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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
Przed nami maj, który rozpocznie się niedziela, 12 maja 2013 r., po Mszy św. o godz. 11.00, kościół św. Marcina
kilkoma wolnymi od pracy dniami. Nagła
w 50 lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II
zmiana pogody przeniosła nas nieomal
prosto z zimy w letnie temperatury.
zapraszamy na V wykład soborowy:
Kwiecień upłynął nam wszystkim – jak
sądzę – w poczuciu zaciekawienia nowym
Odkrywanie porzuconych skarbów Kościoła
pontyfikatem; pontyfikatem papieża FranNajważniejsze zagadnienia Dekretu o Katolickich Kościołach wschodnich oraz
ciszka, który co dzień daje nam sygnały
Dekretu o ekumenizmie, Drugiego Soboru Watykańskiego
zachęcające każdego z nas do odwagi
myślenia, do dawania świadectwa, do
wykład poprowadzi
miłości bliźniego i do radości, jaką daje dar
wiary. O przebiegu konklawe i o kontakcie
Mikołaj Foks
z papieżem Franciszkiem mówił na spotdziennikarz radiowy i telewizyjny, teolog,
kaniu w Klubie kard. Kazimierz Nycz.
znawca problematyki ekumenicznej
Sprawozdanie z tego spotkania można znaleźć na stronach Tygodnika Powszechnego.
Walne Zebranie naszego Klubu, które
odbyło się 20 kwietnia było poprzedzone
Mszą św. której przewodniczył nasz środa, 22 maja 2013 r., godz. 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a
niezawodny przyjaciel ks. biskup Bronisław Dembowski. Zebranie nadało godność
Jak dobrze zaplanować domowy budżet:
Członka Honorowego KIK p. Halinie Bortnowskiej i p. prof. Stanisławowi Luftowi,
"Nie ma zysku bez ryzyka - o ekonomicznych
a także przyjęło sprawozdania z dziapodstawach oszczędzania i inwestowania"
łalności Klubu i informacje o perspektywach finansowych na przyszłość.
wykład poprowadzi
Przyszłości – jak wiadomo – jeszcze nie
znamy, ale wydaje się, że jest nadzieja na
dr Marek Dietl
poprawę naszej kondycji. Sądzę, że dzięki
Szkoła Główna Handlowa
hojności wielu spośród Was udało nam się
przetrwać najgorsze i niedługo sytuacja
klubu ustabilizuje się.
W kwietniu spotkała nas również miła
Już w czerwcu zapraszamy na
uroczystość wręczenia odznaczeń przyznanych przez prezydenta RP przedstawicielom warszawskiego KIK-u i Przymierza
PIK-KIK-NIK
Rodzin. Te odznaczenia są dowodem
Niedziela, 16 czerwca 2013 r.
uznania dla roli całego naszego środowiska
w tworzeniu dobra wspólnego w Polsce.
Tradycyjnie spotkamy się na gościnnych Polach EliZulskich
Życzę nam wszystkim pięknej pogody w
W programie Msza święta i liczne atrakcje przygotowane przez grupy
maju i pięknej pogody ducha na co dzień
Sekcji Rodzin i Sekcje KIK
Joanna Święcicka

Więcej informacji w czerwcowym biuletynie

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 

6.05. poniedziałek
godz. 19.00
12.05. niedziela
godz. 12.00
12.05. niedziela
godz. 11.45 –13.30
19.05 niedziela
godz. 9.30
23.05. czwartek
godz. 17.00
23.05 czwartek
godz. 18.00
30.05. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista
Plac Unii Lubelskiej
SPACER Z KULTURĄ po Mszy św. o godz. 11.00
Zaprasza Sekcja Rodzin
Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus
Siedziba KIK
Msza Święta Klubowa i spotkanie dla rodziców
ul. Piwna 9/11
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
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 piątek 31 maja Klub będzie nieczynny

