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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, 
Z bólem przyjęliśmy wiadomość o 

śmierci ś.p. Tadeusza Mazowieckiego, 

współzałożyciela warszawskiego KIK-u, 

członka honorowego naszego Klubu, 

członka Kapituły nagrody „Pontifici” – 

Budowniczemu Mostów, naszego 

duchowego i intelektualnego ojca, 

premiera pierwszego rządu po 

przemianach 1989 roku. W czasie 

nadchodzących świąt Wszystkich 

Świętach i w Dzień Zaduszny będziemy 

ze smutkiem żegnać się ze zmarłym i 

wracać w myśli z wdzięcznością do tych 

lat, gdy Tadeusz Mazowiecki kształtował 

życie KIK-u i naszej Ojczyzny. 

Będziemy z ufnością modlić się o życie 

wieczne dla Niego licząc, że również z 

nieba będzie otaczał nas pomocą. 

Wydarzeniem, które przypomina nam o 

naszych korzeniach, były urodziny KIK-

u, obchodzone w dniu 24 października. 

Przyznawaną z tej okazji nagrodę 

„Pontifici” – Budowniczemu Mostów 

otrzymała doktor Helena Pyz, która od 

24 lat, pomimo własnej 

niepełnosprawności, niesie w Indiach 

pomoc ludziom chorym na trąd. Jej 

postać, stosunek do drugiego człowieka, 

radość z powołania są świadectwem siły, 

która płynie z głębokiej wiary.  

Wiemy już, że 27 kwietnia 2014 r. 

odbędzie się w Watykanie kanonizacja 

dwóch wielkich papieży XX wieku: Jana 

XXIII i Jana Pawła II.  Spróbujmy 

wrócić myślą do tych lat, gdy słowa i 

czyny Jana Pawła II zmieniły Polskę i 

świat, po to by zrozumieć prawdę o 

Bogu, człowieku i Kościele, prawdę, 

którą On przekazywał ludziom całym 

swoim życiem. 

Joanna Święcicka 
 

 

Wtorek, 5 listopada, godzina 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a 
 

 

Z szacunkiem, współczuciem i delikatnością, czyli – jak? 
spotkanie z autorami książki  

„Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm”  
wydanej przez WIĘŹ 

 

 

W spotkaniu udział wezmą: 

Natalia Wizimirska 
absolwentka psychologii UW oraz studiów podyplomowych w Irish School of Ecumenics,  

Trinity College Dublin, związana z  Ruchem Światło-Życie 

ks. dr Bogusław Szpakowski  
pallotyn, psychoterapeuta 

Katarzyna Jabłońska 
publicystka i krytyk filmowy, sekretarz redakcji kwartalnika WIĘŹ 

Cezary Gawryś  
publicysta, członek zespołu kwartalnika WIĘŹ 

spotkanie poprowadzi 

Maciek Onyszkiewicz 
Redaktor kwartalnika „KONTAKT” 

 

Środa, 13 listopada 2013, godz. 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a 
 

„Obraz świata w fizyce” 
 

wykład inauguracyjny Akademii Trzeciego Wieku KIK poprowadzi:  

prof. Krzysztof Meissner 
profesor w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki UW  

 
 

Środa, 20 listopada 2013, godz. 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a 
 

„Miłujcie się wzajemnie - budowanie wspólnoty Kościoła  

w pierwszych wiekach chrześcijaństwa” 
 

Środa, 27 listopada 2013, godz. 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a 
 

„Średniowiecze – czy naprawdę ciemne?” 
 

wykłady z cyklu „Historia Kościoła” ATW KIK poprowadzi: 
 

ks. dr Andrzej Gałka 
Wykładowca Warszawskiego Seminarium Duchownego, rektor kościoła św. Marcina,  

Krajowy duszpasterz Osób Niewidomych, duszpasterz KIK-u 
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

4.11. poniedziałek  

godz. 18.00  

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista  

Plac Unii Lubelskiej  

10.11. niedziela 

godz. 11.45 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus 

Siedziba KIK 

14.11. czwartek  

godz. 17.00  

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)  

17.11. niedziela 

godz. 9.30 
Msza Święta Klubowa  

ul. Piwna 9/11 

28.11. czwartek  

godz. 18.00  

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

ul. Piwna 9/11  
 

Po 97 latach ziemskiej wędrówki, 3 października 2013 

roku, Pan powołał do siebie  

ŚP 

Władysława Rodowicza 
 

Absolwenta Szkoły Głównej Handlowej; 

Obrońcę Modlina w kampanii wrześniowej 1939 r.; 

Oficera AK i dowódcę tajnej radiostacji  

ZWZ AK 1940-41; 

Byłego więzienia Pawiaka, Majdanka i Oświęcimia skąd 

udało mu się zbiec 1942-45; 

Byłego dyrektora i wykładowcę Towarzystwa 

Naukowego Organizacji i Kierownictwa; 

Organizatora szkoleń dla katechetów  

i działaczy duszpasterskich;  

Działacza Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi  

w Laskach;  

Członka Honorowego  

Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie; 

Wieloletniego przewodniczącego  

Komisji Rewizyjnej KIK; 

Członka Kapituły Nagrody  

„Pontifici” – Budowniczemu Mostów; 

od 1956 r. doradcę KIK przy tworzeniu  

bazy gospodarczej Klubu - "Libelli"; 

W czasie stanu wojennego współtwórcę i świeckiego 

przewodniczącego  

Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom 

Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom  

przy ul. Piwnej w kościele św. Marcina w Warszawie; 
 

Był naszym mistrzem, nauczycielem i przyjacielem. 

Żegnamy go z żalem i serdeczną pamięcią. 
 

.Łączymy się w żałobie z 

Rodziną i Najbliższymi 
 

Zarząd i Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Warszawie. 

 
POGRZEB WŁADYSŁAWA RODOWICZA 

Pożegnalne wystąpienie Andrzeja Wielowieyskiego (byłego 

sekretarza KIK) w kościele św. Marcina. 

Drodzy Przyjaciele! 

Żegnając dziś seniora Klubu Inteligencji Katolickiej musimy 

wspomnieć trzy dziedziny, trzy sprawy, które podejmował i za 

które winniśmy mu wdzięczność. O jednej, być może najważ-

niejszej, mówił już Janek Kossakowski. Władek prowadził przez 

wiele lat, sprawnie i skutecznie, Prymasowski Komitet Pomocy 

na Piwnej. Współpracowała z nim duża gromada członków 

Klubu. To była Jego historyczna zasługa. Ale z nami, w ramach 

Klubu, działał jeszcze w dwóch innych dziedzinach. 

Był naszym seniorem, starszym od wielu z nas. Studia na SGH 

 i podchorążówkę zrobił już przed wojną. W konspiracji 

wyróżnił się zmontowaniem i prowadzeniem radiostacji w ZWZ 

i AK. Włączył się do pracy Klubu od początku, ale przede 

wszystkim został w naszej pamięci jako wieloletni 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej. To była duża praca. Klub 

liczył przecież kilka tysięcy członków, około 20 sekcji i grup, 

kilkadziesiąt grup młodzieżowych i dziecięcych Sekcji Rodzin 

 i wielomilionowy budżet. Poza tym podlegała nam „Libella”  

z kilkuset pracownikami. Władek znał te różne sektory na wylot. 

Doglądał ich dobrotliwie i z humorem, ale rzetelnie.  

Szczególnie cenny był jednak jego wkład do naszej akcji 

zewnętrznej: akcji odczytowej i organizacyjno-programowej w 

ramach tak zwanej „mowy trawy”, którą zainicjowali w Klubie 

Bogdan Cywiński i Ludwik Dembiński. Od początku lat 

sześćdziesiątych, pod pełnymi nadziei rządami Kardynała 

Prymasa, zaczęło się szybko rozwijać duszpasterstwo 

akademickie, a trochę wolniej i później duszpasterstwo rodzin. 

