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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, 
 

Po bolesnych wydarzeniach w czasie 

wakacyjnym – o czym więcej piszemy w  

Informatorze – zaczynamy nowy rok 

pracy Klubu. 

To będzie bardzo intensywny czas, bo 

nagromadziło się wiele bardzo ważnych 

wydarzeń. O kilku z nich chciałabym 

napisać: 

50. rocznica zakończenia II Soboru 

Watykańskiego, również rocznica 

wystosowania brzemiennego w dobre 

skutki listu biskupów polskich do 

biskupów niemieckich, 60-te urodziny 

naszego Klubu oraz przygotowanie się 

do przyjęcia naszych bliźnich, którzy 

uciekają przed wojną i biedą, szukając 

pomocy. Szczególnie ten ostatni z 

wymienionych przeze mnie punktów jest 

ważny, gdyż jest odpowiedzią na 

wezwanie Ojca Świętego Franciszka, a 

przede wszystkim jest odpowiedzią na 

wezwanie Jezusa, który inaczej powie: 

byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie, 

byłem przybyszem, a nie przyjęliście 

mnie.  

Rozpoczynający się rok będzie też 

czasem przygotowań do Światowych Dni 

Młodzieży i do spotkania z papieżem, 

którego nauczanie powinniśmy 

poznawać nie poprzestając na 

medialnych sensacjach. Wydaje mi się, 

że dobre zrozumienie słów papieża i jego 

wypowiedzi przyniesie każdemu nadzieję 

i pomoże angażować się w zmienianie 

świata. 

Do zobaczenia 4 października o 12.30 na 

Mszy świętej inaugurującej naszą pracę i 

24 października na uroczystościach 

urodzinowych Klubu, z racji których – 

już po raz X – zostanie wręczona 

nagroda PONTIFICI – Budowniczemu 

Mostów. 

Joanna Święcicka 

 

 

Niedziela, 4 października, godz. 12.30, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

  

MSZA ŚWIĘTA 
Inaugurująca nowy rok działalności Klubu Inteligencji Katolickiej 

 

Wtorek, 13 października, godzina 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

 

„MOJA TOŻSAMOŚĆ POLSKA, ŻYDOWSKA, IZRAELSKA” 

spotkanie z  

Haliną Birenbaum – byłą więźniarką Auschwitz-Birkenau 

 

prowadzenie: dr Piotr M. A. Cywiński – dyrektor Muzeum Auschwitz-

Birkenau, członek Zarządu KIK 

 

Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK, godz. 17.30: 
 

WYKŁAD INAUGURACYJNY 
„Kosmiczne fascynacje” 

14 października, dr Krzysztof Ziołkowski – wiceprezes KIK, astronom 
 

CYKL „MIGRACJE” 
„Kierunek Europa – postkolonialne migracje do Europy na przykładzie 

Wielkiej Brytanii” 

21 października (g.17.00!), Bartłomiej Szołajski – orientalista 

 

„Skąd przybywam - sytuacja społeczno-polityczna w Syrii w ostatnich latach”  

28 października, dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk - Zakład Islamu 

Europejskiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Czwartek, 29 października, godzina 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

 

 „JAN PAWEŁ II – NIEODCZYTANY?” 

Recepcja papieskiego nauczania o rodzinie w trakcie Synodu nt. rodziny. 

 

w dyskusji udział wezmą: 

ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki - profesor etyki, kierownik Katedry Etyki 

KUL, pisarz i poeta 

ks. dr Robert Skrzypczak - doktor teologii dogmatycznej, psycholog, 

duszpasterz akademicki, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym 

i w seminarium duchownym w Warszawie. 

 

prowadzenie: Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika „WIĘŹ”
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 


18.10. niedziela 

godzina 9.40 

Spotkania „Kredkami do Nieba” – zaprasza Sekcja Rodzin 

ul. Piwna 9/11 

05.10. poniedziałek  

godz. 18.00 

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni ewangelicko-reformowanej – Zaprasza Starszy 

Ekumenista 

al. Solidarności 74 

18.10. niedziela 

godz. 11.00  
Msza Święta Klubowa  

ul. Piwna 9/11 

29.10. czwartek  

godz. 18.00  

Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka 

ul. Piwna 9/11  
 

 

Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00,  

Księgowość czynna jest we wtorek w godz. 13.00-18.00, a w poniedziałek oraz od środę i czwartek w 

godz. 12.00-16.00 
 

Obsługę prawną Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zapewnia Kancelaria adwokacka 

Zofii Józefowicz-Paszewskiej. Dziękujemy! 

 

 

 

 

 

DYŻURY SEKCJI 

 

SEKCJA DZIEŃ GODZINA SALA 

 

Sekcja Rodzin 

 

poniedziałek 

wtorek, czwartek 
Karolina Bielecka-Komosa 

poniedziałek 
Krystyna Sieroszewska 

17.00-21.00 

13.00-17.00 
 

18.30-19.30 

POKÓJ SR 

Sekcja Wschodnioeuropejska środa 12.00-16.00 POKÓJ SR 

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 

Fundacja ks. S. Niedzielaka poniedziałek 11.00-15.00 MAŁA SALA 

Prawnik  

mec. Teresa Zwięglińska 
czwartek 

po wcześniejszym umówieniu 
12.00-13.00 ANTRESOLA 

Sekcja Ewangelijna trzecia środa miesiąca 17.00-18.30 DUŻA SALA 

Sekcja Polsko-Niemiecka 

piątek  

A. Grzegorczyk 0-501.836.898 

H. Rudzka 0-605.073.091 
W. Szczycińska 0-691.616.725 

18.00-20.00 DUŻA SALA  
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 


 

Podczas wakacyjnej wyprawy w góry 

zginęła w tragicznym wypadku 

 

ŚP 

Małgosia Dederko 
 

członek młodzieżowej grupy Sekcji Rodzin 

Klubu Inteligencji Katolickiej. 

 

Wstrząśnięci Jej śmiercią łączymy się w bólu z 

 

Rodziną Małgosi, 

Jej Bliskimi i Przyjaciółmi 
 

Jesteśmy Pewni, że dobry Bóg  

otacza Ją najczulszą opieką w niebie,  

gdzie spotkamy się z Nią, gdy On nas do siebie wezwie. 

 

Zarząd, Sekcja Rodzin, i wszyscy członkowie 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, 
 

Od  kilku już tygodni przeżywamy jako wspólnota 

Sekcji Rodzin i Klubu śmierć ś.p. Małgosi Dederko.  
 

