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Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK
CYKL PRAWOSŁAWIE
prowadzi ks. dr hab. Michał Janocha
„Prawosławie a katolicyzm – historia rozłamu”
– 5 listopada
„Prawosławie a inne Kościoły Wschodnie”
– 19 listopada
„Prawosławie a katolicyzm. Próby i perspektywy pojednania”
– 26 listopada

W październiku, jak co roku, z okazji
urodzin naszego Klubu wręczyliśmy
wykłady rozpoczynają się o godz. 17.30 w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A
nagrodę „Pontifici” – Budowniczemu
Mostów. Tym razem otrzymał tę nagrodę sobota, 15 listopada, godz. 10.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
ksiądz Jan Kaczkowski, założyciel
WALNE ZEBRANIE SEKCJI RODZIN KIK
puckiego Hospicjum. Ksiądz Jan buduje
mosty między światem zdrowych
Zapraszamy członków Sekcji Rodzin
i chorych, pomaga ludziom, którzy
weszli w konflikt z prawem odnajdywać
Więcej informacji na 5 stronie Informatora
sens
życia
przez
pomaganie
niepełnosprawnym, a on sam, żyjący od
dłuższego już czasu w cieniu własnej wtorek, 18 listopada, godz. 17.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
śmierci, pokazuje nam most między tym
SALON DYSKUSYJNY
i tamtym światem.
Wydarzeniem, które jest ważne dla nas
i powinno być przedmiotem troski, jest
zakończony niedawno Synod o Rodzinie.
Bardzo was proszę o głęboki namysł nad
problemami, z jakimi rodzina musi się
zmagać i nad tym, w jaki sposób można
rodzinę wspierać.
Przed nami listopad, miesiąc, który
sprzyja
wspominaniu
przeszłości,
wspominaniu tych, którzy odeszli,
bliskich nam ludzi i tych, którzy są ważni
dla naszej Ojczyzny, dla naszej wiary.
Myślę, że modlitwa powinna być też
zobowiązaniem do naśladowania ich
dobrych
czynów.
Właśnie
na
cmentarzach, przy grobach tych, których
kochaliśmy, ta wiara może się umocnić
przez poczucie ich obecności.
Joanna Święcicka

temat spotkania: „Rodzino, bądź święta”
do wspólnej dyskusji zaprasza Joanna Święcicka – prezes KIK
szczegóły dotyczące spotkania na 7 stronie Informatora
wtorek, 25 listopada, 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

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 
3.11. poniedziałek
godz. 18.00
9.11. niedziela
godzina 9.40
13.11. czwartek
godz. 17.00
15.11. sobota
godz. 10.00
16.11. niedziela
godz. 9.30
16.11. niedziela
godz. 11.45
20.11.czwartek
godz. 20.00
27.11. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni ewangelicko-reformowanej
- Zaprasza Starszy Ekumenista
Spotkania „Kredkami do Nieba” – zaprasza Sekcja Rodzin

Al. Solidarności 74

ul. Piwna 9/11
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)
Walne Zebranie członków Sekcji Rodzin
Siedziba KIK
Msza Święta Klubowa
ul. Piwna 9/11
Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus
Siedziba KIK
Walne Zebranie członków Sekcji „Santa Maria”
Siedziba KIK
Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka
ul. Piwna 9/11

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
12 listopada 1989r. dziedziniec zabytkowego Pałacu w Krzyżowej, który pełnił wówczas funkcję Państwowego Gospodarstwa
Rolnego, zapełnił się ludźmi. Przybyli oni, w to popadające wówczas w ruinę miejsce, aby wziąć udział w jakże ważnym historycznie
wydarzeniu czyli Mszy, podczas której Premier Tadeusz Mazowiecki oraz Kanclerz Helmut Kohl uścisnęli sobie dłonie na znak
pojednania. Pewnie wielu z nich nie wiedziało jeszcze, że nabożeństwo, w którym wzięli udział, będzie zapamiętane jako
przełomowy moment i ukoronowanie długoletnich wysiłków wielu niezależnych środowisk w stosunkach polsko-niemieckich i
milowy krok w budowaniu modelowych stosunków między niegdyś zwaśnionymi krajami.
W tym roku mija 25 lat od tego wydarzenia. 25 lat, w trakcie których Fundacja „Krzyżowa" działa na rzecz porozumienia w Europie
i wspiera budowanie polsko-niemieckiego pojednania.
25. lecie Mszy Pojednania może dać początek wznowieniu dyskusji na temat współpracy Polski z innymi krajami, które tak jak 25 lat
temu Polacy, potrzebują wsparcia silniejszego kraju. Idea wymian i spotkań młodzieży, szkoleń edukatorów, realizacja
międzynarodowych projektów na rzecz porozumienia między krajami, od 25 lat realizowana przede wszystkim w Krzyżowej na
płaszczyźnie Polska–Niemcy, powinna dać przykład naszym stosunkom polsko–ukraińskim i dać początek realizacji wymian między
młodzieżą właśnie z tych krajów.
Obchody 25. rocznicy Mszy Pojednania odbędą się w siedzibie Fundacji. Na ten szczególny dzień zaplanowane zostało
jubileuszowe nabożeństwo ekumeniczne koncelebrowane pod przewodnictwem Abp. Alfonsa Nossola oraz Bp. Ryszarda
Bogusza. Prezentacja koncepcji wystawy plenerowej „Odwaga i Pojednanie”, realizowana we współpracy z Muzeum Historii
Polski oraz Konferencja „25 lat polsko–niemieckiego pojednania. Znaczenie dla Europy i przykład dla świata”, w której
(według aktualnego stanu przygotowań) wykład wprowadzający wygłosi prof. Bartoszewski.
Zapraszamy na stronę internetową Fundacji: www.krzyzowa.org.pl, oraz na
www.mszapojednania.pl, na których na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje.