Była to piękna karta w dziejach KIK. Wspieraliśmy 

duszpasterstwo, pomagaliśmy w formacji kleryków, 

współorganizowaliśmy prace DA poprzez opracowanie 

programów i debat, wykłady i tworzenie grup rodzinnych. 

Wtedy, pracując z rozmachem, ale czasem po amatorsku: Inka 

Słomińska, Anna Radziwiłłowa, Krzysztof Śliwiński czy ja sam 

otrzymywaliśmy od Władka solidne profesjonalne wsparcie. 

Uczył nas jak: organizować pracę, przygotowywać odczyty, 

prowadzić dyskusje i jak wreszcie dokonać, by słuchacze szybko 

nie zapomnieli, by to co mówimy zostało im w pamięci. 

Szczególnie pamiętam ważną, choć dziś nieaktualną (wobec 

ekranów i komputerów) metodę flanelo gramów, polegająca na 

tym, że prelegent przed odczytem zaopatrywał się w dużą 

flanelę, do której w odpowiednim momencie przylepiał poprzez 

papier ścierny, napisane dużymi literami pytania, tezy lub 

konkluzje. Do dziś spotykam dawnych słuchaczy, którzy dobrze 

pamiętali te napisy. W dyskusjach z nim dochodziliśmy do 

wniosku, że niektóre spotkania należy zaczynać od rozpisanej 

wśród słuchaczy ankiety, aby najpierw dowiedzieć się co nasi 

słuchacze naprawdę myślą. Wywoływało to czasem zastrzeżenia 

dusz pasterzy. Tak było np. w sprawie świetnych spotkań Basi 

Dąbrowskiej z młodzieżą. Ale na ogół duszpasterze chętnie 

 z nami współpracowali. Władek był dyrektorem w Towarzys-

twie Naukowym Organizacji i Kierownictwa i przez długie lata 

szkolił w PRL kadry kierownicze. Była to czasem orka na ugo-

rze, ale miała społeczne znaczenie. A dla nas było to szczególnie 

cenne. 

W ten sposób przez ponad 20 lat uczestniczyliśmy w odnowie 

Kościoła w Polsce, również dzięki mądrej pomocy Władysława 

Rodowicza. Klub zachował o nim serdeczną pamięć. 

Andrzej Wielowieyski
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE  
 

DR HELENA PYZ - LAUREATKĄ NAGRODY 

PONTIFICI 2013 
 

 
 

Laureatem 8. edycji nagrody „Pontifici” – Budowniczemu 

Mostów została i tytuł Pontifexa 2013 otrzymała  

dr Helena Pyz, misjonarka świecka, naczelny (i jedyny) 

lekarz Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya  

w Indiach, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. 

Dr Helena Pyz urodziła się w Warszawie 10 kwietnia 1948 

roku. Tu ukończyła szkołę średnią i studia medyczne.  

W 10. roku życia zachorowała na Heine-Medina. Od tej 

pory ma kłopoty z poruszaniem się. 

Od 1971 roku członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. 

Jako lekarz specjalizowała się w zakresie chorób wewnęt-

rznych. W latach 1974 - 1988 r. pracowała w przychodni 

rejonowej w Warszawie i Ząbkach. W latach osiemdziesią-

tych czynnie zaangażowana w organizowanie Solidarności 

w środowisku medycznym, pełniła funkcję przewodniczą-

cej komisji zakładowej ZOZ-u wolskiego do czasu 

zdelegalizowania Związku.  

W 1986 r. usłyszała, że w ośrodku dla trędowatych w Indii 

ciężko choruje jego Założyciel ks. Adam Wiśniewski SAC, 

który był w tym czasie jedynym lekarzem otaczającym 

opieką kilkanaście tysięcy ludzi. Tę informację odczytała 

jako wezwanie dla siebie. Po trwających ponad dwa lata 

staraniach, 14 lutego 1989 r. po raz pierwszy udała się  

w podróż do Indii. Po przyjeździe do Jeevodaya – mimo 

bariery językowej, braku doświadczenia w leczeniu trądu  

i chorób tropikalnych, mimo trudności materialnych  

i klimatycznych – od początku wiedziała, że jest to miejsce 

wskazane jej przez Boga.   

Dla mieszkańców Ośrodka Dr Helena jest lekarzem, 

doradcą, przyjacielem. Leczy wszystko: począwszy od 

otartych kolan w czasie dziecięcych zabaw, przez pomoc 

przy porodach i badania kontrolne, do wielomiesięcznej 

kuracji trądu. Do prowadzonej przez nią przychodni 

przychodzą ludzie naznaczeni trądem, którzy potrzebują 

też porady, gdy chorują na grypę czy inną chorobę, ale 

 i biedni mieszkańcy okolicznych wiosek, których nie stać 

na inną opiekę medyczną. Obsługuje też przychodnie 

wyjazdowe w promieniu do 200 km od Jeevodaya. Wraz 

ze swoim zespołem medycznym co miesiąc przyjmuje tam 

niewyobrażalną na standardy europejskie liczbę ok. 300 

pacjentów w ciągu jednego dnia. 

 

Dr Helena dobrowolnie dzieli swoje życie z innymi 

mieszkańcami Ośrodka dla trędowatych. Ewangelizuje 

nie słowami, ale czynem, jakim jest posługa i miłość do 

tych, których inni z lęku i uprzedzeń unikają. Posługuje 

się językiem hindi, rozumie też inne narzecza i języki 

sąsiednich stanów. Ubiera się jak Induska i mimo białej 

skóry bywa uważana za rodowitą mieszkankę tej ziemi. 

Dr Helena Pyz jest laureatką nagród i wyróżnień.  

W 2005 Roku otrzymała, na wniosek ambasadora Polski 

w Indii, order Polonia Restituta. Jest m.in. damą orderu 

„Ecce Homo” przyznawanego wybitnym działaczom 

społecznym i wyróżnienia „zasłużonemu – Polskie 

Towarzystwo Lekarskie”. W plebiscycie miesięcznika 

"Pani" w 2001 r. została uznana za jedną ze stu 

najpopularniejszych Polek. W 2008 r. otrzymała 

najcenniejsze dla niej odznaczenia – "Order Uśmiechu", 

a w 2013 r. została laureatką nagrody „PONTIFICI” – 

Budowniczemu Mostów otrzymując tytuł PONTIFEXA 

2013 r. 
(opracowanie za www.jeevodaya.org) 

 

„PONTIFICI” - Budowniczemu Mostów 
Nagroda „Pontifici” – Budowniczemu Mostów jest 

przyznawana dorocznie, zawsze 24 października, 

w rocznicę założenia warszawskiego Klubu Inteligencji 

Katolickiej, osobie, która całym swoim życiem ukazuje 

wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia 

na rzecz bliźnich. 

W kapitule nagrody zasiadają: Halina Bortnowska, 

Krzysztof Byrski, Bohdan Cywiński, Kazimierz 

Czapliński, bp Bronisław Dembowski, Izabela 

Dzieduszycka, Jerzy Kłoczowski, Stanisław Luft, 

Tadeusz Mazowiecki, Anna Radziwiłłowa, Krystyna 

Sieroszewska, Zygmunt Skórzyński, Krzysztof 

Śliwiński, Zofia i Andrzej Wielowieyscy, Jan Turnau, 

Stefan Wilkanowicz, Henryk Wujec. 

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w siedzibie 

KIK-u przy ul. Freta 20/24A w Warszawie, podczas 

uroczystości zaprezentowano film dokumentalny na 

temat Laureatki „Szukając Nadziei” autorstwa Elżbiety 

i Krzysztofa Reników. Laudację wygłosił prof. 