Małgosia zginęła w Rumunii, podczas wakacyjnego obozu 

wędrownego grupy Avellanów. Było to pierwsze 

tak tragiczne zdarzenie w pięćdziesięcioletniej historii 

obozów organizowanych w KIK-u. 
 

Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wypadku 

sekretarz Klubu Jakub Kiersnowski powołał zespół, 

który wspierał kadrę, a także zajął się zorganizowaniem 

powrotu grupy do Polski, poinformowaniem rodziców z tej 

grupy, znalezieniem pomocy psychologicznej, pomocą 

Rodzinie Małgosi w załatwianiu spraw formalnych 

i przygotowaniu pogrzebu.  
 

W tych trudnych dniach towarzyszyło nam poczucie 

wzajemnej troski i życzliwości, poczucie wspólnoty 

i atmosfera modlitwy. Wielu członków Klubu 

dowiedziawszy się o tym tragicznym wydarzeniu zgłosiło 

gotowość pomocy. Dziękujemy im wszystkim za otwarte 

serca i wsparcie, a szczególnie Agnieszce i Bartkowi 

Ziołkowskim, którzy podjęli się udzielenia pomocy 

psychologicznej Rodzinie, kadrze i całej grupie. 

Dziękujemy również naszym księżom za ich opiekę 

nad Rodziną Małgosi i czas poświęcony wszystkim 

potrzebującym wsparcia. 
 

Na podstawie rozmowy z kadrą przeprowadzonej 

po powrocie grupy z Rumunii, a także w oparciu 

o informacje zebrane od innych osób, przedstawiciele 

zarządów KIK i Sekcji Rodzin (Joanna Święcicka, 
Jakub Kiersnowski i Rafał Świeżak) stwierdzili, że kadra 

bardzo starannie przygotowała obóz, a w jego trakcie 

przestrzegała zasad bezpieczeństwa i podejmowała 

odpowiedzialne decyzje. W skrajnie trudnej sytuacji, kiedy 

doszło do wypadku, zachowała się bardzo odważnie 

i dojrzale.  
 

Z naszych wstępnych ustaleń wynika także, że nie doszło 

do naruszenia prawa. Odpowiednie rumuńskie władze 

stwierdziły, że był to nieszczęśliwy wypadek. Czekamy 

na ustalenia w tej sprawie prokuratury w Polsce, 

którą zgodnie z wymaganiami poinformowaliśmy 

o wypadku. Zarządy KIK i SR podjęły się gruntownego 

przeglądu wszelkich procedur i standardów wyjazdowych 

(dotyczących wszystkich sekcji), które mogą wpłynąć 

na poprawę bezpieczeństwa uczestników. W tej sprawie 

będziemy się konsultować z ekspertami wewnętrznymi 

(członkowie KIK) oraz zewnętrznymi. 
 

Pogrzeb Małgosi odbył się 28 sierpnia. Mimo wakacji 

uczestniczyło w nim bardzo wiele osób. Ksiądz Andrzej 

mówił podczas Mszy Świętej o tym, że wszyscy cierpimy 

z powodu śmierci Małgosi, ale powinniśmy mieć nadzieję, 

że z tego tragicznego zdarzenia, dzięki Bożej łasce, może 

wypłynąć wiele dobra. I sam jest świadkiem, że to dobro 

już się dzieje.  
 

Pamiętajmy o modlitwie za Małgosię, za Jej Rodzinę 

i przyjaciół z grupy Avellanów, módlmy się też o ducha 

jedności, wzajemnej miłości i szacunku dla całej naszej 

klubowej wspólnoty. 
 

Z wyrazami szacunku  
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej 

Zarząd Sekcji Rodzin KIK  
 


 

Przyjaciele, Członkowie Klubu, Szanowni Państwo, 
 

Po raz pierwszy od 60 lat w naszej wspólnocie Klubowej 

doszło do wielkiej tragedii: w czasie wakacji, na obozie 

Sekcji Rodzin w górach Rumunii, zginęła Małgosia 

Dederko, dziewczynka z grupy Avellanów. 
   

Jej śmierć, która była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, 

pokazała nam wszystkim jak kruche jest życie. 

Nieszczęśliwe wypadki niestety się zdarzają, czytamy 

o nich, ale kiedy nie dotyczą bezpośrednio nas i naszych 

bliskich, zdają się nam odległe. Tym razem nieszczęście 

dotknęło bliską nam rodzinę Małgosi, ale też kadrę 

i członków grupy Avellanów, całą Sekcję Rodzin i całą 

naszą wspólnotę. 
 

Każda niespodziewana śmierć, zwłaszcza kogoś bliskiego, 

zwłaszcza kogoś tak młodego, stawia przed bliskimi 

pytanie: czy możemy coś zrobić dla tego, kto odszedł? 

Co zrobić dla tego, którego życie zostało tak wcześnie 

przerwane? Otóż wydaje mi się, że jedyną rzeczą, którą 

możemy zrobić, to starać się w intencji Małgosi budować 

dobro, zmieniać na lepszą naszą wspólnotę i dobrze czynić 

w imieniu Małgosi. To będzie tak, jakby to dobro, które 

uda nam się utworzyć, było dziełem Małgosi, która 

przecież swoimi rękami nic już zrobić nie może, lecz może 

działać poprzez nas. 
 

W życiu każdego z nas zdarza się, że stajemy nagle 

w obliczu próby, do której nie mogliśmy się przygotować. 

I musimy zdawać egzamin, chociaż nie szykowaliśmy się 

do tego. Różnie to wychodzi. W tym przypadku kadra 
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grupy Avellanów, Zosia, Zuzia i Jędrek, zdała wzorowo 

ten trudny egzamin i weszła w dorosłość szybciej niż wielu 

ich rówieśników. Pomyślmy o nich z podziwem 

i wdzięcznością. 
 

Ważne jest, aby zrobić wszystko, by w przyszłości 

zabezpieczać się przed wypadkami, ale przecież wszyscy 

spośród Was, którzy pamiętają te dawne obozy 

Sekcji Rodzin, które w trudnych czasach PRL-u działały 

na zasadzie zaufania do „bożej opieki”, wiedzą, jak wiele 

się już zmieniło na lepsze, jak bardzo staramy się 

zabezpieczać przed niespodziewanymi wypadkami. 

Jednak nigdy wszystkiego nie da się przewidzieć. 
 

Niech ten tragiczny wypadek uświadomi nam, jak ważna 

jest wspólnota, bo właśnie wspólnota pozwala pokonać 

trudności, które w pojedynkę są nie do przejścia. 
 

Z wyrazami szacunku 

Joanna Święcicka – prezes KIK 

 

 


 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  

Z KLUBEM INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  
 
Szanowni Państwo! 
 

