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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
Chciałam do Was napisać o ważnych
sprawach,
chciałam
zaproponować
spotkania poświęcone prześladowaniu
chrześcijan na świecie. Chciałam pisać
o przygotowaniu do kanonizacji dwóch
wielkich Papieży. Chciałam…
To wszystko odeszło na drugi plan
w związku z wydarzeniami na Ukrainie.
Gdy pod koniec stycznia szykowałam do
Was lutowe przesłanie, nie wiedziałam,
w jaką stronę rozwinie się sytuacja.
Podziwiałam ogromną determinację ludzi
z całej Ukrainy, którzy w pokojowy
sposób z uporem trwali na Majdanie. Tak
jak Wy miałam nadzieję na bezkrwawe
przemiany.
Na
pewno
wszyscy
z przerażeniem, bólem i bezsilnym
oburzeniem przyjęliśmy wiadomość
o setkach rannych i dziesiątkach zabitych
wspaniałych, dzielnych ludzi. Nie wiemy
jak dalej potoczą się wydarzenia, jednak
zawsze będziemy spieszyć z pomocą
materialną i duchową. Ze wzruszeniem
słuchałam słów Marka Kielanowskiego
wygłoszonych na Majdanie. Dziękuję
wszystkim naszym członkom, którzy
angażują się ofiarnie w pomoc, tym,
którzy wpłacają pieniądze, którzy
deklarują chęć pomocy rannym, i tym,
którzy te działania organizują.
Modlę się za naszych ukraińskich
braci i proszę Boga, aby wskazał
im drogę do budowania
pokojowego,
demokratycznego,
nowoczesnego
państwa i aby On pomógł im uchronić się
od nienawiści, która jest dodatkowym
złem rodzącym się z przemocy.
Joanna Święcicka

www.kik.waw.pl

e-mail: kik@kik.waw.pl

czwartek, piątek, sobota - 6-7-8 marca 2014 r., godz. 18.30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
poprowadzi

Bp Grzegorz Ryś
Msza św. z homilią, konferencja, adoracja
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

PIELGRZYMKA ŚRODOWISKA KIK-u I LASEK
NA UROCZYSTOŚCI KANONIZACJI
JANA XXIII i JANA PAWŁA II
24 kwietnia – 1 maja
W programie Rzym-Watykan-Asyż-Florencja
Szczegóły na stronie 5 Informatora
wtorek, 18 marca, godzina 17.30, ul. Freta 20/24A, siedziba KIK

POLSKA, NASZ WSPÓLNY DOM
Spotkanie z przedstawicielami mniejszości litewskiej w Polsce
W spotkaniu udział wezmą m.in.:
Dr Nijola Birgiel z wydziału lituanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Irena Gasperavičiuté – redaktorka wydawanego w RP litewskiego
pisma Aušra
Jan Wydra – prezes Związku Litwinów w Polsce i dyrektor szkoły w Puńsku
środa 5, 12, 19, 26 marca godzina 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A

ŚRODOWE WYKŁADY OTWARTE AKADEMII
TRZECIEGO WIEKU KIK
Szczegółowe informacje na stronie 5 Informatora
piątek, 28 marca, godzina 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A

JAN XXIII I JAN PAWEŁ II
W PRZEDEDNIU KANONIZACJI, W OCZACH LAIKA
Prelekcję wygłosi Krzysztof Ziołkowski
Wiceprezes KIK

Klub Inteligencji Katolickiej – Organizacją Pożytku Publicznego – przekażmy 1% podatku dla KIK

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39 KRS 0000034785, konto bankowe nr 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

3.03. poniedziałek
godz. 18.00
09.03. niedziela
godz. 11.45
13.03. czwartek
godz. 17.00
13.03. czwartek
godz. 19.00
16.03. niedziela
godz. 9.30
27.03. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym - Zaprasza Starszy
Ekumenista
Aleja Solidarności 76
Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus
Siedziba KIK
Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00 - Zaprasza Sekcja Emaus
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni)
Spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego”
Siedziba KIK
Msza św. klubowa w kościele św. Marcina
ul. Piwna 9/11
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

DYŻURY SEKCJI
SEKCJA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

Karolina Bielecka-Komosa

17.00-21.00
13.00-17.00

POKÓJ SR

poniedziałek

18.30-19.30

poniedziałek
wtorek, czwartek
Sekcja Rodzin

Krystyna Sieroszewska

Drum Bun
Sekcja Emaus
Sekcja Esperanto
Sekcja Kulturalno –
Turystyczna
Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie
Fundacja ks. S. Niedzielaka
Prawnik
mec. Teresa Zwięglińska
Sekcja Ewangelijna
Sekcja Polsko-Niemiecka



