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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, 
 

Bardzo licznie przybyliście na spotka-

nie i film poświęcone postaci Vaclava 

Havla. Szczególnie ważna była obec-

ność wielu młodych ludzi. Mam na-

dzieję, że równie interesujące będzie 

omówienie kilku historycznych dni, w 

których urodził się KIK: m. in. o tym 

będzie mowa w lutym na spotkaniu o 

Jerzym Zawieyskim. Z zapartym tchem 

przeczytałam pierwszy tom jego Dzien-

ników, w którym pojawia się opis tego 

przedziwnego czasu, gdy na chwile za-

chwiały się ograniczenia nałożone 

przez rządzących i nagle pojawiła się 

nadzieja na wolność. 

 

Potrzebuję Waszej pomocy w promo-

waniu działalności Klubu wśród ludzi, 

których mogłaby interesować tematyka 

planowanych spotkań klubowych, a 

którzy nie są bezpośrednio z nami 

związani (np. studenci, członkowie 

duszpasterstw, itp.). Proszę o kontakt 

tych spośród Was, którzy by mogli i 

chcieli nas w tym wesprzeć. 

 

Na koniec, tak, jak co roku o tej porze, 

zwracam się z prośbą o wskazanie 

Klubu, jako beneficjenta 1% podatku. 

Więcej informacji w załączonej ulotce. 
 

Joanna Święcicka 
 

 

czwartek, 23 lutego 2012 r., godz. 18.00, siedziba KIK przy ul. Freta 20/24A 
  

Ludzie KIK-u: Jerzy Zawieyski 

założyciel i pierwszy prezes KIK (1956-1969) 
  

Tadeusz Mazowiecki 
Doradca Prezydenta RP, były Premier RP,  

współzałożyciel i wieloletni członek Zarządu KIK, Członek Honorowy KIK 
  

Zygmunt Skórzyński 
Propagator Polski w Europie, zaprzyjaźniony z J. Zawieyskim,  

współzałożyciel i Członek Honorowy KIK 
  

Prof. Andrzej Friszke 
Członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej,  

autor książki „Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989” 
  

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę „Jerzy Zawieyski, Dzienniki. Tom I, 

wybór z lat 1955-1959”, wyd. Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią 
 
piątek, 24 lutego 2012 r., godz. 18.00, siedziba KIK przy ul. Freta 20/24A 
  

 „In Spiritu et Veritate” – w Duchu i Prawdzie 

Spotkanie poświęcone Osobie śp. abp. Józefa Życińskiego  

w pierwszą rocznicę Jego śmierci. 
  

prof. Jerzy Kłoczowski (zaproszony) 
Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Członek Honorowy KIK  

  

ks. Miczysław Puzewicz 
Rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Lublinie, dyrektor radia eR (87,9 FM), duszpasterz 

  

dr Piotr M.A. Cywiński 
Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, w latach 2000-2010 prezes KIK  

 

red. Marcin Przeciszewski 
Redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej 

 

 

Więcej informacji o Zjeździe 

na stronach 7 i 8 Informatora  

i na www.zjazd.eu
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
 

1 i 15.02 środa 

godz. 19.00 

„Warto być chrześcijaninem” – zaprasza o. Marek Pieńkowski OP 

Siedziba KIK 

6.02. poniedziałek 

godz.19.00 

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej – zaprasza Starszy Ekumenista 

Plac Unii Lubelskiej  

7.02. wtorek 

godz. 18.30 

„Pielgrzymujemy z Niemcami“ na spotkanie zaprasza Sekcja Polsko-Niemiecka 

Siedziba KIK 

8.02. środa 

godz. 15.00 

Koncert - zaprasza Sekcja Kulturalno-Turystyczna 

Siedziba KIK  

12.02. niedziela 

godz. 11.45 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus 

Siedziba KIK 

16.02. czwartek 

godz. 18.00  

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) 

19.02. niedziela 

godz. 9.30 

Msza Święta klubowa w kościele św. Marcina 

Po Mszy spotkanie dla rodziców: „Młodzież i Kościół - jak towarzyszyć dzieciom w dorastaniu 

do uczestnictwa w życiu Kościoła?”                                                                            ul. Piwna 9/11  

23.02. czwartek 

godz. 18.00 

Ludzie KIK-u: Jerzy Zawieyski 

Siedziba KIK 

23.02. czwartek 

godz.18.00 

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

ul. Piwna 9/11 

24.02. piątek 

godz.18.00 

„In Spiritu et Veritate” – W Duchu i Prawdzie – spotkanie w pierwszą rocznicę śmierci  

śp. abp. Józefa Życińskiego                                                                                           Siedziba KIK 





 

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

Księgowość: poniedziałek nieczynna, wtorek, środa, czwartek 12.00-16.00
 

, 

 

DYŻURY SEKCJI 

 
 

SEKCJA DZIEŃ GODZINA SALA 

 

Sekcja Rodzin 

 

poniedziałek 

wtorek,  

czwartek 
Karolina Bielecka-Komosa 

poniedziałek, środa 
Krystyna Sieroszewska 

16.00-21.00 

9.00-15.00 

15.00-21.00 

18.30-19.30 

POKÓJ SR 

Drum Bun czwartek 19.30 DUŻA SALA 

Sekcja Emaus pierwszy wtorek miesiąca 19.00 ANTRESOLA 

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 
13.00-14.00 ANTRESOLA 

Sekcja Ewangelijna trzecia środa miesiąca 17.00-18.30 DUŻA SALA 

Sekcja Polsko-Niemiecka 

piątek  

A. Grzegorczyk 0-501.836.898 

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

18.00-20.00 DUŻA SALA  
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 KOMUNIKATY I KOMENTARZE 
 

KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 
 
Już luty za pasem, a ja chcę jeszcze wspomnieć grudniowy, 

zeszłoroczny Opłatek Klubowy. Rozpoczęliśmy, tradycyj-

nie, Mszą Św. w kościele Św. Marcina. Młodzież pod 

przewodnictwem Przemka Grzegorzewskiego jak co roku 

pięknie śpiewała przy akompaniamencie gitary. Marek 

Kielanowski z puszką w ręku pilnował wychodzących, aby 

nie zapomnieli o dofinansowaniu zbliżających się obozów 

zimowych, bo Sekcja Rodzin wciąż cierpi na niedobór za-

sobów finansowych. 

Opłatek przygotowała – tak jak już od paru lat – Ania Cho-

łoniewska. Przy ustawianiu i nakrywaniu stołów pomagała 

jej grupa Ryolitów, w szatni pracowała grupa Czukczów. 

Za smakołyki – smaczne ciasteczka, cukierki i mandarynki 

– gorąco dziękujemy Dżemili Sulkiewicz-Nowickiej. 

Co roku Opłatek Klubowy gromadzi trzy (a może nawet 

cztery?) pokolenia Kikowców. Jest wesoło, serdecznie, 

wszyscy łamiąc się opłatkiem składają sobie życzenia, 

śpiewają kolędy.  

 

W tym roku obozy zimowe odbywają się w dwóch termi-

nach: poświątecznym i w czasie ferii. Dzieje się tak dlate-

go, że termin ferii zbiega się z okresem sesji egzami-

nacyjnej na uczelniach, gorącym okresem dla naszych wy-

chowawców. Ponieważ większość obozów odbyła się we 

wcześniejszym okresie, Sekcja Rodzin pomyślała o młod-

szych dzieciach, tych pozbawionych możliwości wyjazdu. 

Dla nich Gerber (Łukasz Jankowski), wychowawca „na 

emeryturze”, wraz z piątką młodych, przygotował codzien-

ne spotkania i wspólne zabawy na powietrzu. Zima w mie-

ście właśnie trwa. Uczestniczy w niej około 30 dzieci. Po 

jej zakończeniu dowiemy się jak wypadła. 

Krystyna Sieroszewska



 

 

SEKCJA MAŁŻEŃSKA - CZY TO MOŻLIWE?! 

 
Drodzy Państwo! 

Powstała nowa sekcja Klubu! Będzie zajmowała się tema-

tem małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem małżeń-

stwa sakramentalnego. Na początek proponujemy dwie 

formy działalności: poradnia oraz spotkania otwarte. 

Poradnia o nazwie „Studnia na Piwnej” będzie miejscem 

rozmów indywidualnych. Chcemy towarzyszyć potrzebują-

cym małżonkom, narzeczonym i młodzieży z KIKu, ze 

środowiska świętomarcińskiego oraz osób spoza tych krę-

gów. Tematy w jakich czujemy się dobrze, to sakrament 

małżeństwa, budowanie jedności małżeńskiej, metody roz-

poznawania płodności, aspekty prawne małżeństwa i rodzi-

ny, wychowanie dzieci, relacje międzypokoleniowe. Jeśli 

zagadnienia z jakimi przyjdą Państwo będą przekraczać na-

sze kompetencje, skierujemy do profesjonalistów z po-

szczególnych dziedzin. 

„Studnia na Piwnej” będzie działać przy kościele św. Mar-

cina. Siosty Franciszkanki udostępniają nam pokój przy 

wejściu do swojego klasztoru i będą się modlić w naszych 

intencjach. 

 

 

 

Drugą formą działalności będą spotkania otwarte w sie-

dzibie KIKu, zawsze na tematy związane z małżeństwem. 

Ubiegamy się o dofinansowanie, aby nasze propozycje by-

ły bezpłatne. Chcemy zacząć działalność w marcu. 

Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt: wi-

chry@gmail.com. 

Kasia Mróz, Magda Bedzia Wicher i Elżbieta Ziołkowska 



 

 

KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
 

O. Zygmunt Perz w grudniu kontynuował rozważania na 

temat modlitwy, rozważanej na podstawie Katechizmu Ko-

ścioła Katolickiego (2566-2597). Każdy człowiek jest 

zdolny do pragnienia modlitwy. Bóg wszystkich wzywa do 

tajemniczego spotkania na modlitwie. Z historii Kościoła 

wiemy, że Abraham otrzymał obietnicę wiary, Mojżesz był 

modlącym się pośrednikiem – jego modlitwa wstawienni-

cza zaowocowała 10 przykazaniami, modlitwa Dawida zos-

tała ujęta w psałterz, Salomon zbudował dom modlitwy – 

świątynię. Uformowany Lud Boży był napominany przez 

proroków. Na Górze Tabor podczas przemienienia miała 

miejsce modlitwa kontemplacyjna. Modlitwa Jezusa to 

modlitwa w pełni czasów, doskonała. Modlitwy Maryi, 

podczas zwiastowania, pięćdziesiątnicy, w Kanie, dotyczą 

Chrystusa i społeczności Kościoła, to modlitwy ofiary w 

wierze.  

