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Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, 
 

W tym miesiącu nasza myśl będzie 
zapewne częściej niż zwykle szybować 
w kierunku Watykanu. Będziemy żeg-
nać w myślach i wspomnieniach od-
chodzącego papieża, ale również z na-
dzieją i modlitwą czekać na decyzję 
konklawe. Papież Benedykt XVI zosta-
wił nam swoje przemyślenia w wielu 
dziełach, wywiadach, encyklikach. To 
dla nas, członków warszawskiego KIK, 
bardzo ważny depozyt, bo jednym  
z naszych zadań jest posługa myślenia. 
Głębokie zrozumienie własnej wiary 
jest najlepszym zabezpieczeniem przed 
jej utratą lub wypaczeniem. Aby tę 
wiarę rozumieć, warto ją konfrontować 
z głębokimi tekstami poświęconymi 
nauce Kościoła – autorem wielu takich 
tekstów jest ustępujący papież.   
 Od tego, jaka będzie droga Kościoła  
w najbliższych latach, zależy wiele, 
gdyż żyjemy w czasach trudnych 
wyborów i bardziej niż dawniej 
potrzebujemy jasnych drogowskazów. 
Człowiek współczesny szuka swojego 
miejsca w świecie, w którym nastąpiła 
erozja tradycyjnego systemu wartości, 
dawniej wskazujących drogę. Dlatego 
módlmy się o światło Ducha Świętego 
dla przyszłego papieża, by prowadzony 
przez niego Kościół potrafił wskazy-
wać właściwą drogę całemu światu. 
Cieszę się na spotkanie z Wami na 
rekolekcjach, które poprowadzi dla nas 
o. Kłoczowski, i na wspólne przeżycie 
Triduum Paschalnego. 

Joanna Święcicka 
 
 

 

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK 
 

Informacje na 6 stronie Informatora 
 

NAUKA – KULTURA – RUCH 
 

 
środa, 6 marca 2013 r., godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a 

 
Kościół po pontyfikacie Benedykta XVI. Próba bilansu 

 
w dyskusji wezmą udział: 

dr Monika Waluś (dr teologii, wykładowca) 
o. Stanisław Tasiemski OP (redaktor KAI) 

red. Jacek Moskwa (publicysta, wieloletni korespondent z Watykanu) 
poprowadzi 

red. Marek Zając (dziennikarz, publicysta, wiceprezes KIK) 
 

 

poniedziałek, 11 marca 2013 r., godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a 
 

Granice otwartości, granice ortodoksji 
Debata WIĘZI 

 
w dyskusji wezmą udział: 

dr Paweł Milcarek (filozof, „Christianitas”) 
dr hab. Piotr Sikora (filozof, „Tygodnik Powszechny”) 

ks. dr Grzegorz Strzelczyk (teolog, stały współpracownik „Więzi”) 
poprowadzi 

dr Sebastian Duda („Więź”) 
 

Komentarz do debaty na stronie 7 
 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
„Bóg zawołał człowieka pytając: gdzie jesteś?” (Rdz 3,9) 

 

poprowadzi 
o. Jan Andrzej Kłoczowski OP 

 

czwartek, piątek, sobota - 21-22-23 marca 2013 r., godz. 18.30 
Msza św. z homilią, konferencja, adoracja 

 

kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 
 
wtorek, 26 marca 2013 r., godz. 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24a 

 

 „Wolność i matematyka – od Komisji Edukacji Narodowej  
do Polskiej Szkoły Matematycznej” 

 

wykład poprowadzi 
 

prof. Marek Kordos 
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
 
2.03.sobota 
godz.10.00 

Rekolekcje Wielkopostne dla rodziców w Laskach  
zaprasza ks. Andrzej Gałka i Sekcja Rodzin 

4.03. poniedziałek  
godz. 19.00  

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista  
Plac Unii Lubelskiej  

7.03. czwartek 
godz. 19.00 

Debata Nowego Obywatela: Jakie państwo, jakie instytucje? 
Kanwą dyskusji będzie aktualny numer pisma: „Instrukcja naprawy państwa” 
Paneliści: Barbara Bubula, prof. Ryszard Bugaj, Jan Mencwel, Krzysztof Mroczkowski  
(szczegóły na s. 7 Informatora)                                                                                    Siedziba KIK 

10.03. niedziela  
godz. 11.45 –13.30 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus  
Siedziba KIK  

14.03. czwartek 
godz. 17.00 

Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00 - Zaprasza Sekcja Emaus  
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni) 

17.03. niedziela 
godz. 9.30 

Msza św. klubowa. Po Mszy spotkanie z prof. Sławomirem Ratajskim na temat „Kultura 
współczesna a wzrastanie chrześcijanina. Czy Sztuka może być pomocna w  chrześcijańskim 
wychowaniu?”                                                           Kościół, św Marcin, ul. Piwna 9/11 

21.03-. 23.03 
godz. 18.30 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
„ Bóg zawołał człowieka pytając: gdzie jesteś?” (Rdz 3,9) 
21.03. Oto stoję u drzwi i kołaczę.. 
22.03. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy… 
23.03  …wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną 

(tematy - Apokalipsa 3, 20) 
 

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 

 

 

Triduum Paschalne 
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

 

28 marca godz. 18.00 
Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

 

29 marca godz. 15.00 
Wielki Piątek, Liturgia Męki i śmierci Pana Jezusa 

 

30 marca godz. 22.00 
Wielka Sobota, Wigilia Paschalna sprawowana w Świętą Noc Zmartwychwstania 

 
 

W imieniu swoim i całego Zarządu  
składam Wam wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. 
Biegnijmy wraz z Janem do grobu, przeżywając 
radość Zmartwychwstania zarówno w swoich 
sercach, jak i między ludźmi.  
Oby ta radość nigdy nie straciła swojej świeżości 
i zawsze była okazją do nowego spojrzenia na świat, 
na siebie i na Ukrzyżowanego, 
a jednak Zmartwychwstałego Chrystusa 
 