DUŻA SALA

czwartek

19.30

agronau@wp.pl

Tel. 608 291 505

piątek

16.00-18.00

DUŻA SALA

drugi czwartek miesiąca

16.00-19.00

DUŻA SALA

poniedziałek

11.00-13.00

DUŻA SALA

poniedziałek
czwartek

11.00-15.00

MAŁA SALA

po wcześniejszym umówieniu

12.00-13.00

ANTRESOLA

trzecia środa miesiąca
piątek

17.00-18.30

DUŻA SALA

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

18.00-20.00

DUŻA SALA
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 


KIK POMAGA UKRAINIE

.
LIST KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYDARZEŃ NA UKRAINIE
Warszawa, 21 lutego 2014 r.
Jego Eminencja
abp. Światosław Szewczuk
Arcybiskup Większy
Kijowsko-Halicki
Kościoła Katolickiego Obrządku bizantyjskoukraińskiego
Eminencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie
Do głębi poruszeni wiadomościami napływającymi z
Ukrainy, pragniemy złożyć na ręce Waszej Eminencji
wyrazy głębokiej solidarności z wszystkimi osobami,
które pragną aby dobro i pokój, wzajemny szacunek i
sprawiedliwość, a także suwerenność i demokracja,
zwyciężyły nad żądzą władzy i uległością względem
potęg zarówno fizycznych jak i metafizycznych,
które nie stawiają dobra ludzkiego w centrum dążeń
dzisiejszej Ukrainy.
Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, który od lat
próbował różnymi drogami tworzyć mosty pojednania
pomiędzy
naszymi
narodami
i
wspólnotami
kościelnymi, próbuje i dziś włączać się w pomoc
ludziom dobrej woli na Ukrainie. Pomoc ta ma wymiar
materialny (m.in. leki, sprzęt medyczny), symboliczny
(działania solidarnościowe), ale także duchowy. Chcemy
w odpowiedzi na Wasz apel z końca stycznia, w postach
i modlitwie, poszukiwać dróg Bożego błogosławieństwa
i pokoju dla Ukrainy.
Nie było, nie jest i nigdy nie będzie dopuszczalne,
by w intencji swej pokojowe manifestowanie opinii
spotykało się z kulami i pałkami. Nie jest dopuszczalne,
by silniejsza władza mocą swojej tymczasowej siły
dopuszczała się zbrodni na ludziach, którzy zostali jej
powierzeni. Przez uśmiercenie serca nie pokona się
nigdy słowa. To jest nasze najgłębsze obywatelskie
polskie doświadczenie, szczególnie trudne w ostatnich
dwóch wiekach. Dlatego dziś wszystkimi drogami
pragniemy zapewnić Was, Pasterzy i wiernych
Ukraińskiego Kościoła Grecko-katolickiego, jak i
wszystkich ukraińskich ludzi dobrej woli, oddanych
Prawdzie
i
Dobru,
stroniących
od metod
niszczycielskich, dawnych i dzisiejszych ideologii
pogardy i nienawiści o naszej solidarności, pamięci,
wsparciu i modlitwie.
W imieniu całej społeczności Klubu Inteligencji
Katolickiej, Zarząd KIK:
Joanna Święcicka (prezes), Krzysztof Ziołkowski, Paweł
Broszkowski, Marek Zając, Jakub Kiersnowski, Krzysztof
Sawicki, Piotr M.A.Cywiński, Maryna Czaplińska, Andrzej
Friszke, Stanisław Latek, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski,
Paweł Sawicki, Ewa Teleżyńska, Misza Tomaszewski.

KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
Zawiązana w końcu stycznia nowa sekcja Klubu niestety
do tej pory nie ukonstytuowała się formalnie, bo gorący
czas ostatnich tygodni zmusił nas do pracy bardziej
konkretnej. Skupiliśmy się na działaniach na dwóch
frontach: białoruskim i ukraińskim (historyczna
zbieżność nazw – całkowicie przypadkowa).
Na froncie białoruskim prowadziliśmy prace przygotowujące letni pobyt Liceum Kołasa w Warszawie.
Ze względu na to, że do współpracy zaprosiliśmy grupę
naszej młodzieży, która na początku lata zaangażowana
jest na grupowych obozach ustaliliśmy, że tegoroczna
letnia sesja odbędzie się w połowie sierpnia.
Najprawdopodobniej do grupy z Liceja dołączy
ok. 20 osób z Polonii ze Słucka i z Mińska. W czerwcu
być może uda się przyjąć grupę młodzieży z Mior.
Kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku projekt,
polegający na zorganizowaniu dla naszej i białoruskiej
młodzieży szkoły liderów. W marcu przewidujemy
dwudniowe szkolenie, które w siedzibie firmy
Hay Group przeprowadzi z naszymi kursantami
Joanna Pommersbach. Zajęcia odbędą się weekend
15 i 16 marca, o czym przypominamy wszystkim
uczestnikom. Jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze dołączyć,
to prosimy o kontakt. W maju odbędzie się kolejny etap,
czyli wspólne zajęcia polsko-białoruskie w Warszawie.
Podczas letniej, sierpniowej sesji z Licejem odbędzie się
podsumowanie szkolenia. Jeśli się uda to letnią sesję
będziemy chcieli zakończyć wspólnym wyjazdem
do Lwowa.
Na froncie ukraińskim bardziej dynamiczne działania
wymusza stale zmieniająca się sytuacja u naszych
sąsiadów. Co udało nam się do tej pory wspólnie zrobić:

Nawiązaliśmy

kontakt z medycznym
Majdanu, rozpoznaliśmy ich potrzeby.

sztabem

Zorganizowaliśmy

zbiórkę pieniędzy podczas Mszy
św. u św. Marcina oraz na konto klubowe.
Zbiórka przyniosła blisko 34 tys. zł. Z tych pieniędzy
kupiliśmy dwa kardiomonitory, dwa zestawy do intubacji, ssak, defibrylator, oraz materiały eksploatacyjne
do tych urządzeń. Kupiony sprzęt dowieźliśmy
do Kijowa i przekazaliśmy sztabowi medycznemu.
Szczegółowe sprawozdanie z tej wyprawy otrzymali
Państwo mailem, jest też dostępne na naszej stronie
internetowej.

