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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, 
Przede wszystkim chciałam Wam gorąco 

podziękować za powierzenie mi  na 

kolejne dwa lata funkcji Prezesa. To 

ogromna odpowiedzialność  - tym więk-

sza, że nasz Klub ciągle poszerza swoje 

pole działania. Mam nadzieję na Waszą 

dalszą współpracę i pomoc.  
 

Walne Zebranie naszego Klubu, które 

odbyło się w maju, to nie tylko okazja do 

podsumowania dotychczasowej działal-

ności, wybory nowych władz, ale 

również bardzo radosne spotkanie ludzi, 

których łączą wspólne wartości i cele. Z 

przyjemnością myślę już o czerwcowym 

Pikniku, który będzie kolejną okazją do 

spotkania się i do dzielenia się z Wami 

radością. 
 

Pod koniec kwietnia w Watykanie odbyła 

się uroczystość kanonizacji dwóch 

wielkich papieży, w czasie, której 

Kościół potwierdził ich świętość. Ufam, 

że teraz nastąpi czas głębokiego namysłu 

nad dziełem i myślą nowych świętych. 

To bardzo ważne, by odkrywać na nowo 

i realizować w naszym życiu ich 

przesłanie, bo w ten sposób stajemy się 

„współpracownikami” ich dzieła. 
 

W najbliższym czasie będziemy prze-

żywać kilka ważnych dla naszego kraju 

rocznic. To powinno nas zachęcić do 

głębokiego namysłu nad tym, co już 

osiągnęliśmy i co jeszcze przed nami. 

Sądzę, że ważne jest by być dumnym z 

tego, co dobre i nie lekceważyć tego, 

czego nie udało się naprawić. 
 

Życzę Wam wszystkim dobrych wakacji, 

mądrego odpoczywania i czekam na 

spotkanie we wrześniu.  

Joanna Święcicka 

 

 

 

środa, 4 czerwca, godzina 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

 

OD IZRAELITÓW DO ŻYDÓW. HISTORIA I LITERATURA 

ŻYDÓW OD NIEWOLI BABILOŃSKIEJ DO KOŃCA 

REDAKCJI STAREGO TESTAMENTU 
 

Wykład Akademii Trzeciego Wieku KIK wygłosi  

dr Łukasz Niesiołowski-Spano  
 

 

 

czwartek, 12 czerwca, godz. 19.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

 

DROGI DIALOGU NA BIAŁORUSI 

 
Gościem spotkania będzie ksiądz Wojciech Lemański 

 

Na spotkanie zaprasza Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego”  

 
 

 

 

niedziela, 15 czerwca, pola EliZulskie koło Falenicy 
 

KIK-PIK-NIK 
 

Tradycyjnie spotkamy się na gościnnych Polach EliZulskich 

W programie Msza Święta i liczne atrakcje przygotowane przez grupy Sekcji 

Rodzin oraz inne Sekcje KIK 

 

Więcej informacji na ulotce 

 
 

 

środa, 18 czerwca, godz. 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 
 

 

JAN KARSKI ORAZ JAN NOWAK JEZIORAŃSKI – 

KURIERZY 

 

Wykład kończący rok akademicki Akademii Trzeciego Wieku KIK  

wygłosi prof. Andrzej Friszke 
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 



 
2.06. poniedziałek  

godz. 18.00  

Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym - Zaprasza Starszy 

Ekumenista  

Aleja Solidarności 74   

7.06. sobota  

godz. 09.30-15.00 

Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ – Zaprasza Sekcja Emaus 

Dzień skupienia u sióstr urszulanek 

ul. Wiślana 2  

12.06. czwartek 

godz. 19.00 
Spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego” 

Siedziba KIK 

15.06. niedziela KIK-PIK-NIK 

Pola Elizulskie koło Falenicy 

15.06. niedziela 

 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus 

KIK-PIK-NIK 

26.06. 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 w poniedziałek w godz. 13.00-18.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00 

 

W lipcu Sekretariat Klubu czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, 

w sierpniu Klub będzie zamknięty. 
 

 

 

 

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 

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  



INFORMATOR KLUBOWY – CZERWIEC 2014    3 



KOMUNIKATY I KOMENTARZE  





PIELGRZYMKA  

ŚRODOWISKA KIK-u I LASEK NA 

UROCZYSTOŚCI KANONIZACJI PAPIEŻY 

JANA XXIII I JANA PAWŁA II 
 

Na przełomie kwietnia i maja nasz Klub zorganizował 

pielgrzymkę do Rzymu na uroczystość kanonizacji 

dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. W piel-

grzymce tej udział wzięli przedstawiciele warszawskiego 

Klubu Inteligencji Katolickiej oraz nasi niewidomi 

przyjaciele z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w 

Laskach, ich opiekunowie i siostry Franciszkanki 

Służebnice Krzyża.  

