
 
 

 

 2020 MARZEC 

  

 

ISSN 1731-674X 

   

b 

 

 

 

 

EKONOMIA FRANCISZKA.  

KTO ZA TO ZAPŁACI? 
Etyka w biznesie vs maksymalizacja zysku 

Czwartek, 5 marca, g. 19.00, Szkoła Główna Handlowa, 

 al. Niepodległości 162,  

Więcej informacji na s. 4 

 

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 
W rozważaniu Słowa Bożego pomoże nam ksiądz  

Andrzej Gałka  

Sobota, 14 marca, g. 9.45, kaplica w Zakładzie dla Ociem-

niałych w Laskach,  

Więcej informacji na s. 5 

 

„ZRANIENI W KOŚCIELE” 

Zapraszamy na konferencję prasową z okazji pierwszego 

roku działania telefonu i środowiska wsparcia dla zranio-

nych przemocą seksualną w Kościele. 

Środa, 18 marca, godzina 11.00, siedziba KIK. 

 

PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI.  

LIDER NA NASZE CZASY? 
O Prymasie Tysiąclecia w kontekście jego relacji z władzą 

PRL oraz o Prymasie jako liderze rozmawiać będą  

prof. Antoni Dudek i dr Ewa Czaczkowska (zaproszona). 

Czwartek, 26 marca, godzina 18.30, siedziba KIK 

Więcej informacji na s. 3. 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

W KOŚCIELE ŚW. MARCINA 
Rekolekcje głosi o. Wiesław Dawidowski OSA 

Czwartek, piątek, sobota, 2-4 kwietnia, Msza o 18.30, na-

stępnie konferencja i adoracja, 

kościół św. Marcina. 

 

WALNE ZEBRANIE KIK 
Na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zapraszamy 

Członków Zwyczajnych KIK 

Niedziela, 10 maja, godzina 9.00, siedziba KIK.  
Dodatkowe informacje Członkowie Zwyczajni  (patrz § 13 

Statutu) otrzymają w osobistych zawiadomieniach. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele! 

Marzec to wspaniały miesiąc. To czas Wielkiego Postu,  

w którym wezwani jesteśmy aby dokonać w naszym życiu 

trwałej zmiany. Zmiana nie tyle musi polegać na odbiera-

niu sobie tego, czego mamy w nadmiarze. Realna zmiana 

może być również dawaniem siebie tam, gdzie jest nas za 

mało – w relacjach rodzinnych, w relacji z ludźmi, w relacji 

ze światem. Wreszcie w relacji z Bogiem. Wielki Post to 

czas rezygnacji z nadmiaru i uzupełniania niedostatków 

aby w pełni doświadczyć Jego miłości.  
 

W tej zmianie, w budowaniu nowych relacji, pomogą nam 

kwietniowe „ćwiczenia duchowe” w kościele św. Marcina. 

Pomocna może być również  inicjatywa „Post dla Stwo-

rzenia – chrześcijanie dla Świata”, której KIK jest współor-

ganizatorem, i o której przeczytać można na dalszych 

stronach Informatora. 
 

W marcu mija rok od powołania Inicjatywy „Zranieni  

w Kościele”, telefonu i środowiska wsparcia dla osób 

skrzywdzonych przemocą seksualną przez ludzi Kościoła. 

W tym czasie odbyło się 50 dyżurów telefonicznych i kil-

kadziesiąt działań asystenckich, podczas których starali-

śmy się pomóc osobom zranionym. Podsumowanie  

i refleksje przedstawimy podczas konferencji prasowej. 
 

Zbliża się dzień beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zapraszam na 

pierwsze w Klubie spotkanie przygotowujące nas do tego 

wydarzenia. Zainteresowanych udziałem w uroczystej 

Mszy świętej beatyfikacyjnej proszę o przeczytanie komu-

nikatu znajdującego się na 3 stronie Informatora. 
 

Za nami czas obozów zimowych. Składam podziękowania 

wszystkim grupowym Kadrom za realizację w praktyce 

nauczania o miłości bliźniego. Papież Franciszek wskazuje, 

że „towarzyszenie” jest dziś jednym z najważniejszych 

wyzwań dla każdego chrześcijanina. Dziękuję Wam za ten 

przykład! 
 

Nie wszystkim da się osobiście towarzyszyć. W ramach 

programu „Rodziny Aleppo” staramy się nie być obojętni 

wobec tych, którzy potrzebują naszej solidarności, choć 

są bardzo daleko. Wieści z życia w Aleppo, informacja o 

programie i możliwości wsparcia znajduje się na 10 stro-

nie Informatora. 
 

Jakub Kiersnowski 

 



 
 
 

 

2 2020 MARZEC 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DYŻURY SEKCJI I SPOTKANIA PREZYDIUM 
 

Prezydium Zarządu KIK Jan Murawski 

WTOREK 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

12.00 albo 18.00 

22 827 39 39 

Sekcja Rodzin  Karolina Bielecka-Komosa  
PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 

16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 

sr@kik.waw.pl 
Sekcja Współpracy  

z Katolikami na Wschodzie 
Krystyna Engelking PONIEDZIAŁEK 11.00 – 13.00 

Sekcja  

Wschodnioeuropejska 
Katarzyna Materkowska ŚRODA 

12.00 – 18.00 

sw@kik.waw.pl 

Klub Żeglarski 

Santa Maria 

Dominik Jaraczewski 

Zarząd Santa Marii 

ŚRODA 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

19.00-21.00 

santamaria@kik.waw.pl 

 

 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
02.03 PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, aleja Solidarności 74 

15.03 NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

18.03 ŚRODA 

godzina 18.30 

WALNE ZEBRANIE SEKCJI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ 

siedziba KIK 

19.03 CZWARTEK 

godzina 18.00 

WALNE ZEBRANIE KLUBU ŻEGLARSKIEGO SANTA MARIA 

siedziba KIK 

26.03 CZWARTEK 

godzina 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO MARCINA 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU 

adw. Zofia Józefowicz-Paszewska 
 

KLUB CZYNNY 

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00 

WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji 
 

SEKRETARIAT  

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00 
 

KSIĘGOWOŚĆ  

PONIEDZIAŁEK 13.00-18.00  

WTOREK- PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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BEATYFIKACJA KSIĘDZA KARDYNAŁA  

STEFANA WYSZYŃSKIEGO  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 

Już za niespełna trzy miesiące, 7 czerwca 2020 roku, od-

będzie się beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyń-

skiego. W trakcie tegorocznego spotkania opłatkowego 

naszego KIK-u, nasz arcybiskup - ksiądz kardynał Kazimierz 

Nycz - zaprosił wspólnotę Klubu Inteligencji Katolickiej 

do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

 

Uroczysta Msza Święta odbędzie się 7 czerwca  o godzinie 

12.00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Mszy przewodniczył będzie delegat Ojca Świętego Fran-

ciszka. Po zakończeniu Mszy odbędzie się procesja z reli-

kwiami nowego Błogosławionego do Świątyni Opatrzności 

Bożej w Wilanowie. 

 

Zachęcamy członków i przyjaciół warszawskiego KIK-u 

do zgłaszania w sekretariacie Klubu chęci uczestnictwa 

w tej ważnej dla Kościoła w Polsce uroczystości. Na Pań-

stwa zgłoszenia będziemy czekali do piątku 27 marca. 

Następnie przekażemy Komitetowi Organizacyjnemu 

ds. przygotowania uroczystości beatyfikacyjnych informację 

o naszym zapotrzebowaniu na karty wstępu na plac cele-

bry. 

Prezydium Zarządu KIK 

 

ECONOMY OF FRANCESCO 

26-28 marca 2020 roku ma odbyć się w Asyżu wyjątkowe 

spotkanie po nazwą „Ekonomia Franciszka” (Economy 

of Francesco). Papież Franciszek zaprosił na nie przed ro-

kiem młodych ekonomistów, przedsiębiorców i działaczy 

społecznych z całego świata. Jego celem jest dyskusja na 

temat ważnych zagadnień ekonomicznych i refleksja nad 

podjęciem działań w celu wypracowania praktyk i zasad 

takiego systemu gospodarczego, który umożliwia sprawie-

dliwy i zrównoważony rozwój. 