Jak pewnie wiecie w przyszłym roku w Polsce odbędą się 

Światowe Dni Młodzieży. W dniach 20-25 lipca młodzi 

pielgrzymi z wielu krajów będą przebywać w różnych 

polskich diecezjach, by potem pojechać do Krakowa i tam 

pozostać aż do 31 lipca. 
 

Przed wakacjami informowaliśmy, że KIK chce 

zaangażować się w przyjęcie pielgrzymów podczas ich 

pobytu w Warszawie na zasadach przyjętych dla parafii, 

tzn. że członkowie Klubu będą gościć pielgrzymów 

w swoich domach oraz pomagać organizować pobyt 

młodych w naszej diecezji. W czerwcu zbieraliśmy 

deklaracje, kto z naszego środowiska może przyjąć 

pielgrzymów – dziękujemy Państwu za zgłoszenia. 

Ponownie zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy 

mogą przyjąć pielgrzymów w swoich domach o wysłanie 

maila na adres sdm@kik.waw.pl i napisanie w nim ile osób 

mogliby przyjąć oraz o określenie w jakiej dzielnicy 

mieszkają. 
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do środy 7 października. 

W niedzielę 11 października o godz. 12:30 zapraszamy 

na spotkanie w salce klasztornej przy kościele św. Marcina, 

na którym opowiemy jak będzie wyglądał pobyt młodych 

pielgrzymów w Warszawie i czego będziemy oczekiwać 

od osób, które zadeklarują chęć przyjęcia pielgrzymów 

w domach. 

 

 
Pozdrawiamy serdecznie 

ks. Tomek Łukasiuk,  

Janek Murawski,  
Jacek Przeciszewski 








 

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU  

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

Drodzy słuchacze, 
W październiku rozpoczynamy nowy rok akademicki 

naszej Akademii. Zachęcamy do zapoznania się  

z szczegółami oferty oraz zasadami rekrutacji.  

 

NASZA TEGOROCZNA OFERTA OBEJMUJE: 
 

1) Wykłady Otwarte: Wykłady będą łączyły się w cykle 

tematyczne dotyczące różnych dyscyplin. Pierwszy cykl 

rozpocznie się 14 października. Wykłady mają charakter 

otwarty, zapraszamy na nie wszystkich chętnych 

(bez względu na wiek). Wykłady będą odbywały się 

w środy o godz. 17.30 w dużej sali KIK-u. 
 

Nowy rok akademicki rozpoczniemy cyklem wykładów 

dotyczących migracji. Chcielibyśmy zastanowić się, 

jakie są przyczyny wędrówek ludzi do Europy, nie tylko 

współcześnie, ale również z perspektywy historycznej. 

Dzięki czemu będziemy mogli poznać czynniki, zarówno 

„wciągające” do Europy, jak i czynniki „wypychające”  

z różnych regionów. Początkowy wykład będzie dotyczył 

migracji do Europy po II Wojnie Światowej 

(przede wszystkim na skutek upadku systemu 

kolonialnego). Dowiemy się dzięki temu między innymi, 

w jaki sposób Europa Zachodnia przyciągnęła, tak wielu 

ludzi z różnych regionów, dlaczego migranci wybierali 

dany kraj (np. Wielką Brytanię). Drugi wykład z cyklu 

będzie dotyczył współczesnej sytuacji gospodarczo-

politycznej w obszarze Bliskiego Wschodu, głównie Syrii. 

Dzięki czemu poznamy współczesne czynniki 

"wypychające" ludzi z tego regionu. Trzeci wykład będzie 

dotyczył podobnego zagadnienia, ale skupi się przede 

wszystkim na migracji z Erytrei, która jest obecnie drugą 

co do liczebności migracją do Europy. Cały cykl ma 

posłużyć zgłębieniu problemu migracji, poznaniu pewnych 

mechanizmów wędrówki ludzi, jak i czynników 

wspierających ją.  
 

2) Warsztaty „Zabawy fotograficzne”: cotygodniowe 

zajęcia polegające na eksperymentowaniu z metodami 

fotograficznymi, rozwijające kreatywność oraz uczące 

wykorzystywać różnorodne narzędzia i techniki  

do tworzenia inspirujących prac. Uczestnicy są proszeni  

o przynoszenie własnych aparatów fotograficznych. 

Co drugi wtorek, godz. 13.30-15.30. Pierwsze zajęcia 

odbędą się 3 listopada. 
 

3) Warsztaty „Informatyka dla początkujących”: 

zajęcia z obsługi komputera na poziomie podstawowym 

oraz z nauki korzystania z programów do edycji tekstu.  

W programie także integrowanie z komputerem urządzeń 

typu: aparat cyfrowy, drukarka, skaner, pamięć przenośna. 

Szczegółowy program zajęć będzie uzgodniony 

z uczestnikami na pierwszych zajęciach. Uczestnicy mogą 

przynosić własne laptopy. W tym roku również ruszy grupa 

„0” – dla tych, którzy chcą się nauczyć obsługi komputera 

całkowicie od początku. Co drugi wtorek, godziny dla 

poszczególnych grup: 16.30, 17.30, 18.30. Pierwsze zajęcia 

odbędą się 20 października. 
 

mailto:sdm@kik.waw.pl
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4) Warsztaty „Komunikacja Internetowa”: zajęcia 

polegające na oswojeniu się z Internetem jako narzędziem 

służącym do komunikacji społecznej oraz do wyszukiwania 

różnorodnych informacji. W programie również obsługa 

podstawowych programów do edycji tekstów. 

Szczegółowy program zajęć będzie uzgodniony  

z uczestnikami na pierwszych zajęciach. Uczestnicy mogą 

przynosić własne laptopy. Co drugi wtorek, godziny dla 

poszczególnych grup: 16.30, 17.30, 18.30. Pierwsze zajęcia 

odbędą się 27 października. 
 

ZASADY REKRUTACJI 
Nasza oferta skierowana jest dla osób 50+. 
 

1) Rekrutacja na warsztaty: Wszystkie warsztaty  

są bezpłatne, ale można zapisać się tylko na jeden wybrany 

kurs. Warsztaty objęte są limitem miejsc – do 15 osób. 
  

Rekrutacja na warsztaty zaczyna się od środy, 

14 października 2015, g. 14.00 w Sekretariacie KIK. 
 

Zapisów można dokonać osobiście w Sekretariacie Klubu. 

Istnieje możliwość wstępnej rezerwacji miejsc od godz. 

16.00 w dniu zapisów. Jednak w ciągu dwóch dni 

roboczych należy przyjść osobiście do Klubu i dokonać 

zapisu. W przeciwnym razie będzie ona anulowana.  

