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czwartek, 14 lutego 2013 r. godz. 19.00, siedziba KIK

Z przyjemnością wspominam spotkanie
wieczór poetycki
opłatkowe z Wami, a tych wszystkich,
"By starczyło czasu na miłość"
którzy nie mogli być wtedy z nami, z radością spotkam przy rozmaitych okaGościem spotkania będzie poeta
zjach klubowych. Tych okazji jest coraz
ks. Marek Chrzanowski FDP
więcej, gdyż pełną parą ruszyła Akadeautor licznych tomików wierszy oraz audiobooków
mia III Wieku, która pokazuje, że wiek
„kalendarzowy” nie jest istotny a ważna
więcej informacji na str. 6
jest młodość ducha.
W lutym gorąco zachęcam do wysłucha- piątek, 15 lutego 2013 r., godz. 18.00, siedziba KIK
nia wykładów z rozmaitych dziedzin:
Sebastian Duda będzie mówił o Konsty„Cywilizacja Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej w X-XVIII
tucji Lumen Gentium (to w cyklu wykławieku (nazwanej od XVIII wieku Europą)”
dów soborowych), prof. Michał Ginter
Wykład poprowadzi
roztoczy przed nami panoramę wymarłego świata zwierząt a prof. Jerzy Kłoprof. Jerzy Kłoczowski
czowski pokaże jak chrześcijaństwo buhistoryk, autor licznych prac o Europie,
dowało Europę. Jak żyć „By starczyło
dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
czasu na miłość” opowie ksiądz-poeta
Marek Chrzanowski FDP.
środa, 20 lutego 2013 r., godz. 17.30, siedziba KIK
W styczniu dowiedzieliśmy się ze smut„Ryby z palcami, dinozaury z piórami
kiem o śmierci księdza Kardynała Józefa
Glempa. Jestem przekonana, że historia
– paleontologia a ewolucja”
doceni wpływ, jaki ksiądz Prymas miał
Wykład poprowadzi
na kształtowanie nowego ładu w Polsce.
W trudnym dla Polski i polskiego Koprof. dr hab. Michał Ginter
ścioła czasie Ks. Prymas potrafił z jednej
Zakład Paleontologii Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
strony chronić opozycjonistów a z drugiej strony uchronić nasz kraj od gwał- niedziela, 24 lutego 2013 r., po Mszy św. o godz. 11.00, kościół św. Marcina
townego rozlewu krwi. Godna podziwu
w 50 lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II
była Jego skromność, szacunek dla przezapraszamy na III wykład soborowy:
ciwników i pokora z jaką potrafił przyznać się do błędu. Pamiętajmy o Nim
„Konstytucja Lumen gentium:
w modlitwie.
Co mówi o tajemnicy Kościoła w świecie
Joanna Święcicka

Sobór Watykański II?”

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK

wykład poprowadzi

Informacje na 5 i 6 stronie Informatora

red. Sebastian Duda

NAUKA – KULTURA – RUCH

filozof, teolog, publicysta, redaktor Więzi
wprowadzenie do wykładu na str. 5

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39 KRS 0000034785,
konto bankowe nr 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
4.02. poniedziałek
godz. 19.00
10.02. niedziela
godz. 11.45 –13.30
14.02. czwartek
godz. 17.00
14.02 czwartek
godz. 18.00
24.02. niedziela
godz. 12.00
28.02. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista
Plac Unii Lubelskiej
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 Sekcji Ewangelijnej
Siedziba KIK
SPACER Z KULTURĄ po Mszy św. o godz. 11.00
Zaprasza Sekcja Rodzin
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. 13.00-19.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00

W dniu 23 stycznia 2013 roku Pan wezwał do siebie

Kardynała

Józefa Glempa
Arcybiskupa Seniora Metropolitę Warszawskiego i Gnieźnieńskiego
Prymasa Polski Seniora
Człowieka głębokiej wiary, pokory i prawości,
wielkiego Polaka i Kapłana, niestrudzonego orędownika dialogu i pokoju.
Żegnamy ze smutkiem naszego Pasterza,
który przewodził polskiemu Kościołowi w czasach wielkiej próby i zmian historycznych,
który zawsze okazywał nam swoją serdeczność i „przyjazne oblicze”,
a którego skromność i otwartość na drugiego człowieka są godne naśladowania.