Dostanie się na Plac św. Piotra, by wziąć udział w mszy 

kanonizacyjnej, nie było rzeczą łatwą. Niewidomi i ich 

bliscy dzielnie spędzili całą noc na Placu, czekając 

na rozpoczęcie Mszy Świętej. Nie wszyscy czuli się 

na siłach by podjąć taki wysiłek. Na szczęście na Placu 

Navona mogliśmy śledzić na telebimie przebieg Mszy 

kanonizacyjnej.  

W drodze powrotnej mieliśmy okazję zwiedzić Asyż 

i Florencję. Sama podróż, choć długa i nieco męcząca, 

była urozmaicona licznymi postojami. Bardzo poru-

szające były polowe Msze Święte, odprawiane przez 

towarzyszących nam księży - księdza Tomka i księdza 

Sebastiana. Msze te sprawiły, że cała nasza podróż miała 

głęboki religijny sens. 

Na stronie internetowej KIKu będzie można znaleźć 

zdjęcia z tej pielgrzymki. 

Joanna Święcicka 






XXXIV PIELGRZYMKA  

KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  

NA JASNĄ GÓRĘ - 7 czerwca 2014 r. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznej 

Pielgrzymce środowiska KIK-ów na Jasna Górę.  

Wstępny program pielgrzymki:  

godz. 9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu 

Matki Bożej, koncelebrowana przez Ks. Arcybiskupa 

Damiana Zimonia i kapelanów Klubów. Ks. Arcybiskup 

wygłosi też homilię; 

godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Kaplicy Różańcowej:  

godz. 11.30 – prof. Andrzej Friszke: „Rok 1989. Kluby 

Inteligencji Katolickiej na polskiej drodze do wolności”; 

godz. 12.30 - o. dr Stanisław Łucarz SJ, kapelan 

krakowskiego KIK-u: „Kościół jako wspólnota wspólnot 

i miejsce KIK-ów w tak rozumianym Kościele”.  

godz. 13.45 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod 

pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach 

Jasnogórskich, którą poprowadzi KIK Kraków, a po niej 

modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Świętego 

Jana Pawła II.  

 

 

 

W tym niezwykłym roku, kanonizacji dwóch wielkich 

papieży, w sposób szczególny bardzo zachęcamy do 

dziękczynienia poprzez udział w Pielgrzymce. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w Pielgrzymce 

proszone są o zapisywanie się w sekretariacie Klubu. 

W zależności od liczby zgłoszeń Klub zorganizuje 

wspólny transport.  

Stanisław Latek 






KONKURS STYPENDIALNY KLUBU 

INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  

– EDYCJA LETNIA 
 

Wszystkich uczniów i studentów zapraszamy do 

składania wniosków o stypendia WTAJEMNICZENIA, 

KREATYWNOŚCI oraz CODZIENNOŚCI przyzna-

wanych w ramach Funduszu Stypendialnego KIK. 

Wnioski można składać od 1 czerwca do 30 czerwca 

2014 r. pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Wyniki 

konkursu zostaną ogłoszone do 22 lipca. 

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, oraz 

2. Priorytet Demokratyczny – wspierający projekty 

dotyczące przemian demokratycznych na Ukrainie  i bu-

dowania 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 



 
 

KOMUNIKAT SEKCJI 

WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ 
 

Maj obfitował w kolejne akcje pomocy Ukrainie 

wspierane przez naszą sekcję.  

Z inicjatywy Anny Chodzeń w pierwszym tygodniu maja 

została przeprowadzona zbiórka na rzecz uchodźców 

z Krymu przebywających w Czerwonym Borze. Miejsca 

przyjmowania potrzebnych przyborów szkolnych, 

odzieży, obuwia, wyprawek dziecięcych udostępniły 

Joanna Papierska i Irena Przedmojska. Anna i Piotr 

Chodzeniowie dostarczyli dwoma samochodami całość 

zebranej pomocy do ośrodka dla uchodźców w Czer-
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wonym Borze. Podziękowania serdeczne dla tych, którzy 

zorganizowali tę wspaniałą akcję pomocy rodzinom 

krymskim i wszystkim, którzy się w nią włączyli. 

