INFORMATOR
KLUBOWY
STYCZEŃ 2014
facebook.com/kik.warszawa
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

www.kik.waw.pl

e-mail: kik@kik.waw.pl

niedziela, 12 stycznia 2014 r., godz. 17.30, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

Msza Święta

Minął rok, zaczął się rok nowy. To
i
wielka szansa na to, by z jednej strony
OPŁATEK
KLUBOWY
podsumować to, co się w minionym
roku wydarzyło, co się udało i jakie
udział w spotkaniu zapowiedział
ponieśliśmy klęski, ale jednocześnie –
kard. Kazimierz Nycz
a może: przede wszystkim – to szansa
Arcybiskup Metropolita Warszawski
by od nowa, z czystym kontem, podjąć
Po Mszy świętej spotkanie opłatkowe – ok. godz. 18.30
stojące na drodze wyzwania i iść tam,
w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17
dokąd każdego z nas wzywa Ten,
którego
urodziny
w
Betlejem
czwartek, 16 stycznia 2014 roku, godz. 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
obchodziliśmy kilka dni temu i do
którego biegną teraz Trzej Królowie.
POLSKA, NASZ WSPÓLNY DOM
Mam nadzieję, że mimo trudności,
które na pewno napotkaliście w swoim
Spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce.
życiu, ten rozpoczynający się rok
W spotkaniu udział wezmą m. in.:
przyniesie Wam satysfakcję i uchroni
dr Grażyna Charytoniuk-Mickiej – Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu
od smutku.
Białostockiego
Źle jest człowiekowi samemu, dlatego
Tamara Bołdak-Janowska i Tomasz Sulima – redakcja białoruskiego pisma
potrzebna jest nam wspólnota, która
„Czasopis”
wynika z wiary w podobne wartości.
Michał Androsiuk – Pisarz
Ufam, że dla Was, tak jak dla mnie,
Igor Łukaszuk – Związek Młodzieży Białoruskiej w Polsce
właśnie społeczność klubowa jest taką
Sergiusz Anoszko – student UKSW
wspólnotą, która jednoczy różnych
Zaprasza Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie
ludzi w dążeniu do dobra wspólnego.
Dlatego cieszę się ogromnie na
klubowe spotkanie opłatkowe, na które Środa, 15 stycznia 2014 roku, godzina 17.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
w tym roku zaprasza nas kardynał
Wykłady z historii sztuki XX wieku
Kazimierz
Nycz
do
Domu
„Czas awangard. Kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm, konstruktywizm”
Arcybiskupów Warszawskich. Mam
nadzieję, że spotkam tam Was
15, 22 i 29 stycznia
wszystkich i będę mogła z każdym z
Was podzielić się opłatkiem i radością
Wykłady z cyklu „Historia sztuki XX wieku” ATW KIK poprowadzi
z tego spotkania i że ta radość będzie
nam towarzyszyć przez cały rok.
Joanna Falkowska-Kaczor
Joanna Święcicka
Historyk sztuki




Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39 KRS 0000034785,
konto bankowe nr 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 
6.01. poniedziałek
godz. 18.00
8.01. środa
godz. 17.30
12.01. niedziela
godz. 11.45
16.01. czwartek
godz. 17.00
19.01. niedziela
godz. 9.30
30.01. czwartek
godz. 18.00

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej - Zaprasza Starszy Ekumenista
Plac Unii Lubelskiej
Pracownia Ceramiki. Aukcja wyrobów ceramicznych
Więcej informacji na 8 stronie Informatora
Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu - Zaprasza Sekcja Emaus
Siedziba KIK
Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00 - Zaprasza Sekcja Emaus
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni)
Msza Święta Klubowa
ul. Piwna 9/11
Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka
ul. Piwna 9/11

Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00,
Księgowość czynna jest w poniedziałek w godz. 13.00-18.00, oraz wtorek - czwartek w godz. 12.00-16.00
 POŻEGNANIE 
16 grudnia 2013 roku, po 103 latach ziemskiej wędrówki,
Pan powołał do siebie

Kordiana Tarasiewicza
nestora polskiego biznesu, varsavianistę.
Wieloletniego członka honorowego
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie,
członka Kapituły nagrody
„PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”;
Prezesa Zarządu przedwojennej palarni kawy „PLUTON”.
Od 1959 do 1977 roku członka Zarządu
i dyrektora generalnego, a w latach 1987-2002 członka
i przewodniczącego Rady Nadzorczej „Libella” Spółka z o.o.
Odznaczonego wieloma medalami i orderami
w tym prymasowskim
Ecclesiae Populoque servitium praestanti.
Wieloletniego działacza sportowego, autora licznych książek,
społecznika.
Żegnamy Człowieka wielkiej wiedzy,
uczciwości i pracowitości.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie.
Łączymy się w żałobie z

