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Szanowni Państwo, 
Minął nam rok jubileuszowy. Rok, 
w którym nasz Klub nabył swoją 
nową siedzibę. I to in extremis, 
albowiem dopiero w drugiej poło-
wie grudnia doszło do podpisania 
formalnego aktu notarialnego. 
Chciałbym podziękować tym 
wszystkim, którzy wspierali całe to 
przedsięwzięcie swoją pracą, swo-
im zaangażowaniem.  

Remont i adaptacja jeszcze trochę 
potrwają. Pewne opóźnienia wyni-
kły z przyczyn biurokratycznych. 
Tak czy inaczej, wiosną 
wprowadzimy się na Freta. 

Pamiętamy, ileż emocji towarzy-
szyło naszemu wejściu do Unii 
Europejskiej. Dziś, z początkiem 
roku, Rumunia i Bułgaria 
przekraczają ten sam europejski 
próg. Oto dwa państwa o silnej 
tradycji prawosławnej. Ich 
obecność zmienia religijną mapę 
Europy, przesuwając ją trochę z 
Rzymu ku Bizancjum. Czy dziś to 
jeszcze coś znaczy? Zapraszam na 
spotkanie temu poświęcone! 

Dobrego Nowego Roku! 
Piotr M. A. Cywiński 

 

 

18.01. czwartek, godz. 18.30 
 

Religijna mapa Europy 
 

Europa po wstąpieniu Rumunii i Bułgarii do UE 
 

 
Bogumił Luft  

b. ambasador RP w Rumunii w latach 

Marek Zając 
 dziennikarz Tygodnika Powszechnego 

Alina Petrowa-Wasilewicz 
Bułgarka, redaktor KAI 

(więcej informacji na s. 6) 
 

 
 

Z wielką radością zawiadamiamy 
 

Od dnia 20 grudnia 2006 roku 
SIEDZIBA przy ul. FRETA 20/24A 

jest własnością 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 
Szczegóły w lutowym Informatorze 
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♦  POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE  ♦ 

01.01. poniedziałek NOWY  ROK – KLUB  NIECZYNNY 

02.01. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Stary Testament 
dr Stanisława Grabska 

09.01. wtorek 
godz. 16.00 
godz. 17.00 

Czytamy Nowy Testament  
dr Stanisława Grabska 
Spotkanie Sekcji Kulturalno-Turystycznej 

Zaprasza Halina Truss-Uziembło

13.01. sobota 
godz. 10.00-13.00 GIEŁDA SPRZĘTU ZIMOWEGO (szczegóły na s. 5) 

14.01. niedziela 
godz. 11.45  
godz. 16.00 
 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu  
Zaprasza Sekcja Emaus

Spotkanie opłatkowe dla wieloletnich członków Klubu (szczegóły na s. 5) 
Spotkanie przy świątecznym stole, śpiewanie kolęd, niespodzianki 

15.01. poniedziałek 
godz. 17.30 

Spotkanie formacyjne z o. Zygmuntem Perzem SJ 
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 

Zaprasza Sekcja Emaus

16.01. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Stary Testament  
dr Stanisława Grabska  

18.01. czwartek 
godz. 18.30 

Religijna mapa Europy. Europa po wstąpieniu Rumunii i Bułgarii do UE (I strona) 
Bogumił Luft – b. ambasador RP w Rumunii, Marek Zając – dziennikarz Tygodnika Powszechn-
ego, Alina Petrowa-Wasilewicz – Bułgarka, redaktor KAI (szczegóły na s. 6) 

19.01. piątek 
godz. 19.00 

O głównych kierunkach pracy Zespołu Niemieckiego Ośrodka Studiów Wschodnich  
w Warszawie opowie pani Joanna Sandorska, jego pracownik  

21.01. niedziela 
godz. 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 
Oprawę Mszy Świętej przygotuje Klub Żeglarski SANTA MARIA 

21.01. niedziela 
godz. 10.15 

Czytanie Ewangelii wg św. Marka, rozdz. 13 
Rozważanie myśli Brata Rogera z Taizé cd. 