Dziękujemy także wszystkim obecnym na chary-

tatywnym koncercie na rzecz uchodźców z Krymu 

„Z Ukrainą w sercu”, który odbył się w siedzibie Klubu 

24 maja. Było to piękne podziękowanie za 

dotychczasową pomoc warszawiaków i Polski w ogóle 

okazywaną Ukrainie. Szczególnie pragniemy 

podziękować wykonawcom - Oldze Makarovej, Svitlanie 

Nowakowskiej, Pawłowi Sytnikowi i Larze Krawczenko 

za stworzenie wzruszającej atmosfery wzajemnego 

zrozumienia, a także wszystkim ofiarodawcom. 

W trakcie koncertu zebraliśmy 1287 złotych i 53 grosze, 

które przekażemy na potrzeby poszkodowanym 

mieszkańcom Ukrainy.  

Czerwiec natomiast jest czasem realizacji pierwszego 

etapu projektu „Szkoła liderów dla Białorusi 2014”. Jest 

to również okres wzmożonych przygotowań do dalszych 

jego etapów. Wielkimi krokami zbliża się olbrzymie 

przedsięwzięcie, jakim jest przyjazd setki uczniów wraz z 

opiekunami na sesję letnią do Warszawy. Dzięki dotacji 

Fundacji Edukacja dla Demokracji przeprowadzony 

zostanie projekt szkoleniowy. Mamy także zapewnione 

noclegi i wyżywienie dla uczestników w bursie przy ul. 

Księcia Janusza oraz dostęp do szkolnych sal, gdzie będą 

odbywały się zajęcia. 
 

W dniach 20-23.06.2014 r. odbędzie się w siedzibie 

Klubu szkolenie dla piętnastoosobowej grupy młodzieży 

białoruskiej, przygotowane przez animatorów Sekcji 

Wschodnioeuropejskiej pod czujnym okiem trenerek - 

Joanny Pommersbach i Magdaleny Magusiak. Spotkanie 

posłuży rozwijaniu kompetencji miękkich, takich jak 

komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, 

negocjacje. Młodzi trenerzy ćwiczyli zdobyte w marcu 

umiejętności na dwóch grupach młodzieży KIK-u. 

Czerwcowe szkolenie podsumuje gra miejska służąca 

poznaniu Warszawy i utrwalająca zdobyte umiejętności.  
 

Podczas tradycyjnej już naukowej sesji letniej młodzieży 

białoruskiej w Warszawie, która w tym roku odbędzie się 

w sierpniu, młodzi podzielą się z rówieśnikami 

zdobytymi informacjami i również przeprowadzą 

ćwiczenia poznane na szkoleniu liderów. Letni projekt 

planujemy zakończyć, jeśli sytuacja polityczna na to 

pozwoli, polsko-białorusko-ukraińską debatą we Lwowie 

o przemianach demokratycznych w Europie. Wyprawa 

zostanie sfinansowana dzięki środkom z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

W celu zacieśniania współpracy z Ukrainą Marek 

Kielanowski udał się z wizytą do Lwowa w dniach 22-25 

maja. W tym czasie odbył mnóstwo spotkań z lekarzami 

Majdanu, politykami Lwowa, środowiskiem naukowym i 

kościelnym miasta. Udało mu się ustalić miejsce pobytu 

dla ponad stuosobowej grupy uczestników sierpniowej 

debaty we Lwowie, zaprosić ukraińskich gości do 

planowanej z młodzieżą debaty oraz zapewnić młodszym 

uczestnikom zajęcia na stadionie Euro.  

 

Marek miał szansę na miejscu zapoznać się z sytuacją 

Dzieci Niebieskiej Sotni oraz z potrzebami osób 

zaangażowanych na Majdanie dotkniętych traumą.  

Wizyta Marka została sfinansowana dzięki grantowi 

wyjazdowemu w ramach programu RITA. 

Marta Chrząstowska 
 

„Szkoła liderów dla Białorusi 2014” - Projekt współfinansowany ze 

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach 

programu RITA, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla 

Demokracji" 



 

KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 
Sekcja intensywnie przygotowuje się do obozów letnich. 

W tym roku wyjedzie na nie 17 naszych grup. Będą 

obozy stacjonarne na Suwalszczyźnie dla grup naj-

młodszych,  a nieco starsze i najstarsze grupy wybierają 

się na spływy kajakowe, wyjazdy rowerowe i górskie 

wędrówki w Polsce, w Szwecji, na Litwie, w Słowenii 

i Macedonii. 

Na obozy uzyskaliśmy dofinansowanie z dwóch źródeł. 

Mazowiecki Kurator Oświaty, w wyniku konkursu ofert, 

ogłoszonego dnia 6 marca 2014 roku na realizację 

zadania publicznego w zakresie organizacji letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa 

mazowieckiego w czasie ferii letnich w 2014 

roku, przyznał Klubowi  dotację  w wysokości  34 300 zł. 