Krzysztof Byrski, były ambasador RP w Indiach. 

Klub Inteligencji Katolickiej powstał w 1956 roku, przez 

całe dekady był jednym z nielicznych skupisk środowisk 

opozycji demokratycznej w Polsce, dziś nadal jest 

kuźnią postaw obywatelskich w społeczeństwie i 

kształtowania odpowiedzialności świeckich w Kościele. 

Dotychczas laureatami nagrody zostali prof. Andrzej 

Zoll (2006 r.), abp Henryk Muszyński (2007 r.), 

p. Krzysztof Czyżewski (2008 r.), prof. Krzysztof 

Zanussi (2009 r.), p. Danuta Baszkowska (2010 r.), 

s. Rafaela – Urszula Nałęcz FSK (2011) i bp. Zdzisław 

Tranda (2012). 

Nagroda składa się z dyplomu potwierdzającego 

przyznanie tytułu Pontifexa oraz statuetki autorstwa 

Magdaleny Schmidt-Góry. Na jej odwrocie widnieje 

motto nagrody, którym jest cytat z Genesis, napisany 

po hebrajsku, w grece, w łacinie i po polsku: „Nie wiem. 

Czy ja jestem opiekunem mojego brata?". 

 

http://www.jeevodaya.org/
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LAUDACJA 
(z okazji wręczenia Pani Doktor Helenie Pyz 

nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów Klubu 

Inteligencji Katolickiej, 24 października 2013 r.) 

Czy można zmierzyć długość mostu, który cały czas 

buduje dzisiejsza Laureatka nagrody PONTIFICI? 

Zapewne długość tego mostu, którym spięła Indie  

i Europę, można jakoś wymierzyć, choć to łatwe nie 

będzie. Można o to zapytać młodego Manoja Bastię, 

wychowanka Jeevodayi, który studiował w Polsce w latach 

2009-2012 lub wiele jego koleżanek i kolegów. Można też 

zapytać o to samo licznych wolontariuszy, którzy od naszej 

Laureatki uczyli się, jak takie mosty budować, pomagając 

Jej jednocześnie w codziennym trudzie służenia ludziom, 

których trąd już za życia wykluczył ze świata żywych. 

Można wreszcie zapytać uczestników programu „adopcja 

serca”, którzy spoglądając na fotografie „adoptowanych” 

dzieci odnoszą wrażenie, że Indie są tuż tuż, na 

wyciągnięcie ręki.  Ale jak zmierzyć długość mostu, po 

którym przeprowadziła ona wiele, tak bardzo wiele osób 

od śmierci ku życiu? Posłuchajmy!  

„Było to osiem lat temu. Do Jeevodaya przyniesiono 

trzymiesięczne niemowlę, tak wychudzone, że nie było 

wiadomo, czy przeżyje. Dziecko nie umarło. Na zrobionych 

pół roku później zdjęciach widać wielkie, smolistoczarne 

oczy i nastroszoną czuprynkę. Dziś Patrycja przypomina 

kolorowego motyla. Nie chodzi, a unosi się nad ziemią, 

tańczy, czubkami brązowych palców unosi kolorową 

sukienkę. Wygląda, jakby frunęła w powietrzu.”  

I jeszcze jedno wstrząsające świadectwo: 

Hemlal, starszy człowiek porażony trądem, trafia 

do Ośrodka.  

„Na decyzję o przyjęciu Hemlala do naszego Ośrodka nie 

musiałam mieć więcej niż sekundę. Kiedy odchylił brudny 

koc, którym był nakryty cały, z głową, buchnął smród taki, 

że cofnęłam się o krok. Zdążyłam tylko zarejestrować na 

siatkówce oczu wielka ziejącą, cieknąca ranę zamiast 

prawej połowy twarzy, obrzęk, zaczerwienienie, ciemne 

plamy martwych tkanek wokół... Myślę, że tak wyglądali, 

chorowali i umierali trędowaci wszystkich nacji w dobie 

przed antybiotykami... Pierwszą myślą, która mi przebiegła 

natychmiast, gdy bliżej już przyjrzałam się ranie było:  

jeżeli robaki, które zżerały tkanki od środka dostaną się 

do mózgu – chory zginie. A przecież tak blisko i tak łatwo 

mogło się stać poprzez nos, którego prawie nie miał. Przez 

pierwszy tydzień opatrywałam go dwa razy dziennie, 

po dwóch-trzech dniach udało się usunąć wszystkie 

gniazda robaków, martwe tkanki, dużo ropy. Jednocześnie 

dostawał wysokie dawki antybiotyków, inne potrzebne leki, 

spał na czystym łóżku, pomagali mu się myć i jeść... Zaczął 

odżywać.”  

Człowiek ten w rezultacie zmarł, bo nie udało się zmienić 

całego jego środowiska, ale otoczyła go życzliwość  

i podarowano mu coś nie do przecenienia – godną śmierć! 

Nasza dzisiejsza Laureatka jest kolejną zawodniczką  

w wielkiej sztafecie, którą rozpoczyna Ojciec Damian na 

wyspie Malokai na Hawajach, Ojciec Jan Beyzym na 

Madagaskarze, Matka Teresa w Kalkucie, Ojciec Marian 

Żelazek w Puri i wielu innych. Nasza Laureatka znalazła 

się już dawno w gronie budowniczych najwspanialszego 

mostu, któremu na imię miłość bliźniego, a szczególnie 

takiego bliźniego, który cierpi tak z powodu bólu 

fizycznego, jak i z powodu wykluczenia i pogardy. 

Dobrze, żeśmy to zauważyli. 

Nagroda „PONTIFICI” jest przyznawana w uznaniu 

„zasług w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu  

i poświęcenia na rzecz bliźnich”, te słowa brzmią jak 

zwięzła informacja o osobie Doktor Heleny Pyz. 

Z jej działalnością, trwająca już jakiś czas, po raz 

pierwszy zetknęliśmy się wraz z moją żoną, gdy 

pełniłem misję dyplomatyczną w Indiach. Doktor 

Helena, sama mająca trudności z chodzeniem, zaraża 

wszystkich wkoło swą niespożytą energią, optymizmem 

i niebywałą wprost życzliwością dla ludzi. Przy niej 

po prostu nie można narzekać! Jak już wspomniałem, 

dokonuje cudów, nie tylko służąc swą wiedzą medyczną, 

ale także niezwykłą wprost sprawnością w działaniach 

administracyjnych. Most, który buduje między Indiami 

i Polską już funkcjonuje. Po tym moście docierają 

do Polski na studia młodzi ludzie, przy których porodzie 

Doktor Helena bodaj sama asystowała. To, co robi, 

to nie jest działalność charytatywna! Ona żyje wśród 

tych najbardziej upośledzonych ludzi w Indiach, jako 

jedna z nich. Po prostu jest z nimi i sprawia, że ci ludzie,  

w Indiach noszący znamię wykluczonych, uzyskują 

godność i sami potrafią zadbać o swoją przyszłość. 

Jednocześnie sprawia, że Polska z nią kojarzona, to dla 

tych ludzi kraj dobry i życzliwy. 

Całe nasze środowisko Klubu Inteligencji Katolickiej 

jest głęboko przekonane, że osoba Pani Doktor Heleny 

Pyz nie tylko jest jak najbardziej godna tego odzna-

czenia, ale wręcz swoją osobą i swymi dokonaniami 

dodaje blasku tej nagrodzie. W dodatku jest ona 

pierwszą laureatką, działającą nie w obszarze jednej 

cywilizacji, ale budującą mosty między dwiema 

wielkimi cywilizacjami Eurazji. Relacje między tymi 

cywilizacjami będą dominowały w XXI wieku, dlatego 

jest tak ważne, by gromadzić i podawać do publicznej 

wiadomości wszystko to dobre, co już się dzieje w tej 

materii i co sprawi, że te relacje układać się będą dobrze 

w przyszłości.  