W przypadku braku miejsc istnieje możliwość zapisania się 

na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się któregoś  

z miejsc, poinformujemy daną osobę o możliwości 

uczęszczania na zajęcia.  
 

2) Wykłady: Na wykłady nie trzeba się zapisywać. 

Zapraszamy jednak do zapisywania się na listę mailingową. 

W ten sposób będą Państwo informowani na bieżąco  

o planowanych wykładach i ewentualnych zmianach. 

Wykłady mają charakter otwarty – są one skierowane 

zarówno do słuchaczy naszej Akademii jak i innych osób, 

również niezależnie od wieku.  
 

Ewentualne pytania prosimy kierować do 

Sekretariatu KIK: tel. 22 827 39 39; 

lub wysyłać wiadomość na adres: akademia@kik.waw.pl 

Krzysztof Sawicki, 

Witold Kunicki-Goldfinger 
 

Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-

2016” jest współfinansowane ze środków Miasta 

Stołecznego Warszawy. 
  




 

MAM POMYSŁ 2015-2016 
 

Konkurs Mam Pomysł powraca po wakacjach! Czekamy 

na zgłoszenia od grup SR, klas, przyjaciół. Wszystkich, 

którzy chcieliby działać, zrobić coś dla innych, rozwijać 

własne umiejętności. Pomysły mogą być długoterminowe 

albo trwać tylko jeden dzień – wszystko zależy 

od pomysłodawców.  

Konkurs Mam Pomysł skierowany jest do uczniów 

gimnazjów i liceów. Dzięki dofinansowaniu zdobytemu 

w konkursie mogą oni zrealizować wymyślony wcześniej 

projekt. Najlepiej, gdyby spełniał któryś z poniższych 

warunków: był skierowany do innych, uatrakcyjniał 

przestrzeń miejską (promował Warszawę) lub skupiał się 

na zdobyciu przez jego uczestników umiejętności, które 

później zostaną twórczo wykorzystane. Na zgłoszenia 

czekamy do piątego dnia każdego miesiąca. Więcej 

informacji na stronie mampomyslkik.wordpress.com i 

na stronie na Facebooku: www.facebook.com/mampomysl. 

Pytania można kierować na adres: 

mampomysl@kik.waw.pl 

Alicja Budzyńska





 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT 

„ŚWIADKOWIE POKOJU” 
 

We wrześniu zakończył się dwuletni międzynarodowy 

projekt "Świadkowie pokoju" finansowany ze środków 

uzyskanych z Komisji Europejskiej w ramach programu 

"Uczenie się przez całe życie". 

Uczestnicy projektu podzieleni na 4 zespoły zbierali 

informacje i na różne sposoby badali biografie czterech 

mało znanych „cichych bohaterów”: Stanisławy Grabskiej, 

ks. Władysława Korniłowicza, prof. Stefana 

Swieżawskiego oraz pisarza Karola Ludwika Konińskiego. 

Starali się poznać historie tych wyjątkowych osób i ich 

postaw wobec wojny i zła. 

Ze szczegółami projektu, notami biograficznymi świadków 

pokoju osoby zainteresowane mogą zapoznać się na stronie 

internetowej www.swiadkowie.weebly.com. 

W siedzibie KIK można też przeczytać publikację 

podsumowującą projekt. 

Jan Murawski 





 

KOMUNIKAT SEKCJI 

WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ 
 

Lato dla nas to pasmo wielu ciekawych wydarzeń, które 

mają realizować naszą misję pomocy i współpracy  

z krajami Europy Wschodniej. Staraliśmy się przedstawić 

je w skrócie: 
 

1. KIK na Białorusi  
W czasie wakacji udało nam się przeprowadzić w czterech 

miastach na Białorusi 4 sesje szkoleniowe z umiejętności 

miękkich – komunikacji, rozwiązywania konfliktów, 

ról w grupie i pracy w grupie, w których wzięło udział  

55 osób. Zaangażowanych było ponad 14 białoruskich 

wolontariuszy! Była to kontynuacja kaskadowego projektu 

z maja tego roku, który odbył się w Warszawie. 

Zakończenie działań planujemy na listopad 2015. 

Projekt koordynuje Marta Chrząstowska.  
 

 

2. Międzynarodowe Lato Artystyczne w Krzyżowej 
Tegoroczna edycja Międzynarodowego Lata Artystycznego 

odbyła się pod hasłem „W poszukiwaniu mistrza”.  
W projekcie trwającym od 12 do 24 lipca 2015 r. brała 

udział młodzież w wieku 15-26 lat z Polski, Białorusi, 

Niemiec, Ukrainy, Rosji, Litwy, pragnąca rozwijać swoje 

talenty artystyczne. Dzięki wpływom z majowej aukcji, 

mogliśmy sponsorować 4 ukraińskich studentów ASP, 
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którzy wrócili z pleneru artystycznego bardzo zadowoleni  

i pełni najlepszych wrażeń. 

Dziękujemy Marynie Czaplińskiej, która włączyła się  

w koordynację naszych reprezentantów! 
 

 

3. Sierpniowy pobyt ukraińskich dzieci u rodzin 

na Warmii i Mazurach.  
Dzieci z Kamionki po raz drugi przyjechały 

na wypoczynek do Polski, którego organizatorem był 

pan Mikołaj Podczarski. Grupa 43 dzieci została przez 

tydzień ugoszczona przez rodziny w Olsztynie. 

Uczestnikom nie brakowało atrakcji – koncert, basen, 

polsko-ukraiński piknik w Gutkowie, wizyta w parku 

linowym.  Rodzice dzieci są teraz w niewoli, walczą albo 

zostali zabici na wojnie. Dzieci pochodzą z biednych 

rodzin, więc gdyby nie ta inicjatywa, nie miałyby szansy 

na żaden wakacyjny wyjazd. Zarówno dzieciom, jak i ich 

opiekunom ciężko się było rozstać, co jest miarą sukcesu 

takiej organizacji wypoczynku. 

Nasza Sekcja włączyła się w akcję pomagając w zdobyciu 

wiz i środków na transport dzieci. 

Wielki podziw dla pana Mikołaja oraz serdeczne 

podziękowania dla Wojtka Mańkowskiego, Aleksandra 

Wawarskiego i Anity Szymborskiej. 
 
 

4. Kuźnia Artystyczna w Krzyżowej – 21-29.08.2015 r. 
Dzięki wpływom z majowej aukcji mogliśmy zaprosić 

do udziału w tym międzynarodowym projekcie 

artystycznym pięcioro ukraińskich gimnazjalistów! 