Rodziną i Najbliższymi
Zarząd i społeczność
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Kordian Tarasiewicz urodził się 19 listopada 1910 roku,
był synem aktora Michała Tarasiewicza. Absolwent
Szkoły Głównej Handlowej, członek korporacji
studenckiej Jagiellonia, od 1934 r. kierował rodzinną
firmą - palarnią kawy Pluton, która stała się czołowym
importerem kawy i herbaty w kraju. W okresie okupacji
firma Pluton niosła pomoc swoim pracownikom oraz

wielu innym potrzebującym. W okresie powojennym
Kordian Tarasiewicz pracował w Centrali Przemysłowo
Handlowej “Inco” oraz spółce “Libella” Sp. z o.o.
powstałej w 1957 r. z inicjatywy Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie i zespołu redakcyjnego
miesięcznika “Więź”. Był jedną z kluczowych osób w
historii Libelli. Był Członkiem Honorowym KIK, nie
mogąc jednak pogodzić się z trudnościami jakie
przechodziła/przechodzi Libella, w 2009 roku
zrezygnował z Członkostwa Honorowego KIK.
Działał także w samorządzie gospodarczym II RP oraz
w okresie powojennym do likwidacji samorządu przez
władze PRL. Przez wiele lat działał w Polskim Związku
Tenisowym, Społecznym Komitecie Opieki Nad
Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa oraz
warszawskim KIK-u.
Autor książek poświęconych historii tenisa, kawy i
herbaty, historii Warszawy i Plutona, wspomnień:
“Kawa po warszawsku. Dzieje firmy Pluton”,
“Opowieści tenisowe z myszką”, “Zwycięskie
meczbole”, “Przygody z kawą i herbatą”, “Cały wiek w
Warszawie”, “Kawa i herbata na ziemiach polskich.
Handel, konsumpcja, obyczaje”, “Dzieje domu przy
ulicy Grzybowskiej 37 w Warszawie”, “Zapach świeżej
kawy”.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką
Zasłużony Działacz Kultury oraz odznaką honorową
Zasłużony Dla Kultury Polskiej a także orderem
prymasowskim Ecclesiae Populoque servitium praestanti
- Wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła i Narodu.
Kordian Tarasiewicz pochowany został 23 grudnia 2013
r. w grobie rodzinnym na Starych Powązkach.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość
wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju.
Amen.
Jakub Kiersnowski - sekretarz KIK
Więcej informacji o życiu i działalności śp. Kordiana Tarasiewicza
znaleźć można na stronie www.tarasiewicz.info
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KOMUNIKATY I KOMENTARZE 

o znaczeniu domu, ciepła i rodziny. To dobry wstęp do
AKCJA CZAPKI, RĘKAWICZKI I SZALIKI
pomagania w bardziej zaawansowany sposób.
DLA LUDZI MIESZKAJĄCYCH
Ryolici i Julka Wygnańska
NA ULICACH WARSZAWY – ZBIERANE

NA NASZYM OPŁATKU 12.01.2014


W Warszawie działa około 30 różnego rodzaju placówek
pomagających
ludziom
bezdomnym.
Można
w nich znaleźć nocleg, pracowników socjalnych, dostać
jedzenie i się umyć. W dwóch noclegowniach zawsze są
miejsca, a jeśli ich brakuje schroniska uruchamiają
miejsca interwencyjne, rozkładając materace na
korytarzach. Jednak wielu ludzi z różnych względów
z tej pomocy nie korzysta (wielu ma „wilczy bilet”
w schroniskach) i pozostaje nawet podczas największych mrozów dosłownie na ulicy, parkowych ławkach,
altankach śmietnikowych i w pustostanach. Są to
głównie mężczyźni, ale zdarzają się też pary, a czasem
nawet rodzice z dziećmi. Liczbę ludzi w takiej sytuacji
warszawski samorząd określa na około 500, jednak dane
organizacji pozarządowych dowodzą, że jest ich jeszcze
więcej. Jest im zimno. Nawet bardzo zimno. Z pomocą
docierają do nich warszawscy streetworkerzy czyli
pracownicy socjalni pracujący w terenie (głównie
z organizacji pozarządowych). Rozmawiają, informują,
pomagają w ogarnianiu papierów, wożą zupę i starają się
pomóc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb np.
ciepłych ubrań. Organizacje mają w magazynach pewne
zasoby, które jednak zimą wyczerpują się bardzo szybko
i selektywnie. Najbardziej brakuje ciepłych męskich
ubrań oraz tego, co najczęściej każdemu ginie, czyli
właśnie czapek, rękawic i szalików (MĘSKICH).
W imieniu warszawskich organizacji prowadzących
streetworking i grupy Ryolitów bardzo gorąco zachęcam
środowisko KIK do pomocy w postaci pozbierania
zbędnych nam ciepłych czapek, rękawiczek i szalików
i przekazania ich na potrzeby ludzi mieszkających na
ulicy. Z domowego doświadczenia wiem, że w naszych
szafach może być mnóstwo tego rodzaju ciuchów z poprzednich lat – wiadomo, moda się zmienia. A ciepła
czapka, rękawiczki i szalik mogą lepiej się przydać na
głowach mieszkańców ulic.
Moglibyśmy podczas Świąt Bożego Narodzenia przeszukać domowe zakamarki, a znalezione tam czapki
przynieść ze sobą na Kikowski Opłatek i wrzucić do
worków przy szatni (przygotowanych i obsługiwanych
przez Ryolitów). Przekażemy je organizacjom
prowadzącym streetworking:
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej; ul. Traktorzystów 26, Warszawa, Ursus, www.misja.com.pl
D.O.M. Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości; Punkt
Zbiórki i Rozdziału Darów, ul. Grójecka 20b,
Warszawa, http://www.dom.org.pl/
Obie organizacje znam osobiście, w jednej z nich
pracuję i mogę zagwarantować, że Wasza pomoc się nie
zmarnuje i zostanie bardzo doceniona. W poprzednich
latach podobne zbiórki organizowaliśmy w szkole moich
dzieci i na własne oczy widziałam jaki pożytek
przyniosły. Uczestnictwo w nich było ważne również
dla dzieci: zmarznięte uszy otwierały szerszą dyskusję

„ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA
NIEWIDOMYCH I ICH RODZIN”
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowywanie paczek dla naszych
świętomarcińskich niewidomych przyjaciół i ich rodzin!
Dziękuję za wspaniałe paczki przygotowane z sercem,
za ofiarność, poświęcony czas! Dziękuję Maorysom,
Milezjanom, Ryolitom, Sumerom, Inkom i „grupie do
zadań specjalnych” za to, że nie szczędząc sił i czasu
rozwozili paczki po Warszawie i okolicach. Dziękuję, że
jak co roku można na Was liczyć! Dziękuję niezawodnym: Szkole Przymierza Rodzin z Bielan i Liceum
Przymierza Rodzin z Ursynowa i wszystkim, którzy
włączyli się na przeróżne sposoby: przez modlitwę za
ofiarodawców, wsparcie finansowe, dobre słowo czy też
upieczenie ciasta dla dzielnych grup Sekcji Rodzin.
Pozdrawiam serdecznie – Monika Łoskot



AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
Poniżej krótkie zestawienie wydarzeń z ostatniego
miesiąca:
W grudniu odbyły się kolejne zajęcia z cyklu: „Zabawy
fotograficzne”, „Informatyka dla początkujących”,
„Komunikacja Internetowa”. Słuchacze mogli także
uczestniczyć w ostatnich wykładach z cyklu Historia
Kościoła, prowadzonych przez ks. Andrzeja Gałkę („Od
reformacji do Rewolucji Francuskiej” oraz „Wiek
totalitaryzmów i świętych papieży”).
ZAJĘCIA AKADEMII W STYCZNIU:
Najbliższe spotkania odbędą się w następujące dni:
„Zabawy Fotograficzne” – 14 i 28 stycznia oraz 11
lutego, wszystkie o godz. 16.00. Uwaga: zwolniło się
jedno miejsce na zajęcia „Zabawy Fotograficzne”;
„Informatyka dla początkujących” – 7 i 21 stycznia
oraz 4 lutego.;
„Komunikacja internetowa” – 14 i 28 stycznia oraz 11
lutego;
Limit miejsc na pozostałe zajęcia warsztatowe został już
wyczerpany, dlatego zapraszamy wyłącznie te osoby,
które zapisały się na poszczególne warsztaty. Jeśli ktoś
z Państwa będzie chciał zrezygnować lub nie będzie
mógł uczestniczyć w danym spotkaniu, bardzo prosimy
o telefon (22 827 39 39) lub mail (maria.piotrowska
@kik.waw.pl) z taką informacją.
WYKŁADY – CZAS AWANGARD
Środowe „Wykłady Otwarte”: w styczniu rozpocznie
się NOWY CYKL TEMATYCZNY wykładów, a będą
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one dotyczyć HISTORII SZTUKI XX WIEKU. Cały
cykl poprowadzi historyk sztuki p. Joanna FalkowskaKaczor. Wykłady odbywać się będą w kolejne środy,
zaczynając od 15 stycznia i kolejno 22 i 29 stycznia
oraz 5 lutego, zawsze o godzinie 17.30 w KIK-u.
Pierwsze 20-lecie XX wieku to czas wielkich przemian
w sztuce i kulturze. Powstające w tym okresie kierunki
awangardowe
przewartościowały
dotychczasową
tradycję artystyczną i zasadniczo wpłynęły na nowe
rozumienie – a często „NIE-rozumienie” - takich pojęć,
jak: „SZTUKA”, „DZIEŁO SZTUKI”, „ARTYSTA”.
Cykl 4 spotkań zatytułowanych CZAS AWANGARD
poświęcony będzie prezentacji głównych kierunków
artystycznych tego okresu, takich jak: kubizm,
futuryzm, dadaizm, surrealizm, konstruktywizm –
i innych. Wykłady będą bogato ilustrowane slajdami
oraz fragmentami manifestów i autorskich wypowiedzi
twórców pierwszych Awangard. Zapoznamy się z ich
utopijnymi wizjami („Nowa sztuka dla nowego
człowieka” i przyjrzymy się tragicznemu zderzeniu
awangard z totalitaryzmem. Szczególne miejsce zajmie
awangarda rosyjska, zwłaszcza postać Kazimierza
Malewicza. Przy tej okazji p. Joanna Falkowska-Kaczor
będzie chciała podzielić się z Państwem wrażeniami
i materiałami przywiezionymi z ogromnej, przekrojowej
wystawy tego twórcy, która trwa obecnie w Amsterdamie.
Wszystkie wykłady są przeznaczone dla uczestników
Akademii Trzeciego Wieku, ale mają charakter otwarty,
dlatego zapraszamy na nie wszystkich, którzy są
zainteresowani tematem.
Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK
2013-2016” jest współfinansowane ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy.
Maria Piotrowska, Witold Kunicki-Goldfinger



