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Szanowni Państwo, 

Oto wraz z wiosną witamy nowego 
Pasterza archidiecezji warszawskiej. 
Oto wreszcie koniec trudnego 
procesu, który trwa juŜ bardzo długo. 
Chyba nikt nie podejrzewał, Ŝe 
następstwo kard. Józefa Glempa 
będzie tak złoŜoną i burzliwą kwestią, 
na którą duŜy cień połoŜyła przeszłość 
oraz nieumiejętność jej właściwego 
wysłowienia. 
 

Przeszłość wraca w przestrzeni 
publicznej za sprawą uchwalonej 
nowej ustawy lustracyjnej. 
NiezaleŜnie od poglądów na temat 
samej idei lustracji, ustawa ta budzi 
chyba słusznie niezwykle duŜe emocje 
i wątpliwości. Jedną z podstaw 
porządku prawnego jest zasada, Ŝe nie 
moŜna nikogo zmusić, by świadczył 
przeciwko sobie. W wypadku tej 
ustawy trudno dopatrzyć się 
zachowania tej – i być moŜe innych – 
zasad prawnych. Co zadecyduje 
Trybunał Konstytucyjny – w chwili 
pisania tej kolumny nie wiem. 
Chcemy jednak na te tematy 
porozmawiać. Zapraszamy na 
spotkanie poświęcone lustracji w 
najbardziej aktualnym wydaniu.  
 

W imieniu Zarządu Klubu składam 
wszystkim Ŝyczenia dobrych świąt 
Wielkiej Nocy.  

Piotr M. A. Cywiński 
 

22.04. niedziela, godz. 9.30 
 

Msza św. klubowa 
 

w kościele św. Marcina 
 

abp Kazimierz Nycz 
metropolita warszawski 

 

będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi homilię 
 

ul. Piwna 9/11 
 

23.04. poniedziałek, godz. 19.00 
 

„LUSTRACJA 2007 ...” 
w kontekście nowej ustawy lustracyjnej 

 

W debacie udział wezmą 
 

Katarzyna Kolenda-Zaleska 
publicystka „Tygodnika Powszechnego” i „Przekroju”,  

redaktor TVN24 i radia TOK FM 
 

Andrzej Rzepliński 
prawnik, profesor UW, sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,  

ekspert ONZ, Rady Europy i OBWE 
 

Krzysztof Skowroński 
dziennikarz, dyrektor Programu III Polskiego Radia „Trójki” 

 

Paweł Śpiewak 
socjolog, historyk idei, profesor UW,  
publicysta, poseł na Sejm V kadencji 

 
Spotkanie współorganizowane z ZSS UW 

odbędzie się w Auli dawnego BUW-u 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
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♦  POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE  ♦ 

03.04. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Nowy Testament  
dr Stanisława Grabska 

05 – 06 – 07 
czwartek – sobota 

Kościół  Świętego 
Marcina 

T R I D U U M   P A S C H A L N E – Klub nieczynny 

Czwartek, godz. 17.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
Piątek, godz. 15.00 – Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa  
Sobota, godz. 22.00 – NaboŜeństwo Wigilii Paschalnej sprawowane w Świętą Noc Zmartwychwstania 

12.04. czwartek 
godz. 17.00 

Spotkanie Sekcji Kulturalno-Turystycznej 
Zaprasza Halina Truss-Uziembło 

15.04. niedziela 
godz. 11.45  

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu  
Zaprasza Sekcja Emaus 

16.04. poniedziałek 
godz. 17.30 

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

17.04. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Stary Testament  
dr Stanisława Grabska  

19.04. czwartek 
godz. 18.00 

Debata wokół polityki rodzinnej z udziałem polityków, naukowców i organizacji  
pozarządowych wobec ogłoszenia ''Projektu polityki rodzinnej rządu Jarosława Kaczyńskiego''  
Prowadzenie – Marcin Przeciszewski – redaktor naczelny KAI (siedziba KIK, ul. Oboźna 7/55) 

22.04. niedziela 
godz. 9.30 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA w ko ściele św. Marcina (I strona) 
pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego 
Oprawę Mszy Świętej przygotuje Sekcja Współpracy z Polakami na Wschodzie 

23.04. poniedziałek 
godz. 19.00 

„LUSTRACJA 2007 ...” w kontekście nowej ustawy lustracyjnej (I strona) 
W debacie udział wezmą: red. Katarzyna Kolenda-Zaleska, prof. Andrzej Rzepliński,  
red. Krzysztof Skowroński, prof. Paweł Śpiewak 

24.04. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Nowy Testament 
dr Stanisława Grabska 

26.04. czwartek 
godz. 17.30 

Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina 
Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka 

27.04. piątek 
godz. 17.30 

Promocja ksiąŜki „Wyp ędzeni ze Wschodu”,  
wydanej przez wyd. „Borussia” i zredagowanej przez R. Trabę i R. Stoessinger. 
Podczas spotkania – dyskusja o tym, czy ksiąŜka moŜe przyczynić się do lepszego porozumienia 
Polaków i Niemców. 

Zaprasza Sekcja Polsko-Niemiecka 

29.04. niedziela 
godz. 10.15 

Czytanie Ewangelii wg św. Marka, rozdz. 16 
Kard. Stanisław Dziwisz – „Świadectwo”  Zaprasza Sekcja Ewangelijna 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Chrystus Zbawiciel – Rio de Janeiro 

Wielkopostne postanowienia i Dzień Zmartwychwstania umacniają nas w drodze do świętości, do Ŝycia w radości i przyjaźni z 
drugim człowiekiem. W imieniu Zarządu Klubu składam wszystkim Ŝyczenia głębokiego i czystego przeŜywania chwil Wielkiej 
Nocy oraz błogosławieństwa Zmartwychwstałego dla Waszych rodzin. 

