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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
Ze wzruszeniem i przyjemnością
wspominam nasze spotkanie opłatkowe.
Szczególnie miłe były słowa naszego
Kardynała, który potwierdził sens naszej
działalności. Ale oczywiście największą
przyjemność sprawiło mi spotkanie się
z Wami.
Zima w końcu nadeszła. I chociaż z radością patrzę na białe płatki spadające
z nieba, to z lękiem i bólem myślę o tych
wszystkich, którzy z różnych przyczyn
nie mają zapewnionego ciepłego schronienia i spośród których nie wszyscy
dożyją do wiosny.
Myślę też o naszych braciach z Ukrainy,
którzy nie zważając na mróz zapełniają
majdany w wielu miastach, walcząc bez
przemocy o sprawiedliwy i prawdziwie
demokratyczny ustrój.
Większość z nas pamięta trudny w Polsce
czas, w którym Solidarność walczyła o
zmianę ustroju. Pamiętamy, jak ważne
było dla nas poparcie ludzi z innych
krajów, które dodawało nam sił. Dlatego
w Waszym imieniu napisaliśmy list do
naszych przyjaciół Ukraińców, dlatego
zbieramy pieniądze na pomoc dla
poszkodowanych. Dziękuję wszystkim,
którzy się w tę pomoc włączają. I chociaż
nie wiem, jaka sytuacja jest na Ukrainie
w momencie, w którym czytacie moje
słowa, to jestem przekonana, że heroiczny wysiłek tysięcy Ukraińców nie
pójdzie na marne i wcześniej lub później
przyniesie owoce.
Joanna Święcicka

www.kik.waw.pl

e-mail: kik@kik.waw.pl

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
poprowadzi

Bp Grzegorz Ryś
czwartek, piątek, sobota - 6-7-8 marca 2014 r., godz. 18.30
Msza św. z homilią, konferencja, adoracja
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

WSPÓLNA PIELGRZYMKA ŚRODOWISKA KIK-u i LASEK
NA UROCZYSTOŚCI KANONIZACJI
JANA XXIII I JANA PAWŁA II

24 kwietnia – 2 maja
Orientacyjny koszt wyjazdu 1800-2000 zł
W programie m.in. Rzym-Watykan-Asyż-Florencja-Padwa

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia w Sekretariacie KIK
lub na adres mailowy: rzym@kik.waw.pl
Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2014 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
dla dzieci/młodzieży staramy się pozyskać dofinansowanie.

ŚRODOWE WYKŁADY OTWARTE AKADEMII
TRZECIEGO WIEKU KIK
Środa, godzina 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
 Wykład z historii sztuki XX wieku „Czas awangard – historia sztuki XX
wieku” (prowadzenie p. Joanna Falkowska-Kaczor)
5 lutego
 Wykład pt. „Miejsce po Getcie – przywracanie pamięci”
(prowadzenie p. Dorota Płuciennik)
12 lutego
 Cykl wykładów varsavianistycznych (prowadzenie dr Marek Ostrowski)
19 i 26 lutego; 5 marca



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

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

3.02. poniedziałek
godz. 18.00
16.02. niedziela
godz. 11.45
13.02. czwartek
godz. 17.00
13.02. czwartek
godz. 19.00
27.02. 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 Klubu „Tygodnika Powszechnego”
Siedziba KIK
Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka
ul. Piwna 9/11

Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00,
Księgowość czynna jest w poniedziałek w godz. 13.00-18.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00

