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Szanowni Państwo, 
 

Za nami kwiecień, miesiąc pełen 

ważnych przeżyć duchowych. W tym 

czasie każdy z nas mógł doświadczyć 

niepowtarzalnego spotkania ze 

Zmartwychwstałym Jezusem Chrystu-

sem. Niektórzy z nas mieli również 

niebywałe szczęście być naocznymi 

świadkami wyniesienia na ołtarze dwóch 

wielkich Papieży: św. Jana XXIII i św. 

Jana Pawła II. Właśnie z tego drugiego 

powodu w miesiącu maju niżej podpi-

sany kieruje do Państwa te kilka zdań. 

Pani Prezes wraz z grupą: członków 

Klubu, sióstr franciszkanek Służebnic 

Krzyża, pracowników i przyjaciół Towa-

rzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz 

przede wszystkim naszych młodych 

niewidomych przyjaciół z Lasek uczes-

tniczyła na Placu św. Piotra w Uro-

czystościach kanonizacyjnych. 
 

Przed nami maj, miesiąc, w którym 

odbędzie się Walne Sprawozdawczo-

Wyborcze Zebranie naszego Klubu. 

Zgodnie z zapisami Statutu na zebranie 

powinni przybyć Członkowie Zwyczajni 

KIK. Wybory nowych władz Klubu to 

czas na podsumowania i podziękowania. 

Te pierwsze przedstawimy w 

czerwcowym Informatorze, a te drugie 

składam już dziś: W imieniu całego 

Zarządu najserdeczniej dziękuję za 

wspólną pracę wszystkim Członkom i 

Przyjaciołom Klubu, w sposób 

szczególny nasze podziękowania kieruję 

do koordynatorów poszczególnych 

Sekcji oraz pracowników Klubu. Bóg 

zapłać za czas, który poświęcacie dla 

budowania wspólnoty Klubu. 
 

Już w czerwcu zapraszam wszystkich do 

udziału w Pielgrzymce KIK-ów na Jasną 

Górę i w corocznym PIK-KIK-NIK-u. 
 

Jakub Kiersnowski - sekretarz 
 

 

Środowe wykłady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK 
 

CYKL JUDAISTYCZNY: 
 

„Instytucje samorządu żydowskiego w dawnej Rzeczypospolitej”  

prowadzenie Anna Michałowska-Mycielska,  

7 maja, godz. 17.30, siedziba KIK 
 

„Cmentarz Żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej” 
wykład połączony ze zwiedzaniem cmentarza, 

prowadzenie Maciej Przybyliński, 

14 maja, godz. 17.30, UWAGA: zbiórka przy wejściu na cmentarz 
 

„Wzajemne związki i relacje Żydów i pierwszych chrześcijan” 
 prowadzenie ks. prof. Łukasz Kamykowski, 

21 maja, godz. 17.30, siedziba KIK 
 

„Izrael od etnogenezy Hebrajczyków do końca monarchii Judy” 

prowadzenie dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano,  

28 maja, godz. 17.30, siedziba KIK 
 

„Od Izraelitów do Żydów. Historia i literatura Żydów 

od Niewoli Babilońskiej do końca redakcji Starego Testamentu” 
prowadzenie dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano,  

4 czerwca, godz. 17.30, siedziba KIK 
 

sobota, 24 maja, godzina 19.00, ul. Freta 20/24A, siedziba KIK 
 

Koncert charytatywny 
 

„Z UKRAINĄ W SERCU” 
 

w programie: 
 

1. Miłość na Ukrainie – Lara Krawczenko (poezja, śpiew) 

2. Wolność na Ukrainie – film pt. „Majdan” autorstwa Eugenii Nowakowskiej 

3. Dusza Ukrainy –wykonawcy: Olga Makarova (śpiew z akompaniamentem 

własnym fortepianu) oraz Paweł Sytnik (śpiew, gitara).  

Całość koncertu prowadzi sercem gorącym pani Swietłana Nowakowska. 
 

 Na koncert zaprasza Sekcja Kulturalno-Turystyczna KIK 
 

 

Już w czerwcu zapraszamy na 
 

PIK-KIK-NIK 
Niedziela, 15 czerwca 2014 r. 

