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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, Czwartek, 16 października, godz. 18.00 siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Serdecznie witam Was wszystkich
BĄDŹ ŚWIĘTY POLITYKU
po wakacyjnej
długiej
przerwie.
od
Mahatmy
Gandhiego
przez Konrada Adenauera i Roberta Schumana
Przed nami bardzo pracowity miesiąc.
do
Tadeusza Mazowieckiego
W październiku, jak zwykle odbędą się
uroczystości urodzinowe naszego Klubu,
– o politykach z wartościami mówić będą:
w czasie których wręczona zostanie,
prof. Krzysztof Byrski – były ambasador RP w Indiach
już po raz dziewiąty, nagroda Pontifici –
prof. Andrzej Friszke – historyk, członek Zarządu KIK
Budowniczemu Mostów. Ta nagroda jest
dr Marta de Zuniga – politolog
przyznawana dla osoby, która w swoim
Spotkanie z okazji XIV Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Świętymi bądźcie"
życiu realizuje najważniejsze dla naszego
środowiska wartości: dobro wspólne,
Piątek, 24 października, godz. 17.30 kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
dialog i poświęcenie na rzecz bliźnich.
W październiku przypada też rocznica
Wręczenie nagrody
śmierci
premiera
Tadeusza
„PONTIFICI” – BUDOWNICZEMU MOSTÓW
Mazowieckiego, który był jednym
Z okazji 58. rocznicy założenia KIK-u
z twórców naszego Klubu, osobą bardzo
ważną
dla
naszego
środowiska
Serdecznie zapraszamy na uroczystość!
i przyjacielem dla wielu z nas.
Jego postać zawsze będzie związana 26 października, godz. 17.00 siedziba Pen Clubu, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
z wprowadzeniem demokracji i swobód
UCZCIWOŚĆ PONAD POKRĘTNĄ DYPLOMACJĄ
obywatelskich nie tylko w naszym
Bośniacka misja Tadeusza Mazowieckiego
ale również
w
innych
krajach,
które odrzuciły totalitaryzm.
Konstanty Gebert – publicysta, świadek bośniackiej misji Tadeusza
Również w tym miesiącu przypada
Mazowieckiego
Dzień Papieski, w tym roku obchodzony
Hasan Nuhanović – bośniacki pisarz i działacz społeczny; przeżył masakrę
pod hasłem „Świętymi bądźcie”. Będzie
w Srebrenicy (zaproszony)
to okazja do pokazania, jak bardzo
Andrzej Krawczyk – doktor historii, od 2013 r. ambasador RP w Bośni i
polityka i politycy mogą przyczynić się
Hercegowinie (zaproszony)
do przemieniania świata na lepszy,
Emina Ragipovic – slawistka, prezes Fundacji Kultury bez granic
bliższy
wizji
chrześcijańskiej
Prowadzenie: Zbigniew Nosowski - Więź
i do przybliżenia takich postaci, jak sługa
boży premier Robert Schuman.
Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku
Jak zwykle ogromnie cieszę się
na spotkanie z Wami przy różnych
Wykład inauguracyjny:
okazjach i proszę o zaangażowanie
„Ekumenizm – od rozpadu do jedności” (red. Mikołaj Foks)
w życie naszego Klubu, który żyje
15 października, godz. 17.30
i rozrasta się dzięki Waszemu działaniu.
Cykl prawosławie:
Joanna Święcicka
Niedziela, 5 października, godz. 16.00,
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

Msza Święta inaugurująca kolejny
rok działalności Klubu Inteligencji
Katolickiej

„Jedność i podział” (ks. Henryk Paprocki) – 22 października, godz. 17.30
„Teologia i liturgia” (ks. Henryk Paprocki) – 29 października, godz. 17.30

UWAGA! ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE
AKADEMII!
Zapisy od środy 8. października 2014 od godz. 11.00 osobiście w Sekretariacie KIK.
Więcej informacji na str. 8 Informatora
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

5.10. niedziela
godz. 16.00
6.10. poniedziałek
godz. 18.00
19.10. niedziela
godz. 9.30
28.10. wtorek
godz. 17.30
29.10. środa
godz. 17.00

Msza Święta rozpoczynająca nowy rok pracy Klubu Inteligencji Katolickiej
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista
Plac Unii Lubelskiej
Msza Święta Klubowa
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
Msza Święta w intencji śp. Tadeusza Mazowieckiego w pierwszą rocznicę śmierci
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

godz. 18.00
31.10. czwartek
godz. 18.00

Zwiedzanie wystawy o Tadeuszu Mazowieckim w Pałacu Prezydenckim (szczegóły na s. 10)
Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

Odsłonięcie tablicy miejskiej na dawnej siedzibie KIK-u i WIEZI – ul. Kopernika 34

Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00,
Księgowość czynna jest w poniedziałek w godz. 13.00-18.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00

DYŻURY SEKCJI

SEKCJA

Sekcja Rodzin

DZIEŃ

GODZINA

poniedziałek
wtorek, czwartek

17.00-21.00
13.00-17.00

SALA

POKÓJ SR

Karolina Bielecka-Komosa

poniedziałek
Krystyna Sieroszewska

18.30-19.30

Sekcja Wschodnioeuropejska

środa

12.00-16.00

SEKRETARIAT

Drum Bun

czwartek

19.30

DUŻA SALA

Sekcja Emaus

agronau@wp.pl

Tel. 608 291 505

Sekcja Esperanto

piątek

16.00-18.00

DUŻA SALA

Sekcja Kulturalno –
Turystyczna

drugi czwartek miesiąca

16.00-19.00

DUŻA SALA

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

poniedziałek

11.00-13.00

DUŻA SALA

poniedziałek

11.00-15.00

MAŁA SALA

Fundacja ks. S. Niedzielaka
Prawnik
mec. Teresa Zwięglińska

po wcześniejszym umówieniu

12.00-13.00

ANTRESOLA

Sekcja Ewangelijna

trzecia środa miesiąca

17.00-18.30

DUŻA SALA

Sekcja Polsko-Niemiecka

A. Grzegorczyk 0-501.836.898
H. Rudzka 0-605.073.091
W. Szczycińska 0-691.616.725

18.00-20.00

DUŻA SALA

czwartek

piątek
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
Szanowni Państwo,
Z radością informuję że w dniu 15 września br. podczas
sesji zamykającej VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw
Pozarządowych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe
zasłużonym działaczom organizacji pozarządowych. Wśród
odznaczonych było również dwóch wielce zasłużone dla
Klubu członków KIK. Złotymi Krzyżami Zasługi „za
wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w
podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej
i społecznej” odznaczeni zostali: Ewa Teleżyńska –
członek Zarządu Klubu i członek Zarządu Sekcji Rodzin
oraz Paweł Sawicki – do niedawna członek Zarządu Klubu
oraz Przewodniczący Sekcji Rodzin. Ewie i Pawłowi
serdecznie gratulujemy!
Jakub Kiersnowski – sekretarz