 

Spośród 3300 zgłoszeń wybrano ponad 2000 młodych 

osób z 115 państw (dwójka najmłodszych uczestników ma 

po 12 lat). Na uczestników czeka 12 tematycznych „wiosek” 

oraz ponad 80 wydarzeń, w tym spotkań z noblistami, 

uczonymi i biznesmenami. Więcej o idei stojącej za tym 

wydarzeniem nasi członkowie mogli dowiedzieć się pod-

czas spotkania współorganizowanego przez KIK 

z prof. Luigino Brunim (kierownikiem naukowym zjazdu 

w Asyżu  

i doradcą papieża Franciszka) oraz s. Alessandrą Smerilli 

(Papieska Komisja Państwa Watykańskiego).  

 

Napięta sytuacja we Włoszech i całej Europie w związku 

z epidemią koronawirusa COVID-19 sprawiła, że spotkanie 

zostało w dniu zamknięcia tego wydania Informatora prze-

niesione na listopad 2020 r. 

 

Oficjalnym delegatem KIK na spotkanie w Asyżu jest Szy-

mon Święcicki. Czytelnicy Informatora Klubowego mogą 

oczekiwać na opis podróży Szymona na tych łamach. Użyt-

kownicy mediów społecznościowych będą z kolei mogli 

posłuchać relacji na żywo. Wiele o spotkaniu można prze-

czytać na oficjalnej stronie internetowej 

www.francescoeconomy.org. Zapraszamy też na spotkanie 

„Ekonomia Franciszka. Kto za to zapłaci?”, organizowane 

przez SGH przy współpracy z KIK, o którym piszemy na 

stronie 4 Informatora. 

Jan Murawski – sekretarz 

 

PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI. 

LIDER NA NASZE CZASY? 

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia był postacią 

niezwykłą – liderem – jakbyśmy powiedzieli dzisiaj. Zapra-

szamy na spotkanie o kard. Wyszyńskim jako przywódcy 

w trudnych dla Kościoła i Polski czasach. 

O wyzwaniach przed jakimi stawał, o relacjach wewnątrzko-

ścielnych, relacjach z władzą i o tym co z tego wynika 

dla Kościoła dzisiaj porozmawiamy w siedzibie KIK 26 

marca 2020 r. o 18:30. 

 
 

POST DLA STWORZENIA 
 

Grupa klubowej młodzieży we współpracy ze Światowym 

Ruchem Katolików na rzecz Środowiska zaproponowała 

wejście w Wielki Post w duchu chrześcijańskiej ekologii 

integralnej. Tak powstała inicjatywa Post dla Stworzenia 

promująca przeżycie Wielkiego Postu, które służy nie tylko 

naszemu nawróceniu, ale i światu. 

 

Punktem wyjścia do powstania inicjatywy jest refleksja wy-

rażona przez papieża Franciszka np. w encyklice Laudato 

Si’, że zjawiska  takie jak kryzys klimatyczny, ubóstwo, wy-

http://www.francescoeconomy.org/


 
 
 

 

4 2020 MARZEC 

mieranie gatunków, wykluczenie społeczne, susze to różne 

przejawy tego samego problemu. Stworzyliśmy system,  

w którym środowisko i więzi społeczne są niszczone, wyko-

rzystywane i podporządkowane zyskowi. Żeby to zmienić, 

musimy zmianę zacząć od siebie, od naszego osobistego 

nawrócenia, naprawy wspólnot. Papież Franciszek naucza, 

że „Kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego we-

wnętrznego nawrócenia” (216 Laudato Si’).  

 

Duchowość Wielkiego Postu bardzo dobrze wyraża 

co chrześcijaństwo może zaproponować w odpowiedzi 

na kryzys społeczno-ekologiczny. Postna duchowość wyra-

żona w trzech tradycyjnych praktykach: poście, jałmużnie 

i modlitwie nie tylko nawracają nas ku Bogu, ale i zmieniają 

świat.  

 

Post - to walka z egoizmem, wyrwanie się z logiki niekoń-

czącej się konsumpcji, to wyparcie się swojego przywiąza-

nia do rzeczy. 

Jałmużna - to otwarcie na drugiego człowieka, podzielenie 

się swoimi dobrami z tymi, którzy ponoszą skutki ubóstwa, 

to krok w stronę tworzenia prawdziwej wspólnoty. 

Modlitwa - to wyrzeczenie się samowystarczalności nasze-

go ja, to uznanie potrzeby Boga i jego miłosierdzia, to wyj-

ście z pustki i zwrócenie się ku Bogu. 

 

W ramach inicjatywy powstała strona internetowa 

www.postdlastworzenia.pl zachęcająca do wejścia  

w Wielki Post z troską o Stworzenie, trwa też promocja akcji 

w mediach społecznościowych. 

Nena Deskur, Monika Grzelak, Dominik Gubrynowicz, Hele-

na Jabłonowska, Magda Kadziak, Franek Łoskot, Maria Ło-

skot, Jan Murawski, Igor Szumliński, Kajtek Zakrzwski 

 

EKONOMIA FRANCISZKA.  

KTO ZA TO ZAPŁACI?  

ETYKA VS MAKSYMALIZACJA ZYSKU 
Już 5 marca o godzinie 19:00 w SGH w Warszawie od-

będzie się panel dyskusyjny na temat „Ekonomia Fran-

ciszka. Kto za to zapłaci? Etyka w biznesie vs maksyma-

maksymalizacja zysku”. 

Wydarzenie jest częścią międzynarodowej sieci inicjatyw 

„Towards The Economy of Francesco” i poprzedzi spotkanie 

młodych przedsiębiorców i ekonomistów w Asyżu organi-

zowane z woli Ojca Świętego Franciszka. 

 

W debacie wezmą udział: 

- Bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji war-

szawskiej, 

- Krzysztof Jędrzejewski, przedsiębiorca, główny akcjona-

riusz oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Mostostal Za-

brze S.A., 

- Jacek Gniadek SVD, misjonarz, Dyrektor Werbistowskie-

go Centrum Migranta Fu Shenfu w Warszawie.  

 

Moderatorem spotkania będzie Krzysztof Nędzyński, eko-

nomista i filozof, członek Rady Klubu Jagiellońskiego. 

 

W trakcie panelu dyskusyjnego skonfrontujemy poglądy 

przedsiębiorców, ekonomistów oraz osób związanych  

z upowszechnianiem papieskiego nauczania na zaprezen-

towaną przez Papieża Franciszka wizję nowej ekonomii 

uwzględniającej potrzeby wszystkich ludzi w poszanowaniu 

środowiska. Nasi prelegenci zastanowią się m.in. nad tym, 

kto i w jakim stopniu powinien ponosić koszty związane  

z transformacją na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej 

ekonomii, jak w tworzenie nowego modelu ekonomicznego 

zaangażować konsumentów oraz jaka powinna być rola 

państwa jako regulatora w tym obszarze. 

 

Debata odbędzie się w sali konferencyjnej G152 Szkoły 

Głównej Handlowej przy Alei Niepodległości 162  

w Warszawie. 

Wstęp wolny.  
 

Organizatorami wydarzenia są:  

Fundacja Aperte, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, The 

Common Good Perspective 
 

Do grona Partnerów wydarzenia dołączyli: Caritas Polska, 

Instytut Tertio Millennio, Klub Inteligencji Katolickiej, Świa-

towy Ruch Katolików na rzecz Środowiska  

Patroni medialni: Stacja7.pl, Gość Warszawski 

Serdecznie zapraszamy! 

http://www.postdlastworzenia.pl/
https://www.facebook.com/TheCommonGoodPerspective/
https://www.facebook.com/TheCommonGoodPerspective/
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KURS PSZCZELARSKI W KIK-U 

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczniemy w Klubie kurs 

pszczelarski, którego uczestnicy będą mieli szansę posiąść 

niezbędną wiedzę i umiejętności, by z powodzeniem 

utrzymać w dobrym zdrowiu i sile rodzinę pszczelą, zapew-

nić jej dom i pożywienie, tak na okres gorącego lata, jak  

i  srogiej zimy, a wreszcie odwirować własny, prawdziwy 

miód.  

 

Zajęcia planowane są 2 razy w miesiącu, począwszy od 

kwietnia w obejściu klubowym z koniecznymi wylotami do 

pasiek prowadzonych przez ULO Pasieki Warszawskie 

na terenie miasta stołecznego. Zakończenie cyklu przewi-

dujemy na przełom września i października z końcem sezo-

nu pszczelarskiego. 

Spotkanie informacyjne odbędzie się już 13 marca 2020  

o 17:00 w siedzibie KIK w Sali na I piętrze. 

Olo Sawa 

 
SEKCJA RODZIN 

 
Obozy zimowe 

Za nami ferie zimowe. Większość grup wyjechała na obozy 

w pierwszym tygodniu ferii, kilka grup zorganizowało obo-

zy podczas przerwy świątecznej i po Nowym Roku. W lutym 

nasze dzieci i młodzież cieszyli się prawdziwą zimą m. in. 

