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KUCHNIA OKRĄGŁEGO STOŁU

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Wydarzenie to, rozciągnięte w czasie, którego bezpośrednią konsekwencją były wybory z 4 czerwca 1989 r. w
sposób bezsprzeczny spowodowało, że dziś w swobodnej
i otwartej dyskusji możemy zastanawiać się jak spożytkowaliśmy minione 30 lat wolności. Co w tym czasie nam,
jako wspólnocie narodowej się udało, a gdzie powinniśmy
być znacznie bardziej uważni.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że kilkumiesięczne
przygotowania do tego wydarzenia miały swoją bardzo
ciekawą dynamikę. Sekretariat tych działań mieścił się w
ówczesnej siedzibie KIK-u przy ul. Kopernika 34. W samych zaś obradach Okrągłego Stołu oraz w pracach podzespołów uczestniczyło kilkudziesięciu członków KIK-u. O
przygotowaniach do tego przełomowego wydarzenia
będą opowiadać jego uczestnicy podczas spotkania
„Kuchnia Okrągłego Stołu” na które zapraszam.
Rok 30-lecia Wolności, 20-lecia wstąpienia Polski do NATO i 15-lecia członkostwa w Unii Europejskiej rozpoczął
się w sposób najtragiczniejszy, trudny do wyobrażenia i
zrozumienia. Zabójstwo Pawła Adamowicza, prezydenta
Gdańska uświadomiło nam jak bardzo język i nastrój
współczesnej debaty publicznej stał się otwarty na słowa
nienawiści i pogardy wobec drugiego człowieka.
Słowa o. Ludwika Wiśniewskiego OP, naszego Pontifexa
2015, wypowiedziane na zakończenie Mszy świętej pogrzebowej śp. Pawła Adamowicza przywiodły mi na myśl,
że 8. przykazanie Boże: „Nie mów fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swemu” powinno stać się ogólnopolskim hasłem walki z mową nienawiści. Ważne jest jednak,
abyśmy tę walkę zaczęli od samych siebie.
Ostatnie miesiące to okres wytężonej pracy zespołu KIKowsko-Więzi-owego nad inicjatywą skierowaną do osób
skrzywdzonych przemocą seksualną przez ludzi Kościoła.
Więcej o tych działaniach napiszemy w marcowym Informatorze.

Jakub Kiersnowski

Kulisy, anegdoty i nieznane szczegóły debat przy Okrągłym
Stole opowiedziane przez jego uczestników.
Środa, 6 lutego, godzina 12.00, „Marzyciele i Rzemieślnicy”,
Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, Bracka 25, III piętro.
Spotkanie z okazji 30-lecia rozpoczęcia obrad Okrągłego
Stołu. Szczegółowe informacje na s. 9.

EKOCYKL: BOŻE CHROŃ OD ATOMU
O zagrożeniach i szansach związanych z energią jądrową.
Środa, 20 lutego, godzina 18.00, siedziba KIK
Spotkanie z p. mgr Łukaszem Koszukiem – współzałożycielem i prezesem Fundacji FORUM ATOMOWE; specjalistą w
Zakładzie Energetyki Jądrowej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Szczegółowe informacje na s. 9..

AUTOKEFALIA CERKWI UKRAIŃSKIEJ
Spotkanie i dyskusja o sytuacji Cerkwi Ukraińskiej.
Czwartek, 7 marca, godzina 18.00, siedziba KIK
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie zaprasza na
dyskusję z polskimi prawosławnymi, historykami oraz znawcami prawosławia w ramach spotkań polsko-ukraińskich.
Szczegółowe informacje w Informatorze marcowym.
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI
16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
sr@kik.waw.pl
po wcześniejszym
umówieniu

Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

Krystyna Sieroszewska

PONIEDZIAŁEK

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Sekcja
Wschodnioeuropejska

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00
sw@kik.waw.pl

Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

Alicja Gronau-Osińska

DRUGA NIEDZIELA
MIESIĄCA

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

Sekcja Rodzin

Klub Żeglarski
Santa Maria

Dominik Jaraczewski
Zarząd Santa Marii

CZWARTEK
PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU

18.00-20.00
santamaria@kik.waw.pl

POZOSTAŁE SPOTKANIA
04.02. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godzina 18.00
10.02. NIEDZIELA

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Unii Lubelskiej
SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.00
22.02. PIĄTEK

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK
SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO

godzina 16.00
17.02. NIEDZIELA

siedziba KIK
MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00
28.02. CZWARTEK

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA

godzina 18.00

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

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU
adw. Zofia Józefowicz-Paszewska
KLUB CZYNNY
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00
WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji
SEKRETARIAT
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00
KSIĘGOWOŚĆ
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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ZMIANY W SEKRETARIACIE KIK

Miło nam ogłosić, że wraz z początkiem lutego Klub
zyskał nowego pracownika. Obsługą biura, codziennymi kontaktami z Członkami i interesantami będzie zajmowała się p. Agnieszka Starosielec, którą witamy
w gronie klubowej Załogi!
Michał Buczek, który dotychczas kierował naszym biurem będzie od teraz koordynował w Klubie działania
związane z komunikacją, przepływem informacji i kwestiami wizerunkowymi. Chciałbym serdecznie podziękować Michałowi za jego dotychczasową pracę, wysiłek
i zaangażowanie często wykraczające poza godziny
pracy. Dziękujemy Michale i powodzenia w realizacji
nowych wyzwań!
W imieniu Prezydium Zarządu