SPOTKANIE OTWARTE
„Uczciwość ponad pokrętną dyplomacją”
Bośniacka misja Tadeusza Mazowieckiego
Zapraszamy na spotkanie poświęcone pamiętnej
tak mało znanej w Polsce – bośniackiej misji
Mazowieckiego. Spotkanie odbywa się w
rocznicę
śmierci
pierwszego
premiera
Rzeczypospolitej.

– a wciąż
Tadeusza
pierwszą
Trzeciej

Przez wielu obywateli Bośni i Hercegowiny Tadeusz
Mazowiecki jest pamiętany jako bohater i „człowiek
o czystych rękach” (określenie pisarki Feridy Duraković).
W latach 1992-1995 był tam specjalnym sprawozdawcą
Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. przestrzegania praw człowieka.
W osiemnastu raportach dokumentował zbrodnie i czystki
etniczne dokonywane podczas wojny domowej.
Szczególnie dramatyczny był ostatni raport, zawierający
zeznania świadków ocalałych z masakry w Srebrenicy,
gdzie w lipcu 1995 roku – przy biernej postawie wojsk
ONZ – bośniaccy Serbowie wymordowali ok. 8 tysięcy
Bośniaków (Muzułmanów).
Wtedy też – w proteście przeciw bezczynności
świata – Mazowiecki zrezygnował ze swojej funkcji.
„Charakter mojego mandatu sprawia, iż mógłbym dalej
tylko opisywać zbrodnie i naruszenia praw człowieka.
Ale obecny moment krytyczny jest momentem, w którym
uświadomić sobie trzeba i naturę tych zbrodni,
i odpowiedzialność
Europy
i
społeczności
międzynarodowej za własną bezradność” – napisał do
sekretarza generalnego ONZ. Wyjaśniając później swoją
decyzję, powiedział: „Dałem świadectwo temu, że uczciwość musi stać ponad pokrętną dyplomacją, w której słowa
o obronie praw człowieka przestają cokolwiek znaczyć.
Uważałem tak jako człowiek, ale także jako chrześcijanin,
który składa w ten sposób świadectwo. Nie uczyniłem nic
wielkiego. Postąpiłem tak, jak nakazywało mi sumienie”.

Organizujemy to spotkanie w pierwszą rocznicę
śmierci Tadeusza Mazowieckiego. Chcemy przypomnieć
jego bośniacką misję; dowiedzieć się, jak jest on pamiętany
w Bośni; spytać o aktualne problemy tego kraju.
Zbigniew Nosowski – red. naczelny Kwartalnika WIĘŹ
Współorganizatorami spotkania są: Fundacja Konrada
Adenauera w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
Inicjatywa Razem’89, Klub Inteligencji Katolickiej
w Warszawie, Polska Fundacja im. Roberta Schumana,
Redakcja kwartalnika „Więź”, portal Wszechnica.org.pl.
Szczegółowe informacje o spotkaniu na str. 1.Informatora




SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Czas wakacji to okres wytężonej pracy dla naszej
Sekcji. Jak zwykle latem głównym naszym projektem było
organizowanie jubileuszowej, już dziesiątej, letniej sesji dla
Niezależnego Liceum im. Jakuba Kołasa z Mińska. W tym
roku nasi goście przyjechali w sierpniu, a ich pobyt
wpisany był w realizowany od ubiegłego roku projekt
„Szkoła liderów dla Białorusi 2014”. Do licealistów
z Mińska dołączyli ich koledzy z Nowogródka i jak zwykle
grupa młodzieży z Mohylewa.
Tym razem warsztaty prowadziła grupa młodzieży
białoruskiej, która odbyła wcześniej w czerwcu szkolenie
w Warszawie. Zajęciom przyglądali się nasi animatorzy,
którzy wcześniej prowadzili czerwcowe zajęcia. Szkolenie
zakończono wręczeniem dyplomów dla uczestników, które
odbyło się podczas tradycyjnej wieczornicy ukraińskiej.
Nasza młodzież uczestnicząca w projekcie otrzyma
specjalne certyfikaty wydane przez firmę Hay Group.
Za zorganizowanie szkolenia bardzo dziękujemy Joannie
Pommersbach i Magdalenie Magnusiak z Hay Group,
oraz Marysi Piotrowskiej i Marcie Chrząstowskiej
za koordynację zajęć. Jesienią rozpoczniemy kolejną turę
szkolenia, którą zaczniemy od dwóch studyjnych wizyt
młodzieży białoruskiej w Warszawie i polskiej w Mińsku.

Uroczyste wręczenie dyplomów "Szkoły Liderów dla Białorusi
2014".