 

Tradycyjnie spotkamy się na gościnnych Polach EliZulskich 

W programie Msza święta i liczne atrakcje przygotowane przez grupy Sekcji 

Rodzin i inne Sekcje KIK 
 

Więcej informacji w czerwcowym biuletynie
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
 
5.05. poniedziałek  

godz. 18.00 

Nabożeństwo ekumeniczne w kościele luterańskim pod wezwaniem Świętej Trójcy – Plac 

Małachowskiego 1 

zaprasza Starszy Ekumenista – Jan Turnau 

07-14-21-28.05 

04.06 środy 

Cykl Judaistyczny – wykłady 

szczegóły na 1. i 7. stronie Informatora 

08.05. czwartek  

godz. 17.00  
Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00 – Sanktuarium oo. 

Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni)   

zaprasza Sekcja Emaus  

11.05. niedziela 

godz. 11.45 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu – siedziba KIK  

zaprasza Sekcja Emaus 

15.05. czwartek 

godz. 18.00 
Spotkanie Sekcji Ewangelijnej 

szczegóły na 6. stronie Informatora  

17.05 sobota 

godz. 18.00 

Jubileusz 30-lecia Spotkań w Nazarecie – więcej informacji na 5. stronie Informatora 

zaprasza Sekcja Emaus 

18.05. niedziela 

godz. 9.30 

Msza święta Klubowa – kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

zaprasza Zarząd KIK i Zarząd Sekcji Rodzin 

24.05. sobota 

godz. 16.00 

„Z UKRAINĄ W SERCU” – koncert charytatywny, więcej na 1. i 6. Stronie Informatora 

zaprasza Sekcja Kulturalno-Turystyczna 

29.05. czwartek  

godz. 18.00  
Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - ul. Piwna 9/11 

zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka 

07.06. sobota 

cały dzień 
XXXIV Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 

zaprasza Porozumienie Klubów 

15.06. niedziela 

 
PIK-KIK-NIK 

Pola EliZulskie w Aleksandrowie koło Falenicy 
 

 

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 DZIEŃ GODZINA SALA 

 

Sekcja Rodzin 

 

Poniedziałek 

wtorek, czwartek 
Karolina Bielecka-Komosa 

poniedziałek 
Krystyna Sieroszewska 

17.00-21.00 

13.00-17.00 
 

18.30-19.30 

POKÓJ SR 

Drum Bun Czwartek 19.30 DUŻA SALA 

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 

Fundacja ks. S. Niedzielaka Poniedziałek 11.00-15.00 MAŁA SALA 

Prawnik  

mec. Teresa Zwięglińska 
Czwartek 

po wcześniejszym umówieniu 
12.00-13.00 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 
 

 
 

XXXIV  PIELGRZYMKA 

KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

NA JASNĄ GÓRĘ - 7 czerwca 2014 r. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznej 

Pielgrzymce środowiska KIK-ów na Jasna Górę. 

Wstępny program pielgrzymki: 

godz. 9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu 

Matki Bożej, koncelebrowana przez  Ks. Arcybiskupa 

Damiana Zimonia i kapelanów Klubów. Ks. Arcybiskup 

wygłosi też homilię; 

godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Kaplicy Różańcowej:  

godz. 11.30 – prof. Andrzej Friszke: "Rok 1989. Kluby 

Inteligencji Katolickiej na polskiej drodze do wolności"; 

godz. 12.30 - o. dr Stanisław Łucarz  SJ, kapelan 

krakowskiego KIK-u: „Kościół jako wspólnota wspólnot 

i miejsce KIK-ów w tak rozumianym Kościele".  

godz. 13.45 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod 

pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach 

Jasnogórskich, którą poprowadzi KIK Kraków, a po niej 

modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Świętego 

Jana Pawła II. 

W tym szczególnym roku, kanonizacji dwóch wielkich 

papieży, w sposób szczególny bardzo zachęcamy do 

dziękczynienia poprzez udział w Pielgrzymce. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w Pielgrzymce 

proszone są o zapisywanie się  w sekretariacie Klubu. 

W zależności od liczby zgłoszeń Klub zorganizuje 

wspólny transport. Po 15 maja w sekretariacie będą 

dostępne szczegółowsze informacje, także logistyczne. 
 