Natomiast w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego w 

zakresie wypoczynku dzieci i mło-

dzieży w 2014 roku ogłoszonym przez 

Biuro Edukacji m. st. Warszawy 

komisja konkursowa zaopiniowała 

naszą ofertę pozytywnie i zareko-

mendowała p. Prezydent, by przyznano Klubowi dotację 

w wysokości 60 750 zł. 

Dziękujemy! 

Powierzamy nasze kadry i wszystkich ich podopiecznych 

Waszej modlitwie. 

Karolina Bielecka-Komosa 
 

 

„MAM POMYSŁ 2014” 
Minęły już dwa miesiące od kiedy rozpoczął się program 

regrantingu „Mam Pomysł” dla grup młodzieżowych. 

Przez ten czas zostały  zrealizowane dwa projekty. 

Pierwszy z nich, „Przechodniu, powiedz Polsce”, w Ra-

mach którego uczniowie warszawskiego liceum 

przygotowali grę z okazji 70. rocznicy bitwy pod Monte 

Cassino. Poszczególne elementy gry zostały nadruko-

wane na specjalnej wytrzymałej folii, którą przyklejono 

do chodnika na Placu Zamkowym. Drugi projekt został 

zrealizowany przez grupę Milezjan. Młodzież z tej grupy 

zorganizowała wycieczkę do Warszawy dla swoich 

rówieśników uczęszczających do świetlicy Caritas.  

W przygotowaniu są kolejne trzy projekty. Pierwszym 

z nich jest FabEx – czyli trzydniowa gra fabularna, oparta 

na motywach popularnego serialu „Gra o Tron”. 

Gra odbędzie się między 6 a 8 czerwca. Będzie w niej 

mógł brać udział każdy uczeń gimnazjum. 
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Zainteresowani proszeni są o zgłoszenia pod adresem: 

fabexgim@gmail.com. 
 

Natomiast w Gimnazjum im. Lauder-Morasha przy ulicy 

Wawelberga 10 odbędzie się spektakl, do którego 

scenografia będzie  przygotowana przez dużą grupę 

uczniów w ramach projektu. Spektakl będzie można 

obejrzeć 2 czerwca w budynku szkoły.  

Oprócz tego w czerwcu odbędą się warsztaty pantomimy 

poprowadzone przez profesjonalne artystki z Teatru 

Pantomimy MIMO. Do udziału w warsztatach zaproszeni 

są wszyscy chętni licealiści i studenci. Więcej informacji 

w dalszej części informatora. 

Bardzo zachęcamy do składania projektów przez grupy 

młodzieżowe. Wymagania nie są duże, a formalności 

nieskomplikowane. Wystarczy, że zbierze się grupa 

przynajmniej 3 osób w wieku między 13 a 19 lat i zapro-

ponuje realizację swojego pomysłu. Wzór wniosku 

i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 

mampomysl.wordpress.com. Najbliższy termin składania 

projektów mija 5 czerwca. Serdecznie zapraszamy! 

Feliks Tuszko, Helena Oblicka 

 

 

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK 
Drodzy Słuchacze, 

Minął pierwszy rok działalności naszej Akademii 

w ramach projektu „Akademia Trzeciego Wieku KIK 

2013-2016”, który jest współfinansowany przez m.st. 

Warszawę.  

W ramach Akademii przeprowadziliśmy w tym roku 

14 warsztatów (łącznie z czerwcowymi): „Zabawy 

fotograficzne”, „Informatyka dla początkujących” oraz 

„Komunikacja internetowa”. Zajęcia prowadzili: Tomasz 

Kaczor, Michał Kuls oraz Marek Rey. W warsztatach 

uczestniczyło przeszło  50 osób.  

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim 

wykładowcom: prof. Krzysztofowi Meissnerowi, 

ks. dr. Aleksandrowi Seniukowi, ks. dr. Andrzejowi 

Gałce, p. Joannie Kaczor, p. Dorocie Płuciennik, 

dr. Markowi Ostrowskiemu, p. Maciejowi 

Przybylińskiemu, p. Alinie Wóycickiej, p. Janowi 

Turnauowi, p. Henrykowi Wujcowi, o. Maciejowi Ziębie, 

p. Annie Karoń-Ostrowskiej, dr Annie Michałowskiej-

Mycielskiej, ks. prof. Łukaszowi Kamykowskiemu, 

dr. Łukaszowi Niesiołowskiemu-Spano oraz 

prof. Andrzejowi Friszke.  
 

W przyszłym roku będziemy kontynuować pracę 

Akademii. Po wakacjach będziemy Państwa informować 

o sposobie zapisów na warsztaty. Wykład inaugurujący 

rok akademicki 2014/2015 odbędzie się 15 października, 

zajęcia warsztatowe rozpoczną się również w połowie 

października. Planujemy kontynuację zarówno 

warsztatów komputerowych jak i fotograficznych.  