DYŻURY SEKCJI
SEKCJA

Sekcja Rodzin

DZIEŃ

GODZINA

poniedziałek
wtorek, czwartek

17.00-21.00
13.00-17.00

SALA

POKÓJ SR

Karolina Bielecka-Komosa

poniedziałek
Krystyna Sieroszewska

18.30-19.30

Drum Bun

czwartek

19.30

Sekcja Emaus

agronau@wp.pl

Tel. 608 291 505

Sekcja Esperanto

piątek

16.00-18.00

DUŻA SALA

Sekcja Kulturalno –
Turystyczna

drugi czwartek miesiąca

16.00-19.00

DUŻA SALA

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

poniedziałek

11.00-13.00

DUŻA SALA

poniedziałek

11.00-15.00

MAŁA SALA

DUŻA SALA

Fundacja ks. S. Niedzielaka
Prawnik
mec. Teresa Zwięglińska

po wcześniejszym umówieniu

12.00-13.00

ANTRESOLA

Sekcja Ewangelijna

trzecia środa miesiąca

17.00-18.30

DUŻA SALA

Sekcja Polsko-Niemiecka

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

18.00-20.00

DUŻA SALA

czwartek

piątek
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 
Warszawa, 24 stycznia 2014 r.
GŁOS KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYDARZEŃ NA UKRAINIE
Drodzy przyjaciele z Ukrainy!
Z zapartym tchem i rosnącym niepokojem śledzimy
rozwój wydarzeń w bliskiej nam Ukrainie. Oburza nas,
że w ojczyźnie wielu naszych przyjaciół, w kraju, który
pragnie być jednym z członków zjednoczonej Europy,
władza na oczach świata używa przemocy wobec swoich
obywateli. Mordowani i bici są ludzie, którzy
w pokojowych
manifestacjach
domagają
się
wysłuchania ich głosu i protestują przeciwko łamaniu
zasad demokracji.
Walka, którą toczą dziś Ukraińcy, przypomina nam
nasze polskie doświadczenia – „Solidarności”
i przełomu 1989 roku, w których Klub Inteligencji
Katolickiej brał czynny udział. Staraliśmy się wówczas,
by samoorganizacja społeczeństwa szła w parze
z dojrzałością, zdolnością do dialogu i szukania
kompromisu. Ta droga okazała się owocna, otwierając
perspektywę budowania demokratycznego i stabilnego
państwa.
Mamy nadzieję, że pomimo brutalnych i tragicznych
wydarzeń, Ukraina znajdzie swoją drogę do demokracji
bez dalszego rozlewu krwi, gdyż wiemy, że użycie
brutalnej siły prowadzi do podziałów trwających przez
pokolenia.
Wyrażamy swoje poparcie dla tych, którzy pomimo
prowokacji w pokojowy sposób walczą o dobro wspólne
i solidaryzujemy się ze społeczeństwem Ukrainy
domagającym się ustanowienia demokratycznych reguł
życia i wejścia na drogę prowadzącą do zjednoczonej
Europy.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Joanna Święcicka (prezes), Krzysztof Ziołkowski, Paweł
Broszkowski, Marek Zając, Jakub Kiersnowski, Krzysztof
Sawicki, Piotr M.A.Cywiński, Maryna Czaplińska, Andrzej
Friszke, Stanisław Latek, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski,
Paweł Sawicki, Ewa Teleżyńska, Misza Tomaszewski.


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 31 października 2013 roku w wieku 85 lat tragicznie zmarła

prof.

Janina Słomińska

Przez ponad 20 lat była członkiem Zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie,
Czynnie zaangażowana w Zespół Prelegentów,
W latach 1972-1990 kierowała Działem Programowym KIK,
Szczególnie zasłużona dla rozwoju Sekcji Rodzin KIK.
Żegnamy Osobę mądrą, bezinteresowną i wielce życzliwą ludziom.
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie
Zarząd i społeczność Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

PROFESOR JANINA SŁOMIŃSKA
ODESZŁA DO PANA
Całe życie oddała Bogu i ludziom. Swoją miłość
do człowieka i afirmację świata czerpała z głębokiej
wiary. Rzetelną pracą i oddaniem tworzyła dla innych
możliwość dyskretnego przybliżania się do Boga.
Eucharystia i modlitwa – to Jej osobiste spotkanie
z Bogiem, które owocowały Jej człowieczeństwem.
Umiała być dla innych Miejscem Spotkania Boga
z ludźmi. Rozważna i serdeczna, powściągliwa
i dowcipna, a nade wszystko zatroskana o pogłębienie
wiedzy, aby można było wypływać na głębię wiary.
Zawsze opanowana i zrównoważona, otwarta
i wsłuchująca się w serce drugiej osoby. Umiała słuchać,
nie mówiła dużo, ale jeżeli zabierała głos, to zawsze
wtedy, gdy miała coś mądrego do powiedzenia. Zdobyła
serca wielu studentów i tych, którzy mieli to szczęście
„otrzeć się” o Jej wspaniałą Osobę. Nie sposób pominąć
– chociaż lat przybywało – Jej młodego ducha!
Mimo dolegliwości wieku, choroby i innych problemów,
umiała ukierunkowywać swoje myślenie i działanie
na sprawy ważne i potrzebne.
W latach 1947-1951 ukończyła studia z psychologii
wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim,
następnie w okresie 1948-1952 – katechetykę
na Wydziale
Teologii
Katolickiej
Uniwersytetu
Warszawskiego. Studia doktoranckie ukończyła już
na Akademii Teologii Katolickiej, gdzie w 1973
obroniła doktorat, a w 1982 uzyskała habilitację.
W latach 1957-1960 była nauczycielką religii
w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej nr 30
w Warszawie, a po usunięciu religii ze szkół –
przez 10 lat katechetką w parafii Narodzenia NMP
w Warszawie. Od tamtego czasu była aktywnym
członkiem Kolegium Katechetycznego działającego
przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
Profesor Janina Słomińska była socjologiem religii
i cenionym wykładowcą akademickim. Kierowała
katedrą mikrosocjologii Wydziału Kościelnych Nauk
Historycznych i Społecznych Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. Jest autorką książek, m.in.:
„Wychowanie religijne w rodzinie: typy postaw
rodziców w zakresie wychowania religijnego” (1984)
oraz „Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych”
(1986). Była wykładowcą Salezjańskiego Instytutu
Wychowania Chrześcijańskiego i Instytutu Pedagogiki
św. Jana Bosko. Należało do Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego i Societe Internationale de Sociologie
des Religions. Od 1976 roku działała jako animatorka
Odnowy w Duchu Świętym, w okresie stanu wojennego
współtworzyła ruch, a następnie Stowarzyszenie
Przymierze Rodzin. Była długoletnią członkinią zarządu
oraz członkinią honorową tego Stowarzyszenia. Działała
w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie, w latach
1972-1990 kierowała Działem Programowym Klubu.
Od 1980 roku była członkiem Komisji Episkopatu
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Polski ds. realizacji uchwał Soboru Watykańskiego II,
a następnie Komisji KEP ds. Apostolstwa Świeckich
oraz delegatką na Europejskie Forum Laikatu.
W kadencji 1998-2002 była również członkiem
Krajowej Rady Katolików Świeckich.
Pani Profesor Janina Słomińska zginęła tragicznie
w wypadku 31 października 2013 roku. Miała 85 lat.
Została
pochowana
w
rodzinnym
grobowcu
na warszawskich Powązkach.
Maria Legatowicz
Źródło: „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu”. Miesięcznik wydawany przez
parafię św. Andrzeja Boboli w Warszawie.



KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
27 stycznia w Klubie powstała nowa sekcja – Sekcja
Wschodnioeuropejska KIK.
Pod wnioskiem założycielskim podpisali się:
Marek Kielanowski, Julia Dzienisiewicz, Joanna Pommersbach, Agnieszka Honowska-Luft, Marta
Chrząstowska-Wachtel, Karina Poteralska, Jacek Bartmiński, Mariusz Kazimierczyk, Maria Kazimierczyk,
Maciej Domaradzki.
Nowopowstała sekcja będzie kontynuować prowadzony
do tej pory przez Sekcję Rodzin „Projekt Białoruś”,
a także realizować inne zadania wspierające tworzenie
się społeczeństw obywatelskich w krajach Europy
Wschodniej. Tymczasowym przewodniczącym nowej
sekcji został wybrany Marek Kielanowski.
Wszystkich zainteresowanych pracą w Sekcji
Wschodnioeuropejskiej
prosimy
o
zgłoszenia
na adres sw@kik.waw.pl, telefonicznie do sekretariatu
Klubu (22 827-39-39), lub bezpośrednio do Marka
Kielanowskiego (tel. 501-34-80-43).

Marek Kielanowski


AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
Poniżej tradycyjnie przedstawiamy krótkie zestawienie
wydarzeń z ostatniego miesiąca:
W styczniu odbyły się kolejne zajęcia z cyklu:
„Zabawy fotograficzne”, „Informatyka dla początkujących”, „Komunikacja Internetowa”. Słuchacze mogli
także uczestniczyć w wykładach z nowo rozpoczętego
cyklu tematycznego „Historia sztuki”, prowadzonego
przez p. Joannę Falkowską-Kaczor (w lutym dalsza
część cyklu).
ZAJĘCIA AKADEMII W LUTYM:
Najbliższe spotkania odbędą się w następujące dni:
 „Zabawy Fotograficzne” – 11 i 25 lutego oraz
11 marca, wszystkie o godz. 16.00;




„Informatyka dla początkujących” – 4 i 18 lutego
oraz 4 marca;
„Komunikacja internetowa” – 11 lutego, 25 lutego
oraz 11 marca;

