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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I POLITYKA 
Nowy cykl „Współczesność” 

Środa, 23 lutego, godzina 18:00,  

Spotkanie online przez platformę ZOOM. 

Więcej informacji na s. 3. 

 

KIK-OWSKIE SPOTKANIA SYNODALNE 
Spotkanie wszystkich Członków i sympatyków KIK 

Niedziela, 27 lutego, godzina 11.00, 

Więcej informacji na s. 4. 

 

 

 
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele! 

Chociaż rok 2022 rozpoczął się już na dobre, nie mia-

łem dotąd okazji, żeby przedstawić klubowe plany 

na najbliższe miesiące. Czynię to zatem teraz. 

 

Za nami dwa lata trudnego funkcjonowania w warun-

kach światowej pandemii koronawirusa. Ograniczenia 

jakie narzuca nam epidemia, stres wywołany troską 

o zdrowie własne i bliskich, utrudnienia i brak stałości 

w wielu sferach naszego codziennego życia nie pozo-

stają bez wpływu na nas wszystkich. Jednym z bardziej 

uciążliwych społecznie skutków pandemii pozostaje 

utrudniony kontakt z innymi ludźmi. Czasem w dość 

oczywisty sposób, a czasem bardzo subtelnie wpływa 

to na nasze relacje. 

 

Podobnie odczuwam ten niedobór w naszym Klubie. 

To ze spotkań z innymi rodzą się przecież więzi, relacje, 

ciekawe myśli i wspólne przedsięwzięcia. To wspólnota 

doświadczeń jest oprócz wartości tym, co nas najmoc-

niej spaja. Zarazem widzę potrzebę ciągłego rozwijania 

naszej zdolności dialogu i wspólnego tworzenia naszej 

społeczności. 

 

Dlatego, korzystając z inspiracji jaką jest synodalne 

zaproszenie papieża Franciszka, zapraszam wszystkich 

do wspólnego namysłu nad naszym Kościołem pod-

czas synodalnych spotkań w KIK-u. 

 

Przełom roku 2021 i 2022 był dla Klubu dużym wyzwa-

niem. Tak jak wszyscy mierzyliśmy się z ciągłym obcią-

żeniem, jakim dla nas wszystkich jest trudna 

rzeczywistość pandemii. Nieustannej uwagi wymagało 

wsparcie działań sekcji, a także zaangażowanie KIK-u 

przy granicy polsko-białoruskiej, ze szczególnym natę-

żeniem po niezrozumiałej interwencji policji w prowa-

dzonym przez Klub PIK-u. Po dłuższej przerwie 

wracamy - mam nadzieję, że na dobre - do regularne-

go cyklu wydawania Informatora Klubowego, a zara-

zem do większej regularności w życiu naszego Klubu. 

 

Jakub Kiersnowski 
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OBSŁUGA PRAWNA KLUBU 

adw. Zofia Józefowicz-Paszewska 
 

KLUB CZYNNY 

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00 

WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji 
 

SEKRETARIAT  

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00 
 

KSIĘGOWOŚĆ  

WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK 9.00-15.00  

 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 

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 

15.00 – 21.00 

13.00 – 18.00 

sr@kik.waw.pl 
Sekcja Współpracy  

z Katolikami na Wschodzie 
Krystyna Engelking PONIEDZIAŁEK 11.00 – 13.00 

Sekcja  

Wschodnioeuropejska 
Katarzyna Materkowska ŚRODA 

11.00 – 17.00 

sw@kik.waw.pl 

Klub Żeglarski 

Santa Maria 
Zarząd Santa Marii 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 
santamaria@kik.waw.pl 

 

 

JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z KLUBEM?  

Z powodu pandemii wiele działań KIK przeniosło 

się do Internetu. Gdyby ktoś z Państwa chciał 

uczestniczyć w spotkaniach internetowych, ale 

potrzebował pomocy technicznej w ustawieniu 

sprzętu, jego zakupie, korzystaniu z aplikacji etc. 

zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Klubu  

w godzinach 10:00-17:00.  