Jakub Kiersnowski, Sekretarz Klubu 
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♦  KOMUNIKATY I KOMENTARZE   ♦ 

 

AUTORYTETY BARTOSZEWSKIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorama spotkania z prof. Władysławem Bartoszewskim 
Fot. Jakub Michałowski 

 

Takiego oblęŜenia nowego audytorium w starym gmachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej chyba jeszcze nie było: na 
spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim, 
zorganizowane przez KIK i Samorząd Studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego, przybyło tak duŜo osób, Ŝe 
znaczna ich część musiała pozostać na zewnątrz, a z powodu 
braku nagłośnienia po prostu zrezygnować z uczestnictwa. 
Szczęśliwcom, którym udało się wcisnąć do wypełnionej do 
granic moŜliwości auli, półtoragodzinne wystąpienie prof. 
Bartoszewskiego pozwoliło nie tylko nie odczuć trudu stania 
pod ścianą lub niewygody siedzenia na podłodze, ale przede 
wszystkim wsłuchać się w fascynującą, błyskotliwą, barwną i 
przepełnioną mądrością refleksję nad drogą Ŝyciową 
osiemdziesięciopięcioletniego Człowieka, która pokazuje, Ŝe 
nawet w najtrudniejszych sytuacjach i czasach moŜna i „warto 
być przyzwoitym”.  
     Jakie autorytety kształtowały Władysława 
Bartoszewskiego? Ojciec – bankowiec, który często 
powtarzał: „…bądź uczciwy, nie kłam, choć nie musisz 
mówić wszystkiego wszystkim,… nigdy i niczego 
lekkomyślnie nie podpisuj”. Dobrzy nauczyciele – prelegent 
wspominał m.in. dyrektora swego gimnazjum ks. Romana 
Archutowskiego, kiedyś po prostu „dyra”, a dziś męczennika 
wyniesionego na ołtarze przez Jana Pawła II w 1999 r., czy teŜ 
nauczyciela matematyki Witolda Sosnowskiego, który tak 
bardzo był pochłonięty swym powołaniem pedagoga, Ŝe nawet 
podczas przypadkowego spotkania w trakcie katorŜniczej 
pracy w obozie w Oświęcimiu nie omieszkał spytać: „…czy ty 
nie mogłeś się tej matematyki nauczyć, czy nie chciałeś?” 
Pisarka Zofia Kossak, której w czasie okupacji był 
sekretarzem, i której zawdzięcza m.in. włączenie do akcji 
pomocy śydom. Środowisko „Tygodnika Powszechnego”, a 
przede wszystkim Jerzy Turowicz i ks. Andrzej Bardecki. 
Ksiądz Jan Zieja i oczywiście bp Karol Wojtyła – Jan Paweł 
II. Profesor Bartoszewski mówił takŜe o towarzyszach z cel 
więziennych, w których zawsze i w kaŜdym potrafił dostrzec 
niezbywalną godność osoby ludzkiej.  
     Odpowiadając na głosy z sali Władysław Bartoszewski z 
całą mocą podkreślił, Ŝe w jego bogatym dorobku pisarskim 
nie ma ani jednego zdania, którego musiałby się dziś 
wstydzić. A na pytanie, jak wytłumaczyć i zrozumieć to, co 
się dziś w Polsce dzieje, Profesor na chwilę zamilkł (sic!), by 
po głębokim zastanowieniu powiedzieć po prostu „nie wiem”! 
     Dwugodzinne spotkanie z Władysławem Bartoszewskim 
pokazało, Ŝe jego „Ŝyciowe wybory”, jak sformułowano w 
temacie, to (posługując się słowami Andrzeja Friszke) „siła i 
stałość przekonań, niezłomność charakteru, Ŝelazne zasady 
postępowania w stosunkach międzyludzkich, trwałość 
zainteresowań, niezmienność hierarchii wartości, autentyczna 

pasja Ŝycia pojmowanego jako tworzenie”. Długa owacja i 
gromkie „Sto lat” na zakończenie spotkania wydają się 
dowodzić akceptacji tych wartości i takiej postawy. 

Krzysztof Ziołkowski 
 

♦ 
 

Plik dźwiękowy z nagraniem wykładu  
prof. Władysława Bartoszewskiego 

"Autorytety Bartoszewskiego – moje Ŝyciowe wybory"  
jest dostępny na stronie Klubu www.kik.waw.pl. Zapraszamy! 

 

♦ 
 

W poniedziałek, 19 marca, udało mi się wejść na wykład 
Profesora Bartoszewskiego do auli starego BUW-u. „Udało 
się” to właściwe słowo, gdyŜ ilość ludzi, którzy chcieli 
wysłuchać Profesora przeszła moje oczekiwania. To 
wspaniałe, jak wielu młodych tam przyszło, w jakim 
skupieniu słuchali jego słów, jak Ŝywo reagowali na to, co 
mówił. Podczas tego spotkania wydawało mi się, Ŝe bariera 
międzypokoleniowa nie istnieje. śe ta młodzieŜ czerpie 
bezpośrednio ze słów Profesora siłę, Ŝe zadaje pytania i 
naprawdę oczekuje na nie odpowiedzi. 
     Zabrałam ze sobą mojego trzynastoletniego syna, który 
słuchał z wypiekami na twarzy, ogromnie skoncentrowany i, 
mam wraŜenie, wzruszony. Po wyjściu powiedział: „mamo, 
jaki to cudowny człowiek”. Tak, właśnie po to go tam 
zabrałam. Po to, Ŝeby usłyszeć od mojego dziecka takie 
zdanie. Po to, aby pomóc mu w poszukiwaniu jego własnych 
autorytetów.  
     Ale i na mnie spotkanie to wywarło nieoczekiwane 
wraŜenie. Dawno nie zdarzyło mi się kogoś tak słuchać: całą 
sobą, starając się nie zgubić ani jednego słowa.  
     Chciałabym przypomnieć tutaj sprawę odpowiedzialności 
nauczyciela za ucznia, o której Profesor wspominał w 
pierwszej części swojego wykładu. Opowiedział o spotkaniu 
na placu apelowym w Auschwitz, gdzie jego nauczyciel 
matematyki, w obliczu śmierci, zadał mu pytanie dotyczące 
nauki w liceum. Ogromnie wzruszyło mnie to świadectwo! 
Ogarnęła mnie trudna do wytłumaczenia tęsknota za takim 
podejściem do zawodu, za ludźmi w pełni zaangaŜowanymi w 
słuszną sprawę, w swoje powołanie… Tęsknota za 
autorytetem, którego w moim szkolnym Ŝyciu nie udało mi się 
spotkać. I wielkie pragnienie, aby udało się to moim dzieciom. 
     Ogromne wraŜenie wywarła na mnie takŜe opowieść o 
spowiedzi u księdza Jana Ziei. Mało kto dzisiaj w ogóle mówi 
o przystępowaniu do tego sakramentu. Profesor Bartoszewski 
dał świadectwo swojego katolicyzmu: katolicyzmu 
świadomego i przemyślanego. Powiedział do czego go ten 
katolicyzm zobowiązuje: do refleksji nad sobą samym, do 
czynienia dobra, do przebaczenia, do szacunku dla innych, do 
miłości bliźniego, nawet największego wroga. JakŜe waŜne to 
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były słowa w dzisiejszych czasach, gdy katolikami nazywają 
się ludzie pałający nienawiścią. Bardzo waŜne dla mnie, bo 
mnie po prostu uspokoiły. 
     Profesor Bartoszewski, pytany przez młodzieŜ na końcu 
spotkania o sprawy polityczne, nikogo nie skrytykował, o 
nikim nie powiedział źle. To chyba największa nauka: mieć 
inne poglądy, a nikogo nie obraŜać. Nikogo teŜ nie pouczać. 
Nikomu niczego nie narzucać i „nie wiedzieć lepiej”. Mówić z 
szacunkiem i miłością o własnym kraju.  
     Odkąd mam dzieci, stale powraca do mnie myśl o 
pokazywaniu im osób godnych naśladowania, autorytetów – 
czyli ludzi, których kaŜde słowo znajduje pokrycie w ich 
uczynkach, w ich Ŝyciu. Taką osobą był oczywiście Jan Paweł 
II, którego nauka stale obecna jest w moich myślach. Taką 
osobą jest takŜe Władysław Bartoszewski, który nie 
wypowiada ani jednego fałszywego zdania, który, jak sam 
powiedział, nie wstydzi się niczego co w Ŝyciu powiedział i 
napisał.  
     Jestem ogromnie szczęśliwa, Ŝe dane mi było, wspólnie z 
moim synem, uczestniczyć w tym spotkaniu. 