Na Chopoku, w Koninkach i w Korbielowie.  

 

Tymczasem kadry, koordynatorzy, rodzice „trójkowi”, sekre-

tariat SR i zarząd pracują już nad organizacją obozów let-

nich. 

 

Harmonogram pracy Sekcji Rodzin w semestrze wio-

sennym 

Szczegółowy harmonogram pracy Sekcji Rodzin i informa-

cje o poszczególnych wydarzeniach będziemy wysyłać dro-

gą mailową, poniżej kilka ważniejszych dat, które już teraz 

warto sobie zanotować: 

 

10 marca Termin wpłaty 1. raty lub całości 

składki na Sekcję Rodzin 

14 marca  

godz. 9.45 

Wielkopostny dzień skupienia  

w Laskach 

15 marca  

godz. 11 

Msza klubowa na Piwnej  

19 kwietnia  

godz. 11 

Msza klubowa na Piwnej  

17 maja godz. 11 Msza klubowa na Piwnej  

21 czerwca Pik-KIK-nik 

 

Nowe grupy SR 

Tej wiosny planujemy otworzyć aż trzy nowe grupy Sekcji 

Rodzin. Ich nazwy stanowią jeszcze tajemnicę, wiadomo 

tylko, że będą to grupy o numerach 87, 88 i 89, znajdą się 

w nich dzieci urodzone w latach 2010 i 2011. W marcu od-

będą się inauguracyjne wyjazdy weekendowe dla dzieci, 

kadr i rodziców, a w pierwszej połowie lipca wszystkie gru-

py wyjadą na swoje pierwsze obozy.  

Bardzo dziękujemy nowym wychowawcom oraz koordyna-

torom za ich czas i pracę włożoną w planowanie grup, two-

rzenie programów, zdobywanie kwalifikacji. Szczególne 

podziękowania kierujemy do Kasi Zakroczymskiej za koor-

dynowanie i czuwanie nad całym procesem powstawania 

nowych grup, za ogrom poświęconego czasu!  

Więcej o nowych grupach przeczytacie w numerze kwiet-

niowym Informatora. 

Anna Sikorska 

 

Dzień skupienia w Laskach 

Serdecznie zapraszamy na wielkopostny Dzień Skupienia, 

który odbędzie się w sobotę 14 marca w Laskach. W rozwa-

żaniu Słowa Bożego pomoże nam ksiądz Andrzej Gałka. 

Spotykamy się tradycyjnie o 9.45 przed kaplicą na terenie 

Zakładu dla Ociemniałych, zakończymy pewnie około godz. 

15. W przerwie będzie czas na ciepły posiłek u sióstr fran-

ciszkanek (koszt ok. 20 zł). Do wspólnej modlitwy zapra-

szamy wszystkich - starszych i młodszych, przede 

wszystkim rodziców, ale również wychowawców i młodzież. 

 

Krzyż Sekcji Rodzin 

Jak co roku, w czasie wielkopostnego dnia skupienia będzie 

możliwość przyjęcia Krzyża Sekcji Rodzin. Krzyż ten nie jest 

odznaczeniem przyznawanym za zasługi. Przyjęcie Krzyża 
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Sekcji Rodzin stanowi wyraz naszej wiary. Osoby, które 

chciałyby przyjąć Krzyż w czasie tegorocznego dnia skupie-

nia - do czego gorąco zachęcamy - prosimy o przesłanie 

zgłoszenia do Małgorzaty Mańczak do 10 marca na adres: 

m.manczak@op.pl. 

 

Opieka nad dziećmi 

Żeby umożliwić rodzicom młodszych dzieci spokojne 

uczestnictwo w rekolekcjach, planujemy zorganizować 

opiekę dla dzieci. Ponieważ znalezienie odpowiedniej liczby 

opiekunów zajmuje zwykle sporo czasu, prosimy o zgłasza-

nie dzieci nie później niż do 10 marca do Małgorzaty Mań-

czak na adres: m.manczak@op.pl  

Do zobaczenia w Laskach. 

Zarząd i Rada Sekcji Rodzin 

 

Prośba o przekazanie 1% podatku na Sekcję Rodzin KIK 

Jak co roku zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 

1% podatku na potrzeby związane z działalnością Sekcji 

Rodzin. Bardzo dziękujemy tym, którzy zrobili to w zeszłym 

roku, bo dzięki tym wpłatom sytuacja finansowa Sekcji jest 

trochę stabilniejsza.  

Potrzeby Sekcji Rodzin nie maleją, w dodatku coraz częściej 

spotykamy się z odmowami gdy składamy wnioski o dofi-

nansowania dotyczące szkoleń i wyjazdów naszych dzieci  

i wychowawców. Musimy więc te potrzeby zaspokajać  

z własnych zasobów. 

 

Jak przekazać 1% podatku SR KIK? 

W zeznaniu podatkowym we wniosku o przekazanie 1% 

trzeba wpisać KRS KIKu: 0000034785, a w pozycji Cel szcze-

gółowy należy wpisać koniecznie: Sekcja Rodzin (inaczej te 

pieniądze do nas nie trafią). 

Z góry bardzo dziękujemy! 

Monika Krzyżanowska - skarbnik SR 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
Zebranie Walne Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympaty-

ków Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK na Zebranie Walne, 

które odbędzie się 18 marca 2020 roku o godzinie 18.30 

w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej. 

 

Porządek obrad: 

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej 

2. Sprawozdanie merytoryczne 

3. Sprawozdanie finansowe 

4. Dyskusja nad sprawozdaniami 

5. Wybór nowego Zarządu SW (5 osób) 

6. Bieżące zadania i plany Sekcji 

7. Zmiany w statucie Sekcji 

8. Wolne wnioski 

 

Sprawozdania merytoryczne i finansowe będą dostępne są 

na stronie internetowej KIK na tydzień przed Zebraniem  

w zakładce Sekcja Wschodnioeuropejska. Będą również 

wydrukowane i udostępnione bezpośrednio przed Zebra-

niem. 

Zarząd Sekcji Wschodnioeuropejskiej 

 

Paczka dla kombatantów i polskich Rodzin  

na Wileńszczyźnie 

 

Szanowni Państwo,  

Przygotowywanie wielkanocnych paczek dla kombatantów  

i polskich rodzin na Wileńszczyźnie stało się już naszą klu-

bową tradycją. Jest to bardzo potrzebna akcja i adresaci 

bardzo czekają na naszą pomoc. Jako organizatorzy mieli-

śmy niejednokrotnie możliwość odwiedzić te potrzebujące 

rodziny i widzimy, że dostarczone paczki to nie tylko radość 

z dostarczonych dóbr materialnych, ale również poczucie, 

że tam gdzieś daleko w Polsce jest ktoś, kto o nich tu pa-

mięta. Zdjęcia i filmy z podziękowaniami od obdarowanych 

mogą Państwo znaleźć na naszym profilu Facebookowym 

www.facebook.com/swkik. 

 

Z roku na rok kombatantów z lat czterdziestych i pięćdzie-

siątych XX wieku jest coraz mniej, ale są ich rodziny, bliscy, 

którzy przez działalność swoich mężów, ojców, a także za 

to, że nigdy nie wyrzekli się polskości, byli traktowani przez 

miejscowe władze jako osoby drugiej kategorii. Wielu nie 

ma nawet podstawowego zabezpieczenia emerytalnego.  

 

Wspólnie z wolontariuszami ze znanego Państwu zespołu 

Randeo Anima, który zajmuje się dystrybucją darów, przy-

gotowaliśmy przykładowy zestaw jaki mógłby się znaleźć  

w paczce, ale oczywiście ostateczna zawartość – wg Pań-

stwa uznania.  

 

 Cukier - 2 kg; 

 Konserwy mięsne lub rybne 2 sztuki; 

 Sucha wędlina 

 wędlina paczkowana próżniowo; 

 Ryż 1 kg; 

mailto:m.manczak@op.pl
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 Kasza 2 paczki; 

 Herbata; 

 Herbata owocowa; 

 Kawa mielona i rozpuszczalna; 

 Kakao; 

 Czekolada 4-5 sztuk; 

 Kukurydza, groszek, fasola w puszce; 

 Makaron 2 opakowania; 

 Owoce w puszce (mandarynka, ananas, brzoskwinia 

itp.); 

 Słodycze (batony, cukierki, czekoladki); 

 Olej 1 litr; 

 Mydło; 

 Proszek do prania; 

 Płyn do zmywania; 

I dwie rzeczy najważniejsze: polska książka i list lub kart-

ka z życzeniami napisanymi od serca.  
 