oficjalną

stronę

Mszy

Pojednania:

UWAGA!!!
Członkowie i Przyjaciele Klubu zainteresowani udziałem w tych uroczystościach są uprzejmie proszeni o pilny
kontakt z Sekretariatem KIK: 22 827-39-39 lub kik@kik.waw.pl. W zależności od liczby chętnych (liczba miejsc
jest ograniczona) planujemy wspólny wyjazd do Krzyżowej. Wyruszymy we wtorek 11 listopada po południu,
a wrócimy w środę, 12 listopada wieczorem. Koszt całego wyjazdu (przejazd w obie strony, wyżywienie i nocleg)
to około 100 zł. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 6 listopada.
Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia w Krzyżowej!
Maryna Czaplińska
wiceprezes KIK,
wiceprzewodnicząca Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 

Hospicjum Stacjonarne w
WRĘCZENIE NAGRODY
niestety niewystarczające
„PONTIFICI”
Ks. Jan Kaczkowski stale
BUDOWNICZEMU MOSTÓW
u darczyńców. Korzystanie
Szanowni Państwo,
Z wielką nieskrywaną radością i dumą informujemy,
że w roku 2014 Laureatem nagrody „PONTIFICI” –
Budowniczemu Mostów został i tytuł Pontifexa 2014
otrzymał ksiądz doktor Jan Kaczkowski.

Fot. Jan Murawski

Ks. dr Jan Kaczkowski urodził się 19 lipca 1977 roku
w Gdyni. W 2002 roku otrzymał święcenia kapłańskie
i tytuł magistra. Szczególnie bliska jest mu służba
chorym. Pracował jako kapelan szpitala w Pucku,
a także w puckim Domu Pomocy Społecznej.
W 2007 roku obronił doktorat: „Godność człowieka
umierającego a pomoc osobie w stanie terminalnym”,
zaś rok później ukończył studia podyplomowe
z bioetyki. Pracował również jako wykładowca
uniwersytecki i katecheta w szkole. Praca z młodzieżą
to jego wielka pasja, z dumą opowiada o swoich
wychowankach i ich sukcesach w wychodzeniu
na prostą. Jest współzałożycielem Zespołu Szkół
im. Macieja Płażyńskiego w Pucku.
Dużą popularność przyniosła ks. Janowi wydana
w ubiegłym roku przez Bibliotekę „Więzi” książka
„Szału nie ma, jest rak” – zapis rozmowy, jaką
przeprowadziła z księdzem Katarzyna Jabłońska
oraz vlog Smaki życia, emitowane przez internetową
telewizję: Boska TV.
6 grudnia 2004 roku z inicjatywy ks. Jana powstało
Puckie Hospicjum Domowe pw. św. Ojca Pio.
Rozpoczęcie tego dzieła było niezbędne ze względu
na braki w dziedzinie opieki paliatywnej na obszarze
powiatu puckiego. W 2009 roku otwarto także

Pucku. Dotacje z NFZ są
na działalność hospicjum.
musi zdobywać fundusze
z hospicjum jest bezpłatne.
Puckie hospicjum zostało w tym roku uhonorowane
znakiem Super HoSpa – Wybór Fundacji Rak'n'Roll.
Ten znak gwarantuje, że w odznaczonym nim hospicjum
chory otoczony jest wszechstronną, profesjonalną i pełną
empatii opieką.
Współpracownicy i wolontariusze hospicjum zapewniają
opiekę medyczną, psychologiczną i duchową pacjentom
będącym w terminalnej fazie choroby. W ciągu kilku lat
działalności starali się ulżyć w cierpieniu i objęli opieką
ponad 400 chorych. Ich dewizą jest, aby pacjenci czuli
się w hospicjum jak w domu. Dbają o to wspaniali
lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i asystenci chorych.
Jedna z pacjentek tak zrecenzowała ich pracę:
„tu pracują anioły”. Z inicjatywy ks. Jana związani
z hospicjum
wolontariusze
pochodzą
niekiedy
z trudnych środowisk, niektórym zdarzyło się wejść
w kolizję z prawem. Hospicjum jest dla nich szansą
na wyprostowanie i odnalezienie swoich życiowych
dróg. Opieką hospicjum otaczane są również osierocone
dzieci pacjentów hospicjum. Ks. Jan mieszka na terenie
hospicjum i służy chorym oraz zespołowi opiekunów
24 godziny na dobę.
Od 2008 roku ks. Jan jest współorganizatorem projektu
Areopag Etyczny, który jest wyjątkową okazją
dla studentów kierunków medycznych do pogłębienia
wiedzy z zakresu medycyny paliatywnej oraz bliższego
zapoznania się z etycznym wymiarem pracy lekarza.
Praktyka medyczna wskazuje, że dobre przekazywanie
informacji ma olbrzymi wpływ na proces zdrowienia,
lub w przypadku medycyny paliatywnej – na komfort
odchodzenia.
Ks. Jan Kaczkowski w 2012 r. odznaczony został przez
Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego Krzyżem
Kawalerskim
Orderu
Odrodzenia
Polski.
Jest honorowym obywatelem Pucka. Został wyróżniony
medalem Curate Infirmos przyznanym przez Papieską
Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Inicjatywa
ks. Jana zaangażowania w wolontariat hospicyjny
tzw. trudnej młodzieży i osób skazanych została uznana
za najbardziej innowacyjny projekt resocjalizacyjny
w Europie i nagrodzona przez Radę Europy Kryształową
Wagą Wymiaru Sprawiedliwości.
W 2014 roku ks. Jan Kaczkowski został laureatem
Nagrody Ślad im. Biskupa Jana Chrapka. Kapituła
nagrody nominowała go za „unikalny, lekki
i przejmujący
styl,
w
jakim
dotyka
spraw
najważniejszych: sensu choroby, śmierci, życia”.
Ks. Jan Kaczkowski pomimo, że od przeszło dwóch lat,
mierzy się z własną, śmiertelną chorobą – glejakiem
mózgu, jak sam mówi, „żyje na pełnej petardzie”.
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Słów kilka o nagrodzie
„PONTIFICI” - Budowniczemu Mostów
W 50-lecie założenia warszawskiego Klubu Inteligencji
Katolickiej (2006 r.), Zarząd Klubu ustanowił doroczną
nagrodę "PONTIFICI", czyli "Budowniczemu Mostów".
Każdego roku, 24 października, w rocznicę powstania
KIK Warszawa, tytuł Pontifexa przyznawany jest jednej
osobie, "za zasługi w szerzeniu wartości dobra
wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich".
Te wartości bowiem zostały uznane za niezwykle ważne
w doświadczeniu ludzi Klubu Inteligencji Katolickiej.
Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi
KIK. Obecnie w kapitule Nagrody zasiadają:
Halina Bortnowska,
prof.
Krzysztof
Byrski,
prof. Bohdan Cywiński, prof. Kazimierz Czapliński,
bp Bronisław Dembowski, Izabela Dzieduszycka,
prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Stanisław Luft,
Anna Radziwiłłowa,
Krystyna
Sieroszewska,
Zygmunt Skórzyński,
dr
Krzysztof
Śliwiński,
Zofia i Andrzej
Wielowieyscy,
Jan
Turnau,
Stefan Wilkanowicz, Henryk Wujec.
Dotychczas laureatami Nagrody zostali:
prof. Andrzej Zoll (2006 r.), abp Henryk Muszyński
(2007 r.), p. Krzysztof Czyżewski (2008 r.),
prof. Krzysztof Zanussi (2009 r.), p. Danuta Baszkowska
(2010 r.), s. Rafaela – Urszula Nałęcz FSK (2011),
bp. Zdzisław Tranda (2012) i dr Helena Pyz (2013).
Nagroda ma postać statuetki, która przedstawia dwie
twarze, odrębne, ale stanowiące całość, jak poszczególne
kartki stanowią jedną książkę. Na odwrocie widnieje
motto nagrody, którym jest cytat z Genesis, zapisany
w czterech językach (hebrajski, greka, łacina
i polski): Nie wiem. Czy ja jestem opiekunem mojego
brata? Do Nagrody dołączony jest również dyplom
potwierdzający przyznanie tytułu PONTIFEXA.
Autorką statuetki jest Magdalena Schmidt-Góra.