Joanna Święcicka 

rys. Dorota Cichocka 
rysunek dla Janeczka 
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE    


GŁOS KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  
W WARSZAWIE  

WOBEC PROJEKTÓW INSTYTUCJONALIZACJI 
ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH 

ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIMI DYSKUSJI 
POLITYCZNEJ W SEJMIE 

 
Małżeństwo – trwały związek kobiety i mężczyzny – to 
jeden z fundamentów cywilizacji. Dla wielu z nas 
małżeństwo jest również doświadczeniem unikalnej 
relacji opartej na niepowtarzalnej bliskości i komple-
mentarności dwóch płci. Uważamy, że państwo podob-
nie jak czyni to w obecnej konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej powinno otaczać instytucję małżeństwa 
szczególną ochroną i opieką – tym bardziej, że jest ona 
w naszym kręgu kulturowym coraz słabsza.  
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 
uważa, że problemy, na jakie napotykają partnerzy 
związków nieformalnych, mogą i powinny zostać 
rozwiązane poprzez uporządkowanie poszczególnych 
przepisów prawnych. Merytoryczną dyskusję nad 
potrzebą utworzenia nowej prawnej instytucji, jaką 
byłyby rejestrowane związki partnerskie, należałoby 
przeprowadzić po uprzednim uporządkowaniu obecnego 
stanu prawnego. Za idącą we właściwym kierunku 
uznajemy podjętą ostatnio w tej sprawie inicjatywę 
prezydenta Bronisława Komorowskiego.  
Równocześnie wyrażamy ubolewanie, że podczas 
debaty sejmowej na ten temat niektórzy posłowie nie 
zachowali właściwej postawy, okazując swoimi wypo-
wiedziami brak szacunku należnego każdemu człowie-
kowi. Od Sejmu, jako zgromadzenia reprezentującego 
wszystkich obywateli oczekujemy i wymagamy, aby był 
miejscem przykładnej – a nie gorszącej – debaty 
publicznej.  Tematy delikatnej natury, dotykające ludz-
kiej prywatności, wymagają, aby osoby publiczne, 
od których zależy jakość debaty w kraju, wykazywały 
się szczególną wrażliwością i odpowiedzialnością za 
wypowiadane słowa.  
Apelujemy do posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
do mediów oraz do wszystkich osób, które mają wpływ 
na formowanie opinii publicznej i aspirują do roli 
autorytetów, aby w tak ważnej i delikatnej sprawie 
porzuciły ton walki ideologicznej, a skupiły się na 
merytorycznej dyskusji wokół poszukiwania rozwiązań 
konkretnych problemów.  

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 
Warszawa, 18 lutego 2013 r. 


 

4 DNI WOLNEJ BIAŁORUSI 
CZĘŚĆ 2 – O SZKOLE 

 
Po 3 miesiącach delegacja z warszawskiego KIK-u znów 
odwiedziła Niezależne Humanistyczne Liceum w Mińsku. 
Tym razem okazją było świętowanie 10-lecia pracy Liceum 
w podziemiu. 

Na spotkaniach w Liceum poznaliśmy nie tylko historię 
powstania szkoły, jej kłopotów z reżimem Łukaszenki, ale  
i program nauczania.  
Po 1963 roku do 1990 na Białorusi praktycznie nie było 
szkoły z językiem białoruskim, może gdzieniegdzie we 
wsi. Po 1990 bardzo szybko grupa twórców i naukowców 
założyła szkołę i jednocześnie rozpoczęła swoistą  „pracę  
u podstaw” – stworzenie nowych programów  nauczania – 
zwłaszcza takich przedmiotów jak historia, literatura, wie-
dza o społeczeństwie – pozbawionych rysu ideologicznego. 
Sięgnięto po modele zachodnie, zwłaszcza model fran-
cuski, ale i polski. 
Początkowo z programów szkoły korzystała cała Białoruś, 
ale  od 1994 r, a więc po dojściu Łukaszenki do władzy, za-
częto walczyć z nowymi podręcznikami aż po całkowitą 
ich likwidację – oficjalnie w szkołach nastąpił powrót do 
systemu radzieckiego. Liceum posiada w tej chwili 
„zabytkowe” egzemplarze nowych podręczników z począt-
ku lat 90-tych. W 2003 ostatecznie szkołę oficjalnie zam-
knięto. Skończyła się wtedy również prowadzona przez 
szkołę działalność naukowa, kulturalna i wydawnicza. Na 
Białorusi nie było sztywnego zapisu o obowiązku 
szkolnym – dzieci miały prawo nie chodzić do szkoły,  
a egzaminy mogły zdawać eksternistycznie. Z czasem wła-
dze stwierdziły, że dzieci uczęszczające do Liceum, 
oficjalnie do szkoły nie chodzą. W 2010 roku nastąpił 
odwrót od zapisów ustawy ustalonych na początku lat 90. 
Obecnie to urzędnicy decydują, czy dzieci dopuszcza się do 
egzaminu.  
I wtedy przyszła pomoc  z Polski – z inicjatywy KIK-u 
ówczesna minister edukacji Katarzyna Hall wystąpiła  
z propozycją, aby Liceum stało się filią prywatnej między-
narodowej szkoły z siedzibą w Gdańsku. To oznaczało 
konieczność adaptacji programu szkoły do programu 
polskiego.  
I tak – egzaminy dzieci zdają w tym samym terminie co 
polscy gimnazjaliści, w dodatku po polsku. Nie mogą 
zdawać po białorusku, ponieważ nie są mniejszością, ale 
obywatelami Białorusi. Program dostosowano do polskiej 
podstawy programowej w… 4 miesiące! Po pierwsze – 
trzeba było stworzyć słowniki pojęć ze wszystkich przed-
miotów. W dodatku trzeba było zachować własną specy-
fikę i program. Wynikały stąd różne problemy – np. mate-
matyka – w programie białoruskim jest dużo twierdzeń 
pamięciowych, w polskim programie – więcej logicznego 
myślenia, rachunku prawdopodobieństwa czy statystyki. 
Historia – musi obejmować historię oficjalną, białoruską 
(często inny punkt widzenia) i polską – ze względu na 
wymogi egzaminacyjne. Najwięcej pracy było właśnie ze 
słownikiem pojęć historycznych i wiedzy o społeczeństwie. 
A literatura – podobnie: w programie oficjalnym nie ma 
dziedzictwa Białorusi, a tu jeszcze dochodzi cały program 
literatury polskiej. Warto podkreślić, że dzieci przychodzą 
do szkoły często nie znając ani polskiego, ani białoruskie-
go, i w pół roku musza nauczyć się ich na tyle, by prze-
czytać „Pana Tadeusza” (mają wydanie w trzech językach)!  
Program szkoły obejmuje właściwie głównie przygoto-
wanie do życia na Białorusi w obecnych warunkach poli-
tycznych, jak sam dyrektor mówi – przygotowanie elit.  
Główne podejście to nie wiedza – bo w czasach dzisiej-
szych tę można łatwo znaleźć w sieci – ale trzeba przede 
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wszystkim umieć myśleć, szukać wiedzy. Nie wąskie kom-
petencje, ale szerokie horyzonty, nie wiedza encyklope-
dyczna, ale krytyczna, umiejętność wiedzy porównawczej, 
łączenia faktów, wyciągania wniosków. Na Białorusi trze-
ba przygotować całe pokolenie. A do tego trzeba umieć 
znaleźć złoty środek – między egzaminami polskimi  
a programem ideowym Liceum. I to się im zdecydowanie 
udaje! 
„Reforma” szkół na Białorusi zmniejszyła liczbę godzin  
i zakres wiedzy humanistycznej: języków obcych, historii, 
literatury, muzyki, sztuki. W radzieckim systemie naucza-
nia nauki ścisłe były na wyższym poziomie – inżynierowie 
byli bardzo potrzebni. Lepiej żeby ludzie za bardzo nie 
myśleli, nie znali własnej historii, literatury, kultury... 
 