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 

WSPOMNIENIE O ŚP. JÓZEFIE
4 DNI WOLNEJ BIAŁORUSI
To
już
10
lat upłynęło od chwili, gdy Humanistyczne
KARDYNALE GLEMPIE

Dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
śmierć kard. Józefa Glempa to nie tylko odejście przywódcy Kościoła w Polsce trudnych czasów przełomu,
ale przede wszystkim strata oddanego Przyjaciela.
Tę przyjaźń kształtowały i umacniały liczne osobiste
kontakty kard. Glempa z wieloma członkami KIK-u,
spośród których najważniejszymi były coroczne audiencje Prymasa Polski, udzielane władzom Klubu, których
zwyczaj kard. Józef Glemp przejął po swym poprzedniku i kontynuował przez cały czas pasterzowania kościołowi warszawskiemu. Podczas tych spotkań rozmawialiśmy o najważniejszych aktualnych sprawach Kościoła
i Polski, a także prowadziliśmy nieraz długie i niepozbawione kontrowersji dyskusje wokół problemów dotyczących budowania kultury religijnej i formowania
środowisk laikatu odpowiedzialnych za Kościół i kształt
współczesnego chrześcijaństwa.
Kard. Józef Glemp rozumiał i doceniał znaczenie
i rolę Klubu Inteligencji Katolickiej oraz zawsze darzył
nas i wspierał swym zainteresowaniem i życzliwością.
W homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św.
w 50. rocznicę utworzenia KIK-u podkreślił, że powstanie Klubu w 1956 roku oznaczało, że „chrześcijaństwo
winno być odpowiedzią na Boży apel, aby człowieka
wychowywać w pełni jego godności i praw”. Zwrócił
uwagę na to, że „idee wprowadzane w życie Kościoła
przez to środowisko, były zwiastunem tego, co w Kościele powszechnym miał dokonać Sobór Watykański II”.
A oceniając półwiecze naszej działalności stwierdził, że
„największą zasługą KIK jest formacja rzesz ludzi
świeckich, inteligencji katolickiej, w duchu odpowiedzialności za Kościół i ojczyznę”.
Dziękując Bogu za posługę śp. Kard. Józefa Glempa,
Prymasa Polski, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, skromnego Kapłana i pokornego sługę powierzonych Jego duszpasterskiej trosce wiernych polskiego
Kościoła, naszego Przyjaciela, prosimy: „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…”
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Warszawa, 28 stycznia 2013 r.