Podczas spotkania styczniowego (2598-2611) podkreślono 

zgodę serca, by pełnić wolę Ojca, co stanowi sedna modli-

twy. Rozpoczyna się od adoracji, kontemplacji. Chrystus 

uczył się modlitwy od swojej Matki, a potem w świątyni. 

Kościół domowy jest ważny dla formacji młodego czło-

wieka. Aby poprawnie rozszyfrować swoją życiową sytua-

cję, należy codziennie i stale się modlić. Jak w sporcie, co-

dzienne ćwiczenie czyni mistrza. Ucząc modlitwy Pańskiej 

Jezus zaczyna od skierowania się do Ojca. W Ewangelii 

znajdziemy 3 przypowieści o modlitwie: kołaczcie, a otwo-

rzą wam, o natrętnej wdowie i o faryzeuszu i celniku. W 

kazaniu na Górze Chrystus zwraca uwagę na nawrócenie 

serca, miłość nieprzyjaciół, przebaczanie w głębi serca i 

poszukiwanie Królestwa Bożego. Modlę się, bo wierzę, 

nawet jeśli nie rozumiem i nie odczuwam potrzeby modli-

twy. 

Alicja Gronau-Osińska 



 

 

SPOTKANIA W NAZARECIE 

 
W styczniu czas na doroczny bal w Nazarecie! Rozpoczęło 

go przedstawianie się wszystkich przebranych gości: byli 

wśród nich rycerze, księżniczki, aniołki, krakowianka, ru-

sałka, bałwanek, syrenka, a nawet zawitali z dalekich kra-

jów: Japonka, Indianka, Pippi, kowboje oraz Scooby i Spi-

der! Potem zaśpiewaliśmy wspólnie Wołka i osiołka – 

wszystkie 12 zwrotek! W opowiadaniu usłyszeliśmy legen-

dę o czwartym królu – Artabanie, który spóźnił się na spo-

tkanie Trzech Króli, ponieważ pomagał potrzebującym; 
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jednak i on spotkał Jezusa – 33 lata później, na Golgocie, i 

choć rozdał wszystkie swoje skarby biedakom, to – jak się 

okazało – podarował Mesjaszowi to, co najcenniejsze – li-

tościwe serce i dobre uczynki. 

 
Potem ruszyliśmy w tany – poloneza czas zacząć! – a jak-

że, był! z figurami i po całym Klubie! Po tańcach przyszła 

kolej na konkursy, chętnych było wielu... A na zakończenie 

wędka szczęścia: złota rybka przynosiła prezenciki dla 

każdego, a od szczęścia zależało, co im się trafiło! Na za-

kończenie znów zabrzmiał Wołek i osiołek oraz końcowe 

Szczęść Boże! Daj Boże – wszystkim na nowy rok!  

Alicja Gronau-Osińska 

 
fot. Andrzej Jaczewski



 

 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 

 
Ks. Władysław Duda, duchowny rzymskokatolicki, dyrek-

tor hospicjum żoliborskiego, wygłosi homilię na naszym 

comiesięcznym nabożeństwie ekumenicznym w świątyni 

luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej w poniedziałek 6 lute-

go o godz. 19. 

Jan Turnau 



 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI 

NA WSCHODZIE 

 
Za pośrednictwem panów Siemionowa i Napołowa przeka-

zaliśmy paczki z żywnością do Lidy i Mohylewa na Biało-

rusi. 17 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu biało-

ruskiego - tym razem z Polkami z Iwieńca i Brześcia. Panie 

przejmująco opowiadały o sytuacji w Iwieńcu po „odbiciu” 

tamtejszego Domu Związku Polaków - nota bene powsta-

łego dzięki ś.p profesorowi Stelmachowskiemu - przez siły 

Łukaszenki. Formalnie przejął go związek prorządowy, ale 

praktycznie zmarnowano kilkuletni wysiłek uczenia i wy-

chowywania dzieci, zniszczono wyposażenie Domu; w 

miejsce sal lekcyjnych, komputerowych, biblioteki są ja-

kieś sklepiki. Pani Teresa Soból, wieloletnia przewodni-

cząca oddziału w Iwieńcu, jest bardzo zmęczona tą sytua-

cją, ale dzięki wsparciu młodych, pełnych zapału nie traci 

ducha, nauka polskiego i kameralne spotkania stale trwają. 

Znacznie lepiej przedstawia się sytuacja w Brześciu. Opisa-

ła nam ją szczegółowo p. Alina Jaroszewicz, redaktorka 

„Ech Polesia”, drukowanych zresztą w Lublinie. Dzięki 

kilku czynnikom, jak względna życzliwość lokalnych 

władz, obecność konsulatu polskiego, ale przede wszyst-

kim ogromnej determinacji, zapałowi i wytrwałości zarzą-

du tamtejszego oddziału ZPB, działalność Związku jest 

bardzo szeroka, zróżnicowana i dobrze przyjmowana przez 

społeczeństwo Brześcia. Pani Alinie Jaroszewicz - prze-

wodniczącej oddziału brzeskiego - towarzyszyła vice-

przewodnicząca, Hanna Paliszewa. Okazało się, że jest ona 

również szefową KIKu w Brześciu. Bez powodzenia, już 

dawniej, próbowaliśmy dotrzeć do KIKów białoruskich, ale 

oprócz Mohylewa, nie udawało się nam to. Mamy nadzieję, 

że nawiązany teraz kontakt będzie trwały i owocny dla nas 

wszystkich, nie tylko dla naszej sekcji Z paniami przyje-

chał też pan Józef Adamski, prezes zasłużonej dla Kresów 

Fundacji Goniewicza. Przywiózł książki i czasopisma wy-

dawane w Lublinie przez Fundację - była to dobra okazja 

do dostania ciekawych pozycji.  
Krystyna Engelking 

 
 