Wspólnie

z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, i Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego kupiliśmy polowy, przenośny aparat
do USG. Aparat taki jest szczególnie przydatny
w szybkiej i trafnej
diagnostyce pourazowej.
Aparat został przekazany do szpitala polowego Majdanu
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osobiście przez ministra Sikorskiego. Mamy nadzieję,
że kiedy Państwo będą czytali ten komunikat,
zamówione u Kawalerów Maltańskich 3 plecaki
resuscytacyjne (EKG, defibrylator, butla z tlenem,
laryngoskop, aparat ambu) będą już na miejscu.
Mamy również nadzieję, że nigdy nie będą potrzebne
dla rannych.

W ciągu niespełna dwóch dni od otrzymaniu informa-

cji z Majdanu, że jeden szpital spłonął (dom związków
zawodowych), a drugi zorganizowany w Soborze
Michajłowskim pęka już w szwach, zorganizowaliśmy
i zapakowaliśmy na ciężarówkę cały szpital polowy.
Wysłaliśmy 5 hangarów, 40 łóżek polowych z materacami, 40 śpiworów, oraz dwie bardzo wydajne nagrzewnice olejowe (sprzęt ten otrzymaliśmy dzięki
wsparciu jednej z instytucji państwowych) oraz
10 dużych namiotów z naszych zasobów magazynowych. Dodatkowo Piotr Chodzeń z Sekcji Rodzin,
jadąc w sobotę rano pomóc nam pakować ciężarówkę,
dokupił 10 śpiworów i materacy - dziękujemy. Mamy
potwierdzenie, że sprzęt dotarł do Kijowa w chwilę po
usunięciu Janukowycza z urzędu. Też mamy nadzieję, że
nie będzie trzeba go używać do ratowania rannych.
Mamy zobowiązanie naszych partnerów, że po
zakończeniu protestów ocalały sprzęt medyczny (część
już niestety spłonęła…) będzie przekazany do hospicjum
w Korosteniu, a namioty i łóżka polowe miejscowym
skautom.

W

porozumieniu z Obywatelskim Komitetem
Solidarności z Ukrainą przygotowujemy się do objęcia
opieką rannych zarówno tych przebywających
w szpitalach jak i zaopiekowania się we własnych
domach tymi, którzy opuszczą te szpitale, a z różnych
względów nie będą mogli wracać na Ukrainę.

Dr Orest Szczygielski wraz z ratownikami z Majdanu przenoszą
przywieziony sprzęt przez barykady, 1 lutego 2014; fot. Marek
Kielanowski

Przeładunek namiotów szpitala polowego z polskiego na ukraiński
samochód. Granica Polsko Ukraińska 22 lutego 2014 r.; fot. Marek
Kielanowski

Wspólnie

z Zakonem Kawalerów Maltańskich
chcemy zorganizować kolejny, tym razem znacznie
większy, transport rannych do Polski.

Szczególną opieką chcemy objąć rodziny wszystkich

poległych w ostatnich dniach na Ukrainie.
Opracowujemy wspólnie z innymi NGO specjalny
projekt pomocy, dla którego mamy szansę uzyskać
wsparcie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Kontynuacja

zbiórki pieniężnej do chwili oddania
do druku tego informatora przyniosła łącznie około 73
tysiące złotych.
Podczas spotkania Prezydenta RP z przedstawicielami wszystkich organizacji i środowisk, działających
w całej Polsce na rzecz pomocy dla Ukrainy,
warszawski KIK wymieniany był jako organizacja,
której działania są najbardziej skuteczne.

KIK otrzymał pisemne podziękowanie
Lwowa p. Andrija Sadowego.

od Prezydenta

Podziękowanie od Prezydenta Lwowa

Jak Państwo widzą, dużo pracy za nami, dużo przed
nami, więc sprawy formalne musimy odłożyć
na później. Na razie zapraszamy do współpracy
i wsparcia naszych działań.
Marek Kielanowski
Przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej
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PIELGRZYMKA ŚRODOWISKA KIK-u
I LASEK NA UROCZYSTOŚCI KANONIZACJI
JANA XXIII i JANA PAWŁA II
Szanowni Państwo,
Nasza pielgrzymka na uroczystości kanonizacyjne
Jana XXIII i Jana Pawła II rozpocznie się już
za niespełna 2 miesiące. Do Rzymu udajemy się wraz
z naszymi przyjaciółmi z Lasek.
Jest jeszcze dosłownie kilka wolnych miejsc,
zainteresowanych
zapraszamy
do
kontaktu
z Sekretariatem Klubu – e-mail: rzym@kik.waw.pl,
tel. 22 827 39 39.
Koszt wyjazdu to 2000 zł.
Z radością i wzruszeniem informujemy, że nasi młodzi
przyjaciele z Lasek otrzymali od prywatnego darczyńcy
dofinansowanie w kwocie 54 000 zł! Za tak ogromny
gest solidarności składamy serdeczne podziękowania.
Będziemy
o
naszym
Dobrodzieju
pamiętać
w modlitwach.
Jeżeli są wśród nas osoby, które same nie mogą
pojechać, lecz mogłyby i chciały wesprzeć finansowo
Klubowe rodziny, które planują udział w tym ważnym
wydarzeniu, bardzo uprzejmie proszę o kontakt z niżej
podpisanym.
PLAN WYJAZDU:
I. 24.04. – Warszawa
Wyjazd w godz. popołudniowo-wieczornych;
II. 25-29.04 - Rzym
Nocleg w hotelu w centrum miasta;
25.04 – Przyjazd w godzinach wieczornych
26.04 – Odpoczynek/zwiedzanie
27.04 – Udział w uroczystościach kanonizacyjnych
28.04 – Udział w uroczystościach dziękczynnych/zwiedzanie
29.04 – Wyjazd rano – godz. 9:00
Obiady – w restauracji 5 min od Watykanu i w centrum
Rzymu
Rzym – komunikacja – bilet 3 dniowy do swobodnego
poruszania się po mieście;
III. 29.04 - Asyż/Florencja
Asyż zwiedzanie od ok. 12:00 do 16:00 – miasto
św. Franciszka,
Florencja - przyjazd około 19:00 – wieczorny spacer
Nocleg w Hotelu powstałym po przerobieniu Konwentu
blisko centrum Florencji.
30.04 – zwiedzanie Florencji; o. 17.00 wyjazd;
IV. 01.05 Warszawa
Przyjazd w godzinach przedpołudniowych
W imieniu organizatorów serdecznie pozdrawiam
W imieniu zespołu organizacyjnego
Jakub Kiersnowski – Sekretarz KIK
PS. Uczestników pielgrzymki w sposób szczególny
zapraszamy na spotkanie poświęcone osobom Jana XXIII
i Jana Pawła II które odbędzie się 28 marca br. w KIK-u.
Szczegóły na 1 stronie Informatora.




IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES RUCHÓW
I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
Zasadnicza tematyka IV Kongresu, który przez pierwsze
2 lata (2012 i 2013) była realizowana w diecezjach oraz
w samych ruchach, dotyczyła Nowej Ewangelizacji.
Dzięki dużemu zaangażowaniu członków ruchów,
wsparciu idei nowej ewangelizacji przez Ojca Świętego
Benedykta XVI i obecnie Franciszka oraz naszych
biskupów odbyło się wiele kongresów, spotkań,
seminariów, wydarzeń ewangelizacyjnych.
Obecnie zrodziła się idea, aby zmienić nieco pierwotnie
zaplanowaną tematykę i program Ogólnopolskiego
Kongresu. Zespół Koordynujący ORRK oraz Rada
Programowa ORRK podjęły decyzję dotyczącą nowego
programu i nowej tematyki Kongresu. Postanowiono
podjąć szerszy obszar
apostolstwa, niż tylko
ewangelizację. Tak, aby skupić się nad w miarę pełnym
zakresem apostolstwa, jaki podejmują członkowie
ruchów i stowarzyszeń.
Podstawowym tematem IV Kongresu będzie uświęcanie
świata, jego przemiana w Chrystusie. Zostanie
to ukazane poprzez referaty oraz poprzez publikację
prezentującą konkretne i praktyczne działania, jakie
członkowie ruchów i stowarzyszeń już podejmują
w 15 obszarach apostolstwa.
Obszary aktywności członków ruchów, które będą
opracowane w publikacji „Programy Apostolskie
Ruchów” to: Rodzina, Ochrona życia, Apostolstwo
poprzez formację innych, Ewangelizacja, Młodzież
i dzieci, Praca na rzecz rozwoju Kościoła lokalnego,
Zaangażowanie na rzecz ubogich, Praca z osobami
starszymi, Praca na rzecz chorych, Ekologia, Kultura,
Praca na rzecz środków społecznego przekazu,
Gospodarka, Polityka, Zaangażowanie na rzecz rozwoju
mojego ruchu oraz współpracy pomiędzy ruchami.
Wspomniana publikacja będzie bardzo prosta
i konkretna, tak aby każdy z członków, który będzie ją
czytał,
mógł
odnaleźć
swoje
zaangażowanie
oraz ewentualnie odkryć nowe zaangażowania czy
działania
apostolskie,
jakie
on
lub
jego
ruch/stowarzyszenie może podjąć.
A oto ważniejsze elementy programu Kongresu, którego
hasłem jest: Posłani, aby odnowić oblicze świata
i który odbywać się będzie w Warszawie, w kościele św.
Stanisława Kostki (przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki).
10.00 Przywitanie oraz wprowadzenie w Kongres
10.30 Msza Święta dziękczynna za kanonizację Jana
Pawła II
- Ruchy dziękują za dar Jana Pawła II
- Akt oddania się ruchów Maryi – tekst modlitwy
papieża Franciszka z adhortacji Evangelii Gaudium
(Przewodniczy kard. Stanisław Ryłko)
11.45 Jak ruchy uświęcają i przemieniają ten świat? o. Adam Schulz SJ
12.30 przerwa – wypełniona śpiewem w kościele,
prowadzonym przez zespół muzyczny
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13.00 Apostolskie inspiracje: 4 wypowiedzi po około
25 min. przeplatane pieśniami (po 2 wypowiedziach)
prowadzonymi przez zespół muzyczny
- Jak kochać Kościół, gdy widzimy w nim tak wiele zła?
- Praca zawodowa jako apostolstwo
Rodzina
podstawowym
miejscem
formacji
chrześcijańskiej
- Zaangażowanie społeczne ruchów przejawem troski
o ubogich
15.00 Umocnieni Duchem Świętym odnawiamy świat nabożeństwo do miłosierdzia Bożego
15.30 Uroczyste przekazanie "Programów Apostolskich
Ruchów" uczestnikom Kongresu.
Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.
16.00 Zakończenie spotkania kongresowego
Przewiduje się, że w Kongresie weźmie udział ok. 500
osób, z czego około 6-8 osób reprezentujących KIK-i.
Stanisław Latek,
Członek Zespołu Koordynującego ORRK




AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
Poniżej jak zwykle krótkie zestawienie wydarzeń
z ostatniego miesiąca:
W lutym odbyły się kolejne zajęcia z cyklu:
„Zabawy fotograficzne”,
„Informatyka
dla
początkujących”, „Komunikacja Internetowa”.
Słuchacze mogli także uczestniczyć w wykładach
z cyklu „Historia sztuki” prowadzonych przez
p. Joannę Falkowską-Kaczor.
UWAGA !!! WOLNE MIEJSCA !!!
Wolne miejsca są dostępne w następujących grupach:
1. „Informatyka dla początkujących” we wtorki
co dwa tygodnie;
2. „Komunikacja internetowa” we wtorki co dwa
tygodnie.
Zachęcamy do zapisów w sekretariacie Klubu
(tel. 22 8273939
lub
drogą
mail
maria.piotrowska@kik.waw.pl).
Limit
miejsc
na pozostałe zajęcia warsztatowe został już wyczerpany.
ŚRODOWE WYKŁADY OTWARTE
 VARSAVIANISTYKA
W ramach tego cyklu 5 marca zostanie przeprowadzony
wykład jeszcze przez dr Marka Ostrowskiego.
Będzie on dotyczyć początków rozwoju przestrzennego
Warszawy. Dnia 12 i 19 marca Maciej Przybyliński –
socjolog, historyk i nauczyciel - poprowadzi dwa
ostatnie wykłady z Varsavianistyki: pierwszy
pt. „Warszawa żydowska”, drugi pt. „Literackie
Wędrówki po Warszawie”.

 CYKL PAPIESKI
W ostatnią środę marca rozpoczniemy kolejny cykl
tematyczny, tzw. „Cykl Papieski”. Chcemy poświęcić go
na lepsze poznanie postaci Jana XXIII oraz
Jana Pawła II, ich nauczania, a także ich znaczenia
dla Kościoła oraz społeczeństwa. Pierwszy wykład z tej
tematyki odbędzie się dnia 26 marca. Poprowadzi go
Alina Wóycicka, a tematem przewodnim spotkania
będzie „List Jana Pawła II do seniorów”.
Wszystkie wykłady dedykowane są uczestnikom
Akademii Trzeciego Wieku, mają one jednak
charakter otwarty, dlatego do udziału w nich
zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani danym
tematem spotkania.
Maria Piotrowska
Witold Kunicki-Goldfinger
Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK
2013-2016” jest współfinansowane ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy.
INNE DZIAŁANIA DLA SENIORÓW
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy zbiór informacji dotyczących zajęć
dedykowanych dla seniorów.
1. Salon dyskusyjny – 25 marca odbędzie się kolejne
spotkanie
w
ramach
Salonu
Dyskusyjnego,
prowadzonego przez panią Prezes Joannę Święcicką.
Spotkanie będzie nosić tytuł „O kulturze”. Zapraszamy
do Klubu na godzinę 18.00.
2. Spacery muzealne – 20 marca zapraszamy na
kolejny spacer muzealny. Pani Joanna FalkowskaKaczor będzie oprowadzała po zbiorach stałych
Muzeum Narodowego w Warszawie. Tym razem
formuła będzie otwarta: na początku spaceru wspólnie
wybierzemy galerię, do której chcemy się wybrać
spośród m.in. galerii malarstwa polskiego XIX w.,
galerii sztuki polskiej XX w., malarstwa europejskiego
XV-XVIII w. Możliwe jest też zwiedzanie
„przekrojowe” – po najważniejszych dziełach
z ww. galerii. Zbiórka o godzinie 16.50 przy kasach
w Muzeum Narodowym. Prosimy samodzielnie
zaopatrzyć się w bilety wstępu na galerię stałą
(koszt biletu ulgowego: 10 zł).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Maria Piotrowska
Witold Kunicki-Goldfinger
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OGŁOSZENIE KONKURSU
„MAM POMYSŁ 2014”
W związku z pozytywnym zaopiniowaniem oferty KIKu, dotyczącej Aktywnej Warszawskiej Młodzieży przez
Komisję konkursową Biura Edukacji m. st. Warszawy,
Klub Inteligencji Katolickiej ogłasza otwarty konkurs

SPOTKANIE W NAZARECIE
W lutym tematem głównym była MIŁOŚĆ.
Opowiadaliśmy o św. Walentym, który z więzienia słał
listy do młodych zakochanych, podpisane – twój
Walenty.

„Mam pomysł 2014”
Konkurs skierowany jest do zespołów i grup młodych
ludzi w wieku gimnazjalnym i/lub licealnym. Zespół
powinien składać się z minimum trzech osób.
Celem
konkursu
jest
wsparcie
aktywności
i kreatywności młodzieży w realizowaniu własnych
projektów na terenie m.st. Warszawy. W realizacji
projektu jego Uczestników ogranicza tylko własna
wyobraźnia!
Zgłoszenia konkursowe należy składać w Sekretariacie
Klubu (ul. Freta 20/24A) w godzinach pracy KIK-u,
wyłącznie w wersji papierowej na formularzu
dostępnym na stronach: http://www.kik.waw.pl/
i
http://www.kik.waw.pl/sekcje/sekcja-rodzin/.
Formularze można uzyskać również zgłaszając taką
prośbę via e-mail mampomysl@kik.waw.pl.
Formularze będą przyjmowane w trybie ciągłym przez
okres trwania konkursu, tj. od dnia ogłoszenia do 15
grudnia br.; oferty złożone do 5. dnia miesiąca będą
rozpatrywane do 15. dnia miesiąca.
Suma przeznaczona na finansowanie projektów
młodzieżowych: 20 500 zł.
Środki na finansowanie projektów będą przyznawane w
kolejności zgłaszania i zatwierdzania ofert.
Regulamin konkursu jest dostępny na w/w stronach.
Bliższe informacje zostaną przedstawione na zebraniu
informacyjnym w czwartek 6 marca 2014
o godz. 18.00 w KIK-u.
Zapraszamy do składania wniosków i dobrej zabawy!
Karolina Bielecka-Komosa oraz Marysia Piotrowska
e-mail: mampomysl@kik.waw.pl; tel.: 22827-39-39