Pielgrzymka KIK na uroczystości konizacji bł. Jana Pawła II w Rzymie w dniach 17 – 23 października 2013 r.
Szanowni Państwo,
Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że kanonizacja bł. Jana Pawła II odbędzie się w Watykanie 20
października tego roku. Pamiętając nie tak dawne nasze przeżycia związane z beatyfikacja Ojca Św. znów chcielibyśmy
udać się jako pątnicy tym razem na uroczystości związane z Jego kanonizacją. Mamy nadzieję, że z bożą pomocą i
udziałem życzliwych nam osób uda nam się powtórzyć wyprawę w tej samej konwencji co dwa lata temu, czyli z
udziałem naszych sióstr i braci z Lasek.
Planujemy wyjechać z Warszawy w czwartek 17 października w godzinach południowych, tak aby dojechać do Rzymu
w piątek wieczorem. Sobota przeznaczona by była na wypoczynek i zwiedzanie miasta. W niedziele wspólnie
przeżywalibyśmy uroczystości kanonizacyjne, a poniedziałek dalszy ciąg zwiedzania miasta. Wyjazd z Rzymu we
wtorek rano, powrót do Warszawy w środę 23 października w godzinach wieczornych. Niestety w tym czasie nie ma
„długiego weekendu” i wielu spośród Państwa musiałoby wygospodarować na ten czas przysługujący urlop. Jeśli uda
nam się uzyskać wsparcie finansowe od naszych dobroczyńców koszt takiej tygodniowej wyprawy powinien zamknąć się
w kwocie ok. 1000 zł. W ramach tej kwoty gwarantujemy Państwu: przejazd autokarami klasy Lux, zakwaterowanie ze
śniadaniami w hotelu, oraz co najmniej jeden posiłek w ciągu dnia w Rzymie, kartę miejska na przejazdy komunikacja
rzymską i ubezpieczenie. Po stronie uczestników jest wyżywienie na trasie przejazdu, wstępy do muzeów, galerii w
Rzymie i inne tego typu wydatki. Chcąc wystąpić o dofinansowanie tego wyjazdu musimy wiedzieć ile osób byłoby
zainteresowanych udziałem w takiej pielgrzymce. W związku z tym wszystkich chętnych prosimy o wstępne deklaracje
uczestnictwa. Zgłoszenia należy przesłać na adres rzym@kik.waw.pl lub pozostawić wiadomość w sekretariacie Klubu
osobiście lub telefonicznie pod numerem 22-827-39-39 .
Zgłoszenie powinno zawierać:

imię nazwisko,

liczbę osób,

grupę wiekową (dorosły, młodzież, dziecko),

numer telefonu,

ew. adres e-mail.
Jakub Kiersnowski i Marek Kielanowski
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ
WALNE ZEBRANIE KIK – 20 kwietnia 2013
PAŃSTWOWYCH DLA PRZEDSTAWICIELI
Szanowni Państwo, Członkowie Klubu, Przyjaciele!
KIK WARSZAWA
I PRZYMIERZA RODZIN
Z radością informujemy że Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski, wręczył odznaczenia
państwowe
działaczom
warszawskiego
Klubu
Inteligencji Katolickiej i Przymierza Rodzin. Podczas
uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu 24 kwietnia
2013 r. odznaczeni zostali:
„za wybitne zasługi w działalności publicznej
i społecznej, za osiągnięcia w tworzeniu, pogłębianiu
i szerzeniu kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej
i politycznej, za działalność oświatową na rzecz dzieci
i młodzieży”
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Jan Turnau i Stefan Wilkanowicz;
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Krzysztof Byrski, Stanisław Latek, Zbigniew Nosowski
i Krzysztof Ziołkowski;
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Paweł Broszkowski, Grzegorz Dąbrowski (odebrał
wcześniej) i Marek Kielanowski;
Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi
Adam Pietrzak (Przymierze Rodzin);
Złotym Krzyżem Zasługi
Piotr Bejnar-Bejnarowicz, Aleksandra Brochocka,
Hanna
Czeranowska-Jastrzębska
(Przymierze
Rodzin), Teresa Epsztein, Michał Ginter (Przymierze
Rodzin), Maria Kiełczewska (Przymierze Rodzin),
Jadwiga Lech, Anna Lubiewa-Wieleżyńska (Przymierze
Rodzin), Antonina Mroczko, Ewa Partyga (odbierze
w terminie późniejszym) i Danuta Wellman-Ulanowska;
Srebrnym Krzyżem Zasługi
Julia Koszewska, Piotr Mańkowski, Elżbieta Rejtner
i Zofia Sibilska;
„za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej”
Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę
Magdalena Marzec.
W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła
także Pierwsza Dama Anna Komorowska, Szef
Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski oraz
prezydenccy ministrowie i doradcy: Tadeusz
Mazowiecki, Maciej Klimczak, Stanisław Koziej
i Jaromir Sokołowski.
Wszystkim odznaczonym serdecznie
i dziękujemy za Wasza społeczną służbę.