PROJEKT ,,MAM POMYSŁ 2013”
Wraz z końcem grudnia zakończyliśmy projekt „Mam
pomysł 2013”, który zakładał ogłoszenie przez KIK
otwartego konkursu dla zespołów młodzieżowych na
finansowanie ich kreatywnych pomysłów i form
działania w ciągu roku w Warszawie. KIK ogłosił trzy
edycje: wiosenną, letnio-jesienną oraz edycję ostatniej
szansy. W ramach pierwszej edycji zostały zrealizowane
dwa projekty młodzieżowe: projekt „Świetlica Nazaret”, zrealizowany przez grupę Heftalitów, polegał na
zaproszeniu na weekend do stolicy dzieci poznanych
podczas obozu letniego oraz na przygotowaniu dla nich
różnych atrakcji - gry miejskiej, zwiedzania Warszawy
oraz turnieju piłki nożnej. W ramach drugiego projektu
o nazwie „Leżak”, prowadzonego przez grupę Czukczy,
została zrealizowana seria ciekawych sesji plenerowych
na własnoręcznie pomalowanych leżakach na tle
różnych budynków Warszawy. Zdjęcia zostały zaprezentowane podczas wernisażu wystawy w KIK-u, na
którym gościli przedstawiciele Biura Edukacji miasta
stołecznego Warszawy oraz Zarządu KIK i SR. Druga –
letnio-jesienna edycja nie była zbyt obfita w zgłoszenia,

prawdopodobnie dlatego, że niewielu gimnazjalistów
(bądź licealistów) spędzało wakacyjny czas w stolicy.
Natomiast na edycję ostatniej szansy mieliśmy aż sześć
zgłoszeń, z czego trzy – jako że ich realizacja wykraczała poza 2013 rok – zostały odłożone na nowy konkurs,
natomiast pozostałe trzy weszły do realizacji. Projekt
„Paczka dla potrzebujących”, wymyślony i prowadzony przez grupę Avellanów, polegał na rozdaniu świątecznych paczek, zawierających ubrania lub słodycze
osobom bezdomnym napotkanym na drodze. Z projektu
powstał film dokumentujący całą akcję. W ramach
kolejnego projektu młodzieżowego o nazwie „Warszawiacy są egoistami? Zmieńmy to!”, zrealizowanego
przez grupę Nomadów, została przeprowadzona akcja
społeczna promująca pozytywne i życzliwe zachowania
warszawiaków do siebie nawzajem. Ostatni w tym roku
projekt o nazwie „Gry planszowe – alternatywa dla
samotności przed komputerem”, realizowany przez
członków Drum Buna, polegał na organizacji, razem
z LO XXVII, nocy gier planszowych. Łącznie w 2013
roku zostało zrealizowanych pięć projektów młodzieżowych w ramach projektu KIK-owskiego „Mam
pomysł 2013”, który został w całości sfinansowany ze
środków m.st. Warszawy. Aktywnej młodzieży
gratulujemy i oczywiście zachęcamy pozostałych
młodych do działania w Nowym Roku 2014!
Karolina Bielecka-Komosa (sr@kik.waw.pl) oraz
Marysia Piotrowska (maria.piotrowska@kik.waw.pl)