Stanisław Latek 

 


 

„MAM POMYSŁ  2014” 
 

Spieszymy donieść, że konkurs „Mam Pomysł 2014” 

nabiera tempa. Napływają pierwsze zgłoszenia, inne są 

jeszcze konsultowane. Do tej pory dotację uzyskała 

grupa młodzieży związanej z LO Hoffmanowa 

na realizację projektu o nazwie „Przechodniu powiedz 

Polsce”. W ramach projektu zostanie zrealizowana 

edukacyjna gra uliczna-planszowa przedstawiająca szlak 

Armii Andersa. Całość projektu zaplanowana jest na 

początek czerwca 2014 roku. Trzymamy kciuki 

za realizację pierwszego projektu „mampomysłowego” 

i zachęcamy następnych do mobilizacji i sprawnego 

przesyłania nam zgłoszeń! 

Dla zainteresowanych więcej szczegółów oraz 

aktualności na: mampomysl2014.wordpress.com. 

O projekcie informowaliśmy także w marcowym 

i kwietniowym Informatorze. 
 

Helena Oblicka & Felek Tuszko 

e-mail: mampomysl@kik.waw.pl, tel. 22 827-39-39 

 
Projekt jest finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy 




 

KOMUNIKATY SEKCJI RODZIN 
 

 

NOWE GRUPY SR KIK 

Na wiosnę otwieramy trzy nowe grupy Sekcji Rodzin! 

Dwie z nich już zostały otwarte na przełomie marca 

i kwietnia (Piktowie i Masajowie), a na otwarcie 

kolejnej, której nazwa niech pozostanie tajemnicą, 

czekamy do maja. 

To znaczy, że w sumie piętnaścioro dzielnych młodych 

osób podjęło się opieki nad dziewięćdziesięciorgiem 

dzieci. To wielka sprawa! 

Otwarcie grup poprzedzone jest wielomiesięczną pracą 

nad programami i sprawami organizacyjnymi, a także 

rozmowami ze wszystkimi nowymi rodzicami. Gdy taki 

wysiłek kończy się wymiernym rezultatem, 

kiedy widzimy szczęśliwe dzieciaki i ich rodziców, 

czujemy, że to ma sens. 

Gratulacje dla składów dwóch nowych kadr: 

Zuzy Morawskiej, Marka Cywińskiego, Marysi Tulisow, 

Janka Leszczyńskiego i Heli Żółtowskiej (Masajowie) 

oraz dla Magdy Sternickiej, Zuli Nowickiej, 

Krzysia Małachowskiego, Andrzeja Kadlewicza 

i Antka Zakroczymskiego (Piktowie). Niech czerpią 

radość z tej pracy, niech nie tylko dają, ale też niech 

otrzymują od dzieci dużo dobra. 

Trzymamy kciuki za zespół pod przewodnictwem 

Oli Senn, przygotowujący swoje otwarcie na 24-25 

maja. 
 

Katarzyna Zakroczymska 

 

 

DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH 

W piękną, wiosenną sobotę spotkaliśmy się w Laskach 

z księdzem Andrzejem Gałką, aby wysłuchać jego 

mądrych, ciepłych słów zbliżających nas do Boga. 

Tym razem ksiądz Andrzej rozważał problemy 

długoletnich małżeństw, nieraz skomplikowane i trudne 

do rozwikłania. Radził powrócić do tamtych, odległych 

już lat początków rodzącej się miłości między dwojgiem 

zakochanych. Proponował przypomnieć sobie 

te uczucia, spróbować je w sobie ożywić, spojrzeć na nie 

i pomyśleć, co się z nimi stało. 

Tym razem rodzice przybywali nieco spóźnionymi 

grupkami i już zaczęliśmy się martwić mniejszą 

frekwencją w tym rekolekcyjnym dniu, ale obawy 

okazały się niepotrzebne. Rodzice z Sekcji Rodzin, 

od lat wierni naszemu duszpasterzowi, spieszą do Lasek 

po duchowe wsparcie, po mądre i budujące słowa 

księdza Andrzeja, które tak bardzo są nam potrzebne. 

W czasie Mszy Świętej sześcioro rodziców przyjęło 

Krzyże Sekcji Rodzin. Co roku ta uroczystość porusza 

nasze myśli i uczucia. Zawsze jest tak samo 

wzruszająca. 
 