gratulujemy

Jakub Kiersnowski – sekretarz KIK




Z wielka radością informuję, że w dniu 20 kwietnia
2013 roku Walne Zebranie Klubu postanowiło, na
wniosek Zarządu KIK, nadać godność Członka
Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej: Pani
Halinie Bortnowskiej i Panu prof. Stanisławowi
Luftowi. Naszym nowym Członkom Honorowym
serdecznie gratulujemy, dziękujemy za dotychczasową
postawę i prosimy o dalsze wspieranie naszej pracy.
Podczas Walnego Zebrania przyjęte zostały również
roczne finansowe i merytoryczne sprawozdania. Poniżej
przedstawiam
wybrane
elementy
sprawozdania
merytorycznego, koncentrując się na jednym
z najistotniejszych wydarzeń jakim było podpisanie
Umowy Podziału między Wspólnikami Spółki Libella
oraz powołanie przez KIK nowej spółki Krakowiaków
Nieruchomości. Z pełnymi sprawozdaniami można
zapoznać się w siedzibie Klubu lub na stronie
internetowej www.kik.waw.pl.
I. Członkowie
Ogólna liczba członków Klubu wynosi w dniu 20
kwietnia 2013 roku – 1820 osób. Od ostatniego Walnego
Zebrania (21.04.2012) do Klubu przystąpiło 39 osób, 26
zrezygnowało z członkostwa (m.in. ze względu na wiek,
stan zdrowia, zmianę miejsca zamieszkania), a 15
zmarło. Spośród wszystkich członków Klubu 395 osób
to Członkowie Zwyczajni.
W roku sprawozdawczym spośród Członków
Zwyczajnych zmarło 6 osób: Janina Barchanowska,
Zofia Barchanowska, Anna Grabska, Wojciech
Wieczorek, Zofia Zielińska oraz Jacek Woźniakowski
– współzałożyciel i Członek Honorowy naszego Klubu.
Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął 9
nowych Członków Zwyczajnych: Anna Andrzejewska,
Marek Dąbrowski, Maciej Domaradzki, Ignacy
Dudkiewicz, Szymon Kaczanowski, Magdalena
Lange, Rafał Świeżak, Dorota Wiercińska, Elżbieta
Ziołkowska.
II. Zarząd
Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu
w dniu 21 kwietnia 2012 roku. Po ukonstytuowaniu się
jego skład i struktura przedstawia się następująco:
Prezes – Joanna Święcicka; Wiceprezesi – Paweł
Broszkowski, Marek Zając, Krzysztof Ziołkowski;
Sekretarz – Jakub Kiersnowski; Skarbnik – Krzysztof
Sawicki; Członek Prezydium Zarządu – Kazimierz
Mazan; Członkowie Zarządu – Piotr M.A. Cywiński,
Maryna Czaplińska, Andrzej Friszke, Stanisław Latek,
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Paweł Sawicki, Ewa
Teleżyńska, Misza Tomaszewski.
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III. W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe
wydarzenia to m.in.:

19 stycznia 2013 r. na zaproszenie dyr. Uładzymira
Kołasa delegacja Klubu uczestniczyła w Mińsku
w uroczystościach związanych z 10 rocznicą pracy
w „podziemiu” Niezależnego Liceum im. Jakuba
Kołasa.
W roku sprawozdawczym Zarząd Klubu wystosował 5
publicznych wypowiedzi.

3 czerwca 2012 roku odbył się tradycyjny
PIKKIKNIK.
Na przełomie czerwca i lipca 2012 roku po raz ósmy
gościliśmy w Polsce młodzież z niezależnego liceum
im. Jakuba Kołasa w Mińsku.
W sierpniu 2012 r. Sekcja Drum Bun zorganizowała
wraz z litewskim stowarzyszeniem Ateitis wakacyjny
polsko-litewski młodzieżowy wyjazd w góry.
We wrześniu Klub na prośbę Ambasady RP w Baku
zorganizował tygodniowy pobyt w Warszawie dla
grupy dzieci i młodzieży z Polonii w Azerbejdżanie.
We wrześniu 2012 r. Zarząd Klubu zwrócił się do
Członków Klubu z pilnym apelem o dodatkowe
wsparcie finansowe konieczne dla zachowania
stabilności finansów Klubu. Na apel odpowiedziała
liczna grupa członków KIK przekazując co miesiąc
(przez okres 1 roku) darowizny na cele statutowe.
W dniach 18-22 października 2012 r. delegacja Klubu
uczestniczyła w wycieczce na Białoruś zorganizowanej
z inicjatywy Niezależnego Liceum im. Jakuba Kołasa.
24 października 2012 roku Laureatem Nagrody
„Pontifici” – Budowniczemu Mostów został bp.
Zdzisław
Tranda
z
Kościoła
ewangelickoreformowanego.
W październiku rozpoczęła swoją działalność
Akademia Trzeciego Wieku KIK.
W dniach 2-4 listopada 2012 r. w Laskach odbyły się
Rekolekcje d. Ruchu ZNAK zatytułowane „Sobór –
Ewangelizacja – Wiara”. Spotkanie to zorganizowane
zostało przez warszawski KIK i Miesięcznik ZNAK.
Rekolekcjom przewodniczył bp. Grzegorz Ryś –
biskup pomocniczy krakowski.
15 listopada 2012 r. nastąpiło podpisanie Umowy
Podziału Między Wspólnikami Libella Sp. z o.o.,
na mocy
której
warszawski
KIK
wraz
z Towarzystwem WIEŹ stali się większościowymi
udziałowcami (razem ponad 80% udziałów) w nowo
powstałej spółce Krakowiaków Nieruchomości
Sp. z o.o.
17 listopada 2012 r. odbył się VII Wielopokoleniowy
Charytatywny Bal KIK. Motywem przewodnim Balu
był „Wenecki Bal Maskowy”. W Balu uczestniczyło
ok. 300 osób. Honorowy patronat nad balem objęła
Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz.
W grudniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia
odbyła się, już po raz trzeci, akcja - „RodzinaRodzinie” – akcja świątecznego wsparcia przez
rodziny Klubowe rodzin osób niewidomych, będących
pod opieką sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża.
W grudniu z okazji 50 rocznicy rozpoczęcia Soboru
Watykańskiego II rozpoczęliśmy cykl wykładów
soborowych. Wykłady odbywają się raz w miesiącu
w kościele św. Marcina.
13 stycznia 2013 r. odbyło się Klubowe spotkanie
opłatkowe. Gościem specjalnym spotkania był kard.
Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski.