Wolne miejsca są dostępne w następujących grupach:
„Informatyka dla początkujących” w grupie
o godzinie 19.30 we wtorki co dwa tygodnie;
„Komunikacja internetowa” w grupie o godzinie
19.30 we wtorki co dwa tygodnie.
Zajęcia są bezpłatne i przeznaczone dla osób
w wieku 60+. Zachęcamy do zapisów w sekretariacie
Klubu (tel. 22 827-39-39) lub drogą mailową:
(w.kunicki-goldfinger@o2.pl).
Limit miejsc na pozostałe zajęcia warsztatowe został już
wyczerpany. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał
zrezygnować, lub nie będzie mógł uczestniczyć
w danym spotkaniu, bardzo prosimy o informację.
ŚRODOWE WYKŁADY OTWARTE
 HISTORIA SZTUKI
5 lutego odbędzie się ostatni wykład prowadzony przez
p. Joannę Falkowską-Kaczor z cyklu „Czas awangard –
historia sztuki XX wieku”.
12 lutego odbędzie się wykład p. Doroty Płuciennik
pt. „Miejsce po Getcie – przywracanie pamięci”.
 VARSAVIANISTYKA
W lutym również rozpocznie się nowy cykl tematyczny
wykładów poświęcony Varsavianistyce.
19
lutego
–
wykład
pt.
„Wprowadzenie
do Varsavianistyki”;
26 lutego – wykład pt. „Warszawski odcinek Wisły
i jego historia”;
5 marca – wykład pt. „Początki rozwoju przestrzennego
Warszawy”.
Wykłady będą bogato ilustrowane zdjęciami,
poprowadzi je dr Marek Ostrowski - biolog prowadzący
zajęcia
z
Varsavianistyki
na
Uniwersytecie
Warszawskim, autor m.in. „Panoramy Warszawskiej
Przełomu Tysiącleci” oraz trzytomowego „Tryptyku
Warszawskiego”. Zapraszamy serdecznie!
Wszystkie wykłady są dedykowane dla uczestników
Akademii Trzeciego Wieku, ale mają charakter
otwarty, dlatego zapraszamy na nie wszystkich, którzy
są zainteresowani tematem.
Witold Kunicki-Goldfinger, Maria Piotrowska.
Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK
2013-2016” jest współfinansowane ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy.
INNE DZIAŁANIA DLA SENIORÓW
Przesyłamy zbiór informacji dotyczących zajęć
dedykowanych dla seniorów.
 Salon dyskusyjny – 18 lutego odbędzie się kolejne
spotkanie w ramach Salonu Dyskusyjnego
prowadzonego przez Panią Prezes Joannę Święcicką.
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Dyskusja będzie się toczyć na temat: „Tolerancja
i jej granice”. Zapraszamy do Klubu na godzinę
18.00.
Spacery muzealne – w lutym nie odbędą się spacery
muzealne. W kolejnym Informatorze podamy
Państwu
informacje
dotyczące
marcowego
wspólnego wyjścia do muzeum.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Witold Kunicki-Goldfinger, Maria Piotrowska.



SPOTKANIE W NAZARECIE
Styczniowy bal był wielopokoleniowy! Bo poloneza
tańczyli wszyscy i dawno tak pięknie nam nie wyszedł,
jak tego roku. Rodzice włączyli się aktywnie, a dzieci
starały się jak tylko mogły, by krok poloneza
prezentował się bardzo pięknie. Chyba dobrze to rokuje
na nowy rok?! Nie zabrakło konkursów: smakowe,
dotykowe, zręcznościowe, taneczne, a każde dziecko
mogło znaleźć coś dla siebie i każde jakąś nagrodę
wygrało.

drugiej części Spotkania gościła u nas złota rybka, która
na gromkie zawołanie: „Rybko, rybko, przypłyń
szybko!” – zawieszała na wędce szczęścia prezenty dla
dzieci. Nie było zawiedzionych! Na początku i na
zakończenie spotkania zabrzmiały wszystkie 12 zwrotek
Wołka i osiołka – nie mogło być inaczej! Okazało się, że
wspólnymi siłami świetnie pamiętaliśmy całość. To
prawdziwy dowód, że w grupie Nazaretowej tkwi siła!