Liceum Białoruskie z Mińska zostało zdelegalizowane.
19.01.2013 r. z naszym udziałem Liceum świętowało 10
lecie pracy w nowych warunkach. Szkoła powstała
w roku 1990, ale jej najlepszy czas (była ośrodkiem naukowym, kulturalnym i wydawniczym) skończył się
w roku 1994, gdy do władzy doszedł Łukaszenko. Dwukrotnie (1997 i 1998) próbował zamknąć szkołę. W końcu w roku 2003 się to udało. Od 8 lat Liceum pomaga
KIK, czy też może raczej Marek Kielanowski i jego drużyna. Markowi od kilku lat reżim odmawia wizy, więc
świętowaliśmy, co prawda bez niego osobiście, ale
wszyscy czuliśmy jego obecność.
Szkoła do obchodów przygotowała się wspaniale – zorganizowano koncert, przyjęcie, panele dyskusyjne, a dla
gości z Polski dodatkowe atrakcje (np. wspaniała wystawa Marka Chagalla w Muzeum Narodowym). Kulminacyjnym momentem obchodów był koncert, w trakcie
którego dyrektor Uadimir Kołas podkreślał, że bez pomocy KIK-u szkoła nie zdołałaby przetrwać. Nie tylko
chodzi o finanse, czy dary rzeczowe. W arcytrudnym
momencie, gdy kolejna zmiana białoruskiego prawa
uniemożliwiała funkcjonowanie Liceum, poprzez panią
minister Hall, szkoła uzyskała status białoruskiej filii
szkoły z Gdańska.
Dla szkoły to był jakby skok na bungee bez pewności,
czy lina wytrzyma. Uczniowie musieli po kilku miesiącach nauki polskiego zdać egzamin gimnazjalny po polsku. Dodatkowym wyzwaniem były różnice programowe (choćby czy wiecie kto wygrał Bitwę pod Grunwaldem?). Tymczasem wyniki okazały się świetne. Tylko
w egzaminie z polskiego średnia szkolna była niższa niż
średnia ogólnopolska. W innych przedmiotach wyniki
tego humanistycznego Liceum „biły” średnią polska
nawet o kilkanaście punktów (matematyka!).
Dziewięcioosobowa delegacja KIK-u oprócz dobrego
słowa przekazała list pani Prezes KIK-u oraz książkę
Premiera Tadeusza Mazowieckiego, z jego specjalną dedykacją dla Liceum. Oprócz spotkań w trakcie głównych
obchodów mieliśmy jeszcze inne ciekawe dyskusje między innymi w Towarzystwie Mowy Białoruskiej.
Ta bardzo dynamiczna organizacja prowadzi działalność
wydawniczą (książki, gazety, projekty internetowe)
i popularyzatorską. Inspirują dziesiątki tysięcy petycji
i protestów w efekcie czego władza coraz bardziej się
z nimi liczy. Na Białorusi urzędy są zobowiązane odpowiedzieć w języku petycji, inaczej można urząd podać
do sądu.
Poznawaliśmy historię Białorusi. Oleg Trusow, szef
TMB – historyk, archeolog, deputowany do pierwszego
parlamentu wolnej Białorusi, mówił o białoruskim ruchu
narodowym zapoczątkowanym klęską Powstania Styczniowego, kończącą praktycznie walkę tutejszej szlachty
i inteligencji o „Rzeczpospolitą Obojga Narodów”.
Na pytanie w jakim horyzoncie czasowym możemy
mówić o wolnej Białorusi przed rokiem 1990 powiedział, że ta była wolna zaledwie przez 4 dni, gdy w 1918
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roku wycofali się z Mińska bolszewicy, a armia niemiecka jeszcze tam nie wkroczyła. Uważał, że Lenin był
skłonny oddać Polsce w 1921 całą Białoruś, by mogło
powstać państwo federacyjne, ale nie zgodzili się na to
polscy narodowcy.

go duszpasterza ks. Andrzeja Gałki nie w Adwencie, ale
po Bożym Narodzeniu, w niedzielę 13.01.2013 roku.
Po Mszy u św. Marcina, odprawionej przez ks. Andrzeja, przeszliśmy wszyscy do Biblioteki Rolniczej goszczącej nas już bodaj piąty raz.

A sam Mińsk też zrobił na nas wrażenie – komunikacja
funkcjonuje znakomicie, odśnieżanie przebiega bardzo
sprawnie, maleńkie Stare Miasto zostało pięknie odnowione. Mińsk dba też o znane polskie postaci, choć nie
wszystkie te, które byśmy chcieli upamiętniać. Aleja
Dzierżyńskiego krzyżuje się z ulicami Czeczota oraz
Giedroyca. Ulicę ma też jeden z szefów mińskiej niemieckiej administracji okupacyjnej (jednocześnie sowiecki agent) Bolesław Bierut.
Odjeżdżaliśmy do Polski umawiając się na kolejne spotkania (np. wspólne gotowanie) w lipcu w Warszawie,
a potem na Białorusi.
Paweł Sawicki



