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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, 
 

Kończy się niedługo kolejny rok 

naszego wspólnego działania w Klubie. 

Z radością obserwuję, że nasz lokal na 

Freta żyje coraz bujniej, że przewija się 

przez naszą siedzibę coraz więcej 

naszych członków, że powstają nowe 

inicjatywy. Cieszy mnie bardzo 

intensywnie działająca Akademia 

Trzeciego Wieku, która tryska 

młodzieńczą werwą. 
 

Koniec roku to okazja by podsumować 

to, co udało się nam razem osiągnąć i 

zacząć już planować działania na 

przyszły rok. Okazjami do spotkania 

się i wspólnego przeżywania wiary 

będą rekolekcje w kościele św. 

Marcina, wspólne zaangażowanie się w 

przygotowanie paczek dla naszych 

niewidomych przyjaciół i na pewno 

spotkania w czasie świątecznej liturgii.  
 

Zbliżające się święto Bożego 

Narodzenie jest zachętą by spojrzeć na 

Maryję i Józefa i ich syna Jezusa, jako 

na świętą Rodzinę, której zadaniem 

było przemienianie świata. Nasze 

rodziny, każda w swoim zakresie i na 

miarę swoich możliwości podejmują to 

wezwanie, które płynie z Ewangelii. 

Rodzina we współczesnym świecie, jej 

potrzeby i zagrożenia, ale też sposoby 

na jej umocnienie były przedmiotem 

rozważań nadzwyczajnego Synodu 

Biskupów. Ten Synod zachęca nas 

wszystkich do głębszego namysłu nad 

wspaniałym choć czasem kruchym 

darem, jakim jest rodzina i do dzielenia 

się swoim doświadczeniem z innymi. 
 

 Joanna Święcicka 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
„Jezus – Słowo Wcielone” 

 

głosi ojciec Włodzimierz Zatorski OSB 
 

7-8-9 grudnia 2014 roku, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 
 

  

niedziela: godzina 9.30 – 11.00 – 17.30 Msza święta z homilią 

po Mszach o 11.00 i 17.30 dodatkowa konferencja 
  

poniedziałek i wtorek: Msza święta z homilią o godzinie 18.30,  

po Mszy konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

 

 

Sobota, 6 grudnia, godz. 9.45, kaplica w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach 
 

 

DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH 
Rekolekcje dla rodziców 

 

 

 

Środa, godz. 17.30 siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 
 

Wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK 

CYKL PRAWOSŁAWIE 
  

prowadzi ks. dr hab. Michał Janocha 
 

„Teologia ikony”– 3 grudnia 

„Sztuka tradycji bizantyjskiej” – 10 grudnia 
 

 

Czwartek, 4 grudnia godz. 18.00 siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 
 

Pokaz filmu  

„JESIEŃ 1939: NA GRANICE PAMIĘCI”  
w reżyserii Yahora Surskiego 

 

po filmie spotkanie i dyskusja z reżyserem 
 

Zaprasza Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie 
 

Więcej informacji o filmie na 6 stronie Informatora 
 

 

 

Piątek, 5 grudnia, godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 
 
 

„RUMUN GONI KRÓLICZKA” 
Spotkanie z Bogumiłem Luftem, autorem książki „Rumun goni za happy endem” 

 

Spotkanie poprowadzi Mateusz Luft 
 

Spotkanie organizowane w współpracy z kwartalnikami: „WIĘŹ” i „KONTAKT” 

Szczegółowe informacje na 7 stronie Informatora 
  

 INFORMATOR 

KLUBOWY 
 

 

 

GRUDZIEŃ 2014 
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 



1.12. poniedziałek  

godz. 18.00  

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista  

Plac Małachowskiego 1  

6.12. sobota, 

 godz. 9.45 
Dzień skupienia w Laskach 

Kaplica w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach 

7.12. niedziela,  

godz. 10.30 
Giełda sprzętu zimowego 

Siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

13.12. sobota 

godz. 9.30 

Spotkanie formacyjne: dzień skupienia u Sióstr na ul. Wiślanej; 

zgłoszenia do Alicji Gronau 608 291 505 do 5.12 

14.12. niedziela 

godz. 11.45 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus  

Siedziba KIK  

16.12. wtorek  

godz. 12.00 

Dyskusyjny Klub Filmowy - "Życie na podsłuchu", Niemcy 2006, reż. F. H. von 

Donnersmarck. 

Siedziba KIK 

21.12. niedziela 

godz. 9.30 
Msza Święta Klubowa  

ul. Piwna 9/11 

24.12. środa 

godz. 23.00 
Pasterka w kościele św. Marcina 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

31.12. środa 

ostatni dzień roku 

 

godz. 17.30 Msza święta w kościele św. Marcina na zakończenie roku 
godz. 18.30-24.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

godz. 24.00 Msza święta o pokój na świecie 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

 
Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-21.00,  

Księgowość czynna jest w poniedziałek w godz. 13.00-18.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00 
 

Przerwa świąteczna: 

W dniach od 22.12.2014 r. do 06.01.2015 r. Klub będzie nieczynny.  

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy. 

 

Obsługe prawną Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zapewnia Kancelaria adwokacka 

Zofii Józefowicz-Paszewskiej. Dziekujemy! 