 
 

Bardzo interesująca jest działalność na Białorusi prężnego 
Towarzystwa Języka Białoruskiego, którego dyrektor uczy 
w Liceum im. Kołasa historii Polski. Biuro towarzystwa 
istnieje w tym samym miejscu nieprzerwanie od 1989 roku. 
Prezesami byli poeci, ich wnukowie – uczniowie i nauczy-
ciele Liceum. Na całej Białorusi Towarzystwo ma 5500 
członków i ok. 40 tys. sympatyków. Wydawane jest 
czasopismo regionalne, 2 młodzieżowe (publikują w nich 
młodzi poeci) oraz 2 gazety: „Nowy Czas” i „Nasze 
Słowo”, jak również słowniki czy kalendarze.  
Projekt „bądźmy Białorusinami” wspiera 10 organizacji 
pozarządowych na całej Białorusi – informacje można  
znaleźć na stronie www.budzma.org.  
Stowarzyszenie to gromadzi osoby, które na początku lat 
90. były posłami na sejm, a później działaczami opozycji. 
Towarzystwo często zabiera głos, zajmuje stanowisko tam, 
gdzie pojawia się problem z ograniczaniem mowy 
białoruskiej (nazwy geograficzne, tabliczki na ulicach,  
a nawet bilety). Coraz częściej pisane są protesty, petycje – 
wiele z nich w internecie, gdzie sporo ludzi może się 
podpisać. Głos Towarzystwa jest słyszalny i władze coraz 
bardziej się z nim liczą. Zaczyna się nawet kształtować 
moda na język ojczysty, co widać na stronach własnych 
zakładanych przez ludzi, stronach banków, kalendarzach, 
pocztówkach i znaczkach wydawanych przez pocztę,  
a ostatnio w kampanii Ministerstwa Kultury (w Muzeum 
Narodowym tabliczki informacyjne są po białorusku, 
rosyjsku i angielsku). Towarzystwo jest w trakcie 
opracowania międzynarodowego certyfikatu ze znajomości 
języka. Z dużą satysfakcją można stwierdzić, że zaczyna 
się zmiana losów mowy białoruskiej – kierunek rozwój! 

Julia Dzienisiewicz


 

KOMUNIKATY SEKCJI RODZIN 
 

Spotkanie Świętomarcińskie  17.02.2013 
Tym razem spotkaliśmy się z redaktorem Więzi panem 
Cezarym Gawrysiem. Nie mieliśmy nastroju do omawiania 
spraw wychowawczych. Byliśmy przytłoczeni decyzją 
Benedykta XVI o zbliżającej się abdykacji.  Decyzja papie-
ża była szokiem nie tyko dla wiernych, ale całego Kościo-
ła. Tej części spotkania nie będę relacjonować, gdyż była 
zbyt osobista. 
Rozważaliśmy 3 wątki: czym jest Katechizm Kościoła 
Katolickiego (KKK), jak rozmawiać z naszymi dziećmi  
o wierze, i jak rozmawiać z wychowawcami o KKK  
w kontekście ich etapu rozwoju.  