Licznie zgromadzonych członków KIK-u, a także naszego Arcypasterza, przywitała Pani Prezes Joanna
Święcicka, przekazując wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Ksiądz kardynał w swoim słowie mówił jak bardzo liczy na środowisko KIK-u. Wskazywał na jego
istotną rolę integracyjną, szczególnie ważną w podzielonej Polsce. Mówił o wielkim znaczeniu inteligencji katolickiej w Kościele, a szczególnie o zaangażowaniu na
rzecz rodziny i tradycyjnych, nieraz mocno kwestionowanych wartości. Wyjątkowa była też oprawa muzyczna
zorganizowana przez Kasię Zakroczymską i Przemka
Grzegorzewskiego. Dzięki gitarzystom, skrzypkom,
fleciście i perkusji kolędowanie udało się świetnie.

PODZIĘKOWANIE
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się przed
Świętami Bożego Narodzenia w akcję przygotowywania
paczek dla niewidomych i ich rodzin!
Wspólnie ze Szkołą Przymierza z Bielan, Liceum Przymierza Rodzin z Ursynowa i Młodzieżą Maltańską
do osób związanych z Duszpasterstwem Niewidomych
trafiło ponad 150 paczek!
Wielkie dzięki Maorysom, Heftalitom, Milezjanom,
Czukczom, Inkom i Nomadom za zaangażowanie
w roznoszenie paczek!
Monika Łoskot


KOLĘDOWANIE Z KSIĘDZEM KARDYNAŁEM
Co pół roku, podczas klubowego Opłatka oraz Pik-KIKnik-u możemy zobaczyć jak jest nas wielu i poczuć siłę
klubowej wspólnoty. Opłatek jest dodatkowo dobrą okazją, żeby móc sobie podziękować i razem cieszyć się
z cudu Narodzenia Pańskiego. W tym roku, po raz
pierwszy od lat, zorganizowaliśmy Go na prośbę nasze-

A potem posilaliśmy się przy suto zastawionych stołach,
mogliśmy się wzajemnie uściskać i trochę porozmawiać.
Jak zawsze organizacja Opłatka była doskonała. W tym
roku po raz pierwszy odpowiedzialna była za nią Ania
Bogdanienko i z tego zadania wywiązała się znakomicie. Jak zwykle też w organizację włączone zostały
nasze grupy, w tym roku Heftalici, Pelegryni i Ryolici.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie opłatka
bardzo serdecznie dziękujemy.
Paweł Sawicki
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SPOTKANIA W NAZARECIE
Styczniowy bal w Nazarecie nie mógł się obejść bez
pięknie przebranych gości. Nie zabrakło wróżek, tancerek oraz rycerzy. Było kolorowo i pomysłowo. Oczywiście byli i król, i królowa migdałowi – którzy dzierżąc
berła lizakowe, zaprosili wszystkich do wielkiego poloneza. Tak! – był prawdziwy taniec z figurami, a rodzice
wydatnie pomagali w tworzeniu mostów, akweduktów
i tuneli, pod którymi wąż tanecznym krokiem podążał
w takt muzyki.
Po słodkim posiłku nadszedł czas na konkursy. Dzieci
chętnie startowały i w tych zręcznościowych, i tanecznych, i w sportowych. Każdy otrzymał nagrodę! A na
zakończenie oczekiwana „wędka szczęścia”! Złota rybka
każdemu dziecku przyniosła drobny upominek. Chyba
wszyscy się hucznie bawili!

przeczysz potędze, która cię stworzyła. Benedykt XVI
konkluduje – Jezus jest wypełnieniem imienia Boga,
co znaczy, że przyszedł, by nas zbawić.
Alicja Gronau-Osińska