VIII. Libella Sp. z o.o. / Krakowiaków
Nieruchomości Sp. z o.o.
W 1957 roku Ojcowie Założyciele KIK-u i WIĘZI
powołali do życia podmiot gospodarczy (obecnie pod
nazwą Libella Sp. z o.o.), którego celem było
finansowanie bieżącej działalności WIĘZI oraz – jak się
szybko okazało – również Klubu. Na przestrzeni lat, za
czasów PRL, władze niejednokrotnie odbierały Libellę
jej prawowitym właścicielom, przekazując pod zarząd
innych stowarzyszeń katolickich (t.j. Polski Związek
Katolicko Społeczny (PZKS) czy Klub Inteligencji
Katolickiej w Lublinie) uznawanych przez ówczesne
władze. Po przełomie 1989 roku Libella wkroczyła
w nową rzeczywistość III RP w następującym składzie
właścicielskim: KIK Warszawa (29% udziałów), PZKS
(29% udziałów), Towarzystwo WIĘŹ (28% udziałów),
KIK Poznań i KIK Lublin (po 7% udziałów). Lata
dziewięćdziesiąte XX w. to dla Libelli, a więc i dla jej
Właścicieli, czas finansowej prosperity. Oferta
produktowa Libelli z tego okresu była bardzo szeroka:
od produkcji pierwszych w Polsce czajników
elektrycznych, produkcję artykułów chemii spożywczej
i gospodarczej, po szafy przesuwne i podzespoły dla
FSO. Z pełną historią Libelli od jej założenia w 1957 r.
aż po 1997 rok można poznać się dzięki lekturze książki
„Libella 1957-1997: historia i współczesność” autorstwa
Pawła Kądzieli.
W latach dziewięćdziesiątych i na początku lat
dwutysięcznych dywidenda przekazywana z Libelli
na działania Klubu sięgała 60-80% rocznego budżetu
KIK. Dodatkowo z funduszy Libelli wspierana była
działalność Klubów należących do Porozumienia
Klubów jak i samego Porozumienia.
Od początku lat dwutysięcznych, w wyniku coraz
silniejszej
konkurencji,
zdecydowanie
spadła
rentowność spółki, a w jej wyniku wysokość wypłacanej
dywidendy, aż do zaniechania jakichkolwiek wypłat.
Ponadto analiza aktywów Libelli wskazywała na spadek
jej wartości oraz znaczny wzrost ryzyka dla właścicieli
spółki. Ponieważ diagnoza sytuacji wskazywała na
strukturalny problem, niemożliwy do rozwiązania bez
zaangażowania znacznych środków, w 2007 roku
Wspólnicy uzgodnili chęć sprzedaży Spółki. Zarząd
Klubu podjął stosowną decyzję w drodze uchwały.
W następnych latach trwały rozmowy z różnymi
inwestorami zainteresowanymi przejęciem spółki,
niestety rozmowy te nie dały oczekiwanego rezultatu.
W wyniku tej sytuacji oraz przeprowadzonych licznych
negocjacji w gronie wspólników, w dniu 15 listopada
2012 r., Wspólnicy Spółki Libella Sp. z o.o. podpisali
notarialnie poświadczoną Umowę Podziału między
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Wspólnikami. Na mocy tej Umowy PZKS stał się
wiodącym wspólnikiem w Libella Sp. z o.o. do której
majątku należy część produkcyjna, a KIK Warszawa
i Towarzystwo WIĘŹ wiodącymi wspólnikami w nowo
zawiązanej spółce Krakowiaków Nieruchomości
Sp. z o.o., której majątkiem stała się część
nieruchomościowa w skład której wchodzi przede
wszystkim nieruchomość położona w Warszawie przy
ul. Krakowiaków 80/98, zabudowana budynkiem
biurowym oraz halami magazynowo-produkcyjnymi.
1 marca 2013 r. Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził
podział Libelli, czym przypieczętował zawartą
wcześniej Umowę Podziału. Od tego momentu
rozpoczęły się prace nad odbudowaniem finansowej
stabilności Klubu, w oparciu o posiadane przez nową
spółkę nieruchomości. Prace te potrwają z pewnością do
końca 2013 r.
Na przestrzeni ostatnich 6 lat w sposób bezpośredni w
sprawy podziału Libelli ze strony KIK Warszawa
zaangażowani byli: Piotr M. A. Cywiński, Łukasz
Rozdeiczer-Kryszkowski, Piotr Wielowieyski, Marek
Dietl i Jakub Kiersnowski. Po stronie WIĘZI byli to
przede wszystkim Zbigniew Nosowski i Paweł Kądziela.
W imieniu Zarządu Klubu wszystkim Członkom i
Przyjaciołom składam serdeczne podziękowania za
cały rok wspólnej pracy!
Jakub Kiersnowski – sekretarz KIK


