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W kwietniu odbędzie się Walne
Zebranie
członków
zwyczajnych
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
naszego Klubu, na którym jak co roku
będzie okazja, by przyjrzeć się temu,
2 kwietnia godz. 18.00
co udało się już osiągnąć i wyzwaniom
Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej
stojącym przed nami. Najważniejszym
zadaniem, które Klub sobie stawia
3 kwietnia godz. 15.00
od początku swego powstania jest
Wielki Piątek, Liturgia Męki i śmierci Pana Jezusa
formowanie ludzi z nami związanych,
a zwłaszcza dzieci, tak by swoją
4 kwietnia godz. 22.00
postawą, swoją codzienną pracą,
Wielka Sobota, Wigilia Paschalna sprawowana w Świętą Noc
podejmowanymi decyzjami dążyli do
budowania dobra wspólnego. Klub jest
Zmartwychwstania
wspólnotą,
która
żyje
dzięki
aktywności swoich członków, dlatego
dziękując
Wam
za
wszystko, Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK
co dotychczas, proszę o dalsze aktywne
CYKL „WYZNANIA REFORMOWANE”
włączanie się w działania Klubu
i dzielenie się z Zarządem Klubu
1 kwietnia – WYKŁADU NIE MA
swoimi pomysłami i propozycjami
„Ekumenizm w ujęciu ewangelickim” – 8 kwietnia, godz. 17.30
na przyszłość.
(ks. dr Ireneusz Lukas)
Wchodzimy w Wielki Tydzień
z
nowymi
przemyśleniami, „Współczesny Kościół Rzymski w dialogu z kościołami wyrosłymi z reformacji
XVI w” – 15 kwietnia, godz. 17.30
postanowieniami,
przygotowani
(prof. Karol Karski)
do głębszego przeżywania przesłania,
które Chrystus zsyła nam z Krzyża,
CYKL „TEATR ANTYCZNY”
ale też
do
przyjęcia
daru
Zmartwychwstania
Pańskiego.
„Architektura teatru rzymskiego i greckiego” – 22 kwietnia, godz. 17.30
To powtarza się co roku, ale zawsze
(dr Krzysztof Rzepkowski)
zmusza do przemyślenia od nowa do
„O strojach i kolorach w teatrze antycznym” – 29 kwietnia, godz. 17.30
czego nas Bóg powołuje. Tym razem
(dr Krzysztof Rzepkowski)
pomocą dla mnie i dla wielu spośród
Was były rekolekcje świętomarcińskie
więcej o wykładach otwartych na stronie 4 Informatora
prowadzone
przez
ks.
Jana
Kaczkowskiego. A przed nami Wielki
Tydzień
i
radość
niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego.
Życzę Wam wszystkim głębokiego
przeżycia tych ważnych dla nas dni.
Joanna Święcicka

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39, KRS 0000034785, konto bankowe nr 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
13.04. poniedziałek
godz. 18.00
21.04 wtorek
godzina 12.00
12.04. niedziela
godzina 9.40
12.04. niedziela
godzina 11.45
16.04. czwartek
godz. 17.00
19.04. niedziela
godz. 11.00
23.04. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista
Plac Unii Lubelskiej
Dyskusyjny Klub Filmowy – „Lęk wysokości”
Siedziba KIK
Spotkania „Kredkami do Nieba” – zaprasza Sekcja Rodzin
ul. Piwna 9/11
Spotkanie w Nazarecie - Zaprasza Sekcja Emaus
Siedziba KIK
Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00 - Zaprasza Sekcja Emaus
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni)
Msza Święta Klubowa w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11
przygotowywana przez Sekcję Rodzin KIK
Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka
ul. Piwna 9/11

Obsługę prawną Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zapewnia Kancelaria adwokacka
Zofii Józefowicz-Paszewskiej. Dziękujemy!
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 okresie Wielkanocnym Klub w dniach 2 kwietnia – 6 kwietnia będzie NIECZYNNY.






rys. Dorota Łoskot-Cichocka

W imieniu swoim i całego Zarządu składam wszystkim Członkom i Przyjaciołom Klubu
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
Życzę każdemu z Was, aby zmartwychwstały Chrystus wypełnił w naszych sercach to, co
trudne, chore i spragnione, tak abyśmy umocnieni Wodą Żywą, pełni radości i pokoju chcieli
i potrafili nieść Zmartwychwstałego tym, którzy jeszcze Go nie znają.
Joanna Święcicka
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 