Dziękujemy wszystkich słuchaczom za aktywność 

podczas zajęć i wybranie naszej Akademii.  
 

Chcielibyśmy również podziękować m.st. Warszawie za 

współfinansowanie projektu, bez którego niemożliwe 

byłoby funkcjonowanie Akademii Trzeciego Wieku 

Klubu Inteligencji Katolickiej.  
 

Wernisaż wystawy fotograficznej 

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy 

fotograficznej 10 czerwca o godzinie 18 w siedzibie 

KIK-u. Grupa osób z zajęć „Zabawy Fotograficzne” 

będzie na niej prezentowała swoje zdjęcia, które 

wykonała podczas tegorocznych spotkań. Osoby 

spotykające się w ramach Salonu Dyskusyjnego  zostały 

szczególnie zaproszone przez grupę fotograficzną.  

Ostatnie zajęcia Akademii w marcu: 

Najbliższe spotkania odbędą się w następujące dni : 

 „Zabawy Fotograficzne” –  10 czerwca, godz. 16; 

 „Komunikacja internetowa” – 3 czerwca.  
 

ŚRODOWE WYKŁADY OTWARTE  

 4 czerwca – dr Łukasz Niesiołowski-Spano 

z Instytutu Historycznego Uniwersytetu 

Warszawskiego poprowadzi ostatni wykład z cyklu 

judaistycznego pt.: „Od Izraelitów do Żydów. Historia 

i literatura Żydów. Od Niewoli babilońskiej do końca 

redakcji Starego Testamentu”.  

 18 czerwca – Wykład kończący ten rok akademicki 

poprowadzi prof. Andrzej Friszke, członek zarządu 

KIK, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. 

Wykład będzie dotyczył dwóch najważniejszych 

kurierów z czasów II Wojny Światowej Jana 

Karskiego oraz Jana Nowaka-Jeziorańskiego.   
 

Wszystkie wykłady są przeznaczone dla uczestników 

Akademii Trzeciego Wieku, ale mają charakter 

otwarty, dlatego zapraszamy na nie wszystkich, którzy 

są zainteresowani tematem.  
 

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

jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. 
 

INNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW 

Szanowni Słuchacze, 

Szczególne podziękowania należą się pani prezes Joannie 

Święcickiej za prowadzenie Salonu Dyskusyjnego, który 

spotykał się co miesiąc w naszym Klubie, jak również 

pani Joannie Falkowskiej-Kaczor za oprowadzanie nas w 

ramach spacerów muzealnych. Dziękujemy także pani 

Teresie Szczepkowskiej za prowadzenie zajęć „Jak się 

uczyć języków obcych”.  
 

JAN XXIII – prezentacja filmu 

11 czerwca o godz. 17.30 zapraszamy na kontynuację 

filmu o Janie XXIII, który oglądaliśmy pod koniec 

kwietnia. O godzinie 18.00 będzie można obejrzeć 

również drugą część filmu, której jeszcze nie 

pokazywaliśmy. Serdecznie zapraszamy! 

Maria Piotrowska, Witold Kunicki-Goldfinger 



 

KOMUNIKAT SEKCJI MAŁŻEŃSKIEJ 
Studnia na Piwnej, nasza poradnia małżeńska, działa do 

końca czerwca. Potem wznawia swoją działalność we 

wrześniu. Więcej informacji na www.studnia.waw.pl 

Magda Bedzia Wicher 

mailto:fabexgim@gmail.com
http://www.studnia.waw.pl/
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KOMUNIKATY SEKCJI EMAUS 
W sobotę 17 maja odbyła się uroczystość jubileuszu 30-

lecia Spotkań w Nazarecie. Obecnością zaszczycił nas 

przedstawiciel nowych władz KIK – Krzysztof 

Ziołkowski z małżonką. Oprócz członków Sekcji Emaus 

była grupa rodziców – obecnych i byłych. Cieszyliśmy 

się obecnością naszej seniorki – Zofii Sibilskiej. 

 
Jak same Spotkania w Nazarecie, tak też jubileusz miał 

charakter rodzinny. Snuliśmy opowieści o naszych Zmar-

łych, o seniorach, potem także o obecnych aktywnych 

działaczach Sekcji Emaus i Spotkań. Nie zabrakło 

anegdot, a całość umiliły domowe wypieki. No i jubi-

leuszowy tort! 