 Czym jest KKK 
Katechizm jest podręcznikiem wiary. Obecnie obowiązują-
cy Katechizm został opracowany za pontyfikatu Jana 
Pawła II (1992), który uznał, że po 450 latach od Reforma-
cji należy uporządkować dotychczas istniejący Katechizm, 
ponieważ świat i człowiek w świecie znacznie się od tego 
czasu zmieniły.  
Z uchwalonego  po soborze Trydenckim w 1576 roku „Ka-
techizmu Rzymskiego” starsi członkowie KIK jeszcze 
uczyli się na religii. Obowiązywał on do Soboru Watykań-
skiego II. Okazało się konieczne  dostosowanie katechizmu 
do nowych zjawisk społecznych.  
Jan Paweł II przejdzie do historii jako ten papież, który 
obalił komunizm, ale również jako papież, który  uporząd-
kował Katechizm Kościoła Katolickiego 

 Jak rozmawiać z naszymi dziećmi o wierze 
Pierwszymi i najważniejszymi katechistami dzieci są ich 
rodzice, dlatego ważne jest, żebyśmy się nie bali pytań 
naszych dzieci o wiarę. Bywa, że dzieci już w wieku przed-
szkolnym wyrażają swoje wątpliwości, np. czy Pan Bóg 
istnieje. Czas rozmowy o Bogu, nawet rozmowy trudnej, 
jest chwilą błogosławioną intymnego porozumienia rodzi-
ców i dzieci.  Nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie 
pytania i nie powinniśmy się bać do tego przyznać. Pan 
Bóg jest Tajemnicą, a wiara łaską. Może w mamie lub tacie 
wzbudzić przerażenie stwierdzenie czterolatka chodzącego 
do katolickiego przedszkola – „mamo, a Boga nie ma”.  
Trzeba pamiętać, że dziecko wzoruje się na rodzicach,  
i stawiać na szczerość w kontaktach z dziećmi. Często 
dzieci zadając trudna pytania chcą sprowokować rodziców, 
sprawdzić na ile są oni uczciwi w wierze.  
Czasem zadajemy sobie pytanie, kogo katechizować   
w pierwszej kolejności – dzieci czy rodziców. 

 Jak rozmawiać z kadrami o Katechizmie Kościoła 
Katolickiego w kontekście ich etapu rozwoju.  

Młodzież jest wyczulona na wszelki fałsz, dlatego rozma-
wiając o wierze z kadrami, nasze deklaracje muszą być 
zgodne z naszym życiem.  Przejrzystość naszych poglądów 
i działań po prostu należy się młodzieży. Warto zauważyć, 
że młodzież jest spragniona rozmowy z ludźmi dojrzałymi 
również na tematy wiary i religii.. Warto sobie zdawać 
sprawę, że młodzież czasem nas prowokuje, żeby usłyszeć 
zaprzeczenie swoich tez.  

Irena Bylicka 
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ZIMA W KIK-U 
Jak prawie co roku termin ferii zbiegł się z okresem sesji 
egzaminacyjnej, gorącym i trudnym czasem dla większości 
naszych wychowawców. Dlatego  8 grup zdecydowało się 
na wyjazd po świętach Bożego Narodzenia - jeden  
w Sarajewie, jeden na Słowacji, reszta w Polsce. W tym 
roku aż trzy obozy pojechały  na biegówki. Dwa z tych 
obozów miało rozbudowany program kulinarny.  

Reszta grup pojechała w lutym, mniej lub bardziej  
w terminie ferii. Okazało się to szczęśliwym rozwiązaniem, 
bo pogoda była wreszcie zimowa, śniegu dużo,  co jak wia-
domo cieszy dzieci i baaardzo ułatwia życie kadrze. Dwie 
grupy były na Słowacji, trzy spędziły czas  Zwardoniu,  
a jedna skorzystała z gościnnego domu państwa Lipińskich 
w Czorsztynie. Wszyscy bardzo serdecznie  przyjęli wizy-
tacje w osobach: Marcina i Magdy Bieleckich oraz Anielki 
Chankowskiej i Marka Kielanowskiego, którzy po przyj-
rzeniu się funkcjonowaniu obozów wyjechali usatysfakcjo-
nowani i pełni uznania dla kadr. 
 

 
 

Udało się w czasie ferii uniknąć poważniejszych wypad-
ków, co zawdzięczamy nie tylko Bożej Opatrzności, ale też 
stałej czujności i ogromnemu zaangażowaniu wycho-
wawców. Jak co roku dzieci wróciły bardzo szczęśliwe,  
a kadry bardzo zmęczone. Myślą już o obozach letnich…  
Część naszych dzieci spędzała ferie (lub ich część) w War-
szawie. Młodsi, do lat 12, mogli uczestniczyć w zajęciach 
zorganizowanych przez Kubę Murawskiego i jego zespół.  
Podobnie jak w zeszłym roku, bawili się na śniegu lub  
w KIK-u, chodzili do teatru i na wystawy, jeździli na san-
kach, łyżwach i chodzili na basen. Po również bardzo 
udanej zeszłorocznej zimie w mieście ta forma spędzania 
czasu w ferie, gdy albo już się było na obozie, albo czeka 
się na otwarcie grupy, zyskuje coraz większe grono fanów. 
Młodym kandydatom na wychowawców, prowadzących te 
zajęcia, bardzo serdecznie dziękujemy! 

Aniela Chankowska 
 

 
 

SPOTKANIA W NAZARECIE 
 
W lutym w Nazarecie dominował temat ofiarowania 
Pana Jezusa w świątyni. Rozpoczęliśmy od bajki opo-
wiadającej o trudnej drodze Świętej Rodziny do Jero-
zolimy. Towarzyszyły im zwierzęta: osiołek, koza i pie-
sek. Ale przestraszyły się przejścia przez ciemny las. 