Podczas projektu dzieci uczestniczyły  

w interdyscyplinarnych warsztatach o następującej 

tematyce: ceramika, cyrk, multimedia i warsztaty taneczno-

ruchowe. Oferta różnych warsztatów umożliwiła naszym 

uczestnikom poznanie i wypróbowanie różnych materiałów 

i technik artystycznych oraz różnych form wyrażania siebie 

i własnych emocji. Program obok warsztatów 

artystycznych zawierał bogatą ofertę gier, zajęć 

językowych, sportowych i rekreacyjnych, wycieczki oraz 

czas wolny.  

Nasza młodzież świetnie bawiła się z rówieśnikami  

z Polski, Niemiec, Rumunii, a grupa liczyła 30 osób. 

Dziękujemy serdecznie pani Alinie Zawadzie za opiekę 

podczas transportu dzieci w obie strony oraz Ani Chodzeń, 

która włączyła się w koordynację naszej ukraińskiej grupy. 
 

 

5. Sierpniowa wizyta Liceum im. Kołasa w Warszawie 
Tegoroczna, jedenasta już sesja letnia Niezależnego 

Liceum Humanistycznego z Mińska na Białorusi 

rozpoczęła się tradycyjną uroczystością powitalną, 

tym razem w pięknej auli Zespołu Szkół Budowlanych 

im. prof. Stefana Bryły. W tym roku  grupie licealistów 

towarzyszyła grupa Polonii z Mińska, która uczestniczyła 

w bogatym programie edukacyjnym. Odbyły się dwie 

całodniowe lekcje pozaszkolne. W Domu Spotkań  

z Historią Białorusini zapoznawali się z dziejami 

Warszawy – przedwojennej, w okresie odbudowy i już 

współczesnej, a w Kancelarii Premiera nasza koleżanka 
Julia Dzienisiewicz zorganizowała im warsztaty na temat 

funkcjonowania Rządu Rzeczypospolitej. Lekcją 

wychowania obywatelskiego, a zarazem podsumowaniem 

ubiegłorocznej wyprawy do Lwowa było spotkanie  

w Ambasadzie Republiki Ukrainy z Konsulem i Radcą 

ambasady.  

Reprezentanci Liceum zorganizowali w czasie sesji 

minikoncert dla dzieci z hospicjum przy Instytucie Matki  

i Dziecka, który wywołał w uczestnikach dużo emocji. 

Wielkim przeżyciem było spotkanie z Krzysztofem 

Zanussim poprzedzone projekcją filmu tego znakomitego 

reżysera pt. „Dotknięcie ręki”. Te spotkania wpisały się już 

w tradycję letnich sesji naukowych Liceum Kołasa  

w Warszawie. 
 

 
Uczniowie Liceum w NFOŚiGW 
 

Jednym z ostatnich punktów programu była wizyta  

w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Uczniowie i nauczyciele mieli 

okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami 

dotyczącymi ochrony środowiska i znaczenia jakie  

w Polsce i w UE przywiązuje się do tych działań. Zostały 

zaprezentowane także wyniki wspólnego projektu Polski 

i Białorusi poświęconego rzece Bug. Po tej niezwykłej 

lekcji cała grupa udała się na wycieczkę do Filtrów 

Warszawskich, gdzie młodzież miała okazję zobaczyć 

jeden z najstarszych w Europie systemów 

wodnokanalizacyjnych. Tę cześć programu zawdzięczamy 

Pawłowi Sawickiemu za co składamy mu serdeczne 

podziękowanie. 

Tak jak co roku warszawską część pobytu naszych gości 

zakończył wieczór białoruski. Następnego dnia nasi goście 

udali się na wycieczkę do Gdańska.  

Podczas kilkudniowego pobytu w tym mieście licealiści 

mieli bardzo bogaty program. Symboliczne znaczenie 

miało odwiedzenie po drodze Pola Grunwaldzkiego. 

Bitwa pod Grunwaldem ma wielkie znaczenie zarówno 

dla Polaków jak i Białorusinów. W czasie nauki historii 

dużo czasu poświęcają temu wspólnemu dla naszych 

narodów wydarzeniu. W samym Gdańsku uczniowie 

złożyli kwiaty pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża 

na Westerplatte – w miejscu gdzie zaczęła się II wojna 

światowa. Wielkie wrażenie na uczniach sprawiło 

odwiedzenie nowoczesnego Europejskiego Centrum 

Solidarności. Historia ruchu demokratycznego w Polsce 

była przybliżana licealistom podczas wcześniejszych 

pobytów dzięki spotkaniom z Tadeuszem Mazowieckim, 

Lechem Wałęsą, Andrzejem Wajdą, Henrykiem Wujcem 

i innymi osobami związanymi z kształtowaniem się nowej 
polskiej rzeczywistości. Poza wizytami w tak ważnych 

miejscach, nie zabrakło czasu na spacery po urokliwej 

gdańskiej starówce, a także na krótki wypad nad morze 

do Sopotu. Wyprawa do Gdańska została zorganizowana 

dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy od Ministerstwa 
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem 

Narodowego Centrum Kultury. 

 
 

 
Uczniowie Liceum przy pomniku na Polu Grunwaldzkim 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się  

w organizację tegorocznej sesji! 

Projekt koordynowali Marek Kielanowski i Marta 

Chrząstowska.  
 

 

6. Ruszył projekt „Polski dla Polonii”!  
Polski dla Polonii to projekt zakładający intensywny kurs 

języka polskiego dla 18 pełnoletnich przedstawicieli 

Związku Polaków na Białorusi. Dwutygodniowy kurs 

obejmuje 50 godzin zajęć językowych oraz wyjścia 

kulturalne i interakcje społeczne, które wzmocnią zdobyte 

przez beneficjentów kompetencje językowe. Za nami 

pierwsze działanie projektu, czyli kurs dla lektorów języka 

polskiego jako obcego, który zorganizowaliśmy dla 5 osób 

w Klubie Dialogu w dniach 14-18 września 2015r. 

Przyjazd Polonii zaplanowany jest na 2-14 listopada.  
 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w wydarzenia 

integrujące ZPB i KIK w Klubie: 

- 8 listopada – zbiórka podręczników do j. polskiego 

ze wspólnym czytaniem klasyki literatury polskiej; 

- 11 listopada, godz. 17-19 – śpiewanki patriotyczne. 

Wkrótce więcej informacji!  

Projekt koordynuje Marta Chrząstowska.  
 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych w ramach zadania „Współpraca z Polonią  

i Polakami za granicą w 2015r.” 
 