ZAPRASZAMY NA XXXIII PIELGRZYMKĘ
KIK-ÓW NA JASNĄ GÓRĘ
Tegoroczna, już XXXIII Pielgrzymka KIK-ów na Jasną
Górę, odbędzie się 1. czerwca. Zakłada się, że głównym
celebransem podczas Mszy św. w kaplicy cudownego
obrazu NMP będzie biskup senior Bronisław
Dembowski. Bp. Bronisław będzie również autorem
jednego z wystąpień podczas sesji zorganizowanej po
mszy św. Dwa kolejne wykłady wygłoszą: O. dr
Stanisław Łucarz SJ - „Chrześcijaństwo nie jest religią!
Jest wiarą!” oraz Paweł Broszkowski – „Kilka uwag
o reformie liturgicznej dokonanej przez II Sobór
Watykański”.
Rozważania Drogi Krzyżowej i modlitwę powszechną
przygotuje KIK z Płocka.
Po zakończeniu właściwej Pielgrzymki odbędzie się
spotkanie Prezesów Klubów (lub upoważnionych
przedstawicieli Klubów). Proponowany początek
spotkania: godz. 15.00. Można przypuszczać, że
przedmiotem obrad będzie jesienne spotkanie Prezesów,
Dzień Papieski oraz inicjatywy Klubów w Roku Wiary.
Organizatorzy
bardzo serdecznie zachęcają do
uczestnictwa w Pielgrzymce. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje sekretariat Klubu do 20 maja.
W zależności od liczby chętnych Klub rozważy
możliwość zorganizowania wyjazdu grupowego. Osoby
zainteresowane udziałem w Pielgrzymce otrzymają też
stosowne , szczegółowe informacje.
Stanisław Latek


SPACERY Z KULTURĄ
W niedzielę 7 kwietnia odbył się kolejny Spacer
z Kulturą. Pogoda dopisała i od kościoła Św. Marcina
przeszliśmy spacerem do Placu Bankowego tropiąc po
drodze klasycystyczne elementy w architekturze.
Pod kolejnymi obiektami historyk - Beata Ferreras
wprowadziła nas w tło historyczne Królestwa
Kongresowego, a historyk sztuki Krystyna Sulkiewicz w
szczegóły założeń urbanistycznych i architektonicznych
ówczesnego naczelnego budowniczego Warszawy
Antonio Corazziego. Idąc szlakiem od Pałacu Mostowskich przez Pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu
poprzez gmach Giełdy i Banku Polskiego, Teatr Wielki
aż do Pałacu Namiestnikowskiego przenieśliśmy się do
XIX-wiecznej Warszawy zwiedzając nawet te budowle
po których nie został już nawet ślad. 12 maja następny
spacer - tym razem przeniesiemy się na drugą stronę
Wisły oglądać Starą Pragę.
Dżemila Sulkiewicz-Nowicka



KOMUNIKAT SEKCJI WIGIERSKIEJ
Obóz Sekcji Wigierskiej
Sekcja Wigierska jak co roku zaprasza dzieci i młodzież
na obóz wędrowno–stacjonarny na Suwalszczyźnie.
Obóz będzie trwał trzy tygodnie i odbędzie się w dniach
od 1 do 14 lipca.
Co proponujemy?
Kilkudniowe wycieczki po Suwalszczyźnie, spływy
kajakowe (Biebrzą i Białą Hańczą), gry, zabawy,
ogniska i wiele innych. Zapraszamy osoby urodzone
między 1995 a 2005 rokiem, z KIK-u i spoza KIK-u,
z Warszawy i z innych miast, z Polski i ze świata.
Więcej informacji:
- na naszej stronie internetowej:
www.kikwigry.weebly.com,
- pod adresem mailowym: wigry@kik.waw.pl
- u kierownika Witka Kunickiego; tel. 669 553 229
Orientacyjny koszt obozu to ok. 800 zł.
Przyjmujemy zapisy tylko na cały obóz. Zapraszamy!!!


KOMUNIKAT SEKCJI SANTA MARIA
Szanowni Państwo,
w niedzielę 14 kwietnia wspólnym wyciąganiem łódek
z hangarów, rozpoczęliśmy sezon żeglarski. Bardzo
dziękujemy wszystkim obecnym za pomoc.
Uruchomiliśmy nową stronę Klubu Żeglarskiego Santa
Maria: www.santa-maria.pl. Zapraszamy do zapoznania
się z działalnością sekcji oraz nowymi dokumentami:
Statutem KŻ „Santa Marii” oraz Zarządzeniami na rok
2013, a także Regulaminem Ośrodka, Regulaminem
płatności i Sprawozdaniem z działalności za rok 2012.
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Ruszyły zapisy na obozy naszej sekcji, są jeszcze wolne
miejsca! Opisy obozów znajdują się w odpowiednich
zakładkach na naszej stronie. Zapraszamy do
uczestnictwa!
W weekend 27-28 kwietnia odbyło się pierwsze
odpracowanie godzin, uprawniające do zniżki za
wyjazd, dla uczestników tegorocznych rejsów. Chętnych
do pracy prosimy o rejestrację na następne weekendy
przez stronę, ponieważ każdego dnia jest ograniczona
liczba miejsc.
Zarząd KŻ Santa Maria