Zaprasza Sekcja Ewangelijna

23.01. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Nowy Testament 
dr Stanisława Grabska 

25.01. czwartek 
godz. 17.30 

Spotkanie ekumeniczne w Kościele św. Marcina 
Zaprasza ks. rektor Andrzej Gałka

30.01. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Stary Testament  
dr Stanisława Grabska 

 

 
Nowa siedziba Klubu przy ul. Freta 20/24 A 
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♦  KOMUNIKATY I KOMENTARZE  ♦ 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
W dniach 10, 11 i 12 grudnia, w kościele św. Marcina, 
odbyły się doroczne rekolekcje adwentowe, które popro-
wadził ks. biskup Bronisław Dembowski.  Myślą przewod-
nią konferencji rekolekcyjnych była nasza wiara na tle wia-
ry pierwotnego Kościoła i w duchu nauczania Benedykta 
XVI w czasie jego pielgrzymki do Polski, kiedy to papież 
wzywał nas, abyśmy trwali mocni w wierze. Jaka jest nasza 
wiara? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. 
    Rok 2006 był rokiem jubileuszowym nie tylko dla na-
szego Klubu. 50-lecie swojej obecności i pracy w kościele 
św. Marcina obchodziły również siostry Franciszkanki 
Służebnice Krzyża. Biskup Bronisław „nastał” tu wraz z 
nimi. W jego refleksji rekolekcyjnej nie obeszło się więc 
bez cofnięcia się w tamten czas, czas budowania material-
nego i duchowego – zawsze pełen wiary i nadziei. 
    Grudzień to także wspomnienie stanu wojennego. 25. 
rocznica tego bolesnego wydarzenia, kiedy tysiące ludzi 
wierzących, niewierzących i poszukujących  zamknięto w 
„internatach”, dostarczyła refleksji teologicznej. Pośród 
uwięzionych byli tacy, którzy uwierzyli i poprosili o 
chrzest. Byli też tacy, którzy w gruncie rzeczy poszukiwali 
ideologii (...a myśmy myśleli, że przywrócisz...) i nie zy-
skali wiary. 
    Myślę, że te rekolekcje dostarczyły nam tematu do fun-
damentalnej refleksji. 

Paweł Broszkowski 
 
♦ 
 

BYĆ BLIŻEJ SIEBIE 
Tytuł tej notki jest za krótki, aby wyjaśnić temat jej zawar-
tości, ale kilka dalszych zdań pozwoli Państwu zrozumieć 
zarówno sens tytułu, jak i cel zamieszczenia tej informacji. 
    Pragnę zapowiedzieć i przekonać czytelników Informa-
tora, że warto przyjść  do Klubu na spotkanie, które odbę-
dzie się w Klubie w lutym i które poświęcone będzie zrela-
cjonowaniu pewnego ciekawego wydarzenia, w którym 
uczestniczył niżej podpisany. 
    W połowie grudnia uczestniczyliśmy (oprócz autora tych 
słów obecni byli także inni Polacy) w seminarium, które 
odbyło się w Larnace na Cyprze i które poświęcone było 
wymianie doświadczeń między przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych (tzw. NGO-sów), mediów oraz na-
ukowców z krajów Bliskiego Wschodu i nowych państw 
członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-
Wschodniej. 
    W spotkaniu zorganizowanym przez Pax Christi Interna-
tional wzięli udział Palestyńczycy, Jordańczycy, Libańczy-
cy, Egipcjanie, Polacy, Węgrzy, Litwini, Słowacy, Czesi. 
    W skład grupy polskiej wchodzili: niżej podpisany, red. 
Tomasz Wiścicki z WIĘZI oraz arabistka z UW, dr Agata 
Skowron-Nalborczyk. 
    Każde z nas wygłosiło referat podczas jednej z sesji, 
które poświęcone były odpowiednio: mediom, relacjom 
między Kościołami (lub religiami) a władzami państwo-
wymi oraz NGO-som. 
    Wystąpienia i dyskusje, a także spotkania w mniejszych 
grupach były bardzo ożywione, niekiedy wręcz burzliwe, 