Katarzyna Zakroczymska 
Sekcja Rodzin KIK 

 

♦ 
 

Plik dźwiękowy z nagraniem wykładu  
prof. Władysława Bartoszewskiego 

"Autorytety Bartoszewskiego – moje Ŝyciowe wybory"  
jest dostępny na stronie Klubu www.kik.waw.pl. Zapraszamy! 

 

♦ 
 

Profesor Bartoszewski w auli starego BUW-u – o tym się 
mówiło! Dwa tygodnie przed prelekcją róŜni moi znajomi z 
wielu kręgów co o tym rusz wspominali. „Poniedziałek 
wieczór! Profesor! Trzeba być!” Świadom zainteresowania 
oraz pewnego poruszenia tym zdarzeniem postanowiłem 
„zerwać się” z ostatniego wykładu, aby przyjść wcześniej! 
     Zatem juŜ o godz. 18.00 (rozpoczynało się o 18.30) 
weszliśmy ze znajomymi do starego BUW-u i to co 
zobaczyłem przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ludzi 
było tak wiele, Ŝe przez chwilę bałem się, Ŝe nie wejdziemy. 
Po półgodzinnym oczekiwaniu otworzono drzwi do Auli i 
zostaliśmy porwani przez tłum pragnący… No właśnie, czego 
pragnący? Profesor Bartoszewski to, sadzę, stuprocentowy 
Autorytet – osoba, która całym swoim bezkompromisowym 
Ŝyciem zawsze wybierała to, co uwaŜała za dobre dla Polski, 
dla innych ludzi, dla tych w potrzebie, za co wielokrotnie 
spotykały ją represje ze strony władz. A teraz ten Autorytet 
opowie nam o swoich autorytetach, o ludziach i ich postawach 
waŜnych w jego Ŝyciu, dzięki którym podejmował potem 
takie, a nie inne wybory. Temat był doskonały! Połowa 
chętnych się nie zmieściła, a w środku było pełno. Ludzie 
siedzieli na schodach, stali na samej górze, nawet umieścili się 
za profesorem.  
     Bartoszewski był genialny; jak zawsze, za pomocą wielu 
wspaniałych anegdot ze swojego Ŝycia, przekazał nam 
mnóstwo waŜnych słów i postaw, które kierowały jego 
wyborami i które sprawiły między innymi to, Ŝe jest teraz dla 
nas kimś waŜnym! Pewnym drogowskazem – jakim naleŜy 
„być”. Co pewien czas spontanicznie wybuchały salwy 
oklasków. Atmosfera, która towarzyszyła prelekcji, była 
niesamowicie sympatyczna i ciepła. Bartoszewski swoimi 
opowieściami wprowadził klimat niesłychanego 
zaangaŜowania słuchaczy, który umiał doskonale 
wykorzystywać do przekazania swoich myśli.  
     Cieszę się, Ŝe KIK zorganizował to tak trafione i potrzebne 
spotkanie, o czym świadczyła choćby frekwencja! Cieszę się 
równieŜ, Ŝe było ono otwarte, dzięki czemu mogła 
uczestniczyć w nim znakomita większość ludzi niezwiązanych 

z KIK-iem! Oby tak dalej, bo warto się otwierać. A na końcu 
bardzo się cieszę, Ŝe mogłem posłuchać Profesora 
Bartoszewskiego, który tak kocha przemawiać, co często 
podkreśla, a my tak kochamy go słuchać. Obyśmy tylko 
umieli wyciągnąć z tego słuchania wnioski. I Ŝeby to 
słuchanie nie pozostało tylko słuchaniem, o którym się szybko 
zapomina.  