Jan Murawski, Sekretarz KIK

„LEX ADAMOWICZ”.
APEL O NOWE PRAWO
„Konieczne jest przyjęcie ustawy zapobiegającej i penalizującej mowę nienawiści w przestrzeni publicznej” – przedstawiamy treść ponadśrodowiskowego apelu dziennikarzy,
publicystów i działaczy społecznych. Pod tekstem podpisali
się także przedstawiciele warszawskiego Klubu Inteligencji
Katolickiej.
Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wstrząsnęło Polską. Ta tragedia może i powinna zmusić nas do
autorefleksji nad spiralą nienawiści, która rozkręca się
w Polsce od dawna. Niszczy ona społeczeństwo, a na końcu
zniszczy i państwo polskie. Jeśli jej nie przerwiemy teraz,
to kwestią czasu będzie, kiedy doświadczymy kolejnych
tragedii i wstrząsów. Wtedy nie będzie miało już znaczenia
kto bardziej zawinił, kto kiedyś tę nienawiść rozpoczął.
Wina, tak samo jak prawda, nigdy nie leży po środku.
Nie uważamy, że wszystkie strony sporu ponoszą taką samą
odpowiedzialność za postępującą dehumanizację przeciwników politycznych i narastające podziały. Świadomi powagi chwili uznajemy jednak ten tragiczny moment za czas
nadzwyczajny, w którym należy zawiesić naturalny odruch
dokonywania rozliczeń.
Jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota to nie możemy nawoływać do pojednania dokonując rachunku cudzego sumienia. Aby przerwać nienawiść jest tylko jeden sposób:
bezwarunkowe i radykalne wybaczenie. „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie” – te słowa polskich biskupów sprzed
pięćdziesięciu lat są jedynym przesłaniem etycznym mogącym powstrzymać destrukcję państwa i narodu. Wzywamy
do tego wszystkich i sami to deklarujemy w swoim imieniu:
wybaczamy ludziom powodowanym nienawiścią i przepraszamy, jeśli do tego płomienia dołożyliśmy od siebie pali-

wo. Zwracamy się do partii politycznych i ich liderów,
o przyłączenie się do tego aktu wybaczenia przeciwnikom
w przekonaniu, że tylko taki etyczny radykalizm jest w stanie zapobiec kolejnym nieszczęściom w przyszłości.
Wszyscy, niezależnie od poglądów, stanowimy republikę –
rzecz wspólną kierującą się prawami. Prawa mają moc
ograniczania zła. Uważamy za konieczne, wzorem innych
krajów europejskich, przyjęcie ustawy zapobiegającej i penalizującej mowę nienawiści w przestrzeni publicznej.
Żadne względy polityczne, rynkowe czy jakiekolwiek inne
nie powinny górować nad potrzebą zatrzymania niszczenia
wspólnoty, niejednokrotnie wspomagane zewnętrznymi
siłami. Miejscem prac nad takim prawem jest Sejm, to tam
kształtujemy ustrój Rzeczpospolitej. I to tam powinno być
opracowane nowe prawo – „lex Adamowicz”, w nadzwyczajnej komisji, bez liczebnej przewagi rządzących, łączącej
wszystkie siły polityczne.
Jesteśmy państwem demokratycznym, ale społeczeństwem
targanym konfliktem. Etyka i prawo są w republikach po to,
by nad żywiołami złych namiętności panować.
W tym duchu zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli
o przyłączanie się do tego apelu. Trzeba zrobić krok wstecz.
Wyciągnąć rękę, bez pewności czy po drugiej stronie ten
gest spotka się ze zrozumieniem. Inaczej eskalacja konfliktu
polsko-polskiego będzie postępować a przelana krew nakręci spiralę nienawiści i przemocy.

Pełna lista nazwisk sygnatariuszy znajduje się na stronie
internetowej KIK.