Poza standardowymi paczkami, których jak co roku będzie 

pewnie mnóstwo, chcielibyśmy kilku rodzinom dostarczyć 

to, co w tej chwili jest im niezbędne.  

 

Z listu naszych partnerów z Wileńszczyzny: 

Pani Grażyna przez kilka lat wraz z pięciorgiem dzieci (6, 8, 

11, 12, 14 lat) mieszkała w domu pomocy dla rodzin, bo nie 

miała warunków do wychowywania dzieci u siebie (pijący 

mąż, który zmuszał ją do spożywania alkoholu). Po tym już 

zupełnie nie mogła wrócić do męża, więc musiała wynająć 

część domu, sama pracuje, dzieci chodzą do polskiego 

gimnazjum w Podbrzeziu oraz fili w Pikieliszkach.  

Na dany moment potrzebują: pralkę do prania ubrań. 

Niestety wodę mają ze studni więc potrzebny jest zestaw 

hydroforu do studni z silnikiem jednofazowym.  

Potrzebują również białej farby zewnętrznej do drewna 

(25 l), aby odmalować werandę oraz okiennice. Także nie-

duża szklarnia (np. z folii), aby móc uprawiać warzywa.  

 

Pani Anna - samotna matka, która nie ma stałej pracy. 

Mieszka z córką w niedużym mieszkaniu, otrzymanym  

w prezencie od miłosiernych ludzi. Córka uczęszcza do 

polskiego gimnazjum w Podbrzeziu, ale ma poważne pro-

blemy ze zdrowiem, więc dużo czasu spędza w szpitalu lub 

z mamą w domu - nie mają pralki do prania ubrania, ale 

także centralnych podłączeń do wody, z tego powodu po-

trzebują jak najbardziej prostej wersji tego sprzętu me-

chanicznego, mają bardzo starą lodówkę. 

 

Pani Anżelika ma dwoje dzieci – synek 6 lat i córeczka 4,5 

lat, jest samotną matką, potrzebuje ubrań dla dzieci, mi-

krofalówki oraz rowerka dla dzieci. 

Pani Inna ma troje dzieci, które wychowuje sama – (synek 

6 lat, córeczki 3 lata i 1 rok), potrzebuje ubrań dla dzieci, 

rowerków dla dzieci oraz komputera. 

 

Młoda rodzina Rita i Aleksander, mają czworo dzieci. 

Aleksander pracuje (praca mało opłacana), Rita wychowuje 

dzieci. Starsza córka Daniela (10 lat) śpiewa w zespole Ran-

deo Anima junior. Najmłodsza córeczka ma roczek, jest 

bardzo chora, potrzebuje osobistej opieki. 

Jak by było możliwość proszą o mikrofalówkę i kuchenkę 

gazową z elektrycznym piekarnikiem. 
 

Zbieramy również dla osób w podeszłym wieku: środki 

higieniczne – pieluchy i pieluchomajtki, najlepiej firmy 

SENI, a dokładniej wkładki urologiczne dla pań, wilgot-

ne chusteczki pielęgnacyjne czy też krem-żel aktywizu-

jący. 
 

Prosimy o przemyślaną pomoc – ubranka czyste i całe, opi-

sane na jaki wiek i płeć, sprzęt – sprawny i nieprzestarzały. 

Gdyby ktoś z Państwa chciał podarować przedmioty więk-

szych gabarytów, proszony jest o uprzedni kontakt (np. 

pralkę, kuchenkę czy lodówkę) w celu omówienia daty  

i miejsca odbioru. 
 

Wiemy, że wielu z tych rzeczy nie uda się zebrać – te bę-

dziemy chcieli w miarę możliwości kupić. Ceny w Polsce są 

znacznie niższe niż na Litwie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby 

w ten sposób wesprzeć naszą akcję to bardzo prosimy 

o wpłaty na konto Sekcji Wschodnioeuropejskiej 69 1560 

0013 2000 1706 4454 5706, jako tytuł wpłaty należy napi-

sać „Darowizna na cele statutowe – paczka na Wileńsz-

czyznę”. Klub ma status Organizacji Pożytku Publicznego  

i darowizny można odliczyć od dochodu. Można też wpła-

cać gotówkę w siedzibie Klubu. 
 

Projekt jak zwykle prowadzimy ze szkołą im. św. Teresy  

w Podkowie Leśnej. Paczki można składać w Klubie przy 

ul. Freta 20/24 lub jeśli komuś jest wygodnie w szkole 

w Podkowie Leśnej przy ul. Modrzewiowej 41. Zbiórkę 

prowadzimy do czwartku 2 kwietnia. W piątek 3 kwietnia 

obydwa transporty wyjeżdżają na Litwę.  

Wszystkim z góry dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.  

Katarzyna Materkowska – sekretarz SW,  

Marek Kielanowski – przewodniczący SW 

 

Kresowa wyprawa na Litwę – 10-14 czerwca 

Zostało jeszcze dosłownie kilka miejsc na naszą wyprawę 

kresową. Szczegóły w poprzednim informatorze i na stro-

nie: 

http://www.kik.waw.pl/aktualnosci-kik/wyprawa-kresowa-

2020-sekcji-wschodnioeuropejskiej-litwa/. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się mailem na adres 

sw@kik.waw.pl  

Marek Kielanowski – przewodniczący SW 
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SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA 
Sekcja Polsko-Niemiecka organizuje wyjazd studyjny z oka-

zji trzydziestej rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej, która 

odbyła się 12 listopada 1989 roku z udziałem kanclerza 

Helmutha Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego.  

 

Wyjazd Sekcji planowany był jesienią, ale odbędzie się teraz 

w dniach 27-29 marca. Koszty uczestnika to bilet kolejowy 

do Wrocławia i Krzyżowej lub dojazd samochodem wła-

snym, 2 noclegi po 120 lub 100 zł każdy (śniadanie już  

w cenie). Na miejscu jest możliwość opłacenia obiadu  

(25 zł) i kolacji (20 zł). Dodatkowo koszt przewodnika 20 zł 

od osoby. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 marca, ilość 

miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy przysyłać 

na adres mailowy: ankagrzegorczyk@vp.pl. 

 

Ważnym punktem naszego programu będzie zwiedzanie 

REWELACYJNEJ wystawy plenerowej „Odwaga i Pojedna-

nie”, upamiętniającej historię rozwoju polsko-niemieckich 

procesów pojednania oraz najważniejszych architektów 

pojednania, takich jak: Biskup Bolesław Kominek, Anna 

Morawska, Jan Józef Lipski, założyciele Znaków Pokuty – 

Gunter Soerchen i Lothar Kreyssing, Wojciech Wieczorek  

i wielu, wielu innych. Autorami wystawy są: dr Kazimierz 

Wóycicki i prof. Waldemar Czachur, którego chcemy prosić 

o prezentację wystawy.  

Anna Grzegorczyk - sekretarz Sekcji 

 

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
Zapisy 

Są takie chwile, kiedy radość i wdzięczność nas rozpiera. 

Dzień zapisów z pewnością jest taką chwilą! W czwartek 

23 stycznia 2020 wieczorem ruszyły zapisy na naszą Akcję 

Letnią. Garść statystyk:  

 Najszybciej, jeden z obozów zapełnił się w 24 se-

kundy 

 Mieliśmy dostępne 262 miejsca dla chętnych, 

na które zgłosiło 412 uczestników 

 W ciągu pierwszej minuty od rozpoczęcia zapisów 

na Pierwsze Halsy - zapisano 83 uczestników. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zapisach 

na tegoroczne obozy. Ogromnie nas cieszy tak duże zainte-

resowanie i zaufanie, którym darzycie Santa Marię. Żałuje-

my tylko, że nie mamy miejsc dla wszystkich chętnych. 

Jednocześnie informujemy, że nadal można się zapisać, 

co prawda na praktycznie wszystkie obozy już tylko na listę 

rezerwową, aczkolwiek z doświadczenia wiemy, że „przesu-

nięcia” na listach będą jeszcze następować. 

Aktualizacja statutu 

 

W środę 19 lutego spotkaliśmy się w KIK-u żeby kontynu-

ować rozmowy o zmianach w statucie naszej sekcji.  