 

KOMUNIKAT SEKCJI POLSKO NIEMIECKIEJ 
15 grudnia Sekcja zorganizowała spotkanie pt.: „Pielgrzy-

mujemy z Niemcami - nasz papież Benedykt XVI”. Osobi-

stymi refleksjami na temat papieża podzielili się ks. Man-

fred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświę-

cimiu, psychiatra i psychoterapeuta dr Krzysztof Jedliński, 

oraz p. Marta Titaniec z Polskiej Rady chrześcijan i Ży-

dów. Spotkanie już z założenia nie miało charakteru upo-

rządkowanego wykładu na temat myśli teologicznych w 

ujęciu obecnego papieża, prezentacji encyklik i doku-

mentów Kościoła przez niego przygotowanych, czy chro-

nologii spotkań, wypowiedzi i podróży apostolskich. Nasze 

spotkanie było bardziej „prywatne”. Prelegenci opowie-

dzieli o tym, dlaczego papież Niemiec jest dla nich kimś 

tak bliskim, że mówią o nim: „nasz papież”, które to okre-

ślenie odnosili dotąd jedynie do Jana Pawła II. Ksiądz 

Manfred opowiadał o swoich studiach teologicznych w 

Tybindze, gdzie ścierały się osobowości profesorów Hansa 

Kuenga i Josefa Ratzingera. Młodemu Manfredowi dużo 

bliższy był „otwarty i postępowy” Kueng, ale z czasem do-

cenił głębię myśli teologicznej i pokorę w dążeniu do 

prawdy „konserwatysty” Ratzingera. Prelegent przytoczył 

w tonie żartu wypowiedź Hansa Kuenga, który komentując 

encyklikę Deus caritas est, miał powiedzieć: „sam bym te-

go lepiej nie napisał”.  

Krzysztof Jedliński komentował m.in. tak zwane „wpadki” 

Benedykta, określając je, jako „błogosławioną winę” (czyli 

błąd, w którego następstwie powstaje większe dobro). I tak 

niefortunna wypowiedź papieża w Ratyzbonie spowodo-

wała reakcję uczonych i zwierzchników muzułmańskich na 

temat obszarów wspólnych w chrześcijaństwie i islamie. 

List 138 uczonych i przywódców „Jednakowe słowo dla 
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nas i dla was”, stał się krokiem znaczącym w zbliżeniu 

między tymi wielkimi religiami.  

 
Marta Titaniec przypomniała pełne szacunku spotkania 

Benedykta XVI ze wspólnotą żydowską, oraz znamienne 

gesty papieża: odwiedziny synagogi rzymskiej w 2010, czy 

wielką ciszę, podczas spotkania w Oświęcimiu w 2006.  

W dyskusji przypomniano m.in. piękne przemówienie pa-

pieża w Bundestagu „Serce rozumne - refleksje na temat 

prawa” (22 IX 2011), w którym, bez moralizowania przy-

pomina on, że rolą polityków, jest zawsze służba prawu, w 

kontekście prawdy i godności człowieka. Stwierdzono, że 

w ważnych wypowiedziach papieża przypominane są pod-

stawowe prawdy, których źródłem jest nauka Chrystusa.  

Nieoficjalnie nazwaliśmy to grudniowe spotkanie Sekcji 

„fanklub Benedykta”, intuicyjnie czujemy bowiem, że 

świadome towarzyszenie „B16” (to kolejny używany przez 

nas familiaryzm), a przede wszystkim poznawanie jego 

wypowiedzi i dokumentów, jest potrzebne zarówno w spo-

łeczności klubowej jak i polskiemu Kościołowi w ogóle. 

Symptomatycznym wyrazem małego zainteresowania tym, 

co niemiecki Papież proponuje Kościołowi, jest fakt, że 

pomimo bardzo reklamowanego w Programie KIK wyjaz-

du na spotkanie z papieżem w Berlinie w trakcie jego po-

dróży apostolskiej do Kościoła Niemiec  

(21-23 wrzesień 2011) - nikt z Klubu nie pojechał. Ze zna-

nych nam osób był tam jedynie ks. Manfred; (przy okazji 

prosimy o kontakt z nami uczestników berlińskiego spo-

tkania, jeśli są).  

W tym roku Sekcja Polsko Niemiecka zamierza uczestni-

czyć w przygotowywanej polsko-niemieckiej pielgrzymce 

do Rzymu. Zamierzamy w trakcie spotkania z Ojcem Świę-

tym podziękować mu, że niestrudzenie mówi „do Pola-

ków”, byłoby doprawdy smutno, gdyby przestał.  

Anna Grzegorczyk 



 

 

KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 

 
13 stycznia członkowie Sekcji spotkali się na tradycyjnym 

opłatku, śpiewano kolędy w jęz. esperanto a także podsu-

mowano działalność katolickiego Ruchu Esperanckiego w 

ubiegłym roku. 