Fot. Andrzej Jaczewski

Alicja Gronau-Osińska




KOMUNIKAT
SEKCJI POLSKO-NIEMIECKIEJ
W dniu 4 października 2013 roku odbyło się nieopisane
dotąd spotkanie naszej Sekcji pt. „Nasi ojcowie
i ich wkład w pojednanie polsko-niemieckie –
we wspomnieniach dzieci Guentera Saerchena i Wojciecha Wieczorka, z udziałem przyjaciół i współpracowników: s. Karoli z Lasek i red. Wiesława
Celińskiego”.
Spotkanie nasze nie zostało opisane wcześniej, gdyż
wkrótce po nim zmarł nieodżałowany b. premier
Tadeusz
Mazowiecki,
który
jako
przyjaciel,
współpracownik (i szwagier) red. Wojciecha Wieczorka
miał być gościem spotkania, mieli być też obecni jego
synowie. Smutek i żal spowodowany tą stratą, sparaliżował nasz zamiar opisania tego niezwykle ważnego
spotkania Sekcji Polsko-Niemieckiej. Spotkanie przypominające osobę Guentera Saerchena i rolę warszawskiego KIK, nie tylko w pojednaniu polsko niemieckim,
ale i w kształtowaniu się opozycji demokratycznej w
dawnym NRD, było przygotowywane jeszcze za życia
red. Wojciecha Wieczorka. Miało się ono odbyć na
początku roku 2012. Niestety ciężka choroba i następnie
śmierć w sierpniu 2012 przerwała ten projekt. Warto w
tym miejscu dodać, że red. Woj.ciech Wieczorek był dla
naszej Sekcji kimś niezwykle ważnym, największym
autorytetem, choć, jako człowiek niezwykle skromny,
jakby ucieleśniający etos Lasek, nigdy by się na taką
rolę nie zgodził. Ale podobnie jak prof. Władysław
Bartoszewski miał wielkie wyczucie, intuicję, oraz
doświadczenie w tematyce relacji z niemieckim
sąsiadem i wielką wiedzę.
Spotkanie 4 października 2013 rozpoczęło się wspólną
modlitwą w intencji zmarłych: Guentera Saerchena
(2004) i Wojciecha Wieczorka(2012), a także w intencji
powrotu do zdrowia Tadeusza Mazowieckiego. Następnie dr Kazimierz Wóycicki wprowadził słuchaczy
w historię Akcji
„Znaków Pokuty”,
inicjatywy
rozwijanej od połowy lat pięćdziesiątych, wspólnie
przez niemieckich katolików i protestantów (wbrew woli
lokalnego biskupa) na terenie dawnej NRD. Celem
Akcji i wielu podobnych inicjatyw było duchowe i też
praktyczne zadośćuczynienie za winy nazizmu.
Związani z tą inicjatywą Niemcy zaczęli przyjeżdżać
do Polski w niewielkich grupach, świadcząc pomoc jako
wolontariusze w zakładach opieki, parafiach, zbierano
fundusze na odbudowę kościołów (zakup dzwonów),
wykonywano prace zabezpieczające na terenie
hitlerowskich obozów zagłady. Szczególnym miejscem
zaangażowania stał się dla Niemców Zakład dla Ociemniałych w Laskach.
W celu zilustrowania różnych form pomocy na rzecz
Polaków mogliśmy obejrzeć sfilmowaną przez
Krzysztofa Żurowskiego rozmowę z s. Karolą z Lasek,
oraz p. Janem Krakowiakiem, dawnym kierownikiem
Domu Chłopców, którzy wspólnie – na polecenie
Dyrekcji Lasek - koordynowali pracę niemieckich
wolontariuszy na terenie Zakładu. Wolontariusze
traktowali swoją pracę bardzo poważnie, dużo się też
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wspólnie modlili, taką postawą przekonali do siebie
początkowo nieufnie nastawione siostry. Organizatorem
„turnusów” pracujących na rzecz Zakładu wolontariuszy, był Guenter Saerchen, współtwórca Seminarium
Polskiego (przekształconego później w Seminarium im.
Anny Morawskiej w Magdeburgu), człowiek dla którego
temat pojednania polsko-niemieckiego stał się misją
całego życia. Te pionierskie kroki pojednania odbywały
się w Polsce od początku za pełną aprobatą prymasa
Stefana Wyszyńskiego, jakkolwiek nie bez oporów ze
strony reprezentantów kleru. Świeża była bowiem
jeszcze pamięć okrucieństw niemieckiego okupanta.
Partnerami dla idei „Znaków Pokuty” na terenie Zakładu
w Laskach, oraz dalszych inicjatyw grup z Niemiec, stali
się wkrótce przedstawiciele środowiska KIK: Tadeusz
Mazowiecki i Wojciech Wieczorek.

fot.1: czwarta od lewej E.Heere, C. Wyzgol, K. Wóycicki
i Zuzanna Wieczorek Podbielkowska

Na październikowym spotkaniu Sekcji PolskoNiemieckiej niezapomniane świadectwo dały dzieci
pionierów pojednania: córki Guentera Saerchena
Elisabeth Heere i Claudia Wyzgol, oraz córka Wojciecha Wieczorka Zuzanna Wieczorek-Podbielkowska. Na
rodzinną atmosferę wspomnieniowego spotkania złożyło
się pełne ciepła i przyjaźni prowadzenie spotkania przez
doktora Kazimierza Wóycickiego, wybitnego znawcę
tematyki polsko-niemieckiej, który dowcipnie „prowokował” do wychodzenia od osobistych doświadczeń
dzieci, uczestniczących w historycznych zadaniach
rodziców, by w efekcie przedstawić szeroko obszary
aktywności i zaangażowań ojców. Rodzinną atmosferę
wzmacniał fakt, że córkom bohaterów spotkania
towarzyszyła najbliższa rodzina, mężowie, dzieci
(wnuczka Wojciecha Wieczorka - Agata i wnuk G. Saerchena - Sebastian, odbywający właśnie w Warszawie
staż akademicki). Zuzanna Wieczorek-Podbielkowska
opisała słuchaczom atmosferę domu rodzinnego swoich
rodziców, gdzie zawsze zwracano uwagę na ludzi a nie
narodowości. Sylwetkę i osobowość Wojciecha Wieczorka, tym razem jako redaktora naczelnego czasopisma „Więź”, przybliżył na spotkaniu red. Wiesław
Celiński, dawny współpracownik i przyjaciel. Podkreślił
on przede wszystkim postawę rozwagi Naczelnego oraz
nie dzielenia ludzi na ważniejszych i mniej ważnych.
Taką postawę zakorzenioną głęboko w chrześcijaństwie
miał red. Wojciech Wieczorek wobec szukających kon-
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taktu i dróg pojednania Niemców. Również prowadzący
spotkanie dr Kazimierz Wóycicki dorzucił parę zdań
od siebie, był bowiem młodym praktykującym dziennikarzem, gdy szef zaproponował mu wspólne redakcyjne
pójście na ważną rozmowę z prymasem - „chciał sprawdzić kim naprawdę jestem”, była to dla Wóycickiego
forma nobilitacji. Głos zabrał również Jan Turnau
niejako w imieniu ówczesnego środowiska KIK, kiedy
to kształtowało się podejście do pojednania polsko
niemieckiego. Członkowie Klubu „40+” pamiętają
dobrze historyczną siedzibę Klubu na Kopernika, gdzie
pokoje Więzi sąsiadowały z pokojem Zarządu KIK,
większość spraw było prowadzonych wspólnie, w tym
również kontakty z Niemcami.