PROJEKTY 2013
Nasz Klub w coraz większym stopniu wchodzi na drogę
„projektową”. Jest to specyficzna działalność: częściowo
związana z dotychczas prowadzonymi działaniami
KIK-u, częściowo rozwijająca działania nowe i zupełnie świeże. Z definicji projekt jest zamkniętą w czasie
działalnością, która ma określone cele, powinna przynieść założone rezultaty i przede wszystkim – odpowiedzieć na jasno określone problemy społeczne. Obecnie
jest to podstawowe narzędzie, którym posługują się
organizacje pozarządowe, aby – we współpracy z jednostkami administracji państwowej – realizować
swoje misje w społeczeństwie. KIK działa na różnych
polach: niektórzy z nas poświęcają się rozwojowi
kultury, inni wychowaniu dzieci i młodzieży, jeszcze
inni demokratyzacji krajów wschodnich. Na większość
z tych działań jest możliwe pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych, poprzez udział Klubu w tak zwanych
„konkursach otwartych”, które organizowane są na
szczeblu lokalnym (biura m.st. Warszawy), wojewódzkim (Wojewoda Mazowiecki), ogólnopolskim (ministerstwa), międzynarodowym (Unia, programy międzynarodowe) lub biznesowym (fundacje biznesowe). Od
udziału w konkursie, do uzyskania dotacji – a potem
w efekcie do realizacji zaplanowanych działań – droga
jest długa i żmudna, ale z roku na rok mamy coraz
więcej doświadczenia, a co za tym idzie – coraz lepsze
efekty w postaci świetnych projektów, kreatywnych
działań, coraz większej grupy zaangażowanych osób
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i daleko sięgających pomysłów. Poniżej skrót z projektów zrealizowanych w 2013 roku.
1. Projekt „Akademia Trzeciego Wieku Klubu
Inteligencji Katolickiej 2012-2013”. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dotyczył
zajęć dla seniorów w miesiącach styczeń – czerwiec
2013.
2. Projekt „Akademia Trzeciego Wieku KIK 20132016”. Dotacja z Biura Pomocy i Projektów
Społecznych m.st. Warszawy. Projekt dotyczył zajęć dla
seniorów w miesiącach październik – grudzień 2013.
3. Projekt „Mam Pomysł 2013”. Dotacja z Biura
Edukacji m.st. Warszawy. Projekt dotyczył aktywizacji
młodzieży: refinansowania projektów młodzieżowych:
a) młodzieżowy projekt „Świetlica Nazaret”
b) młodzieżowy projekt „Leżak”
c) młodzieżowy projekt „Paczka dla potrzebujących”
d) młodzieżowy projekt „Warszawiacy są egoistami?
Zmieńmy to!”
e) młodzieżowy projekt „Gry planszowe – alternatywa
dla samotności przed komputerem”
4. Projekt „Wąpiersk 2013 – szkolenie dla wolontariuszy wychowawców dzieci i młodzieży”. Dotacja
z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.
Projekt dotyczył obozu szkoleniowego dla pełnoletnich
wolontariuszy SR-KIK. Projekt realizowany przez
Sekcję Rodzin.
5. Projekt „Akcja letnia 2013 – KIKowskie obozy dla
dzieci i młodzieży”. Dotacja ze środków Wojewody
Mazowieckiego. W ramach projektu odbyło się 6 obozów wędrownych na terenie Polski, związanych ze sportami wodnymi. Projekt realizowany przez Sekcję
Rodzin.
6. Projekt „KIKowskie lato 2013”. Dotacja z Biura
Edukacji m.st. Warszawy. W ramach projektu odbyło się
14 obozów, z czego 6 obozów stacjonarnych, 2 obozy
wędrowne w Polsce oraz 6 obozów wędrownych za
granicą. Projekt realizowany przez Sekcję Rodzin.
7. Projekt „Białoruś 2013 - RITA”. Dotacja z PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt dotyczył
realizacji IX dwutygodniowej sesji naukowej w Warszawie dla białoruskiego Liceum Humanistycznego,
wspartej cyklem spotkań związanych z demokracją.
Projekt był również dofinansowany ze środków m.st.
Warszawy.
8. Projekt „Białoruś 2013 – NCK”. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury. W ramach projektu podczas
naukowej sesji letniej, białoruskie Liceum Humanistyczne mogło uczestniczyć w weekendowej wycieczce
edukacyjnej do Gniezna i Poznania. Częścią projektu był
również wyjazd polskiej grupy 16 osób do Mińska w listopadzie 2013.
9. Projekt „Koncert Muzyki Chóralnej – Jubileusz 20lecia Parafii Wojskowej Bł. Jana Pawła II w Wesołej”.
Dotacja z Biura Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Projekt dotyczył koncertu muzyki chóralnej dla lokalnego środowiska mieszkańców. Projekt realizowany
przez sekcję Chór Ars Cantata.
10. Projekt „Koncert muzyki chóralnej pt. Pieśni i Piosenki Niepodległej Polski”. Dotacja z Ministerstwa

Obrony Narodowej. Projekt dotyczył upamiętnienia
Święta Niepodległości poprzez prezentację tradycyjnych
pieśni patriotycznych i piosenek z tamtego okresu.
Projekt realizowany przez sekcję Chór Ars Cantata.
11. Projekt „Tuwim in memoriam”. Dotacja z Biura
Kultury m.st. Warszawy. W ramach projektu został
zrealizowany koncert monograficzny z okazji roku
Juliana Tuwima. Projekt realizowany przez sekcję Chór
Ars Cantata.
12. Projekt „Pieśni i piosenki Niepodległej Polski”.
Dotacja z Biura Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
W ramach projektu został zrealizowany wspólny koncert
Męskiego Zespołu Wokalnego „Calvi Cantores” wraz
z KIK-owskim chórem kameralnym Ars Cantata. Projekt
realizowany przez sekcję Chór Ars Cantata.
13. Projekt „Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej”. Dotacja z Biura Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Projekt dotyczył koncertu muzyki chóralnej wraz
z komentarzem dla mieszkańców dzielnicy. Projekt
realizowany przez sekcję Chór Ars Cantata.
14. Projekt „Post-turysta.pl – inicjatywy edukacyjne
zwiększające świadomość Polaków na temat globalnych
współzależności oraz przyczyn i konsekwencji Zachowań turystycznych”. Dotacja z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. W ramach projektu powstała platforma
internetowa oraz zostały przeprowadzone szkolenia ze
świadomej turystyki.
15. Projekt „Kontakt 2013”. Dotacja z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dotyczył
działalności wydawniczej magazynu Kontakt w roku
2013. Projekt realizowany przez sekcję Kontakt.
16. Projekt „Towards Peace”. Dotacja z FRSE z
Programu Grundtvig. Projekt będzie startował w 2014
roku, do tej pory odbyło się jedno spotkanie międzynarodowe w gronie koordynatorów.
Maria Piotrowska


KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
W dniach 28-30 listopada odbyła się na UKSW
konferencja poświęcona pojednaniu prawosławnokatolickiemu i polsko-rosyjskiemu, zorganizowana przez
KAI w rocznicę podpisanego przez Arcybiskupa Michalika i Patriarchę Cyryla Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji. W konferencji brali udział hierarchowie obu krajów, duchowieństwo katolickie i prawosławne, politycy, pracownicy ośrodków badawczych
i organizacji pozarządowych. Członkowie naszej sekcji
z zainteresowaniem i nadzieją na wzajemne zbliżenie
słuchali wielu ciekawych wypowiedzi. Nawiązaliśmy
tam kontakt z księdzem prałatem Jerzym Steckiewiczem
z Kaliningradu, który obiecał odwiedzić KIK przy okazji
pobytu w Polsce.
Czesława Piotrowska zbiera ubrania i książki dla Polaków w Nowogródku. Tel. 22 8253878. W grudniu
odwiedził nas stary znajomy z KIK-u w Mohylewie,
Edward Kowalewski.
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16 stycznia o godz. 17.30 zapraszamy na pierwsze
spotkanie z cyklu „POLSKA, NASZ WSPÓLNY DOM”
poświęcone rozmowie z mniejszością białoruską w
naszym kraju. Chcemy spojrzeć na polską rzeczywistość
z zewnątrz - z perspektywy zarówno tu urodzonych
Białorusinów, jak i tych, którzy przyjechali do nas na
studia lub do pracy. Chcemy, nawiązując do tradycji
Klubu Inteligencji Katolickiej, budować mosty z ludźmi,
często widzianymi jako obcy lub inni, a przecież nam
bliskimi.
Zapraszamy serdecznie! Krystyna Engelking

kluczowym momencie uciekł z tronu, to jednak historii
narodzenia nie zmienił.



KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Ks. Henryk Dąbrowski, duchowny polskokatolicki,
przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiej Rady
Ekumenicznej, powie homilię na comiesięcznym
nabożeństwie ekumenicznym w samą uroczystość
Epifanii 6 stycznia 2014, w świątyni luterańskiej przy pl.
Unii Lubelskiej (godz. 18).
Jan Turnau


KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
W grudniu kontynuowaliśmy rozważania encykliki
Lumen fidei. Pełnię wiary rozpoczyna zwiastowanie.
Maryja jest wzorem życia Bożego. Wiara – jak pisze
papież Franciszek – wymaga pokory i odwagi. Światło
wiary koncentruje się na Chrystusie – w Nim zbiegają
się wszystkie wątki Starego Testamentu. Chrystus
stanowi fundament i pełnię wiary. Krzyż to największe
świadectwo wiary, a przez kontemplowanie śmierci
Chrystusa wiara się umacnia. Krzyż jest wyrazem
miłości, która jest zdolna wejść w śmierć, by nas
zbawić. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna
byłaby nasza wiara. Wiara jest też uczestnictwem
w spojrzeniu na świat samego Chrystusa – wiarygodnego eksperta w sprawach Boga. Wierzymy w Jezusa,
wierzymy w to, co mówi, wierzymy dzięki Niemu. Gdy
człowiek myśli, że odnajdzie siebie oddalając się od
Boga, gubi się. Uznając Go, możemy zostać przemienieni. Zbawienie przychodzi poprzez wiarę. A ta pochodzi nie od nas, ale od Boga. Wiara ma wymiar nie tylko
osobisty, ale także eklezjalny, zakorzeniony w społeczności Kościoła. Jesteśmy jednym organizmem, jednym
ciałem w życiowej więzi z Chrystusem i wszystkimi
wierzącymi. Sercem przyjęta wiara prowadzi do
sprawiedliwości.
Alicja Gronau-Osińska

Więc była i grupka pasterzy, i jak zwykle sporo aniołów,
a Trzej Królowie trafili do stajenki prowadzeni gwiazdą.
Podczas prac ręcznych przygotowaliśmy wyjątkową
Nazaretową choinkę – możecie ją podziwiać w sali
Klubu. Potem nadszedł czas na wspólny posiłek –
w świątecznej, Wigilijnej odsłonie. Na zakończenie
zabrzmiały wszystkie 12 zwrotek Wołka i osiołka.
Ciekawe, kto je zapamiętał? świątyni spotkaliśmy grupę
żydowskich kapłanów. Gdy po modlitwie wracaliśmy do
Nazaretu, zauważyliśmy, że nie ma wśród nas Jezusa.
Pytaliśmy wszystkich: „Nie widzieliście Go?”. W tej
sytuacji Maria i Józef postanowili wrócić do Jerozolimy.
Już przy wejściu do świątyni zauważyli skupionych
wokół kogoś kapłanów. Tak! To był Jezus! Rozmawiał
z kapłanami jak z równymi sobie. Na wymówkę:
„Szukaliśmy Ciebie!”, Jezus odpowiedział: „Przecież
byłem w domu Ojca mego”. Po posiłku i zabawach
dzieci przygotowały ślicznie ozdobione domki z papieru.
Alicja Gronau-Osińska



SPOTKANIE W NAZARECIE
W grudniu nie mogło być inaczej – choć do świąt
jeszcze daleko, to jednak właśnie historia drogi Maryi
i Józefa do Betlejem, narodziny Jezusa i przybycie
Trzech Mędrców stały się tematem spotkania. Tym
razem nie brakowało chętnych do zagrania ról, nawet
znalazł się ochotnik do odegrania króla Heroda i choć w