ale odbywały się w atmosferze szczerości, szacunku i pra-
gnienia pełnego poznania argumentów adwersarzy. 
    Uczestnicy spotkania odbyli wycieczkę do Nikozji, 
ostatniej podzielonej stolicy w Europie, gdzie zapoznano 
się z życiem mieszkańców obu części tego miasta. 
    Europejscy uczestnicy seminarium odbyli też studyjną 
podróż do Libanu. Tam spotkaliśmy się z miejscowymi 
politykami, dziennikarzami, przedstawicielami kilku orga-
nizacji i stowarzyszeń. Odwiedziliśmy obóz Palestyńczy-
ków, zbombardowane podczas ostatniej wojny miasto 
Qana, miasteczko namiotowe uczestników permanentnych 
protestów antyrządowych w centrum Bejrutu oraz słynne z 
zachowanych pamiątek starożytnych miasta: Sydon, Tyr, 
Byblos, Baalbek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fot. Stanisław Latek 
Ruiny z czasów Cesarstwa Rzymskiego w Baalbek  

(Liban, dolina Bekaa) 

Pobyt na Cyprze i w Libanie był ogromnym przeżyciem i 
wielką lekcją historii stosunków społecznych i polityki 
międzynarodowej. Seminarium i wizyta w Libanie zbliżyły 
do siebie uczestników tych wydarzeń. Pozwoliły one lepiej 
poznać się wzajemnie i sprawiły, że teraz jesteśmy na-
prawdę bliżej siebie.  
    Zapraszam w lutym na wieczór wspomnień o opisywa-
nych sprawach. Opowiemy szczegółowiej o naszych obra-
dach, dyskusjach i podróżach. Pokażemy slajdy. Szukajcie 
zapowiedzi o spotkaniu w następnym Informatorze. 

Stanisław Latek 
 
♦ 
 

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU 
„WEEKEND W POLSCE” 

Od września nasz Klub odwiedzali młodzi Białorusini w 
ramach projektu „Weekend w Polsce”. W każdy piątek, 
sobotę i niedzielę przekonywali się, jak funkcjonuje admi-
nistracja publiczna i organizacje pozarządowe, jak działają 
media w demokracji wolnorynkowej, jak wygląda nasza 
demokracja 16 lat po przemianach i jak mogą się sami or-
ganizować, by zacząć tworzyć świadome społeczeństwo 
obywatelskie. Naszym zadaniem było pobudzenie tych 
młodych ludzi do działania, aby oni z kolei mogli wróciw-
szy na Białoruś stosować w swoim otoczeniu mechanizmy, 
których nauczyli się tutaj.  
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Dla wszystkich jedenastu grup Białorusinów ten króciutki 
pobyt w Warszawie był ogromnym przeżyciem. Większość 
z naszych gości nigdy nie wyjeżdżała na Zachód. Przekaza-
liśmy im ogrom wiedzy i zapewniliśmy mnóstwo atrakcji, 
takich jak zwiedzanie Warszawy, wizyty w studiach tele-
wizyjnych, w redakcji gazety, w Sejmie czy choćby zakupy 
w centrum handlowym.  
    Ostatnia, jedenasta wizyta była nietypowa. Do Warsza-
wy przyjechali liderzy każdej z dziesięciu wcześniejszych 
grup. Zaprosiliśmy ich na spotkania z wieloma organiza-
cjami pozarządowymi, takimi jak Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności, Fundacja Adenauera, Fundacja Roz-
woju Demokracji Lokalnej, Wschodnioeuropejskie Cen-
trum Demokratyczne i Fundacja Klon Jawor.  
    Na czas pobytu w Warszawie nałożyła się również data 
16 grudnia, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności z 
Białorusią (obchodzony co miesiąc). Uczestnicy pobytu 
wzięli aktywny udział w manifestacji oraz w wieczornym 
koncercie. Zobaczyli również film Mirosława Dębińskiego 
pt.: „Lekcja białoruskiego”. 
    Zapoznaliśmy się również z oczekiwaniami samych 
uczestników. Zasięgnęliśmy ich opinii, jeśli chodzi o orga-
nizację przyszłych projektów w oparciu o inicjatywę 
„Weekend w Polsce”. Mamy bowiem w planach kontynu-
owanie naszego projektu w przyszłym roku. Czy się uda? 
Zależy od uzyskania grantów. 
    Chciałabym ze swojej strony serdecznie podziękować 
Klubowi za współpracę. Dał mi przede wszystkim miejsce 
i możliwości zrealizowania tak ogromnego przedsięwzię-
cia, jakim był projekt „Weekend w Polsce”. Dziękuję za 
bardzo przyjemną atmosferę pracy, życzliwość i wszelką 
pomoc. Oczywiście, mam nadzieję na dalszą współpracę. 