Oczywiście jak co roku licealiści mieli normalne
zajęcia szkolne, które z powodu remontu szkoły
im. Stefana Bryły w tym roku wyjątkowo odbywały się
w pobliskiej szkole podstawowej nr 225 przy ul. Jana
Brożka. Pani dyrektor Elżbiecie Króżyńskiej serdecznie
dziękujemy.
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Tradycyjnie jak co roku zapewniliśmy naszym
gościom bogaty program pozalekcyjny. Już w dzień
po przyjeździe chętni mieli okazję zwiedzić Muzeum
Powstania Warszawskiego i obejrzeć przejmujący film
„Miasto ruin”.
W poniedziałek 11 sierpnia w bursie nr 4
w obecności przedstawicieli władz miasta, dyrekcji szkół
i bursy, a także Zarządu Klubu odbyła się uroczysta
inauguracja dziesiątego już roku szkolnego na obczyźnie.
Mowy powitalne podkreślały długoletnią współpracę
naszych środowisk, a także przypadające w tym roku
ważne rocznice. Uroczystość zakończyła się wspólnym
odśpiewaniem hymnu szkoły na melodię „Gaudeamus
Igitur”.
Następny dzień to lekcja historyczna w Muzeum
Narodowym. Uczniowie z dużym zainteresowaniem
przeszli trasę nazw na „Muzealne Przeboje”, która
obejmowała najważniejsze dzieła malarstwa od XVI
do XX w. Najwięcej emocji wzbudziło oglądanie obrazu
Jan Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Wiele postaci
uwidocznionych na tym obrazie to narodowi bohaterowie
zarówno dla nas jak i dla Białorusi.
W roku 2014 obchodzimy 70. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. W programie nie mogło
zabraknąć elementów związanych z tym wydarzeniem.
Poza wspomnianą wizytą w Muzeum Powstania
Warszawskiego zaprosiliśmy naszych gości do Kina
Femina na projekcje filmu „Powstanie Warszawskie”.
Jak wiemy jest to pierwszy film fabularny zmontowany
z autentycznych, odrestaurowanych kronik filmowych.
Film i późniejszy wykład Sergiusza Anoszki zrobiły
na młodzieży ogromne wrażenie.
Czwartek 13 sierpnia był bardzo ważnym dniem
dla naszych gości. Rano zostali zaproszeni do Pałacu
Prezydenckiego, gdzie mogli zwiedzić okolicznościową
wystawę poświęconą ś.p. Tadeuszowi Mazowieckiemu.
Po południu do Belwederu zaprosiła ich Małżonka
Prezydenta Rzeczypospolitej p. Anna Komorowska.
Po wysłuchaniu
krótkiej
historii
Liceum,
Pani
Prezydentowa zwróciła uwagę na podobieństwo tej szkoły
do naszych tajnych kompletów czy też idei Latającego
Uniwersytetu.
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na Agrykoli. Szczególnie na chłopcach olbrzymie wrażenie
zrobiły dudniące czołgi Leopardy, haubice Kraby,
transportery Rosomaki, czy też przelatujące myśliwce F-16
i szturmowe śmigłowce Mi-24.
W sobotę 16 sierpnia nauczyciele Liceum byli
zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na uroczystości
związane z podpisaniem w 1989 roku roku pierwszej
koalicji OKP, ZSL, SD. Dużym wzruszeniem dla nich była
chwila, gdy osobiście mogli uścisnąć dłoń i zamienić kilka
słów z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

Spotkanie
dyrektora
Liceum
Uładzimira
z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

Kołasa

Drugi tydzień pobytu to kolejna lekcja historyczna,
tym razem w Muzeum Historii Żydów Polskich. Dzięki
uprzejmości p. Barbary Domaradzkiej i p. Pauliny Zommer
uczniowie mogli zwiedzić tę bardzo interesującą
ekspozycję.
Charakter lekcji historyczno-politycznej miała
wizyta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O polityce,
o bieżących problemach zarówno Polski jak i Białorusi
licealiści rozmawiali z Szefem Kancelarii Premiera
ministrem Jackiem Cichockim. Potem w ramach programu
historycznego mieli możliwość zwiedzić budynek, poznać
jego historię i teraźniejszość. Za przygotowanie tej wizyty
dziękujemy Julii Dzienisiewicz.

Spotkanie z Ministrem Cichockim w KPRM.
Spotkanie w Belwederze uczniów i nauczycieli Liceum z Panią
Prezydentową Anną Komorowską.

15 sierpnia to rocznica wielkiego zwycięstwa
Polaków nad bolszewikami w 1920 roku, a zarazem święto
Wojska Polskiego. Marcin Andrzejewski zaprosił naszych
gości na wspólne oglądanie defilady wojskowej, a później
na wielopokoleniową zabawę na pikniku wojskowym

Tegoroczny program spotkań nie ograniczał się
tylko do osób ze świata wielkiej polityki. Jednego
z wieczorów w bursie naszych gości odwiedzili dwaj
podróżnicy: Jarosław Kowalski i Marcin Dławichowski.
Co najciekawsze nie byli to podróżnicy ze wspomnieniami
ze źródeł Amazonki czy z Himalajów. Podzielili się jednak
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z naszymi licealistami wspomnieniami z podróży po…
Białorusi.
Edukacyjny program pozaszkolny zakończyła
projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa – człowiek
z nadziei” i krótka rozmowa po projekcji na temat filmu
i wydarzeń w nim przedstawionych.
Ostatni wieczór w Warszawie to tradycyjna
wieczornica białoruska, podczas której młodzież dzieliła
się z widzami swoimi wspomnieniami z tegorocznego
pobytu. Uroczystość zakończyła wspólna kolacja.
W piątek o świcie wspólnie w trzy autokary
wyruszyliśmy do Lwowa. Oprócz Białorusinów
w wyprawie wzięło udział prawie 30 osób z Klubu,
a ponieważ wyjazd był już tradycyjnie wielopokoleniowy
wśród uczestników była zarówno młodzież z naszych kadr,
jak i szacowni członkowie Prezydium KIK. Niestety część
białoruskich rodziców nie zgodziła się, aby ich dzieci
jechały w „tak niebezpieczne miejsce”. Siła przekazu
odbieranej na Białorusi telewizji Putina jest porażająca.
Po drodze mieliśmy postój się w Żółkwi –
miasteczku, w którym czas się zatrzymał. Tam poznaliśmy
naszą przewodniczkę p. Lubę, która towarzyszyła nam
przez następne dni. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu tego
pięknego miasteczka udaliśmy się do Lwowa.
Zamieszkaliśmy w polskim domu rekolekcyjnym
w podlwowskich Brzuchowicach. Dyrektor ośrodka
ks. Władysław Biszko dwoił się i troił, aby wszystkich
sprawnie zakwaterować i wyżywić.
Wszystkim zainteresowanym wyprawami na Kresy
serdecznie polecamy to miejsce jako bazę wypadową.
Oczywiście po wspaniałej kolacji nie zabrakło
chętnych którzy wyruszyli na wieczorną wyprawę
do samego Lwowa. Wielu przyznało, że trudno znaleźć
drugie miasto tak przyjazne turystom i z tak niepowtarzalną
atmosferą. Szczególnie, że trafiliśmy na święto narodowe
i ukraiński dzień flagi narodowej.
Sobotę 22 sierpnia zaczęliśmy od głównego
punktu programu naszej wyprawy, czyli międzynarodowej
polsko-białorusko-ukraińskiej konferencji na temat zmian
społeczno-ustrojowych w naszej części Europy.