Kochani, drodzy Przyjaciele 
 

Chociaż do Świąt Bożego 
Narodzenia jeszcze kilka tygodni 

to  już teraz składamy Wam 
życzenia, które połóżcie prosimy 

pod choinką wraz z innymi 
podarunkami. Życzmy sobie 
nawzajem by dar wiary, który 

otrzymaliśmy od Dzieciątka Jezus, 
był dla nas wszystkich impulsem 
do zmieniania swojego życia, tak 
by jak najlepiej realizować Boże 

plany dla naszych rodzin, dla 
naszego środowiska i dla naszej 
Ojczyzny. Niech radość którą 

niesie Boże Narodzenie trwa w 
naszych sercach przez cały rok, 

tak byśmy potrafili ją odnajdować 
w codzienności i w trudnych 
momentach naszego życia. 

                                

                                Zarząd Klubu 
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE  




KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 
 

Walne Zebranie Sekcji Rodzin wyłoniło nowy Zarząd. 
 

W sobotę 15 listopada odbyło się Walne Zebranie Sekcji 

Rodzin. Ustępujący Zarząd, w przedstawionym 

sprawozdaniu, podsumował swoją dwuletnią pracę 

oraz poinformował o aktualnej sytuacji Sekcji Rodzin. 

Następnie w tajnym głosowaniu wybrano nowy zarząd 

Sekcji, w którego skład weszli: Marcin Bielecki, 

Aleksandra Brochocka, Ala Budzyńska, Dorota Cichocka, 

Marek Cywiński, Rafał Świeżak i Katarzyna 

Zakroczymska. Członkami nowego Zarządu są również 

Karolina Sokołowska (jako przewodnicząca Rady SR) 

oraz Piotr Bielecki (jako przedstawiciel wychowawców). 
 

Zebranie poprzedziła wspólna modlitwa oraz rozważanie 

naszego kapelana księdza Andrzeja Gałki. Na zebraniu 

wręczono również ordery Amicissimus (Najlepszy 

przyjaciel). Na wniosek przewodniczącego są tym orderem 

wyróżniani rodzice i byli wychowawcy, którzy z wielkim 

zaangażowaniem pracowali na rzecz Sekcji. W tym roku 

ordery otrzymali: Tomasz Alexandrowicz, Marcin 

Bielecki, Maciej Domaradzki, Joanna Pommersbach, 

Krzysztof Rewers, Anna Sypniewska oraz Paweł Sawicki. 

Gratulujemy! 
 

Serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę i niezwykłe 

oddanie dla Sekcji należą się również dotychczasowym 

członkom zarządu: Ewie Teleżyńskiej, Markowi 

Kielanowskiemu i Pawłowi Sawickiemu. Dzięki ich 

energii, zapałowi i wytrwałości wiele rzeczy, wydawałoby 

się niemożliwych, zostało zrealizowanych.  

 

Święto Chrystusa Króla 
Jak zwykle o tej porze roku odbyły rekolekcje 

dla gimnazjalistów i licealistów. Podczas Mszy świętej 

na zakończenie rekolekcji starsza młodzież przyjęła krzyże, 

wyrażając tym swoje pragnienie pójścia za Chrystusem. 

Rekolekcje były prowadzone przez księży z kościoła 

św. Marcina, wspomaganych przez grono animatorów 

z naszego środowiska. Wszystkim serdecznie dziękujemy 

za zaangażowanie! 

 

W sobotę 6 grudnia zapraszamy na Dzień Skupienia 

w Laskach czyli rekolekcje adwentowe dla rodziców, 

które poprowadzi nasz kapelan ksiądz Andrzej Gałka. 

Spotykamy się przed kapliczką na terenie Zakładu 

dla Ociemniałych w Laskach o godzinie 9.45, zakończenie 

(po obiedzie) przewidziane jest na 15.30. 

 

Natomiast już następnego dnia organizujemy giełdę 

sprzętu zimowego – w niedzielę 7 grudnia między 10:30 

a 14 w Klubie. Bardzo zachęcamy do aktywnego 

włączenia się w giełdę, pomóżmy sobie wzajemnie 

w zapewnieniu dzieciom sprzętu na obozy – im więcej 
z was pojawi się ze sprzętem do wymiany czy sprzedaży, 

tym więcej dzieciaków na tym skorzysta. W sprawach 

dotyczących giełdy można kontaktować się z Markiem 

Kielanowskim: 501 34 80 43. 

 

 

 

Wszystkim członkom Sekcji Rodzin życzymy radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia! Niech przeżywanie tajemnicy 

wcielenia Jezusa na nowo rozpali w nas wiarę i nadzieję, 

a w Naszych domach niech nigdy nie zabraknie miłości 

i zrozumienia.  

Zarząd Sekcji Rodzin 
 

SEKCJA RODZIN - DYŻURY 
 

Karolina Bielecka-Komosa – sekretariat 

poniedziałek 17.00-21.00 

wtorek, czwartek 13.00-17.00 

tel. 22 826-86-68, sr@kik.waw.pl 
 

Krystyna Sieroszewska – zapisy do grup 

poniedziałek 18.30-19.30 

tel. 603 709 883 

ksieroszewska@poczta.onet.pl 
 

Zarząd SR 

poniedziałek 18.30-20.00 





ŚWIĄTECZNA POMOC NIEWIDOMYM 
 

Szanowni Państwo, 
 

W tym roku również mamy wspaniałą okazję 

do uczestnictwa w przedświątecznej pomocy niewidomym 

i ich rodzinom z naszej świętomarcińskiej wspólnoty! 
 