LAUDACJA
(Laudacja wygłoszona podczas wręczenia ks. Janowi
Kaczkowskiemu Nagrody „Pontifici – Budowniczemu
Mostów” przyznawanej przez Klub Inteligencji
Katolickiej w Warszawie, 24 października 2014 r.,
w kościele św. Marcina.)
Wiemy, że ks. Jan Kaczkowski lubi prowokować,
uwielbia łamać konwencje. Można by więc ułożyć
tę laudację z samych jego błyskotliwych powiedzonek,
czasem okraszonych słowami mało parlamentarnymi,
a jeszcze mniej kościelnymi. Ale ja chciałbym o nim
powiedzieć inaczej – zupełnie poważnie.
On sam – też całkowicie poważnie – mówi o sobie,
że jest onkocelebrytą. Świadomie wykorzystuje bowiem
fakt zainteresowania innych ludzi niezwykłą historią
księdza-dyrektora hospicjum, który sam zachorował
na nieuleczalną chorobę, do publicznego prezentowania
– gdzie tylko się da – swojej opowieści.
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Jest to opowieść o nim samym, ale przede wszystkim
o życiu i śmierci, o dobru i złu, o Bogu i człowieku.
Ks. Jan ma niezwykły dar prostego, przejmującego
mówienia o sprawach ostatecznych. Umie mówić w taki
sposób, że nawet Tomasz Lis w telewizyjnym studiu
bardzo uważnie słucha i komentuje: „To niesamowite,
co Ksiądz mówi”. Niepowtarzalny jest jego unikalny,
lekki i przejmujący styl, w jakim dotyka spraw
najważniejszych: sensu choroby, życia, śmierci – także
swojej choroby, swojego życia, swojej śmierci.
Jest jednak
dużo
więcej
niż
onkocelebrytą.
Jest wspaniałym, mądrym człowiekiem; głęboko
wierzącym chrześcijaninem; gorliwym i oddanym
ludziom kapłanem.
Poznałem ks. Jana w maju 2011 r. Potrzebowaliśmy
wtedy księdza od hospicjum do organizowanej przez
Laboratorium „Więzi” dyskusji. Wszyscy znajomi
nie mogli
wziąć
udziału,
trafiłem
więc
do nieznajomego… Od razu wydał mi się dobrym
materiałem na świętego. Bo to człowiek wyraźnie
mierzący się z ograniczeniami swego organizmu –
kulejący, niedowidzący, lekko sepleniący – a zarazem
równie wyraźnie mający do powiedzenia w rewelacyjnie
świeży sposób coś bardzo istotnego.
Gdy w „Więzi” wczesną jesienią 2012 r. dowiedzieliśmy
się o glejaku, który stał się jego kolejnym
ograniczeniem, postanowiliśmy, że chcemy zrobić z nim
wywiad-rzekę. Nie był jeszcze wtedy onkocelebrytą.
I nawet nie dało się przewidzieć, że nim będzie.
Wtedy chcieliśmy po prostu zostawić na papierze ślad
tego wyjątkowego życiorysu, ślad jego doświadczenia
i jego myślenia.
Skromna książeczka Katarzyny Jabłońskiej i ks. Jana
Kaczkowskiego "Szału nie ma, jest rak” nieoczekiwanie
stała się naszym bestsellerem (w ciągu roku zostało
sprzedane kilkanaście tysięcy egzemplarzy). Okazało
się, że świadectwo i doświadczenie ks. Kaczkowskiego
jest bardzo potrzebne innym ludziom. Także innym
mediom.
Jak znam ks. Jana, to pewnie zaraz powie, że to jeszcze
nie jego pogrzeb, żeby mówić o nim wyłącznie dobrze.
Ale ja nie potrafię myśleć i mówić o nim inaczej niż
dobrze i z wdzięcznością.
To wdzięczność za jego mądrość. Za to, co mówi
o człowieku, Bogu, Kościele, świecie. Za to, że nie boi
się mówić o swoich słabościach, że uchyla rąbka swojej
intymności (nie naruszając granic tajemnicy), a przez to
daje innym szansę radzenia sobie z własnymi
słabościami. Za jego uparte świadectwo o tym, że warto
żyć; że warto zmagać się z wyzwaniami, trudnościami
i przeszkodami; że można przyjąć cierpienie i coś z nim
sensownego zrobić. Że warto siebie dawać, a nawet
rozdawać. Że – nawiązując do biblijnego cytatu
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wyrytego na statuetce Nagrody „Pontifici” – warto być
nie tylko „stróżem swego brata”, ale po prostu bliźnim.
Że warto dobrze przeżyć swoje życie, a także dobrze
przeżyć swoją śmierć.
„Ale jakie mosty ja buduję?” – spytał mnie wczoraj
ks. Jan, gdy rozmawialiśmy o dzisiejszym wydarzeniu.
Bo to przecież nagroda dla budowniczych mostów.
A on zbudował tylko hospicjum… Ale czyż hospicjum
nie jest mostem, po którym się przechodzi na drugą
stronę?
Czyż sam ks. Jan Kaczkowski nie stał się dla wielu
ludzi:
- mostem między światem chorych a światem zdrowych
(czy: mniej chorych);
- mostem między tymi, którzy porzucili nadzieję,
a tymi, co ją odnajdują;
- mostem między studentami medycyny a pacjentami;
- mostem między światem celebrytów, aktorów,
ludzi mediów (gdzie trzeba pięknie wyglądać i dobrze
wypadać) a światem ludzi po chemii (gdzie z założenia
się dobrze nie wygląda);


KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
(Ciąg dalszy komunikatu
z Informatora październikowego)
(…) Drugim istotnym projektem zrealizowanym przez
naszą
sekcję
było
zorganizowanie
ponad
dwutygodniowego wyjazdu na kolonie do Polski
dla dzieci ukraińskich żołnierzy walczących na froncie.
Prawie trzydziestka dzieci wraz z wychowawcami
zamieszkała w ośrodku prowadzonym przez Fundację
„Krzyżowa” dla Porozumienie Europejskiego. W drodze
na Dolny Śląsk dzieci zwiedziły Kraków. Jako że
pochodzą one często z małych miejscowości
na wschodzie Ukrainy, to piękne królewskie miasto
zrobiło na nich ogromne wrażenie. W ośrodku
w Krzyżowej Fundacja zorganizowała im wspaniały
program edukacyjny i sportowy. Mieli warsztaty
muzyczne,
plastyczne,
kilkudniową
wyprawę
w pobliskie Góry Sowie, a także dwudniową wycieczkę
do Świdnicy i Wrocławia. Wszyscy żałowali,
że te kilkanaście dni tak szybko minęły.

- mostem między tymi, którym dana jest łaska wiary,
a tymi, którym wiara się zagubiła lub wciąż
jej poszukują;
- wreszcie: mostem między światem tym a tamtym?
Drogi Księże Janie – Twoje życie, Twoja książka,
Twoje wywiady, Twoje hospicjum, Twoje kazania,
Twoje blogi, Twoje świadectwo są dla wielu ludzi
prawdziwym mostem! Ty sam jesteś mostem i pomagasz
budować mosty. Decyzja Kapituły Nagrody „Pontifici”
jest zatem w pełni uzasadniona.
Zbigniew Nosowski
- redaktor naczelny Kwartalnika „WIĘŹ”
(źródło: www.laboratorium.wiez.pl)




KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
Walne Zebranie członków Sekcji Rodzin KIK
odbędzie się w sobotę, 15 listopada 2014 r. w siedzibie
Klubu (ul. Freta 20/24a). Początek o godz. 10.00.
Zapraszamy również w niedzielę, 16 listopada
do kościoła św. Marcina na Mszę św. Klubową
o godz. 9.30, podczas której będziemy prosić
o błogosławieństwo dla całej Sekcji Rodzin i jej Zarządu
w nowej kadencji.
Zarząd Sekcji Rodzin KIK




Dzieci żołnierzy ukraińskich na kolonii w Krzyżowej.
Kolonie udało się zrealizować dzięki współpracy
z Fundacją Agora i Polsko Ukraińskiej Fundacji „Pomoc
Dzieciom Ukrainy”.
Inne działania Sekcji:
- Zorganizowaliśmy w trybie pilnym leczenie jeszcze
jednego pacjenta rannego na kijowskim Majdanie.
Przeszedł on skomplikowaną operację urologiczną
w szpitalu klinicznym CMKP przy ul. Czerniakowskiej
w Warszawie. Panu Ordynatorowi dr n. med.
Stanisławowi Szemplińskiemu serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również Fundacji Edukacja dla Demokracji,
która pokryła koszty tego zabiegu.
- 21 lipca wieczorem gościliśmy w Klubie 30-osobową
grupę dzieci (3-10 lat) i opiekunów z Ukrainy oraz
z Towarzystwa
Przyjaciół
Ukrainy.
Wszystkich
oficjalnie powitał Paweł Sawicki, a Marta
Chrząstowska, Marysia Piotrowska, Agnieszka Luft
i Alina Wóycicka przygotowały dla naszych gości
warsztaty plastyczne (drzewko odwiedzin, malowanie,
masa solna) i mały poczęstunek, które spotkały się
z entuzjazmem i radością dzieci oraz wdzięcznością
opiekunów.
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Projekt jest skierowany głównie do licealistów
i studentów,
ale
wszystkich
zainteresowanych
zapraszamy do kontaktu z Sekcją Wschodnioeuropejską,
najlepiej mailowo: sw@kik.waw.pl
Projekt jest współfinansowany przez Departament
Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu Wspólne działania
polsko-białoruskie 2014.
Marta Chrząstowska-Wachtel


KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY Z
KATOLIKAMI NA WSCHODZIE

Dzieci ukraińskie w KIK-u.
- Dzięki hojności naszych ofiarodawców kupiliśmy
i dostarczyliśmy do szpitali wojskowych we Lwowie
i w Winnicy 1000 dawek szczepionki przeciwtężcowej.
Za zorganizowanie tej akcji serdeczne podziękowania
dla dr Elżbiety Konopki, dr Oresta Szczygielskiego
i Elżbiety Kielanowskiej.
Wszystkim zaangażowanym w pracę Sekcji serdecznie
dziękuję. Więcej informacji o naszych działaniach,
szczegółowe sprawozdania z poszczególnych akcji
i galerie zdjęć możecie Państwo znaleźć na stronie
Klubu Inteligencji Katolickiej.
Marek Kielanowski
Przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK
Szkolenie liderów w czerwcu, sesja naukowa w sierpniu
oraz wyjazd edukacyjny do Lwowa składały się
na zadanie publiczne o nazwie "Szkolenie liderów
dla Białorusi 2014", współfinansowane ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przyznanych
przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach
Programu RITA, a także ze środków m. st. Warszawy
oraz Narodowego Centrum Kultury.

W październiku odnowiliśmy kontakty z Zespołem
Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji
Episkopatu
Polski,
z
którym
wcześniej
współpracowaliśmy przez wiele lat.
Obecnie dyrektorem Zespołu jest ks. Leszek Kryża
TChr, z którym odbyliśmy długą i pożyteczną rozmowę.
Dowiedzieliśmy się, że za naszą wschodnią granicą
nadal istnieje wiele potrzeb – dużych i małych,
w zaspokojeniu których możemy mieć swój udział –
na miarę
naszych,
przyznajmy,
ograniczonych
możliwości.
Są sprawy, w które możemy włączyć się już teraz.
W Gródku na Ukrainie siostry prowadzą dom opieki
dla osób starszych. Pilną potrzebą są tam pampersy,
które przynoszą ogromną ulgę w codziennym życiu tych
ludzi.
W związku z tym rozpoczynamy zbiórkę pampersów,
które można przynieść do Sekretariatu Klub, a także
pieniędzy na ich zakup. Każda okazana pomoc będzie
cenna. Ofiarodawcom z góry dziękujemy!
W niedzielę 23 listopada członkowie sekcji podczas
Mszy Świętych w kościele św. Marcina przy ulicy
Piwnej będą także kwestować na rzecz pomocy
potrzebujących ze Wschodu.
Paweł Broszkowski


PROJEKT „MŁODZI DLA BIAŁORUSI”

Ruszamy z nowym projektem - "Młodzi dla Białorusi
2014"! W jego ramach odbędą się dwa wyjazdy
dla młodzieży w wieku 15-20 lat:
1) 23-26 października BIAŁORUSINI przyjeżdżają
do POLSKI,
2) 13-16 listopada POLACY jadą na BIAŁORUŚ,
aby wziąć udział w Szkole Liderów - szkoleniu
umiejętności interpersonalnych, a także poznać się
nawzajem.