poza członkami Prezydium KIK, reprezentowali prof.
Krzysztof Meissner i minister Henryk Wujec, w imieniu
Białorusinów głos zabierali Uładzimir Kołas i Henryk
Gołubiew. Niestety w związku z licznymi tego dnia
uroczystościami związanymi ze Świętem Niepodległości
większość zaproszonych ukraińskich prelegentów nie
dopisała.
Po południu pod przewodnictwem pani Luby
udaliśmy się na wędrówkę po Lwowie, poznając
wielokulturową tradycję tego miasta. Po kolacji, już
w małych grupkach, część z nas znów wyruszyła do
miasta, a część młodzieży z Martą Chrząstowską i Marysią
Piotrowską na czele, zorganizowały dla naszych
białoruskich przyjaciół ognisko.
Niedzielę rozpoczęliśmy polską Mszą św.
w Katedrze Łacińskiej, a następnie znów z p. Lubą
udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt
Lwowskich. Część z nas jeszcze zdołała obejrzeć Cerkiew
św. Jura wpisaną w 1998 r. do rejestru światowego
dziedzictwa kultury UNESCO. Po kolacji wyruszyliśmy
do Warszawy, gdzie zgodnie z założeniami (choć nie bez
przygód) dotarliśmy w poniedziałek bladym świtem.

Grupa członków KIK z przewodniczką p. Lubą na Cmentarzu
Orląt Lwowskich w miejscu, skąd zabrano ciało poległego
obrońcy Lwowa, aby je przewieźć do Grobu Nieznanego
Żołnierza w Warszawie.

Lwowska wyprawa przekonała nas, że pomimo
tego, że Ukraina toczy regularną wojnę z rosyjskim
agresorem, to jednocześnie stara się żyć normalnie,
a Ukraińcy pragną abyśmy do nich przyjeżdżali.
Na każdym kroku spotykaliśmy się z serdecznością
i życzliwością z ich strony. Po dawnych animozjach nie
pozostał ślad. Powszechną w Polsce opinię jakoby
na Ukrainę nie powinno się teraz jeździć, trzeba
potraktować jako fałszywą. Właśnie teraz tam jesteśmy
tam potrzebni i nic nam nie zagraża. W każdym razie nic
więcej, niż w każdym innym miejscu w Polsce. (…)
Ciąg dalszy relacji z ostatnich działań Sekcji
Wschodnioeuropejskiej w następnym numerze Informatora.
Konferencja w Ratuszu Lwowskim - za stołem prezydialnym
wice prezes KIK p. Paweł Broszkowski, p. prof. Krzysztof
Meissner, Dyrektor Liceja Uladzimir Kołas, Przewodniczący
Rady Inteligencji Białorusi Henryk Gołubiew. Konferencje
prowadzi Marek Kielanowski.

Konferencja dzięki życzliwości mera Lwowa
p. Andrija Sadovego odbyła się w pięknej sali plenarnej
lwowskiego ratusza. Polską stronę w dyskusji,

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
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MŁODZI DLA BIAŁORUSI
Rozpoczynamy nowy projekt polsko–białoruski! Lato już
minęło, pora działać dalej. Nadal – wzorem zeszłorocznych
oraz wiosennych doświadczeń – będziemy kontynuować
współpracę na tle szkoleń dla młodych liderów. Główną
myśl projektu najlepiej oddaje sentencja „ucząc innych,
uczę siebie”, ponieważ projekt polega na nieustannym
i wzajemnym przekazywaniu wiedzy i umiejętności:
uczestnicy pierwszej części projektu stają się trenerami
w części drugiej. Ten model szkoleń w KIK-u trwa już
od marca 2014 roku. Uczymy się czerpiąc ze źródła wiedzy
i doświadczenia profesjonalistów z firmy Hay Group,
a zwłaszcza od Joanny Pommersbach, która poświęciła już
wiele czasu i sił, żeby nasz projekt miał mocne podstawy
merytoryczne. Szkolenia są poświęcone rozwijaniu
świadomości i umiejętności liderskich oraz planowania
partnerskiego.
Poruszymy
zagadnienia
związane
z komunikacją
interpersonalną,
rozwiązywaniem
konfliktów, współpracą zespołową i strategiami
negocjacyjnymi, a całość zostanie podsumowana przez
edukacyjną grę miejską. Projekt, który właśnie
rozpoczynamy, również – jak poprzednie – będzie
dwuetapowy. Etap pierwszy, w Warszawie, odbędzie się
już w październiku (24-27.10.2014). Młodzi Polacy –
animatorzy i trenerzy – poprowadzą szkolenie dla
licealistów z Białorusi. Drugi etap, w Mińsku, odbędzie się
w listopadzie (13-16.11.2014). Wówczas to Białorusini
będą gospodarzami, a także animatorami prowadzącymi
szkolenie dla swoich młodszych kolegów z liceum oraz dla
grupy 10 młodych Polaków. Całość polega na wspólnych
szkoleniach, wspólnej zabawie oraz radości wzajemnego
dawania innym tego, co sami przed chwilą dostaliśmy.
Do udziału w II etapie projektu zapraszamy osoby w wieku
16 – 20 lat zainteresowane szkoleniami dla liderów oraz
poznawaniem Białorusi. Wszystkich chętnych prosimy
o kontakt do 20 października na maila sw@kik.waw.pl, lub
telefonicznie do Sekretariatu KIK. Udział w projekcie jest
bezpłatny, dla niepełnoletnich wymagana jest tylko zgoda
rodziców.


SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI
NA WSCHODZIE
Nawiązując do zorganizowanych w ubiegłym roku w KIK
spotkań z mniejszościami narodowymi, 10 osób z naszej
Sekcji wybrało się w sierpniu na czterodniową wycieczkę
na północno-wschodnie kresy Polski.
Zwiedziliśmy miasto Czarnieckiego Tykocin, Supraśl
z ciekawym muzeum ikon w pięknym gotyckim klasztorze
prawosławnym; Krynki - miasto Sokrata Janowicza
z trzema cmentarzami różnych religii o bardzo ciekawej
historii, o której interesująco opowiadały nam panie
Grażyna Charytoniuk i Joanna Czaban - polskie
Białorusinki. Odwiedziliśmy Kruszyniany z meczetem
i cmentarzem tatarskim i pysznym jedzeniem w tatarskiej
Jurcie.
Ostatnie 2 dni spędziliśmy w mateczniku litewskim Sejnach i Puńsku, gdzie 15 sierpnia byliśmy w katedrze
Wniebowzięcia Matki Boskiej na mszy świętej odpustowej,
a także doświadczyliśmy atmosfery święta społeczności
litewskiej. Udało nam się spotkać z poznaną wcześniej
lituanistką prof. Nijolą Birgiel.
W Sejnach działa prężnie Ośrodek Pogranicze (jego
twórca, Krzysztof Czyżewski, jest laureatem naszej
klubowej nagrody Pontifici i właśnie 14 sierpnia
współorganizował sesję z okazji 10 rocznicy śmierci
Czesława Miłosza).
W
Krasnogrudzie,
dworku
ciotek
Miłosza,
uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym z tej okazji
i słuchaliśmy w Sejnach ciekawego koncertu miejscowego
jazzowego zespołu. Może za rok, w szerszym gronie,
uda nam się zorganizować podobną wyprawę.
Dr Jan Podgórski, członek - senior naszej Sekcji, był
w sierpniu w Berlinie u swojego przyjaciela pastora,
uczestnika akcji "Znak Pokuty". Pan doktor opowiedział
nam wiele interesujących wrażeń z tej podróży, zarówno
dotyczących
historii
Niemiec
i
Berlina,
jak
i współczesności.
Członkowie naszej sekcji włączali się w zorganizowaną
przez Sekcję Wschodnio-europejską wizytę białoruskiego
Liceum Humanistycznego. Cztery osoby wraz z uczniami
liceum odwiedziły Lwów.
Pomagaliśmy Tomaszowi Wołowskiemu - powstańcowi
warszawskiemu - we wzięciu udziału w trzydniowych
obchodach rocznicy Powstania.
Gościliśmy naszych białoruskich przyjaciół - Irynę
Zwarykę z Mińska i Edwarda Kowalewskiego
z Mohylewa.
Krystyna Engelking



KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Marta Chrząstowska-Wachtel
Maria Piotrowska
Projekt o nazwie „Młodzi dla Białorusi 2014” jest
współfinansowany przez Departament Dyplomacji
Publicznej
i
Kulturalnej
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu Wspólne działania
polsko-białoruskie 2014.

Proboszcz warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej
ks. Michał Jabłoński będzie w poniedziałek 6 października
kaznodzieją
na
comiesięcznym
nabożeństwie
ekumenicznym w świątyni luterańskiej przy pl. Unii
Lubelskiej (godz. 18). Przypominam, że nabożeństwa te
odbywają się na przemian w trzech warszawskich
kościołach ewangelickich, w tym miesiącu tam właśnie.
Jan Turnau
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SEKCJA RODZIN
Jak co roku i tego lata odbyły się obozy wszystkich grup
Sekcji Rodzin. Trzy nowo otwarte i dwie pozostałe
najmłodsze grupy wyjechały na obozy stacjonarne pod
namiotami – na Suwalszczyznę i w Bory Tucholskie.
Dzieci, które były pierwszy raz na obozach, i to w bardzo
pionierskich warunkach, tęskniły trochę za rodzicami, ale
młode kadry robiły wszystko, aby obozowicze nie nudzili
się ani chwili, a jednocześnie zdobywali wiele nowych
umiejętności i przede wszystkim – poznali się lepiej,
polubili i nabrali zaufania do kadry. Trochę starsze grupy
wyruszyły w Polskę – na spływy kajakowe pięknymi
rzekami Drwęca, Wdą, Parsętą, na obozy rowerowe po
Suwalszczyźnie i Podlasiu, na wędrówki po Beskidzie
Niskim. Młodzież gimnazjalna wypuściła się w świat – na
obozy wędrowne po górach Słowenii i Macedonii, spływ
kajakowy na Litwie, wyprawę rowerową w Szwecji. Jak
zwykle nie obyło się bez przygód i stresów, ale kadry
potrafiły poradzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach.
W ich pamięci na pewno pozostanie wielka radość
z włożonego wysiłku i pokonanych trudów. Obozy bez
wątpienia przyczynią się do budowania wspólnoty
i przyjacielskich relacji między kadrami i dziećmi. Bardzo
za ten coroczny trud wszystkim kadrom dziękujemy!
Dziękujemy też rodzicom, którzy pomagali przy
kwaterkach i dekwaterkach, księżom odwiedzającym dzieci
na obozach, wizytatorom i wszystkim zaangażowanym
w naszą akcję letnią.
Specjalne podziękowania składamy za finansowe wsparcie
obozów letnich: Panu Jackowi Kozłowskiemu Wojewodzie
Mazowieckiemu i Kuratorium Oświaty w Warszawie – za
dofinansowanie projektu „Akcja letnia 2014 – KIKowskie
obozy dla dzieci i młodzieży” oraz Pani Hannie
Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy i Biuru
Edukacji m. st. Warszawy – za dofinansowanie projektu
„KIKowskie lato 2014 – organizacja obozów dla dzieci
i młodzieży”. Dziękujemy!
Ewa Teleżyńska



PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA
Serdecznie zapraszamy młodzież z trzeciej klasy
gimnazjum oraz starszą na cykl spotkań przygotowujących
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Spotkania będą
się odbywać w poniedziałkowe wieczory w kościele
św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11, potrwają rok i zakończą
się przyjęciem Sakramentu. Opiekę nad przygotowaniem
będzie sprawował ksiądz Tomasz Łukasiuk.
Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać do 1 października
do sekretariatu Sekcji Rodzin na adres: sr@kik.waw.pl.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko kandydata
wraz z telefonem i e-mailem oraz kontakt do rodziców
lub opiekunów.
Na pierwsze spotkanie 6 października 2014 r. o godz. 19.30
zapraszamy Kandydatów wraz z rodzicami.
Aleksandra Brochocka