Pracę nad nowym statutem trwały w sumie kilka miesięcy,  

a dzięki zaangażowaniu członków wprowadziliśmy wiele 

dobrych zmian, m.in. uściślono zasady dotyczące wyboru 

zarządu, tak by ich interpretacja nie budziła wątpliwości, 

ponadto usunięto nieaktualne i zmienne w czasie punkty,  

a dodano te, których brakowało, jak np. funkcja skarbnika.  

Głosowanie nad przyjęciem aktualizacji statutu będzie 

przedmiotem najbliższego Walnego Zebrania Członków, 

które odbędzie się w czwartek 19 marca o godz. 18:00  

w Dużej Sali KIK-u. 

 

Wiosna z Santa Marią 

Przed nami kolejny ekscytujący sezon! ⛵ 

Na obozach nasze działania i spotkania z żeglarstwem 

nie kończą się, dlatego już teraz serdecznie zapraszamy 

na wiosenne regaty na Wiśle, festiwale żeglarskie, biwaki 

szkutnicze, żeglowanie po Zalewie... Bądźcie tam z nami! 

 19.03.2020 walne statutowe, KIK - duża sala 

 04.04.2020 otwarcie sezonu, hangar na Krakowia-

ków 

 22.04.2020 Zebranie kadr SM, KIK - duża sala 

 20.05.2020 szkolenie z pierwszej pomocy, KIK 

 19-21.06.2020 regaty na Wiśle 

A poza tym: remonty, remonty, remonty, Wolica, hangary 

na Krakowiaków. 

Zarząd Santa Marii 

Dominik, Tusia, Michał, Adams, Zachary 

 

SEKCJA WIGIERSKA 

Drodzy,  

Z radością ogłaszamy, że rozpoczęliśmy pracę nad organi-

zacją tegorocznego obozu Sekcji Wigierskiej. Jak co roku 

wybieramy się nad jezioro Wigry, do miejscowości Cimo-

chowizna, gdzie od lat znajduje się nasza stała baza, z któ-

rej będziemy wyruszać na wycieczki piesze i spływy 

kajakowe. Tegoroczny obóz odbędzie się między 6 a 19 

lipca.  

 

Na obóz mogą pojechać dzieci i młodzież między 10 a 18 

rokiem życia. Zapraszamy tych uczestników, którzy już  

z nami jeździli, jak również nowe osoby, które chcą zoba-

czyć, jak wygląda obóz nad Wigrami i przeżyć z nami 

wspaniałą przygodę.  

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie pytań  

i  zgłoszeń na adres mailowy: wigry@kik.waw.pl lub o kon-

takt telefoniczny do Ani (Żaby): tel. 534678465 lub Kasi: 

507863507.   

 

Ania Wróblewska – przewodnicząca Sekcji Wigierskiej 
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ZWARIOWANY EKUMENISTA 
W marcu jak w garncu, czyli wydarzeń rozmaitych w bród, 

ale ekumenicznych też trochę. Comiesięczna pierwszopo-

niedziałkowa modlitwa o jedność chrześcijan zaraz 2 marca 

w świątyni ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności 

74 (godz.18). 

Jan Turnau 

 

MAGAZYN KONTAKT 

We wtorek 3 marca odbędzie się kolejna z debat promują-

cych ostatni numer „Kontaktu” zatytułowany „Czyj papież?”. 

Tym razem z promocją jedziemy do Krakowa - dyskusja 

odbędzie się w Spółdzielni Ogniwo, a o wpływie Jana 

Pawła II na debatę publiczną w Polsce rozmawiać będą 

redaktor naczelny Ignacy Dudkiewicz, posłanka z partii 

Razem Daria Gosek-Popiołek oraz Maria Pajor 

ze Wspólnoty Hanna. Debatę poprowadzi Janusz Po-

niewierski z Miesięcznika ZNAK - dostępna będzie trans-

misja ze spotkania. 

 

Numer można kupić przez nasz sklep interneto-

wy: www.sklep.magazynkontakt.pl oraz w siedzibie Klubu. 

Niektóre teksty dostępne są już w całości na naszej stro-

nie www.magazynkontakt.pl. 

 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony interne-

towej, na której pojawiła się nowa odsłona tematyczna pod 

hasłem „Lewicowy rachunek sumienia”.  

Wanda Kaczor 

Publikujemy fragmenty wstępniaka: 

 

„Najnowszy numer internetowy Kontaktu poświęcamy mło-

dej lewicy, szczególnie polskiej. Pod wieloma względami 

nam do niej blisko, ale ważny jest dla nas także namysł nad 

słabościami środowiska, którego wiele postulatów – 

na przykład tych dotyczących progresywnych podatków, 

należytych nakładów na ochronę zdrowia czy edukację, 

dobrych warunków pracy, sprawności i niezależności insty-

tucji państwowych, solidarności z mniejszościami – podzie-

lamy. 

 

Nie jesteśmy przy tym jedynie krytyczni. Zawarte w nume-

rze teksty pokazują, że część zarzutów wobec lewicowej 

praktyki można odeprzeć; że radykalizm czy polityka toż-

samości nie są wyłącznie źródłami problemów. Dlatego 

mamy nadzieję, iż niniejsza odsłona „Kontaktu” będzie wy-

ważonym głosem w trudnej, ale bardzo potrzebnej dyskusji. 

 

Propozycję lewicowego rachunku sumienia zaczynamy 

od wątku religijnego. Ignacy Dudkiewicz i Konstancja Ziół-

kowska przyglądają się tym zarzutom wobec Kościoła 

rzymskokatolickiego i samej wiary, które nadmiernie zawę-

żają obszar możliwej współpracy na przecięciach lewicy 

i chrześcijaństwa. Współpracy – dodajmy – być może nie-

zbędnej, jeśli w kraju takim jak Polska osoby o poglądach 

lewicowych chcą uzyskać realny udział we władzy. Realny 

i rychły, bo zegar tyka. Przede wszystkim mamy coraz mniej 

czasu, by w tej części świata przyczynić się do powstrzyma-

nia katastrofy klimatycznej, a nie wiadomo, czy lewica zdąży 

wnieść w to swój cenny wkład, jeśli nie będzie gotowa dzia-

łać razem z chrześcijankami i chrześcijanami – także tymi 

reprezentującymi rzymski katolicyzm. 

 

Warto podkreślić: nie jest to apel o porzucenie różnic ani 

też rezygnację z krytyki. Chodzi raczej o powtórne rozwa-

żenie przekonań i wypowiedzi, które nie wydają się kluczo-

we dla lewicowej tożsamości, a które mogą zniechęcać 

osoby wierzące do poważnego traktowania słusznych lewi-

cowych postulatów. Zresztą zbiory chrześcijan(ek) i ludzi 

lewicy już teraz nie są rozłączne – i to też pokazuje, że poli-

tyczne współistnienie jest możliwe. 

 

O jednej z bardziej niepokojących właściwości lewicowego 

świata piszą Nick Montgomery i Carla Bergman w książce 

„Joyful Militancy” („Radosny aktywizm”). W numerze przy-

pominamy fragment tej pracy zatytułowany „Duszne po-

http://www.sklep.magazynkontakt.pl/
http://www.magazynkontakt.pl/
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wietrze, wypalenie, działanie polityczne”, przetłumaczony 

przez Martę Tycner. Wskazuje on, że w wielu lewicowych 

organizacjach zbyt istotne staje się „czujne poszukiwanie 

nieidealnych jednostek i zachowań – i demaskowanie ich na 

prawo i lewo”, zbyt mało ważna natomiast – pełna pasji 

walka o wspólną sprawę, toczona w różnych przestrzeniach 

i różnymi sposobami. Z tego powodu część lewicowych 

działaczek i działaczy traci radość i poczucie sensu, 

a na miejsce tych zdrowych motywacji wkradają się dręczą-

ce i wypalające: obowiązek, powinność, perfekcjonizm, 

rywalizacja, wstyd, lęk, nieufność. (Zapewne ta licytacja na 

radykalizm współtworzy też wizerunek lewicy jako stronnic-

twa, które cechuje się arogancją, elitaryzmem, nadużywa-

niem retoryki wyższości moralnej i nadmiernym 

stosowaniem rozmaitych wykluczających praktyk). 