Agnieszka Ostrowska   
Inicjatywa Wolna Białoruś 

 
♦ 
 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
sacrum i profanum 

W czwartek, 14 grudnia, odbyło się w Klubie spotkanie 
pod hasłem „Święty Mikołaj – sacrum i profanum”. Na-
szymi gośćmi byli ks. prof. Michał Janocha – wykładowca 
na UKSW oraz dr Tomasz Terlikowski – filozof i publicy-
sta. Na spotkanie nie przybył niestety ks. dr Henryk Pa-
procki. Obaj paneliści byli dobrze przygotowani, ale każdy 
z nich mówił w trochę innym duchu. 
    Ks. prof. Michał Janocha przybliżył nam postać Święte-
go Mikołaja – tego żyjącego na przełomie III i IV wieku, 
który był biskupem Myry w Azji Mniejszej. Ksiądz uświa-
domił nam, jak silny był i jest nadal kult tego świętego, 
zwłaszcza wśród wyznawców prawosławia. Natomiast dr 
Tomasz Terlikowski dokonał krótkiego porównania osoby 
Świętego Mikołaja z dzisiejszym Santa Clausem. Zwrócił 
uwagę na to, że mimo iż dzisiaj postać Mikołaja kojarzy się 
bardziej z komercją i grubym krasnoludem, można próbo-
wać wyekstrahować z tej postaci to, co dobre (postawę 
bezinteresowności), nawet pozostając przy jej współcze-
snym wizerunku. Następnie odbyła się krótka dyskusja. Na 
końcu spotkania obejrzeliśmy film o świętym sprzed wie-
ków dostarczony przez ks. dr Henryka Paprockiego. 
    Moim zdaniem panel można uznać za udany, zabrakło 
mi tylko rozważenia wątku, czy postać współczesnego 
Santa Clausa nie przesłania nam czasem sacrum Świąt i nie 

sprawia, że świętujemy bardziej „gwiazdkę” niż Boże Na-
rodzenie. 