„JURKU, JESTEŚMY Z TOBĄ!”.
LIST ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
DO JURKA OWSIAKA
„Cokolwiek zrobisz, cokolwiek zdecydujesz, chcemy zapewnić Cię o naszym poparciu i naszej z Tobą solidarności.
Chcemy, żebyś wiedział, że jesteśmy z Tobą” – piszą do
Jurka Owsiaka przedstawiciele i przedstawicielki organizacji
społecznych. Pod tekstem podpisało się ponad 1000 organizacji w tym Klub Inteligencji Katolickiej.
Tekst został opublikowany 15 stycznia 2019 roku.
Drogi Jurku,
Wstrząśnięci zabójstwem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, pogrążeni w bólu i żałobie, chcemy wykrzyczeć
swój sprzeciw wobec tego, co się stało, wyrazić naszą niezgodę na podsycanie atmosfery nienawiści, w której takie
czyny stają się możliwe.
Żadne słowa nie wyrażą żalu, nie opiszą tego, co dziś czujemy. Dzień, który miał być dniem świętowania dobroczyn-
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ności i ofiarności Polek i Polaków, stał się dniem narodowej
tragedii.
Cokolwiek zrobisz, cokolwiek zdecydujesz, chcemy zapewnić Cię o naszym poparciu i naszej z Tobą solidarności.
Chcemy, żebyś wiedział, że jesteśmy z Tobą. Dla nas i dla
wszystkich ludzi dobrej woli to Ty jesteś dyrygentem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tej wspaniałej inicjatywy,
która wydobywa z nas dobro, bezinteresowność i łączy w
tym, co w nas najlepsze.
Tworząc Orkiestrę, dałeś nam wszystkim poczucie, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Zaprosiłeś nas wszystkich do świątecznego grania, robienia rzeczy pięknych, wspólnego tworzenia dobra. Pokazałeś, że pomaganie może dawać frajdę,
że można to robić razem, radośnie dla innych i siebie nawzajem… Wielkiej Orkiestry nic już nie zatrzyma!
Ogłaszając rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Fundacji,
w przejmujących słowach opowiedziałeś o powtarzających
się od lat atakach na Ciebie i działalność Orkiestry.
Opowiedziałeś o poczuciu bezsilności wobec ataków
i gróźb z którymi państwo, pomimo zgłoszeń, sobie nie
radzi. Wyraziłeś nadzieję, że być może Twoja rezygnacja to
zmieni, obniży poziom negatywnych emocji, powstrzyma
falę nienawiści.
Twój gest uświadamia nam wszystkim, że musimy i możemy zrobić więcej, żeby przeciwstawić się fali nienawiści; że
musimy i możemy zrobić więcej, by cała Polska bardziej
przypominała Gdańsk z marzeń i ostatnich słów Prezydenta
Pawła Adamowicza: by była wolna i solidarna, tworzyła
i dzieliła się dobrem, była wolna od nienawiści i przemocy.
By Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała – razem
z Nim i razem z Tobą – do końca świata i jeden dzień dłużej.

Pełna lista sygnatariuszy znajduje się na stronie
internetowej KIK

SEKCJA RODZIN
Po Opłatku…
W niedzielę 13 stycznia mieliśmy okazję spotkać się przy
opłatku w gronie społeczności klubowej z Księdzem Kardynałem Kazimierzem Nyczem w siedzibie Arcybiskupów
Warszawskich na Miodowej. Oprócz życzeń, kolęd i rozmów
podczas Opłatka grupa Fenicjan prowadziła zbiórkę środków opatrunkowych na rzecz bezdomnych „Ambulans
z serca - Karetka dla bezdomnych”. Zbiórkę koordynowały
Julia Wygnańska i Kasia Muller. Parę słów podsumowujących zbiórkę od Julii:

Drodzy KIK-owcy!
W
imieniu
lekarzy
z „Ambulansu z Serca”
oraz inicjatywy „Medycy na ulicy” oraz własnym
bardzo
dziękujemy za środki
opatrunkowe i pieniądze (640PLN), które
przekazaliście podczas
KIK Opłatka i później.
Przekazałyśmy
dwa
wory opatrunków lekarzom z Ambulansu,
których
spotkałyśmy
wieczorem w karetce
podczas pracy pod Dworcem Centralnym. Pieniądze wpłaciłyśmy na konto „Medyków na ulicy”, którzy robią to samo
co Lekarze z sercem, tylko bez karetki, na którą właśnie
zbierają pieniądze.
…i po obozach
Większość grup pojechała na obozy
zimowe w przerwie
świątecznej,
gdyż
tegoroczne
ferie
szkolne nie pokrywają się z terminem ferii
studenckich. Obozy
były krótkie, ale bardzo udane. Kilka
grup
zdecydowało
się pojechać w góry,
skorzystali z pięknej
zimy i pojeździli na
nartach (na zdjęciu
grupa Pigmejów w
Koninkach).
Inne wybrały miejsca bliżej Warszawy i tam raczej zimy nie
zobaczyli, ale i tak świetnie się bawili. Oddajemy głos kadrze Piktów, którzy wypoczywali w okolicy Puław:

Obóz, pomimo przeciwności, takich jak bardzo brzydka
pogoda i brak śniegu, uznajemy za udany i pełen wrażeń.
Mieszkaliśmy w małej miejscowości, na uboczu, mieliśmy
cały dom dla siebie, co było dużą zaletą, bo nie musieliśmy
tak bardzo uważać na hałas i przeszkadzanie innym gościom. Jedliśmy domowe obiadki Pani gospodyni.
Odbyliśmy długi spacer po lasach i błotnistych wąwozach
w okolicach Kazimierza Dolnego. Zwiedziliśmy też sam
Kazimierz, gdzie zagraliśmy w grę, w której trzeba było
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znaleźć różne ciekawe architektoniczne obiekty w miasteczku. Na koniec miejskie atrakcje - zapiekanki i hotdogi.
Piktowie zrobili też swoje własne gry planszowe, które tak
spodobały się kadrze, że nie była w stanie wyłonić najlepszej i wszystkim wręczyła nagrody. Potem były grupowe
rozgrywki - wypróbowaliśmy nowe planszówki.
Chociaż obóz kończyliśmy 31 stycznia, to ostatniej nocy
zrobiliśmy imprezę - wigilię Sylwestra. Były tańce do późnej
nocy!

wania składamy Wandzie Kaczor za zorganizowanie pięknej
wycieczki po Warszawie.
Nasi goście odwdzięczyli się wspaniałym występem podczas klubowego opłatka w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich.