pewnym momencie celnie ugodził go kamieniem ze
swojej procy (na zdjęciu widać ten pocisk!), a gdy
Goliat padł, przebił go jego mieczem. Ponieważ w
bitwie z Filistynami (w innym miejscu) poległ król Saul,
to po jego śmierci Dawid został królem Izraela.




KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
W kwietniu sięgnęliśmy do opublikowanego 5.03.2013
tekstu Konferencji Episkopatu Polski o wyzwaniach
bioetycznych naszych czasów. Mottem są słowa
biblijne: „Upomnę się też u człowieka o życie człowieka
i u każdego – o życie brata” (Rdz 9,5). Współczesna
cywilizacja śmierci wymaga działań na rzecz życia. Za
Evangelium vitae Jana Pawła II wiemy, że życie trwa od
zapłodnienia komórki jajowej do naturalnej śmierci. Już
od momentu poczęcia istota ludzka ma pełną informacje
genetyczną. Nie będzie człowiekiem, jeśli nim nie jest w
tym momencie. Rozwój człowieka jest stały i ciągły.
przerwanie ciąży powoduje nieład moralny i godzi w V
przykazanie. Życie jest świętością, bo to Bóg jest dawca
życia. Każdy człowiek ma swoja godność i prawo do
życia. Nie mówmy o reprodukcji, to określenie ma
charakter przedmiotowy, mówmy o prokreacji. Metody
sztucznej prokreacji zaburzają naturalny proces
przystosowania do dalszego życia zapłodnionej
komórki, proces, który odbywa się w organizmie matki.
Selekcja ludzi – także w fazie zarodkowej jest nie do
zaakceptowania. Ciąg dalszy rozważań w maju.
8 czerwca odbędzie się dzień skupienia u Sióstr na ul.
Wiślanej. 9.30-16.00.
Alicja Gronau-Osińska

Nie zapomnieliśmy także o zaśpiewaniu: „Bóg nie
umarł, Jezus żyje!”, by wspomnieć niedawną
Wielkanoc. A po przekąsce, dzieci wykonały kolorowe
krokusiki – symbole wytęsknionej wiosny. Wesołe
zabawy dopełniły kwietniowe Spotkanie w Nazarecie.
A dodać trzeba, że został pobity rekord ilości dzieci –
42! Fantastycznie! Zapraszamy nadal bardzo serdecznie!


SPOTKANIA W NAZARECIE
W kwietniu w Nazarecie gościł Dawid i Goliat. Do
rodziny Jessego przybył prorok Samuel i to on wybrał
Dawida – najmłodszego z synów – na króla Izraela.
Jednak żył jeszcze król Saul, schorowany i dręczony
złymi duchami. Jego doradcy pomyśleli, że znany z
talentu do śpiewu Dawid rozweseli i uzdrowi Saula. I
rzeczywiście tak się stało! Wszyscy zaśpiewaliśmy:
„Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid klaskać
chcę!”. W tym samym czasie Filistyni najechali Izrael.
Spotkały się wojska w decydującej bitwie. Przewaga
Filistynów była miażdżąca. Tylko zawierzenie w
podjęcie walki przez przedstawicieli obu nacji dawało
nadzieję Izrealitom. Ale Filistyni wystawili wielkiego
Goliata! Wśród Izraelitów zapanował prawdziwy strach.
Wtedy niespodziewanie mały i młody Dawid zgłosił się
do walki. Zręcznie unikał ciosów olbrzyma, a w

fot. Andrzej Jaczewski

Alicja Gronau-Osińska


AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK
Szanowni Studenci Akademii Trzeciego Wieku!
W ubiegłym miesiącu zakończyliśmy dwa cykle
warsztatowe: Warsztaty Fotograficzne oraz Szkołę
Tańca. Dziękujemy Państwu za udział, zaangażowanie i
obecność. Mamy nadzieję, że dobrze się Państwo bawili,
że poznali Państwo coś nowego i że zachowają Państwo
miłe wspomnienia ze wspólnych zajęć w Klubie.
Dziękujemy
również
instruktorom:
Tomaszowi
Kaczorowi oraz Marcinowi Morawskiemu - za podjęcie
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współpracy i stworzenie autorskich warsztatów
specjalnie na potrzeby naszej Akademii.
W tym miesiącu zatem ogłoszenia akademickie są trochę
krótsze. Poniżej szczegóły:
Zajęcia warsztatowe w maju (zapraszamy z odebranymi
w styczniu Kartami Wstępu 2013):

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.