POŻEGNANIE
12 marca 2015 roku Pan powołał do siebie
ŚP.
Prof. ZYGMUNTA PREIBISZA
Członka
zwyczajnego
warszawskiego
KIK-u,
w latach osiemdziesiątych aktywnego uczestnika w
Zarządzie Sekcji Rodzin KIK.
Dla „Lechitów” z IX grupy Sekcji Rodzin KIK
był to „Wuj Zygmunt”. Tata Kingi i Łukasza. Nasz mistrz
i dobry duch. Był z nami na wielu wycieczkach, obozach
letnich i zimowiskach, wspierał nas we wszystkim. Stawiał
nam wysokie cele i w kilku słowach potrafił nakierować na
właściwą drogę. Pomagał dobrze rozwiązywać konflikty
i spory.
Wybitny naukowiec, erudyta, zawsze z dobrą książką
w ręku, dawny harcerz, lubiący sport – był dla nas
jednocześnie nauczycielem i przyjacielem.
Wuj Zygmunt uczył nas obywatelskiego oraz
patriotycznego zaangażowania i własnym przykładem
je potwierdzał. Dom, który stworzył z żoną Idą zawsze był
dla nas otwarty i wielokrotnie w nim gościliśmy.
Był mądrym, szlachetnym i dobrym człowiekiem. Wzorem
dla nas wszystkich.
„Lechici” – kadra i członkowie IX grupy Sekcji Rodzin
KIK w Warszawie




POŻEGNANIE
22 marca 2015 roku Pan powołał do siebie
ŚP.
dr MAŁGORZATĘ WOJCIECHOWSKĄ
z domu Cywińską
Historyka, absolwentkę Instytutu Historii Uniwersytetu
Warszawskiego,
doktor
nauk
humanistycznych.
Wieloletnią nauczycielkę szkół warszawskich, członka
i wiceprzewodniczącą międzynarodowego stowarzyszenia
nauczycieli katolickich SIESC. Członka zwyczajnego
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i wieloletnią
przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej KIK.
W
latach
osiemdziesiątych
współorganizatorkę
działającego poza oficjalnym obiegiem Teatru Domowego.
Aktywnego członka Unii Demokratycznej i Unii Wolności.
Redaktorkę książek czołowych polskich pisarzy
i publicystów.
Wrażliwego, skromnego i wielce oddanego Przyjaciela.
Zarząd i Przyjaciele
z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie




KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
Po konsultacjach z wychowawcami i rodzicami ustaliliśmy
z księdzem Andrzejem Gałką, że nasza wspólna
Msza Święta w trzecią niedzielę miesiąca będzie
przeniesiona z godziny 9.30 na 11.00. Zapraszamy więc
całą wspólnotę KIK, wszystkie sekcje i grupy, 19 kwietnia
na Piwną na godz. 11.00. Pragniemy, aby ta Msza Święta
stała się ważnym momentem wspólnej modlitwy za siebie
nawzajem, a także okazją do zobaczenia się, lepszego
poznania i wspólnej radości. Po Mszy zapraszamy
na agapę w wirydarzu klasztornym.
W imieniu Zarządu Sekcji Rodzin - Dorota Cichocka