Można zgłosić się do przygotowania paczki, lub 

do konkretnej pomocy rzeczowej (buty, ciepła kurtka itp.).  

Można też podarować swój czas: spotkać się, pójść 

na spacer, na koncert, do teatru z naszymi niewidomymi 

przyjaciółmi. 
 

Zapraszam więc wszystkich do współpracy i czekam 

na zgłoszenia pod adresem: sekcja.pomocy@gmail.com 

lub w KIK-u pod numerem tel. 22-827-39-39 

Więcej szczegółów prześlę w bezpośrednim mailu do osób 

zainteresowanych. 

Monika Łoskot





SPOTKANIE PLENARNE 

OGÓLNOPOLSKIEJ RADY RUCHÓW 

KATOLICKICH  
 

Szanowni Państwo, 

22 listopada br. w Warszawie, w Domu Pielgrzyma 

„Amicus”, przy kościele św. Stanisława Kostki 

na Żoliborzu, odbyło się Spotkanie Plenarne 

Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.  
 

Spotkanie poświęcone było głównie refleksji nad tym, jak 

można pomagać sobie nawzajem stawać się bardziej 

aktywnymi apostołami w dzisiejszym świecie. Inspiracje 

do dalszej pracy w ruchach można zaczerpnąć 

z IV Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń 

Katolickich, który odbył się w czerwcu br. oraz 

z III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych 

i Nowych Wspólnot: „Radość Ewangelii: radość misyjna”, 

który właśnie zakończył się w Rzymie.  
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Bogatym źródłem inspiracji są także materiały synodalne, 

zwłaszcza  dokument „Relatio Synodis”. Podczas spotkania 

poruszono także inne kwestie, a w szczególności: życie 

konsekrowane w ruchach oraz przygotowania do 

Światowych Dni Młodzieży. Dokonano również wyboru 

nowego Zespołu Koordynującego ORRK. 
 

Wśród nowo wybranego, sześcioosobowego składu 

Zespołu Koordynującego znalazł się zgłoszony przez 

warszawski KIK Stanisław Latek. 
 

Warto przypomnieć członkom Klubu Inteligencji 

Katolickiej, że ORRK (Ogólnopolska Rada Ruchów 

Katolickich) powstała w czerwcu 1990 roku jako owoc 

wcześniejszej – trwającej od 1978 roku – współpracy 

liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich. Inicjatywa ta 

została zatwierdzona przez Episkopat Polski, który 

mianował asystenta kościelnego. Biskup Edward Samsel 

był nim w latach 1990–1995, a następnie funkcję tę pełnił 

biskup Bronisław Dembowski. 
 

Obecnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski 

ds. Ruchów Katolickich  i Stowarzyszeń Katolickich jest 

abp Józef Kupny. Dokument założycielski podpisali liderzy 

dwudziestu ruchów i stowarzyszeń, obecnie w pracach 

ORRK bierze udział blisko 80 działających w Polsce 

zrzeszeń, reprezentujących ponad 750 tysięcy członków. 

Jednocześnie w naszych pracach biorą udział 

przedstawiciele 30 diecezjalnych rad ruchów katolickich. 

Początkowo stosowana była nazwa Rada Ruchów 

Katolickich, jednakże w 1996 roku, ze względu na 

powstawanie Rad Diecezjalnych, nastąpiła zmiana nazwy 

na: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich. 
 

Hasłem wspomnianego powyżej IV Ogólnopolskiego 

Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który odbył 

się 14 czerwca 2014 roku było: „Posłani, aby odnowić 

świat”. Kongres rozpoczął się Mszą świętą dziękczynną 

ruchów za kanonizację Jana Pawła II, której przewodniczył 

ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 

W Kongresie wzięli udział – obok licznych reprezentacji 

poszczególnych ruchów: ks. abp Stanisław Gądecki, 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 

ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski, ks. abp Józef 

Kupny oraz liczni księża. 
 

Tematem wystąpienia Prymasa była próba odpowiedzi 

na pytanie: Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tak 

wiele zła?”. Tytuł referatu abp. Józefa  Kupnego brzmiał: 

"Zaangażowanie społeczne ruchów przejawem troski 

o ubogich". 
 

Uczestnicy Kongresu otrzymali  opublikowaną z tej okazji 

książkę, w której omówione zostały zaangażowania 

apostolskie ruchów w 15-tu obszarach działalności: 

Rodzina, Ochrona życia, Ewangelizacja, Apostolstwo 

poprzez formację, Praca na rzecz rozwoju Kościoła 

lokalnego, Zaangażowanie na rzecz ubogich, Młodzież 

i dzieci, Zaangażowanie na rzecz ubogich, Praca na rzecz 
chorych, Ekologia, Kultura, Środki społecznego przekazu, 

Gospodarka, Polityka, Rozwój mojego ruchu oraz 

współpraca pomiędzy ruchami. 

Stanisław Latek 










KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Listopadowe Spotkania w Nazarecie wypełniła tematyka 

patriotyczna oraz przygotowania do adwentu. Tematem 

opowiadania stała się obrona Jasnej Góry podczas potopu 

szwedzkiego zakończona ślubowaniem króla 

Jana Kazimierza, powierzającym Polskę opiece Matki 

Bożej, odtąd Królowej Polski. Wybudowana na środku sali 

Jasna Góra dla potrzeb inscenizacji, stała się miejscem 

intensywnych walk.  
 