Paweł Cywiński 
 

♦♦♦♦    

 
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  

w pokojowej sieci PAX CHRISTI 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Patriarcha M. Sabbah 
Pax Christi International, znana międzynarodowa organizacja, 
zaprosiła KIK do uczestniczenia w Pax Christi Global Peace 
Network. Struktura ta skupia kilkadziesiąt róŜnego rodzaju 
grup, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń kościelnych i 
instytucji rządowych, które starają się promować i 
podejmować działania mające na celu umacnianie pokoju, 
rozwiązywanie konfliktów, reagowanie na naruszanie praw 
człowieka. 
     JeŜeli aplikację KIK-u pozytywnie rozpatrzą władze Pax 
Christi, Klub otrzyma status Organizacji Partnerskiej. KIK 
będzie uczestniczył w róŜnego rodzaju konsultacjach, a 
przedstawiciele Klubu będą zapraszani na walne 
zgromadzenia Pax Christi. 
     Przypomnijmy, Ŝe KIK ściśle współpracował z Pax Christi, 
zwłaszcza w latach 70. i w czasie stanu wojennego. Wielu 
działaczy klubowych uczestniczyło lub nadal uczestniczy w 
działalności tej organizacji. 
     Pax Christi powstało w roku 1945, kiedy katolicy 
francuscy rozpoczęli proces pojednania i przebaczenia ze 
swoimi współbraćmi z Niemiec. Aktualnie Pax Christi jest 
obecne w ponad 30 krajach świata – naleŜą do niego 
organizacje skupiające dziesiątki tysięcy członków.  
     Prezydentem Pax Christi jest obecnie arcybiskup Michel 
Sabbah, patriarcha łaciński Jerozolimy, zaangaŜowany w 
pojednanie śydów i Palestyńczyków. 
     Warto wiedzieć, Ŝe laureatką pokojowej nagrody Pax 
Christi została w roku 1995 Janina Ochojska. 

Stanisław Latek 
 
♦♦♦♦    

 
KURS DZIENNIKARZA RADIOWEGO 

DLA BIAŁORUSINÓW 
Sekcja Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, 
we współpracy z WyŜszą Szkołą Dziennikarską im. Melchiora 
Wańkowicza w Warszawie, zorganizowała dwutygodniowy 
intensywny kurs dziennikarza radiowego dla absolwentów 
Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska na 
Białorusi. Honorowy patronat nad kursem objęła Ambasada 
Królestwa Niderlandów – Program Matra/Kap – główny 
sponsor projektu oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych, 
która równieŜ pokryła część wydatków. 
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W kursie wzięło udział 10 osób (uczniów i absolwentów 
Liceum im. Jakuba Kołasa). Kurs odbywał się w dniach od 22 
stycznia do 2 lutego 2007 roku. Uroczyste rozpoczęcie kursu 
miało miejsce 22 stycznia w siedzibie WSD. Przybyłych 
gości, uczestników kursu, wykładowców WSD, studentów i 
organizatorów przywitali: p.o. Rektora WSD dr Marek 
Kledzik, p. Katarzyna Kolman (Ambasada Holandii) oraz 
Marek Kielanowski (KIK).  
     W ciągu następnych dwóch tygodni uczestnicy kursu 
odbyli zajęcia z następujących przedmiotów: Rola i praca 
dziennikarza w radio cenzurowanym, podziemnym i wolnym; 
Obsługa sprzętu reporterskiego i radiowego; Ortofonia i 
dykcja; Praca z mikrofonem; Proste formy dziennikarskiego 
przekazu radiowego; Dokumentacja audycji; Budowanie 
radiowych serwisów informacyjnych; MontaŜ; Audycja 
dokumentalna; Sztuka rozmowy; ReportaŜ radiowy; Dyskusja 
i debata. 
     Zajęcia wzbogacone były o wizyty w Polskim Radiu, 
podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z pracą 
dziennikarzy radiowych, zobaczyć nagrywanie audycji, 
porozmawiać z dziennikarzami o ich pracy w radiu.  
     Kurs został zakończony konferencją ReportaŜ jako gatunek 
dziennikarski przygotowaną przez WyŜszą Szkołę 
Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, 
Fundację Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-
Wschodniej oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.  
     W czasie konferencji uczestnikom kursu wręczono 
dyplomy. Wszyscy absolwenci kursu otrzymali takŜe komplet 
materiałów szkoleniowych i zobowiązali się zdobytą wiedzę 
przekazać jak najszerszemu gronu przyjaciół we własnym 
kraju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Ostrowska wśród uczestników kursu 
Fot. Marek Kielanowski 

Poza programem merytorycznym kursanci zwiedzali 
Warszawę, uczestniczyli w uroczystościach obchodów 
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, a takŜe zwiedzili 
Muzeum Powstania Warszawskiego.  
     PoniewaŜ tego typu szkolenia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem młodzieŜy zza naszej wschodniej granicy, 
w najbliŜszym czasie planujemy zorganizować drugą część 
tego szkolenia – kurs dziennikarza prasowego, a być moŜe, 
jeśli będzie takie zapotrzebowanie, powtórzyć jeszcze raz kurs 
radiowy dla następnej grupy studentów. 
     Chcielibyśmy bardzo podziękować p. prof. Krzysztofowi 
Jabłonce – historykowi z Liceum Ogólnokształcącego w 
Łomiankach – za pomoc i udział w programie, a takŜe 
Agnieszce Ostrowskiej i Katarzynie Balasiewicz – 
wolontariuszkom z Inicjatywy Wolna Białoruś, bez których 
codziennej Ŝmudnej pracy projekt nie miałby szans 
powodzenia. 