Tematem spotkań lutowych będzie historia katolickiego ru-

chu esperanckiego w Warszawie i w Polsce. Informujemy, 

że 65. kongres IKUE odbędzie się w miejscowości Pecs na 

Węgrzech w dniach 14-21 lipca 2012 roku. Osoby zainte-

resowane również pozostałymi imprezami i spotkaniami 

esperanckimi mogą uzyskać szczegółowe informacje pod-

czas dyżuru Sekcji Esperanto w piątki w godz. 16-18 w 

siedzibie KIK-u. 

Bohdan Wasilewski 
 

 
 

KOMUNIKAT SEKCJI WIGIERSKIEJ 

 
Mamy przyjemność ogłosić, że jako Sekcja Wigierska roz-

poczynamy śródroczną pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Jest naszym pragnieniem, by spotkania były okazją dla 

dzieci i młodzieży do przebywania razem i wspólnego po-

znawania świata i Boga. Dającą świetne rezultaty formułę 

wypracowaną przez grupy Sekcji Rodzin chcemy uzupełnić 

o własne doświadczenia i pomysły. 

Aby zaś jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby i zainte-

resowania uczestników, postanowiliśmy podzielić się na 

dwie grupy: starszą i młodszą. 

Spotkania grupy młodszej (przez którą rozumiemy dzieci 

uczęszczające do szkoły podstawowej i pierwszej klasy 

gimnazjum) mają przez wspólną zabawę uczyć i rozwijać 

zainteresowania.  

Grupa starsza (młodzież od drugiej klasy gimnazjum) 

wspólnie z kadrą ustala tematykę spotkań tak, by podej-

mować ciekawe tematy i wszechstronnie rozwijać się.  

Serdecznie zapraszamy nie tylko dzieci, które już znamy z 

pobytu nad Wigrami, ale również ich rodzeństwo, kolegów 

i koleżanki, także spoza KIK-u. 

Serdecznie pozdrawiamy 

Kadra 

e-mail: wigry@kik.waw.pl 

strona internetowa: www.kikwigry.weebly.com 
 

 
 

KOMUNIKAT SEKCJI KULTURALNO-

TURYSTYCZNEJ 

 
Serdecznie zapraszamy na koncert w wykonaniu przedsta-

wicieli Akademii Muzycznej - dwie wiolonczele wraz z 

sopranem. 8 II godz. 15.00 siedziba KIK 

Halina Truss-Uziembło 



 
 

KOMUNIKAT FUNDACJI  

im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA 

 
W sobotę 14 stycznia b.r. odbyło się w naszej Fundacji do-

roczne spotkanie opłatkowe. Wzięła w nim udział grupa 

zaprzyjaźnionych z nami osób, a wśród nich panowie: Pa-

weł Rościszewski, Paweł Broszkowski, Ryszard Buch, 

Władysław Krawczuk, Ludwik Pawłowski, Władysław 

Krawczuk, Ryszard Karpowicz oraz sympatycy i darczyń-

cy Fundacji. 

Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziły 

modlitwy, które prowadziła Siostra od Aniołów Anna Mro-

czek z Konstancina-Jeziornej. Prezes Fundacji przedstawiła 

zebranym zakres naszej działalności w roku 2011 i przyto-

mailto:wigry@kik.waw.pl
http://www.kikwigry.weebly.com/
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czyła kilka z dość licznych podziękowań, jakie nadeszły od 

naszych Rodaków z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Dziękowa-

li za pamięć o nich, pomoc, dary rzeczowe i inne, które 

dzięki hojności darczyńców w Polsce, mogliśmy im prze-

kazać. Miłą atmosferę spotkania uświetniły kolędy słucha-

ne lub śpiewane wspólnie. 

Wszystkim gościom przybyłym na tę uroczystość składamy 

serdeczne podziękowania. 

W dalszym ciągu zbieramy rzeczy potrzebne dzieciom i 

dorosłym rodakom na Wschodzie. W grudniu ubiegłego 

roku w sposób bardzo wymierny wsparli nas pracownicy 

Państwowego Instytutu Geologicznego, za co w imieniu 

obdarowanych i naszym składamy im serdeczne dzięki. 

Jadwiga Hermaszewska 
 

 
 

KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ 
 
Kochani,  

z przykrością stwierdzam, że mimo wielokrotnych prób, 

ani na studium Pisma Świętego, ani na studium dokumen-

tów soborowych nie ma chętnych. Być może zapropo-

nowana formuła spotkań aktualnie państwu nie odpowiada. 

Z tej racji w lutym nie będzie spotkania. Gorąco proszę o 

przedstawianie sugestii dotyczącej tematyki i formy spot-

kania na marzec. Termin będzie podany w Informatorze na 

marzec. Propozycje, krytyki, analizę dotychczasowych spo-

tkań proszę przesyłać na adres: awoycicka@op.pl, lub tele-

fonicznie 691706871. 

Alina Wóycicka  

 
 

 

SPOWIEDŹ 

 
Dyżur o. Marka Pieńkowskiego w konfesjonale,  

w kościele św. Jacka przy ul Freta 10, w każdą środę w go-

dzinach 16-18. 

o. Marek Pieńkowski OP 



 

 

FORTEPIAN I POMOC W NAUCE  

DLA KRZYŚKA 
 

Krzyś jest utalentowanym muzycznie piętnastolatkiem. 