 

Pokrewnym zagadnieniem są lewicowe strategie dyskusji  

i krytyki, w tym te rodzące chyba najwięcej kontrowersji,  

w języku angielskim określane jako call-out culture i cancel 

culture (ważną wypowiedzią na ich temat pozostaje „Wyj-

ście z Zamku Wampirów” Marka Fishera). Publiczne obwi-

nianie i zawstydzanie ludzi z powodu nieakceptowalnych 

wypowiedzi i zachowań – także prywatnych – nie jest prak-

tyką pozbawioną podstaw. U jej źródeł leży między innymi 

niezgoda na wciąż powszechne uprzedmiotowianie i seksu-

alizację kobiet oraz dotykającą je przemoc (dla osób po-

krzywdzonych próba nagłośnienia problemu stanowi nieraz 

jedyną nadzieję na jakąkolwiek formę sprawiedliwości). 

Niemniej pewne formy call-out culture mogą wymykać się 

spod kontroli, tak jak w przypadku Justine Sacco: trzydzie-

stolatki, której – niewątpliwie pozbawiony wrażliwości – 

tweet o Afryce sprowokował dziesiątki tysięcy negatywnie 

nacechowanych odpowiedzi (mimo iż konto kobiety po-

czątkowo obserwowało zaledwie 170 osób). W tego rodza-

ju sytuacjach łatwo ulec pokusie przypisania nadmiernej 

odpowiedzialności jednostce, gdy w istocie wina rozpro-

szona jest w całym systemie społecznym. 

 

Problematyczny zdaje się też sposób reagowania w sytu-

acjach, gdy osoby, w których dopiero budzi się zaintereso-

wanie sprawami ważnymi dla lewicy, zdradzają się  

z brakiem wiedzy (stereotypowym obrazem świata, niezna-

jomością inkluzywnego języka) co do różnic klasowych, 

genderowych, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. 

Drwina i szyderstwo – zamiast spokojnych wyjaśnień – mo-

gą spowodować, że ktoś taki na dobre zniechęci się 

do lewicy. Brakuje rozwiązań, które ułatwiałyby lewicowe 

nawrócenie, zarówno w wypadku osób mało znanych, jak 

też postaci życia publicznego (tym ostatnim bardzo szybko 

wypomniane zostaną wcześniejsze czyny i deklaracje – by-

wa, że słusznie, ale nie każdy przybysz to koń trojański). 

 

Do najważniejszych nurtów krytycznej refleksji na temat 

lewicy należy ten związany z pojęciem polityki tożsamości. 

Mówi o nim między innymi książka „Wolność, równość, 

przemoc”, której fragment prezentujemy wraz z komenta-

rzem autorki. Część referowanych przez Agatę Sikorę kryty-

ków jest zdania, że próby równouprawnienia 

dyskryminowanych grup społecznych nie powinny koncen-

trować się na ich szczególnej sytuacji tożsamościowej. Dla-

czego? Między innymi dlatego, że postrzeganie opresji 

wyłącznie przez pryzmat rasy, płci czy orientacji „maskuje 

zgodę na neoliberalny porządek oparty na nierównościach 

materialnych”. 

 

Autorka przyznaje tym zarzutom nieco racji, zarazem jed-

nak podkreśla, że są tendencyjne. Nie ma w nich miejsca – 

na przykład – na dostrzeżenie przymusu interpretacyjnego, 

któremu podlegają osoby z grup o niższej pozycji. Przeja-

wia się on w tym, że „pan może zachowywać się, jakby nie-

wolnika nie było, niewolnik w każdej chwili ma być gotowy 

zareagować na spojrzenie czy gest pana”. To bite żony 

muszą „rozpoznawać samopoczucie swoich oprawców, geje 

zastanawiać się, jak na przytulenie partnera zareagują prze-

chodnie, [...] pracownice stresować się tym, jak wieść o ciąży 

przyjmie pracodawca [...], a osoba trans martwić się, jak jej 

nowe imię zostanie przyjęte przez współpracowników”. 

Krytyka polityki tożsamości nie powinna bagatelizować 

wskazanych przez nią problemów. Ideały uniwersalizmu 

oraz wolności słowa nie mogą służyć przysłanianiu istnieją-

cych nierówności, a także ukrywaniu symbolicznej i struktu-

ralnej przemocy. 

 

Myśląc krytycznie o pewnych cechach młodej lewicy, trzeba 

też wziąć pod uwagę, że w Polsce działa ona w trudnych 

warunkach. Ponadto formacja ta buduje swoją pozycję od 

paru lat, a nie – jak stronnictwa postsolidarnościowe, które 

obecnie działają pod szyldami PO i PiS – od trzech dekad. 

Wady lewicy mogą w pewnej mierze ograniczać jej poten-

cjał, ale to nie one decydują o jej dzisiejszym znaczeniu 

politycznym bądź medialnym. O tych proporcjach warto 

pamiętać przy rozważaniu, jak daleko mogłaby dotrzeć 

młoda lewica, gdyby działała w sposób wzorcowy – cokol-

wiek miałoby to oznaczać”. 

Redakcja 

 

DZIAŁANIA HUMANITARNE KIK: ALEPPO 
Kochani, 

Pozdrawiam serdecznie z Aleppo i w imieniu naszych dzieci 

i ich rodziców dziękuję wam serdecznie za wasz dar pie-

niężny, jaki otrzymaliśmy w wysokości 2027 USD. Przyczynił 

się on częściowo do pokrycia kosztów przyborów szkolnych 

dla dzieci. 

https://nowyobywatel.pl/2017/12/19/wyjscie-z-zamku-wampirow/
https://nowyobywatel.pl/2017/12/19/wyjscie-z-zamku-wampirow/
https://www.nytimes.com/2015/02/15/magazine/how-one-stupid-tweet-ruined-justine-saccos-life.html
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Rodzice już od kilku miesięcy martwili się, jak sobie poradzą 

z zakupem wyprawki szkolnej dla ich dzieci. Było to powo-

dem jeszcze większego niepokoju rodzin mających kilkoro 

dzieci w wieku szkolnym. Wszystko jest bardzo drogie,  

a ludzie nie mają pracy... 

 

Można sobie wyobrazić, jak wielką ulgą było dla nich, gdy 

zapowiedzieliśmy w parafii, że wszystkie dzieci (ponad 700 

dzieci i młodzieży) z naszego ośrodka katechetycznego 

dostaną wyprawkę szkolną. A więc nie tylko dzieci obrząd-

ku rzymsko-katolickiego, ale wszystkich obrządków katolic-

kich i prawosławnych.  

 

Nie sposób opisać radości dzieci, jak zobaczyły nowiutkie 

tak ładne i kolorowe kredki, zeszyty, piórniki, itd. 

 

A pośrednio w ten sposób daliśmy też pracę wielu zakła-

dom produkującym te rzeczy, by wszystko to zakupiliśmy  

u producentów w Aleppo. 

 

Odwdzięczamy się, razem z dziećmi z naszego ośrodka 

parafialnego, wspólną modlitwą, prosząc Pana Boga o bło-

gosławieństwo dla was i dla waszych rodzin, a także o po-

myślny rok szkolny dla waszych dzieci, by nauka w szkole 

przyczyniała sie do ich wzrostu w mądrości i łasce u Boga  

i ludzi (Łk 2,52). 

s. Brygida Maniurka  

 

 
 

„Niech Pan pomoże narodowi syryjskiemu”. 
List o. Ibrahima z Aleppo 25 lutego 2020 r. 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Apel Papieża w czasie Anioł Pański w niedzielę 15 lutego 

dał nam tyle pocieszenia. Słyszeliśmy, jak Ojciec Swięty jest 

blisko nas, żyje i cierpi z nami tutaj w Aleppo, przypomina-

jąc światu o dramatycznej sytuacji, w jakiej żyje naród syryj-

ski od ponad 9 lat. 

 

Kiedy usłyszałem, jak Ojciec Święty mówi o małej dziew-

czynce, która została zabita przez ostre zimno w Syrii, nie 

mogłem przestać myśleć o setkach, a może i tysiącach 

dzieci i osób starszych, które umierają z powodu braku 

paliwa, elektryczności i opieki zdrowotnej oraz żywności. 

Stało się to i nadal dzieje się dzisiaj, nie tylko w Idlib, ale 

także w Aleppo i różnych innych częściach naszego uko-

chanego kraju. W tych trudnych latach wojny zawsze stara-

liśmy się pomagać jak najwięcej w różnych dziedzinach: 

żywności, mieszkaniu, opiece zdrowotnej i psychologicznej, 

ale przede wszystkim duchowym wsparciu dla umocnienia 

wiary w Boga, który nie porzuca swojego stworzenia. Nasze 

działania w ramach projektów humanitarnych, z powodu 

kryzysu w Libanie i nie tylko, najpierw zwolniły, aż do cał-

kowitego zatrzymania się w styczniu 2020 r. 