Fot. Andrzej Jaczewski

Przeczytaliśmy opowiadanie o znękanej młodej mamusi,
liczącej na miłość swojej mamy, a także o miłości
braterskiej dwóch braci po kryjomu darowującym worki
z ziarnem sobie nawzajem. Przypomnieliśmy
przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która stała
się podstawą inscenizacji. Zakończyła ją piosenka o
miłosiernym Samarytaninie. I inscenizacja, i śpiewanie
bardzo się udały!




KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Zgodnie z zapowiedzią, przystąpiliśmy do organizacji
drugiego spotkania z cyklu „Polska – nasz wspólny
dom”. Tym razem zapraszamy przedstawicieli mniejszości litewskiej. Pośród mniejszości mieszkających
w Rzeczypospolitej
Polskiej
jest
to
jedna
ze społeczności najmniej liczebnych, a żyjąca w cieniu
nienajlepszych obecnie stosunków polsko-litewskich
na poziomie państwowym. Serdecznie zapraszamy
na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 18 marca
o godz. 17:30 w dużej sali Klubu Inteligencji
Katolickiej. Szczegóły na pierwszej stronie Informatora.
Paweł Broszkowski

Fot. Andrzej Jaczewski

Po posiłku i zabawach, podczas prac ręcznych, dzieci
przygotowały łódki z papieru. Stały się elementem
konkursu – łódki z napędem dmuchanym ślizgały się po
długim stole. A na zakończenie każde dziecko otrzymało
Hymn o miłości, potem zabrzmiało gromkie: Szczęść
Boże!
Alicja Gronau-Osińska
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KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
W lutym kontynuowaliśmy rozważania encykliki Lumen
fidei. Wiara a prawda. Wiara bez prawdy nie zbawia,
jest tylko projekcją i iluzją. Kryzys prawdy wymaga
przypominania o koniecznej więzi wiary z prawdą.
Prawdy jednostkowe nie mogą służyć dobru wspólnemu.
Systemy totalitarne narzucały własną koncepcję prawdy.
Znajomość prawdy a miłość. Prawda poprzez miłość
otwiera się na drugą osobę, na wspólne dobro.
Wiarę przyjmuje się sercem, a ono stanowi centrum
człowieka, głębię jego istoty. Dzięki woli możemy być
posłuszni wierze. Wiara przemienia całą osobę właśnie
dzięki zespoleniu z miłością. Dziś często miłości
nie wiąże się z prawdą. Tymczasem uczuciowość
miłości stanowi punkt otwarcia na drugą osobę,
by budować z nią stałą i głęboką relację. Przetrwa
w czasie, gdy zwiąże się z prawdą. Miłość potrzebuje
prawdy, a prawda miłości, bo bez niej jest zimna
i bezosobowa. Kto kocha, rozumie. To wspólne
patrzenie na wszystko. Jak zdobyć taką wiarę?
Przez słuchanie i widzenie. Słuchanie Słowa (fides ex
auditu) i dążenie do widzenia twarzą w twarz.
Iluminacja to widzenie prawdy. Niekiedy widzenie
znaków poprzedza wiarę. W innych przypadkach pełnia
wiary umożliwia szersze widzenie. Słowo, które
przyszło na świat, stało się widzialnym ciałem.
Usłyszane stało się zobaczonym.
Sekcja Emaus obchodzi w tym roku jubileusz 30lecia Spotkań w Nazarecie. Zwracamy się z prośbą
o zgłoszenie osób, które jako dzieci lub rodzice
uczestniczyli w tych spotkaniach – w latach 80., 90.
i później, a które zechciałyby opowiedzieć o ciekawych
zdarzeniach z tamtego okresu lub o tym napisać
i przesłać swoje teksty. Również szukamy zdjęć
z dawniejszych spotkań (przesłane jako skany
i podpisane). Jubileusz jest zaplanowany na sobotę
17 maja 2014 w godzinach 18-21. Chcemy podczas
niego pokazać filmy z zajęć, zdjęcia, wspólnie snuć
opowieści.
Zgłoszenia: Alicja Gronau (agronau@wp.pl)






OPŁATKOWA AKCJA „CZAPKI I SZALIKI”