 
SEKCJA EMAUS 

W maju rozważania o. Zygmunta Perza dotyczyły 

adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, będącej 

pokłosiem synodu biskupów na temat współczesnej 

ewangelizacji. Wielkim niebezpieczeństwem naszych 

czasów jest smutek, poszukiwanie powierzchownych 

przyjemności, pogłębienie izolacji. Zanika entuzjazm 

czynienia dobra. Ludzie stają się urażeni, zniechęceni. 

Rozrywek jest dużo, ale radości mało. Warto podjąć 

ryzyko kroku ku Jezusowi, który czeka na nas z ot-

wartymi ramionami. Boga przebaczanie nie męczy. To 

nas męczy proszenie o miłosierdzie. Ewangelia usilnie 

zachęca do radości. Nie można żyć Wielkim Postem bez 

radości Wielkanocy. Nie ma innej drogi jak szukanie 

człowieka i jego dobra. Jezus jest pierwszym i naj-

większym głosicielem Ewangelii. Zostawia nam ją jako 

wdzięczną pamięć Kościoła. 

Alicja Gronau-Osińska 

 

SPOTKANIE W NAZARECIE 
Majowe spotkanie zdominowała tematyka jubileuszu 30-

lecia Spotkań w Nazarecie. Ale rozpoczęliśmy od 

śpiewu: „Bóg nie umarł, Jezus żyje!”, jako że jesteśmy w 

okresie Wielkanocnym. Potem rozpoczęliśmy 

wspomnienia, jak to założycielki Sekcji Emaus 

postanowiły wprowadzić w Klubie Inteligencji 

Katolickiej zajęcia formacyjne dla dzieci. Wymyślony 

przez nie schemat działania z powodzeniem funkcjonuje 

do dziś. A poparciem tego faktu był film złożony z ma-

teriałów dokumentalnych: zdjęć z zajęć z dziećmi z cza-

sów siedziby na Kopernika, potem na Oboźnej, wreszcie 

z Freta, jak również z udziału we mszy z Janem Pawłem 

II w 1987 roku.  

 
Po wspomnieniach radość z tak długo prowadzonych 

wspólnych działań wyraziliśmy poprzez zabawy 

muzyczno-ruchowe i słodki posiłek. Na zakończenie 

dzieci wykonały kolorowy kwiatek dla mam z okazji ich 

zbliżającego się dnia. 

 
 

Następne spotkania: podczas PIK-KIK-NIKU – przy 

loterii z fantami, a każdy los wygrywa! Zapraszamy!  

Alicja Gronau-Osińska, fot. Andrzej Jaczewski 
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KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY  

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

Włączamy się w akcje organizowane przez Sekcję 

Wschodnioeuropejską, m.in. wysyłaliśmy lekarstwa na 

Ukrainę, przekazaliśmy odzież i zabawki dziecięce dla 

uchodźców z Krymu w Czerwonym Borze. 

W kwietniu urządziliśmy w KIK-u spotkanie tatarskie. 

Dziękujemy serdecznie naszym gościom - Tatarom: 

panom Michałowi Sulkiewiczowi, Arturowi Konopac-

kiemu i Lenurowi Kerymowi za ciekawe opowieści o lo-

sach Tatarów polskich i krymskich. Nie wszyscy wie-

dzieliśmy, że Krym był podbity przez carycę Katarzynę 

prawie jednocześnie z Polską. Pani Dżemili Sulkiewicz 

dziękujemy za (prawie) tatarski poczęstunek dla naszych 

gości, a panu Jackowi Borkowiczowi za prowadzenie 

spotkania. 

W najbliższym czasie ma być wyświetlany w telewizji 

przejmujący film tatarski CHAJTARMA. Gorąco 

polecam! 

Jak co roku Czesława Piotrowska zaprasza w okresie 

Bożego Ciała na autokarową  wycieczkę-pielgrzymkę do 

Nowogródka i okolic. Wyjazd przez Wilno 18 czerwca, 

powrót 23-go. Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr 

22 8253878. 

 Krystyna Engelking 


 

KOMUNIKATY SEKCJI WIGIERSKIEJ 
 

W dniach 28 czerwca – 13 lipca organizujemy obóz  nad 

Wigrami. Obóz ma charakter wędrowno-kajakarski, 

planujemy spływy Czarną Hańczą oraz Białą Hańczą (na 

Litwie), jak również piesze wycieczki po Suwalskim 

Paru Krajoznawczym. Na obóz zapraszamy dzieci i mło-

dzież w wieku od 8 do 18 lat. WCIĄŻ MAMY WOLNE 

MIEJSCA! Szczegółowe informacje znajdą Państwo na 

naszej stronie internetowej http://kikwigry.weebly.com, 

bądź po wysłaniu pytania drogą mailową pod adres: 

wigry@kik.waw.pl. Serdecznie zapraszamy! 