POKAZ FILMU I DYSKUSJA
Zapraszamy także na spotkanie i pokaz filmu
pt. „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.
Film dokumentuje wyjazd historyków na tereny dawnej
granicy polsko-białoruskiej (1921-1939), by poznać
mieszkańców zachodniej Białorusi, ich tradycje,
poczucie tożsamości. 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 we wtorek, 25 listopada,
o godzinie 18.00 w siedzibie KIK. Zapraszamy!
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AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK
Drodzy Słuchacze,
W minionym miesiącu udało się sprawnie
przeprowadzić rekrutację na zajęcia warsztatowe. Nowy
rok Akademii rozpoczęliśmy wykładem inauguracyjnym
(wygłoszonym przez red. Mikołaja Foksa). Co więcej,
zaczęliśmy
też
realizację
pierwszego
cyklu
tematycznego „Prawosławie”: odbyły się dwa bardzo
ciekawe wykłady wygłoszone przez ks. Henryka
Paprockiego, które zgromadziły w naszej KIK-owskiej
sali liczne grono słuchaczy w każdym wieku.
Co z nowości? Otóż:
1) SALON DYSKUSYJNY – ODBĘDZIE SIĘ!
Państwa pytania z różnych stron zmobilizowały nas
do kontynuacji spotkań, rozpoczętych ponad rok
temu. Ich celem jest wspólna refleksja nad tematami
ważnymi dla świata, dla katolików, dla uczestników
ATW, dla nas wszystkich… Warto zobaczyć, co na
te tematy myślimy, warto wypowiedzieć własne
zdanie, warto posłuchać tych, którzy może o danym
temacie wiedzą więcej – żeby uczyć się od siebie
nawzajem i dzielić tym, co nas interesuje. Pani
Prezes Joanna Święcicka zaprasza na pierwsze
spotkanie, które będzie dotyczyć refleksji nad
rodziną:
„Rodzino,
bądź
święta”,
wtorek
18 listopada, godz. 17.00, duża sala w KIK-u.
2) Ogłaszamy, że na zajęcia komputerowe wszystkie
miejsca są już zajęte i prowadzimy zapisy jedynie
na listy rezerwowe.
3) Mamy jeszcze WOLNE 4 MIEJSCA na zajęcia
pt. „Zabawy fotograficzne”, prowadzone przez
Tomka Kaczora w co drugi wtorek w godz. 13.00 –
15.00 (Uwaga: zmiana godzin!). 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.
Przypominamy terminy zajęć: 04.11, 25.11, 02.12.
4) „Komputery” poziom „0” oraz „1”: osobom
zapisanym przypominamy terminy zajęć: 04.11,
25.11, 9.12. Przepraszamy za zmianę terminu
pierwszych zajęć październikowych. Mamy nadzieję,
że
pozostałe
spotkania
odbędą
się
już
w zaplanowanym rytmie.
5) „Komputery” poziom „2” oraz „3”: osobom
zapisanym przypominamy terminy zajęć: 18.11,
02.12, 16.12.
Ponadto
zapraszamy
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. Cykl „Prawosławie” cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem, co utwierdza nas
w przekonaniu, że temat dla wielu z Państwa jest ważny.
Prosimy o zapraszanie znajomych, żeby jak najwięcej
osób mogło skorzystać z tej ciekawej oferty. Terminarz
cyklu „Prawosławie” wygląda następująco:
05 listopada: „Prawosławie a katolicyzm – historia
rozłamu”,
(12 listopada – wykładu nie będzie)
19 listopada: „Prawosławie a inne Kościoły
Wschodnie”,
26 listopada: „Prawosławie a katolicyzm. Próby
i perspektywy pojednania”,
03 grudnia: „Teologia ikony”,
10 grudnia: „Sztuka tradycji bizantyjskiej”,
(17 – 31 grudnia – wykładów nie będzie).
Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godz. 17.30,
a poprowadzi je ks. dr hab. Michał Janocha.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu
KIK: 22 827-39-39 lub na: akademia@kik.waw.pl
Maria Piotrowska,
Witold Kunicki-Goldfinger
Zadanie o nazwie „Akademia
Trzeciego Wieku KIK 20132016” jest współfinansowane
ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy.


PROGRAM „MAM POMYSŁ”
Do
końca
programu
regrantingu
dla
grup
młodzieżowych pozostały dwa miesiące. Do tego czasu
min. 3 osobowe grupy gimnazjalistów lub licealistów
mogą składać wnioski na realizację własnych pomysłów
w ramach 3 priorytetów. Pierwszy to pomoc innym.
Drugi to rozwój kompetencji. Natomiast trzeci
ma na celu ożywiać przestrzeń miejską. Więcej
szczegółów dotyczących realizacji projektów można
znaleźć na stronie: mampomysl2014.wordpress.com.
Zainteresowanych zapraszamy również do zapoznania
się z ofertą m.st. Warszawy dotyczącą Programu
"Inicjatywa lokalna”. Więcej informacji pod adresem
www.inicjatywa.um.warszawa.pl.
Feliks Tuszko



KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ
Zapraszamy wszystkich Państwa, szczególnie seniorów,
do Sulejówka i zapoznania się z przepięknie urządzoną
izbą pamięci zasłużonej rodziny Grabskich – w tym
oczywiście naszej Stachy i Anny. W pieczołowicie
odtworzonym wnętrzu znajduje się szereg pamiątek,
oraz pięknie odnowione oryginalne meble i prace obu
artystek. Izba pamięci znajduje się w szkole
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w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 - niedaleko
kościoła. Spotkanie odbędzie się w piątek 7 listopada o
godzinie 14.30. W szkole czeka na nas Pani Prof.
Pachnik. Dojazd z Warszawy Szybką Koleją Miejską
linia S2, relacji Warszawa Lotnisko Chopina –
Sulejówek Miłosna. Wysiada się na stacji Sulejówek
(przedostatnia) i wychodzi ze stacji w prawo, a następnie
idzie w kierunku kościoła parafialnego około 800
metrów. Przed kościołem skręcić trzeba w lewo (szkołę
widać z drogi). Dojazd zajmuje około 40 minut. Osoby
zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny
ze mną 691706871 lub emailem: awoycicka@op.pl.
Uwaga. Pociąg będzie jechał albo przez Warszawę
śródmieście albo przez Warszawę Centralną. W drugiej
opcji nie staje na stacjach
Warszawa Powiśle
i Warszawa Stadion. Ja będę jechać pociągiem SKM 2 z
Warszawy Śródmieście odchodzącym o g. 13:31; Jest
możliwość dojazdu następnym pociągiem odchodzącym
z Warszawy Śródmieście. o godz. 13:57.
Alina Wóycicka


KOMUNIKAT SEKCJI SANTA MARIA
Chcielibyśmy podziękować wszystkim tegorocznym
uczestnikom obozów za wspaniałą żeglarską przygodę
i wspólnie spędzone chwile. W tym roku sekcja
zorganizowała 2 turnusy Szkółki Pierwsze Halsy, 2 rejsy
dla dzieci i młodzieży oraz szkolenie na Patent Żeglarza
Jachtowego. Łącznie w obozach wzięło udział
125 młodych żeglarzy. Gratulujemy również wszystkim
11 uczestnikom naszej szkółki żeglarskiej, którzy zdali
egzamin na patent Żeglarza Jachtowego. Jednocześnie
bardzo dziękujemy kadrom naszych wyjazdów,
bez których organizacja rejsów i szkółek nie byłaby
możliwa.
Przy okazji serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie
Sekcji Santa Maria, które odbędzie się 20 listopada
o godz. 20 w siedzibie KIK-u. W planie zebrania
mamy: omówienie roku ubiegłego, przedyskutowanie
planów na przyszły sezon, omówienie nowych
pomysłów, a także wybory nowego zarządu.
Przybywajcie licznie!
Zarząd Santa Marii