Czcigodna Laureatko, Zacna Pani Doktor Heleno, 

Param Prij Mammi ji apne Jeevoday ke bachchon ki 

(Najmilsza Mamo swych dzieci z Jeevodayi), Bóg 

zechciał, że kontynuujesz dzieło swego czcigodnego 

poprzednika, założyciela Jeevodayi, Księdza Adama 

Wiśniewskiego, właśnie w Indiach. Bardzo potrzebny 

jest jeszcze jeden most, dla którego budowniczych 

Ty musisz znaleźć i wykształcić spośród tych młodych 

ludzi, którzy Ciebie nazywają Mamusią, bo tak jak 

Patrycję, wyrwałaś je śmierci i oddałaś życiu. 

O budowanie tego mostu prosi nas Jan Paweł II:  

 „Fakt, że misja ewangelizacyjna napotkała najpierw na 

swej drodze filozofię grecką, nie oznacza bynajmniej, 

iż należy odrzucić wszelkie kontakty z innymi szkołami 

myślenia. Dzisiaj, w miarę jak Ewangelia dociera 

do obszarów kulturowych pozostających do tej pory 

poza zasięgiem oddziaływania chrześcijaństwa, nowe 

zadania otwierają się przed inkulturacją. Nasze 

pokolenie staje wobec podobnych problemów, jakim 
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musiał sprostać Kościół pierwszych wieków. Myślę 

tu przede wszystkim o krajach Wschodu, niezwykle 

bogatych w bardzo dawne tradycje religijne i filozoficzne. 

Szczególne miejsce wśród nich zajmują Indie. Z wielką 

duchową energią myśl hinduska poszukuje doświadczenia, 

które wyzwalając człowieka z ograniczeń czasu 

i przestrzeni miałoby wartość absolutną. W dynamice tych 

dążeń do wyzwolenia osadzone są wielkie systemy 

metafizyczne. Zadaniem dzisiejszych chrześcijan, zwłaszcza 

w Indiach, jest wydobycie z tego bogatego dziedzictwa 

elementów zgodnych z ich wiarą, aby mogły one wzbogacić 

myśl chrześcijańską.”
1
   

W tym dziele znajdziesz Czcigodna Laureatko pomoc  

w ośrodkach studiów indologicznych w Polsce. Na koniec, 

żeby dać dowód, jak trafne są słowa cytowanej wyżej 

encykliki papieskiej, chcę przytoczyć cytat z pierwszego 

hymnu najświętszej Księgi hindusów, mianowicie 

z Rygwedy. Hymn adresowany jest do Ognia, jako 

pierwszego żywiołu powołanego do istnienia przez 

Stwórcę: „Bądź nam przystępny o Ogniu, tak jak Ojciec 

jest dla Syna! Prowadź nas ku pomyślności.” Trudno nam 

chrześcijanom oprzeć się wrażeniu, że ta modlitwa naszych 

braci hindusów została wysłuchana po upływie tysiąca 

pięciuset lat, a dwa tysiące lat temu. Na koniec 

posłuchajmy innego hymnu wedyjskiego zatytułowanego 

Parasparapritjupadeśa (Pouczenie o wzajemnej miłości): 

 

Modlitwa o zgodę 
(Atharwaweda III.30. Tłum. A. Ługowski  & M.K. Byrski) 
Niechaj serdeczność oraz jednomyślność, 

A nie niezgodę, pośród was utwierdzę! 

Jeden drugiego opieką otoczcie, 

Jak nieubojna cielątko zrodzone! //1// 
 

Niechaj syn ojcu swemu będzie wierny! 

I z matką niechaj jednomyślny będzie! 

Żona mężowi swemu miodopłynne, 

Pełne pokoju niechaj prawi słowa! //2// 
 

Niechaj brat brata wrogością nie darzy, 

Ani też siostra swoją siostrę własną. 

Zgodni ze sobą, wspólnym ślubom wierni, 

Darzcie się wzajem uprzejmymi słowy.//3// 
 

Taką Modlitwę wznoszę w waszym domu, 

Która wśród ludzi zgodę powoduje. 

Przez nią niebianie ani się rozchodzą, 

Ni się wzajemnie swarzą między sobą. //4// 
 

Starszym posłuszni, podziałów nie twórzcie! 

Zadowoleni, nieście brzemię wspólne! 

Jedni do drugich miło mówiąc przyjdźcie! 

Ja myślą wspólną wszystkich was połączę!//!//5// 
 

Wspólne niech będzie jadło i wodopój. 

Niech do wspólnego was jarzma zaprzęgnę 

Jak szprychy z piastą łączą się dokoła 

Tak zgodni razem wy ogień uczcijcie! //6// 

 

                                                           
1
 Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Fides et Ratio, 

Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 90. 

Ja myślą wspólną wszystkich was połączę!//! 

Zaklęciem zgody wszystkich was jednoczę 

Nieśmiertelności jak niebianie strzeżcie! 

Rano i wieczór bądźcie dobrej myśli! //7// 

prof. M. Krzysztof Byrski 
 



MATKA HELENA Z JEEVODAYI 
 

Ubiegły czwartek był w dziejach warszawskiego KIK-u 

dniem dość niezwykłym. Nie dlatego, że wręczyliśmy 

wtedy naszą doroczną nagrodę: to już przecież ósmy raz. 

Niezwykła była laureatka tego wyróżnienia: doktor 

Helena Pyz, dyrektor ośrodka leczenia trądu Jeevodayi 

w Indiach. Nagradzaliśmy dotąd biskupów i ludzi 

całkiem świeckich, zasłużonych dla kultury i dla 

jedności chrześcijan, dla stanowienia prawa i dla troski 

o prawa mniejszości, ale doktor Helena urzeczywistnia 

wartości zupełnie fundamentalne. Nagroda nasza zwie 

się PONTIFICI, co się wykłada: Budowniczemu 

Mostów. Otóż jak powiedział przedwczoraj w swojej 

laudacji profesor Krzysztof Maria Byrski, Laureatka 

buduje „most najwspanialszy, któremu na imię miłość 

bliźniego, bliźniego, który cierpi z powodu bólu 

fizycznego oraz wykluczenia i pogardy”. To brzmi 

patetycznie, ale bywa tak, że bez patosu ani rusz. A gdy 

jestem przy ruchu, dodam, że pani Helena 

od dzieciństwa poruszała się o kulach, teraz już 

na wózku. 

Jest członkinią Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, 

zwanego dawniej potocznie „ósemkami”,  misjonarką 

świecką. Misjonarką zaprawdę wielką. 

Jonasz (Jan Turnau) 

„Gazeta Wyborcza” 27.10.2013 r. 



 

ZBIÓRKA PAPIESKA 
Tegoroczna zbiórka Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” odbyła się po raz XIII w dniach 6 - 22 

października. W całej Polsce powstało wiele 

materialnych pomników Ojca Świętego Jana Pawła II. 

W 35 rocznicę Jego wyboru można było dołożyć własną 

cegiełkę. Fundacja kwestuje co roku i w ten sposób 

wspiera uzdolnioną młodzież i dzieci z niezamożnych 

rodzin w rozwoju ich talentów. Zbieraliśmy pieniądze 

głownie w ramach Dnia Papieskiego, w niedzielę 

13 października, ale również przez ten cały okres. 

 Sekcja Rodzin KIK w tym roku ubierała około 2,5 tys. 

zł. W latach ubiegłych – 2012 prawie 4 tys., a w 2011 – 

prawie 3 000 zł.