Podczas Opłatka KIK nasze środowisko z inspiracji
grupy Ryolitów zbierało czapki, rękawiczki i szaliki
z myślą o ludziach mieszkających na ulicach Warszawy.
Grupa przygotowała list z informacją, przedstawiła
propozycję na Radzie Sekcji Rodzin, wykonała reklamę
szeptaną podczas spotkań przed i poobozowych,
przygotowała worki, zebrała i posegregowała
przyniesione na Opłatek rzeczy, które na koniec
przekazała Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
z Ursusa oraz Fundacji D.O.M. Dzieło Odbudowy
Miłości z Ochoty. Akcja udała się bardzo nie tylko
dlatego, że zebraliśmy około piętnaście worków

ciuchów. Wzbudziliśmy refleksję o sytuacji ludzi
mieszkających na ulicy i zaangażowaliśmy się
w działanie kierowane na zewnątrz naszego środowiska.
Organizacje, którym przekazaliśmy owoce zbiórki,
są bardzo wdzięczne za pomoc.
Jeśli ktoś nie zdążył wcześniej przekazać czegoś,
a chciałby to zrobić, to warto zajrzeć na strony
internetowe
organizacji
www.misja.com.pl
(Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej; potrzebne buty
męskie
oraz
kurtki
męskie)
oraz
www.nieobojetni.pl (Fundacja
D.O.M.).
Fundacja
D.O.M. prowadzi zbiórkę darów przez cały rok we
wtorki i czwartki 16.30-19.00; poszukuje też
wolontariuszy prowadzących korepetycje z dziećmi
i młodzieżą. Przestrzeni do współpracy jest bardzo dużo!
Julia Wygnańska



„KREDKAMI DO NIEBA” NA PIWNEJ

W niedzielę Ofiarowania Pańskiego ruszyły na Piwnej
comiesięczne zajęcia “Kredkami do nieba” dla
młodszych dzieci z Sekcji Rodzin. Przeczytaliśmy
Ewangelię, porozmawialiśmy o niej i zabraliśmy się do
pracy. Różnokolorowe papiery, filce, brokat, rozmaite
faktury i kształty stworzyły obraz usłyszanej historii.

Prace zawiesiliśmy na wystawie na wirydarzu. Można je
było obejrzeć po Mszy o godzinie 11.00. Bardzo
dziękujemy za pomoc młodym wychowawcom SR!
Dorota Cichocka i Ania Moszyńska




KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Na spotkaniach Sekcji w piątki w godz. 16.00 do 18.00
kontynuujemy
katalogowanie
naszych
zbiorów
bibliotecznych.
W styczniu b.r. pożegnaliśmy długoletniego członka
naszej Sekcji i działacza Katolickiego Ruchu
Esperanckiego śp. Edwarda Pawlaka. Był wybitnym
śpiewakiem, przez wiele lat solistą Teatru Wielkiego –
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Opery Narodowej w Warszawie, wychowawcą
i pedagogiem
młodych
artystów.
Wykonywał
najpiękniejsze pieśni i arie operowe także w języku
esperanto. Zapis fonograficzny tych wykonań jest często
prezentowany na naszych spotkaniach klubowych,
a także podczas esperanckich imprez krajowych.
Oddaliśmy hołd naszemu zmarłemu Koledze
uczestnicząc
w
uroczystościach
pogrzebowych
na Powązkach.
Członkowie Sekcji uczestniczyli w esperanckiej Mszy
Świętej w uroczystość Trzech Króli, zorganizowanej
przez księdza Stanisława Płatka, kapelana Gdańskiej
Esperanckiej Liturgicznej Grupy , oraz w spotkaniu
opłatkowo-kolędowym
w
Trójmiejskim
Klubie
Esperantystów TORENTO w Sopocie.
Dio benu!
Bohdan Wasilewski





KOMUNIKAT SEKCJI MAŁŻEŃSKIEJ
Sekcja działa w uśpieniu, jak niedźwiedzie w zimie.
W tym błogim odrętwieniu nie pozostajemy jednak
całkiem bierni.
Nasza poradnia rodzinna działa wytrwale, zapraszamy
na Piwną lub na naszą stronę: www.studnia.waw.pl
Polecamy też:
rekolekcje
dla
małżeństw oraz przygotowanie
do Sakramentu Małżeństwa, więcej informacji
na www.malzenstwo.pl
Magda Bedzia Wicher



KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Nastąpiła zapowiada zmiana: comiesięczne pierwszoponiedziałkowe nabożeństwa ekumeniczne będą się
odbywały odtąd kolejno w trzech warszawskich
świątyniach
ewangelickich,
obu
luterańskich
i reformowanej. Zatem 3 marca o godz. 18.00 będziemy
modlili się o jedność chrześcijan w kościele
ewangelicko-reformowanym przy al. Solidarności 76.
O następnych
nabożeństwach
będę
informował
na bieżąco.
Jan Turnau



KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ
Spotkanie marcowe Sekcji odbędzie się w trzeci
czwartek miesiąca, 20 marca, o godzinie 18.00.
Będziemy w dalszym ciągu mówić o praktyce postu.
Tytuł spotkania "Post, by być bliżej Pana".
Zaduma nad Słowem Bożym
„I natychmiast odzyskał wzrok. I szedł w ślad za Nim”.
Bartymeusz, bo o nim tu mowa, uwierzył Jezusowi.
Odzyskał wzrok i szedł w ślad za Nim, szedł drogą,
która została mu ukazana, którą „zobaczył w wierze”.
Idąc przez życie proszę Pana o wzrok, o rozeznawanie

Jego drogi. I chociaż co chwila nie jestem wierna ufam,
że Pan nigdy nie odmówi mi tego daru.
Alina Wóycicka