Krystyna Sieroszewska 



file:///C:/Users/Jakub/Downloads/mampomysl2014.wordpress.com
mailto:mampomysl@kik.waw.pl
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KOMUNIKAT SEKCJI 

WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ 
 

Kwiecień to w naszej sekcji czas przygotowań 

do dziewiątej już letniej sesji naukowej 

dla Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska na 

Białorusi. W tym roku po raz pierwszy projekt będzie 

organizowany w sierpniu i po raz pierwszy będzie 

realizowany z licznym udziałem naszej klubowej 

młodzieży. Jeśli sytuacja na Ukrainie będzie bezpieczna, 

to na zakończenie pobytu naszych gości planujemy 

wspólny wyjazd do Lwowa i zorganizowanie tam 

polsko-białoruskiej debaty młodzieży na temat przemian 

demokratycznych w tej części Europy. Równolegle 

przygotowujemy się do kolejnego etapu Szkoły Liderów 

organizowanego dla nas i dla Białorusinów przez firmę 

Hay Group. Marta Chrząstowska i Marysia Piotrowska 

wykonały gigantyczną pracę, aby na czas złożyć 

wszystkie wymagane pisma do urzędów i wnioski 

do sponsorów. Dziękujemy im za to.  
  

Dzięki współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji 

udało nam się przekazać Medycznej Służbie Majdanu ze 

Lwowa 25 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej 

(hełmów kevlarowych i kamizelek kuloodpornych) dla 

służb medycznych i kapelanów wojskowych. 

Dostaliśmy piękne podziękowania z Ordynariatu 

Polowego Armii Ukraińskiej.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie swojej misji w Polsce J.E. Ambasador 

Ukrainy Pan Markijan Malski zaprosił delegację KIK, 

aby podziękować nam za pomoc jaką nasz kraj, 

a w szczególności warszawski KIK okazał jego 

ojczyźnie w tych trudnych dniach.  

Otrzymaliśmy od p. Ambasadora pięknie oprawiony 

dyplom, a sami na pamiątkę pobytu Polsce 

przekazaliśmy mu dwa tomy „Dzienników Jerzego 

Zawieyskiego” wydanych przez Ośrodek KARTA 

i Dom Spotkań z Historią.  
 

 
 

Zostaliśmy przedstawieni jego następcy 

p. Władysławowi Kaniewskiemu, który liczy na dalszą 

współpracę.  

Bardzo dziękujemy Karolinie Sokołowskiej, która 

przygotowała to spotkanie.  

 Marek Kielanowski 
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SPOTKANIE W NAZARECIE 
 

Kwietniowe spotkanie miało charakter wielkopostny. 

Rozpoczęła je rozmowa o tym, jak wielki jest post 

i dlaczego. Doszliśmy do wniosku, że 40 dni 

odmawiania sobie przyjemności i ofiarowywania 

pomocy potrzebującym to i dużo, i mało jednocześnie. 

W opowiadaniu rozpoczęliśmy od wydarzeń z niedzieli 

palmowej, a więc poszukiwania osiołka, a potem 

pełnego radości wjazdu na nim do Jerozolimy, któremu 

towarzyszyło entuzjastyczne: „Śpiewaj hosanna, śpiewaj 

Panu, który królem jest!”.  

 

 
Fot. Joanna Słowik  

 

Wielki czwartek skupiony był na pierwszym 

sprawowaniu eucharystii podczas spotkania 

w wieczerniku. Dzieci wiedziały, że muszą jeszcze 

trochę poczekać na swoją pierwszą komunię.  
 

Wielki piątek zdominowała droga krzyżowa Pana 

Jezusa. W inscenizacji entuzjazm witania Jezusa udzielił 

się i apostołom, i mieszkańcom miasta: rzucali szaty 

i chusty pod nogi Mesjasza. Razem udaliśmy się 

do wieczernika, a sakrament eucharystii symbolizowała 

piękna monstrancja z Jasnej Góry. Potem całą grupą 

przeszliśmy drogę krzyżową. Opowiadaliśmy 

o wybranych jej stacjach, w drodze śpiewaliśmy, a grupę 

do kolejnych stacji prowadziły zmieniające się dzieci, 

niosące krzyż oraz płonący lampion – symbol Jezusa 

Chrystusa.  
 