Obecnie uczęszcza do Szkoły Muzycznej I stopnia dla nie-

dowidzących w Krakowie. Ma absolutny, harmoniczny 

słuch. Uwielbia improwizować Bacha, Chopina, jazz. Wła-

ściwie nic poza muzyką dla niego nie istnieje. Swoją pasję 

odkrył 3 lata temu wraz z przejściem ze zwykłej szkoły do 

systemu edukacji domowej. O własnej edukacji pisze w ar-

tykule umieszczonym na blogu:: 

http://uborysow.blogspot.com/ 

Rodzice Krzyśka są nauczycielami, bardzo zależy im na 

rozwoju wybitnych talentów najstarszego syna. 

Dla dalszego rozwoju Krzysiek potrzebuje stypendium, 

które pokryje choć część czesnego w Krakowskiej Szkole 

Jazzu, w której chciałby się uczyć od przyszłego roku (cze-

sne około 600zł miesięcznie). Drugą wielką potrzebą jest 

instrument, najlepiej fortepian lub dobrej jakości pianino.  

W imieniu Krzysia, jego rodziców i własnym bardzo dzię-

kuję za okazaną pomoc! 

Magda Bedzia Wicher 

Kontakt do mamy Krzyśka - Danki Borys:  

dankaborys@gmail.com, tel 12 2671944. 

 

 
 

ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA 

NIEWIDOMYCH 

 

Szanowni Państwo, 

chciałabym podzielić się wieściami na temat naszej tego-

rocznej klubowej akcji przygotowania paczek dla niewi-

domych i ich rodzin. Tegoroczna akcja dzięki Wam 

wszystkim udała się wyśmienicie. Wszystkim bardzo dzię-

kuję. 

Wspólnie ze Szkołą Przymierza z Bielan, Liceum Przy-

mierza i Młodzieżą Maltańską obdarowanych zostało 130 

rodzin i samotnych niewidomych związanych z Duszpas-

terstwem Niewidomych na Piwnej. Dla tych, którzy zgło-

sili się później, nawet zabrakło Adresatów. Mogli jednak 

spełnić dodatkowe marzenia naszych niewidomych przyja-

ciół: podarowali cenne książki mówione, pamięci usb, czy 

zrealizowali tak nietypowe marzenie, jak np.... „zapiekany 

ryż z jabłkami”. Nasi niewidomi przyjaciele chyba poczuli 

się obdarowani, tak jak to bywa w prawdziwej rodzinie - 

prezentem od serca, który dostaje się od bliskiej osoby, a 

nie tylko „świąteczną paczką dobroczynną”. Oto cytaty z 

kilku listów: „To miłość sprawia, że człowiek podejmuje 

trud i wysiłek i dokłada wszelkiej staranności, aby drugie-

mu sprawić radość w niczym go nie urażając...”  

„Bardzo długo wspominaliśmy ten dar czy to jedząc jakiś 

smakołyk, słuchając muzyki, czy słuchając książkę. 

Ta paczka pokazała, że ofiarodawca prowadzony Duchem 

Świętym wie co nam jest potrzebne...” 

Wreszcie - bardzo ważny wymiar całej akcji – zaangażo-

wanie grup Sekcji Rodzin w roznoszenie paczek tym, któ-

rzy nie mogli zgłosić się po nie samodzielnie Wielkie po-

dziękowania dla Sumerów, Heftalitów, Milezjan, Czukczy, 

Inków, Mapuczy i Quendi. Jeszcze raz dziękuję za wszyst-

ko i pozdrawiam serdecznie 

Monika Łoskot 



 
 

Ruch „Małżeńskie Drogi” proponuje małżeństwom, aby w 

tym roku Wielki Post rozpocząć od rekolekcji. Zapra-

szamy małżeństwa do domu rekolekcyjnego w Laskach w 

dniach 24 - 26 lutego. Każda para małżeńska ma dla siebie 

oddzielny pokój. Pary przeżywają rekolekcje we własnym 

małżeństwie, nic nie mówi się publicznie. Zgłoszenia 

przyjmują i udzielają informacji Freda i Arkadiusz Mią-

skiewiczowie pod nr tel22 613 21 98,  lub  miaskie-

wicz@o2.pl.  

Organizujemy również kursy przygotowujące do sakra-

mentu małżeństwa w formie dziewięciu wieczorów lub 

weekendowych rekolekcji dla narzeczonych. Dodatkowe 

informacje i terminy kursów na stronie: 

www.malzenstwo.pl 
Serdecznie pozdrawiamy 

Anna i Krzysztof Łoskot 

mailto:awoycicka@op.pl
http://uborysow.blogspot.com/
http://uborysow.blogspot.com/
http://uborysow.blogspot.com/
http://uborysow.blogspot.com/
http://uborysow.blogspot.com/
http://uborysow.blogspot.com/
http://uborysow.blogspot.com/
http://uborysow.blogspot.com/
mailto:miaskiewicz@o2.pl
mailto:miaskiewicz@o2.pl
http://www.malzenstwo.pl/
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IX Zjazd Gnieźnieński - 16-18 marca 2012 r. 

 

EUROPA OBYWATELSKA 
Rola i miejsce chrześcijan 

 

Założenia programowe 
 

Odnowione Zjazdy Gnieźnieńskie stały się miejscem 

spotkań chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej, któ-

rzy poprzez wykłady, dyskusje, warsztaty i modlitwę wyrażają 

swoją odpowiedzialność za przyszłość naszego kontynentu.  