 
Fot. Andrzej Jaczewski 
 

Wojska pod dowództwem Karola Gustawa atakowały 

i oblegały klasztor, wreszcie przy pomocy kolubryny 

uczyniły wyłom w jego murach. Codziennie wieczorem 

o. Kordecki obchodził mury z procesją i modlitwą. Dzielny 

Andrzej Kmicic–Babinicz zagwoździł groźne działo, 

co stało się przyczyną wielkiej radości obrońców 

i odkupiło jego wcześniejsze winy. Potem całe wojsko 

uczyniło szpaler, którym Jan Kazimierz przeszedł, 

by ukoronować Matkę Bożą na Królową Polski. 
 

 
Fot. Andrzej Jaczewski 
 

Drugą część spotkania, już po zabawach muzyczno-

ruchowych i słodkim posiłku, poświęciliśmy wykonaniu 

latarenki na roraty adwentowe i modlitwy rodzinne 

podczas przygotowań do Bożego Narodzenia. 

Alicja Gronau-Osińska 
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KOMUNIKAT KLUBU ŻEGLARSKIEGO 

SANTA MARIA 
 

W połowie listopada oficjalnie zamknęliśmy sezon: łódki 

czekają na remonty schowane do hangarów, wysprzątany 

ośrodek gotów jest na przeczekanie zimy. My jednak nie 

zamierzamy czekać do wiosny. Już planujemy wydarzenia 

związane z żeglarstwem, mogące odbyć się pomimo 

niesprzyjających nam warunków. 

Pierwsze ważne wydarzenie - walne zgromadzenie 

członków Santa Marii - odbyło się 20 listopada. W 

obecności 25-ciu członków poruszono ważne kwestie 

dotyczące klubu, jego stanu i przyszłości. Najważniejszym 

punktem tego spotkania było wybranie nowego zarządu, w 

którego skład weszli: Adam Skaczkowski, Robert Rey, 

Dominik Jaraczewski oraz Zofia Rey – komandor. Tym 

samym pożegnano i podziękowano za wspaniałą pracę 

poprzedniemu składowi, w którego skład wchodzili: Marek 

Rey (komandor), Agata Kalwarczyk, Filip Kalwarczyk, 

Michał Borkowski. 

Klub w tym roku zorganizował 5 obozów: dwa rejsy po 

mazurach, dwie szkółki figielkowe „Pierwsze halsy” oraz 

szkolenie na patent żeglarza jachtowego. Łącznie 

przeprowadziliśmy obozy dla około 120 osób.  

Zachęcamy wszystkich do wspierania działań Klubu 

Żeglarskiego Santa Maria. Brak umiejętności żeglowania 

czy remontowania łódek nie powinien nikogo zniechęcać 

do przyjęcia członkostwa. Żeglowania można się od nas 

nauczyć, a my chętnie zapoznamy się z Waszą wiedzą i 

zapewnimy pole do wykorzystania indywidualnych 

kompetencji. Deklarację członkowską do Klubu 

Żeglarskiego Santa Maria można pobrać ze strony 

http://www.santa-maria.pl/. Wypełnioną ankietę prosimy 

przesłać na adres santamaria@kik.waw.pl. Zapraszamy 

także do odwiedzenia nas na Facebooku gdzie znajdują się 

opisy różnych wydarzeń z życia Santa Marii. 

Z żeglarskimi pozdrowieniami,  

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Santa Maria”





KOMUNIKAT SEKCJI 

WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ 
 

Przez ostatnie dwa miesiące w ramach działań Sekcji 

prowadziliśmy projekt „Młodzi dla Białorusi 2014”, 

będący kontynuacją czerwcowych i sierpniowych ćwiczeń 

w ramach „Szkoły liderów dla Białorusi 2014”. 

Zadania dotyczyły wzmacniania umiejętności miękkich – 

komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz pracy 

w zespole. 

 
Pamiątkowe zdjęcia październikowej edycji projektu 

"Młodzi dla Białorusi 2014" 

 

W treningu, który odbył się w Warszawie w dniach 24-27 

października wzięło udział 17 Białorusinów z Mińska 

i Mohylewa. Zajęcia prowadziło 6 trenerów rekrutowanych 

w dużej części z klubowych kadrowiczów. Do Mińska 

z rewizytą 13-16 listopada pojechało 11 uczestników 

i 5 trenerów. Zostaliśmy ciepło przyjęci przez uczniów 

Liceum im. Kołasa a całość upłynęła w przyjemnej 

atmosferze integracji poprzez wspólne działania – 

ćwiczenia, grę miejską oraz krajoznawcze spacery. 

Odwiedziliśmy byłą siedzibę Liceum, Starówkę 

oraz Kurapaty – miejsce masowych mordów, których 

dopuszczało się NKWD. 

 
Wspólny spacer na Kurapaty - miejsce masowych mordów NKWD 

w Mińsku. 

W drodze powrotnej zwiedziliśmy zamek w Mirze wpisany 

na listę UNESCO, Sobór Opieki Matki Bożej 

w Baranowiczach, Muzeum Biblii prowadzone przez zakon 

werbistów oraz Brześć (już z okien autokaru). 

Mamy nadzieję na dalsze wspólne działania angażujące 

młodzież polską i białoruską w nowym roku!   

Marta Chrząstowska-Wachtel 
 

Projekt współfinansowany 

przez Departament 

Dyplomacji Publicznej 

i Kulturalnej Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w 

ramach konkursu Wspólne 

działania polsko-białoruskie 

2014 





KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY 

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

Nasz przyjaciel, ksiądz prałat Kazimierz Tomasik, 

wieloletni proboszcz parafii w Kerczu na Krymie, powrócił 

do Polski. 