Piotr Bielecki 
 
♦ 
 

KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 
Grudzień jeszcze się nie skończył, a już notujemy sporo 
ważnych wydarzeń. Przede wszystkim Walne Zebranie 
naszych członków, na którym poza wyborami nowego Za-
rządu odbyła się inna wyjątkowa uroczystość – odznacze-
nie orderem AMICISSIMUS osób najbardziej zasłużonych 
w służbie Sekcji Rodzin, jednej z najstarszych Sekcji Klu-
bu, która od ponad 30 lat działa w obecnej formie.  
    Odznaczenia – grafikę autorstwa Doroty Cichockiej w 
kształcie sporego orderu na wiśniowej wstędze – wręczał 
przewodniczący Sekcji Rodzin, Paweł Sawicki. Otrzymali 
je (chronologicznie wg zaistnienia w SR): Izabela Dziedu-
szycka, Marian Jaroszewski, Zula Wielowieyska, Izabela 
Broszkowska, Włodzimierz Rekłajtis, Teresa Janotowa, 
Jerzy Kijowski, Krystyna Sieroszewska, Adam Pietrzak, 
Bożena Walewska, Aleksandra Brochocka, Piotr Bejnaro-
wicz, Elżbieta Jaworska, Elżbieta Jabłonowska (Mucha), 
ks. Andrzej Gałka, ks. Marcin Żurek i ks. Sławomir Szcze-
paniak. Zebrani gorącymi oklaskami dziękowali odznaczo-
nym za ich ofiarną pracę dla dobra dzieci i młodzieży w 
naszej Sekcji. 
    Niestety, na Walne Zebranie przyszła bardzo niewielka 
liczba członków naszej Sekcji. Na około czterysta rodzin 
jedynie siedemdziesiąt kilka osób, w tym wielu wycho-
wawców oraz członków ustępującego Zarządu, pojawiło 
się w auli szkoły Platerek. Tak to wygląda, proszę kocha-
nych rodziców – chcecie, aby Wasze dzieci cieszyły się 
przebywaniem w grupach, obozami, wycieczkami, ale kie-
dy my Was o coś prosimy... A przecież to tylko RAZ NA 
DWA LATA i mimo to nie możecie znaleźć tych paru go-
dzin, aby okazać szacunek tym, którzy to wszystko organi-
zują, nad wszystkim czuwają. Wiem, że poczta ostatnio nie 
działała najlepiej, że nie do wszystkich zaproszenia dotarły 
na czas, ale...  
    Nowy Zarząd, w podobnym składzie co stary, został 
wybrany w tajnym głosowaniu. Prezydium ukonstytuowało 
się w następującym składzie: Paweł Sawicki – przewodni-
czący, Ola Brochocka – wiceprzewodnicząca, Rafał Lipiń-
ski – wiceprzewodniczący i skarbnik, Marcin Bielecki – 
sekretarz, Małgorzata Beręsewicz i Marek Kielanowski – 
członkowie. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Zula Wielo-
wieyska – przewodnicząca, Jacek Cichocki i Krystyna Sie-
roszewska – członkowie. 
    W następną po Walnym Zebraniu sobotę (9 grudnia) 
spotkaliśmy się w Laskach na jednodniowych rekolek-
cjach, zwanych dniem skupienia dla rodziców. Niezwykła 
atmosfera Lasek oraz mądre słowa naszego kapelana, księ-
dza Andrzeja, stworzyły klimat sprzyjający refleksji. Przy-
było sporo osób, na ogół tych samych, dla których, jak 
widać, nauki księdza Andrzeja w laskowej atmosferze stały 
się niezbędne w zabieganej codzienności. Dziękujemy 
księdzu Andrzejowi za tych parę godzin wspólnej modli-
twy i skupienia. Spotkamy się następnym razem na wiosnę, 
przed Wielkanocą. 
    Tegoroczny Opłatek klubowy zgromadził rekordową 
liczbę klubowiczów. Przybyły, jak zwykle, całe rodziny, a 
także niektóre grupy dzieci młodszych z wychowawcami. 
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Smakowite ciastka, czekoladowe cukierki oraz piramidki 
mandarynek – wszystko, co zapełniało stoły dzięki szczo-
drobliwości i ofiarności Ani Lipińskiej, znikło w oka 
mgnieniu. Opłatków po prostu zabrakło! Niemniej składa-
ne sobie życzenia, jak co roku, były tak samo gorące i ser-
deczne.  
    Poprzez gwar rozmów z trudem przedzierał się głos 
Krzysztofa Ziołkowskiego, pragnącego wprowadzić nas w 
atmosferę nadchodzących Świąt. Sekretarz Klubu, Kuba 
Kiersnowski, podziękował naszej młodzieży za pracę dla 
innych na wielu frontach. Podkreślił, że na szczególne wy-
różnienie zasłużyły Kasia Czaputowicz i Magda Jaszczuk 
(zwana Felą), po czym wręczył im prezenty w podzięko-
waniu za ofiarność w pracy dla potrzebujących. 
    My z kolei dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w 
organizowaniu tegorocznego Opłatka, a przede wszystkim 
Ani Lipińskiej za pomoc wszelaką i za smakołyki, grupie 
Majów za wysiłek twórczy przy dekorowaniu stołów, a 
Przemkowi Grzegorzewskiemu i grupie Paladynów za 
oprawę muzyczną i wokalną Mszy Świętej.  