Marek Kielanowski  
 

KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 
Dzień Skupienia w Laskach zgromadził w tym roku około 
pięćdziesięciorga rodziców. Ksiądz Andrzej mówił tym razem 
o duchowości, o zastanowieniu się nad sobą od tej strony. W 
gonitwie codziennych zajęć często zapominamy o rozmowie z 
Bogiem, nie znajdujemy na nią czasu. Nie zastanawiamy się 
nad tym, a moŜe nawet nie przychodzi nam do głowy, Ŝe taka 
chwila skupienia na modlitwie mogłaby nam pomóc w 
pokonywaniu problemów dnia codziennego. Słowa księdza 
Andrzeja wskazują nam tę moŜliwość i zachęcają do tego, 
abyśmy o niej nie zapominali. Dziękujemy za te mądre słowa, 
które rozjaśniają nasze myśli i pomagają w skupieniu się na 
tym, co dla nas najwaŜniejsze. 
     W niedzielę, 18 marca, odbył się VI Konkurs Teatralny 
organizowany wspólnie z Przymierzem Rodzin. Inicjatorem 
tych konkursów jest od lat Ola Brochocka 
(wiceprzewodnicząca SR), a w tym roku głównym 
organizatorem był Michał Ginter z Przymierza Rodzin. Do 
jury zaproszeni zostali: Magda Kiełczewska (Przymierze 
Rodzin), Piotr Bejnar-Bejnarowicz (Sekcja Rodzin) oraz aktor 
scen warszawskich, tata z naszej Sekcji, Andrzej Deskur, 
którego poproszono o przewodniczenie jury.  
     W Konkursie wzięły udział cztery grupy z Sekcji Rodzin i 
cztery grupy z Przymierza. W kategorii młodszych grup 
pierwsze miejsce uzyskała grupa Radamantysów (szef Jaś 
Strzelecki), prezentując z rozmachem fragment II części 
„Dziadów” Adama Mickiewicza, zaś grupa Inuitów (szefowa 
Gosia Wojdyga), uplasowała się na trzecim miejscu. W 
kategorii starszych grup pierwsze miejsce zdobyli Paladyni 
(szef Marcin Bielecki) wystawiając sztukę „Symfonia 
manipulacyjna A-moll na chór i partie solowe” autorstwa 14-
letniej Agnieszki Osińskiej – członka grupy, a trzecie 
Celtowie (szefowa Ania Borkowska). Jury przyznało teŜ 
pojedyncze wyróŜnienia dla wybitnie kreowanych ról. Dostało 
je wielu młodych aktorów. 
     Konkurs Teatralny jest zawsze wydarzeniem w Ŝyciu 
naszej Sekcji. Tym razem wyjątkowo udanym. 

Krystyna Sieroszewska 
 
♦♦♦♦    

 
SPOTKANIE 

RODZICÓW SEKCJI RODZIN 
Tradycyjnie, juŜ od kilku lat, zainteresowani problematyką 
wychowawczą klubowi rodzice spotykają się po naszej 
comiesięcznej Mszy Świętej w salce katechetycznej kościoła 
św. Marcina. Podczas ostatniego spotkania, 4 marca 2007, 
podjęliśmy temat wyjątkowo – jak się okazało – trudny i 
bardzo osobisty: „Kolejne dziecko – czy podołam?” 
     Własnym świadectwem podzielili się z nami nasi klubowi 
rodzice: Irena Bylicka i Piotr Konarski. Jako rodzice wielu 
dzieci musieli stawiać czoła osobliwym, nie bez złośliwej 
intencji zadawanym pytaniom w rodzaju: „Jak duŜy garnek 
zupy przygotowujesz?” Trudno było takie pytania odpierać 
zwłaszcza wtedy, gdy brakowało chleba. Ale słyszeli równieŜ 
pytania powaŜne: „Jak radzisz sobie ze stresem związanym z 
maturą kolejnego dziecka?” Przede wszystkim jednak, 
doświadczali ogromu miłości w swoich rodzinach, a takŜe 
Ŝyczliwości wielu napotkanych ludzi. 
     Podczas rozmowy pytano, czy gotowość do przyjęcia 
licznego potomstwa to pójście za powołaniem, otwarcie na 
BoŜy dar? A moŜe jest raczej tak, Ŝe odpowiedzialność za 
najbliŜszych wymaga planowania rodziny? 
     Zgodziliśmy się, Ŝe pytanie o gotowość do przyjęcia 
kolejnego dziecka Bóg kieruje do kaŜdego z nas osobiście.  
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A takŜe – Ŝe kaŜde dziecko jest darem miłości, którego 
odrzucić nie wolno. 
     Zapraszamy na następne spotkanie w dniu 6 maja 2007, 
na temat: „MałŜeństwo – gdy z domu odchodzą dzieci”.  

Rafał Lipiński 
 
♦♦♦♦    

 
AKCJA „MAGAZYN 2007” 

Uff, nareszcie udało się!!! Nasz klubowy majątek znalazł 
suchy kąt w przeciwlotniczym schronie na terenie Instytutu 
Łączności. Miejsce to, na bardzo korzystnych warunkach, 
udostępnił nam nasz klubowy kolega, a jednocześnie dyrektor 
Instytutu – pan Zbigniew Kądzielski. Serdecznie dziękujemy! 
     Dzięki mobilizacji Rodziców z prawie wszystkich grup 
Sekcji Rodzin i wielu wychowanków grup SR cała akcja 
odbyła się bardzo sprawnie. W ten sobotni poranek, 10 marca, 
jedna grupa pod „dowództwem” Kuby Kiersnowskiego 
opróŜniała stary magazyn dokonując niezbędnej selekcji i 
wypełniając ponad dwa kontenery śmieci. Sprzęty nadające 
się do dalszej eksploatacji pojechały dwiema pełnymi 
cięŜarówkami do Miedzeszyna. Tam oczekiwała druga równie 
sprawna brygada, pod „dowództwem” Marka 
Kielanowskiego, której zadaniem było ulokowanie ekwipunku 
w nowym miejscu. Szczególnie cenna była rola pani 
Magdaleny Majewskiej, która bardzo skrupulatnie liczyła 
sprzęt, a potem spisała cały nasz majątek.  
     W przeprowadzce wzięli udział, słuŜąc swoim czasem i 
zaangaŜowaniem: Tomasz “Misiak” Kiersnowski, Krzysztof 
Kiersnowski, Bartosz Bremer, Dariusz Karkosik, Piotr 
Karkosik, Dariusz Kalwarczyk, Grzegorz Sawicki, Grzegorz 
Wasiluk, Krzysztof Putra, Maciej Klimczyk, Marek Kornicki, 
Marek Rey, Mateusz Luft, Michał Wierzbowski, Michał 
Leszczyński, Paweł Cywiński, Piotr MęŜyński, Robert 
Sobociński, Tomasz Aleksandrowicz, Władysław Kowalski, 
Jerzy Sternicki, Piotr Marciński, Maurycy Szlenkier, Artur 
Gustowski, Jan “Paszczak” Gustowski, Adam Hornung, Paweł 
Nałęcz, Józef Czarnocki, Michał Hakenberg, Sławomir 
Charęza, Marcin Andrzejewski oraz pięcioletni Kajus 
Andrzejewski, który mimo swego wieku bardzo dzielnie 
pomagał nam w pakowaniu nowego magazynu. Wszystkim 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Jednocześnie 
przypominamy, Ŝe aktualne miejsce klubowego magazynu to: 
Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, Warszawa-Miedzeszyn. 