Julia Dzienisiewicz 




PROJEKT ,,MAM POMYSŁ 2013” 
Po raz pierwszy w tym roku - w marcu 2013 - Klub 

Inteligencji Katolickiej ogłosił otwarty konkurs dla grup  

i zespołów młodzieżowych na wsparcie oraz 

finansowanie kreatywnych pomysłów i form działania. 

Zwycięzcami I edycji konkursu (wiosennej) zostali 

Heftalici z projektem „Świetlica Nazaret” oraz 

Czukcze z projektem „Leżak”.  



INFORMATOR KLUBOWY – LISTOPAD 2013    6 

 

 
Heftalici w ramach projektu zaprosili na weekend do 

stolicy dzieci i młodzież z Nowego Miasta Lubawskiego 

poznaną podczas obozu letniego. Przygotowali dla nich grę 

miejską, zwiedzanie Warszawy oraz turniej piłki nożnej.  

Natomiast Czukcze zorganizowali serię ciekawych 

plenerowych sesji fotograficznych w Warszawie 

na własnoręcznie malowanych leżakach. Dnia 

25 października 2013 roku w KIK-u odbył się wernisaż 

wystawy „Leżak”, na który zaproszeni zostali specjalni 

goście: Pani Kamila Tylkowska-Majcher, 

przedstawicielka Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Zarząd Sekcji 

Rodzin KIK. Wszystko świetnie się udało: obu grupom 

gratulujemy zaangażowania, pomysłów i odwagi 

w realizacji! 

Teraz pora na ogłoszenia oficjalne. Otóż: 

Ogłaszamy zamknięcie naboru zgłoszeń do II edycji 

konkursu „Mam pomysł 2013”. Można było zgłaszać się 

przez całe wakacje do końca września 2013. Niewiele osób 

miało chyba jednak możliwości, żeby coś przedsięwziąć, 

ponieważ ostatecznie nie wpłynęło do nas żadne 

zgłoszenie w wyznaczonym terminie.  

Ogłaszamy otwarcie naboru zgłoszeń do III edycji 

konkursu „Mam pomysł 2013”. Tym razem jest to edycja 

OSTATNIEJ SZANSY. Zgłoszenia powinny zawierać 

pomysły do realizacji w terminie: 06.11.2013 – 

10.12.2013, zatem formularze trzeba przesłać najpóźniej 

do 4 listopada 2013. 

 
 

Konkurs skierowany jest do grup młodych ludzi w wieku 

gimnazjalnym i/lub licealnym związanych ze środowis-

kiem kikowskim. Celem konkursu jest wsparcie aktyw-

nego działania młodzieży, najlepiej pro publico bono: 

w przestrzeni społecznej, w przestrzeni publicznej, 

czy przez włączenie się w budowanie wizerunku 

Warszawy. Jednak dowolność jest wielka - sposób 

realizacji ogranicza tylko wyobraźnia . Bliższych 

informacji udzielają: Karolina Bielecka-Komosa oraz 

Marysia Piotrowska. Zapraszamy do składania 

wniosków i dobrej zabawy! 

Projekt sfinansowany jest ze środków Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

Karolina Bielecka-Komosa  

(sr@kik.waw.pl, 22 826 86 68) 

Marysia Piotrowska  

(maria.piotrowska@kik.waw.pl)  



 

KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
W tym roku podstawą rozważań prowadzonych przez  

O. Zygmunta Perza SJ jest encyklika Lumen fidei 

przygotowana przez dwóch papieży: Benedykta XVI  

i Franciszka. Wiara jest światłem naszego życia. 

Choć wierzono w boga-słońce, to nie znamy nikogo, 

kto oddałby za niego życie. W rozdziale Złudne światło 

czytamy o sytuacji człowieka współczesnego. Szczyci 

się rozumem, chce odważnie zdobywać wiedzę, 

a w wierze często widzi przeszkodę. Nauka jest dla 

niego światłem. Postęp ma zapewnić szczęście 

i wspaniałą przyszłość. Jeśli tak, to człowiek – twórca 

nauki – sam może się zbawić. Tymczasem postęp bez 

etyki stanowi zagrożenie. Wiara pozostaje sprawa 

prywatną, ukrytą. Prawdziwe oświecenie dają nauka, 

badania, a wiara to światło złudne. Tak myśląc, człowiek 

zrezygnował z prawdziwego światła na rzecz małych 

światełek kolejnych odkryć i ulepszeń. Nie może całego 

człowieka oświetlić światło, które pochodzi od niego. 

Wiara jest światłem, które trzeba na nowo odkryć. 

Pochodzi od Boga. Szukającemu światła człowiekowi, 

Bóg nie odmówi łaski wiary. Bowiem z miłości do ludzi 

Bóg dał im wiarę. Przemienieni miłością Bożą, 

zaczynamy widzieć jasno – wiara nie mieszka w mroku. 

Alicja Gronau-Osińska 

 

SPOTKANIE W NAZARECIE 
Kolejny rok zajęć rozpoczęliśmy od wspomnienia 

Świętej Rodziny. Rozmawialiśmy o tym, jaka rodzina 

powinna być, co robić, by wszystkim w rodzinie było 

lepiej, jakie czynności wykonują poszczególni 

członkowie rodziny. Potem zainscenizowaliśmy historię 

ewangeliczną o zgubieniu się dwunastoletniego Jezusa 

podczas pielgrzymki do Jerozolimy.  

 

 

mailto:sr@kik.waw.pl
mailto:maria.piotrowska@kik.waw.pl


INFORMATOR KLUBOWY – LISTOPAD 2013    7 

 

Cała grupa ruszyła w pielgrzymkę ze śpiewem. W świątyni 

spotkaliśmy grupę żydowskich kapłanów. Gdy po mod-

litwie wracaliśmy do Nazaretu, zauważyliśmy, że nie ma 

wśród nas Jezusa. Pytaliśmy wszystkich: „Nie widzieliście 

Go?”. W tej sytuacji Maria i Józef postanowili wrócić 

do Jerozolimy. Już przy wejściu do świątyni zauważyli 

zebranych wokół kogoś kapłanów. Tak! To był Jezus! 

Rozmawiał z kapłanami jak z równymi sobie. Na wymów-

kę: „Szukaliśmy Ciebie!”, Jezus odpowiedział: „Przecież 

byłem w domu Ojca mego”. Po posiłku i zabawach dzieci 

przygotowały ślicznie ozdobione domki z papieru. 

Alicja Gronau-Osińska 
 



Fot. Andrzej Jaczewski 





 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
 

Biskup Zdzisław Tranda, laureat naszej nagrody 

PONTIFICI, ikona polskiego ruchu ekumenicznego, 

najprawdopodobniej powie homilię na comiesięcznym 

nabożeństwie ekumenicznym w poniedziałek 4 listopada w 

świątyni luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej (godzina 

OSIEMNASTA (zmieniliśmy, bo już jasny dzień krótki!). 

Zapraszam mocno! 

Jan Turnau 





 

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU 

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

Akademia Trzeciego Wieku wystartowała! 

Cieszymy się z szerokiego zainteresowania naszym 

działaniem i ofertą Akademii, a także dziękujemy za liczne 

głosy aprobaty, które do nas docierają.  

 

INAUGURACJA AKADEMII TRZECIEGO WIEKU 

KIK 

Wszystkich uczestników Akademii Trzeciego Wieku oraz 

pozostałych zainteresowanych zapraszamy w środę, 

13 listopada 2013 na godz. 17.30 do KIK-u na Wykład 

Inauguracyjny pt. „Obraz świata w fizyce”. Wygłosi go 

prof. Krzysztof Meissner – profesor w Instytucie Fizyki 

Teoretycznej na Wydziale Fizyki UW. Zapraszamy 

wszystkich sympatyków i słuchaczy naszej Akademii, 

wraz z rodzinami i znajomymi. Liczymy na wysoką 

frekwencję – niech nikogo nie zabraknie! 
 