CHÓR ARS CANTATA
W październiku będzie kilka okazji, by posłuchać
klubowego chóru.
W niedzielę 12 października o godz. 19.00 wystąpimy
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (ul. Długa 13/15)
z koncertem „1944. Pamiętamy” z okazji 70. rocznicy
Powstania Warszawskiego. W programie znajdzie się Msza
Polska na chór, sopran lub tenor i organy Jana
Maklakiewicza do słów Marii Szpyrkówny, napisana
w 1944 roku, której pierwsze wykonania miały miejsce tuż
przed i w trakcie Powstania Warszawskiego. Szczególne
miejsce w programie koncertu zajmie poezja Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego i jej interpretacja przez uznanych
polskich kompozytorów muzyki chóralnej. Usłyszymy
m.in. kompozycje Józefa Świdra i Jana Antoniego
Wichrowskiego. Na organach zagra Adam Hrynkiewicz,
a partię solową wykona Anna Celmer-Falkiewicz (sopran).
Koncert współfinansuje m. st. Warszawa, Dzielnica
Śródmieście. Wstęp wolny.
W niedzielę 26 października o godz. 16.00 w ramach
wspólnego
koncertu
chóralnego
„Cantemus!”,
chór wystąpi w kościele św. Jakuba przy Placu
Narutowicza z recitalem, na który złożą się głównie utwory
polskich kompozytorów. Obok Ars Cantaty można będzie
posłuchać zespołów działających na co dzień na Ochocie.
To wydarzenie współfinansuje m. st. Warszawa, Dzielnica
Ochota. Wstęp wolny.
Oprócz koncertów w Warszawie, w październiku
wystąpimy również w Skierniewicach, Zegrzu oraz
Wesołej.
Szczegóły na naszej stronie www.arscantata.pl
Magdalena Trojanowska – chór Ars Cantata



SEKCJA ESPERANTO
W okresie wakacji członkowie Sekcji wzięli udział
w spotkaniach,
kongresach
i
innych
imprezach
esperanckich w kraju i za granicą. Gościliśmy też
przyjaciół esperantystów z różnych stron świata. Reportaż
z wizyty w Polsce (Warszawa, Toruń, Gdańsk)
esperantystki Sonji z Nowej Zelandii zostanie
opublikowany w esperanckich mediach m.in. w „Pola
Esperantisto”.
Zapraszamy na Doroczne Dni Skupienia esperantystów
katolików na Jasnej Górze w dniach od 10 do 12
października b.r. z udziałem krajowego duszpasterza
esperantystów ks.
Romana Gmyrka. Szczegółowe
informacje o powyższym spotkaniu można uzyskać
w kierownictwie Sekcji, pod telefonem 602-128-408.
Piątkowe spotkanie naszej Sekcji w KIK-u rozpoczynamy
17.10.2014 roku o godzinie 16.00. Zapraszamy członków
Sekcji i sympatyków międzynarodowego języka esperanto.
Bohdan Wasilewski - Kierownik Sekcji



SEKCJA MAŁŻEŃSKA
Poradnia
rodzinna
wznowiła
swoją
działalność
po wakacjach.
Więcej informacji na www.studnia.waw.pl
Magdalena Wicher
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ŚWIADKOWIE POKOJU
Od września w Klubie odbywają się wyjątkowe spotkania
warsztatowe w ramach projektu „Świadkowie Pokoju”.
Uczestnicy poznają niezwykłą historię osób szczególnie
zasłużonych dla pokoju, ale najczęściej pomijanych
w podręcznikach do historii. Chcemy, by życiorysy
ks. Władysława Korniłowicza, Stanisławy Grabskiej,
Stefana Swieżawskiego i Karola Konińskiego były nie
tylko obiektem badań i pretekstem do zdobywania nowych
umiejętności uczestników projektu, ale i źródłem inspiracji.
Tych z Państwa, którzy chcieliby się dopisać, prosimy
o kontakt
mailowy:
swiadkowie@kik.waw.pl
lub telefoniczny: 22 827-39-39
Jan Murawski



MAM POMYSŁ 2014
Konkurs na projekty młodzieżowe nadal trwa! Zostały
tylko 3 miesiące na zgłoszenie i realizację wymyślonych
pomysłów. Przypominamy zasady: grupa (minimum 3osobowa) młodzieży w wieku gimnazjalnym lub licealnym
wymyśla co chciałaby zrobić. Proponujemy trzy kierunki
działań: 1) coś, co możemy wspólnie zrobić dla innych
(młodszych, starszych, rówieśników, rodzeństwa...);
2) coś, dzięki czemu zyskamy nowe umiejętności i wiedzę,
którą potem zaprezentujemy innym (np. warsztaty
pantomimy zakończone przedstawieniem); 3) coś, co jest
związane z Warszawą: np. jej uatrakcyjnieniem. Działanie
musi odbywać się w Warszawie i zakończyć do 15 grudnia
2014. Cały pomysł trzeba opisać na formularzu dostępnym
w KIK-u i złożyć do Sekretariatu jak najszybciej!
Najciekawsze projekty będą sfinansowane w 100%,
ale trzeba się spieszyć, bo pula funduszy topnieje
z miesiąca na miesiąc. Na razie środki jeszcze są, więc
zapraszamy.
Więcej informacji na: mampomysl2014.wordpress.com,
pod mailem mampomysl@kik.waw.pl oraz pod
telefonem 22 827-39-39.
Helena Oblicka, Feliks Tuszko, Marysia Piotrowska
Projekt "Mam Pomysł 2014"
ze środków m.st. Warszawy.