Marek Kielanowski, Jakub Kiersnowski 
 
♦♦♦♦    

 
SPOTKANIE W NAZARECIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droga KrzyŜowa w Nazarecie 
Fot. Andrzej Jaczewski 

Marcowe zajęcia zdominowała tematyka wielkopostna. 
Rozmawialiśmy z dziećmi o tym, co to znaczy pościć i w jaki 

sposób post moŜe być wielki. Doszliśmy do wniosku, Ŝe na 
drodze do nieba, jaką jest nasze Ŝycie, trzeba się wzmacniać 
modlitwą, a w okresie przygotowań do Wielkiej Nocy takŜe 
postem i miłosierną jałmuŜną dla potrzebujących. Głośno 
śpiewaliśmy: Ani brat mój, ani siostra, tylko, Panie, ja muszę 
więcej modlić się! 
     Podczas prac ręcznych dzieci wykonały drewniane 
krzyŜyki oraz pokolorowały obrazek wielkopostny: popatrzcie 
na naszą tablicę!  
     Po posiłku ruszyliśmy do 7 stacji Drogi KrzyŜowej ze 
śpiewem i rozwaŜaniami z ksiąŜeczki Patyki i patyczki ks. 
Jana Twardowskiego. Dzieci tworzyły Ŝywe obrazy 
wybranych stacji, z postaciami Matki BoŜej, św. Weroniki, 
Szymona Cyrenejczyka, Ŝołnierzy i ludu. Niektóre z nich 
takŜe odwaŜyły się dotknąć kłującej korony cierniowej! 
     Do domu dzieci wzięły obrazki korony cierniowej, na 
której domalują kwiatki za swoje dobre uczynki, a kolce za 
złe. Zobaczymy za miesiąc, jak uda się im dotrzymać 
wielkopostnych przyrzeczeń! 

Alicja Gronau-Osińska 
 
♦♦♦♦    

 
SEKCJA EMAUS 

Na spotkaniu formacyjnym z o. Z. Perzem omawialiśmy 
znaczenie Misterium Paschalnego na bazie Kompendium 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. W tym centralnym dla 
wiary chrześcijańskiej zagadnieniu dominuje dobrowolna 
ofiara Jezusa, w której uczestniczyć moŜe kaŜdy z nas, godząc 
się na swoje cierpienie, w ufności Bogu przyjmując swój los. 
     Zastanawialiśmy się takŜe nad rozróŜnieniem Jezusowej 
ofiary: poniesionej za wszystkich czy za wielu? Bóg pragnie 
zbawienia wszystkich, ale szanując wolność człowieka nie 
zmusza go do zbawienia. Trzeba umieć dać się kochać i 
zbawiać nie przez swoje zasługi, ale dzięki zawierzeniu Bogu. 

Alicja Gronau-Osińska 
 
♦♦♦♦    

 
SEKCJA WIGIERSKA 

W marcu, jak co roku, przypada rocznica śmierci Wuja 
Ludwika Kastory. W tym roku, w czwartą niedzielę miesiąca 
spotykamy się na Mszy św. w kościele św. Marcina, podczas 
której będziemy się modlić równieŜ w Jego intencji. Choć 
kaŜdy z nas, jego wychowanków, nosi w sobie własne 
wspomnienie Wuja, to postaramy się przypomnieć sobie to, 
czego nas nauczył i co nam pokazał.  
     Obozy Wuja Ludwika zawsze róŜniły się od obozów 
pozostałych grup KIK-owskich. Przede wszystkim na obozy 
jeździły w duŜej mierze te osoby, którym ideały KIK-u były 
bliskie, ale z róŜnych przyczyn nie były one skupione w 
grupach Sekcji Rodzin. Wuj kaŜdego, nawet tych o 
najtrudniejszym charakterze, brał pod swoje skrzydła i 
przygarniał na te trzy tygodnie. Zawsze zadaję sobie pytanie, 
co powoduje, Ŝe pamięć o Wuju jest w nas tak silna. MoŜna 
by wiele pisać, ale na pewno umiał on trafić do młodzieŜy w 
sposób naturalny, nie wymuszony narzuconymi z góry 
nakazami, trafić swoją postawą i tym wszystkim, co 
powodowało, Ŝe nawet najbardziej niepokorni chylili czoła 
przed jego osobowością.  
     Będziemy go wspominali jako wspaniałego człowieka, 
umiejącego skierować nasze myśli ku Bogu, który świadectwo 
swojego oddania drugiemu człowiekowi okazywał na kaŜdym 
kroku. Na pewno nauczył nas podawania ręki drugiemu 
człowiekowi w potrzebie, nigdy nie przeszedł obojętnie obok 
potrzebującego pomocy. Na pewno na zawsze zapamiętamy 
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lekcje tolerancji dla inności, tolerancji, która kazała nam 
patrzeć na drugiego człowieka przez pryzmat jego 
człowieczeństwa, a nie cech fizycznych. Jak to jest trudne, 
obecna kadra nie raz się przekonywała podczas 
kontynuowania obozów. Dla wszystkich miał zawsze czas, o 
kaŜdym wiedział wiele, a znajomość kilkudziesięciu 
dzieciaków z imienia i nazwiska równieŜ była nie lada 
osiągnięciem. I przede wszystkim zaraził nas miłością do 
Wigier. To właśnie ta miłość powoduje, Ŝe kaŜdego roku 
zbieramy się w sobie i jedziemy na Cimochowiznę. Cieszy 
nas, Ŝe mimo śmierci Wuja ta tradycja jest kontynuowana. 
     Dwa lata po śmierci Wuja mało brakowało, a zostałaby ona 
przerwana. Wtedy to właśnie Karolina Bielecka rzuciła 
pomysł zorganizowania obozu i, jak pamiętam, był to jedyny 
dwutygodniowy obóz w całej historii wyjazdów na 
Suwalszczyznę (zwykle wyjeŜdŜamy na trzy tygodnie). To 
grono ludzi, na których Wuj wywarł taki pozytywny wpływ, 
zorganizowało się w Sekcję Wigierską. Choć niektórzy z nas 
dorośli, to jednak potrafiliśmy wychować nową kadrę, która 
od zeszłego roku przejęła stery w sekcji (oczywiście pod 
naszym czujnym okiem). Pamiętam, Ŝe niektórzy z nich 
przyjechali na obóz jako dziesięciolatki – w nich równieŜ tkwi 
to wszystko, co Wuj nam przekazał. 
     W tym roku chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w 
obozie równieŜ osoby spoza Sekcji Rodzin. ZaleŜy nam na 
kontakcie z Klubami w innych miastach.   
     Chcielibyśmy prosić równieŜ o kontakt wszystkie osoby, 
które jeździły nad Wigry z Wujem, gdyŜ solennie sobie 
obiecaliśmy, Ŝe w końcu spiszemy wspomnienia z naszych 
wyjazdów.  
     Zapraszamy takŜe wszystkich, którzy chcą brać udział w 
Ŝyciu sekcji, jak i być moŜe chcieliby wysłać swoje dzieci nad 
Wigry, aby odwiedzili nas na Cimochowiźnie podczas trwania 
obozu. Natomiast te osoby, które nie ukończyły jeszcze lat 18, 
a mają skończone lat 8, zapraszamy do wzięcia udziału w 
obozie. 
     Wszelkie informacje znajdują się na naszej stronie 
internetowej www.kik-wigry.waw.pl, a do wszystkich 
zainteresowanych będziemy wysyłali w połowie kwietnia br. 
komunikat ze szczegółowymi informacjami. Na dzień 
dzisiejszy moŜemy powiedzieć jedynie tyle, Ŝe obóz zaczyna 
się dzień po zakończeniu roku szkolnego i będzie trwał, jak 
zwykle, przez trzy tygodnie na naszej kochanej 
Cimochowizmie. 
     We wszelkich sprawach organizacyjnych proszę 
kontaktujcie się z: Marcinem Kowalem Kowalczykiem 
kowalczyk-marcin@o2.pl, tel. 512 111 324 i Olą śółtowską 
olutek86@o2.pl tel.: 504 779 139. 