Witold Kunicki-Goldfinger 



 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
 

Ks. Edward Puślecki, emerytowany biskup Kościoła 

Ewangelicko-Metodystycznego, powie homilię na 

comiesięcznym nabożeństwie ekumenicznym w 

poniedziałek 2 czerwca w świątyni ewangelicko-

reformowanej przy al. Solidarności 74 (godz. 18). 
Jan Turnau 



 

KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ 
 

Spotkanie naszej Sekcji będzie 12 czerwca, przed 

spotkaniem Areopagu z ojcem Markiem Pieńkowskim. 

Tematem będzie Ikonostas i jego rola w liturgii 

wschodniej.                                          Alina Wóycicka 



 

KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 

Na kolejnych majowych spotkaniach omawialiśmy 

związki łączące papieża Jana Pawła II z Ruchem 

Esperanckim, a także inne wydarzenia z działalności  

esperantystów. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia 

udziału w następujących spotkaniach esperanckich: 36. 

wczasy w Mielnie k. Koszalina od 10 do 21 czerwca; 

Ekumeniczny Kongres w Trento Cadine w dniach 16-23 

sierpnia; wczasy esperanckie w Szczawnie-Zdroju, 38. 

Dni Modlitwy i Skupienia w Częstochowie w dniach  10-

12 października. Bliższe informacje pod tel. 602-128-

408. 

Po przerwie wakacyjnej pierwsze spotkanie Sekcji w 

piątek 17 października 2014. Wszystkim esperantystom i 

sympatykom esperanta życzymy miłego wakacyjnego 

wypoczynku. 

                                             Bohdan Wasilewski 


 

KONCERT CHÓRU ARS CANTATA 
 

W 2014 roku przypada 430. rocznica śmierci Jana 

Kochanowskiego, najwybitniejszego polskiego poety 

Renesansu, dlatego w sobotę 14 czerwca 2014 r. o godz. 

19.30 serdecznie zapraszamy do ursynowskiego kościoła 

św. Tomasza Apostoła przy ul. Dereniowej 12 na koncert 

pt. „Świadkowie Epoki. Jan Kochanowski - poezja i 

muzyka”. Oprócz poetyckich tekstów Jana Kocha-

nowskiego posłuchamy renesansowej muzyki chóralnej 

w wykonaniu klubowego chóru Ars Cantata pod dyrekcją 

Anny Celmer-Falkiewicz oraz instrumentalnych arcy-

dzieł, które na organach zaprezentuje Leszek Mateusz 

Gorecki. W programie: fragmenty tabulatury organowej 

Jana z Lublina, utwory Mikołaja Gomółki ze zbioru 

„Melodie na psałterz polski”, skomponowane do 

poetyckiego tłumaczenia psalmów biblijnych autorstwa 

Kochanowskiego, a także utwory Wacława z Szamotuł, 

kompozytora współczesnego poecie oraz europejska 

muzyka z epoki – kompozycje G.P. Palestriny i H. L. 

Hasslera. 

Koncert jest współfinansowany przez Dzielnicę Ursynów 

m. st. Warszawy.  

WSTĘP WOLNY. 

Magdalena Trojanowska – chór Ars Cantata 


 

WARSZTATY TEATRALNE 
 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pantomimy, które 

odbędą się w dniach 5-8 czerwca. Poprowadzą je Maja i 

Marta - artystki z Teatru Pantomimy Mimo. 

Zwieńczeniem naszej pracy będzie występ na deskach 

profesjonalnej sceny teatralnej. Zapraszamy wszystkich 

licealistów i studentów. Liczba miejsc jest ograniczona 

do 15 osób. Koszt: 12 zł. Zgłaszać można się mailowo na 

adres warsztatypantomimy@gmail.com. Więcej 

informacji na Facebooku lub mailem. 

Monika Strojanowska 

 

mailto:wigry@kik.waw.pl
mailto:warsztatypantomimy@gmail.com
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ADOPCJA SERCA 
 

PILNIE POTRZEBNE WSPARCIE!!! 
 

Szanowni Państwo! 

Z wielką troską zapraszamy wszystkich Członków Klubu 

do wsparcia Misji w Rwandzie prowadzonej przez 

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.  

Misją w Rwandzie i wybudowaną tam przez siostry nową 

szkołą kieruje s. Rafaela FSK, która w 2011 roku 

otrzymała nagrodę „PONTIFICI” – Budowniczemu 

Mostów przyznawaną przez nasz Klub. 