 

ZAJĘCIA AKADEMII W LISTOPADZIE: 

1. Zajęcia warsztatowe „Zabawy fotograficzne”: 
pierwsze zajęcia odbędą 12 listopada o godz. 16.00  

w dużej sali KIK-u. Osobą prowadzącą będzie Tomasz 

Kaczor. Zajęcia będą miały charakter zapoznawczo-

wprowadzający. Warto, żeby uczestnicy wzięli ze sobą 

własne aparaty fotograficzne i pokazali je wykładowcy, 

a także żeby potrafili powiedzieć, czego od zajęć 

oczekują i jakie tematy byłyby wskazane do poruszenia 

w trakcie najbliższego roku. 

2. Zajęcia komputerowe poziom 1 „Informatyka dla 

początkujących”: pierwsze zajęcia odbędą 12 listopada 

– zapraszamy każdą z grup na właściwą godzinę (17.30, 

18.30 lub 19.30). Osoba prowadzącą będzie Michał 

Kuls. Zajęcia będą miały charakter zapoznawczo-

wprowadzający i odbędą się w KIK-u w salce 

„na antresoli”. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał 

pracować na własnym laptopie, to prosimy 

o przyniesienie sprzętu już na pierwsze zajęcia.  

3. Zajęcia komputerowe poziom 2 „Komunikacja 

Internetowa”: pierwsze zajęcia odbędą 19 listopada – 

zapraszamy każdą z grup na właściwą godzinę (17.30, 

18.30 lub 19.30). Osoba prowadzącą będzie Michał 

Kuls. Zajęcia będą miały charakter zapoznawczo-

wprowadzający i odbędą się w KIK-u w salce 

„na antresoli”. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał 

pracować na własnym laptopie, to prosimy 

o przyniesienie sprzętu już na pierwsze zajęcia.  

Limit miejsc na wszystkie powyższe cykle został już 

wyczerpany, dlatego zapraszamy wyłącznie te osoby, 

które zapisały się na poszczególne warsztaty. Osoby, 

które chciałyby dołączyć do którejś z grup, mogą 

zgłaszać się na listy rezerwowe. Jeśli w trakcie roku 

zwolni się miejsce, będziemy dzwonić do nich 

w pierwszej kolejności. Możemy także przyjąć jeszcze 

po jednej osobie na zajęcia komputerowe w trybie 

„wolnego słuchacza” z własnym laptopem. Jeśli ktoś 

z Państwa będzie chciał zrezygnować, lub nie będzie 

mógł uczestniczyć w danym spotkaniu, bardzo prosimy 

o telefon (22 827 39 39) lub mail 

(maria.piotrowska@kik.waw.pl) z taką informacją. 
 

WYKŁADY OTWARTE W LISTOPADZIE:  

W miesiącach listopad i grudzień 2013 odbędą się cztery 

wykłady z cyklu „Historia Kościoła”. Ich tematyka 

będzie dotyczyć kolejno: pierwszych wieków 

chrześcijaństwa, Kościoła w średniowieczu, epoki 

nowożytnej oraz czasów najnowszych. Całość stanowić 

będzie skróconą syntezę historii Kościoła na przestrzeni 

wieków. Wykłady wygłosi ks. dr Andrzej Gałka – 

doktor Wydziału Teologicznego Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Komisji 

Historycznej Metropolii Warszawskiej, historyk 

Kościoła, rektor kościoła św. Marcina, krajowy dusz-

pasterz niewidomych, kapelan warszawskiego KIK-u.  

W listopadzie zapraszamy na dwie pierwsze części: 

mailto:maria.piotrowska@kik.waw.pl
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1. Środa 20 listopada o godz. 17.30 wykład pt. „Miłujcie 

się wzajemnie - budowanie wspólnoty Kościoła w pierw-

szych wiekach chrześcijaństwa” 

2. Środa 27 listopada o godz. 17.30 wykład pt. „Średnio-

wiecze - czy naprawdę ciemne?” 
W grudniu część trzecia i czwarta odbędą się w kolejne 

środy: 4 grudnia oraz 11 grudnia, również o 17.30. 

Szczegóły podamy w Informatorze grudniowym.  

Na wykłady nie trzeba być wcześniej zapisanym, zapra-

szamy więc wszystkich zainteresowanych. Osoby zapisane 

na wykłady dostają terminarz od razu na cały semestr. 

Wszelkie pytania lub zgłoszenia prosimy kierować 

do Sekretariatu KIK (22 827 39 39). 

Serdecznie zapraszamy! 

Zadanie Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013 – 2016 jest 

współfinansowane ze środków Miasta St. Warszawa. 

Maria Piotrowska – koordynator projektu 

Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013 – 2016 



 

INNE DZIAŁANIA DEDYKOWANE DLA 

SENIORÓW 
 

Tak jak ogłaszaliśmy w poprzednim numerze Informatora, 

niezależnie od zajęć Akademii Trzeciego Wieku KIK, 

planujemy także inne działania dedykowane dla seniorów 

lub osób w wieku średnim. W listopadzie odbędą się 

następujące spotkania: 

1. Salon Dyskusyjny – na pierwszym, październikowym 

spotkaniu Salonu gościem specjalnym był  

O. Krzysztof Ołdakowski SJ, redaktor naczelny 

programów katolickich w Polskim Radiu.  Temat spotkania 

brzmiał: „Franciszek – papież z zaskoczenia”. Osoby 

uczestniczące w dyskusjach Salonu zapraszamy na drugie 

spotkanie, które odbędzie się we wtorek 26 listopada 

o godz. 18.00 w dużej sali KIK-u. Spotkanie poprowadzi 

Pani Prezes Joanna Święcicka oraz Pan Bogdan Falicki. 

Spotkania Salonu będą odbywać się raz w miesiącu. 

Do grupy można dołączyć, ale prosimy o wcześniejsze 

zapisy w Sekretariacie KIK. 

2. Zajęcia „Jak się uczyć języków obcych” – pierwsze 

zajęcia odbędą się w środę 6 listopada godz. 12.00 w KIK-

u. Zapraszamy wszystkich, którym języki obce sprawiają 

trudności, którzy nie wiedzą, jak się ich skutecznie 

i efektywnie uczyć, jak utrwalać sobie wiedzę, 

jak przełamywać barierę językową oraz co zrobić żeby 

język obcy przestał straszyć. Jeśli ktoś ma pytania 

szczegółowe odnośnie tematyki zajęć, to zapraszamy na 

pierwsze spotkanie. Będą one prowadzone przez Panią 

Teresę Szczepkowską. W ramach zajęć przewidziany jest 

krótki wykład oraz konwersatorium. Następne spotkania 

odbędą się w kolejne środy. 

3. Spacery muzealne – pierwsze wspólne wyjście 

odbędzie się w czwartek 21 listopada, zbiórka 

o godz. 16.45 pod Muzeum Narodowym. Podczas 

spotkania pani Joanna Falkowska-Kaczor oprowadzi 

Państwa po wystawie czasowej „Guercino. Triumf 

baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji 

Polskich”. Wśród eksponowanych dzieł znajdują się 

najsłynniejsze kompozycje pochodzące z kolekcji włoskich 

- pinakoteki  oraz kościołów i pałaców Cento, 

rodzinnego miasta malarza, a także ze zbiorów słynnej 

rzymskiej Galerii Barberinich. Jest to pierwsza 

w Europie tak bogata prezentacja twórczości włoskiego 

artysty poza jego ojczyzną. Zajęcia są bezpłatne, jednak 

każdy sam płaci za swój bilet wstępu (koszt biletu 

ze zniżką emerycką wynosi 15 zł). Spacery muzealne 

będą odbywały się co miesiąc. 