Na zakończenie spotkania dzieci przygotowały 

wielkanocne koszyczki w kształcie kaczuszek. Każde 

także otrzymało porcję rzeżuchy do zasiania, by wyrosła 

i udekorowała stół wielkanocny. Szczęśliwych 

i błogosławionych Świąt dla wszystkich! 
 

Alicja Gronau-Osińska 

 

 
 Fot. Joanna Słowik 






KOMUNIKAT SEKCJA EMAUS 
 

W kwietniu odbyły się ostatnie rozważania encykliki 

Lumen fidei: rozdział Bóg przysposabia im miasto. Tytuł 

z listu do Hebrajczyków zwraca uwagę na miasto – 

wspólnotę, a więc wymiar społeczny wiary. Staje się ona 

nie tylko drogą do Boga, ale i miejscem, specjalnie 

przygotowanym. Pierwszym był Noe i jego arka. 

Abraham zamieszkał w namiotach, oczekując na miasto 

obiecane przez Boga. Miasto daje poczucie pewności 

trwania i działania ku dobru wspólnemu. Pierwszą 

komórką miasta jest rodzina. Jej trwałość będzie 

zachowana, jeśli małżonkowie uwierzą, że ich 

wspólnota została wpisana w plan większy niż ich 

własny. Rodzina ma udział w miłości stwórczej, dając 

życie dzieciom. Wyższym elementem miasta jest 

wspólnota braterska, oparta na Bożym dziecięctwie. 

Światło Boże oświeca mnie przez oblicze brata – 

każdego człowieka bez wyjątku. W cierpieniu tkwi siła 

pocieszenia, a cierpiący staje się pośrednikiem światła 

wiary. Dobro wspólne cierpiących tkwi w nadziei. 

Nie pozwólmy, by skradziono nam nadzieję. Kto wierzy, 

nigdy nie jest sam. 

Alicja Gronau-Osińska




ZAPROSZENIE SEKCJI EMAUS 
 

Sekcja Emaus obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia 

Spotkań w Nazarecie. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich, którzy jako dzieci lub rodzice uczestniczyli 

w tych spotkaniach – w latach 80., 90. i później, a którzy 

zechcieliby opowiedzieć o ciekawych zdarzeniach 

z tamtego okresu, może pokazać stare zdjęcia z tamtych 

lat. 
 

Spotkanie będzie w swobodnej, rodzinnej atmosferze. 

Można przynieść na nie domowe ciasto lub napoje. 

ZAPRASZAMY w sobotę 17 maja 2014 r. 

o godz. 18.00 do KIK-u! 

Alicja Gronau 

Mariola Jaczewska 

Anna Lipińska 

Dominika Kaliszewska 
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KOMUNIKAT SEKCJI KULTURALNO-

TURYSTYCZNEJ 
 

Sekcja Kulturalno-Turystyczna zaprasza 2 maja 

na wycieczkę do Witowic, bajkowych ogrodów. Wyjazd 

z Warszawy. Szczegóły bezpośrednio u Pani Haliny 

Truss-Uziembło (506 772 859). 

Z kolei 8 maja odbędzie się spotkanie Sekcji – „Alfabet 

Prawie Teatralny”.  

Zapraszamy w sobotę, 24 maja, do siedziby Klubu 

Inteligencji Katolickiej na godzinę 19.00 na koncert 

fortepianowy Olgi Makarowej, artystki o niezwykłej 

barwie i kolorystyce głosu, w duecie gitarowym 

z Pawłem Sytnikiem. Olga pochodzi z Ukrainy, 

od pięciu lat studiuje w Polsce. Młodzi artyści wydali 

już wspólną płytę, będzie ją można kupić po koncercie. 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy 

kochają znakomitą muzykę, otwartych i pięknych ludzi. 

Występ ten zapadnie nam głęboko w serca. 

Wracamy także do tematu wycieczki do Pszczyny, 

Raciborza i Kietrza (19-22 czerwca), miejsca, w których 

można podziwiać dywany kwiatowe w święto Bożego 

Ciała – to jedyna chyba taka tradycja w Polsce.  

Będziemy także w Noc Kupały szukać kwiatu paproci. 

Znajdziemy go na pewno! Zapraszamy! 
 