Marek Kielanowski

Tylko jedna grupa zdecydowała się wyjechać na obóz
w trakcie ferii szkolnych: Ryolici. Zarówno im, jak i wszystkim rodzinom klubowym, życzymy wspaniałych wyjazdów
zimowych!

Anna Sikorska

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Randeo Anima po raz kolejny w Warszawie.
W styczniu na zaproszenie naszej Sekcji po raz czwarty
gościliśmy nasz zaprzyjaźniony zespół muzyczny Randeo
Anima z Wileńszczyzny.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzinom, które
tak wspaniale przyjęły naszych gości. Specjalne podzięko-

Paczka dla kombatantów i potrzebujących Rodaków na
Wileńszczyźnie.
Tradycyjnie przed świętami Zmartwychwstania będziemy
chcieli wspomóc naszych Rodaków na Wileńszczyźnie.
Kombatantów jest już coraz mniej. W tym roku znów kilku
odeszło, ale pozostały ich rodziny i wielu innych, którym ta
pomoc będzie bardzo potrzebna. Dystrybucją naszych paczek zajmuje się znana nam młodzież z zespołu Randeo
Anima. W tym roku poza tradycyjnymi paczkami, takimi jak
w latach ubiegłych, będziemy chcieli przygotować kilka
paczek dla konkretnych potrzebujących osób. Chcemy,
aby te osoby otrzymały to, czego najbardziej potrzebują
w danym momencie. I właśnie młodzież z Podbrzezia
i Glinciszek ma nam przygotować taki spis potrzebnych
rzeczy.

Szczegóły w następnym numerze Informatora. Jeśli ktoś
z Państwa nie będzie mógł zająć się przygotowaniem paczki, a chciałby wspomóc ten projekt, to prosimy o wpłaty na
nasze konto Sekcji: 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706,
tytuł przelewu: „Darowizna na cele statutowe – paczka na
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Wileńszczyznę”. Z zebranych środków sfinansujemy między
innymi zakupy artykułów do celowych paczek.

Marek Kielanowski
Zakończenie projektu Dzieci Bohaterów
W grudniu odbył się ostatni turnus kolonii terapeutycznych
dla dzieci ukraińskich żołnierzy poległych, rannych, a także
walczących z rosyjską agresją na wschodzie Ukrainy. Turnus
jak i wszystkie poprzednie był bardzo udany, choć tym
razem mieliśmy trochę problemów zdrowotnych u niektórych uczestników. Dawało też znać o sobie zmęczenie ukraińskich opiekunek. Raisa i Swietłana spędziły w Polsce
ponad 8 tygodni pracując z dziećmi bez dnia odpoczynku.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania się
środowiska ze szkoły św. Teresy z Podkowy Leśnej. Rodziny
z tej szkoły najpierw gościły w swoich domach pierwszy
turnus, a potem bardzo aktywnie wspierały wszystkie trzy
następne. Dzięki nim każda grupa była zaopatrzona
w odzież, artykuły szkolne, a każde dziecko mogło otrzymać na pożegnanie wspaniałą paczkę. Bardzo dziękujemy
również władzom Zakopanego za zorganizowanie i sfinansowanie wspaniałego programu pobytu dzieci w górach,
a także skuteczne interweniowanie i pomoc w każdej trudnej sytuacji.
Łącznie w projekcie brało udział 128 dzieci, które w większości straciły kogoś najbliższego lub ich bliscy zaangażowani są czynnie w walkach na wschodzie Ukrainy. Projekt
sfinansowany był w ramach projektu „Kolonie rodzinne
i terapeutyczne dla dzieci – ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy” przez Departament
Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
kwocie 233 313 zł. Wszystkim, dzięki którym uzyskaliśmy to
dofinansowanie, a także naszym członkom zaangażowanym
w realizację tego projektu, składamy serdeczne podziękowania.

Więcej informacji, galerie zdjęć i filmów z realizacji tego
projektu
znajdą
Państwo
na
naszej
stronie
www.kik.waw.pl/sekcja-wschodnioeuroejska i na naszym
profilu społecznościowym www.facebook.com/swkik.

Marek Kielanowski

Zapowiedź wyprawy na Ukrainę – Wołyń
Już teraz planujemy naszą doroczną wyprawę na Ukrainę,
tym razem wybieramy się na Wołyń. Planowany termin
wyjazdu to 19-23 czerwca br. We wstępnych planach mamy
odwiedzenie takich miejscowości, jak Łuck, Równe, Ostróg
czy Włodzimierz Wołyński. Dokładny program oraz koszt
wycieczki podamy w następnym informatorze. Wstępne
zapisy prowadzimy pod adresem mailowym sw@kik.waw.pl.

