsca Warszawy. W czasie tego pobytu 

litewska młodzież została zaproszona na spotkanie z profe-

sorami, pracownikami i organizacjami studenckimi Poli-

techniki Warszawskiej. Rektor PW profesor Janusz Walo 

zapoznał dzieci z przebiegiem nauczania w PW i zachęcał 

do studiowania w przyszłości na tej uczelni. Obdarowani 

licznymi prezentami i najedzeni goście wyruszyli do Gra-

bowca.  
 

Po drodze zwiedzano pałac Czartoryskich w Puławach, 

piękny, zabytkowy Kazimierz nad Wisłą, uzdrowiskowy Na-

łęczów i Lublin. 
 

W Grabowcu litewskich gości serdecznie powitali: Dyrektor 

Zespołu Szkół pani Elżbieta Widyma, nauczyciele i ucznio-

wie. Było to spotkanie rodzinne, gdyż wymiana młodzieży 

między szkołami odbywa się już od kilku lat. 
 

Goście zakwaterowani w Schronisku dla młodzieży 

przy Zespole Szkół w Grabowcu, a gospodarze zadbali 

o atrakcyjny program ich pobytu na pięknej ziemi zamoj-

skiej. Były spotkania i zabawy integracyjne z polskimi ró-

wieśnikami, wycieczki po Roztoczu: do Hrubieszowa, miasta 

prof. Zina i ks. Staszica, Osady Gotów w Masłomęczu, 

do miejscowości Kryłów z ruinami zamku Ostroroga na 

granicznej rzece Bug i wielu pięknych miejsc związanych ze 

wspólną historią obu narodów. Wieczory wypełniały spo-

tkania przy ognisku i wspólna zabawa młodzieży, nauczy-

cieli, wójta gminy i mieszkańców zabytkowego Grabowca. 
 

Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do zorganizowa-

nia pobytu młodzieży – Rodaków z Litwy – w Macierzy, 

Zarząd Fundacji im. ks. Stefana Niedzielaka składa najser-

deczniejsze podziękowania. 
 

Nasza Fundacja podpisała również list intencyjny pomiędzy 

Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół polskich na Litwie „Ma-

cierz Szkolna”, Politechniką Warszawską, NSZZ Solidarność 

w Politechnice Warszawskiej, Archikonfraternią Literacką 

przy Katedrze św. Jana w Warszawie. Politechnika Warszaw-

ska wyraża wolę objęcia patronatu nad szkołami nauczają-

cymi w języku polskim na Litwie, a w szczególności klasami 

matematyczno-fizycznymi, w zakresie propagowania i roz-

wijania wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi  

i technicznymi. Strony wypracują metody wspierania szkół 

polskich w nauczaniu przedmiotów ścisłych i technicznych, 

w szczególności nauk matematycznych, fizycznych i che-

micznych. Współpraca w tym zakresie ma na celu lepsze 

przygotowanie uczniów do podejmowania studiów  

na uczelniach technicznych oraz pomoc w kształceniu naj-

bardziej utalentowanych uczniów. 
 

Ponadto Politechnika Warszawska oraz pozostali sygnata-

riusze listu deklarują wsparcie pozwalające na wymianę 

młodzieży w celu poznania kultury, tradycji, historii Polski 

oraz Politechniki Warszawskiej.  
 

List podpisali: prezes Stowarzyszenia Józef Kwiatkowski, 

Prorektor do spraw studenckich PW prof. Janusz Walo, 

Przewodniczący Związku Stanisław Jezierski, Senior Archi-

konfraterni Jan Szymczyk i Prezes Fundacji Jadwiga Herma-

szewska. 

Jadwiga Hermaszewska 
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SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK 
Jesień/Zima 2018 

 

Drodzy Członkowie Klubu, 
 

Już jesień na dobre, dużymi krokami zbliża się koniec roku, 

czas więc najwyższy, by opłacić tegoroczne składki, 

nie mówiąc już o ewentualnych zaległościach…  
Składki są bardzo ważną częścią naszego wspólnego Klu-

bowego budżetu. Liczymy na nie i potrzebujemy ich 

na podstawowe wydatki, których nie możemy opłacić 

z innych źródeł. Płacąc składki, jako członkowie wyrażamy 

troskę o Klub, o naszą wspólną sprawę. 