SPACERY Z KULTURĄ
Pierwsze spotkanie z kulturą udało się znakomicie. Według otrzymanych wskazówek szukaliśmy łacińskich
napisów na budynkach Warszawy, a potem w siedzibie
Klubu – przy kawie i domowych ciastkach – razem je
odcyfrowaliśmy. Dostaliśmy też sporą porcję wiedzy
o zabytkach Warszawy, i każdy odkrył coś nowego
o miejscach, koło których przechodzi wielokrotne.
Kolejne spotkanie, 24 lutego o 12, bezpośrednio po
mszy o godz. 11 w Kościele św. Marcina (spotykamy
się przed wejściem), będzie nas wiodło śladami budowli Corazziego – przyjrzymy się, jak zmieniła się Warszawa w drugiej ćwierci XIX w. Porozmawiamy też
o zrealizowanych i niezrealizowanych pomysłach urbanistycznych.
Dżemila Sulkiewicz-Nowicka i Ewa Teleżyńska



"KONSTYTUCJA LUMEN GENTIUM:
CO MÓWI O TAJEMNICY KOŚCIOŁA
W ŚWIECIE SOBÓR WATYKAŃSKI II?"

fot. Andrzej Jaczewski

Alicja Gronau-Osińska





KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
Tematem styczniowego rozważania była Osoba Jezusa.
Jego istota sprowadza się do zdania: A słowo ciałem się
stało. Na pytanie, kim jest Jezus, odpowiedź brzmi:
i Bogiem, i człowiekiem. Słowa Starego Testamentu
unaoczniły się w Ewangelii. W liście do Hebrajczyków
czytamy, że Jezus jest wyższy od aniołów. Jan Paweł II
uczy, że jest prawdziwym Bogiem i Synem, współistniejącym z Ojcem w Duchu św. Jezus posługiwał się tym
samym pojęciem, pod jakim Bóg objawił się Mojżeszowi: Jestem, który Jestem. Nauka o objawieniu to soteriologia. Św. Leon Wielki papież podkreślał, że przyjęcie
ciała przez Jezusa nie umniejszyło Jego boskości.
W żadnej z tych natur nie ma niedoskonałości. Św. Augustyn ukazuje tę samą prawdę: jeśli powiesz, że Jezus
jest tylko Bogiem, to zaprzeczysz lekarstwu, które cię
uleczyło; jeśli powiesz, że jest tylko człowiekiem, to za-

Konstytucję dogmatyczną o Kościele, zwaną – od
pierwszych słów łacińskiego oryginału – Lumen gentium
przyjęto na Soborze 21 listopada 1964 r. Od razu uznano
ją za jeden z najważniejszych soborowych dokumentów.
Znalazły się w nim twierdzenia, które pół wieku temu
naprawdę zaszokowały wielu katolików. Ojcowie Soboru podkreślili np., że choć rola świeckich jest w Kościele
inna niż duchownych, to wezwani są oni nie mniej niż
ci, którzy przystąpili do sakramentu kapłaństwa, by
uświęcać świat, przepajając duchem ewangelicznym
wszystkie doczesne sprawy. W Lumen gentium przypomniano jednak też, że Kościoła nie należy utożsamiać
z Królestwem Bożym.
Jak zatem katolicy widzieć powinni swe zaangażowanie
na rzecz uświęcania świata? Czy mają wpierw – zgodnie
ze słowami Jezusa – szukać Królestwa Bożego czy raczej starać się je tworzyć (być może również z pomocą
politycznych narzędzi)? Te pytania, które rodzą się przy
lekturze Lumen gentium, dla wielu z nas są dziś niezwykle istotne. Spróbujmy zatem ponownie przyjrzeć się
temu dokumentowi. Czy znaleźć dziś można w nim odpowiedzi na owe zastanawiające kwestie?
Zapraszam na wykład, Sebastian Duda



AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK
Wszystkim naszym studentom dziękujemy za wspólnie
spędzony pierwszy miesiąc 2013 roku. Wydarzeń było
jak zwykle sporo: spotkanie opłatkowe połączone z ko-
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lędowaniem, dwa wykłady otwarte oraz kolejne zajęcia
warsztatowe, m.in. zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego,
Zamku Królewskiego czy wyjście na „Czarodziejski
Flet”. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy są ciekawi
świata, żądni wiedzy i chętni do spotkań z ludźmi, znaleźli już swoje miejsce w naszym akademickim gronie.
Dziękujemy również za powszechną mobilizację i odebranie Kart Wstępu 2013 na zajęcia warsztatowe. Osoby, którym w tym roku nie udało się otrzymać stałego
miejsca w grupie będziemy na bieżąco informować
o jednorazowych wejściówkach na dane zajęcia. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku uda się poszerzyć liczbę
uczestników najbardziej obleganych kursów tak, aby
więcej z Państwa mogło z nich korzystać w sposób ciągły.
Na najbliższy miesiąc są zaplanowane następujące wydarzenia:
Zajęcia warsztatowe (zapraszamy z odebranymi
w styczniu Kartami Wstępu 2013):
2 lutego – UWAGA: DODATKOWE zajęcia z cyklu
Dziadkowie z wnukami zwiedzają muzea, zajęcia nt. odbudowy Warszawy w Centrum Interpretacji Zabytku na
Starym Mieście, ul. Brzozowa 15, zbiórka o godz. 10.45
pod kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym. Jak zawsze zapraszamy z wnukami.
5 lutego – kolejne zajęcia z cyklu Warsztaty Fotograficzne, godz. 16.00 – 18.00 w KIK-u;
12 lutego – UWAGA: PIERWSZE zajęcia z cyklu Salon
Dyskusyjny, godz. 17.00 w KIK-u, zajęcia będą prowadzone przez P. Joannę Święcicką, prezes KIK-u;
15 lutego – kolejne zajęcia z cyklu Oko w oko z kulturą
i sztuką, zbiórka o godz. 18.00 w Teatrze Powszechnym
(ul. Zamoyskiego 20, Duża Scena), spektakl „Nieskończona historia”;
16 lutego – kolejne zajęcia z cyklu Dziadkowie z wnukami zwiedzają muzea, zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Jak zawsze
zapraszamy z wnukami. Szczegóły nt. zbiórki będą podane na spotkaniu 2 lutego.
19 lutego – kolejne zajęcia z cyklu Warsztaty Fotograficzne, godz. 16.00 – 18.00 w KIK-u;
21 lutego – kolejne zajęcia z cyklu Warszawa Stolicą
Polski, zbiórka o godz. 14.15 pod Biurem Rzecznika
Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77 (przy Metrze
Ratusz), na zajęcia można przyjść z wnukami;
27 lutego – kolejne zajęcia z cyklu Kultura i historia
Żydów w Polsce, godz. 17.00 w KIK-u, zajęcia nt. Być
Żydem w Polsce i w Izraelu prowadzone przez p. Michała Sobelmana (UWAGA, ZMIANA TERMINU z wtorku 26 lutego na ŚRODĘ 27 lutego);
Wykłady otwarte (bez zgłoszeń i bez limitów miejsc):
20 lutego – Wykład z Nauk Ścisłych pt. Ryby z palcami,
dinozaury z piórami – paleontologia a ewolucja, godz.
17.30 w KIK-u, wykładowca: prof. dr hab. Michał Ginter (UWAGA, ZMIANA TERMINU ze Środy Popielcowej 13 lutego na ŚRODĘ 20 lutego);
24 lutego – Wykład z Historii Kościoła po Mszy św.
o godz. 11.00 w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej na
Starym Mieście, wykładowca: red. Sebastian Duda.