Katarzyna Materkowska
Spotkanie przewodniczących Sekcji i przedstawiciela
ukraińskiej organizacji partnerskiej - Igora Bykova

Podziękowania od ukraińskiego partnera
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KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA
Drodzy!
Nowy rok rozpoczęliśmy wyśmienicie! Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, wspólnie pojechaliśmy na Rejs
Sylwestrowy Santa Marii. Ekipą: Jerzy, Dominik, Tygrys, Janek, Gustaw, Zosia, Oliwka i Tusia popłynęliśmy do Wenecji.

Choć za oknem jeszcze zima, my już intensywnie szykujemy
się na sezon letni. Na stronie internetowej i Facebooku
zamieściliśmy harmonogram na sezon letni. Serdecznie
zapraszamy do zapoznania się z nim. W najbliższym czasie
planujemy:
 23.02.2019 (sobota) spotkanie o celach na 2019
 28.02.2019 (czwartek) spotkanie komandorów
 07.03.2019 (czwartek) spotkanie bosmanów
 07.03.2019 (czwartek, godzina 20:00)
ZAPISY NA OBOZY
Zapisy ruszą 7.03 o godzinie 20.00 na stronie internetowej www.santa-maria.pl. Przypominamy o potrzebie założenia konta na naszej stronie, aby móc się zapisać na nasze
obozy. Nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat zachęcamy do jak najszybszego zapisania młodzieży. W tym roku
odbędą się:
Pierwsze halsy (znane również jako figle) - obozy stacjonarne (pod namiotami) dla dzieci w wieku 7-11 lat.
Na wyjeździe dzieci uczą się podstaw żeglarstwa i doskonalą swoje umiejętności na jachtach klasy optymist.
Program obozu również obejmują ciekawe i rozwijające gry i zabawy. Jest to czas spędzony w miłym i
uśmiechniętym towarzystwie, a dzieci uczą się odpowiedzialności, współpracy i działania w grupie poprzez
bycie samodzielną załogą. W tym roku Pierwsze halsy
odbędą się w terminach:
o 15-28.07.2019
o 28.07-11.08.2019
o 11.08-25.08.2019


Przemierzając kolejne mile, czerpaliśmy radość z żeglowania. Nie obyło się bez przygód! Były skaczące delfiny,
mroźne kąpiele w Adriatyku, złowione kalmary i wspaniałe
widoki. Bogatsi o kolejne doświadczenia i wrażenia wróciliśmy szczęśliwe do domów.



Tuż po rejsie, w sobotni wieczór, 12 stycznia spotkaliśmy się
na opłatku SM. Były kolędy, dużo rozmów, wspólne układanie puzzli oraz granie w planszówki. Było nas prawie
trzydzieścioro! Szalenie miło było się spotkać w tak licznym
gronie! Dziękujemy Marcie Jankowskiej, Staśkowi Zakrzewskiemu, Michałowi Morawskiemu oraz Robertowi Reyowi za
pomoc w przygotowaniach opłatka!

Rejsy mazurskie - obozy żeglarskie - wędrowne
skierowane dla młodzieży. Odbywają się na Mazurach, na jachtach otwarto-kabinowych klasy omega.
Podczas obozu dzieci uczą się samodzielności
i współpracy w grupie oraz podstaw żeglarstwa.
Uczestnicy codziennie przemieszczają się w inne części Mazur, muszą sami przygotowywać obóz i zadbać
o stan jachtów. Pokazujemy młodzieży radość z żeglowania i aktywnego spędzania czasu. Ze względu
na wiek uczestników organizujemy dwa rodzaje rejsów: Rejs młodszy - 12-14 lat, Rejs Starszy - 14+.
Ostatni rejs sierpniowy zaczyna się na Mazurach, a
kończy na Zalewie Zegrzyńskim. Etap spływu Pisą i
Narwią jest unikalną i niezapomnianą przygodą! W
tym roku Rejsy odbędą się w następujących terminach:
Rejs młodszy
(12-14 lat)
o 15-28.07.2019
o 15-28.07.2019
o 28.07-11.08.2019

Rejs starszy (14+)
o 28.07-11.08.2019
o 11.08-25.08.2019

Pozdrawiamy,
Zarząd KŻ Santa Marii
Dominik, Adam, Michał, Janek i Tusia
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SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
W ramach spotkań polsko-ukraińskich planujemy 7 marca
o godzinie 18 spotkanie w KIK-u pt. „Autokefalia Cerkwi
Ukraińskiej”. Chcemy na ten temat porozmawiać z polskimi
prawosławnymi, m. in. z dr teologii Michałem Klingerem
i historykami oraz znawcami prawosławia z UMCS
w Lublinie: dr hab. Romanem Wysockim i dr hab. Grzegorzem Kuprianowiczem.
Dokładniejsze informacje podamy w Informatorze marcowym.

Krystyna Engelking

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Styczniowy bal otworzyło wyśpiewanie 12 zwrotek Wołka
i osiołka, w którym wszyscy ochoczo wzięli udział. Balową
część spotkania rozpoczął polonez, tańczony – zgodnie
z Nazaretową tradycją – z figurami. Tak więc wędrowaliśmy
krokiem polonezowym pod tworzonym przez rodziców
mostem lub przeplatając się między kolumnami wiaduktu,
zwijaliśmy ślimaka, tworzyliśmy układ par pojedynczych
i podwójnych, a także duże koło z wewnętrznym kółkiem
małym, wreszcie w sznurku przewędrowaliśmy przez
wszystkie pokoje KIK-u. Wyjątkowo składnie to nam wyszło!
Potem wybraliśmy króla i królową balu – przez znalezienie
w zjadanym pączku ukrytego migdałka. Para królewska
nakazywała wykonanie trudnych zadań, np. 20 pompek!
Cóż było robić... Wzięliśmy w ręce wyobrażone pompki
i nadmuchiwaliśmy wyimaginowanego balonika...!