WARSZAWA

O kolejnych zajęciach z cyklu Warszawa Stolicą Polski
zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez
Jacka Przeciszewskiego. Z przyczyn od nas niezależnych nie udało się na czas uzyskać potwierdzenia
z miejsca, do którego planujemy Państwa zaprosić.
CYKL ŻYDOWSKI

Informacja o kolejnych zajęciach z cyklu Kultura
i historia Żydów w Polsce, prowadzonych przez
Katarzynę Zakroczymską i Ewę Teleżyńską również
będzie podana telefonicznie.
14 maja 2013 (wtorek) – DYSKUSJE

Kolejne zajęcia z cyklu Salon Dyskusyjny, prowadzone
przez P. Joannę Święcicką, godz. 17.00 – 19.00 w KIKu. Zachęcamy do przyniesienia drobnego poczęstunku
dla siebie nawzajem (na miarę chęci i możliwości).
18 maja 2013 (sobota) – MUZEUM

Kolejne zajęcia z cyklu Dziadkowie z wnukami
zwiedzają muzea, prowadzone przez P. Joannę
Falkowską-Kaczor i Kazimierza Mazana. W tym
miesiącu
zapraszamy
do
zwiedzania
Pałacu
w Wilanowie z nowo otwartą wystawą „Primus Inter
Pares” poświęconą Janowi III Sobieskiemu. Po
wystawie zapraszamy na spacer – zwiedzanie Parku
Wilanowskiego. Zbiórka o godz. 10.00 przed bramą
Pałacu w Wilanowie. Jak zawsze, można przyjść
z wnukami. Osoby, które chciałyby dołączyć do
zwiedzających prosimy o wcześniejszy kontakt
z Sekretariatem.
22 maja 2013 (środa) – TEATR

Kolejne zajęcia z cyklu Oko w oko z kulturą i sztuką,
prowadzone przez Magdalenę Foks. Zbiórka o godz.
18.00 w Teatrze Polskim w przedsionku z kasami, (Duża
Scena, ul. Karasia 2). W ramach zajęć – spektakl
„Zemsta”. JEŚLI KTOŚ Z OSÓB ZAPISANYCH NA
ZAJĘCIA NIE BĘDZIE MÓGŁ PRZYJŚĆ, TO
PROSIMY O ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI, żeby
nie marnowały się bilety.
Wykłady otwarte (bez zgłoszeń i bez limitów miejsc):
12 maja 2013 (niedziela) – Wykład z Historii Kościoła
pt. „Odkrywanie porzuconych skarbów Kościoła.
Najważniejsze zagadnienia Dekretu o Katolickich
Kościołach wschodnich oraz Dekretu o ekumenizmie
Drugiego Soboru Watykańskiego”. Wykład odbędzie się
po mszy św. o godz. 11.00 w kościele św. Marcina przy
ul. Piwnej na Starym Mieście.
Wykładowca: red. Mikołaj Foks.
22 maja 2013 (środa) – Wykład z Nauk Ścisłych
z dziedziny „ekonomia”, godz. 17.30 w KIK-u.
Wykładowca: dr. Marek Dietl.
Zapraszamy serdecznie!!
Maria Piotrowska
koordynator Akademii Trzeciego Wieku
Klubu Inteligencji Katolickiej


KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
16 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone
powstaniu Styczniowemu, a ściślej jego celom i skutkom dla Polski, Litwy i Białorusi. Mimo nieobecności z przyczyn losowych - profesora Hołubiewa z Mińska,
spotkanie dzięki pp prof. Cywińskiemu i Janowskiemu
i żywemu udziałowi publiczności było bardzo
interesujące.
W niedzielę Zielonych Świątek, 19 maja przeprowadzimy po mszach św. na Piwnej zbiórkę na koszty
pobytu młodzieży białoruskiej w Warszawie której
spodziewamy się od końca czerwca, i na wsparcie dla
osób, którym pomagamy na Białorusi. Ponawiamy
zaproszenie na Festiwal muzyki religijnej „Mahutny
Boże” (24-28 VI) i na zwiedzenie pięknego, położonego
nad Dnieprem Mohylewa. Informacje: Maria
Kazimierczyk, tel 519 591 219. Chcielibyśmy - może
uda się w czerwcu - zaprosić członków KIKu na
rozmowę o tragedii Wołyńskiej sprzed 70 lat,
o zastanowienie się, czy jesteśmy już gotowi do
przebaczenia sprawcom tej zbrodni?
Krystyna Engelking


KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Pani Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, podzieli się swoją refleksją podczas
comiesięcznego nabożeństwa ekumenicznego, które
odprawimy w poniedziałek 6 maja jak zawsze w
świątyni luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej (godz. 19).
Będzie to nasz udział w corocznych majowych Dniach
Biblijnych, a skądinąd to w Kościele rzymskokatolickim
święto apostołów Filipa i Jakuba (którego Jakuba? - oto
jest pytanie, o czym napiszę tego dnia w moim blogu:
janturnau.blox.pl)
Jan Turnau


KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
W 96 rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa
nawiedziliśmy 19. kwietnia 2013 r. jego grób na
cmentarzu żydowskim na Powązkach.
W kwietniu rozpoczęliśmy przygotowania do udziału w
następujących spotkaniach i imprezach: w czerwcu
wczasy esperanckie w Mielnie i Polski Kongres
Esperantystów w Łodzi, a w lipcu Światowy Kongres
Esperantystów Katolików w Kalwarii Zebrzydowskiej.
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Bliższe informacje o tych imprezach można uzyskać
podczas naszych klubowych spotkań w dniach 10 i 17
maja 2013 roku.
Bohdan Wasilewski

dostrzec pierwszeństwo modlitwy oraz właściwy
porządek i kolejność dalszych, podejmowanych
wspólnie działań.
Pozdrawiam serdecznie
Alina Wóycicka









SEKCJA MAŁŻEŃSKA
W kwietniu spotkaliśmy się w gronie młodych rodziców
zatroskanych o wychowanie religijne swoich dzieci.
Rozmawialiśmy o przeżywaniu Mszy świętej i o tym jak
rodzic może wprowadzać dziecko w tajemnice wiary.
Warsztaty dla rodziców nastolatków nie odbyły się z
powodu małej liczby chętnych. Może na jesieni zbierze
się grupa min. 10 osób, wtedy ruszy „szkoła dla
rodziców”. Wszystkich choć trochę zainteresowanych
tematem proszę o kontakt aby dostosować termin.
W Studni na Piwnej, naszej poradni rodzinnej, czekają
specjaliści: psycholog, prawnik, i dwóch doradców życia
rodzinnego www.studnia.waw.pl. Zapraszamy!
Magda Bedzia Wicher - wichry@gmail.com


AREOPAG - KATECHEZA
DLA DOROSŁYCH
Spotkania w miesiącu maju odbędą się w sali KIK-u,
o godz. 19:00 w dniu 23 maja, a następne - 6
czerwca (30 maja wypada uroczystość Ciała i Krwi
Pańskiej („Boże Ciało”).
Chcemy spróbować spisać nasze pomysły i sugestie na
rzecz poprawy apostolskiego oddziaływania Kościoła w
Polsce, aby takie opracowanie przekazać naszym
biskupom. Serdecznie zapraszamy do współpracy
Marek Pieńkowski OP



KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ
Sekcja ewangelijna spotka się jak zwykle w czwartek 23
maja 2013 o godzinie 18. W okresie Wielkiej Nocy
kościół czyta fragmenty pierwszej (w kolejności
spisania), księgi Nowego Testamentu Dziejów
Apostolskich. Więc i my pochylimy się nad tym
tekstem. Poniżej tekst mojego przemyślenia po lekturze
fragmentu Ewangelii.
*
„Wówczas wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną,
która jest bliski Jeruzalem, na odległość drogi
szabatowej. I gdy weszli, udali się do górnej komnaty,
gdzie zwykli przebywać, zarówno Piotr jak i Jan, i Jakub
,i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub
Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowi. Ci
wszyscy jednomyślnie oddawali się bez reszty modlitw:
z kobietami, Maryją matką Jezusa i Jego
braćmi”.(Dzieje Apostolskie 1, 12-14).
„Trwali jednomyślnie na modlitwie”- To pierwsza
czynność nowo powstającej wspólnoty, która umiała

KOMUNIKAT FUNDACJI
IM. KS. STEFANA NIEDZIELAKA
W dniu 4 maja br. mija 5-ta rocznica śmierci
naszego Kolegi
ŚP.

JERZEGO GRYGATOWICZA
Kresowianina urodzonego w Smorgoniach na Kresach
Wschodnich. Przez Wiela lat pracował z ogromnym
oddaniem w naszej Fundacji. Za jej pośrednictwem
prowadził
doskonale
zorganizowaną,
Rozległą
działalność charytatywną na rzecz niesienia pomocy
naszym Rodakom pozostałym na Wschodzie.
Organizował dla nich transporty z darami i sam je im
zawoził.
Był wyjątkowym Człowiekiem, bardzo życzliwym,
dobrym i skromnym. Stanowił wzór patriotyzmu i
miłości bliźniego.
Jego odejście jest wciąż dla nas dotkliwą, odczuwalną
stratą. Pozostaje w naszej wdzięcznej pamięci.
Prezes i Zarząd Fundacji
Jadwiga Hermaszewska
PS. Jurek pochowany jest na cmentarzu ST. Powązki,
Kw. 295, rz. 4, g. 1




KOMUNIKAT SEKCJI KULTURALNO –
TURYSTYCZNEJ
Serdecznie zapraszamy na spotkanie „Dzieje Rodów
Aktorskich – Rodzina Damięckich, Rodzina niezwykła”.
16 maja br. godz. 18.00 siedziba KIK. Zapraszamy na
wycieczkę do Małek Wsi – Pałac Barokowy z XII w.
Szczegóły wycieczki będziemy omawiać na spotkaniu
16 maja.
Zapraszam!
Halina Truss-Uziembło