 

Jan Murawski, sekretarz KIK. 
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POWRÓT INFORMATORA KLUBOWEGO 

Cykl wydawniczy Informatora Klubowego doskonale obra-

zuje w jak skomplikowanych warunkach przyszło Klubowi 

działać w ubiegłym roku. W minionym roku 2021 ukazały 

się jedynie cztery wydania naszego miesięcznego biuletynu, 

z czego ostatni w październiku.  

Na tę wyjątkową nieregularność złożyło się kilka czynników, 

z czego najbardziej istotne to zmniejszony skład załogi 

klubowych pracowników przy jednoczesnym dużym obcią-

żeniu pandemią (choroby, przenoszenie się na pracę zdalną 

i powroty do biura). Do tego dodać należy najpierw duży 

wysiłek zarządzania kryzysowego związanego z kondycją 

finansową Klubu na początku 2021 oraz znaczne zaanga-

żowanie w kryzys humanitarny przy wschodniej granicy pod 

koniec minionego roku. 

Z tych wszystkich powodów regularne wydawanie Informa-

tora było niezwykle trudne. Natomiast tak jak zaburzenie 

cyklu wydawniczego ilustruje wyboistą i krętą drogę przez 

okres kryzysów i wyzwań jakie rzucał miniony rok, tak 

chcielibyśmy żeby stopniowej stabilizacji sytuacji Klubu 

towarzyszyły rosnąca regularność i przewidywalność. In-

formator Klubowy będzie się zatem ukazywał jak dotąd co 

miesiąc (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych). Na początku 

przede wszystkim z informacjami bieżącymi, z czasem  

z coraz większym udziałem relacji z życia Klubu. 

Prezydium Zarządu KIK 

 

ZARZĄD KIK 
Od początku października odbyło się już 5 zebrań 

Zarządu KIK. W ich trakcie szczególnie dużo uwagi poświę-

cono kwestiom finansowym, sytuacji przy granicy polsko-

białoruskiej, wsparciu działań sekcji i inicjatyw klubowych, 

pracom nad badaniami Kościoła oraz planom na przyszły 

rok. 

Jeśli chodzi o finanse Klubu, sytuacja jest znacznie lepsza 

niż na początku ubiegłego roku. Wynika to między innymi 

z wprowadzenia bardzo oszczędnej polityki finansowej, 

zakończenia lock-downów (dzięki czemu m.in. można było 

wrócić do wynajmowania klubowych sal) oraz pracy nad 

poprawianiem wyników finansowych wszystkich sekcji  

i inicjatyw klubowych. Bardzo ważne było też duże wsparcie 

jakie Klubowi udzielili Państwo: członkowie i przyjaciele 

Klubu. Bardzo za nie dziękujemy! Obecnie Zarząd koncen-

truje się na zapewnieniu stabilnych przychodów umożliwia-

jących sprawne prowadzenie normalnej działalności Klubu. 

Zaangażowanie Klubu w związku z kryzysem humanitarnym 

przy naszej wschodniej granicy wymagało od Zarządu 

szybkiego podejmowania wielu istotnych decyzji i dobrej 

komunikacji z koordynatorami PIK-u. Od momentu dekla-

racji utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej konieczne 

było zadbanie o bezpieczeństwo wolontariuszy, decyzje 

dotyczące zakresu i sposobu współpracy z innymi organi-

zacjami i instytucjami. Obecnie, kiedy sytuacja przy granicy 

jest spokojniejsza Zarząd wspiera wysiłki tworzenia nowej 

sekcji pomocowej kontynuującej i rozwijającej kierunki 

przyjęte przez PIK. 

Wsparcia i troski wymagały także wszystkie sekcje i inicja-

tywy klubowe, które mimo trudnej sytuacji pandemicznej 

starały się prowadzić swoją działalność. Sekcja Rodzin zor-

ganizowała obozy zimowe, Kontakt regularnie zamieszczał 

nowe artykuły w sieci, bez zmian działa inicjatywa Zranieni 

w Kościele. To, że te i wiele innych działań mogło mieć 

miejsce jest zasługą wielu osób zaangażowanych w działa-

nia sekcji i inicjatyw, które z pogodą ducha podejmowały 

wyzwania jakie wciąż stawiały przed nimi pandemiczne 

komplikacje i utrudnienia. Zarząd koordynował też bardzo 

zaawansowane już badania postaw względem Kościoła 

i wiary. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli zapre-

zentować ich wyniki. 