4. Spotkania podróżnicze - spotkania podróżnicze jest 

to cykl czterech spotkań warsztatowych prowadzonych 

przez Marysię Złonkiewicz i Pawła Cywińskiego. 

Podróżnicy zajmujący się naukowo socjologią podróży, 

przedstawią rozważania oparte na własnych doświad-

czeniach dotyczące podróżowania w daleki świat i inne 

kultury. W programie m.in. doskonały film „Z kamerą 

wśród ludzi”, analiza przewodników turystycznych  

i pism podróżniczych, obserwacje dotyczące różnych 

zachowań „turystów” oraz „tubylców”. Pierwsze 

spotkanie w piątek  8 listopada o godz. 18.00 w KIK-u. 

Następne spotkania będą odbywały się w kolejne trzy 

piątki. 

Na wszystkie zajęcia poza spacerami muzealnymi 

można się jeszcze zapisywać w Sekretariacie KIK-u. 

Zapraszamy serdecznie! 

Maria Piotrowska 
 





KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 

W dniach od 11 do 13 października 2013 roku 

członkowie Sekcji wzięli udział w dorocznych Dniach 

Skupienia na Jasnej Górze z udziałem Krajowego 

Duszpasterza Esperantystów księdza Romana Gmyrka.  

W sobotę 12 października, w ramach ogłoszonego przez 

papieża Franciszka Międzynarodowego Dnia 

Maryjnego, uczestniczyliśmy w czuwaniu 

modlitewnym, które tego dnia odbyło się jednocześnie 

w różnych miejscach świata, w tym w Częstochowie, 

i w różnych językach. 

Na listopadowych spotkaniach klubowych będziemy 

wspominać esperantystów, którzy odeszli od nas 

w ostatnim czasie. 

Rozpoczynamy przygotowania organizacyjne 

do obchodu jubileuszu 40-lecia utworzenia naszej 

Sekcji. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do tych 

uroczystości, zapraszamy na piątkowe spotkania 

sekcyjne do KIK-u na ul. Freta. 

Bohdan Wasilewski 
 



KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ 
 

Sekcja ewangelijna rozpoczyna kolejny rok swojej 

działalności. Pierwsze spotkanie będziemy mieć 

21 listopada (trzeci czwartek miesiąca) o godzinie 18.  

W trakcie spotkań będziemy czytać Słowo Boże, a także 

odpowiadać na pytania z dziedziny wiary. Czekamy na 

nowe propozycja pracy. 

Pozdrawiam serdecznie oraz zapraszam do uczestnictwa 

 mgr/lic. teologii pastoralnej Alina Wóycicka 
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SEKCJA MAŁŻEŃSKA 
 

Poradnia Rodzinna „Studnia na Piwnej” zaprasza 

na rozmowy z: 

 prawnikiem,  

 psychologiem,  

 doradcą rodzinnym  

 nauczycielem planowania rodziny.  

Więcej informacji na stronie: www.studnia.waw.pl  

oraz pod numerem telefonu 722 221 203. 

Pozdrawiam, 

Magda Bedzia Wicher 

 



 

KOMUNIKAT SEKCJI  

KULTURALNO-TURYSTYCZNEJ 
 

Do pierwszych dni jesieni czekaliśmy, by z naszą Sekcją 

Kulturalno-Turystyczną odwiedzić miejsce niezwykłe – 

Dom Anny, Moniki, Stefana Żeromskich Willę „Świt”  

w Konstancinie. 

Na progu domu Pan Profesor Jerzy Snopek wita nas i za-

prasza do wnętrza. Ci z nas, którzy są tu po raz pierwszy, 

zdumieni prostotą i pięknem atmosfery Domu Muzeum. 

Atmosferą ciepła – miękkie tkaniny, świetne obrazy 

(znakomite wyczucie obu pań, Anny i Moniki). Gabinet 

Stefana Żeromskiego skromny – zdjęcie żony i córki 

na biurku; dużo światła, przez okno widzimy ogród 

zabarwiony jesiennie.  

Pan Profesor mówi o mieszkańcach domu, gościach, 

zdarzeniach, prezentuje książkę (świetnie wydaną) „Ocalić 

od zapomnienia”. Któż tu nie bywał, lata trzydzieste - elita 

intelektualno-artystyczna, nie tylko Tuwim, Gałczyński, 

Przyboś, Osterwa, Rubinstein, Wieniawa. Głębia 

intelektualnych rozmów, ale i kłótnie polityczne. 

Ale każdy, kto był zapraszany i przyjmowany w tym domu 

spotykał się z ogromną mądrością obu pań.  

Po wojnie dom zajęty przez uciekinierów nie tylko  

z Warszawy, wymagał remontu i przywołania w zawsze 

gościnne progi starych i nowych przyjaciół (Słonimski, 

Wajda, Brandysowie). Dom wypełnia się książkami, 

również znowu obie panie Żeromskie malują i piszą, 

prowadzą nie zawsze łatwe rozmowy z wydawnictwami, 

dbają o to, by spuścizna po Stefanie Żeromskim nie uległa 

zapomnieniu.  

To był piękny dzień, dziękujemy profesorowi Jerzemu 

Snopkowi za wiedzę, dar pięknego słowa, cierpliwość; 

dziękujemy też za to, że dzięki ogromnej pracy ludzi 

ze stowarzyszenia mogliśmy się znaleźć w domu 

tak niezwykłym. 

Sekcja nasza jak zawsze spotyka się w drugi czwartek 

miesiąca. Zapraszamy na wycieczkę do Suchej, skansenu 

państwa Kwiatkowskich.  

Kontakt: Halina Truss-Uziembło; 506 772 850 









 

CHÓR ARS CANTATA  

ZAPRASZA NA LISTOPADOWE KONCERTY 
 

Klubowy chór zaprasza serdecznie na swoje jesienne 

koncerty. W przededniu Narodowego Święta 

Niepodległości, w niedzielę 10 listopada 2013 roku, 

nasi chórzyści wystąpią w Katedrze Polowej Wojska 

Polskiego (ul. Długa 13/15). Do udziału w wydarzeniu 

zaprosiliśmy też Męski Zespół Wokalny „Calvi 

Cantores” z Knurowa. Zespoły usłyszymy podczas mszy 

świętej o godz. 10.00, po której wystąpią z koncertem 

zatytułowanym „Pieśni i piosenki Niepodległej 

Polski”. W programie znajdą się tradycyjne pieśni 

patriotyczne oraz znane piosenki żołnierskie. W drugiej 

części koncertu zespoły przypomną klimat pierwszych 

lat niepodległej Polski, prezentując popularne piosenki 

z tamtego okresu w aranżacji na chór (m. in. „Całuję 

Twoją dłoń madame”, „Zimny drań”, „Śpij kochanie”, 

„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Co nam zostało 

z tych lat”). Wstęp na koncert jest bezpłatny, 

a zorganizowano go dzięki dofinansowaniu ze środków 

Ministra Obrony Narodowej.  

Drugą okazją do posłuchania Ars Cantaty i innych 

chórów będzie organizowane przez KIK w sobotę, 

23. listopada o godzinie 18.00 w kościele św. Tomasza 

(ul. Dereniowa 12) Ursynowskie Święto Muzyki 

Chóralnej. Koncert będzie nawiązywał do obchodów 

święta patronki muzyki – świętej Cecylii (której 

wspomnienie przypada 22 listopada). Do wspólnego 

koncertu zaprosiliśmy działające na terenie Ursynowa 

chóry (m. in. szkolne, uczelniane, parafialne, przy 

instytucjach kultury). Wydarzenie to współfinansuje 

Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy. 