KOMUNIKAT KLUBU ŻEGLARSKIEGO
SANTA MARIA
Ahoj!
Rok 2015 to niezwykle ważny czas w działalności Klubu
Żeglarskiego Santa Maria. Jest to rok pod znakiem 50lecia żeglarskiej sekcji KIK. Jesteśmy zaszczyceni mogąc
zaprosić Państwa na obchody tego wydarzenia w sobotę
23 maja 2015 roku.
Spotkanie rozpoczniemy uroczystym apelem o godzinie
10.00, po którym odprawiona zostanie Msza Święta
w intencji Klubu oraz wszystkich jego członków
i sympatyków. W planach tego wydarzenia znajdzie się
coś dla każdego: regaty, gry dla młodszych i starszych oraz
opowieści żeglarskie i pokazy slajdów. Na zwycięzców
konkursów czekają atrakcyjne nagrody. Następnego dnia
zapraszamy do korzystania z naszej floty. Dokładny plan
obchodów przedstawimy w przyszłym informatorze oraz
na naszej stronie internetowej.
Uprzejmie prosimy również o przywiezienie ciasta lub
sałatki mogących uświetnić nasze spotkanie. Klub
ze swojej strony zorganizuje grilla oraz napoje.
Zapraszamy całe rodziny! Wspólna pasja, którą jest lub
może się stać żeglarstwo, to niezastąpione spoiwo
z rodziną i przyjaciółmi.
Główną działalnością Klubu, krzewiącą żeglarstwo
i umożliwiającą wspólne spędzanie czasu, są corocznie
organizowane obozy dla dzieci i młodzieży w okresie
wakacji letnich. Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie
i dużą liczbę chętnych na nasze wyjazdy.
Zainteresowanych naszymi obozami zapraszamy jeszcze
do zapisów na odbywające się w Wolicy (Załubice Stare
nad Zalewem Zegrzyńskim) Pierwsze Halsy II w terminie
2.08-15.08 przeznaczone dla uczestników w wieku 8-12
lat.
Starszych zapraszamy do uczestnictwa w Klubie w ramach
grupy w wieku ponad rejsowym, której uczestnicy już
snują pomysły na ciekawe wyjazdy: optymistami przez
Mazury oraz omegami w Szwedzkie Szkiery. W przypadku
ograniczeń
czasowych
zapraszamy
również
do odwiedzania naszego ośrodka w Wolicy. Od otwarcia
sezonu, które odbyło się ósmego marca, będziemy tam
w każdy weekend, aż do wakacji.
Zarząd Klubu Żeglarskiego Santa Maria
Ola, Dominik, Tygrys, Adam, Zosia
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KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ

KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY Z
KATOLIKAMI NA WSCHODZIE

Ważnym wydarzeniem dla Sekcji było formalne
zatwierdzenie statutu i Zarządu SW przez Zarząd KIK.
W ten sposób ponad rok po powstaniu staliśmy się
pełnoprawną sekcją KIK.
Marzec to czas przygotowań do letnich projektów. Jeden
z naszych projektów "Liderzy aktywni lokalnie" złożony
do Fundacji Solidarności Międzynarodowej wygrał
konkurs i dostaliśmy dofinansowanie na wspólne działania
z Polakami na Białorusi! Pracujemy nad programem letniej
sesji Liceum Humanistycznego z Mińska. W marcu
organizujemy przyjazd kolejnej grupy dzieci uchodźców
z wschodnich rejonów Ukrainy. Tym razem spędzą tydzień
w jednym z ośrodków na Mazurach. Lokalni
samorządowcy zorganizowali im bardzo ciekawy program.
Napiszemy o tym w następnym informatorze.
Nie zapominamy też o tych, którzy od ponad roku płacą
najwyższa cenę za pragnienie wolności. Byliśmy
współorganizatorem wystawy „Modlitwa za Ukrainę”.
Wystawa ta odbyła się w kościele dominikanów przy ulicy
Freta. Prezentowane były ikony, które zostały napisane na
międzynarodowym plenerze, który odbył się w klasztorze
św. Michała Archanioła w Kijowie. Artyści postanowili
swoje dzieła przeznaczyć dla osób i instytucji, które
zaangażowane są w pomoc dla Ukrainy. KIK został
obdarowany ikoną, która została napisana na oryginalnej
kostce brukowej Majdanu. W części modlitewnej spotkania
wziął udział J.E. Ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca
i hierarchowie Kijowskiej Cerkwi Prawosławnej.

Informujemy z radością, że 17 marca obchodziliśmy setne
urodziny Stefanii Sznee, długoletniej członkini KIK-u
i seniorki naszej Sekcji.
Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel
o lekarstwa lub pieniądze na nie dla ukraińskich
uchodźców. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce
pani Alicji Nalewajko, która - oprócz stałego wspierania
naszej Sekcji - przekazała 500 zł na tę pomoc. Jesteśmy w
trakcie kupowania i przekazywania lekarstw i środków
opatrunkowych, korzystając z pośrednictwa Sióstr od
Aniołów, pracujących m.in. na Ukrainie. W marcu
zaprosiliśmy Siostrę Beatę od Aniołów, aktualnie
z Kamieńca Podolskiego, gdzie jest dużo uchodźców
z Donbasu, żeby opowiedziała nam o pracy sióstr na
wschodzie i o aktualnej sytuacji na Ukrainie.
Krystyna Engelking