Rozpoczęliśmy zbiórkę pampersów dla podopiecznych 

Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim na Ukrainie, 

prowadzonego przez Siostry Pallotynki. Dziękujemy 

pierwszym darczyńcom, dziękujemy również za ofiary 

pieniężne. Przeprowadziliśmy zbiórkę m.in. na ten cel 

w niedzielę 23 listopada w kościele św. Marcina, na której 

zebraliśmy 1422,30 zł. 

W czwartek 4 grudnia zapraszamy na przełożoną 

z listopada projekcję filmu białoruskiego Yahora Suskiego  

"Jesień 1939. Na granice pamięci". Projekcja filmu 

rozpoczniemy o godzinie 18.00. 

                                            Krystyna Engelking 
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AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK 
 

Drodzy Słuchacze, 

Zapraszamy wszystkich czytelników na 

COTYGODNIOWE OTWARTE WYKŁADY. 

Organizujemy je pod szyldem Akademii, ale zaproszeni są 

wszyscy chętni w KAŻDYM wieku. Nie trzeba się 

zapisywać, wystarczy po prostu przyjść. 

W ostatnim miesiącu odbyły się cztery kolejne wykłady z 

cyklu „Prawosławie” prowadzone przez ks. prof. Michała 

Janochę i cieszące się coraz większą popularnością. 

W grudniu odbędą się kolejne wykłady z tego cyklu:  

„Teologia ikony” – 3 grudnia, godz. 17.30, oraz „Sztuka 

tradycji chrześcijańskiej” – 10 grudnia, godz. 17. 30.  

Będą to ostatnie wykłady w tym roku kalendarzowym. 

Na kolejne prelekcje zapraszamy od 14 stycznia 2015 r. 

Pozostałe zajęcia: 

1) SALON DYSKUSYJNY – Zapraszamy serdecznie 

na spotkania salonu dyskusyjnego, który prowadzi Pani 

Prezes Joanna Święcicka. Jest to czas i miejsce dla 

wspólnej dyskusji na wybrany przez uczestników temat. 

Celem spotkań jest wspólna refleksja nad problemami 

nurtującymi uczestników Salonu. Najbliższe spotkanie 

odbędzie się 16 grudnia o godz. 17.00, pod tytułem „O 

starości”.  

2) Zajęcia komputerowe – obecnie nie mamy żadnych 

wolnych miejsc. Zachęcamy jednak do zapisywania się 

na listy rezerwowe.  

3) „Zabawy fotograficzne” – są jeszcze wolne miejsca 

na warsztaty poświęcone fotografii prowadzone 

przez Tomka Kaczora w co drugi wtorek w godz. 13.30 

– 15.30. W programie: plenery, nauka fotografowania 

różnych form, kształtów i obiektów, ciekawostki, 

inspiracje oraz artystyczne rozwijanie skrzydeł przy 

wykorzystaniu możliwości fotografii. Uczestnicy prosili 

również o zajęcia poświęcone edycji i katalogowaniu 

zdjęć w komputerze, co prawdopodobnie uda się 

zorganizować. Osoby w wieku 60+, które chciałyby 

dołączyć do grupy, prosimy o kontakt z Sekretariatem 

KIK. 

Terminarz spotkań warsztatowych na grudzień i styczeń 

(dotyczy osób już zapisanych): 

 Fotografia (zmiana godziny na 13.30) – 2 grudnia 

oraz 13 i 27 stycznia; 

 Grupa 0 (godz. 16.30) – 9 grudnia oraz 13 i 27 stycznia; 

 Grupa 1 (godz. 17.30 i 18.30) - 9 grudnia oraz 13 i 27 

stycznia; 

 Grupa 2 (godz. 16.30 i 17:30) – 2 i 16 grudnia oraz 20 

stycznia; 

 Grupa 3 (godz. 18:30) – 2 i 16 grudnia oraz 20 stycznia; 

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu 

KIK: 22 827 39 39 lub mailowo na: akademia@kik.waw.pl 

 

Maria Piotrowska, 

Witold Kunicki-Goldfinger  

 

Zadanie o nazwie „Akademia 
Trzeciego Wieku KIK 2013-2016” 

jest współfinansowane ze środków 

Miasta Stołecznego Warszawy. 
  





KOMUNIKAT SEKCJI MAŁŻEŃSKIEJ 
 

Zapraszamy na rekolekcje starsze i młodsze pary, to okazja 

aby jeszcze lepiej się poznać, zrozumieć i pokochać. 

Kurs dla narzeczonych 12–14 grudnia 2014 r. 

a dla małżonków 9-11 stycznia 2015 r. Rekolekcje 

odbywają się w Laskach, prowadzone są przez animatorów 

Małżeńskich Dróg.  

Więcej informacji na www.malzenstwo.pl. 

Nasza poradnia rodzinna Studnia na Piwnej działa 

nieodpłatnie i nieustannie. Zapraszamy do kontaktu! 

www.studnia.waw.pl lub 722221203. 