Ponadto DO KOŃCA LUTEGO prowadzimy zapisy
do SZKOŁY TAŃCA. Przewidujemy, że zajęcia będą
trwały po ok. 1,5h, co tydzień do końca maja 2013 r.
Pierwsze zajęcia Szkoły Tańca odbędą się 7 marca
(czwartek) w godz. 17.30 – 18.30 w siedzibie KIK-u.
Osobą prowadzącą będzie Marcin Morawski. Pierwsze
zajęcia będą miały wyłącznie charakter organizacyjny:
zostaną m.in. omówione terminy kolejnych zajęć, konsultacja oczekiwań uczestników, wybór tańców do
wspólnej nauki itp. Czekamy na liczne zgłoszenia
(przyjmowane w Sekretariacie KIK: 22 827 39 39).
Zapraszamy serdecznie!
Maria Piotrowska
koordynator Akademii Trzeciego Wieku
Klubu Inteligencji Katolickiej
Zadanie Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji
Katolickiej jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.



KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Pastor Grzegorz Korczyc z Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego wygłosi 4 lutego homilię na comiesięcznym
nabożeństwie ekumenicznym w świątyni luterańskiej
przy pl. Unii Lubelskiej (godz. 19).
Jan Turnau



KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Środowiskowy opłatek esperantystów warszawskich odbył się w siedzibie KIK-u dnia 19 stycznia 2013 r.
Zgodnie z wieloletnią tradycją łamaliśmy się opłatkiem,
śpiewaliśmy kolędy w języku esperanto, wysłuchaliśmy
monodramu o Ludwiku Zamenhofie. W czasie styczniowych spotkań klubowych rozważaliśmy tematy dotyczące obchodzonego w Kościele Roku Wiary. Omawialiśmy także historię katolickiego Ruchu Esperanckiego,
którą spisała kol. Irena Szanser, członek naszej Sekcji.
Ułożyliśmy program naszej pracy na rok 2013.
Bohdan Wasilewski



KLUB TYGODNIKA POWSZECHNEGO
W czwartek 14 lutego 2013 r. o godz. 19.00 Warszawski
Klub TP w ramach swojego comiesięcznego spotkania
serdecznie zaprasza na wieczór poetycki, w ramach którego wystąpi poeta ks. Marek Chrzanowski FDP, orionista. Wydał już parę tomików wierszy oraz dwa audiobooki z wierszami, ostatnio pt.: „By starczyło czasu na
miłość” z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej
i Pawła Królikowskiego. Po spotkaniu będzie można zakupić tomiki i płyty ks. Marka w niższej cenie.

7

INFORMATOR KLUBOWY – LUTY 2013



SEKCJA MAŁŻEŃSKA
Przypominam o działającej poradni małżeńskiej
STUDNIA NA PIWNEJ.
Czeka tam na Was:
Elżbieta Ziołkowska z poradami prawnymi,
Hania Marchel z pomocą psychologiczną,
Kasia Mróz z wiedzą o płodności oraz
Magda Wicher, doradca rodzinny.
Więcej informacji na www.studnia.waw.pl oraz 722 22
12 03. Zapraszam
Magda Bedzia Wicher



KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ
W lutym spotkanie sekcji będzie w czwartek 14-stego
o godzinie 18. Będziemy mówić o ewangelii św. Jana.
Serdecznie zapraszam.
Alina Wóycicka



AREOPAG – katecheza dla dorosłych
Zakończyliśmy wspólne czytanie encykliki "Centesimus
annus" Obecnie pojawiła się propozycja, aby w ramach
naszej katechezy rozmawiać o tekstach, które ostatnio
ukazały się i w których zrozumieniu wspólna rozmowa mogłaby pomóc.
Jako pierwszy tekst zaproponowano Orędzie Ojca świętego na Światowy Dzień Pokoju, w szczególności kwestię hedonizmu jako ideologii. Bardzo prosimy
o zgłaszanie kolejnych tekstów, które warto wspólnie
przedyskutować.
Zarazem uprzejmie informujemy, że z powodu rozlicznych zajęć (wyjazdy rekolekcyjne w Wielkim Poście
itp.), w lutym nasze czwartkowe spotkania (jak dotąd:
o godzinie 19:00, w sali KIK-u) odbędą się 14 oraz 28
lutego. W pozostałe czwartki tego miesiąca spotkań nie
będzie.
fr Marek Pieńkowski OP
fr Jarosław Głodek OP