Jednak okazało się, że i niedźwiedź, i szarak wspomogły 
głodnych i zziębniętych wędrowców, a sam wilk wyrwał 
Dzieciątko z łap złego stwora. Tu wkroczyła treść Ewan-
gelii. Zastanawialiśmy się jak Symeon mógł zobaczyć 
Mesjasza w maleńkim chłopczyku wśród tłumu wier-
nych. Wniosek przyszedł sam: Duch św. otworzył jego 
oczy, a wytęsknione oczekiwanie zostało spełnione. Ra-
dość prorokini Anny dopełniła święto ofiarowania.  
W inscenizacji liczna pielgrzymka przeszła przez 3 dzie-
dzińce świątynne, by w samej świątyni uczestniczyć  
w ofiarowaniu i spotkaniu z Symeonem i Anną. Po słod-
kiej przekąsce przyszedł czas na karnawałowe zabawy  
i konkursy. A zakończyliśmy pracami ręcznymi, pod-
czas których powstały wesołe, zielone, papierowe żabki. 
 

 
fot. Andrzej Jaczewski 

Alicja Gronau-Osińska

 


KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS 
 
O. Zygmunt Perz w lutym przedstawił rozważania  
o wierze jako odpowiedzi na objawienie Boże. Jan 
Paweł II w liście na rozpoczęcie trzeciego tysiąclecia 
napisał, że tym, co różni chrześcijaństwo od innych 
wierzeń, jest punkt wyjścia: nie poszukiwanie Boga 
przez człowieka, ale wyjście Boga do człowieka z obja-
wieniem. Bóg w ten sposób chce człowieka do siebie 
sprowadzić i dać mu uczestnictwo w życiu Boga. Aby 
poznać Boga szybko, pewnie i bez domieszki błędu (jak 
pisze św. Tomasz), potrzebne jest właśnie objawienie. 
Ono ułatwia drogą człowieka do Boga, jak chrzest – 
wejście dziecka  na drogę Bożą. Duch św. objawił 
apostołom cała prawdę i choć wiemy, że jest w nim 
tajemnica, to jednak nie mglista, ale skonkretyzowana. 
Jeżeli na początku było Słowo – Logos, to Chrystus jest 
Słowem Wcielonym, pełnią objawienia i nie ma żadnego 
innego. To Słowo Wcielone, Ukrzyżowane i Zmart-
wychwstałe. Akt wiary jest odpowiedzią człowieka na 
objawienie. 

Alicja Gronau-Osińska 
 
 

OGŁOSZENIE KONKURSU  
„MAM POMYSŁ 2013” 

Klub Inteligencji Katolickiej ogłasza konkurs dla grup, 
zespołów, klik, hord i band młodzieżowych na wsparcie 
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oraz finansowanie kreatywnych pomysłów i form 
działania. 
Konkurs skierowany jest do grup młodych ludzi w wie-
ku gimnazjalnym i licealnym związanych ze środo-
wiskiem kikowskim. 
Celem konkursu jest wsparcie aktywnego działania 
młodzieży pro publico bono: w przestrzeni społecznej,  
w przestrzeni publicznej, lub przez włączenie się w bu-
dowanie wizerunku Warszawy. Sposób realizacji 
ogranicza tylko Wasza wyobraźnia. 
Zgłoszenia konkursowe należy składać w Sekretariacie 
Klubu (ul. Freta 20/24A) na formularzu dostępnym na 
stronach: http://www.kik.waw.pl/sekcje/sekcja-rodzin/  
i http://www.kik.waw.pl/ w zakładkach konkurs „Mam 
pomysł 2013”. 
Termin składania wniosków: 20 marca 2013 do godz. 
20.00. 
Regulamin konkursu jest dostępny na w/w stronach. 
Bliższe informacje zostaną przedstawione na zebraniu 
informacyjnym dnia 5 marca 2013 o godz. 18.30  
w KIK-u.  
Zapraszamy do składania wniosków i dobrej zabawy! 

Karolina Bielecka-Komosa  
(sr@kik.waw.pl, 22 826 86 68) 

Marysia Piotrowska 
(maria.piotrowska@kik.waw.pl)  

 
 

 
AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK 

 
Szanowni Studenci Akademii Trzeciego Wieku! 
Poniżej – jak zwykle – przedstawiamy harmonogram 
zajęć na najbliższy miesiąc, wraz ze wszystkimi 
szczegółami organizacyjnymi. 
Akademia się rozwija i rozrasta: liczy już ponad 70-ciu 
uczestników! Niezmiernie nas to cieszy i stawia przed 
nami wszystkimi nowe wymagania organizacyjne. 
Bardzo prosimy, żeby Państwo uważnie śledzili kalen-
darium Akademii, które publikujemy co miesiąc  
w Informatorze KIK. NIE JESTEŚMY JUŻ W STANIE 
DZWONIĆ KAŻDORAZOWO Z PRZYPOMNIENIA-
MI O ZAJĘCIACH. Będziemy Państwa informować 
wyłącznie w przypadku nagłych zmian. W razie pytań 
prosimy o telefony do Sekretariatu KIK (22 827 39 39). 
Zajęcia warsztatowe (zapraszamy z odebranymi  
w styczniu Kartami Wstępu 2013): 
5 marca 2013 (wtorek) – FOTOGRAFIA   
Kolejne zajęcia z cyklu Warsztaty Fotograficzne, godz. 
16.00 – 18.00 w KIK-u, prowadzone przez Tomasza 
Kaczora. 
7 marca 2013 (czwartek)  – TANIEC 
UWAGA: pierwsze zajęcia z cyklu Szkoła Tańca 
godz. 17.30 – 18.30 w KIK-u. Zajęcia będą miały 
wyłącznie charakter organizacyjny. Osobą prowadzącą 
będzie Marcin Morawski. 
12 marca 2013 (wtorek) –  DYSKUSJE 
Drugie zajęcia z cyklu Salon Dyskusyjny, prowadzone 
przez Joannę Święcicką, godz. 17.00 – 19.00 w KIK-u. 
13 marca 2013 (środa) – WARSZAWA 