Ostatnim punktem programu była wędka szczęścia. Po
prośbie: „Rybko, rybko, przypłyń szybko” dzieci zarzucały
wędkę, a rybka przynosiła prezencik. I tym razem wśród
dzieci nie było niezadowolonych! Naprawdę wszystkie
dzieci były wspaniałe!
Ponowny śpiew Wołka i osiołka zakończył nasze balowe
spotkanie.

Alicja Gronau-Osińska
fot. Bożena Kalwarczyk

MAM POMYSŁ 2018-2019
Wszystkich młodych i aktywnych zachęcamy do udziału
w konkursie Mam Pomysł! Przyjmujemy już zgłoszenia
w ramach edycji 2019.
W tym konkursie można tylko wygrać! Konkurs daje możliwość zrealizowania Waszych własnych projektów. Szukajcie
inspiracji oraz zbierajcie zespół (min. 3 osoby). Wierzymy
w Was i pragniemy oddać Wam inicjatywę. Zdobywajcie
cenne doświadczenie!
Zasady konkursu są opisane w regulaminie (są naprawdę
proste!!!). Regulamin i inne przydatne dokumenty (np. formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie konkursu.
Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i wyślijcie mailem na
adres mampomysl@kik.waw.pl. Przynieście do sekretariatu
Klubu jego podpisaną wersję - i czekajcie na naszą odpowiedź!
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku: http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl
https://www.facebook.com/mampomysl

Drugą cześć spotkania wypełniły konkursy naprzemian
z tańcami. I tak, rozpoznawaliśmy smaki, rzucaliśmy piłeczkami do kosza tudzież ścigaliśmy się z piłeczkami na łyżkach, tańczyliśmy w parach z balonem trzymanym bez
użycia rąk albo na składanych w coraz mniejsze cząstki
gazecie, a na koniec odbyła się zabawa w siadanie na coraz
to zmniejszanej liczbie krzeseł. Radości nie brakło, a przyznać należy, że dzieci wyjątkowo dobrze znosiły przegraną.
Brawo!!!

Jerzy Biderman
Doradca projektowy

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Kolejne pierwszoponiedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne 4 lutego, godzina 18, w świątyni luterańskiej przy pl. Unii
Lubelskiej.

Jan Turnau
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SEKCJA ESPERANTO
Na spotkaniu styczniowym omawialiśmy plan pracy naszej
Sekcji i Duszpasterstwa Esperantystów na 2019 rok.
Spotkanie lutowe (w piątek 22 lutego) poświęcimy dalszemu porządkowaniu naszych zbiorów bibliotecznych.

w Zakładzie Energetyki Jądrowej w Narodowym Centrum
Badań Jądrowych w Świerku, w Zespole Analiz Neutronowych Rdzenia.

Bohdan Wasilewski

KUCHNIA OKRĄGŁEGO STOŁU
6 lutego będziemy obchodzić 30-lecie rozpoczęcia obrad
Okrągłego Stołu, które doprowadziły do rozpisania pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych
w czerwcu 1989 r. i pokojowej zmiany ustroju państwa polskiego. Okrągły Stół stał się przełomowym momentem
w historii Polski. Zainspirował też rozpoczęcie podobnych
rozmów w innych państwach bloku wschodniego.

Zapraszamy w imieniu Drum Buna!

Ewa Kuijpers, Szymon Święcicki, Jerzy Traczyński

DZIAŁANIA HUMANITARNE KIK
WSPARCIE DLA SYRYJSKICH RODZIN
Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Dzięki Państwa
ofiarności udało nam się objąć pomocą już 5 rodzin
z Aleppo. Zapraszamy gorąco rodziny KIK-owskie do
dalszego wspierania nowych rodzin z Aleppo. Jest zima,
najtrudniejszy czas dla mieszkańców miasta.
Pomagamy za pośrednictwem siostry Brygidy ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Misjonarek Maryi, która przesłała trochę wiadomości z zimnego Aleppo...
Z tej okazji serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie
z uczestnikami tych wydarzeń, którzy opowiedzą o tym jak
wyglądał Okrągły Stół „od kuchni”. Jak byli usadzeni przedstawiciele obu stron? Kto przygotowywał protokoły z obrad? O czym rozmawiano w kuluarach? Jak wyglądała praca
stenotypistek? Kulisy, anegdoty i nieznane szczegóły poznamy z pierwszej ręki w środę 6 lutego o 12:00 w „Marzycielach i Rzemieślnikach” (Dom Towarowy Braci
Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro). Spotkanie będzie
nagrywane, a filmowa relacja na żywo (streaming) pojawi
się na naszej stronie na Facebooku oraz stronie internetowej Klubu.
Zapraszamy!