KOMUNIKAT SEKCJI
KULTURALNO-TURYSTYCZNEJ
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panią Marią Gadajewską, wieloletnim członkiem naszej Sekcji, temat
spotkania: „Żyjmy zdrowiej”. Spotkanie odbędzie się
14 lutego o godzinie 17.30 w siedzibie KIK-u .
Zapraszam!
Halina Truss-Uziembło






Kilka słów na temat finansów Klubu
Szanowni Państwo, Członkowie Klubu
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Klubu
(www.kik.waw.pl) jest już dostępny bezpłatny, sprawdzony program do rozliczeń PIT za 2012 r. Ufamy, że ułatwi on Państwu dokonanie rozliczenia oraz zachęci Państwa do przekazania 1% swojego podatku na cele organizacji pozarządowych.
W polecanym programie, pod koniec wypełniania deklaracji podatkowej, są już wpisane dane Klubu (numer KRS)
jako organizacji, którą możecie Państwo wesprzeć swoją
1% darowizną. Pole to można edytować i zmienić, dlatego
zachęcamy do skorzystania z programu również tych z
Państwa, którzy nie zdecydują się na przekazanie 1% darowizny Klubowi.
Z załączonej do Informatora ulotki możecie się Państwo
dowiedzieć, jakie sekcje i działania Klubu wspieramy dzięki 1% darowiznom.
Przede wszystkim jednak wszystkich Państwa zachęcamy
do przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Będzie nam bardzo miło, jeżeli wskazaną
przez Państwa organizacją będzie nasz warszawski KIK.
Krzysztof Sawicki, Jakub Kiersnowski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK
Składka miesięczna – 10 zł
Składka roczna – 120 zł (za okres całego roku kalendarzowego: od 1 stycznia do 31 grudnia).
Członkowie zwyczajni dodatkowo wpłacają 5 zł rocznie
na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana.
Ulgi:
1. „Ulga do 30 czerwca” – dla każdego.
Każdemu członkowi Klubu przy wpłacie jednorazowej składki rocznej do 30 czerwca danego roku przysługuje specjalna
zniżka – składka roczna wynosi wówczas 100 zł. Składka
roczna wpłacona po 30 czerwca wynosi 120 zł. Kwota 120 zł
będzie także obowiązywała za każdy zaległy rok.
2. „Ulga 50%”
a) „Ulga 50 %” przysługuje członkom, którzy są
na emeryturze, rencie lub w trakcie studiów (w tym doktoranckich).
b) Jeżeli członkami Klubu są oboje małżonkowie, każdemu
z nich także przysługuje ulga 50%.
Składka roczna w każdym z wyżej wymienionych przypadków wynosi 60 zł (lub 50 zł przy jednorazowej wpłacie do
30 czerwca – patrz pkt.1). Ulgi z pkt. a) nie można łączyć
ze zniżką z pkt. b).
3. „Ulga 100 %”
Ulga 100% przysługuje młodzieży, pełniącej rolę kadry
w grupach Sekcji Rodzin oraz Sekcji Wigierskiej (wpisanej
na listę wychowawców tych sekcji).
Składki członkowskie można wpłacać na konto:
Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
Bank DnB Nord, III Oddział w Warszawie,
konto nr: 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700
lub w księgowości Klubu.
Dokładną informację na temat składek można uzyskać
w księgowości Klubu pod numerem tel.: 22 827 39 39
lub przez e-mail: kasa@kik.waw.pl.