Późnym wieczorem w Klubie odbyło się spotkanie
dyskusyjne z Archimandrytą Hilarionem.
Marek Kielanowski







AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
Jak
zawsze
zapraszamy
wszystkich
chętnych
na cotygodniowe wykłady otwarte. Przypominamy
również, że wykłady te mają charakter otwarty.
Zapraszamy WSZYSTKICH niezależnie od wieku.
W marcu dr Maciej Ptaszyński wygłosił wykład o dialogu
wyznaniowym w XVI i XVII wieku. Profesor Janusz
Maciuszko miał prelekcje dotyczące teologii Marcina Lutra
i Jana Kalwina. Pod koniec miesiąca ks. prof. Włodzimierz
Nast opowiedział nam o liturgii i przestrzeni liturgicznej.
Na koniec cyklu dotyczącego ekumenizmu zapraszamy
Państwa na dwa wykłady poświęcone dialogowi
międzywyznaniowemu. Pierwszy będzie poświęcony
ekumenizmowi w ramach wyznań reformowanych, przede
wszystkim o tym, jakie są jego podstawy teologiczne oraz
o tym, jak w praktyce jest on realizowany między innymi
w ramach Polskiej Rady Ekumenicznej. Wykład ten
poprowadzi dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr
Ireneusz Lukas. Drugi wykład dotyczący dialogu
ekumenicznego między Kościołem rzymskokatolickim
a kościołami wyrosłymi z reformacji XVI wieku (m.in.
z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, Kościołem
Ewangelicko-Reformowanym), poprowadzi profesor Karol
Karski, teolog z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.



KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Comiesięczne
nabożeństwo ekumeniczne
zostanie
odprawione w tym miesiącu wyjątkowo nie w pierwszy,
ale w drugi poniedziałek miesiąca, 13 kwietnia o godzinie
18.00, tym razem w świątyni luterańskiej przy pl. Unii
Lubelskiej. Refleksję homilijną wygłosi Agnieszka
Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik prasowy Kościoła
ewangelicko-augsburskiego, czyli luterańskiego.
Najlepsze życzenia paschalne!
Jan Turnau

Pod koniec kwietnia chcielibyśmy Państwu zaproponować
cykl wykładów dotyczących teatru antycznego. Cykl ten
poprowadzi dr Krzysztof Rzepkowski, wykładowca
z
Instytutu
Filologii
Klasycznej
Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykłady będą bogate w ilustracje i będą
dotyczyć budowy teatru antycznego w Grecji i Rzymie.
Podczas drugiego wykładu dr Rzepkowski opowie nam
o cechach teatru na przykładzie strojów i masek aktorów.
Dowiemy się również w jakim stopniu pewne cechy teatru
są obecne w współczesnej kulturze.
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Poniżej przedstawiamy plany na najbliższy miesiąc.
Kalendarium na marzec – wykłady:
 1 kwietnia – WYKŁADU NIE MA;
 8 kwietnia, godz. 17.30 – wykład środowy
„Ekumenizm
w
ujęciu
ewangelickim”,
ks. dr Ireneusz Lukas;
 15 kwietnia, godz. 17.30 – wykład środowy
„Współczesny Kościół Rzymski w dialogu
z kościołami wyrosłymi z reformacji XVI w.”,
prof. Karol Karski;
 22 kwietnia, godz. 17.00 – wykład środowy,
„Architektura teatru rzymskiego i greckiego”,
dr Krzysztof Rzepkowski;
 29 kwietnia, godz. 17.30 – wykład środowy „O
strojach i kolorach w teatrze antycznym”,
dr Krzysztof Rzepkowski;
Kalendarium na kwiecień i maj – zajęcia warsztatowe
(dotyczy osób już zapisanych)
 Fotografia (godz. 13.30) – 14 i 28 kwietnia, 12 i 26
maja;
 Warsztaty komputerowe Poziom 0 (godz. 16.30) –
14 i 28 kwietnia, 12 i 26 maja;
 Warsztaty komputerowe Poziom 1 (godz. 17.30
i 18.30) - 14 i 28 kwietnia, 12 i 26 maja;
 Warsztaty komputerowe Poziom 2 (godz. 16.30
i 17:30) – 21 kwietnia, 5 i 19 maja;
 Warsztaty komputerowe Poziom 3 (godz. 18:30) –
21 kwietnia, 5 i 19 maja.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu
KIK: 22 827 39 39 lub mailowo na: akademia@kik.waw.pl
Maria Piotrowska,
Witold Kunicki-Goldfinger