sfinansowany

jest



AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
Od października 2014 rozpoczynamy nowy Rok
Akademicki. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami
oferty oraz zasadami rekrutacji. Dnia 15. października 2014
(środa) o godz. 17.30 w KIK-u odbędzie Inauguracja
roku akademickiego 2014/2015, która rozpocznie się
WYKŁADEM pt. „Ekumenizm – od rozpadu do jedności”,
wygłoszonym przez red. Mikołaja Foksa. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.
Nasza tegoroczna OFERTA obejmuje:
1) Warsztaty „Zabawy fotograficzne”: zajęcia
polegające
na
eksperymentowaniu
z
metodami
fotograficznymi, rozwijające kreatywność oraz uczące
wykorzystywać różnorodne narzędzia i techniki do
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tworzenia inspirujących prac. Uczestnicy są proszeni
o przynoszenie własnych aparatów fotograficznych.
Co drugi wtorek, w godzinach 16.30-18.30, prowadzący:
Tomasz Kaczor. Pierwsze zajęcia odbędą się
21 października w dużej sali w KIK-u.
2) Warsztaty „Informatyka dla początkujących”:
zajęcia z obsługi komputera na poziomie podstawowym
oraz z nauki korzystania z programów do edycji tekstu
i obrazu. Szczegółowy program zajęć będzie uzgodniony
z uczestnikami na pierwszych zajęciach. Uczestnicy mogą
(ale nie muszą) przynosić własne laptopy. Co drugi wtorek,
prowadzący: Marek Rey. Pierwsze zajęcia odbędą się
21 października na „antresoli” w KIK-u. Godziny dla
poszczególnych grup:
Poziom „0” – brak znajomości komputera, godz. 16.30;
Poziom „1” – dla umiejących obsługiwać klawiaturę
i myszkę, godz. 17.30 oraz 18.30.
3) Warsztaty „Komunikacja Internetowa”: zajęcia
rozwijające umiejętność obsługi komputera oraz polegające
na oswojeniu się z Internetem jako narzędziem służącym
do komunikacji oraz do wyszukiwania różnorodnych
informacji. Szczegółowy program zajęć będzie uzgodniony
z uczestnikami na pierwszych zajęciach. Uczestnicy mogą
(ale nie muszą) przynosić własne laptopy. Co drugi wtorek,
prowadzący: Marek Rey. Pierwsze zajęcia odbędą się
28 października na „antresoli” w KIK-u. godziny dla
poszczególnych grup:
Poziom „2” – dla znających podstawy programów
do edycji tekstu (MS Word), godz. 16.30 oraz 17.30;
Poziom „3” – dla osób aktywnie używających komputera
na co dzień, godz. 18.30.
4) Cotygodniowe wykłady: wykłady będą łączyły się
w cykle dotyczące różnych tematów. Wykłady mają
charakter otwarty - zapraszamy wszystkich chętnych
w każdym wieku. Będą odbywały się zawsze w środy
o godz. 17.30 w dużej sali KIK-u.
Pierwszy cykl to „Prawosławie”. Teraz, kiedy oczy całej
Europy i świata z powodu trudnych wydarzeń politycznych
zwrócone są na kraje Wschodu, chcemy pochylić się nad
tym, co nasz bliski Wschód nam daje i czym nas zachwyca:
nad tajemnicą liturgii, nad bogactwem sztuki, nad głębią
rozumienia i postrzegania świata przez pryzmat teologii
i symboli. Poruszymy też tematy trudne, związane
z rozpadem chrześcijaństwa i historią pokazującą
nieumiejętność dialogu. Myślą przewodnią cyklu będzie
jednak poszukiwanie tego, co nas łączy i wspólne
poznawanie tego, czym się możemy nawzajem wzbogacać.
Dlatego na początku i na końcu cyklu będziemy sobie
zadawać pytanie o ekumenizm i szanse na ponowne
zjednoczenie chrześcijaństwa.
W ramach cyklu zapraszamy na następujące wykłady:
15. października: „Ekumenizm – od rozpadu do jedności”
(wykład inauguracyjny), red. Mikołaj Foks
22. października: „Jedność i podział”, ks. Henryk Paprocki
29. października: „Teologia i liturgia”, ks. Henryk Paprocki
05. listopada: „Prawosławie a katolicyzm – historia
rozłamu”, ks. Michał Janocha
12. listopada – wykładu nie będzie z racji bliskiego Święta
Niepodległości
19. listopada: „Prawosławie a inne Kościoły Wschodnie”,
ks. Michał Janocha
26. listopada: „Prawosławie a katolicyzm. Próby
i perspektywy pojednania”, ks. Michał Janocha
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03. grudnia: „Teologia ikony”, ks. Michał Janocha
10. grudnia: „Sztuka tradycji bizantyjskiej”, ks. Michał
Janocha
17 – 31. grudnia – wykładów nie będzie z racji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Zasady REKRUTACJI:
Rekrutacja na warsztaty zaczyna się od ŚRODY,
8 października 2014, o godz. 11.00 w Sekretariacie
KIK-u. Nasza oferta jest skierowana dla osób 60+.
Warsztaty objęte są limitem miejsc. Można zapisać się
tylko na jeden wybrany kurs. Wszystkie warsztaty są
bezpłatne, ale przy trzeciej nieobecności następuje
skreślenie z listy i zaproszenie do udziału osoby z listy
rezerwowej: dlatego prosimy o przemyślane decyzje.
Zapisać można się osobiście w Sekretariacie Klubu. Można
też dokonać telefonicznej rezerwacji na wybrane zajęcia na
dwa dni robocze, ale w przeciągu tych dni trzeba
rezerwację
odebrać
osobiście
w
Sekretariacie.
W przeciwnym razie będzie ona anulowana. Osoby, które
nie dostaną się na zajęcia będą zapisane na listę rezerwową
w kolejności zgłoszeń. Rekrutacja dotyczy tylko zajęć
warsztatowych (fotografia, komputery) – wykłady są
otwarte. Można na nie zapraszać znajomych w każdym
wieku i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać.
Informacje o aktualnych cyklach wykładowych są dostępne
na osobnych ulotkach, a także w Sekretariacie KIK oraz
podczas każdego z wykładów.
Ewentualne pytania prosimy kierować do Sekretariatu
KIK: 22 827 39 39 lub mailowo na adres:
akademia@kik.waw.pl
Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK 20132016” jest współfinansowane ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy.
Maria Piotrowska, Witold Kunicki-Goldfinger



PROJEKT POST-TURYSTA
Projekt post-turysta.pl – największa polska inicjatywa
w dziedzinie promowania odpowiedzialnej turystyki –
istnieje już od roku i ma na celu promowanie
odpowiedzialnego oraz zrównoważonego podróżowania
i poszerzenie świadomości polskich turystów z zakresu
globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji
zachowań turystycznych. Tegoroczna edycja projektu jest
kontynuacją szkoleń z 2013 roku, które do tej pory
odbywały się wyłącznie w stolicy. Jednak w tym roku, przy
współpracy z renomowanymi lokalnymi instytucjami,
postanowiliśmy przeprowadzić 16 szkoleń w 8 mniejszych
miejscowościach. 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 wysokiej jakości 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 będą
świadomi 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
Maria Złonkiewicz, Paweł Cywiński

Projekt post-turysta.pl jest współfinansowany w ramach
programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w 2013 i 2014 roku.