Właśnie w związku z rozbudową szkoły i zwiększającą 

się liczbą uczniów s. Rafaela zwróciła się do nas, do 

społeczności Klubu z pilną prośbą o wsparcie szkoły i 

uczniów poprzez ADOPCJĘ SERCA. Obecnie w szkole 

uczy się 134 niewidomych dzieci. 

Poniżej przedstawiamy sposób wsparcia tego 

wspaniałego Dzieła. 

 
 

DZIECI NIEWIDOME W RWANDZIE 

W tym małym kraju położonym w sercu Czarnego Lądu, 

znajduje się ok. 20 tysięcy niewidomych dzieci, które 

do tej pory nie miały możliwości nauki. 

Na domiar złego, panuje tu przesąd, że ślepota związana 

jest z przekleństwem. Jeżeli w rodzinie rodzi się 

niewidome dziecko, to dla ludzi oznacza, że rodzice tego 

dziecka popełnili jakiś grzech, zaniedbanie względem 

przodków i dotknęła ich za to kara. Taka rodzina od razu 

spychana jest na margines życia społecznego. 

Dawniej dzieci niewidome były zabijane, teraz są 

ukrywane przed sąsiadami i dalszą rodziną do momentu, 

aż będą na tyle duże, by mogły pójść żebrać i w ten 

sposób zarobić na swoje utrzymanie. 

Gdy dzieci przychodzą do Ośrodka, to pierwsze, czego 

potrzebują, to żeby ich nakarmić i otoczyć opieką 

medyczną. Niektóre są nosicielami HIV, inne cierpią 

na grzybice i chorobę głodową. Dzieci są badane 

okulistycznie i jeśli jest możliwość leczenia, pomagamy 

im poprzez operacje. 

Staramy się, by w naszym Ośrodku otrzymały nie tylko 

wykształcenie, ale przede wszystkim wiarę we własne 

człowieczeństwo. (…) 

 
 

ADOPCJA SERCA 

 miesięczne utrzymanie jednego dziecka to 120 zł 

Osoby, które chciałyby zaangażować się w dzieło 

pomocy, zapraszamy do ADOPCJI SERCA. Osoba, która 

zadeklaruje pomoc (może być to na rok, trzy lub na czas 

trwania szkoły podstawowej lub średniej), dostaje 

regularne maile ze zdjęciami swego podopiecznego, 

informacje o nim, a kiedy dziecko nauczy się pisać, 

to samo też bierze udział w korespondencji ze swoim 

adopcyjnym rodzicem. Nie jest to wiec bezimienny dar, 

ale żywy kontakt z konkretnym dzieckiem. Dzieci 

codziennie modlą się za swoich adopcyjnych rodziców, 

co pewien czas są za nich sprawowane Msze Święte 

z udziałem dzieci.  

Miesięczna wpłata 120 zł (cel – pomoc w nauce dziecku 

niewidomemu) może być realizowana każdego miesiąca 

lub raz na kwartał, raz na rok. Zobowiązanie na okres 

roku, 3 lat lub na cały czas nauki. Adopcje roczną można 

odnawiać każdego roku i w ten sposób towarzyszyć cały 

czas temu samemu dziecku. 

Jeżeli dla kogoś jest to zbyt duży koszt, można 

adoptować jedno dziecko wspólnie (rodzina, klasa, 

wspólnota) Można też zaoferować pomoc w części 

utrzymania. 

Dzięki ADOPCJI SERCA dziecko otrzyma wsparcie 

i utrzymanie. To również zapewnienie dziecku 

podstawowej opieki medycznej, zdrowego posiłku trzy 

razy dziennie i zakupu potrzebnych ubrań oraz środków 

czystości.  

Pragniemy wykształcić jak najwięcej dzieci - 

(to pierwsza szkoła dla niewidomych w Rwandzie), 

ale przede wszystkim otoczyć je miłością i pewnością, 

ze pomimo swego kalectwa, są kochane i godne miłości. 

Afryka czeka na Twoje serce… 
 

 

 Osoby zainteresowane ADOPCJĄ SERCA prosimy o kontakt:  Educational Institute for Blind, Kibeho, B. P. 449 Butare, Rwanda, 

Africa Centrale, e-mail: schoolforblind.kibeho@gmail.com 

 Deklarację ADOPCJI SERDCA i więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Sióstr Franciszkanek: 

www.triuno.pl. Deklarację można także otrzymać w sekretariacie Klubu 

 Wpłaty na konto: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża - z dopiskiem – dla szkoły w Rwandzie. ul. Piwna 9/11, 

00-265 Warszawa; PKO BP SA. 8 Oddział / Warszawa, Pl. Bankowy 2. 36102010130000090201203744–PLN; 

90102010130000010200209593–EUR; 34102010130000000201549153–USD; Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 