Istotną kwestią podejmowaną przez Zarząd były plany na 

rok 2022. Po dwóch latach pandemii koronawirusa w Polsce 

wszyscy potrzebujemy powrotu do odświeżającej stabilno-

ści i regularności. Zarazem nie da się ukryć, że ten dziwny 

i trudny okres zmusza też do nowego spojrzenia na działal-

ność Klubu i poszukiwania nowych form działania. Chcąc 

wrócić do spotkań i szczerych rozmów już teraz Zarząd 

Klubu zaprasza do udziału w KIK-owskich Spotkaniach Sy-

nodalnych, spotkaniach dyskusyjnych, Mszach i innych 

formach spędzania wspólnego czasu, modlitwy i rozmowy. 

Jan Murawski, sekretarz KIK 

 

CYKL: WSPÓŁCZESNOŚĆ 

 
Od chwili uruchomienia pierwszego wydajnego silnika pa-

rowego przez Jamesa Watta świat coraz bardziej przyspie-

sza. Komentatorzy mówią o kolejnych rewolucjach 

technicznych i przemysłowych, a błyskawiczny rozwój nau-

kowy i techniczny dokonuje się we wszystkich obszarach 

działalności i życia człowieka. Tempo, głębia i mnogość 

zmian oraz ich wzajemne powiązania niezwykle utrudniają 

jeśli nie uniemożliwiają możliwość uchwycenia obrazu cało-

ściowego kierunku jaki przyjmuje nasza cywilizacja. 

Rosnący wpływ ludzi - niekiedy katastroficzny - na świat 

i na nas samych zmusza jednak do prób zrozumienia 



 
 
 

4 2022 LUTY 

 

 

i wejścia w dialog ze współczesnością. Konieczne jest spoj-

rzenie na nią przez pryzmat wartości i podjęcie poszukiwa-

nia dróg w stronę bardziej zrównoważonego  

i sprawiedliwego świata. 

Chcąc podjąć rozliczanie naszych czasów z punktu widzenia 

chrześcijańskich wartości zapraszamy na cykl rozmów: 

“Współczesność”. Podczas kolejnych spotkań będziemy 

podejmowali różne wątki i zagadnienia istotne dla kondycji 

świata i człowieka. Będziemy dbali o różnorodność per-

spektyw i starając się opisać rzeczywistość szukać konkret-

nych wskazówek dla każdego z nas.  

Pierwsze spotkanie w cyklu: “Media społecznościowe i poli-

tyka” odbędzie się online w środę 23 lutego o 18:00 

za pośrednictwem komunikatora ZOOM. Żeby zapisać się 

na spotkanie trzeba skorzystać z formularza: 

www.bit . ly/3stHvHw 

 

KIK-OWSKIE SPOTKANIA SYNODALNE 

 

Papież Franciszek zaprosił wiernych z całego świata do 

wzięcia udziału w Synodzie, którego celem jest wspólny 

namysł nad naszym Kościołem jako wspólnotą. 

Papież prosi, żebyśmy otworzyli się na Ducha Świętego, 

starali się usłyszeć Jego głos i żeby nasza wspólna droga 

synodalna była przeniknięta prawdziwym dialogiem. Jeste-

śmy zaproszeni do tego, żeby uczestnicząc w synodzie 

doświadczyć Kościoła w całej jego różnorodności i złożo-

ności. Od kilku miesięcy ten wysiłek podejmują parafie, 

wspólnoty i grupy katolików na wszystkich kontynentach.  

Jako KIK chcemy odpowiedzieć na zaproszenie Papieża 

i zastanowić się w gronie naszej klubowej wspólnoty nad 

postawionymi przez Kościół fundamentalnymi pytaniami. 

W związku z tym serdecznie zapraszamy całą naszą KIK-

owską społeczność do wzięcia udziału w synodalnym 

spotkaniu, które odbędzie się w niedzielę 27 lutego. 