Tradycją Zjazdów Gnieźnieńskich jest ich szeroki 

charakter ekumeniczny i międzyreligijny. W spotkaniach 

organizowanych w Gnieźnie – kolebce polskiego katolicyzmu 

i pierwszej stolicy Polski – chętnie biorą udział chrześcijanie z 

innych Kościołów oraz przedstawiciele religii monoteis-

tycznych: judaizmu i islamu. Szukamy możliwości wspólnego 

świadectwa wyznawców różnych religii wobec świata, w któ-

rym żyjemy.  

Zapraszamy do Gniezna również ludzi niewierzą-

cych, aby podjąć z nimi dialog w imię wspólnego dobra całe-

go społeczeństwa. Dialog ten niekiedy staje się sporem, nie 

możemy jednak nikomu z góry odmawiać dobrej woli.  

 

RELIGIA JAKO ŹRÓDŁO KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

 
Kolejny, IX Zjazd Gnieźnieński będzie poświęcony 

roli religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej 

Europy.  

Taki wybór tematu jest odpowiedzią na bolączki 

współczesnej Europy. Proces integracji europejskiej wyraźnie 

cierpi na niedostateczne zaangażowanie obywateli. Instytucje 

Unii Europejskiej niebezpiecznie alienują się i oddalają od 

tych, którym mają służyć. Obywatele natomiast nie utożsa-

miają się z biurokratycznymi strukturami. Także wielu ludzi 

wierzących wycofuje się w prywatność, szukając wygodnego 

miejsca dla siebie i swoich bliskich, rezygnując z zaanga-

żowania obywatelskiego. Są oni zaniepokojeni narastającymi 

tendencjami do czynienia nieładu aksjologicznego normą 

współczesnego społeczeństwa.  

Odpowiedzią na ten kryzys nie może być tylko uzna-

nie historycznego wkładu religii w tworzenie dziedzictwa Eu-

ropy. Ta oczywista prawda ma również dzisiejsze oblicze: 

także współczesna demokracja potrzebuje religii. Demo-

kracja potrzebuje bowiem wartości; potrzebuje sumienia; po-

trzebuje ludzi, którzy potrafią wybierać dobro i odróżniać je 

od zła.  

Inicjatorzy Zjazdu – jako chrześcijanie, Polacy i Eu-

ropejczycy – uważają, że dla budowania wspólnego dobra na 

naszym kontynencie niezbędne jest uznanie publicznego cha-

rakteru religii i jej niezastąpionej roli jako źródła kapitału spo-

łecznego, jako nauczyciela wartości, które są fundamentem 

wolnego społeczeństwa, takich jak: uczciwość, prawdomów-

ność, gotowość dotrzymywania umów, ofiarność, bezintere-

sowność, skłonność do poświęceń, obowiązkowość, pracowi-

tość, szacunek wzajemny, poszanowanie godności innych, 

szacunek dla różnorodności, solidarność, umiejętność dialogu 

i zawierania kompromisów przy zachowaniu własnej tożsa-

mości. Zjazd Gnieźnieński jest dla nas również miejscem spo-

tkania i wymiany doświadczeń z ludźmi, którzy uznanie dla 

tych wartości wywodzą z innych źródeł.  

 

 

 

 

CHRZEŚCIJANIE A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 
 

Na różne sposoby mogą chrześcijanie oddziaływać na 

życie społeczne: przez osobiste świadectwo, przez bezpoś-

redni udział w polityce, przez wpływ na kształt systemu praw-

nego, przez kształtowanie kultury narodowej. Współcześnie – 

w coraz bardziej pluralistycznym otoczeniu – wzrasta znacze-

nie oddziaływania na społeczeństwo poprzez zorganizowane 

oddolne działania obywatelskie czy organizacje pozarządowe. 

Dlatego właśnie szczegółowym tematem najbliższego Zjazdu 

Gnieźnieńskiego jest rola i miejsce chrześcijan w społeczeń-

stwie obywatelskim.  

Ewangelia mówi, że chrześcijanie są solą świata. So-

bór Watykański II zachęca do przemieniania świata od we-

wnątrz. Nie chodzi więc o ucieczkę od świata czy tęsknotę za 

minionym porządkiem społecznym. „Bycie chrześcijaninem 

nie może oznaczać przywdziania archaicznego kostiumu, 

trzymania się go kurczowo i w pewnym stopniu życia o b o k  

nowoczesności. […] Ważne jest, że próbujemy tak żyć i my-

śleć po chrześcijańsku, aby przyjmować to, co dobre i słuszne 

w nowoczesności – a zarazem odcinać się i odróżniać od tego, 

co staje się antyreligią” – mówi Benedykt XVI w książce 

„Światłość świata”.  

Co to jednak oznacza w praktyce? Chcemy, aby IX 

Zjazd Gnieźnieński pomagał odnaleźć odpowiedź na to pyta-

nie. Jakie mamy prawa i jakie obowiązki jako obywatele? Czy 

społeczeństwo obywatelskie rodzi się też w Kościele? Jak 

rozwijać i wykorzystywać obywatelski potencjał parafii? Jak 

tworzyć Kościół głęboki duchowo i odpowiedzialny za świat? 

Jak angażować się społecznie, nie ulegając pokusie upoli-

tycznienia religii? Jak doprowadzić do twórczego spotkania 

środowisk wspólnot religijnych i twórców wolontariatu? W 

jaki sposób dążyć do urzeczywistniania wartości chrześci-

jańskich w pluralistycznym i wielokulturowym otoczeniu?   