Magda Bedzia Wicher 
 



KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
 

Duchowny ewangelicko-reformowany ks. Michał Jabłoński 

wygłosi homilię na temat rozpoczynającego się adwentu 

na comiesięcznym nabożeństwie ekumenicznym 

w poniedziałek 1 grudnia w świątyni luterańskiej przy 

pl. Małachowskiego 1 (godz. 18). Bardzo to wczesna data, 

informacja zapewne nie dotrze na czas 

do zainteresowanych i tak jest w ogóle ze spotkaniami 

ekumenicznymi, które są odprawiane zawsze w pierwszy 

poniedziałek miesiąca. Dlatego przypominam, że modlitwy 

te odbywają się o tej samej godzinie na przemian właśnie 

w tej świątyni luterańskiej, potem w tamtej przy pl. Unii 

Lubelskiej, wreszcie w ewangelicko-reformowanej przy 

al. Solidarności 74. Ogłaszam je w miarę sił w takowy 

poniedziałek w "Gazecie Stołecznej". 

Najlepsze życzenia adwentowe! 

Jan Turnau 
 



KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 

W czasie listopadowych spotkań wspominaliśmy kolegów 

esperantystów, którzy odeszli od nas w ostatnich latach, 

m.in. muzyka Edwarda Pawlaka, aktora Jerzego Fornala, 

poetę Leszka Łęgowskiego. 

Dnia 19. grudnia klubowe spotkanie poświęcimy twórcy 

esperanta Ludwikowi Zamenhofowi z okazji 155. Rocznicy 

jego urodzin. 

Rozpoczynamy zbieranie wspomnień esperantystów 

na temat: „Moja droga do esperanta”, które zostaną 

wykorzystane podczas spotkania esperantystów seniorów 

w Licheniu w maju 2015 roku. Wszelkie informacje 

o wyżej wymienionym projekcie można uzyskać w czasie 

piątkowych spotkań klubowych. 

Bohdan Wasilewski
 



POKAZ FILMU I DYSKUSJA 
„Jesień 1939: na granice pamięci” w reżyserii Yahora 

Surskiego. Film ten został wyprodukowany przez 

Białoruskie Archiwum Historii Ustnej w trakcie 

prowadzonych badań na temat północnej granicy Polski w 

latach 1921-1939.  Jest to próba spojrzenia na życie tak 

zwanych „Zachodników”, czyli mieszkańców zachodniej 

Białorusi, którzy dobrze pamiętają życie w czasach Polski.  

Spotkanie i pokaz odbędą się w czwartek, 4 grudnia, 

o godzinie 18.00 w siedzibie KIK. Zapraszamy! 
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SPOTKANIE AUTORSKIE 
 

„RUMUN GONI KRÓLICZKA” 
O gonieniu króliczka możecie Państwo przeczytać 

w ostatnim zdaniu książki Bogumiła Lufta „Rumun goni 

za happy endem”, która w połowie października ukazała 

się nakładem Wydawnictwa Czarne. 
  

Spotkanie z autorem odbędzie się w piątek 5 grudnia 

o godzinie 18.00 w siedzibie Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Warszawie przy ulicy Freta 20/24A. 
  

Rumunia i Mołdawia – dwa kraje na marginesie Europy. 

Postsowieckie dziedzictwo, walka o przetrwanie, 

wielowiekowa tradycja sukcesów i porażek, 

skomplikowane stosunki z sąsiadami oraz 

nieodwzajemniona sympatia do Polski. 
  

„Nakreślony przez Autora „portret paralelny” 

współczesnych Rumunów i Mołdawian mieszkających 

po obu stronach Prutu składa się z szeregu mini-portretów 

zarówno postaci znanych jak i na poły anonimowych, 

zwięzłych analiz politycznych, osobistych wspomnień 

i smakowitych scen obyczajowych. Wyłania się z nich 

skomplikowany i intrygujący obraz społeczeństwa 

żyjącego „okrakiem” pomiędzy Bałkanami a Europą 

Środkową i poddawanego od ponad wieku procesowi 

nieustannej modernizacji, nie wiadomo tak naprawdę na ile 

udanej, ale na pewno wciąż niezakończonej.”  Dr hab. 

Kazimierz Jurczak – Kierownik Zakładu Rumunistyki UJ. 
 

Bogumił Luft – w latach 1980-81 kierownik Sekcji 

Kultury KIK. Dziennikarz, publicysta, komentator 

polityczny, telewizyjny i radiowy. W latach 2001-2003 

korespondent „Rzeczpospolitej” w Bukareszcie 

i Kiszyniowie. Od 1993 do 1999 roku był ambasadorem RP 

w Rumunii, a w latach 2010-2012 ambasadorem RP 

w Republice Mołdawii. 
 

Książka do nabyci m.in. w sklepie Wydawnictwa Czarne 

lub w księgarni w Warszawie przy ul. Hożej 42, lok.1, 

a także w księgarniach internetowych i stacjonarnych 

w całym kraju. 





POST-TURYSTA 
 

Projekt post-turysta.pl – to największa polska inicjatywa 

promująca odpowiedzialną turystykę – istnieje już pod 

auspicjami KIK-u od półtora roku. Ma ona na celu 

promowanie odpowiedzialnego oraz zrównoważonego 

podróżowania i poszerzenie świadomości polskich 

turystów z zakresu globalnych współzależności 

oraz przyczyn i konsekwencji zachowań turystycznych.  

 

W tym roku udało nam się przeprowadzić, przy współpracy 

z renomowanymi lokalnymi instytucjami, prawie 

20 szkoleń w całej Polsce (np.: Kielcach, Cieszynie, 

Rzeszowie, Żorach, Katowicach, Boruszynie 

czy Tłuszczu). Projekt szkoleń powstał przy merytorycznej 

współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami 

turystyki (z UW, SGH, UJ, UAM, UG oraz AWF), 

a warsztaty prowadzone są przez dwoje doświadczonych 

trenerów: Marysię Złonkiewicz i Pawła Cywińskiego.  