KOMUNIKAT FUNDACJI IM. KSIĘDZA
STEFANA NIEDZIELAKA
Na początku bieżącego roku minęła dwudziesta piąta
rocznica męczeńskiej śmierci (20.01.1989 r.) patrona
naszej Fundacji, księdza Stefana Niedzielaka.
W związku z tym tragicznym wydarzeniem odprawiona
została w intencji Księdza uroczysta Msza Święta
w kościele Najświętszej Marii Panny Łaskawej
(kościół oo. Jezuitów) na Starym Mieście w Warszawie.
Dziękujemy serdecznie księżom za odprawienie Mszy
Świętej oraz wygłoszenie wspomnienia o życiu,
działalności i okrutnej śmierci księdza Stefana
Niedzielaka. Bóg zapłać!
W dniu 19.01.2014 w naszej siedzibie na ul. Freta
odbyło się tradycyjne, doroczne spotkanie świątecznonoworoczne Zarządu Fundacji im. Księdza Stefana
Niedzielaka z naszymi stałymi, wiernymi darczyńcami
i sympatykami. Wśród nich przybyli po raz pierwszy
Panowie: dr Jan Szymczyk i dr Tadeusz Palimąka
z Politechniki Warszawskiej, którzy w ostatnich
miesiącach – wraz z dużą grupą pracowników tej uczelni
– dołączyli do wspierających naszą działalność.
Dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia,
następnie już przy herbacie śpiewaliśmy kolędy
i obejrzeliśmy zdjęcia ilustrujące naszą pracę
na Wschodzie. Pokaz prowadził autor fotografii, nasz
bardzo aktywny wolontariusz z Archikonfraterni
Literackiej, Pan Ludwik Pawłowski.
Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek
w postaci ściennego kalendarza na rok 2014.
Wszystkim obecnym Zarząd serdecznie dziękuje
za przybycie, chociaż tego dnia pogoda była wyjątkowo
niezachęcająca do wyjścia z domu. Pozdrawiamy
również bardzo serdecznie tych Państwa, którzy nie
mogli przyjść, ale za naszym pośrednictwem pamiętają
o naszych Rodakach na Wschodzie.
Jadwiga Hermaszewska





REKOLEKCJE KS. ADAMA BONIECKIEGO
Dyrekcja Prywatnych Żeńskich Szkół im. Cecylii PlaterZyberkówny zaprasza na rekolekcje wielkopostne dla
nauczycieli i rodziców, które poprowadzi ksiądz
Adam Boniecki, publicysta, były redaktor naczelny
„Tygodnika Powszechnego”.
Rekolekcje „Sól dla Ziemi? Światło świata? Czyli co
jeszcze robi chrześcijanin w tym bezbożnym świecie”
odbędą się 4 i 5 kwietnia o godzinie 18.30 (Msza Święta
i nauki rekolekcyjne), a zakończą Mszą Świętą 6
kwietnia o godzinie 11.00.
Miejsce: Prywatne Żeńskie Szkoły im. Cecylii PlaterZyberkówny, Warszawa ul. Piękna 24/26
Zapraszamy!
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Szanowni Państwo, Członkowie Klubu!
Tak ja w roku poprzednim, również i w tym proponujemy Państwu przekazanie 1% podatku jako
darowizny na potrzeby działań Klubu. Dzięki Państwa dotychczasowemu wsparciu i zaufaniu
rozwijamy Klubową działalność, realizujemy liczne projekty, uczestniczymy w kolejnych wydarzeniach.
Ufamy, że nasz wspólny KIK, ze żmudną, ale wartościową pracą u podstaw, może liczyć na swoich
Członków i Przyjaciół, którzy znając i doceniając potrzebę, cel i sposób pracy Klubu, mogą z pełnym
przekonaniem przekazać 1% swojego podatku na rzecz KIK-u. W związku z tym zwracamy się do
Państwa z prośbą o pamięć, o wsparcie, o solidarność z przyszłością następnych klubowych
pokoleń.
Każdy z nas, członków KIK-u, jest na swój sposób odpowiedzialny za Klub. Najprostszym i bardzo
potrzebnym tego wyrazem może być darowizna 1% podatku na cele statutowe KIK. O to Państwa
prosimy i za to serdecznie dziękujemy.
Prezydium Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Joanna Święcicka, Paweł Broszkowski, Krzysztof Ziołkowski, Marek Zając, Krzysztof Sawicki, Kazimierz
Mazan, Jakub Kiersnowski
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Sekcje i działania Klubu A.D. 2013

1%

•Chór kameralny „Ars Cantata” •Drum Bun
•Klub Żeglarski „Santa Maria” •KONTAKT
•Sekcja Emaus – Nazaret •Sekcja Esperanto
•Sekcja Ewangelijna •Sekcja KulturalnoTurystyczna •Sekcja Małżeńska
•Sekcja Nauczycielska •Sekcja Pomocy
•Sekcja Polsko-Niemiecka •Sekcja Rodzin •
Sekcja Wigierska •Sekcja Współpracy z Katolikami
na Wschodzie •Starszy Ekumenista
•Fundusz Stypendialny •Projekt Białoruś •
Akademia Trzeciego Wieku KIK

Na stronie internetowej Klubu – www.kik.waw.pl – udostępniliśmy Państwu program PIT Projekt
2013 on-line do wypełniania deklaracji podatkowych PIT.
Program posiada wszystkie prawem wymagane koncesje. Za pomocą programu PIT-OPP można
również dokonać złożenia e-Deklaracji.
Mamy nadzieję, że taka forma wsparcia będzie dla Państwa przydatna i pomocna przy rozliczaniu
deklaracji PIT za 2013 rok.