 

7. „Mini projekty: małe działania, duże zmiany” 
Jest to projekt skierowany do ukraińskich młodych 

działaczy lokalnych w wieku od 18-30 lat, polegający 

na wzmocnieniu umiejętności z zakresu wychowania 

i zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 

umiejętności pracy metodą projektową. Pierwsza edycja 

szkolenia odbędzie się w Kijowie w dniach 15-18 

października, a druga 26-29 listopada. Projekt koordynują 

Anita Szymborska i Marta Chrząstowska.   
 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja 

dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany  

w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską 

Fundację Wolności. 
 

 

8. Przygotowanie start-upu dla przedsiębiorstwa 

ukraińskiego 
Podczas ubiegłorocznego spotkania w Belwederze 

Prezydent Bronisław Komorowski zwrócił uwagę na kilka 

obszarów, w jakich należy ukierunkować pomoc 

dla społeczeństwa ukraińskiego. Jednym z nich jest 

wspieranie przedsiębiorczości i umożliwianie firmom 

ukraińskim wchodzenie na europejski rynek. Odpowiadając 

na to wezwanie opracowaliśmy dla ukraińskiej firmy 

produkującej sprzęt gimnastyczny i wyposażenie placów 

zabaw start-up umożliwiający otwarcie przedstawicielstwa 

w Polsce. Korzyść była obopólna, bo funkcje głównego 

menagera objął jeden z naszych klubowiczów. Firma  

w najbliższych tygodniach rozpocznie już oficjalną 

działalność w Polsce.  

 
W imieniu Sekcji Wschodnioeuropejskiej 

Marek Kielanowski – przewodniczący  

Marta Chrząstowska-Wachtel – sekretarz 
 




 

KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY 

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

W lipcu gościliśmy – na prośbę p. Ambasador  

z Azerbejdżanu - dwoje członków Polonii z Baku,  

Jurija Kotlarowa i Famira Garasewicza, którzy przyjechali 

na zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

na dwutygodniowy pobyt do Arłamowa. Przez dwa dni 

gościli ich w Warszawie Janusz Kucharczyk i Michał 

Proniewski, którego wysiłek jako przewodnika nagrodziła 

uwaga gościa, który oczarowany Warszawą stwierdził: 

"zrozumiałem, że naród polski jest wielki!". W Baku 

Polonia liczy kilkanaście osób. Nasi goście obiecali 

nawiązanie z nią kontaktu. 

 

W sierpniu, tym razem skromniej, włączyliśmy się  

w pokazywanie Warszawy uczniom Białoruskiego Liceum 

im. Kołasa. Podarowaliśmy im dwie polskie książki  

o Białorusi, a Michał Proniewski był świadkiem wielkiego 

wzruszenia naszych gości w trakcie Koncertu 

Szopenowskiego, na który naszych gości zaprowadził  

w trakcie pięknego spaceru. 

Dostaliśmy list od ks. Kazimierza Tomasika, wieloletniego 

proboszcza kościoła p.w. Matki Boskiej w Kerczu 

na Krymie, z informacją, że Kościół stale pracuje (teraz 

w Republice Krymskiej Federacji Rosyjskiej) i szykuje się 

do obchodów 150. rocznicy swego powstania. 

 

Jesteśmy w stałym kontakcie z siostrą Beatą Husakiewicz  

z "Effathy", stowarzyszenia działającego 

przy Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów, przez którą 

przekazujemy leki i środki sanitarne potrzebującym 

z diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. 

Paulina Kopestyńska, współpracująca z nami znakomita 

plastyczka, zaprasza na wernisaż międzynarodowej 

wystawy grupy malarskiej SPECULA, poświęconej Marii 

Curie-Skłodowskiej. Wystawa będzie otwarta w Pałacu 

Staszica w dniach 2-18 października; wernisaż odbędzie się 
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2 października o godzinie 18.30 przy ulicy Krakowskie 

Przedmieście 87. 

Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować  

w listopadzie spotkanie poświęcone tegorocznej wyprawie 

polskich antropologów do Jakucji, w którym brała udział 

p. Kopestyńska, Jakutka z pochodzenia, i dowiemy się 

dużo o tym ciekawym kraju i jego związkach z Polską. 

Piątego października o godzinie 11 na spotkaniu naszej 

Sekcji, pan dr Jan Podgórski opowie o swoim sierpniowym 

pobycie w Berlinie, w ciekawym i gorącym czasie. 

Serdecznie zapraszamy! 

Krystyna Engelking 






 

KOMUNIKAT KLUBU ŻEGLARSKIEGO 

SANTA MARIA 
 

Ahoj Żeglarki i Żeglarze! 

 

Mamy nadzieję, że Wasze wakacje były choć trochę 

związane z żeglowaniem. My wykorzystaliśmy ten czas na 

zorganizowanie aż czterech obozów dla dzieci i młodzieży. 

Dwa z nich odbyły się na Mazurach, a dwa w Wolicy nad 

Zalewem Zegrzyńskim. 

 

Tegoroczną akcję letnią SM można podsumować 

stwierdzeniem: „dobra robota”. Nasze kadry (głęboki ukłon 

dla całej 25-tki), a przede wszystkim komandorzy 

poszczególnych wyjazdów, spisali się znakomicie, 

zapewniając dzieciom dobrą zabawę i naukę żeglowania  

w bezpiecznych warunkach. W tym roku w naszych 

obozach - dwóch turnusach pierwszych halsów oraz dwóch 

rejsach - uczestniczyło ponad 110 dzieci. Wszyscy 

zawdzięczamy tegoroczny sukces ciężkiej pracy bosmanów 

przed sezonem, którzy przygotowali do użytku nie tylko 

sprzęt, ale również sam ośrodek. 

 

Tegoroczną nowością w naszej ofercie był wyjazd 

przeznaczony dla grupy pełnoletnich członków Klubu, 

zorganizowany w ramach nowo powstałej grupy Hardkor 

Horn. Na klubowej omedze pokonali oni wiele mil 

morskich, przemierzając szwedzkie szkiery. Spotkanie 

wraz ze slajdowiskiem, poświęcone tej wyprawie, odbędzie 

się w zimie, a tymczasem nasza nowa sekcja snuje już 

plany na przyszły rok. Osoby w wieku wykluczającym ich 

udział rejsach SM gorąco zachęcamy do angażowania się  

w działalność tej grupy. 

 

Projektem, który na pewno będziemy realizować  

w przyszłym roku jest szkółka żeglarska przygotowująca 

do samodzielnego prowadzenia jachtu oraz do egzaminu na 

patent żeglarza jachtowego. W związku z nią od marca 

będzie odbywał się w Warszawie kurs teoretyczny. Zapisy 

na szkółkę, tak jak i na resztę obozów, wystartują w lutym. 