Kolejne zajęcia z cyklu Warszawa Stolicą Polski, pro-
wadzone przez Jacka Przeciszewskiego. Tym razem  
w planach jest zwiedzanie Ministerstwa Spraw Wewnęt-
rznych. Zbiórka o godz. 10.45 pod wejściem do Punktu 
Obsługi Klienta MSW na ul. Rakowieckiej 2A.  
16 marca 2013 (sobota) – MUZEUM 
kolejne zajęcia z cyklu Dziadkowie z wnukami zwiedza-
ją muzea, prowadzone przez Kazimierza Mazana i Joan-
nę Falkowską-Kaczor. W planach jest zwiedzanie Muze-
um Narodowego (zbiory specjalne). Zbiórka o godz. 
10.00 pod wejściem głównym do Muzeum Narodowego, 
Al. Jerozolimskie 3. Oczywiście na te zajęcia zapra-
szamy z wnukami. 
17 marca 2013 (niedziela) – TEATR 
Kolejne zajęcia z cyklu Oko w oko z kulturą i sztuką, 
prowadzone przez Magdalenę Foks. Zbiórka o godz. 
18.00 w Teatrze Baj, ul. Jagiellońska 28 (okolice skrzy-
żowania Jagiellońskiej, Floriańskiej i Kłopotowskiego). 
W ramach zajęć – spektakl „Arszenik”, autor: Marcin 
Bartnikowski, reż. Marcin Bikowski. 
19 marca 2013 (wtorek)  – FOTOGRAFIA 
Kolejne zajęcia z cyklu Warsztaty Fotograficzne, godz. 
16.00 – 18.00 w KIK-u, prowadzone przez T. Kaczora. 
20 marca 2013 (środa) – CYKL ŻYDOWSKI (do 
potwierdzenia) 
Kolejne zajęcia z cyklu Kultura i historia Żydów 
w Polsce, prowadzone przez Katarzynę Zakroczymską  
i Ewę Teleżyńską. Spotkanie z P. Piotrem Kowalikiem, 
godz. 17.00 – 19.00 w KIK-u. 
21 marca 2013 (czwartek) – TEATR 
UWAGA: w marcu wyjątkowo odbędą się dwa 
spotkania w ramach tego cyklu. 
Zajęcia z cyklu Oko w oko z kulturą i sztuką, 
prowadzone przez Magdalenę Foks. Zbiórka o godz. 
18.30 w Teatrze Współczesnym, ul. Mokotowska 13 
(okolica Placu Zbawiciela). W ramach zajęć – spektakl 
„Najdroższy”, autor: F. Veber, reż. W. Adamczyk. 
Wykłady otwarte (bez zgłoszeń i bez limitów miejsc): 
24 marca 2013 (niedziela) – Wykład z Historii 
Kościoła po mszy św. o godz. 11.00 w kościele św. 
Marcina przy ul. Piwnej na Starym Mieście.  
Wykładowca: red. Marek Zając 
UWAGA: WYKŁAD ODWOŁANY! 
26 marca 2013 (wtorek) – Wykład z Nauk Ścisłych  
z dziedziny „matematyka”, godz. 17.30 w KIK-u. 
Tytuł: Od rewolucji do nauki 
Wykładowca: prof. Marek Kordos 
Zapraszamy serdecznie i życzymy owocnie spędzonego 
czasu w naszej Akademii. 

Maria Piotrowska 
koordynator Akademii Trzeciego Wieku 

Klubu Inteligencji Katolickiej 
 
Zadanie Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji 
Katolickiej jest współfinansowane ze środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2012-2013. 
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KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 

 
Wybitny intelektualista ewangelicko-reformowany, 
pisarz religijny Krzysztof Dorosz wygłosi homilię w po-
niedziałek 4 marca na comiesięcznym nabożeństwie 
ekumenicznym w świątyni luterańskiej przy pl. Unii 
Lubelskiej (godz. 19). 

Jan Turnau
 


 

KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO 
 
Na lutowych spotkaniach omawialiśmy historię katolic-
kiego Ruchu Esperanckiego w Warszawie w związku  
z planowanym wydaniem książkowym tej historii.  
W marcu będziemy kontynuować rozważania, związane 
z Rokiem Wiary. Zapoznamy się z życiem i twórczością 
poety Juliana Tuwima, którego pamięć czcimy w sposób 
szczególny w 2013 r. Tuwim był esperantystą i tworzył 
również w języku międzynarodowym. Spotkanie 
Wielkanocne członków naszej Sekcji planujemy  
w piątek 15. Marca o godz. 16.00. Zapraszamy! 

 
Bohdan Wasilewski 


 

 
SPRAWOZDANIE SEKCJI WSPÓŁPRACY  

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

Ksiądz Kazimierz Tomasik, długoletni proboszcz parafii 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Kerczu na Krymie, zaprzyjaźniony z KIKiem, 
zaprasza naszych członków na 2 III na uroczystą mszę 
świętą do Kercza, którą będzie sprawował ks. Biskup 
Jacek Pyla z diecezji Odesko-Symferopolskiej. Po uro-
czystościach herbata z korowajem!  Czcigodnemu 
Jubilatowi składamy z okazji imienin serdeczne życze-
nia i gratulacje.  
Dom Polski w Nowogródku zwraca się z prośbą do osób 
życzliwych o nieodpłatne przekazanie komputerów - 
mogą być używane, byle sprawne. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt z Czesławą Piotrowską, tel. 22-
8253878.  
Chcemy i w tym roku we współpracy z KIKiem mohy-
lewskim zorganizować przyjazd w czerwcu do War-
szawy grupy młodzieży z Mohylewa razem z młodzieżą 
Liceum im. Kołasa w Mińsku. Będzie to ok. 10 osób  
z tamtejszego gimnazjum uczących się polskiego. Dzieci 
i młodzież, które były w trzech ostatnich latach, dużo - 
wydaje nam się - skorzystały z tych pobytów.  
W kwietniu planujemy spotkanie na temat Powstania 
Styczniowego widzianego od strony polskiej i biało-
ruskiej, zapraszamy! 