 

TWORZENIE MIĘDZYNARODOWEJ SIECI WSPÓŁPRACY 

 
Zjazd Gnieźnieński będzie angażował swoich uczest-

ników zarówno w wymiarze duchowym: poprzez ekume-

niczne modlitwy wplecione w program Zjazdu, jak i intelektu-

alnym: poprzez wykłady i debaty. Dzięki specjalnym Warsz-

tatom Obywatelskim będzie także swoistą sesją formacyjną – 

praktyczną lekcją, jak realizować powołanie chrześcijańskie w 

społeczeństwie obywatelskim, jak we współczesnych realiach 

można żyć dla innych, jak być dobrym chrześcijaninem i 

dobrym obywatelem.  

Do wykładów i udziału w debatach zaprosiliśmy wy-

bitnych specjalistów z wielu krajów Europy, przywódców re-

ligijnych, polityków, ludzi kultury, socjologów, ekonomistów, 

praktyków i działaczy społecznych. Przede wszystkim jednak 

zapraszamy organizacje pozarządowe, ruchy i wspólnoty reli-

gijne, fundacje bądź stowarzyszenia, które za cel stawiają so-

bie pracę na rzecz dobra wspólnego. Dążymy do tego, aby 

wielcy tego świata nie tylko przemawiali na tym Zjeździe, ale 

także słuchali obywateli. 

Zgodnie z tradycją, dzięki współpracy z Polską Radą 

Ekumeniczną IX Zjazd Gnieźnieński będzie miał trzech kape-

lanów, reprezentujących trzy główne nurty chrześcijaństwa: 

katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.  

Kolejny Zjazd Gnieźnieński będzie służył także jako 

miejsce nawiązywania kontaktów pomiędzy środowiskami z 

różnych krajów zaangażowanymi na rzecz budowy chrześci-

jańskich fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Umoż-

liwi to im tworzenie międzynarodowej sieci współpracy.  

Opracowanie: Zbigniew Nosowski  

 przewodniczący Komisji Programowej Zjazdu 
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Szanowni Państwo, Członkowie Klubu! 
 
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Przyjaciół Klubu do udziału 
w IX Zjeździe Gnieźnieńskim, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 16-18 marca 2012 roku. 
 
Każdy z dotychczasowych Zjazdów Gnieźnieńskich dotykał ważnego - z punktu widzenia Polski, Europy i 
świata - zagadnienia, omawianego i dyskutowanego w gronie wybitnych uczestników życia społecznego, 
religijnego i politycznego. W tym roku hasłem Zjazdu Gnieźnieńskiego będzie: 
 

„Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan.” 
 

Zapraszamy do Gniezna ludzi wierzących i niewierzących, aby wspólnie podjęli dialog w imię dobra całe-
go społeczeństwa. Dialog ten staje się niekiedy sporem, nikomu jednak nie wolno z góry odmawiać dobrej 
woli. Uważamy, że chcąc budować wspólne dobro na naszym kontynencie, powinniśmy uznać publiczny 
charakter religii i jej niezastąpionej roli jako źródła kapitału społecznego, jako nauczycielki wartości bę-
dących fundamentem wolnego społeczeństwa.  
 

Do uczestnictwa w Zjeździe zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane funkcjonowaniem sze-
roko pojętego III Sektora – organizacji pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że wspólny udział w dysku-
sji przyczyni się do nowego lub przynajmniej odnowionego spojrzenia na powody zaangażowania w prace 
z ludźmi i dla ludzi.  
 
 Do wykładów i udziału w dyskusjach zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z wielu krajów Europy, przy-
wódców religijnych, polityków, ludzi kultury, socjologów, ekonomistów, praktyków i działaczy społecz-
nych. Swój udział już potwierdzili m.in: kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Świeckich, ks. Tomas Halik, prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, Janina Ochojska, prezes Pol-
skiej Akcji Humanitarnej, Stefan Vesper, sekretarz generalny ZdK, s. Małgorzata Chmielewska, przełożo-
na Wspólnoty "Chleb Życia", dr Ján Čarnogurský, były premier Słowacji, przewodniczący Kuratorium 
Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. 
 
Zjazd Gnieźnieński to nie tylko inspirujące wykłady. Dzięki specjalnym Warsztatom Obywatelskim będzie 
także swoistą sesją formacyjną – praktyczną lekcją, jak realizować powołanie chrześcijańskie w społe-
czeństwie obywatelskim, jak być dobrym chrześcijaninem i dobrym obywatelem. 
 
W imieniu organizatorów raz jeszcze zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że i Pań-
stwa tam nie zabraknie. To właśnie m.in. poprzez uczestnictwo w Zjeździe Gnieźnieńskim będziemy rea-
lizowali jedno z ważniejszych powołań każdego człowieka, chrześcijanina, obywatela tak Polski, jak Euro-
py i świata, jakim jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
 

Na poprzedniej stronie Informatora Klubowego załączamy „Założenia programowe” tegorocznego 
Zjazdu. „Program IX Zjazdu Gnieźnieńskiego”, formularz zgłoszeniowy dla uczestników Zjazdu oraz 
wszystkie inne niezbędne informacje znaleźć można na stronie internetowej Zjazdu: www.zjazd.eu oraz 
uzyskać w sekretariacie Klubu pod numerem telefonu 22 827 39 39.  
 
Z wyrazami szacunku, 
 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
 

ks. Jerzy Limanówka SAC  
Jakub Kiersnowski 

 