KONKURS STYPENDIALNY
Wszystkich uczniów i studentów zapraszamy do składania
wniosków
o
stypendia
WTAJEMNICZENIA,
KREATYWNOŚCI
oraz
CODZIENNOŚCI,
przyznawanych w ramach Funduszu Stypendialnego KIK.
Wnioski można składać od 1 do 31 października 2014 r.
pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone do 15 listopada. W tej edycji konkursu
Komisja Stypendialna będzie przyznawała stypendia
w wysokości od 2000 do 6000 złotych przede wszystkim
na rzecz projektów uwzględniających następujące
Priorytety:
1. Priorytet Historii – wspierający projekty, które dotyczą
historii KIK, w związku z jubileuszem Klubu
przypadającym w przyszłym roku;
2. Priorytet Demokratyczny – wspierający projekty
dotyczące przemian demokratycznych na Ukrainie
i budowania porozumienia polsko-ukraińskiego.
Formularze wniosków stypendialnych oraz szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie internetowej
www.stypendia.kik.waw.pl lub uzyskać w Sekretariacie
Klubu. W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt
przez
Sekretariat
lub
mailem
na
adres:
fundusz.stypendialny@kik.waw.pl.
Komisja Stypendialna: Julia Rościszewska, Dżemila
Sulkiewicz – Nowicka, Joanna Święcicka, Elżbieta
Ziołkowska, Piotr Kawiak, Jan Murawski
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WARSZAWSKI KLUB
„TYGODNIKA POWSZECHNEGO”

Świętego, proboszcz powierzył czytanie wszystkich
tekstów liturgii słowa naszym dzieciom-gościom.
Pobyt w gościnnym Grabowcu uwieczniony został
na licznych fotografiach.

Zapraszamy na październikowe spotkanie Klubu
"Tygodnika Powszechnego". Naszym gościem będzie
Zbigniew Nosowski - redaktor naczelny kwartalnika
"Więź" i autor książki "Krytyczna wierność. Jakiego
katolicyzmu
Polacy
potrzebują".
Z
redaktorem
Zbigniewem Nosowskim będziemy rozmawiać o polskim
katolicyzmie - o jego różnorodności, bogactwie,
słabościach i koniecznych przemianach.
Spotkanie odbędzie się 9 października o godz. 19:00
w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej.
Anna Rygielska



KOMUNIKAT FUNDACJI
IM. KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA
Nasza Fundacja przy współpracy z Zespołem Szkół im.
Henryka Sienkiewicza i wójtem gminy w Grabowcu,
a także z Politechniką Warszawską i przy wsparciu
indywidualnych darczyńców, zorganizowała latem
bieżącego roku pobyt w naszym kraju dzieci polskich
z Litwy. Przyjechało do nas autokarem osiemnaścioro
dzieci z dwoma nauczycielkami: panią Anną Radewicz
i panią Galiną Zaciszko.

W Polsce goście przebywali w Grabowcu, gdzie Dyrektor
Zespołu Szkół Pani Elżbieta Widyma zorganizowała dla
nich bogaty program pobytu, obejmujący wiele imprez.
Były to przede wszystkim spotkania z polskimi
rówieśnikami, zabawy integracyjne, wycieczki w piękne
okolice Roztocza – do Krasnobrodu, Szczebrzeszyna,
Zwierzyńca, Hetmańskiego Grodu, Zamościa oraz Lublina.
Z gośćmi spotkał się także starosta zamojski pan Henryk
Mateja, który miał również wymierny udział
w urozmaiceniu dzieciom pobytu w Polsce. Odbył się także
koncert zespołu wokalno-instrumentalnego przygotowany
specjalnie dla dzieci z Litwy przez nauczyciela muzyki
pana Karola Chilewicza. Dzieci witał również proboszcz
parafii świętego Mikołaja w Grabowcu ksiądz dziekan
Zygmunt Żółkiewski, wyrażając ogromną radość z ich
przyjazdu. Wzruszony wysłuchał wierszy Marii
Konopnickiej i Jana Brzechwy, które pięknie recytowały
dwie dziewczynki spośród goszczącej grupy. Zaś w czasie
Mszy Świętej, odprawionej w dniu Zesłania Ducha

Następnie obdarowane licznymi podarkami dzieci
przyjechały do Warszawy. Miasto pokazał im nasz
niestrudzony wolontariusz pan Ludwik Pawłowski.
Warszawa zrobiła na przybyłych dzieciach duże wrażenie,
ale największe emocje wzbudziło metro, które nasi goście
widzieli po raz pierwszy.
Utrudzonych, lecz bardzo zadowolonych gości, Ludwik
Pawłowski przywiózł na Politechnikę Warszawską, gdzie
w Sali Senatu PW przywitał ich Prorektor prof. dr. hab.
Władysław Wieczorek. Na spotkaniu obecni także byli
Przewodniczący Z.Z. „Solidarność” PW pan Stanisław
Jezierski, senior Archikonfraterni Literackiej pan Jan
Szymczyk oraz senator PW pan Tadeusz Palimąka. Przybył
również cały Zarząd Fundacji z Prezes Jadwigą
Hermaszewską oraz Zofia Czerwonowska, mgr Irena
Olkowicz-Paprocka i dr Krzysztof Radlicz. W uroczystym
przemówieniu Prorektor namawiał dzieci do podjęcia
w przyszłości studiów na Politechnice Warszawskiej.
Po oficjalnym spotkaniu goście zaproszeni zostali
na pyszny obiad, a następnie do salki komputerowej, gdzie
czekali na nich studenci Politechniki Warszawskiej
ze specjalnie przygotowanym programem. Na pożegnanie
Zarząd Fundacji wręczył miłym gościom upominki
i pamiątki z pobytu w Polsce.
Wszystkim Państwu, którzy pomogli nam zorganizować
pobyt w Polsce naszych młodych Rodaków z Litwy,
sprawić im tyle niespodzianek i przysporzyć tylu wrażeń,
Zarząd Fundacji im. Księdza Stefana Niedzielaka składa
Najserdeczniejsze podziękowania.
Zarząd Fundacji im. Księdza Stefana Niedzielaka


ODSŁONIĘCIE TABLICY INFORMACYJNEJ
i ZWIEDZANIE WYSTAWY
Środa, 29 października 2014 r.
godz. 17.00 – odsłonięcie tablicy miejskiej na kamienicy
przy ul. Kopernika 34, z informacją o dawnej siedzibie
KIK-u i WIĘZI;
godz. 18.00 – środowiskowe (dla KIK i WIĘZI)
zwiedzanie wystawy w Pałacu Prezydenckim poświęconej
Tadeuszowi Mazowieckiemu – zgłoszenia w sekretariacie
KIK do 27.10.2014, decyduje kolejność zgłoszeń.