Listopad zakończymy jeszcze jednym ciekawym 

wydarzeniem muzycznym – unikalnym, 

monograficznym koncertem „Tuwim in memoriam” 

z muzyką wokalną chóralną do tekstów Juliana Tuwima 

oraz recytacją. W programie koncertu przewidziano 

m. in. wykonanie kompozycji Lucjana Laprusa, 

Magdaleny Cynk, Władysława Daniłowskiego („Dana”). 

Oprócz chóru publiczność wysłucha pieśni Karola 

Szymanowskiego z cyklu „Słopiewnie” na sopran 

z towarzyszeniem fortepianu. Utwory będą uzupełnione 

recytacją fragmentów poezji Tuwima. Koncert będzie 

wydarzeniem towarzyszącym organizowanego w piątek, 

29 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Literatury (Rynek 

Starego Miasta 20) spotkania promocyjnego 

najnowszych publikacji Wydawnictwa „Iskry”: 

Mariusza Urbanka „Tuwim. Wylękniony bluźnierca” 

i Tadeusza Januszewskiego „Szopki 1922 – 1931 

Pikadora i Cyrulika Warszawskiego”, w którym udział 

wezmą autorzy publikacji. Koncert współfinansuje 

m. st. Warszawa. 

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. 

Zapraszamy!  

Magdalena Trojanowska, chór Ars Cantata 





http://www.studnia.waw.pl/
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AREOPAG NA FRETA 
W listopadzie b.r. planujemy dwa spotkania AREOPAGU 

(zawsze w czwartki, w siedzibie Klubu): 

7 oraz 14 listopada. 

W debacie programowej, jaka miała miejsce 

17 października, uzgodniliśmy: 

- będziemy spotykać się o godz. 18:45 i zaczynać wspólną 

modlitwą liturgiczną - Nieszporami z danego dnia; 

- wymieniono cały szereg propozycji programu spotkań; 

ustaliliśmy, że naszą pracę tego roku rozpoczniemy 

od studium encykliki "Lumen fidei" - napisanej przez 

Benedykta XVI oraz Franciszka. 

Chętnym do uczestnictwa we wspólnej pracy służę tekstem 

Encykliki i serdecznie zapraszam - 
o. Marek Pieńkowski OP 

 

Już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa 

w polsko-rosyjskiej (a zarazem: katolicko-prawosławnej) 

konferencji „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. 

Rola kościołów i narodów Polski i Rosji”. 

Sesja odbędzie się w dniach 28 – 30 listopada b.r. 

Uczestnikami będą m.in. liczni przedstawiciele Patriarcha-

tu Moskiewskiego.  Obrady będą miały miejsce w salach 

UKSW, ul. Dewajtis 5. 

Uzupełnieniem konferencji będą trzy wieczory w centrum 

miasta: 

- w czwartek, 28 listopada: „Muzyka liturgiczna Wschodu 

i Zachodu” – koncert w kościele oo. Dominikanów, 

przy ul. Freta 10; 

- w piątek, 29 listopada: Nieszpory prawosławne 

w Katedrze św. Marii Magdaleny; 

- w sobotę, 30 listopada: Nieszpory katolickie w Katedrze 

św. Jana. 

Dokładny program zostanie już wkrótce rozesłany pocztą 

elektroniczną.      
 

 

KOMUNIKAT FUNDACJA IMIENIA KSIĘDZA 

STEFANA NIEDZIELAKA  
 

W dniu 24 czerwca 2013 roku w Katedrze świętego 

Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się uroczystość 

związana z nadaniem przez arcybiskupa metropolitę 

warszawskiego  kardynała Kazimierza Nycza odznaczenia 

świętego Stanisława, przyznawanego za ofiarną i owocną 

służbę Kościołowi i archidiecezji warszawskiej. Jednym 

z odznaczonych, na wniosek zarządu Fundacji, został 

Pan dr Krzysztof Radlicz, który od 25 lat jako nasz 

przedstawiciel niesie pomoc Kościołowi i rodakom 

pozostałym na Wileńszczyźnie.  

W okresie letnim zarząd Fundacji gościł siostry zakonne  

z Kazachstanu, Wilna oraz księży z Ukrainy i Białorusi. 

Otrzymali oni pomoc finansową na działalność 

charytatywną, którą tam prowadzą. 

Dzięki hojności firmy farmaceutycznej „Polpharma”  

z Warszawy, Fundacja otrzymała dary w postaci leków 

dla naszych podopiecznych na Litwie, Białorusi i Ukrainie.  

Pod koniec października nasz współpracownik Pan Ludwik 

Pawłowski swoim samochodem dostarczył dary dla 

polskiej szkoły w Rostynianach i Hospicjum imienia 

błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie, prowa-

dzonego przez polskie siostry. 

Jednocześnie informujemy naszych członków 

i sympatyków, że tradycyjne  spotkanie opłatkowe 

naszej Fundacji odbędzie się 19 stycznia 2014 roku 

o godzinie 12 w siedzibie KIK przy ulicy Freta 20/24A. 

Serdecznie zapraszam 

Jadwiga Hermaszewska 

 

 

 „MŁODZI dla BIALORUSI 2013-2014” 
 

Szanowni!! 

Proponujemy udział w ciekawym przedsięwzięciu. 

REKRUTACJA TRWA! Max. 15 osób w wieku 18 – 

28 lat zostanie zakwalifikowanych na animatorów 

projektu o nazwie „Młodzi dla Białorusi 2013-

2014”, polegającym na przeprowadzeniu w Mińsku 

warsztatów z zakresu zarządzania i umiejętności inter-

personalnych.  

OFERUJEMY: bezpłatne profesjonalne szkolenie 
z tematyki warsztatów, bezpłatny wyjazd do Mińska, 

możliwość rozwoju zawodowego, program 

kulturoznawczy, certyfikaty uczestnictwa. Szczegóły 

u Marka Kielanowskiego. Zgłoszenia przyjmujemy 

do 8 listopada 2013 na: maria.piotrowska@kik.waw.pl 

na formularzach (dostępne w Sekretariacie KIK). 

Marek Kielanowski, Krzysztof Sawicki, 

Maria Piotrowska. 

 

 

KSIĄŻKI w KIK-u 
Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy, 

Uprzejmie informujemy, że w Klubie dostępne są 

książki autorstwa śp. dr Stanisławy Grabskiej 

i prof. Bogdana Michałowicza, Dzienniki śp. Jerzego 

Zawieyskiego oraz najnowsze numery KONTAKT-u 

i bratniej WIĘZI.  

Spis tytułów do nabycia w Klubie: 

 Aktualny numer kwartalnika „KONTAKT” 
Cześć pracy, Lato 22/2013; 

 Aktualny numer kwartalnika „WIĘŹ” 
Słaby Bóg, Nr 3(653) jesień 2013; 

 „Kartki z cmentarza” – aut. Teresa Cwalina; 

 „Symbole i idee biblijne w naszym życiu” – 

aut. dr Stanisława Grabska; 

 „Modlitwa Powszechna” – teksty modlitw 

powszechnych śp. prof. Bogdana Michałowicza. 

 „Jerzy Zawieyski Dzienniki” 1955-1959, tom 1. 

 „Jerzy Zawieyski Dzienniki” 1960-1969, tom 2. 

 Bazyliańskie Studia Historyczne, t.2 Działania 

komunistycznych organów bezpieczeństwa przeciw 

duchowieństwu grekokatolickiemu w Polsce 1944 – 

1956, red. Igor Hałagida 

 Duchowni grekokatoliccy i prawosławni 

w centralnym obozie pracy w Jaworzynie 1947 – 

1949. Dokumenty i materiały. Instytut Pamięci 

Narodowej

mailto:maria.piotrowska@kik.waw.pl
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