 

 

Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach 

podróży - post-turysta.pl - zawierający ponad 30 esejów 

poświęconych różnorodnym aspektom świadomej turystyki 

i podróżowania. Stanowi on zbiór dodatkowych materiałów 

dla uczestników szkoleń i innych zainteresowanych osób. 
  

Celem projektu jest podniesienie szeroko rozumianych: 

świadomości, odpowiedzialności, umiejętności 

krytycznego myślenia i wrażliwości dotyczących 

ekonomicznych, społecznych, kulturowych 

i przyrodniczych procesów turystycznych zachodzących 

w orbicie turystyki globalnej. Uczestnicy szkoleń nabywają 

świadomość mechanizmów działających w przemyśle 

turystycznym, a także tych występujących podczas ich 

indywidualnych spotkań wakacyjnych z mieszkańcami 

globalnego Południa. Mechanizmów, które mają 

niebagatelny wpływ na rozwój społeczności i krajów 

globalnego Południa oraz na kształtowanie się 

współzależności globalnych. Poznają podstawy stosunków 

międzykulturowych w kontekście turystycznym, 

mogące przyczynić się do budowania partnerskich relacji 

gospodarczych i społecznych pomiędzy jednostkami 

i krajami globalnej Północy i globalnego Południa. 

Zasadniczym celem projektu jest promowanie postawy 

odpowiedzialnego turysty, za którą podążają realne zmiany 

zachowań i praktyk turystycznych. Więcej informacji 

na www.post-turysta.pl oraz facebook.com/post.turysta 
 

Paweł Cywiński 
  

Projekt post-turysta.pl jest współfinansowany w ramach 

programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w 2013 i 2014 roku.  
 

Za wspaniałą pomoc w realizacji projektu pragniemy 

podziękować Magdzie Marzec, Marysi Piotrowskiej 

i Michałowi Buczkowi oraz Zarządowi za możliwość 

realizacji projektu przy Klubie. 




PROJEKT ŚWIADKOWIE POKOJU 
 

Od września trwają spotkania warsztatowe projektu 

„Świadkowie Pokoju”, w ramach którego poznajemy 

niezwykłe życiorysy ks. Władysława Korniłowicza, 

Stanisławy Grabskiej, Stefana Swieżawskiego i Karola 

Konińskiego.  
 

W październiku uczestnicy projektu mieli okazję 

opowiedzieć o swoich odkryciach podczas spotkania 

partnerów programu „Towards Peace” na Litwie. 
 

Tych z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział 

w warsztatach, prosimy o kontakt – są jeszcze wolne 

miejsca w grupie S. Swieżawskiego. 
 

e-mail: swiadkowie@kik.waw.pl 

telefon: 228273939 

Jan Murawski 

 

Projekt zrealizowany 
przez Klub Inteligencji 

Katolickiej ze środków 

uzyskanych  
z Komisji Europejskiej 

w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
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KOMUNIKAT FUNDACJI  

IM. KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA 
 

Zarząd Fundacji im. Księdza Stefana Niedzielaka składa 

wszystkim naszym Darczyńcom najlepsze życzenia 

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku 2015. 

Zarząd Fundacji 
 

WSPOMNIENIE 

Małgorzata Zofia Czyndacka 1925 – 2014 

15 lipca 2014 r. pożegnaliśmy w kościele św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus na Tamce panią Małgorzatę Zofię 

Czyndacką – kochaną panią Zosię związaną z Fundacją 

im. Ks. Stefana Niedzielaka od 1992 r. 

Pani Czyndacka z domu Nikitowicz pochodziła z Łosic 

na Podlasiu. Jej ojciec Lucjan Nikitowicz był inwalidą 

wojennym, weteranem wojny 1920 roku. Był gorącym 

patriotą. W czasie wojny pani Zofia ukończyła gimnazjum, 

a następnie liceum Sióstr Felicjanek w Wawrze 

k. Warszawy. Placówka prowadzona była pod szyldem 

szkoły gospodarstwa domowego. Felicjanki dbały 

o rozwijanie ducha narodowego uczennic, o podręczniki 

z zakresu historii i literatury rodzimej; organizowały 

przedstawienia i wieczory o treściach patriotycznych. 

Przy każdej okazji przypominały, że dobroć jest 

największym skarbem; że nie wystarczy nie krzywdzić, 

ale trzeba mieć czynną dobroć, bowiem tylko ta budzi 

dobroć u drugiego człowieka. Licealistki troszczyły się 

o rodziny więźniów oflagów i łagrów. Wysyłały więźniom 

paczki. Młodsze uczennice – między innymi pani Zofia – 

rozwoziły ciepłą strawę do praskich siedzib nędzarzy.  

Wyzwolenie przyniosło rodzinie Nikitowiczów, która 

szczęśliwie przeżyła okupację, szereg rodzinnych tragedii. 

Najpierw zmarł ojciec. W walce z agentami NKWD poległ 

29 lipca 1945 roku w Siedlcach młodszy brat –

osiemnastoletni Tadeusz, uczeń IV klasy gimnazjum 

im. B. Prusa, żołnierz NSZ. Za pomoc żołnierzom NSZ 

został aresztowany starszy brat Mietek. 