Halina Truss-Uziembło. tel. 506772859 
 

 

Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz rodzin-

uchodźców z Krymu 
  

Z UKRAINĄ W SERCU 
  

Szczegóły koncertu na 1. stronie Informatora. 
 

Współorganizatorzy wydarzenia: 

Svitlana Nowakowska – Ukrainka z pochodzenia, 

lecz sercem Polka, właścicielka m.in. niezwykle 

klimatycznego miejsca "SweeTea" (ul. Wąski Dunaj 

4/6/8) oraz Nutka Café piwnica artystyczna (Warszawa, 

ul. Obozowa 82 A).  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kulturą 

ukraińską! 






KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
 

Comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w świątyni 

luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej w poniedziałek, 

5 maja (godz. 18.00). Homilię wygłosi dyrektor 

Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs.  
 

Jan Turnau





KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ 
 

Kolejne spotkanie sekcji odbędzie 15 maja, jak zwykle 

o godzinie 18. Tematem spotkania będą treści okresu 

Wielkanocy, w tym symbolika świecy paschalnej. 

Zapraszam wszystkich. 

Alina Wóycicka 




KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 

W kwietniu w kolejną rocznicę śmierci Ludwika 

Zamenhoffa nawiedziliśmy jego grób na cmentarzu 

żydowskim przy ulicy Okopowej. Tam też uczciliśmy 

pamięć zasłużonych esperantystów pochowanych na tym 

cmentarzu: rodziców i braci Ludwika, żonę Klarę, teścia 

Aleksandra Sibernika, oraz zmarłą niedawno 

Zofię Banet-Fornalową.  

Na majowych spotkaniach Sekcji omówimy związki 

łączące św. Jana Pawła II z Ruchem Esperanckim oraz 

nawiedzimy kościół Najświętszego Zbawiciela, 

w którym pomodlimy się przy relikwiach św. Jana 

Pawła II i odprawimy nabożeństwo majowe w języku 

esperanto. Wspomnimy również sylwetki osób 

szczególnie wyróżnionych do uczczenia w 2014 roku, 

jak św. Jan z Dukli, bł. Edmund Bojanowski, Jan Karski. 

Dio benu! 
 

Bohdan Wasilewski 





KOMUNIKAT  SEKCJI   

POLSKO – NIEMIECKIEJ 
 

Z pewnym opóźnieniem, za co przepraszamy, 

informujemy, że w dniu 6 stycznia 2014 r. 

Wanda Bornus-Szczycińska i Anna Grzegorczyk 

z Sekcji Polsko-Niemieckiej odwiedziły Laski. 

Pierwszym powodem odwiedzin było przekazanie 

siostrze Karoli materiału filmowego nakręconego przez 

reżysera dokumentalistę Krzysztofa Żurowskiego 

z rozmowy z siostrą, która odbyła się we wrześniu 

2013 r. Materiał filmowy stanowił ilustrację spotkania 

Sekcji  na temat roli Guentera Saerchena i Wojciecha 

Wieczorka w pojednaniu polsko-niemieckim.  

 

 
 

Drugim powodem przyjazdu do Lasek była potrzeba 

modlitwy na grobie Wojciecha Wieczorka i Tadeusza 

Mazowieckiego. 
 

Anna Grzegorczyk    
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AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU 

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

Drodzy Słuchacze, 
 

Poniżej jak zwykle krótkie zestawienie wydarzeń 

z ostatniego miesiąca:  

W kwietniu odbyły się kolejne zajęcia z cyklu: 

„Zabawy fotograficzne”, „Informatyka dla 

początkujących”, „Komunikacja Internetowa”. 

Słuchacze mogli także uczestniczyć w wykładach 

z Cyklu Papieskiego, w trakcie którego zostały 

wygłoszone wykłady przez p. Alinę Wóycicką, p. Jana 

Turnaua oraz ks. Andrzeja Gałkę. Odbył się również 

panel dyskusyjny prowadzony przez Annę Karoń-

Ostrowską, w którym wzięli udział również Henryk 

Wujec oraz o. Maciej Zięba OP.  
 