Marcin Kowal Kowalczyk 
 
♦♦♦♦    

 
KOMUNIKAT 

SEKCJI POLSKO-NIEMIECKIEJ 
16 marca, w dniu wizyty kanclerz Angeli Merkel na 
Uniwersytecie Warszawskim, gościli śmy w Klubie państwa 
Marynę i Michała Czaplińskich, współzałoŜycieli Fundacji 
KrzyŜowa dla Porozumienia Europejskiego, oraz panią Annę 
Michalak-Pawłowską od dziesięciu lat pracującą dla 
Międzynarodowego Domu Spotkań MłodzieŜy w KrzyŜowej i 
członka Rady Nadzorczej Fundacji. 
     Pani Maryna opowiedziała nam niezwykle barwnie o 
rodzie von Moltke, Ŝyjącym w KrzyŜowej na Dolnym Śląsku 
w latach 1876-1945. Hrabia Helmut James von Moltke, 
zarządzający majątkiem przed wojną, nie był zwolennikiem 
Hitlera i mimo powołania go na eksperta prawnego 

naczelnego dowództwa Wehrmachtu, poprzez swoje biuro 
adwokackie wspierał śydów zmuszanych do wyzbywania się 
swoich majątków za bezcen.  
     Od 1933 rozpoczął budowanie sieci kontaktów z osobami 
widzącymi w nazizmie zagroŜenia dla Europy, ale przede 
wszystkim dla Niemiec (w tym czasie odbyło się ok. 300 
spotkań w Berlinie). W latach 1942-1943 organizował 
konspiracyjne spotkania Kręgu z KrzyŜowej (3 duŜe spotkania 
w KrzyŜowej). Krąg skupiał ludzi z róŜnych środowisk, 
równieŜ duchownych, którzy przeciwstawiali się nazizmowi i 
opracowywali plany odrodzonych Niemiec.  
     Duchowym fundamentem przyszłych Niemiec miały być 
wartości chrześcijańskie i wolnościowe. Hrabia von Moltke 
był prekursorem idei zjednoczonej Europy opartej na 
wspólnych zasadach i wartościach, których respektowanie 
pozwoliłoby zbudować trwały pokój w Europie. W styczniu 
1944 został aresztowany za ostrzeŜenie przyjaciela przed 
aresztowaniem, a po zamachu na Hitlera dokonanym przez 
Staufenberga, osądzony i stracony w styczniu 1945. Oprócz 
dokumentów wypracowanych przez Krąg z KrzyŜowej, które 
uratowała Ŝona Freya, pozostały po nim listy pisane do niej 
codziennie. Niesłychany dokument czasu i postawy 
chrześcijańskiej. 
     11 marca 2007 roku obchodzono w Berlinie 100-lecie 
urodzin Helmuta Jamesa von Moltke z udziałem kanclerz 
Angeli Merkel i Bronisława Geremka (opisał to red. Adam 
Krzemiński w GW z 10/11 i 12 marca). Polska część 
obchodów planowana jest na 21/22 kwietnia we Wrocławiu. 
    Pan Michał, obecnie wiceprzewodniczący Rady Fundacji, 
bardzo ciekawie wspominał początek roku 1989, kiedy jako 
członek KIK-u wrocławskiego, wraz ze swym ojcem, szukał 
polskiej mapy, na której byłaby KrzyŜowa koło Świdnicy. 
Udało się znaleźć ją na mapie z 1956 roku, na późniejszych 
została wymazana (ale pojawiła się inna KrzyŜowa, koło 
Legnicy). Następnie złoŜyli wizytę w majątku rodziny von 
Moltke, gdzie po wojnie mieścił się kombinat rolny. Znaleźli 
pałac mocno zniszczony, wymagający szybkiego remontu.  
Od marca 1989 roku wrocławski KIK zabiegał o KrzyŜową. 
W dniach 2-4 czerwca 1989 zorganizował we Wrocławiu 
pierwszą konferencję na temat Kręgu w KrzyŜowej pt.: 
„Chrześcijanin w społeczeństwie”. Jesienią 1989 roku Klub 
wrocławski współorganizuje (wraz z proboszczem tamtejszej 
parafii ks. Bolesławem KałuŜą) Mszę pojednania, w której 
uczestniczą kanclerz Helmuth Kohl i premier Tadeusz 
Mazowiecki.  
     Dzięki wsparciu wielu instytucji, organizacji i przyjaciół 
niemieckich zapadła decyzja, aby wykupić i wyremontować 
majątek z przeznaczeniem na ośrodek międzynarodowych 
spotkań młodzieŜowych. W maju 1990 pałac rodziny von 
Moltke został kupiony za symboliczną złotówkę, dzięki duŜej 
Ŝyczliwości władz regionalnych. Następnie trwał remont pod 
nadzorem konserwatora zabytków. W lipcu 1990 roku, na 
zaproszenie wrocławskiego KIK-u, wizytę w KrzyŜowej 
złoŜyła rodzina von Moltke, w obecności której uroczyście 
powołano Fundację. W tej chwili jest to piękny i nowoczesny 
ośrodek. 
     Pani Anna opowiedziała z wielką pasją o KrzyŜowej 
dzisiaj. Praca dla młodzieŜy i z młodzieŜą to najwaŜniejszy 
projekt realizowany przez Fundację w MDSM, czyli 
Międzynarodowym Domu Spotkań MłodzieŜy. Odbywają się 
tu róŜne warsztaty tematyczne: teatralne, muzyczne, sportowe 
i dziennikarskie na rzecz tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego.  
     Tradycją stało się coroczne Lato Artystyczne (ok. 200 
uczestników z całej Europy), w którym widzami są okoliczni 
mieszkańcy i wrocławianie. Zajęcia są przewidziane dla 
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uczestników w wieku 16-24 lat z Polski, Niemiec, Ukrainy i 
Białorusi. Więcej informacji – na stronie 
www.krzyzowa.org.pl. Nasi prelegenci mówili bardzo 
ciekawie i odpowiadali na nasze liczne pytania.  
     27 kwietnia 2007 o godz. 17.30 zapraszamy do KIK-u 
przy ul. Oboźnej na promocję ksiąŜki „Wypędzeni ze 
Wschodu” (wydanej przez wyd. „Borussia” i zredagowanej 
przez R. Trabę i R. Stoessinger) Chcemy podyskutować, czy 
ta ksiąŜka moŜe przyczynić się do lepszego porozumienia 
Polaków i Niemców?  