Ducha włączone w ciało Kościoła. Budują więzy w
Kościele, kierując ku Ewangelii, tworząc wspólnotę, która
posiada dar dzielenia się. Przepowiadanie słowa w obrębie
liturgii spoczywa także na homilii – miejscu spotkania
pasterza ze swoim ludem.
Alicja Gronau-Osińska
SPOTKANIE W NAZARECIE
Marcowe Spotkanie w Nazarecie poświęciliśmy tematyce
cudów, jakie Pan Jezus uczynił, dając znak dla szerokich
rzesz ludzi. W inscenizacji przełożony świątyni, Jair,
uprosił Jezusa, by przyszedł uzdrowić jego ukochaną
córeczkę. Niestety, dziewczynka zmarła zanim to się stało.
Mimo to Jezus wszedł do pokoju zmarłej, mówiąc, że ona
tylko śpi. I rzeczywiście, na zawołanie: „Talitha kum”,
dziewczynka wstała i poprosiła o jedzenie i wodę!

fot. Andrzej Jaczewski
Niewidomego żebraka Bartymeusza zagrał jeden
z tatusiów. Głośno dopominał się, by przechodzący obok
Jezus przywrócił mu wzrok. I tak się stało!

Zadanie o nazwie „Akademia
Trzeciego Wieku KIK 2013-2016”
jest współfinansowane ze środków
Miasta Stołecznego Warszawy.
fot. Andrzej Jaczewski




KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
12 marca wraz z o. Zygmuntem Perzem omawialiśmy
kolejny fragment Evangelii gaudium. Odmowa misyjna
może się dokonywać przez przepowiadanie od osoby do
osoby. Pierwszym jego krokiem jest dialog osobisty,
po takiej rozmowie przychodzi czas na głoszenie słowa.
Może przybrać formę opowiadania, rozważania czy
osobistego świadectwa. Spotkanie takie kończyć powinna
modlitwa, odnosząca się do osobistej wypowiedzi
uczestników spotkania. To nie musi być sformalizowana
katecheza, ewangelizacja może przybrać różną formę
i postać, wchodząc w syntezę z daną, lokalną kulturą.
Ewangelizacja odbywa się poprzez charyzmaty – dary

Rzymski setnik tak dbał o swojego sługę, że zmartwiony
jego chorobą postanowił Jezusa poprosić o uzdrowienie.
Lecz gdy Jezus był już niedaleko, sługa zmarł, więc setnik
wysłał wiadomość, żeby już się nie trudził. Słowa setnika
do dziś towarzyszą nam w każdej Mszy Świętej, a wtedy
powiedział: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien,
abyś wszedł pod dach mój. Lecz powiedz słowo, a mój
sługa odzyska zdrowie”. Jezus uzdrowił sługę, a wiarę
setnika postawił jako wzór dla wszystkich. W inscenizacji
po każdym z cudów śpiewaliśmy piosenkę: „On kocha
mnie, ja wiem, On kocha mnie!”. Po przekąsce podczas
prac ręcznych przygotowaliśmy kwiatuszki, jako
prezenciki dla pań: mam, sióstr, babć, cioć i koleżanek.
Wszystkiego dobrego kochanym paniom!
Alicja Gronau-Osińska
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KONTAKT. MAGAZYN NIEUZIEMIONY
Zapraszamy do lektury wstępniaka otwierającego aktualny,
27 numer Kontaktu pt. “Niema bieda”.

Boga”, nie załatwia sprawy ani nas nie usprawiedliwia.
Dlatego po przeszło osiemdziesięciu latach powtarzamy za
Dorothy Day fragment noty redakcyjnej z pierwszego
numeru „The Catholic Worker”: tak bardzo potrzeba
chrześcijan, którzy „dbają nie tylko o dobra duchowe ludzi
ubogich, lecz także o ich materialny dobrobyt”.
Redakcja „Kontaktu”