ZAJĘCIA AKADEMII W MAJU: 

Najbliższe spotkania odbędą się w następujące dni: 

 „Zabawy Fotograficzne” – 13 i 27 maja oraz 

10 czerwca, wszystkie o godz. 16.00. Zajęcia 

czerwcowe będą służyły przygotowaniu wernisażu 

wystawy, na której uczestnicy kursu zaprezentują 

swoje prace. Wernisaż odbędzie się dnia 10 czerwca 

o godz. 18.00. Już teraz wszystkich krewnych, 

bliskich, zainteresowanych i znajomych serdecznie 

zapraszamy; 

 „Informatyka dla początkujących” – 13 i 27 maja 

(koniec kursu); 

 „Komunikacja internetowa” – 6 i 20 maja 

oraz 3 czerwca (koniec kursu); 
 

ŚRODOWE WYKŁADY OTWARTE - CYKL 

JUDAISTYCZNY 

 7 maja dr historii z Instytutu Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, p. Anna 

Michałowska-Mycielska wygłosi o godz. 17.30 

w siedzibie KIK-u wykład dotyczący autonomii 

Żydów na terenach Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów.  

 14 maja historyk, socjolog i nauczyciel Maciej 

Przybyliński wygłosi wykład i oprowadzi Państwa po 

cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. 

UWAGA: zbiórka jest o godz. 17.30 już na miejscu, 

tj. przy wejściu na cmentarz – ul. Okopowa 49/51. 

Mężczyźni są proszeni o obowiązkowe wzięcie 

ze sobą nakrycia na głowę.  

 21 maja ksiądz profesor teologii Łukasz 

Kamykowski z Krakowa wygłosi wykład dotyczący 

wzajemnych związków i relacji Żydów i pierwszych 

chrześcijan. 

 28 maja i 4 czerwca wykład poprowadzi 

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano z Instytutu 

Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wykład będzie dotyczył procesu tworzenia się 

tożsamości żydowskiej oraz procesu 

państwowotwórczego Izraela.  

Wszystkie wykłady są dedykowane dla uczestników 

Akademii Trzeciego Wieku, ale mają charakter 

otwarty, dlatego zapraszamy na nie wszystkich, którzy 

są zainteresowani tematem.  

Maria Piotrowska i Witold Kunicki-Goldfinger  

 

Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK 

2013-2016” jest współfinansowane ze środków Miasta 

Stołecznego Warszawy. 
 

 

AKADEMIA III WIEKU KIK 

Inne zajęcia dla Seniorów 

Szanowni Państwo, 

w maju zapraszamy także na dodatkowe zajęcia 

dedykowane seniorom: 

 Salon dyskusyjny – zapraszamy 13 maja na kolejne 

spotkanie pt. „O świętości” w ramach Salonu 

Dyskusyjnego prowadzonego przez panią Prezes 

Joannę Święcicką. KIK godz.18.00.   
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Maria Piotrowska i Witold Kunicki-Goldfinger 




 

ZAPROSZENIE 
 

„EKUMENICZNE DZIEDZICTWO  

JANA PAWŁA II” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 30 kwietnia – 11 maja 2014 roku w Galerii 

DAP Domu Artysty Plastyka odbędzie się wystawa 

„Ekumeniczne dziedzictwo Jana Pawła II”, poświęcona 

kanonizacji papieża Polaka. Na wystawie pokazanych 

będzie ponad 40 dzieł, które powstały podczas Polsko–

Ukraińskiego sympozjum poświęconego ikonie. 
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Imprezie patronują władze polskie i ukraińskie. Klub 

Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest partnerem tego 

wydarzenia. 
 

Sztuka zwykle jest zwierciadłem, w którym odbija się 

rzeczywistość. Niekiedy staje się młotem, który tę 

rzeczywistość kształtuje. Realizowane od kilku lat pod 

patronatem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich 

Artystów Plastyków warsztaty są znaczącym 

przyczynkiem do pojednania narodów Polski i Ukrainy 

w duchu chrześcijańskich wartości. Artystyczna analiza 

bizantyjskiej tradycji artystycznej jako inspiracji 

do współczesnych poszukiwań otwiera nowe 

perspektywy w rozwoju kultury Europy Wschodniej. 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy. 
 