Fot. Andrzej Jaczewski


KOMUNIKAT SEKCJI EWANGELIJNEJ
Spotykamy się w trzeci czwartek stycznia (23 o g.
18). Na spotkaniu ustalimy program na następny rok.
Pozdrawiam
Alina Wóycicka
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KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
W grudniu kontynuowaliśmy ewidencjonowanie
połączonych z kartotekowym opisem książek i zbiorów
czasopism z działu esperanckiego Biblioteki KIK-u.
Opłatek sekcyjny odbył się w tym roku u zasłużonej dla
katolickiego Ruchu Esperanckiego w Warszawie Kol.
Ireny Szanser. Podsumowaliśmy rok działalności Sekcji,
wspominaliśmy Ludwika Zamenhofa w kolejną rocznicę
jego urodzin, złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia
świąteczne i noworoczne. Za gościnę Koleżance Irenie
serdecznie dziękujemy.
W styczniu 2014 spotkanie sekcji odbędzie się dnia 10.
W piątek o godzinie 16.00.
Dio benu por la Nova Jaro 2014!
Bohdan Wasilewski



AREOPAG NA FRETA
Po kilku spotkaniach poświęconych ważnym sprawom
bieżącym, grupa AREOPAG zamierza w styczniu
wrócić do rozpoczętego jakiś czas temu tematu: do
czytania i wspólnego rozważania encykliki papieża
Franciszka Lumen fidei. Uprzejmie przypominam, że
tekst encykliki przesłałem (jako załącznik) w moim
komunikacie wysłanym dnia 29 października b.r.
Zapraszam zatem na kolejne spotkania, planowane
w czwartki, 9, 16 oraz 23 stycznia. 2 stycznia Klub
będzie zamknięty, a 30-go zapewne nie będzie mnie w
Warszawie.
Zgodnie z nowym planem, o godzinie 18:45 wspólnie
modlimy się modlitwą liturgiczną: odmawiamy
Nieszpory z danego dnia. Około godz. 19:00 rozpoczynamy wspólną pracę.
Serdecznie zapraszam
o. Marek Pieńkowski OP