Jak będzie wyglądało nasze spotkanie? Zaczniemy Mszą 

Świętą o godzinie 11:00, następnie po wspólnej modlitwie 

do Ducha Świętego będziemy pracować w grupach nad 

pytaniami synodalnymi. Wnioski z moderowanych dyskusji 

zostaną następnie zebrane i spisane. Całe spotkanie planu-

jemy zakończyć ok. godz. 18:30. 

Żeby wziąć udział w spotkaniu należy zapisać się przez 

elektroniczny formularz na stronie KIK lub dzwoniąc na 

numer sekretariatu KIK (tel. 228273939 10:00-18:00). 

W razie kłopotów technicznych prosimy o kontakt. 

Zarezerwujcie sobie proszę ten czas w kalendarzach już 

teraz i przybywajcie jak najliczniej. Będziemy wdzięczni jeśli 

o spotkaniu poinformujecie swoich klubowych znajomych. 

Będzie to zupełnie unikalna i wyjątkowa okazja do spotka-

nia i szczerej rozmowy na temat naszej kościelnej wspólno-

ty. Więcej informacji i materiałów prześlemy przed 

spotkaniem. 

DZIAŁANIA POLICJI  

W PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  
Dla tych z czytelników Informatora, którzy nie śledzą infor-

macji nt KIK-u w internecie publikujemy fragmenty oświad-

czenia Zarządu Klubu z 16 grudnia 2021 r.  

Dwa miesiące temu, kierując się chrześcijańskim przesła-

niem miłości bliźniego warszawski Klub Inteligencji Katolic-

kiej (KIK) otworzył w gminie Gródek, w pobliżu granicy 

polsko-białoruskiej, poza strefą stanu wyjątkowego, Punkt 

Interwencji Kryzysowej (PIK) prowadzony przez wolontariu-

szy KIK. Zadaniem Punktu jest udzielanie w sposób legalny  

i przy zachowaniu należytej staranności pomocy humani-

tarnej migrantom i uchodźcom przekraczającym granicę 

polsko-białoruską. (…) 

W środę 15 grudnia 2021 r. (…) około godziny 21:00 kilku-

nastu uzbrojonych w broń automatyczną funkcjonariuszy 

Policji dokonało przeszukania w Punkcie Interwencji Kryzy-

sowej prowadzonym przez KIK. Funkcjonariusze zebrali 

wszystkich dyżurujących wolontariuszy w PIK i przesłuchi-

wali ich do piątej rano. Funkcjonariusze skonfiskowali 

wszystkie komputery i telefony wykorzystywane do pracy 

PIK oraz prywatne telefony wolontariuszy, inny sprzęt elek-

troniczny i całą dokumentację. Przeszukanie PIK trwało całą 

noc do wczesnych godzin porannych. 

Działanie PIK było legalne, odbywało się z poszanowaniem 

przepisów prawa. Było znane funkcjonariuszom i nie budzi-

ło wcześniej ich zastrzeżeń. Wczorajszą akcję policji uwa-

żamy za działanie z pozycji siły absolutnie nieadekwatne do 

sytuacji. Od państwa polskiego oczekujemy wsparcia  

i ochrony organizacji pozarządowych, w szczególności tych, 

które świadczą pomoc humanitarną. Dokonanie przeszuka-

nia w tym trybie, przesłuchiwanie naszych wolontariuszy  

w środku nocy, odebranie narzędzi ich pracy uważamy za 

zaprzeczenie obowiązkom państwa i jego funkcjonariuszy 

oraz za eskalowanie napięcia. Stanowczo domagamy się od 

przedstawicieli Policji wyjaśnienia tej sprawy i jak najszyb-

szego zwrotu sprzętu naszym wolontariuszom, żeby mogli 

wrócić do świadczenia działań pomocowych. Celem ich 

działania jest wyłącznie ratowanie zdrowia i życia migran-

tów. O sytuacji poinformowani zostali Rzecznik Praw Oby-

watelskich i przedstawiciele Kościoła, w tym Prymas Polski. 

Dziękujemy Grupie Granica, prawnikom, którzy udzielili 

nam wsparcia i wolontariuszom PIK-u. 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 