Dziękuję tym, którzy już wpłacili i proszę o wpłaty tych, 

którym to się jeszcze nie udało. 

Pozdrawiam 

Krzysztof Sawicki, skarbnik KIK 
 

ZASADY OGÓLNE 

Członkowie uczestnicy i zwyczajni 
10 zł – Składka miesięczna; 

120 zł – Składka roczna przy opłacie jednorazowej 

oraz za każdy rok zaległości; 
 

Członkowie zwyczajni 
10 zł – Dodatkowo rocznie na opłaty członkowskie Klubu 

w Pax Romana; 
 

Nowi Członkowie (uczestnicy) 
250 zł - Wpisowe (jednorazowa wpłata); 

10 zł - Składka miesięczna; 
 

ULGI – KOMU? JAK? KIEDY? 
 

Ulga 50% 
- przysługuje Członkom, którzy są na emeryturze, rencie 

lub w trakcie studiów (w tym doktoranckich); 

- przysługuje, jeżeli Członkami Klubu są oboje małżonko-

wie; 

- dotyczy także wpisowego wpłacanego przy jednocze-

snym przystąpieniu do Klubu małżonków; 

- nie dotyczy kwoty 10 zł wpłacanej przez Członków 

zwyczajnych na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana. 

„Ulg 50%” wynikających z różnych wymienionych wyżej 

tytułów nie można łączyć ze sobą. 
 

Ulga 100 % 
- przysługuje młodzieży, pełniącej rolę kadry i/lub człon-

ków zarządów w: Sekcji Rodzin, Sekcji Wigierskiej, KŻ San-

ta Maria, Drum Bunie; 

- przysługuje Seniorom powyżej 85 roku życia. 

 

Numer konta bankowego:  

15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 

Tytuł przelewu: składki członkowskie  
 

Informacji dotyczącej składek udziela Magdalena Marzec, 

tel. 22 827 39 39, e-mail: kasa@kik.waw.pl.  

PRACA W KIK-U! 

 

Uprzejmie informujemy, że Prezydium Zarządu KIK 

poszukuje osoby do pracy w sekretariacie KIK.  

Osoby zainteresowane pracą w Klubie prosimy o zapo-

znanie się z zawartymi poniżej informacjami oraz prze-

słanie zgłoszenia (CV wraz z krótkim listem 

motywacyjnym) do Jana Murawskiego – Sekretarza KIK:  

jan.murawski@kik.waw.pl, tel. 22 827-39-39. 

 

Do zakresu obowiązków pracownika sekretariatu 

należeć będzie m.in.: 

▪ prowadzenie sekretariatu KIK (telefony, maile, obsłu-

ga gości), 

▪ organizowanie pracy wybranych współpracowników, 

▪ prowadzenie kalendarza spotkań i wydarzeń, 

▪ koordynacja przepływu dokumentów, 

▪ zarządzanie korespondencją, 

▪ prowadzenie dokumentacji, 

▪ koordynacja wynajmu Sali, 

▪ organizacja spotkań, 

▪ zaopatrzenie biura, 

▪ wykonywanie zadań zleconych przez Prezydium KIK. 
 

Wymagania: 

▪ umiejętność pracy w zespole, 

▪ otwartość i cierpliwość, 

▪ dobra znajomość pakietu MS Office, 

▪ umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 

▪ dyspozycyjność czasowa (praca dwuzmianowa), 

▪ mile widziana znajomość obcego języka. 
 

Oferujemy 

Praca od stycznia/lutego 2019 r. w wymiarze pełnego 

etatu, wspólnie ustalony okres próbny, a następnie 

umowę na czas nieokreślony. Praca w przyjaznych wa-

runkach, w zgranym kulturalnym zespole. Możliwość 

dalszego rozwoju poprzez zaangażowania w inne działa-

nia realizowane przez KIK. 
 

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2018 r. 

Prezydium Zarządu KIK 

mailto:kasa@kik.waw.pl