EKOCYKL: BOŻE CHROŃ OD ATOMU
W poprzednim „Informatorze Klubowym” informowaliśmy
o planowanym „ekocyklu” spotkań wokół zagadnień szeroko pojętej ekologii. Zapraszamy na pierwsze z nich: „Boże
chroń od atomu: o zagrożeniach i szansach związanych
z energetyką jądrową.” Odbędzie się ono w siedzibie KIK
w środę 20 lutego o godzinie 18:00. Naszym gościem
będzie p. mgr Łukasz Koszuk – współzałożyciel i prezes
Fundacji FORUM ATOMOWE. Absolwent fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność fizyka jądrowa; specjalista

Marta Titaniec, projekty humanitarne KIK
„Zaczynamy 3 rok, odkąd ogłoszono pokój w Aleppo. Tak
bardzo chciałoby się napisać, że już wróciliśmy do normalnego życia... a tu wiele osób mi mówi: siostro teraz sytuacja
jest jeszcze gorsza, nie pod względem bezpieczeństwa, bo
pociski już nie spadają codziennie na nasze głowy, ale pod
względem ekonomicznym. Walki nadal toczą się na obrzeżach miasta, cały czas słyszymy odgłosy, bo to raptem
3 kilometry od nas... sporadycznie pocisk spadnie również
na nasze dzielnice... Ciągle jeszcze mamy tylko jedną drogę
wjazdową do miasta, pozostałe są w rękach rebeliantów.
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Taka sytuacja nie zachęca przedsiębiorców z zewnątrz by
budować fabryki i zakłady w Aleppo, które dałyby ludziom
pracę. Już jest dużo więcej produktów w sklepach, ale są
bardzo drogie i ludzie nie mają pieniędzy by je kupić... Mogą przeżyć tylko dzięki pomocy Kościoła.
Teraz mamy zimę, a nie ma dostaw gazu ani mazutu (którym tu się opala domy, które nie mają centralnego ogrzewania), a jak są, to bardzo drogie... Instalacje elektryczne
nie wytrzymują obciążenia, bo wszyscy chcą używać prądu
by coś ugotować czy ogrzać pokój, więc większość doby
jesteśmy bez prądu, a więc też i bez ciepła.”

Jak wspierać?
Zapraszamy do wspierania kolejnych rodzin poprzez
nasz klubowy program Rodziny Aleppo. Przesłane
środki wraz z sugestią do której rodziny powinny trafić,
przekazujemy do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Misjonarek Maryi

w Aleppo, które na co dzień opieku-

ją się potrzebującymi.
Chętnych do wsparcia prosimy o informację na adres email: rodziny.aleppo@kik.waw.pl (lub telefonicznie na
numer sekretariatu: 22 827 39 39 ).
Prosimy o wpłaty na konto:
15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
z tytułem wpłaty: Rodziny Aleppo Rodzina Nr [Numer
określonej rodziny według poniższych opisów].

7. Rodzina Sarmad Mstrih
Sarmad Mstrih ma 50 lat, jego żona Siham 43. Mają 8letniego syna George’a. W 2011 musieli opuścić wioskę
Yakoubiye, do której weszli rebelianci. W Aleppo wynajmują
mieszkanie. Mają w rzeczywistości 1 pokój w bardzo złym
stanie. Podczas zimowych deszczy, woda przecieka im do
pokoju. W czasie wojny spadł pocisk koło ich domu, który
uszkodził budynek. Kościół rzymskokatolicki naprawił dach,
drzwi, okna by mogli w nim mieszkać, ale jeszcze potrzeba
wiele by mogli mieszkać w godnych warunkach. Kuchnia
jest na podwórku pod schodami.
Sarmad miał stragan, na którym sprzedawał drobne rzeczy,
ale w pracy przeszkodziła choroba. Ciągle bierze lekarstwa.
Teraz czuje się lepiej i myśli o podjęciu jakiejś pracy.
Siham opiekowała się osobami starszymi w domach opieki.
Wiele lat opiekowała się również chorą teściową.
Żyją dzięki pomocy Kościoła. W tym roku nie posłali syna
do szkoły, bo nie stać ich na zakup wyprawki.

Komu możemy pomóc?
6. Rodzina Lina Sayegh Alraayi
Lina urodziła się w 1976 mieszka sama z 2 córkami: z 10letnią Maritą, która jest w 4 klasie w szkole Saida Mariam,
opłata roczna wynosi ok. 400 zł. Druga córka Janette ma 12
lat i ma autyzm, uczęszcza do ośrodka, który miesięcznie
kosztuje ok. 50 zł. Janette kontaktuje z otoczeniem w niewielkim stopniu, ma trudności w mówieniu. Mama robi z
nią ćwiczenia logopedyczne. Mówi, że widzi postępy u córki. Matka pracuje w szkole Saida Mariam jako opiekunka
dzieci przewożonych autobusem do szkoły. Zarabia miesięcznie ok. 300 zł. Dziewczynki chodzą do szkoły, która
miesięcznie kosztuje 1/3 zarobków Liny. Mąż został zabity
w Turcji w 2014 r. w trakcie ucieczki do Europy. Lina mieszka z córkami oraz ze schorowaną matką i siostrą.