Krystyna Sieroszewska 
 
♦ 
 
 
 

!!! Uwaga !!! 
 

W sobotę 13 stycznia 2007 roku  
Sekcja Rodzin organizuje  

 
GIEŁDĘ  SPRZĘTU  ZIMOWEGO 

 
Będzie można kupić, sprzedać, zamienić: narty, 
buty, kaski, łyżwy, sanki i wszystko to, co jest 
nam i naszym dzieciom potrzebne podczas zimo-
wego wypoczynku. 
 
Jeżeli komuś nie uda się sprzedać zbędnego sprzętu, 
a i tak chciałby się go pozbyć, to prosimy o zosta-
wienie go w Klubie. Na pewno znajdzie się ktoś, 
kto będzie mógł jeszcze go wykorzystać. 
 
Podczas giełdy będzie można dokonać dobrowolnej 
wpłaty na dofinansowanie zimowego wypoczynku 
naszych dzieci. 
 

Do zobaczenia w Klubie  
przy ul. Oboźnej 7/55  

w sobotę 13 stycznia 2007  
w godzinach 10.00 – 14.00 

 
 

W imieniu zespołu obozowego Sekcji Rodzin 
 

Marek Kielanowski 
612 49 35 

0 501 34 80 43 
 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 
Adwentowe oczekiwanie wyśpiewaliśmy wspólnie: „Dzie-
ciątko Jezu, prosimy przyjdź. Prosi cię Maciuś, prosi 
Agnieszka, prosi Staś i proszę ja!”.  
    Potem przygotowaliśmy papierową choinkę, ozdobioną 
gwiazdkami i złotym sznureczkiem. Tu nastąpiła insceni-
zacja o Bożym Narodzeniu, poprzedzona opowiadaniem. 
Święta Rodzina znalazła schronienie w szopce z wołkiem i 
osiołkiem, pasterze przyszli złożyć pokłon i swoje dary, a 
aniołowie śpiewali: „Gloria in excelsis Deo!”. Wszystkie 
dzieci odegrały swoje role wspaniale!  
    Wreszcie nadszedł czas na wspólny opłatek i życzenia 
od członków-założycieli Sekcji Emaus, w których imieniu 
złożyła je Krystyna Rachtan, i od władz Klubu, reprezen-
towanych przez Jakuba Kiersnowskiego.  
    Całość zakończył entuzjastyczny śpiew piosenki Wołek i 
osiołek! 

Alicja Gronau-Osińska 
 
♦ 
 

SEKCJA EMAUS 
Adwentowe spotkanie z o. Zygmuntem Perzem w sanktu-
arium oo. Jezuitów wypełniło rozważanie, kim jest czło-
wiek, na bazie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego. 
    Wezwany do uczestnictwa w życiu Bożym przez pozna-
nie i miłość, do wspólnoty z Bogiem, jest osobą z jej god-
nością. Obecna od momentu poczęcia dusza duchowa to 
nieśmiertelna cząstka człowieka.  
    W dzieje ludzkości wpisany został upadek pierwszych 
ludzi, jednak tam, gdzie wzmaga się grzech, tam obficiej 
rozlewa się łaska Boża, a ta „szczęśliwa wina” (z Wigilii 
Paschalnej) zostaje zgładzona przez Zbawiciela. 
    O. Zygmunt Perz przedstawił też sylwetkę nowego me-
tropolity warszawskiego abp. Stanisława Wielgusa, którego 
ideę katechizacji dorosłych realizują nasze spotkania. 
    Na zakończenie cała grupa podzieliła się opłatkiem i 
złożyła sobie życzenia obfitości łask Bożych w naszym 
życiu. 