Fot 2: trzeci z prawej red. Wiesław Celiński, piąty Hansludger
Lobbert, pierwszy z lewej Jan Turnau

Ilustracją wspomnień były filmy z wielokrotnych
przyjazdów wakacyjnych woluntariuszy do Zakładu
w Laskach, z lat 60-tych, które organizował Guenter
Saerchen. Przez szereg lat, podobnie jak i pozostali
Niemcy poświęcał Akcji „Znaków Pokuty” swój letni
urlop, podczas którego towarzyszyła mu żona Brigitte
oraz dzieci: Elisabeth („Ela”, jak nazwała ją już
na zawsze siostra Karola), Claudia, Nicolaus i Norbert.
Dla Elisabeth i Claudii, Laski i wesoła siostra Karola,
to synonim szczęśliwych wakacji, na których zaprzyjaźniły się najpierw z siostrami i dziećmi pracowników,
a później z Zuzanną, córką Wojciecha Wieczorka,
Wojciechem, Adamem i Michałem, synami Tadeusza
Mazowieckiego. Na spotkaniu zaprezentowana była
obszerna dokumentacja fotograficzna, dotycząca
zaangażowania ojców w prywatne i bardziej oficjalne
relacje polsko-niemieckie, zgromadzona i przygotowana
przez córki; wystarczyłoby jej na co najmniej 3 spotkania.
Wśród uczestników spotkania zabrakło synów
św. pamięci, nieodżałowanego premiera Tadeusza
Mazowieckiego, który kilka dni przed naszym
spotkaniem znalazł się w szpitalu, i który już niestety
do zdrowia nie wrócił. Do grona dzieci twórców
pojednania polsko-niemieckiego można by właściwie też
zaliczyć obecnego na spotkaniu Burkharda Olschowskiego z Europejskiej Sieci „Pamięć i Solidarność”. Jest
on synem prof. Heinricha Olschowskiego, Ślązaka,
profesora slawistyki na Uniwersytecie Humboldta, który
jako wykładowca akademicki przekazuje niemieckim
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studentom doświadczenie polskiej literatury i kultury,
która go ukształtowała, mimo, że jako młody człowiek
wraz z rodzicami był zmuszony Polskę opuścić.
Rodzina Guentera Saerchena, oraz Burkhard Olschowsky, to nie jedyni goście z Niemiec obecni na październikowym spotkaniu; przybyła jeszcze grupa osób
skupionych wokół Seminarium im. Anny Morawskiej
z Magdeburga i jego przewodniczący Hansludger
Lobbert (grupa gościła już wcześniej na spotkaniu Sekcji
Polsko-Niemieckiej w kwietniu 2009). Seminarium im.
Anny Morawskiej to jedna z pierwszych inicjatyw
mających na celu zbliżenie z Polską, którym patronował
w latach pięćdziesiątych Guenter Saerchen. Celem tego
projektu było propagowanie w Niemczech polskiej
kultury, polskiej tradycji intelektualnej i polskiej myśli
chrześcijańskiej. Znamienne jest, że patronką Seminarium Polskiego została zmarła przedwcześnie, związana
ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego”, red. Anna
Morawska („Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy”).
Po spotkaniu nie było już nawet czasu na dyskusję,
uczestnicy nie zdążyli obejrzeć wszystkich zdjęć, przywiezionych filmów, pozycji książkowych i materiałów
historycznych. Mieliśmy wszyscy uczucie niedosytu
oraz świadomość, że z materiału przygotowanego na
spotkanie przez naszych Gości
powinna powstać
koniecznie audycja radiowa oraz film dokumentalny
upamiętniający pionierów, a następnie ważnych
architektów pojednania polsko-niemieckiego*. Wstępem
do filmu mogłaby być nagrana przez Krzysztofa
Żurowskiego rozmowa z siostrą Karolą i J. Krakowiakiem, prezentowana na początku spotkania.
Anna Grzegorczyk
*warto przypomnieć, że na spotkaniu Sekcji PolskoNiemieckiej w dniu 24 maja 2011 r. pokazany był świetny
film Tomasza Kyci i Roberta Żurka „Cicho, pod prąd”,
również dotyczący tej tematyki.