   
Krystyna Engelking 




 

GRANICE OTWARTOŚCI,  
GRANICE ORTODOKSJI 

Debata WIĘZI 
 
Pierwszy tegoroczny numer WIĘZI, która ukazuje się 
teraz w formie kwartalnika, otwiera programowy tekst 
redakcyjny zatytułowany „Dlaczego otwarta ortodok-
sja”. Pismo powraca w ten sposób do źródeł katolicyzmu 
otwartego i dokonuje jego współczesnej interpretacji. 
Otwarta ortodoksja to również propozycja dla wszys-
tkich katolików. Jakie są granice otwartości, a jakie 
ortodoksji – o tym dyskutować będą przedstawiciele 
różnych środowisk polskiego Kościoła.  

Konrad Sawicki – redaktor „Więzi”


 

DEBATA „NOWEGO OBYWATELA”: 
JAKIE PAŃSTWO, JAKIE INSTYTUCJE? 
 
Zapraszamy w dniu 7 marca o godz. 19.00 do Klubu, na 
spotkanie, którego kanwą dyskusji będzie aktualny 
numer pisma: „Instrukcja naprawy państwa”. Jako 
paneliści wystąpią: Barbara Bubula, prof. Ryszard 
Bugaj, Jan Mencwel, Krzysztof Mroczkowski. 
Stan dzisiejszego państwa, jego instytucji skłania do 
poważnej refleksji. Chcemy zaproponować dyskusję nie 
tyle o tym, co się nie udało, ale jakie zmiany na lepsze 
są możliwe. Uważamy, że na przekór obecnym modom 
intelektualnym i przesądom społeczno-gospodarczym 
Polsce jest potrzebne sprawnie funkcjonujące państwo 
wraz z jego instytucjami. Wymaga to jednak zdefinio-
wania ich roli, kompetencji, modeli. W tym numerze 
„Nowego Obywatela” zaproponowaliśmy naszym czy-
telnikom pewien eksperyment intelektualny: stworzy-
liśmy „prospołeczny gabinet cieni”, który bazuje na per-
spektywie wspólnotowej, egalitarnej, prospołecznej, 
demokratycznej i przyznającej instytucjom publicznym 
istotną rolę w kreowaniu lepszej kondycji naszego kraju 
niż obecna. Tymczasem od momentu rozpoczęcia 
transformacji ustrojowej mamy niemal nieprzerwaną 
dominację sił neoliberalnych. Sprawnie rozmontowują 
one wszystkie te funkcje i usługi państwa, które sprzy-
jają słabszym i mogłyby zmniejszać nierówności 
społeczne. Czy jest to rzeczywiście sytuacja bezalterna-
tywna? 
Chcemy rozmawiać o polskim państwie i jego instytuc-
jach w sposób zarówno odważny, jak wyważony, wyma-
gający zarówno kompetencji, jak prospołecznej i pro-
aństwowej perspektywy, co wymaga także innowacyj-
ności i zdolności do diagnozowania wyzwań obecnych 
oraz tych, które rysują się na horyzoncie. Stąd 
też dobór panelistów - są wśród nich zarówno ludzie  
z dużym dorobkiem zawodowym, społeczno-politycz-
nym, jak i osoby młodsze, które dysponują na tyle 
znacznym zasobem wiedzy, że mogą merytorycznie 
dyskutować o wyżej przedstawionych kwestiach. 
Krzysztof Wołodźko - redakcja pisma „Nowy Obywatel” 
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KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ 

W marcu spotkania sekcji ewangelijnej nie będzie. 
Spotkamy się 18 kwietnia o godzinie 18. Tematem 
spotkania będzie kult Maryjny w kościele katolickim. 
Pozdrawiam serdecznie. Życzę radości Wielkanocnej. 

Alina Wóycicka 



 

AREOPAG – katecheza dla dorosłych 
Uprzejmie informuję że z powodu licznych wyjazdów 
związanych z wielkopostną pracą duszpasterską i kazno-
dziejską, w marcu będzie miało miejsce tylko jedno 
spotkanie grupy AREOPAG - KATECHEZA DLA 
DOROSŁYCH. Spotkanie to odbędzie się w czwartek, 
7 marca, w sali KIK-u o  godzinie 19:00. Następne 
spotkanie dopiero w czwartek, 4 kwietnia. 

Marek Pieńkowski OP 
 


 
KOMUNIKAT SEKCJI  

KULTURALNO-TURYSTYCZNEJ 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie „Dzieje Rodów 
Aktorskich – Rodzina Damięckich, Rodzina niezwykła”. 
14 marca br. godz. 17.30 siedziba KIK. 