 

W mieście Aleppo pogoda tej tak bardzo ostrej zimy wyda-

je się być przeciwko nam. Mogę potwierdzić, co Ojciec 

Święty powiedział o zimnie. W rzeczywistości w drugiej 

połowie stycznia zimno, które nadeszło w tym roku, było 

trudniejsze niż zima minionych lat, dopóki nie zdefiniowali-

śmy je jako „najbardziej okropnego potwora”, który tortu-

ruje ludzi i który sprzymierzył się z brakiem elektryczności, 

gazu i oleju napędowego oraz brakiem pracy w mieście 

sparaliżowanym gospodarczo. Agonia ludzi staje się strasz-

na. 

 

Natychmiast przekazaliśmy biednym rodzinom sumę, która 

pozwoliła kupić 100 litrów paliwa. Po niespełna dwóch 

tygodniach, obserwując ciągłe cierpienie wszystkich rodzin, 
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które teraz stały się biedne i nie są już samowystarczalne, 

przekazaliśmy kolejną pomoc finansową, aby zaspokoić 

potrzebę rozgrzania się. 

 

Mimo wszelkiej pomocy wiemy, że nasza interwencja ra-

tunkowa nie rozwiązuje problemu, który wciąż utrzymuje 

się w związku z okropnym zimnem. Rzeczywiście mamy 

świadomość, że to, co oferujemy, to tylko kropla w morzu 

ich potrzeb. „Niech Pan pomaga biednym”, mówimy  

w naszym języku arabskim, gdy cierpienie dotyka ludzi.  

W naszym przypadku w Aleppo, gdzie cierpią wszyscy lu-

dzie, tyle razy w ciągu tych lat powtarzałem: „aby Pan przy-

szedł z pomocą wszystkim ludziom”. 

 

Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego czułość i troskę, pod-

czas gdy kontynuujemy naszą walkę ze złem zimna, głodu, 

braku jakiegokolwiek źródła energii. 

 

Wiara, nadzieja i miłość rozgrzewają nasze serca, a Boska 

Opatrzność, która porusza serca wielu naszych dobroczyń-

ców, z pewnością nas nie porzuci. W rzeczywistości, jeśli 

byliśmy w stanie rozdzielić pomoc ekonomiczną na zakup 

100 litrów oleju napędowego na rodzinę i jeśli wznowili-

śmy, choć powoli, żywność i opiekę medyczną, a także 

wznowiliśmy pomoc dla dzieci i dorosłych, wszystko 

to dzięki dobru tak wielu dobroczyńców, którzy nas witają  

i otwierają swe serca na słuchanie naszego wołania. 

 

Na początku tego roku myśleliśmy, że możemy zatrzymać 

wszystkie projekty pomocy humanitarnej dla osób, które 

nie będą potrzebować naszej pomocy. W obliczu potrzeb  

i cierpień, których nie brakuje, poczuliśmy się zobowiązani 

do kontynuowania tych projektów, ponieważ widzimy na 

własne oczy ogromne potrzeby i to, że ludzie pozostawieni 

samym sobie nie są w stanie wyżyć. Fale ludzi pukają do 

naszych drzwi parafialnych, pokornie prosząc o wszelką 

pomoc. Wśród nich jest wiele wdów z dziećmi, wiele osób 

starszych bez wsparcia i wiele rodzin ... 

 

Wasza pomoc podczas Wielkiego Postu posłuży właśnie 

temu celowi, aby pomóc tym biednym ludziom. 

 

Owocnego czasu Wielkiego Postu. 

 

W niedzielę 16 lutego 2020 roku, po ponad miesiącu 

wzmożonych walk, armia syryjska była w stanie uwolnić  

i ogłosić miasto Aleppo jako bezpieczne, dzięki czemu od 

teraz pociski ze strony Idleb nie dosiegają ludności cywilnej 

w Aleppo, jak to miało miejsce od początku wojny w Syrii 

aż do teraz. W ten sposób główna autostrada łącząca Da-

maszek z Aleppo będzie również bezpieczna dla tych, któ-

rzy chcą podróżować. Pomimo całej radości w sercu za to, 

co się stało, w odniesieniu do mieszkańców Aleppo, w ser-

cu pozostaje tyle goryczy: Aleppo ma wiele ofiar śmiertel-

nych wśród ludności cywilnej, a tylko w styczniu zginęło 

ponad siedemnaście osób i ponad sto zostało rannych. 

W Idleb, które należy do kraju syryjskiego, zginęło wiele 

osób i setki tysięcy ludzi uciekało zarówno do obozów woj-

ska syryjskiego, jak i do granicy. Z regionów na północ od 

Idleb, gdzie wciąż mieszka około 700 chrześcijan pod opie-

ką naszych dwóch braci franciszkańskich, nadchodzą wia-

domości o wielu przesiedlonych, którzy przybyli w te 

miejsca. 

Zadajemy sobie pytanie: „Czy to koniec dla Aleppo?”.  

Z pewnością nie, droga jest jeszcze długa. Aleppo zostało 

uwolnione od pocisków, które spadały dzień i noc na cywi-

lów w różnych częściach miasta, ale kryzys jeszcze się nie 

skończył: autostrada do Damaszku jest otwarta, ale auto-

strada do Latakii jest nadal zamknięta; „międzynarodowe” 

lotnisko jest otwarte, ale embargo utrzymuje się, a za-

mknięcie wszystkich krajów zachodnich trwa. 

Zdaniem ekspertów Aleppo będzie nadal „znajdowało się  

w trudnej sytuacji ekonomicznej”, dopóki kryzys w Libanie 

nie zostanie rozwiązany i dopóki walka z inflacją i korupcją 

wewnętrzną w wyniku kryzysu nie zakończy się sukcesem. 

Aleppo do tej pory pozostaje miastem zniszczonym w 70% 

i sparaliżowanym gospodarczo. Mieszkańcy Aleppo, ofiary 

„międzynarodowej wojny w kawałkach”, nadal cierpią  

z powodu głodu (związanego z inflacją, a zatem z drożyzną 

i brakiem pracy), zimna (z powodu braku prądu podczas 

wielu godziny w ciągu dnia, brak gazu i oleju napędowego) 

oraz licznych chorób (spowodowanych przez zanieczysz-

czenie powietrza wskutek wystrzelonych pocisków rakieto-

wych). Do tego wszystkiego należy dodać brak 

zmodernizowanych szpitali i podstawowych usług medycz-

nych: wszystko to spowodowane kryzysem! 

Jako wspólnota chrześcijańska, integralna część struktury 

społecznej naszego syryjskiego narodu, kontynuujemy 

naszą drogę, która jest niczym innym jak ścieżką nadziei, 

„ścieżką ucznia” za zmartwychwstałym Jezusem Chrystu-

sem. 

Przypominam mojemu ludowi, że dwa tysiące lat temu na 

ścieżce pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej nie brakowało 

cierpień spowodowanych prześladowaniami, wojnami  

i głodem, właśnie na Bliskim Wschodzie. Nie powstrzymało 

to jednak „płomienia wiary”, niesionego w sercach kilku 

wierzących w zmartwychwstałego Jezusa, do rozgrzania 

całego świata. Mieli tak wiele cierpień, które mogły stano-

wić prawdziwą troskę dla ludzi tamtych czasów. Jedyną 

prawdziwą troską było jednak to, jak nieść ten płomień, 

broniąc go przed wszystkim, co mogło go ugasić, aby prze-

kazać go całemu światu. 

Naszym głównym celem, pomimo wielu niedociągnięć,  

w warunkach życia dalekich od ludzkiej godności, jest to,  
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że jesteśmy w stanie zachować wiarę, nadzieję i miłość, 

dając świadectwo Zmartwychwstałemu, jak prawdziwi 

uczniowie niosący krzyż na ramionach i podążający za Mi-

strzem każdego dnia. 

W tej dziewięcioletniej drodze w nędzy, terrorze i cierpie-

niu, jedyną myślą było i jest pogłębienie poznania Chrystu-

sa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, aby pogłębić 

jego zrozumienie w celu prowadzenia chrześcijańskiego 

życia, zawsze bardziej autentycznego. Wszystkimi innymi 

rzeczami On sam się zajmie. 

Tymi myślami, my, chrześcijanie w Aleppo, którzy przeżyli-

śmy Wielki Post w ciągu dziewięciu nieprzerwanych lat, 

również chcemy przeżyć ten Wielki Post z nadzieją, że jego 

koniec zbiega się z prawdziwym przejściem całego naszego 

kraju i całego świata, do ery pokoju i braterstwa. 