Chociaż wakacje już się skończyły, a dni są coraz 

zimniejsze, Santa Maria nie zamierza zapadać w sen 

zimowy. W ramach tegorocznych obchodów 50-lecia 

Klubu Żeglarskiego serdecznie zapraszamy na Jesienne 

Regaty KŻ Santa Maria, które odbędą się 3 października  

w Wolicy. Ponadto, w każdy weekend października 

zapraszamy do Wolicy na pływanie na naszych omegach  

i optymistach. Jachty niecierpliwie czekają na żeglarzy! 

 

 
 

W czwartek 5.11.2015 o godzinie 19.00 w siedzibie KIK 

odbędzie się Walne sprawozdawcze KŻ Santa Marii. 

Serdecznie zapraszamy obecnych i przyszłych członków 

Klubu. 

 

Pragniemy również powiadomić o tymczasowej 

nieobecności komandor – Zosi Rey. Do lutego 2016 

pełniącym obowiązki komandora Klubu został Adam 

Skaczkowski, wieloletni członek zarządu i jeden  

z poprzednich komandorów KŻ SM.  

 
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do Wolicy! 

 

Zarząd KŻ Santa Maria 
Zosia, Ola, Robert, Dominik, Adams 






 

KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 

W czerwcu zmarła mgr Eugenia Szczyglińska, bardzo 

zasłużona dla katolickiego Ruchu Esperanckiego, 

prowadząca liczne kursy języka esperanto w Warszawie i 

okolicach, ceniona i lubiana przez działaczy i uczestników 

jej kursów. Przedstawiciele naszej Sekcji i Związku 

Esperantystów pożegnali Ją uroczyście na cmentarzu 

Powązkowskim.  

 

Członkowie Sekcji w czasie wakacji wzięli udział  

w licznych spotkaniach i imprezach krajowych  

i zagranicznych.  

 

Zapraszamy na doroczne Dni Skupienia esperantystów 

katolików w Częstochowie w dniach 9-11 października 

bieżącego roku. Zakwaterowanie i spotkanie w Domu 

Rekolekcyjnym Sióstr szarytek przy ul. św. Barbary. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 602 128 408. 

Spotkanie Sekcji odbędzie się w piątek 23 października 

2015 roku o godz. 16.00. Członków Sekcji i Sympatyków 

języka i Ruchu esperanckiego serdecznie zapraszamy. 
 

Bohdan Wasilewski
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KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ 
 

W tym roku otwieramy nasz „kącik czytelniczy”. 

Będziemy polecać Państwu książki, które naprawdę warto 

przeczytać. Dziś polecamy pozycję księdza Tomáša Halika 

pt. „Chcę, abyś był”. Autor jest laureatem nagrody 

„Templetona” za 2014 r.. Tomáš Halik, znany kapłan  

i psychoterapeuta, dzieli się z nami swoim doświadczeniem 

odkrycia obecności Boga w życiu osobistym każdego z 

nas. Na kartach książki rozprawia się z nieprawdziwymi 

obrazami Boga, jakie zaprzątając naszą wyobraźnię 

faktycznie odwracają nas od Niego. Dzieli się swoimi 

doświadczeniami i trudnościami w  drodze która wiedzie 

do odkrycia Bożej bliskości. Naprawdę lektura godna 

polecenia tym, którzy  przeżywają kryzys lub szukają 

pogłębienia swojej wiary. 

Książka do wypożyczenia u Aliny Wóycickiej; kontakt: 

691706871 

Alina Wóycicka 






 

KOMUNIKAT SEKCJI  

POLSKO-NIEMIECKIEJ 
 

Informujemy, że w piątek 2 października o godz. 18 

odbędzie się spotkanie organizacyjne Sekcji Polsko-

Niemieckiej, na którym przedstawione zostaną plany 

Sekcji na najbliższy rok. 

Wanda Szczycińska 






 

KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
 

Poszukujemy osób do współprowadzenia Spotkań  

w Nazarecie w zakresie: prac ręcznych dla dzieci, fotografa 

zajęć, prowadzenia spraw finansowych sekcji oraz pomocy 

w samych zajęciach. Prosimy o zgłoszenia na adres 

mailowy: agronau@wp.pl. 
Alicja Gronau-Osińska






 

KOMUNIKAT SEKCJI MAŁŻEŃSKIEJ 
Po wakacyjnej przerwie otwieramy naszą Poradnię Studnia 

na Piwnej. 

Od października można umówić się na spotkanie 

za pomocą sekretariatu KIK 22 827 39 39. Udzielamy 

porad małżeńskich, rodzinnych, prawnych. Prowadzimy 

obowiązkowe spotkania dla narzeczonych. Uczymy metod 

rozpoznawania płodności. Więcej informacji na 

www.studnia.waw.pl. Zapraszamy!  

Magda Wicher 








 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
 

Comiesięczne poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne 

w październiku odbędzie się w świątyni ewangelicko-

reformowanej przy al. Solidarności 74 w dniu  

5 października o godz.18 

Jan Turnau



 


 

KOMUNIKAT FUNDACJI 

IM. KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA 
 

W czerwcu tego roku kolejny już raz Fundacja im. księdza 

Stefana Niedzielaka zorganizowała pobyt w Polsce naszym 

młodym rodakom – uczniom Szkoły Podstawowej  

w Suderwie i Rostynianach na Litwie. Do Polski przybyła 

osiemnastoosobowa grupa młodzieży pod opieką dyrektor 

Teresy Młyńskiej, wicedyrektor Krystyny Sienkiewicz  

i pani Bożeny Kilnianie. Goście podejmowani byli 

w zaprzyjaźnionym Zespole Szkół im. Henryka 

Sienkiewicza w Grabowcu. 

Bogaty i atrakcyjny program pobytu naszym gościom 

przygotowała pani dyrektor Zespołu Szkół Elżbieta 

Widyma z nauczycielami: Anną Danilczuk, Aleksandrą 

Chilewicz, Anną Mandziuk, Urszulą Pazdan, Karolem 

Chilewiczem, Agnieszką Jałowicką i Dorotą Dioluch.  

Z dużym zaangażowaniem pomagali również w przyjęciu 

gości wójt gminy Grabowiec pan Waldemar Greniuk, 

ks. dziekan Zygmunt Żółkiewski oraz pani Anna Litwin, 

pan Piotr Lisiuk i nasz wolontariusz pan Ludwik 

Pawłowski. 