Alicja Gronau-Osińska 
 
♦ 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
Szanowni Wieloletni Członkowie Klubu!!! 
Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie opłat-
kowe, które odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia 2007 
roku, o godzinie 16.00 w siedzibie KIK-u przy ul. Oboźnej 
7 lok. 55 (windą na 3 piętro). 
    Spotkanie opłatkowe dla Wieloletnich Członków Klubu 
jest okazją do złożenia sobie życzeń Bożonarodzeniowych 
i Noworocznych. Będzie to spotkanie dawnych znajomych 
i przyjaciół, z którymi od wielu lat tworzą Państwo klubo-
we środowisko. Spotkanie opłatkowe przygotuje dla Pań-
stwa grupa „SAAMI” Sekcji Rodzin KIK.  
    Wspólnie podzielimy się opłatkiem, zaśpiewamy kolędy, 
spróbujemy dobrych ciast i wypijemy ciepłą herbatę. Posta-
ramy się również czymś miłym i sympatycznym Państwa 
zaskoczyć. Serdecznie zapraszamy! 
    W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej i grupy „Saami”  

Jakub Kiersnowski 
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SEKCJI POLSKO-NIEMIECKIEJ 
W dniu 8 grudnia odbyło się spotkanie z redaktorką książki 
"Wypędzeni ze Wschodu", p. Renate Stoessinger. Na 
książkę złożyły się wybrane w wyniku konkursu prace 
ludzi (Polaków i Niemców), którzy jako małe dzieci prze-
żyli wypędzenie z rodzinnych stron. Konkurs na wspo-
mnienia "świadków historii" ogłosił Ośrodek Karta w 1998 
roku. O historii tego konkursu opowiedział nam współpra-
cownik Ośrodka, p. Tomasz Kurtz. 

Anna Grzegorczyk 
 
♦ 
 

RELIGIJNA MAPA EUROPY 
Spotkanie będzie poświęcone nowej rzeczywistości, w 
jakiej znajdzie się Unia Europejska po przystąpieniu do 
niej Rumuni i Bułgarii. Zastanowimy się również i podys-
kutujemy na temat wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI 
w Turcji. Jakie znaczenie dla Unii Europejskiej może mieć 
obecność w jej strukturach tych państw? Jak ewentualny 
akces Turcji mógłby wpłynąć na tożsamość Europy?  

Jakub Kiersnowski 
 
♦ 
 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
W styczniu nasze nabożeństwo poniedziałkowe dnia 
ósmego, a nie w Nowy Rok, ale po staremu godzina 19.00 
i świątynia luterańska przy ul. Puławskiej 2a.  
    Natomiast nowość jest taka, że wystąpi Tomasz Żółtko, 
pieśniarz religijny z Polskiego Kościoła Chrześcijan Bapty-
stów. Będzie śpiewał, grał i przemawiał ekumenicznie! 

Jan Turnau 
 
♦ 
 

KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY 
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 

5 grudnia nasza Sekcja spotkała się z p. Agnieszką Ostrow-
ską z Fundacji „Wolna Białoruś”, która opowiedziała nam 
o działaniach na rzecz młodzieży na Białorusi, dla której 
organizowane są w Warszawie weekendowe warsztaty 
poświęcone kształtowaniu postaw i działań obywatelskich 
w szerokim ujęciu. 
    Tradycyjnie opiekujemy się rodziną Kaczmarków z Ka-
zachstanu. 
    Przygotowujemy się do intensywniejszej współpracy z 
Klubem Inteligencji Katolickiej w Mohylewie (Białoruś), z 
którym już od pewnego czasu utrzymujemy kontakty. Nasi 
białoruscy koledzy chcieliby podjąć pracę intelektualną 
dotyczącą (na razie) dwóch głównych tematów: historii 
najnowszej, zwłaszcza historii II wojny światowej oraz 
historii Vaticanum II i Kościoła po Soborze. Zwracamy się 
do wszystkich członków naszego Klubu o wsparcie w po-
staci publikacji, książek, albumów, map itp., które można 
wykorzystać przy opracowaniu materiałów szkoleniowych. 
    Sekcja planuje w najbliższym czasie zaproszenie przed-
stawicieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Mohylewie w 
celu omówienia szczegółów tego przedsięwzięcia. 