8. Rodzina Mikhail Ibrahim
Mikhail Ibrahim jest po operacji serca, jest chory bierze
dużo lekarstw. Leila jego żona pracuje jako sprzątaczka w
szkole. Mają 5 dzieci. Mirna, córka, już wyszła za mąż. Syn
Akrama jest w Libanie. Fadi studiuje ekonomię na pierwszym roku. Maher jest w 9-tej klasie, a Anna w 3-ciej. Mogą
przeżyć jedynie dzięki pomocy Kościoła.
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9. Rodzina - Antoine Jisri
Antoine Jisri mieszka sam z 3 dzieci: Maria w 9-tej klasie,
Diana nie ukończyła gimnazjum, chce powtarzać 9-tą klasę
i George w 7-ej klasie. Mieszkają w mieszkaniu znajomych,
którzy wyemigrowali. Boją się, że właściciele będą chcieli
sprzedać to mieszkanie i będą zmuszeni opuścić obecne
lokum. Martwią się, bo nie mają dokąd pójść. Dzieci mają
ograniczony kontakt z rodzicami, unikają kontaktu z innymi.
Żyją z pomocy Kościoła. Na zdjęciu jest Maria z Georgem.

10. Rodzina - Razek Allah Edelby
Razek Allah Edelby i jego żona Nada mają 2 córki: Naya (ur.
w 2001) i Maya (ur. w 2002). Żona jest chora na kręgosłup.
Mieszkają w jednym pokoju, który wymaga remontu, w
dzielnicy zniszczonej przez działania wojenne. Żyją z dorywczej pracy Razeka. Naya chodzi do szkoły, Maya nie
zdała małej matury, chce zrobić kurs fryzjerki i znaleźć pracę. Na zdjęciu mama z Mayą.

11. rodzina George Chreky
George Chreiky 62 lata, żona Marie ma 57 lat. Mają syna
Naina (19 lat) i córkę Cristine (20 lat). George pracuje jako
kowal, ale choruje na serce więc nie może ciężko pracować.
Jego żona pracowała jako pielęgniarka, teraz też zmaga się
z chorobą. Oboje potrzebują dużo lekarstw. Naim opuścił
szkołę, by pracować z ojcem. Cristine przez 2 lata pracowała najpierw w sklepie a potem w fabryce szamponów. Fabryka mieści się na przedmieściu Aleppo, gdzie jeszcze
toczą się walki. Zarabiała bardzo mało, więcej wydawała na
transport niż zarabiała. Teraz chce ukończyć odpowiedni
kurs i pracować jako pomoc pielęgniarki. Rodzina wynajmuje mieszkanie, z czym wiążą się comiesięczne koszty.
Mieszkanie ulokowane jest na 4-tym piętrze, w budynku nie
ma windy.
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MAGAZYN KONTAKT
OGŁOSZENIE O PRACY

Magazyn Kontakt to papierowy i internetowy magazyn
środowiska katolickiej lewicy, wydawany przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Łączymy naukę społeczną
Kościoła z lewicową wrażliwością na problematykę wykluczenia. Piszemy m.in. o: nierównościach ekonomicznych,
wykluczeniu społecznym ze względu na narodowość, religię
czy płeć, ekologii, kulturze zaangażowanej. Podejmujemy
działania społeczne i artystyczne.

 zorientowanej na osiąganie wytyczonych celów
i zdeterminowanej do doprowadzania spraw do
końca;
 posługującej się językiem angielskim w mowie i piśmie;
 której bliska jest tematyka społeczna i profil ideowy
Magazynu Kontakt.
Oferujemy:
 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu na
umowie o pracę;
 współpracę z młodym, zaangażowanym zespołem redakcyjnym, tworzonym przez osoby z
doświadczeniem w sektorze pozarządowym i
rządowym;
 możliwość realnego wpływu na kształt i rozwój
instytucji oraz podejmowane przez nią działania;
 miejsce pracy w centrum Warszawy.

CV oraz krótki list motywacyjny prosimy przesyłać
na adres redakcja@kik.waw.pl do dnia 12 lutego
2019 r.
www.magazynkontakt.pl
www.kik.waw.pl

Szukamy
redakcji.

kandydatów

na stanowisko sekretarza

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
 koordynacja pracy dwudziestoosobowego zespołu
redakcyjnego, w tym m.in.:
- dbanie o realizację przyjętego harmonogramu
działań oraz koordynacja prac nad numerami papierowymi,
- organizacja kolegiów redakcyjnych;
 reprezentowanie redakcji oraz prowadzenie komunikacji z prenumeratorami i partnerami zewnętrznymi;
 wsparcie działań aplikacyjnych o dofinansowania
projektów i rozwoju instytucjonalnego;
 współpraca z księgowością w zakresie obsługi finansowej redakcji.
Poszukujemy osoby:
 która ma doświadczenie w pracy polegającej na
koordynacji projektów, mile widziana będzie znajomość realiów pracy wydawniczej i redakcyjnej;
 o kompetencjach zarządczych i komunikacyjnych,
posiadającej doświadczenie pracy w zespole;
 dobrze zorganizowanej, samodzielnej i wykazującej
własną inicjatywę w działaniach;