Wczoraj jedna z parafianek przyszła, by podziękować za 

pomoc okazaną jej dziecku będącemu w potrzebie. Powie-

działa, że bez przerwy dzień i noc wznosi ręce do nieba  

i modli się do Pana, aby pobłogosławił każdego, kto pomy-

ślał o nas, za tych którzy modlili się za nas i pomogli nam 

nawet dając tylko jeden grosz. Nasz lud i cała społeczność 

są wdzięczni i modlą się za każdego z naszych przyjaciół  

i dobroczyńców. Niech Pan błogosławi was wszystkich  

i nam także, potrzebujących jego miłosierdzia i pokoju. 

 

Wszystkim wam, drodzy Przyjaciele, którzy uczestniczycie  

z nami w naszych cierpieniach, modlicie się za nas i poma-

gacie nam wszelkimi możliwymi środkami, życzymy owoc-

nej wielkopostnej drogi, która, mamy nadzieję, jest drogą 

prawdziwej duchowej odnowy. 

o. Ibrahim 

Aleppo, 24 lutego 2020 r. 

 

KLUB TYGODNIKA POWSZECHNEGO  

W WARSZAWIE 
W czwartek, 12 marca godz. 18:00 Klub „Tygodnika Po-

wszechnego” zaprasza na spotkanie „Kobieca strona 

uchodźstwa”.  

Naszym gościem będzie Marina Hulia, która jako wolonta-

riuszka prowadziła zajęcia dla dzieci uchodźców z Czeczeni 

koczujących na dworcu w Brześciu. Wraz z Moniką Głuską-

Durenkamp opisała swoje doświadczenia w książce  

pt. „Dzieci z dworca Brześć”.  

Towarzyszyć jej będą kobiety - matki tych dzieci, bohaterki 

spotkania. Katarzyna Jabłońska („Wieź”) poprowadzi roz-

mowę o kobiecym uchodźstwie, wyzwaniach i dobrej woli 

tych, którzy starają się, by nasz kraj stał się ich prawdziwym 

domem. 

 

Porozmawiamy o odmiennej perspektywie kobiet w trau-

mie uchodźstwa, motywacjach, przeżyciach i trudnej, pełnej 

determinacji drodze do lepszego świata, dla swoich dzieci.  

I o wdzięczności i trosce, jaką w ten świat wnoszą. 

Joanna Rózga 

 

PRENUMERATA KWARTALNIKA „WIĘŹ” 
W październiku pisaliśmy, że „Więź” zmaga się ze znaczny-

mi kłopotami finansowymi, które mogły doprowadzić do 

zamknięcie tego zasłużonego czasopisma, niedawno świę-

tującego swoje sześćdziesiąte urodziny. 

Dzięki między innymi Państwa wsparciu „Więź” działa dalej, 

w lutym tego roku obchodząc swoje 62. urodziny. 

 

Zachęcamy Państwa do wykupienia prenumeraty „Więzi” 

na rok 2020. 

Koszt rocznej prenumeraty „Więzi” w wersji drukowanej to 

106,92 zł. W tej cenie czytelnik otrzymuje: 

– 4 numery kwartalnika „Więź” za rok 2020 (koszt wysyłki 

ponosi redakcja), 

– te same numery w formatach epub, mobi, pdf, 

– rabat 40% na zakup książek wydawnictwa „Więź” w roku 

2020 (dostępny po zalogowaniu na stro-

nie wydawnictwo.wiez.pl). 

Wykupując pakiety sponsorskie, dodatkowo wspierają Pań-

stwo naszą redakcję. 

„Więź” można zaprenumerować tutaj:prenumerata.wiez.pl 
 

Jest także możliwość regularnego wspierania „Więzi”  

w serwisie Patronite – www.patronite.pl/wiez - oraz wy-

kupienia specjalnych pakietów prenumeraty sponsorskiej.  

 

Zbiórka na wydanie książki o lekcji religii 

Wydawnictwo „Więź” uruchamia zbiórkę na pokrycie kosz-

tów wydania książki „Ostatni dzwonek” ks. Damiana Wyż-

kiewicza CM i Dawida Gospodarka. 

 

„Do wydania książki „Ostatni dzwonek” – książkowego 

wywiadu Dawida Gospodarka z ks. Damianem Wyżkie-

wiczem – można dorzucić się w ramach akcji crowdfun-

dingowej w serwisie Wspieram.to. Dla wspierających 

przygotowaliśmy nagrody. 

Na temat lekcji religii przetoczyło się już kilka debat, za 

każdym razem rozpalając nasze społeczeństwo. Dla znacz-

nej części z nas jest to sprawa nie abstrakcyjna, ale jak naj-

bardziej życiowa – bo sami z lekcji religii korzystamy, 

jesteśmy rodzicami uczniów lub też katechetami.  

http://www.wydawnictwo.wiez.pl/
http://www.prenumerata.wiez.pl/
http://www.patronite.pl/wiez
http://wspieram.to/ostatnidzwonek
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Niestandardowe podejście ks. Damiana Wyżkiewicza do 

prowadzenia lekcji religii sprawiło, że otrzymał wyróżnie-

nie w konkursie Nauczyciel Roku 2019. Liczne wywiady, 

jakich wtedy udzielił, chcemy dopełnić solidną, obszerną  

i pogłębioną rozmową wydaną w formie książki „Ostatni 

dzwonek”. Jaki ks. Damian ma pomysł na lekcję religii? 

Czym zdobył uznanie uczniów? Jak rozmawiać z dziećmi  

i młodzieżą o Bogu, przykazaniach, grzechu, piekle, modli-

twie i nie zostać uznanym za nudziarza? I w końcu czy reli-

gia w szkole to w ogóle dobry pomysł? Takie pytania stawia 

mu dziennikarz i publicysta Dawid Gospodarek. Jeśli chce-

cie poznać odpowiedzi, pomóżcie nam wydać tę książkę. 

Link do zbiórki: wspieram.to/ostatnidzwonek 
 

Osoby, które wesprą finansowo wydanie książki, otrzymają 

prezenty, m.in. w postaci e-booków, egzemplarzy z auto-

grafem czy możliwości udziału w specjalnym, kameralnym 

spotkaniu z autorami.  

– Dla niszowego wydawnictwa, takiego jak nasze, znalezie-

nie funduszy na prace zlecane na zewnątrz (opracowanie 

graficzne, korekta, druk) to zawsze poważne obciążenie. 

Niestety, tematyka religijna nie znajduje z reguły źródła 

dofinansowania w grantach, duże nadzieje wiążemy więc  

z finansowaniem społecznościowym. Traktujemy też tę 

akcję jako ciekawą przygodę i możliwość nawiązania kon-

taktu z czytelnikami w nowy sposób – tłumaczy decyzję 

o podjęciu akcji crowdfundigowej Ewa Kiedio, sekretarz 

Wydawnictwa Więź i koordynatorka zbiórki”. 

Źródło: wspieram.to/ostatnidzwonek 
 

Zapraszamy do wsparcia tego projektu! 

Redakcja „Więzi” 

 

SKŁADKI KIK 

W styczniu wiele z Państwa wpłaciło składki członkowskie 

za co serdecznie dziękujemy. Ok. 33% składek zasiliło bu-

dżet KIK. Jednocześnie zachęcamy wszystkich pozostałych 

Członków do uiszczenia składek. 

 

Są one bardzo ważną częścią naszego wspólnego klubo-

wego budżetu. Z nich pokrywane są podstawowe wydatki 

związane z działalnością Klubu. 

 
Obecnie składka roczna za rok bieżący, jak i każdy zaległy, 

wynosi 120 zł dla Członków uczestników, 130 zł dla Człon-

ków zwyczajnych. W przypadku korzystania z „Ulgi 50%” 

składki wynoszą 60 zł dla Członków uczestników (czyli, np. 

razem dla małżonków 120 zł) oraz dla Członków zwyczaj-

nych 70 zł (czyli 60 zł oraz dodatkowe 10 zł). Zasady doty-

czące wysokości składek w Klubie są zamieszczone pod 

adresem: http://www.kik.waw.pl/kik/#czlonkostwo. W razie 

wątpliwości lub potrzeby wyjaśnienia zachęcamy do kon-

taktu z Krzysztofem Sawickim - skarbnikiem lub Magdą 

Marzec – księgową Klubu. 

Krzysztof Sawicki - skarbnik, Jan Murawski - sekretarz 

https://wspieram.to/ostatnidzwonek
https://wspieram.to/ostatnidzwonek