 

 
 

Młodzież wiedział m.in: Zamość, Kozłówkę, Chełm, 

Lublin, okolice Grabowca. Spotykała się także z uczniami 

szkoły w Grabowcu, razem śpiewali, bawili się, urządzali 

konkursy, różne imprezy i gry. 
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Przedstawicielki Zarządu Fundacji – prezes Jadwiga 

Hermaszewska i sekretarz Irena Olkowicz-Paprocka – 

odwiedziły w Grabowcu (ze słodyczami) naszych gości. 

Spotkanie było bardzo serdeczne i wzruszające. Młodzież 

dziękowała za możliwość przyjazdu do Polski. Opowiadała 

o tym, jak mija im tu dobrze czas, jak wszystko się podoba 

i smakuje – a zwłaszcza lody, duża frajda w tak ciepłe dni 

tegorocznego lata. 

Przyjazdy do nas to duże wydarzenie dla tych młodych 

ludzi, dzięki nim poznają się i zaprzyjaźniają ze swoimi 

rówieśnikami, poznają nasze życie, kulturę i zwyczaje. 

Dlatego nasza Fundacja chce co roku organizować 

te spotkania. Aby jednak można było to osiągnąć, 

potrzebne są fundusze. 

Tylko dzięki naszym wspaniałym, hojnym darczyńcom  

i ofiarodawcom, ludziom wrażliwym i dobrego serca udaje 

się organizować te wizyty. 

Dziękujemy wszystkim Państwu najserdeczniej 

za dotychczasowe wsparcie finansowe i nieśmiało prosimy 

o dalszą pamięć. Liczy się każdy grosz, bo przecież 

od ziarnka do ziarnka… 

Raz jeszcze dzięki ogromne. Dziękujemy również 

wszystkim Państwu, którzy z ogromnym sercem pomagali 

w pracach organizacyjnych, związanych z pobytem 

naszych miłych gości w Grabowcu. 

Zarząd Fundacji 
 

 


 

RELACJA Z CZERWCOWEGO SPOTKANIA 

Z RÓŻĄ SOMLA-DEMBOWSKĄ 
W siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

17 czerwca br. odbyło się spotkanie, w trakcie którego 

Róża Somla-Dembowska prezentowała swoją książkę 

pt. „Historia Rodu Somlów”. Ponadto w spotkaniu udział 

wzięli Małgorzata Żaryn z Muzeum Historii Polski  

i Witold Broda, etnograf i pasjonat i wykonawca muzyki 

włościańskiej różnych regionów Polski. 

Róża Somla-Dembowska w sposób barwny i dowcipny 

prezentowała swoją książkę, której nie planowała pisać,  

a do napisania której zainspirowało ją pewne wydarzenie 

rodzinne. Otóż wnuczka brata urodziła synka Frania  

i zwróciła się do cioci z prośbą o napisanie kilku słów 

o rodzinie dla potomnych. Już następnego dnia po tej 

rozmowie, Róża Somla-Dembowska zadzwoniła 

do najstarszych członków rodziny, pytając, czy jakieś fakty  

i zdarzenia rodzinne zachowały się w ich pamięci. I tak 

rozpoczęło się zbieranie materiałów do książki, która 

powstawała siedem lat.  

Były to lata żmudnych poszukiwań, wielu godzin 

spędzonych nad pożółkłymi stronicami materiałów 

archiwalnych. Była to jednak praca fantastyczna, która 

dawała Autorce nie tylko satysfakcję, ale radość i poczucie 

szczęścia.  

Z mroków historii, na przestrzeni trzystu lat, bo tak daleko 

do korzeni sięgnęła Autorka książki, wyłaniały się postacie 

włościan, ich życie codzienne, radości i smutki, nierzadko 

też i tragedie, jak chociażby pomór na cholerę. Byli to 

włościanie z dóbr Czartoryskich i chociaż obowiązywała 

ich pańszczyzna, to według obszernego odniesienia się  to 

tej części książki historyka Małgorzaty Żaryn, włościanie 

ci mieli się dobrze. Przykłady na to Autorka podaje  

w książce, gdy pisze np. o sprzężaju i wydzierżawianiu 

dodatkowych pól, co świadczyło o zamożności 

włościanina. 

Spotkanie uświetnił grą na skrzypcach Witold Broda. 

Muzyk przedstawiał nam także okoliczności, w jakich 

powstawały wykonywane utwory. Przytaczał także różne 

ciekawe dykteryjki, jak chociażby ta, że tak należało 

wówczas włościanom grać, by następnego dnia parobek 

utworu nie potrafił zagwizdać! 

Joanna Zaniewska-Janusz 




 

WARSZAWSKI KLUB 

„TYGODNIKA POWSZECHNEGO” 
 

Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza 

na spotkanie „Kobiety Kościoła - drogi bez granic”, które 

odbędzie się w czwartek 8 października o godz.19:00  

w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24A. 

W spotkaniu udział wezmą: 

Justyna Melonowska – filozof, psycholog, publicystka 

„Więzi”; 

Zuzanna Radzik – teolożka, publicystka, autorka książki 

„Kościół Kobiet”; 

Marta de Zuniga – politolog, filozof, członek zespołu 

Laboratorium Więzi; 

Tematem spotkania będą postawy i aktywność kobiet  

w przemianach posoborowych oraz rozumienie 

i realizowanie kobiecego powołania w Kościele. 

 

Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” wraz 

w wydawnictwem Więź zapraszają także na spotkanie 

z ks. prof. Andrzejem Dragułą, autorem książki „Emaus. 

Tajemnice dnia ósmego” oraz z Sebastianem Dudą, 

publicystą, członkiem redakcji kwartalnika „Więź”. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 października 

o godz. 19:00 w siedzibie KIK.  

Joanna Rózga 



 

ANKIETA DLA RODZIN 

WIELODZIETNYCH 
Drodzy wielodzietni, ci którzy obecnie wychowujecie 

trójkę lub więcej dzieci oraz ci, których dzieci są już 

dorosłe!  

W ramach szerokich badań europejskich ''Rodziny  

i społeczeństwa'' została opracowana duża ankieta 

dotycząca rodzin wielodzietnych. Jest ona przygotowana  

w dwunastu językach, w tym w języku polskim. 

Bardzo namawiam na wejście na stronę Europejskiej 

Konfederacji Rodzin Wielodzietnych ELFAC – 

www.elfac.org i poświęcenie chwili na wypełnienie 

ankiety. Zawiera ona szereg pytań dotyczących 

codzienności, ale i kilka otwartych, pozwalających 

na podzielenie się swoim doświadczeniem. Byłoby smutno 

gdyby zabrakło polskich głosów w tej inicjatywie. 

Ankieta jest dostępna tylko do 30 października. 

 
Teresa Kapela 