KOMUNIKAT FUNDACJA IMIENIA
KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA
Śp. Ksiądz Prałat Stefan Niedzielak - 25 rocznica
tragicznej śmierci - Harcmistrz RP, Kapitan WP,
Kapelan Armii Krajowej i WiN, odznaczony
Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska,
Medalem Wierności Żołnierskiej, Kawaler Srebrnego
Krzyża Virtuti Civili, pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
(2008 rok).
Dnia 20 stycznia 2014 roku mija 25-lecie tragicznej
śmierci śp. ks. prałata Stefana Niedzielaka, proboszcza
parafii pod wezwaniem św. Karola Boromeusza na
Powązkach.
Ksiądz prałat Stefan Niedzielak urodził się 1 września
1914 r. w Płocku. Na rok przed maturą przeniósł się do
Warszawy, gdzie wstąpił do Metropolitalnego Semina-
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rium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał
w roku 1940 w Katedrze św. Jana z rąk ks. bp. Stanisława Galla. Podczas II wojny światowej działał w podziemiu niepodległościowym: służył w Armii Krajowej,
współpracownik Delegatury Rządu na Kraj z Polskim
Czerwonym Krzyżem i Radą Główną Opiekuńczą
(powołaną w 1940 r.). Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem. W konspiracji używał pseudonimu „Zielony”. Jako kurier przewoził z Warszawy do
Krakowa zaszyfrowane wiadomości dla Kardynała
Adama S. Sapiehy. Tuż przed wybuchem Powstania
Warszawskiego przewiózł najcenniejszą przesyłkę, jaką
była część tzw. „depozytu katyńskiego”, czyli dowody
z ekshumacji, wyjęte z grobów zamordowanych
Polaków. Decyzja o przewiezieniu do Krakowa latem
1944 r. „depozytu katyńskiego” była związana ze zbliżaniem się do Warszawy Armii Czerwonej. Obawiano
się, że bezcenne dokumenty, które są dowodami
popełnionej zbrodni, mogą zostać zniszczone.
Po wojnie – w październiku 1946 r. – ks. prałat Stefan
Niedzielak wrócił do Warszawy, gdzie został
wikariuszem parafii Świętej Trójcy na Solcu –
równocześnie uczestnicząc w jej odbudowie. W tym
czasie został członkiem podziemnego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” (WiN) – co przyczyniło się
do nieudanej próby Jego aresztowania przez UB i zmusiło do ukrywania się.
W marcu 1957 r. kardynał Stefan Wyszyński powołał
ks. Niedzielaka na stanowisko dyrektora Cmentarzy
Warszawskich z siedzibą na Powązkach. Od 1961 r. był
proboszczem parafii Matki Boskiej Loretańskiej na
Pradze i jednocześnie duszpasterzem służby zdrowia.
W 1977 r. wrócił na warszawskie Powązki i jako proboszcz kościoła św. Karola Boromeusza zasłynął z porywających kazań, wygłaszanych z okazji rocznic:
Konstytucji 3 maja, Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, czy 11
listopada. W końcu lat 70-tych, w ostatnią niedzielę
kwietnia, odprawiał mszę św. za ofiary zbrodni
katyńskiej.
Ksiądz Stefan umiał gromadzić wokół siebie ludzi,
mobilizować i zapalać ich do wspólnych działań. Lubili
Go bardzo artyści teatrów warszawskich, których liczne
grono brało społecznie udział w rocznicowych mszach
świętych za Ojczyznę, uświetniając swoimi występami
wszystkie te spotkania.
Wraz z Wojciechem Ziembińskim rozpoczął budowę
Sanktuarium Poległych na Wschodzie – dzięki Niemu
wmurowano w ścianę świątyni pomnik krzyż i blisko
1000 tabliczek ku czci ofiar Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. W głównym ołtarzu kościoła
umieszczono replikę obrazu Matki Bożej Kozielskiej.
Ks. Niedzielak był inicjatorem wzniesienia krzyża
katyńskiego na cmentarzu powązkowskim (31 lipca
1981 r.), który to pomnik SB jeszcze tej samej nocy
zniszczyła.
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Powołał do życia Stowarzyszenie „Rodziny Katyńskie”
i został ich kapelanem. Za swą działalność niepodległościową był nieustannie nękany i szykanowany, otrzymywał listy i telefony z pogróżkami. SB wielokrotnie
podejmowała próby zastraszania, pobicia czy porwania.
Został zamordowany przez „nieznanych sprawców”
w swojej plebanii na Powązkach w nocy z 19 na 20
stycznia 1989 r. Mimo opinii Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej, ówczesne MSW umorzyło
sprawę o morderstwo 2 października 1990 roku, przyjmując wersję o śmiertelnym upadku z fotela.
Warto w tym miejscu przywołać dwie wypowiedzi,
dotyczące z jednej strony atmosfery w PRL-owskiej
rzeczywistości oraz z drugiej – postawy i odwagi Ks.
Prałata S. Niedzielaka wobec zła tamtego czasu:
„Obejmując z polecenia kardynała Józefa Glempa,
Prymasa Polski, na 3,5 roku parafię św. Karola Boromeusza na Powązkach, dotykałem Jego pracy, a także tej
nienawiści, którą na Niego skierowano. Otrzymałem
wtedy kilka wyroków śmierci przez telefon – wśród
nocy a także w pisanych anonimach. Jestem dumny
z tego, że nie przestraszyłem się tych gróźb i przez cały
czas broniłem dobrego imienia kapłana i Polaka”.
Ks. infułat Zdzisław Król (zginął w katastrofie smoleńskiej).
„Rodzina Katyńska w Warszawie uważa księdza Stefana
za swego twórcę i Ojca. Dzięki Jego odwadze i zgodzie
tj. ofiarowaniu siedziby i adresu na Powązkach działa
tam od jesieni 1988 roku. Pamięć o ks. Niedzielaku jest
w Warszawskiej Rodzinie Katyńskiej bardzo żywa.
Członkowie Rodziny uczestniczą w Mszach Świętych
w Jego intencji – w rocznicę Jego zamordowania
w styczniu i w dniu imienin we wrześniu. W siedzibie
Rodziny Katyńskiej mamy duży portret księdza Stefana,
który „czuwa” i dodaje otuchy w naszych pracach.
Dr Bożena Łojek – pełniła różne funkcje w Stowarzyszeniu Rodzin (zginęła w katastrofie smoleńskiej).
Gdy po śmierci ks. Niedzielaka otwarto Jego sejf – jako
największy skarb – znaleziono tam urnę z ziemią
katyńską.
Na pogrzeb ks. Niedzielaka w dniu 20 stycznia 1989 r.
przybyły tłumy ludzi – członkowie „Solidarności”,
organizacji niepodległościowych, Armii Krajowej,
Rodzin Katyńskich. W ostatniej drodze towarzyszyła
Mu muzyka Rapsodu Katyńskiego Czesława Grudzińskiego.
Odszedł Człowiek wielkiego serca i wielkiej skromności, orędownik idei niepodległości i solidarności Narodu,
wierny do tragicznego końca Chrystusowi i Polsce.
Niech odpoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci.
Zapoczątkowane przez ks. S. Niedzielaka dzieło zaowocowało powołaniem 6 lutego 1990 r. FUNDACJI IM.
KS. STEFANA NIEDZIELAKA POMOCY KOŚCIOŁOWI I RODAKOM NA WSCHODZIE przy Klubie
Inteligencji Katolickiej z siedzibą w Warszawie, przy
ulicy Freta 20/24A.

Pierwszym długoletnim prezesem Fundacji była śp. Pani
Halina Górska, kolejnym także wieloletnim prezesem
był Pan Ryszard Buch. Obecnie Fundacją kieruje Pani
Jadwiga Hermaszewska.
Wszystkie pozyskane środki finansowe i rzeczowe
kierowane są, zgodnie ze statutem, na potrzeby Kościoła
i Rodaków na Wschodzie.
W związku z przypadającą 20 stycznia 2014 r. 25
rocznicą tragicznej śmierci ks. S. Niedzielaka, uroczysta
Msza Święta w Jego intencji zostanie odprawiona
w dniu 2 lutego 2014 roku w kościele Najświętszej
Panny Marii Łaskawej (Kościół OO. Jezuitów) na
Starym Mieście.
Jadwiga Hermaszewska



Zapraszamy na aukcję wyrobów Pracowni Ceramiki
W programie:
17.30-17.50
Spotkanie z twórcami filmu animowanego
laureatkami nagrody międzynarodowej
„Chrustalny aist”;
Pokaz filmu animowanego „Ręce”
17.50-18.10
„Pracownia Ceramiki”
Zapoznanie się z twórczością młodych artystów
polskiego pochodzenia z Białorusi
18.10-20.00
Performance „Aniołek”
20.00-21.00
Aukcja „Terakota”
Sprzedaż wyrobów ceramicznych

8 stycznia 2014, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
ZAPRASZAMY