KOMUNIKAT DRUM BUNA
W dniach 22 lutego - 1 marca, w European Youth Center
(Europejskie Centrum Młodzieży) w Budapeszcie, odbyła
się tygodniowa sesja na temat roli młodych ludzi
i wykorzystywanych przez nich nowych mediów do
ochrony
praw
człowieka.
Konferencja
została
zorganizowana przez Europejską Koordynację JECI-MIEC
(której Drum Bun jest członkiem) we współpracy z Radą
Europy.
„Błogosławieni ubodzy, albowiem do was należy
królestwo Boże” (Łk 6,20). Nie „ubodzy duchem” – czego
spodziewałby się czytelnik przyzwyczajony do kształtu
nadanego błogosławieństwom przez świętego Mateusza –
lecz po prostu „ubodzy”. Inna sprawa, że w tradycji
biblijnej ludźmi ubogimi duchem, to znaczy otwartymi na
wolę Boga, byli przede wszystkim biedni i uciśnieni. To
ich perspektywę przyjął Chrystus w głoszeniu królestwa
Bożego i to wśród nich spędził swoje ziemskie życie.
„Trzeba jednak zauważyć, że do czasu swojej męki Jezus
nie doświadczał skrajnego ubóstwa, czyli nędzy, która
niszczy człowieka fizycznie i duchowo – zauważył biskup
Jan Chrapek w społecznym liście pasterskim, którego
obszerne fragmenty publikujemy w dziale „Katolew”. –
Naśladowanie Jezusa ubogiego nie może więc polegać na
biernym przyjmowaniu nieludzkich i upadlających
warunków życia. Ewangelia błogosławieństw, w tym
obietnica «błogosławieni ubodzy», nie jest jakimś
werbalnym odwróceniem ról, ani też nie może przykrywać
jakiejkolwiek niesprawiedliwości […]. Kościół zatem nie
jest wierny misji Jezusa, jeśli nie staje jednoznacznie
i konkretnie po stronie ubogich i uciśnionych”.
Kim jednak są ci ubodzy i uciśnieni, po których stronie
mamy stawać? Kim są – nie w odległej niemal pod każdym
względem Palestynie z czasów Chrystusa ani nawet
w mniej niż byśmy chcieli odległych gettach Południa, lecz
tu i teraz, w warunkach względnego dostatku, w kontekście
północnym, europejskim i polskim? Czym jest „stara
bieda” popegeerowskich wsi i poprzemysłowych miast w
zestawieniu z przytłaczającą nędzą globalnych peryferii?
Czy w odniesieniu do tej rzeczywistości mamy w ogóle
moralne prawo do pisania o „nędzy”, a nie tylko
o „relatywnym ubóstwie”?
Nie brakuje w Pierwszym Świecie miejsc, w których ludzie
żyją w wołających o pomstę do nieba warunkach
materialnych i psychospołecznych. Ojciec Józef
Wrzesiński nazwał te miejsca „Czwartym Światem”.
Pozostając skandalem, skrajne ubóstwo bywa jednak
również mniej spektakularne, nieobecne w publicznej
przestrzeni ani w społecznej świadomości. O takim właśnie
niewidocznym doświadczeniu i niewidocznym problemie
chcemy opowiedzieć. To, że „do ubogich należy królestwo

Sekcję reprezentowali Staś Kilian, Franek Łoskot oraz
Janek Szypulski. Spotkanie zorganizowano w oparciu
o metodę „Zobacz! Przemyśl! Działaj!” (See! Judge! Act!).
Zgodnie z tą dewizą:






Rozmawialiśmy o prawach mniejszości w różnych
krajach Europy
Omawialiśmy rolę nowych mediów w XXI wieku
Dyskutowaliśmy o projektach Rady Europy
Odkrywaliśmy potencjał działań młodzieży
Projektowaliśmy możliwe kampanie na temat praw
człowieka

Cieszymy się, że Drum Bun aktywnie włącza się w
działania międzynarodowe, a jego członkowie zdobywają
doświadczenie
i
nawiązują
ciekawe
kontakty
w organizacjach z całej Europy!
Robur
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KOMUNIKAT SEKCJI WIGIERSKIEJ
Chcielibyśmy z radością poinformować, że prace nad
tegorocznym obozem już ruszyły! W tym roku tradycyjnie
wyruszymy nad Wigry. W ramach obozu odbędą się
spływy Czarną Hańczą, Białą Hańczą oraz Biebrzą, a także
wycieczki piesze. Obóz odbędzie się od 29 czerwca
(poniedziałek) do 16 lipca (czwartek). Więcej informacji
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
kikwigry.weebly.com, gdzie w okolicy Wielkanocy
pojawią się szczegółowe informacje dotyczące obozu
i zapisów. Na obóz zapraszamy dzieci i młodzież w wieku
od 8 do 18 lat.
Witold Kunicki-Goldfinger





KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Dwudziestego siódmego marca odbyło się tradycyjne
spotkanie Wielkanocne członków Sekcji i Duszpasterstwa
Esperantystów Katolików.
Z okazji 98. rocznicy śmierci Ludwika Zamenhoffa
spotkamy się na cmentarzu żydowskim przy ulicy
Okopowej w piątek 17 kwietnia o godzinie 12.00 aby
uczcić pamięć twórcy języka międzynarodowego
i pozostałych, spoczywających na tej nekropolii,
esperantystów.
Zapraszamy na spotkanie esperantystów Seniorów
i sympatyków esperanta w Licheniu w dniach 8-10 maja
2015 roku.
Bohdan Wasilewski






KOMUNIKAT SEKCJI KULTURALNOTURYSTYCZNEJ
Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie z panem
Wojciechem Jastrzębiec Kuczkowskim, poetą. Spotkanie
odbędzie się w czwartek 9 kwietnia o godzinie 18.00
w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej.
Wojciech Kuczkowski, ps. Jastrzębiec (ur. 16 stycznia
1930 roku w Bielsku Podlaskim) – poeta, pisarz, prozaik,
eseista, reportażysta, ekolog, nauczyciel i wychowawca
młodzieży, instruktor harcerski i krajoznawca. Urodził się
w Bielsku Podlaskim w rodzinie oficera policji.
Dzieciństwo spędził w Augustowie, podczas wojny
przebywał w Pińczowie, gdzie uczęszczał na komplety
tajnego nauczania gimnazjalnego. Pod koniec wojny został
zaprzysiężony jako członek Szarych Szeregów.
W latach 1947-1957 mieszkał we Wrocławiu, gdzie
studiował polonistykę, następnie od 1952 roku pracował
jako nauczyciel języka polskiego, w 1962 roku został
przeniesiony służbowo do Warszawy i oddelegowany do
pracy w Głównej Kwaterze ZHP i prasie harcerskiej.
W 1965 roku wrócił do pracy nauczycielskiej. Do dziś jest
aktywny w ruchu harcerskim.
Zapraszamy także na otwarcie sezonu w nowej tężni
w Konstancinie (w programie m.in. wystawa, koncert,
słodkości). Bilety do kupienia w Domu Kultury
„Hugonówka” m. in. na pokaz filmu „Bogowie”. Aktualne
jest także spotkanie „Żeromski w Europie”.

W drugiej połowie kwietnia wracamy do wycieczek
i wypraw szlakiem nadwiślańskim – Modlin; Pasłęk;
Czersk; Urzecze. Terminy i wszystkie dodatkowe
informacje – jak zawsze – u Haliny Truss-Uziembło.
Halina Truss-Uziembło
506-772-859




KOMUNIKAT FUNDACJI IMIENIA
KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA
Fundacja
imienia
księdza
Stefana
Niedzielaka
na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego
składa wszystkim naszym Darczyńcom i Ofiarodawcom
najlepsze serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych.
Zarząd Fundacji





KONFERENCJA
„RODZINA I SPOŁECZEŃSTWO - RAZEM
NA RZECZ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY”
W dniach 16 i 17 kwietnia w Warszawie odbywać się
będzie spotkanie przedstawicieli Europejskiej Federacji
Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Ważnym punktem
spotkania będzie konferencja „Rodzina i społeczeństwo razem na rzecz małżeństwa i rodziny” pod patronatem Pani
Marszałek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej. Konferencja
będzie miała miejsce w Sejmie RP w sali 118 w dniu 17
kwietnia 2015 w godzinach 9-12.
Stowarzyszenia Rodzinne to ważny sektor działań
pozarządowych,
wciąż
mało
znany
polskiemu
społeczeństwu obywatelskiemu. Organizacje zajmujące się
sprawami rodziny nie stanowią w naszym kraju
wyodrębnionej grupy – inaczej, niż w większości krajów
europejskich. Spotkanie pozwoli nam poznać zadania jakie
stawiają sobie stowarzyszenie rodzinne w różnych krajach
i zagadnienia, które uważają obecnie za kluczowe. W dobie
dynamicznych zmian społecznych i dużej migracji ludności
warto wiedzieć, jaki wpływ mają nasze stowarzyszenia na
rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej, na czym polega
wsparcie rodzin w zakresie edukacyjnym czy
wychowawczym i przede wszystkim jak wielką wartość
przedstawia rodzina sama w sobie.
Zapraszamy do udziału w konferencji.
Izabela Dzieduszycka
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin
Joanna Krupska
Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
konferencja@3plus.pl
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia
wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej
na comiesięczne spotkania Dyskusyjnego
Filmowego.
Spotkania odbywają się w każdy 3 wtorek m-ca
12-15, w siedzibie KIK przy ul. Freta
w Warszawie (Nowe Miasto). Projekcja filmu
w dyskusji jest bezpłatny.