Halina Truss-Uziembło 



 

KOMUNIKAT FUNDACJI  
IM. KS. STEFANA NIEDZIELAKA 

W dniu 2 lutego br. odbyło się noworoczne, tradycyjne 
już spotkanie Zarządu Fundacji z sympatykami i dar-
czyńcami. Spotkanie zaszczycił swą obecnością ks. 
Leszek Kryża – dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie działającego przy Sekretariacie Konferen-
cji Episkopatu Polski. Wśród zebranych obecni byli 
również członkowie Rady Fundacji – panowie: Paweł 
Rościszewski i Stanisław Latek oraz z Archikonfraterni 
Literackiej podskarbi – pan Ludwik Pawłowski. 
Po powitaniu gości, wspólnej modlitwie i życzeniach, 
prezes Zarządu przedstawiła zebranym zakres prac 
prowadzonych w Fundacji w 2012 roku. Były to 
głównie: pomoc szkołom polskim polegająca na wypo-
sażeniu w sprzęt naukowy i dydaktyczny, wspieranie 
rzeczowe i finansowe dzieci oraz młodzieży udających 
się na wakacje, również sióstr zakonnych i księży pracu-
jących na Wschodzie. Sprawozdanie Zarządu zilustro-
wano pokazem zdjęć przedstawiających przekazanie 
rodakom darów przywiezionych przez członków 
Zarządu i wolontariuszy Fundacji. 
Po części oficjalnej przy herbacie, kawie i słodyczach  
w bardzo miłej atmosferze dyskutowano na temat 
przedstawionej działalności, która wzbudziła uznanie, 
oraz o planach i zamierzeniach Fundacji na lata 
następne. Każdy z uczestników spotkania otrzymał mały 
upominek – tj. kalendarz ścienny na rok bieżący. 

Jadwiga Hermaszewska 


Kilka słów na temat finansów Klubu 

Szanowni Państwo, Członkowie Klubu 
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Klubu 
(www.kik.waw.pl) jest już dostępny bezpłatny, spraw-
dzony program do rozliczeń PIT za 2012 r. Ufamy, że 
ułatwi on Państwu dokonanie rozliczenia oraz zachęci 
Państwa do przekazania 1% swojego podatku na cele 
organizacji pozarządowych. 
W polecanym programie, pod koniec wypełniania 
deklaracji podatkowej, są już wpisane dane Klubu (numer 
KRS) jako organizacji, którą możecie Państwo wesprzeć 
swoją 1% darowizną. Pole to można edytować i zmienić, 
dlatego zachęcamy do skorzystania z programu również 
tych  
z Państwa, którzy nie zdecydują się na przekazanie 1% 
darowizny Klubowi.  
Z załączonej do Informatora ulotki możecie się Państwo 
dowiedzieć, jakie sekcje i działania Klubu wspieramy 
dzięki 1% darowiznom. 
Przede wszystkim jednak wszystkich Państwa zachęcamy 
do przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego. Będzie nam bardzo miło, jeżeli 
wskazaną przez Państwa organizacją będzie nasz 
warszawski KIK. 

Krzysztof Sawicki, Jakub Kiersnowski  
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK 
Składka miesięczna – 10 zł  
Składka roczna – 120 zł (za okres całego roku 
kalendarzowego: od 1 stycznia do 31 grudnia).  
Członkowie zwyczajni dodatkowo wpłacają 5 zł rocznie 
na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana. 
 

Ulgi: 
1. „Ulga do 30 czerwca” – dla każdego. 
Każdemu członkowi Klubu przy wpłacie jednorazowej 
składki rocznej do 30 czerwca danego roku przysługuje 
specjalna zniżka – składka roczna wynosi wówczas 100 zł. 
Składka roczna wpłacona po 30 czerwca wynosi 120 zł. 
Kwota 120 zł będzie także obowiązywała za każdy zaległy 
rok. 
2. „Ulga 50%” 
a) „Ulga 50 %” przysługuje członkom, którzy są 
na emeryturze, rencie lub w trakcie studiów (w tym 
doktoranckich).  
b) Jeżeli członkami Klubu są oboje małżonkowie, każdemu 
z nich także przysługuje ulga 50%. 
Składka roczna w każdym z wyżej wymienionych przy-
padków wynosi 60 zł (lub 50 zł przy jednorazowej wpłacie do 
30 czerwca – patrz pkt.1). Ulgi z pkt. a) nie można łączyć 
ze zniżką z pkt. b). 
3. „Ulga 100 %” 
Ulga 100% przysługuje młodzieży, pełniącej rolę kadry 
w grupach Sekcji Rodzin oraz Sekcji Wigierskiej (wpisanej 
na listę wychowawców tych sekcji). 
Składki członkowskie można wpłacać na konto: 
Klub Inteligencji Katolickiej  
ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa 
Bank DnB Nord, III Oddział w Warszawie,  
konto nr: 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700 
lub w księgowości Klubu. 
 

Dokładną informację na temat składek można uzyskać 
w księgowości Klubu pod numerem tel.: 22 827 39 39 
lub przez e-mail: kasa@kik.waw.pl.  
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Szanowni Państwo! 

 
Ruszamy z kolejną edycją konkursu Funduszu Stypendialnego KlK  

z początkiem marca 2013 roku. Wszystkich tych, którzy coś słyszeli  

o Funduszu, ale właściwie nie są do końca pewni komu i na co przyznawane 

są stypendia, zapraszamy na stronę internetową www.stypendia.kik.waw.pl 

 

Głównym źródłem środków, którymi dysponuje Fundusz, jest tradycyjny Bal 

Charytatywny Klubu Inteligencji Katolickiej, odbywający się co 2 lata.  

W tym roku był to już VII Bal pod hasłem „Wenecki Bal Maskowy”. Każdy 

gość Balu mógł wesprzeć Fundusz poprzez zakup cegiełki (także specjalnej 

– złotej, srebrnej lub brązowej), udział w Loterii oraz w Cichej lub Głośnej 

Aukcji. Dzięki Państwu udało się zebrać 30 000 zł na dalszą działalność 

Funduszu. Dziękujemy za udział w Balu i wspaniałe maski! 

 

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy pomogli nam zorganizować 

atrakcyjną Loterię, upiec desery, zafundowali napoje, a także wszystkim 

tym, którzy przeznaczyli swoje dzieła lub wartościowe przedmioty na Cichą  

i Głośną Aukcję. Dziękujemy dzielnym wolontariuszom i ich szefowi Jackowi 

Przeciszewskiemu oraz wszystkim pozostałym, bez których ten Bal  

by się nie odbył. 
 
P
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