Wanda Siwek  
 

KOMUNIKAT  
SEKCJI ESPERANTO 

W kolejną rocznicę urodzin twórcy języka esperanto człon-
kowie Sekcji nawiedzili grób Ludwika Zamenhofa na 
Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej. 
    Doroczne spotkanie opłatkowe członków Sekcji i śro-
dowiska katolików esperantystów, które odbędzie się w 
sobotę, 20 stycznia 2007 roku, rozpocznie się Mszą Świę-
tą o godz. 15.00 w kaplicy sióstr przy ul. Sewerynów 8 w 
Warszawie.  
    W trakcie spotkania przewiduje się kolędowanie, prezen-
tację nowej płyty z kolędami w języku esperanto oraz 
zwiedzanie wystawy „Esperanto w służbie Kościoła”. 

Bohdan Wasilewski 
 
♦ 
 

KOMUNIKAT FUNDACJI 
im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA 

W imieniu naszych rodaków na Wschodzie, pozostałych po 
II wojnie światowej poza granicami Ojczyzny na skutek 
manipulacji granicznych tzw. zwycięskich mocarstw, skła-
dam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim przyjaciołom i 
darczyńcom, którzy w czasie bożonarodzeniowej zbiórki 
okazali hojność przekazując pomoc na najpilniejsze po-
trzeby Kościoła i rodaków na Wschodzie.  
 
Jednocześnie ponawiam zaproszenie, zamieszczone już w 
grudniowym Informatorze KIK, na tradycyjne spotkanie 
opłatkowe w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy 
ul. Tamka 4a, w dniu 4 stycznia o godz. 17.00. 
 
Z istotniejszych działań Fundacji w ostatnim okresie na 
uwagę zasługują m. in. następujące:  
 

• Wikariatowi Kongregacji Marianów pod patrona-
tem św. św. Cyryla i Metodego w Czechach i na Słowacji 
w Brumov-Bylnice przekazano kasety DVD „Jan Paweł II” 
oraz egzemplarze „Dziennika” Siostry Faustyny Kowal-
skiej w języku słowackim. 

 
• Ks. Cezaremu Michowi, proboszczowi parafii w 

Skidlu, w diecezji grodzieńskiej na Białorusi, przekazano 
wydawnictwa albumowe: „Dekalog dla Polaków – czas na 
odrobienie lekcji Jana Pawła II, której kiedyś nie chcieliś-
my słuchać”, „Benedykt XVI w Polsce śladami Jana Paw-
ła II – trwajcie mocni w wierze”, kalendarze ścienne na 
2007 rok oraz kasety historyczne. 

 
• Siostrom Eucharystkom w Karagandzie (Kazach-

stan), opiekującym się bezdomnymi dziećmi, przekazano 
pomoc finansową i kasety Telewizji Watykańskiej „Jan 
Paweł II, który tworzył historię” ( na DVD). 

 
• Ks. Sergiuszowi J. Gajkowi, archimandrycie w Or-

szy, przekazano świece i olej do świec, świeczki procesyj-
ne, leki, odzież i obuwie męskie.  

 
• Szkołom polskim w Taboryszkach, Miednikach i 

Rakańcach na Wileńszczyźnie zakupiono i przesłano 14 
tablic do nauki do nauki jęz. polskiego, matematyki, biolo-
gii i geografii. 

Ryszard Buch 
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