PROJEKT „ŚWIADKOWIE POKOJU”
Miło nam poinformować, że pod koniec ubiegłego roku
Klub wraz z ośmioma organizacjami kulturalnymi
z całej Europy uzyskał dofinansowanie z Komisji
Europejskiej Programu LLP Grundtvig na organizację
dwuletnich zajęć, poświęconych badaniu biografii osób
mających szczególne zasługi w działaniu na rzecz
pokoju. Szczególnie interesuje nas XX wiek naznaczony
dwoma wielkimi wojnami i licznymi mniejszymi
konfliktami nie mniej krwawymi. Projekt zatytułowany
„Towards Peace – Świadkowie Pokoju” potrwa w Klubie przez trzy najbliższe semestry. Za pośrednictwem
Informatora Klubowego oraz strony internetowej
będziemy zapraszali Państwa do współpracy, a następnie
zawiązywali doraźne grupy zadaniowe i angażowali
Państwa w poszukiwanie i dzielenie się informacjami
o osobach, które w trakcie wojny – nieraz ściągając na
siebie i bliskich niebezpieczeństwo – działały na
rzecz pokoju. Na podstawie zebranych materiałów
wspólnie opiszemy i opowiemy o klubowych Świadkach
Pokoju, a efekty naszych działań zostaną opublikowane

oraz przedstawione współpracownikom z pozostałych
krajów europejskich na spotkaniach międzynarodowych.
Już wkrótce w Informatorze Klubowym znajdą Państwo
ogłoszenie o naborze chętnych do udziału w zajęciach
oraz inne szczegółowe informacje. Zapraszamy
każdego! Szczególnie zachęcamy uczestników i sympatyków Akademii Trzeciego Wieku KIK. Jeśli ktoś już
teraz chciałby zgłosić zainteresowanie powyższym
tematem i szeroko rozumianą chęć włączenia się do
projektu, to prosimy o kontakt z Sekretariatem Klubu.
Joanna Święcicka, Maryna Czaplińska, Kazimierz
Mazan, Jakub Kiersnowski, Maria Piotrowska



KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Wzorem ubiegłych lat, w dniach 11-12 stycznia
członkowie naszej Sekcji uczestniczyli w spotkaniu
opłatkowym zorganizowanym przez Siostry od Aniołów
w Konstancinie-Jeziornie dla osób interesujących się
pracą dla Wschodu. Zaproszeni goście snuli opowieści
o życiu, kulturze i tradycji ludzi zamieszkujących
Jakucję, dziś i wiele lat temu. W szczególny sposób
wspominano wybitnych polskich zesłańców XIX wieku:
Benedykta Dybowskiego - badacza fauny Bajkału;
Wacława Sieroszewskiego – etnografa i prozaika, związanego z Jakutami i Tunguzami, a także Bronisława
Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego, katorżnika,
etnografa, badacza kultury Ajnów i Nieńców. Nie zabrakło także rozmów na temat potrzeb dzisiejszego
Kościoła Katolickiego w Jakucji, Moskwie i Twerze.
Wyrażamy ogromną wdzięczność Siostrom od Aniołów
za to spotkanie, ale przede wszystkim za pracę wytrwale
wykonywaną przez organizację EFFATHA, niosącą
pomoc dla katolików Wschodu.
16 stycznia w siedzibie KIK zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w
Polsce. Zatytułowaliśmy je „Polska, nasz wspólny
Dom”. Spotkanie było bardzo ciekawe, na wysokim
poziomie i przebiegało w życzliwej atmosferze. Mówiono o zasadniczych wydarzeniach historycznych, wspólnych dla obu narodów, wpływających na wzajemne
relacje i losy ludzi. Ciekawe były historie rodzin
i wpływ przekazów rodzinnych naszych gości na świadome dochodzenie do ich własnej tożsamości Polaków
i Białorusinów. Oprócz trojga gości z Białegostoku,
interesująco opowiadała o pracy przy budowaniu
mostów polsko-białoruskich pani Danuta Kuroń, która
wraz ze śp. mężem Jackiem założyła Uniwersytet im.
Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Wydaje nam się,
że odwiedzenie tego miejsca, nawiązanie kontaktu z
jego pracownikami byłoby bardzo interesujące dla
naszej młodzieży wędrującej w okolicach Puszczy
Białowieskiej.
To pierwsze spotkanie przypomniało nam o potrzebie
budowania mostów z ludźmi, którym przyszło żyć
pośród nas, przez nasze dość homogeniczne narodowo
społeczeństwo postrzeganymi jako obcy ze względu
na ich kulturę, tradycję, czasem religię. Chcielibyśmy,
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aby wydarzenie to zapoczątkowało cykl podobnych
spotkań.
Krystyna Engelking, Jadwiga Dutkiewicz-Wilczyńska



KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Przyszła sytuacja naszego nabożeństwa może ulec
zmianie. Mogłoby się w przyszłości odbywać kolejno
w trzech
świątyniach
ewangelickich:
przy
pl. Unii Lubelskiej,
na
pl.
Małachowskiego
i przy al. Solidarności 76. 3 lutego jednak jeszcze
po staremu przy pl. Unii, godz. 18.
Jan Turnau



KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ
Najbliższe spotkanie sekcji będzie 20 lutego (trzeci
czwartek),
jak
zwykle
o
godzinie
18.00.
Temat spotkania „Post dlaczego i jak go przeżywać”.
Alina Wóycicka


KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Tradycyjne
spotkanie
świąteczno-noworoczne
z dzieleniem się opłatkiem, śpiewaniem kolęd w języku
esperanto, składaniem życzeń i podsumowaniem naszej
działalności w roku 2013 tym razem odbyło się
w gościnnych pokojach u Pani Ireny Szanser, naszej
koleżanki seniorki, zasłużonej dla katolickiego Ruchu
Esperanckiego i dla naszej Sekcji.
Spotkanie sekcyjne w dniu 7 lutego 2014 roku będzie
poświęcone omówieniu planów naszej Sekcji na bieżący
rok. Serdecznie zapraszamy.
Bohdan Wasilewski

Na wstępie spotkania zostanie również przekazana
krótka relacja z rekolekcji w Laskach.
Serdecznie zapraszamy!
Joanna Rózga



ZAJĘCIA CERAMICZNE
Na zaproszenie KIK-u 8 stycznia 2014 r. odbyło się
spotkanie z twórcami filmu animowanego, laureatkami
międzynarodowej nagrody „Chrustalny aist” („Kryształowy bocian”). W czasie tego spotkania odbył się pokaz
animowanego filmu „Ręce”. Autorki filmu Anastasija
Mitiajewa i Anna Lasota, pod kierownictwem nauczycielki Heleny Mitiajewej, dostały pierwszą nagrodę na
międzynarodowym festiwalu filmów animowanych w
2011 roku. Po pokazie filmu uczestnicy spotkania
zapoznali się z twórczością młodych artystów z mohylewskiego kółka dekoratywno-stosowanego sztuki
plastycznej, zorganizowanego przez Mohylewski
Miejski Oddział Związku Polaków na Białorusi
wspólnie z Mińsko-Mohylewskim oddziałem Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. Dzieci polskiego
pochodzenia pod kierownictwem uczestniczki wielu
konkursów (w tym międzynarodowych), zasłużonej i
utalentowanej
nauczycielki
Heleny
Mitiajewej,
przygotowują wyroby ceramiczne, charakterystyczne dla
narodowej kultury polskiej oraz artystyczne dzieła
plastyczne. Wielu wychowanków Heleny Mitiajewej jest
uczestnikami rozmaitych konkursów (także międzynarodowych) oraz z powodzeniem jest przyjmowanych
do szkół wyższych. W czasie spotkania odbył się także
performance „Aniołek”.




AREOPAG NA FRETA
Grupa AREOPAG planuje spotkania w czwartki:
jak zwykle - o 18:45 wspólne Nieszpory, a od 19:00
rozmowa. W dalszym ciągu będziemy czytać encyklikę
"Lumen fidei", a po skończeniu – adhortację "Evangelii
gaudium". Oczywiście, jeśli pojawią się inne pilne
sprawy, możemy na chwilę przerwać główny tok
naszego studium.
UWAGA: nie wiem jeszcze, czy odbędzie się spotkanie
w czwartek, 6 lutego (być może będę poza Warszawą).
Zainteresowanych, którzy chcieliby otrzymywać
aktualne
informacje,
proszę
o
kontakt:
marek.pienkowski@dominikanie.pl
o. Marek Pieńkowski OP


SPOTKANIE KLUBU „TP”
Spotkanie odbędzie się 13 lutego o godzinie 19:00
w siedzibie KIK i poświęcone będzie drugiemu
rozdziałowi książki Luigi Giussani Chrześcijaństwo jako
wyzwanie o tytule „Potrzeba objawienia”. Rozmowę
zainicjuje i poprowadzi ks. Andrzej Perzyński.

Uczestnicy
przy
aktywnym
kierownictwie
i organizatorek Anny i Jany Lasota z satysfakcją
tworzyli oryginalne ceramiczne aniołki. Podczas
spotkania część uczestników nabyła oryginalne wyroby
ceramiczne z terakoty.
Prezes Mińsko-Mohylewskiego oddziału Towarzystwa
Plastyków Polskich przy ZPB Paweł Kastusik

Klub Inteligencji Katolickiej
w Warszawie
jest Organizacją Pożytku Publicznego
– 1% podatku dla KIK
– KRS 0000034785