KOMUNIKAT SEKCJI DRUM BUN
W dniach od 5 do 12
października w Laskach
odbyła się konferencja
(Colloquium) pt. „Młodzi
chrześcijanie a seksualność
w Europie XXI wieku”,
zorganizowana przez JECIMIEC (Międzynarodowy
Ruch Studentów Katolickich), którego członkiem jest
Drum Bun.
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O
seksualności
rozmawiało
20
uczestników
z 10 różnych państw europejskich. Tej kulturowej
różnorodności odpowiadała wielość doświadczeń
i poglądów, co nieraz podnosiło temperaturę dyskusji.
Nic dziwnego, że rozmowy między uczestnikami były
kontynuowane poza sesjami i nieraz zmieniały się
w całonocne debaty.

Pośród tematów dyskusji i spotkań z ekspertami znalazły
się: seksualność jako zjawisko psychologiczne,
orientacja seksualna, stereotypy i uprzedzenia, pedofilia,
cielesność z perspektywy nauczania Kościoła, realia w
różnych częściach Europy i inne. Konferencję zakończył
cykl
happeningów
przeprowadzonych
przez
uczestników konferencji na ulicach Warszawy.

Warto dodać, że konferencja miała się początkowo
odbyć w marcu na Ukrainie. Niestety niepewna sytuacja
w tym kraju zmusiła organizatorów do przeniesienia –
na zaproszenie sekcji Drum Bun – spotkania do Polski.
Pragniemy
gorąco
podziękować
wszystkim
zaangażowanym w przygotowania i przeprowadzenie
konferencji: Zosi Rey, Bartkowi Szefnerowi i Wojtkowi
Mrozowi za doskonale zorganizowaną akcję odbierania
gości z lotnisk i dworców; Agnieszce Pabian i Marysi
Wojcieszek za uczestnictwo; Jankowi Święcickiemu
(Święcikowi), Jankowi Szypulskiemu (Szepardowi)
i Dominice Świerczyńskiej za odczuwalną obecność
i wsparcie; Jankowi Lipskiemu (Któremu) za rady
i pomoc; Państwu Święcickim za nocleg; Księdzu
Sławkowi Szczepaniakowi za duszpasterską opiekę;
Siostrom Franciszkankom za wyrozumiałość; Całemu
Roburowi za wytężona pracę.
Jan Murawski
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KONTAKT. MAGAZYN NIEUZIEMIONY
Zapraszamy do lektury wstępniaka otwierającego
aktualny, 25 numer Kontaktu pt. “Niemoc Pomocy”
„Uratuj. Ginący gatunek, upadającą placówkę,
człowieka w depresji. Podziel się. Z bezdomnym,
Afryką, szpitalem. Wzrusz się. Chorym dzieckiem,
schroniskowym burkiem, niedołężnym staruszkiem.
Pomóż.
Otaczają nas ludzie i sprawy, które wymagają naszej
uwagi i zaangażowania. Tylko, że – zakrzyknie każdy –
kogo wybrać?; dlaczego nie zajmie się tym państwo?;
co się stanie z pieniędzmi?; czemu mam pomagać, skoro
mi nikt nie chce pomóc? Pytania można mnożyć
doprawdy w nieskończoność. A odpowiedź na nie jest
karkołomnie trudna.
Jedni, pod ich wpływem, rezygnują z jakiegokolwiek
angażowania się w pomoc innym. Drudzy, zapierając się
siebie, poświęcają temu życie, nigdy nie znajdując
satysfakcjonującej odpowiedzi na swoje wątpliwości:
czy na pewno zrobili wystarczająco dużo?
Inni całkowitą odpowiedzialność za okazywanie
komukolwiek
jakiegokolwiek
wsparcia
cedują
na państwo. Sporo osób zaś w ogóle sobie tych pytań
nie zadaje.
Jak różnorodna i skomplikowana jest rzeczywistość,
tak rozmaite formy i cele obiera sobie społeczna
aktywność. Nie chodzi jednak tylko o to, by działać,
aktywizować się, włączać. Narracja ograniczająca się
do podobnych postulatów ani nie trafia do przekonania,
ani nie promuje rzeczywiście dobrych wzorców.
Pomagając (lub nie) bez zastanowienia, wspierając
(lub nie) bez refleksji, bardzo często zaczynamy
szkodzić – zarówno działaniem, jak i zaniechaniem.
To kolejne pole niezbędnego namysłu. Nie odnajdujemy
w tym numerze Świętego Graala społecznej
solidarności. Nie proponujemy modelu, który
rozwiązywałby bolączki dotychczas próbowanych.
Nie uchylamy się jednak od przytoczonych wyżej –
i wielu innych – pytań. Bo uważamy, że solidarność
społeczna – realizowana na najróżniejsze sposoby –
jest czymś, czego niezmiennie potrzebujemy.
Nie naprawimy świata. Jeśli ktoś miał takie plany,
szybko przekona się, że „niemoc pomocy” jest znacznie
silniejsza, niż się może wydawać na początku. A jednak
wierzymy, że pomoc może mieć także moc.
Poddajemy ją w wątpliwość, krytykujemy pozbawione
jej przejawy aktywności państwa i obywateli,
analizujemy strukturalne i społeczne źródła takiego
stanu rzeczy. Ale koniec końców po prostu jej szukamy.
Zapraszając do lektury kolejnego numeru „Kontaktu”,
zapraszamy do podjęcia tych poszukiwań razem
z nami.”
Ignacy Dudkiewicz

Aktualny numer „Kontaktu“ jest dostępny w siedzibie
KIK-u oraz w Salonach „Empik“. Zachęcamy do
nabycia prenumeraty „Kontaktu“ – jest to najszybszy,
najwygodniejszy i najtańszy sposób na otrzymywanie
naszego
magazynu.
Szczegóły
na
stronie:
magazynkontakt.pl/prenumerata.


KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
Spotkanie formacyjne pod kierunkiem o. Zygmunta
Perza w październiku rozpoczęło okres wnikania
w adhortację Ojca Św. Franciszka Evangelii gaudium.
Po majowym rozważaniu początku rozdziału wstępnego,
przyszedł czas na kontynuację. Radość ewangelizowania
jest słodka i pocieszająca. Radość przekazywania dobra,
które pragnie się udzielać, to dobro umacnia i rozwija.
To droga osobistej realizacji. Życie wzrasta, gdy
ofiarowujemy je dla innych. Człowiek się odnajduje,
gdy może się ofiarować innym. Głoszenie ewangelii
ciągle się odnawia. Nowość ewangelizacji nie przekreśla
zakorzenienia w tradycji, przeciwnie – bazuje
na wdzięcznej pamięci. Ewangelizacja realizuje się
na 3 obszarach:
duszpasterstwa
zwyczajnego,
rozpalającego ducha uczestników eucharystii; otwierania
ochrzczonych, ale nie żyjących zgodnie z wymogami
Kościoła, na drogę nawrócenia, obudzenia tęsknoty
za Bogiem; u osób stojących z dala od Chrystusa
ukazywanie chrześcijaństwa i jego radości.

SPOTKANIE W NAZARECIE
Zajęcia w październiku rozpoczęły 31. rok Spotkań
w Nazarecie. Poświęciliśmy go, zgodnie z hasłem
Dnia Papieskiego, świętości. Czy dzieci mogą zostać
świętymi? Okazuje się, że tak! Antonietta Meo żyła
tylko 7 lat, a napisała ponad 160 listów do Boga Ojca,
Jezusa, Matki Bożej, Trójcy Świętej, Anioła Stróża
i Ducha Świętego! Dzieci z Fatimy – Łucja, Hiacynta
i Franciszek, zanim ujrzały Matkę Bożą i tak pięknie
odpowiedziały na jej wezwanie do modlitwy
za grzeszników i pokój na świecie, musiały nauczyć się
cierpliwego i skupionego odmawiania różańca.
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A Ignacy Loyola był żołnierzem i niezłym zabijaką
zanim przeszedł przemianę: w czasie rekonwalescencji
przeczytał Życie Jezusa i to natchnęło go do zbudowania
armii Jezusa – zakonu Jezuitów. Diego z Guadelupy
zawierzył Matce Bożej, a ta zostawiła swój wizerunek
na jego szacie. Faustyna obdarzała zaufaniem Jezusa
podczas ciężkich prac w klasztornej kuchni. Wszystkich
tych świętych dzieci odegrały w inscenizacji,
a towarzyszyły nam piosenki: Ani brat mój, ani siostra,
tylko Panie ja muszę więcej modlić się, Taki mały, taki
duży może świętym być, Śpiewaj Hosanna.


KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
W dniach 10-12 października 2014 roku wzięliśmy

udział w dorocznych Dniach Modlitwy i Skupienia na
Jasnej Górze w Częstochowie. Mszę św. w kaplicy
Matki Bożej Jasnogórskiej odprawioną w języku
esperanto
koncelebrował
krajowy
Duszpasterz
esperantystów ksiądz Roman Gmyrek. W październiku
gościliśmy u naszej Koleżanki Ireny Szanser, zasłużonej
dla warszawskiego Ruchu Esperanckiego. Dzieliliśmy
się wspomnieniami z wakacji, omówiliśmy najbliższe
plany w działalności naszej Sekcji i Duszpasterstwa
Esperantystów.
Listopadowe
spotkania
poświęcimy
kolegom
esperantystom, którzy odeszli od nas w 2014 roku.
Kontynuujemy katalogowanie naszego bibliotecznego
zbioru.
Bohdan Wasilewski





DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

Fot. Andrzej Jaczewski

Po przekąsce i zabawach muzyczno-ruchowych dzieci
wykonały aniołka z papieru, a papierowe aureolki
zakładane na głowę przypominały im, że i one mogą
pracować nad tym, by świętym być!

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.
Całość powinna zamknąć się w 3 godzinach. Spotkania
będą odbywały się w każdy 3 wtorek m-ca (począwszy
od listopada 2014) w godz. 12 – 15, w siedzibie KIK
przy ul. Freta 20/24A w Warszawie (Nowe Miasto).
Projekcja filmu i udział w dyskusji jest bezpłatny.
Wojciech Sulimierski


KOMUNIKAT
KLUBU „TYGODNIKA POWSZECHNEGO”
Fot. Andrzej Jaczewski

Alicja Gronau-Osińska




KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
W poniedziałek 3 listopada o godz. 18 comiesięczne
nabożeństwo ekumeniczne, tym razem w świątyni
ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności 74.
Homilię wygłosi teolog prawosławny Michał Klinger.
Jan Turnau



Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego zaprasza
na spotkanie: „Ksiądz Jan Zieja, Papież Franciszek:
w stronę Kościoła przyszłości”
Czwartek, 13 listopada, godz. 18.00 w siedzibie KIK,
ul. Freta 20/24A, Warszawa
Gościem spotkania będzie Jacek Moska, dziennikarz,
pisarz, watykanista, wieloletni korespondent z Rzymu
i Watykanu, biograf Jana Pawła II i autor książki
„Ks. Jan Zieja. Życie Ewangelią”.
Rozmowę, poprzedzoną filmem „W duchu i prawdzie”,
poprowadzi Misza Tomaszewski, redaktor naczelny
kwartalnika Kontakt, KIK Warszawa.
Z uwagi na projekcje filmu prosimy o punktualne przybycie.