Dialogu
zaprasza
Klubu
w godz.
20/24A
i udział

NAJBLIŻSZY DKF ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK
21 KWIETNIA O GODZINIE 12.00. Wspólnie
obejrzymy film pt. „Lęk wysokości” w reżyserii
Bartosza Konopki. „Lęk wysokości” jest opowieścią
o młodym reporterze telewizyjnym, Tomku, który
prowadzi bardzo poukładane życie. Pewnego dnia
dowiaduje się, że jego ojciec trafił do szpitala
psychiatrycznego, a on jest jedyną osobą, która może mu
pomóc. Tomek wykorzystuje to jako okazję do sprzedania
mieszkania ojca bez jego wiedzy. Wraz z kolejnymi
wizytami u ojca, pogrąża się w świat szaleństwa
i dowiaduje się prawdy o sobie. Zapraszamy wszystkich
chętnych, wstęp bez uprzednich zapisów. Można też
zapraszać znajomych.
Wojciech Sulimierski

KOMUNIKAT SKARBNIKA
Szanowni Państwo,
Przypominam, że każdemu członkowi Klubu przy wpłacie
do dnia 30 czerwca br. jednorazowej składki rocznej
przysługuje specjalna zniżka – składka roczna wynosi
wówczas 100 zł. Składka roczna wpłacona po 30 czerwca
wynosi 120 zł (10 zł/mc).
Ulga 50% przysługuje
są na emeryturze, rencie
(w tym doktoranckich).

członkom Klubu, którzy
lub w trakcie studiów

Jeżeli członkami Klubu są oboje małżonkowie, każdemu
z nich także przysługuje ulga 50%.
Składka roczna w każdym z wyżej wymienionych
przypadków wynosi 60 zł (lub 50 zł przy jednorazowej
wpłacie do 30 czerwca).
Proszę pamiętać, że opłacanie składek jest statutowym
obowiązkiem każdego członka Klubu. Regulowanie
składek w terminie pozwala Zarządowi Klubu lepiej
i bezpieczniej planować budżet Klubu.
Krzysztof Sawicki – skarbnik KIK

Szanowni Państwo, Członkowie Klubu!
Tak ja w roku poprzednim, również i w tym proponujemy Państwu przekazanie 1% podatku jako darowizny na potrzeby
działań Klubu. Dzięki Państwa dotychczasowemu wsparciu i zaufaniu rozwijamy Klubową działalność, realizujemy liczne
projekty, uczestniczymy w kolejnych wydarzeniach.
Ufamy, że nasz wspólny KIK, ze żmudną, ale wartościową pracą u podstaw, może liczyć na swoich Członków i Przyjaciół, którzy
znając i doceniając potrzebę, cel i sposób pracy Klubu, mogą z pełnym przekonaniem przekazać 1% swojego podatku na rzecz
KIK-u. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o pamięć, o wsparcie, o solidarność z przyszłością następnych
klubowych pokoleń.
Każdy z nas, członków KIK-u, jest na swój sposób odpowiedzialny za Klub. Najprostszym i bardzo potrzebnym tego wyrazem
może być darowizna 1% podatku na cele statutowe KIK. O to Państwa prosimy i za to serdecznie dziękujemy.
Prezydium Zarządu
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Na stronie internetowej Klubu – www.kik.waw.pl – udostępniliśmy Państwu program PIT Projekt 2014 on-line do wypełniania deklaracji
podatkowych PIT.
Program posiada wszystkie prawem wymagane koncesje. Za pomocą programu PIT-OPP można będzie również dokonać złożenia e-Deklaracji.
Mamy nadzieję, że taka forma wsparcia będzie dla Państwa przydatna i pomocna przy rozliczaniu deklaracji PIT za 2014 rok.