Pani Zofia w 1946 roku została nauczycielką, a w pięć lat 

później pod wpływem prof. M. Grzegorzewskiej, wielkiego 

przyjaciela dzieci kalekich, poświęciła się pedagogice 

specjalnej. Od 1952 do 1990 roku pracowała w szkole dla 

dzieci niedowidzących, która początkowo mieściła się 

na Tamce, a później – i obecnie – na ul. Koźmińskiej. 

Przy szkole działał internat, gdzie również pracowała; 

przez dwa lat była jego kierowniczką. Jej wychowankami 

były dzieci z całej Polski, często z biednych rodzin. 

Uczyła je kultury osobistej, zasad współżycia społecznego, 

nawyków higienicznych. Była wyjątkowym pedagogiem: 

każdego ucznia traktowała indywidualnie. Po Jej śmierci 

znaleziono wśród innych dokumentów prowadzony przez 

panią Zofię dzienniczek ucznia z notatkami dotyczącymi 

jego postępów w nauce, cech charakteru, osiągnięć. 

Po przejściu na emeryturę pani Zofia utrzymywała 

kontakty z byłymi uczniami i ich rodzinami. Bardzo 

aktywnie działała na rzecz swojej parafii św. Teresy 

na Tamce. Udzielała się w Kole Emerytów ZNP.  

Kiedy prezes Fundacji ks. Stefana Niedzielaka pani Halina 

Górska, również parafianka kościoła św. Teresy, 

rozpoczęła akcję pomocy Polakom na Wileńszczyźnie 

gościny Fundacji udzielił ks. Ryszard Lewandowski, 

proboszcz parafii na Tamce, a parafianie, w tym pani 

Czyndacka, czynnie włączyli się w przygotowywanie 

paczek, zakupy produktów, organizację transportów. 

To pani Zofia zainicjowała kontakt parafii z kościołem 

św. Rafała w Wilnie. Wilniacy odwiedzili Warszawę, 

a Warszawiacy z ks. proboszczem Ryszardem 

Lewandowskim byli w Wilnie. Dzięki pani Zofii dzieci 

ze szkoły w Rostynianach nocowały podczas wycieczki 

do Polski w szkole dla niedowidzących dzieci 

na Koźmińskiej. Kontakty pani Zofii z okresu pracy w tej 

szkole pozwoliły na leczenie i uratowanie wzroku 

Krysi Greleckiej z Wilna. Inna młoda Wilnianka 

Ela Kirkiewicz ukończyła dzięki pomocy pani Zofii studia 

medyczne w Warszawie. Pani Zofia organizowała nasze 

fundacyjne opłatki. 

Dla pani Czyndackiej pomaganie było tak naturalne jak 

oddychanie. Jej dom był otwarty dla wszystkich: byłych 

uczniów i ich rodzin, młodych ludzi, którzy uczyli się, 

ale nie mieli gdzie mieszkać, dzieci, które potrzebowały 

pomocy w nauce. Mieszkańcy Jej rodzinnych Łosic byli 

mile widziani zawsze i o każdej porze. Skromność 

i empatia zjednywała pani Zofii szacunek i sympatię 

otoczenia. Dlatego, kiedy zdrowie pani Zofii zaczęło się 

w 2010 r. gwałtownie pogarszać, aż do czasu uzyskania 

miejsca w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty 

przy ulicy Parkowej, opiekowali się Nią życzliwi Jej 

ludzie: sąsiadki, koleżanki z Koła Emerytów ZNP, 

członkowie Akcji Katolickiej i Fundacji im. ks. Stefana 

Niedzielaka. 

Zmarła 8 lipca 2014 roku. Jej pogrzeb zgromadził 

wszystkie środowiska, z którymi była związana. 

Przyjechali przyjaciele z Łosic i Jej uczniowie z rodzinami. 

Jej koleżanki z gimnazjum i siostry felicjanki z Wawra. 

Było grono pedagogiczne i emerytowani nauczyciele 

szkoły dla niedowidzących dzieci. Przedstawiciele Koła 

Emerytów ZNP, Fundacji im. Ks. Stefana Niedzielaka 

z panią prezes Jadwigą Hermaszewską. Była pani dyrektor 

DOS przy Parkowej. Członkowie Akcji Katolickiej 

i parafianie.  

Pani Małgorzata Zofia Czyndacka pozostanie w naszej 

wdzięcznej pamięci. 

Ewelina Malińska 
 

 

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY 
Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu 

wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej zaprasza 

na comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu 

Filmowego. Pragniemy zaprezentować Państwu wybitne 

dzieła filmowe dotykające ważnych zagadnień 

egzystencjalnych (społecznych, psychologicznych, 

obyczajowych), które stawiają pytania, uruchamiają 

myślenie, rozszerzają horyzonty.  

Każde spotkanie składać się będzie z projekcji filmu 

i następującej po nim dyskusji wokół zagadnień 

poruszanych w filmie.  

Spotkania odbywają się w każdy 3 wtorek miesiąca  

w godz. 12 – 15, w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24A. 

Projekcja filmu i udział w dyskusji są bezpłatne. 

Najbliższy DKF odbędzie się we wtorek 16 grudnia 

o godzinie 12.00. Obejrzymy "Życie na podsłuchu" 
("Das Leben der Anderen"), w reżyserii F. H. von 

Donnersmarcka. Zapraszamy!                   

Wojciech Sulimierski 