Patroni Wystawy 

Arcybiskup Metropolita Warszawski – Jego Eminencja 

Kardynał Kazimierz Nycz,  

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – 

p. Krzysztof Skowroński,  

Konsul Generalny RP w Łucku – p. Beata Krzywczy, 

Kierownik Katedry Sztuki Sakralnej ASP we Lwowie – 

prof. Roman Wasylyk,  

Wołyńska Organizacja Narodowego Związku Artystów 

Ukrainy – Prezes Wołodymyr Marczuk,  

Zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego na Wołyniu – 

Jego Ekscelencja Biskup Jozefat Hower. 
 

Informacja o wydarzeniu 

Większość wystawionych ikon pochodzi z ostatniego 

sympozjum – „Święci Wołynia” (2013 r.), 

są także ikony z dwóch wcześniejszych warsztatów – 

„Święci Polski i Ukrainy” (2011) 

oraz „Wędrujący święci” (2012).  
 

Międzynarodowe 

Plenery Ikonopisu na 

Wołyniu odbywają się 

już od trzech lat, w 

Zamłyniu – niewielkiej 

wiosce wołyńskiej 

położonej tuż przy 

granicy ukraińsko-

polskiej. Artyści, 

piszący ikony, pracują i 

mieszkają w Centrum 

Integracji Polsko-

Ukraińskiej (Caritas 

Diecezji Łuckiej), 

prowadzonym od kilku lat przez księdza 

rzymskokatolickiego – Jana Burasa. 
 

Projekt jest naturalną kontynuacją organizowanych 

cyklicznie we wsi Nowica warsztatów pisania ikon 

(www.nowica.art.pl), z udziałem ikonopisów z Polski 

i Ukrainy, pod artystycznym i naukowym patronatem 

prof. Romana Wasylyka, kierownika Katedry Sztuki 

Sakralnej we Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk 

Pięknych, który uczestniczył także we wszystkich 

plenerach wołyńskich.  
 

Stawiamy sobie za cel stałe 

udoskonalanie modelu 

wspólnej pracy twórczej 

artystów z Polski i z 

Ukrainy, prowadzenie 

dialogu duchowego 

pomiędzy artystami 

identyfikującymi się 

zarówno z tradycją 

zachodnią Kościoła, jak i 

wschodnią. U podstaw 

projektu leży potrzeba 

polsko-ukraińskiej wymiany 

idei i doświadczeń w przestrzeni wspólnych warsztatów 

tworzenia sztuki sakralnej i ikonopisu oraz zapoznanie 

się z religijnym kontekstem bizantyjskiej sztuki 

sakralnej, a także z kulturowym przenikaniem się 

wpływów Wschodu i Zachodu.  
 

W plenerach uczestniczą twórcy z Polski i z Ukrainy, 

osoby identyfikujące się zarówno z Kościołem 

rzymskokatolickim i greckokatolickim, 

jak i z Kościołem prawosławnym.  
 

Plenery i cykl wystaw 

poplenerowych są dobrym 

przykładem wzajemnego 

zrozumienia i wieloletniej 

współpracy organizacji 

pozarządowych oraz 

instytucji z Ukrainy – 

Wołyńskiego Oddziału 

Związku Artystów 

Plastyków Ukrainy 

(www.art.lutsk.ua), 

Akademii Sztuk Pięknych 

we Lwowie, przy ostatnio 

aktywnym wsparciu wołyńskiej administracji 

państwowej, i z Polski – Konsulatu Generalnego RP w 

Łucku, Okręgu Warszawskiego Związku Polskich 

Artystów Plastyków, polskich środowisk ikonopisów, w 

tym przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego, 

Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy (www.nowica.art.pl) 

czy organizacji „Droga Ikony”.  
 

Nie do przecenienia jest 

stałe wsparcie ze strony 

przedstawicieli Kościołów 

wołyńskich, począwszy 

od roztaczania patronatu 

przez wołyńskich 

zwierzchników Kościoła 

rzymskokatolickiego 

i greckokatolickiego nad 

plenerami, poprzez aktyw-

ne sprzyjanie księży w 

organizacji poszczegól-

nych wystaw, a skoń-

czywszy na – zawsze otwartym i goszczącym 

ikonopisów w Zamłyniu – księdzu Janie. 
 

Tomasz Awdziejczyk – kurator wystawy 

http://www.nowica.art.pl/
http://www.art.lutsk.ua/
http://www.nowica.art.pl/
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