Halina Rudzka 
 
♦♦♦♦    

 
 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,  
Ŝe w dniu 25 marca zmarła w Warszawie 

Ś�P 

Wanda Siwek 

Członek zwyczajny Klubu Inteligencji Katolickiej  
w Warszawie, 

przewodnicząca Sekcji Współpracy  
z Katolikami na Wschodzie KIK 

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek  
szlachetnego serca, zawsze gotowa do pomocy potrzebującym 

i niezwykle sumiennie wykonująca podjęte zadania 

Łączymy się w bólu z rodziną Zmarłej 
Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 

 
♦♦♦♦    

 
KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY 

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE  
W dniach 16-19 marca członkowie Sekcji gościli dwie panie z 
jedynego działającego na Białorusi Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Mohylewie. Wizyta była kontynuacją 
nawiązanej wcześniejszej współpracy, która – miejmy 
nadzieję – będzie się dalej rozwijała. Wymieniliśmy swoje 
doświadczenia. Mohylewskiemu Klubowi potrzebna jest nasza 
pomoc w pracy samokształceniowej. W znacznej mierze 
dotyczy to poszerzania wiedzy religijnej, roli świeckich we 
współczesnym Kościele, poznawania zasad odnowy 
soborowej Kościoła i jego nauczania.  
     Członkowie naszego Klubu są zaproszeni na kolejny 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kościelnej „Mahutny 
BoŜe”, który w tym roku odbędzie się w dniach 12-21 lipca w 
kościele św. Stanisława w Mohylewie. 

Wanda Siwek 
 
♦♦♦♦    
 

KOMUNIKAT  
ZESPOŁU INDII 

Ze smutkiem pragniemy poinformować wszystkich przyjaciół 
o śmierci pani Janiny Rybickiej , naszej koleŜanki, bardzo 
oddanej sprawie najbiedniejszych i osamotnionych, członka 
KIK-u. Współpracowała z nami w Klubie przez 20 lat.  
     W ostatnich latach Ŝycia zmagała się z cięŜką chorobą i 
przebywała daleko poza Warszawą.  
     Będziemy wdzięczne za modlitwę w Jej intencji.  

Antonina Mroczko 

KOMUNIKAT  
SEKCJI ESPERANTO 

Informujemy, Ŝe od marca br. spotkania Sekcji rozpoczynają 
się w czwartki o godz. 15.00, czyli o godzinę wcześniej, i 
trwają do godz. 16.30. 
     Dnia 29 marca br. odbyło się tradycyjne spotkanie 
wielkanocne członków Sekcji i sympatyków esperanta. 
     Osoby zainteresowane majowym rekolekcyjnym 
spotkaniem w Józefowie u Braci Dolorystów prosimy o 
skontaktowanie się z Sekcją Esperanto w czasie dyŜurów w 
czwartki lub z kol. B. Wasilewskim – tel.: (0-22) 728 32 71 
lub 0-602 128 408. 

Bohdan Wasilewski 
Kierownik Sekcji 

 
♦♦♦♦    

 
KOMUNIKAT  

STARSZEGO EKUMENISTY 
W drugą rocznicę śmierci PapieŜa, w poniedziałek, 2 
kwietnia o godz. 19.00, Halina Bortnowska wygłosi homilię 
na naboŜeństwie ekumenicznym w świątyni luterańskiej przy 
ul. Puławskiej 2a. 

Jan Turnau 
 
♦♦♦♦    

 
KOMUNIKAT FUNDACJI 

im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA 
Wszystkim Przyjaciołom naszej Fundacji, a w szczególności 
Darczyńcom, składam serdeczne podziękowanie – tradycyjne 
Bóg zapłać – za okazaną pomoc, zwłaszcza pienięŜną, na 
najpilniejsze potrzeby Kościoła i naszych rodaków 
pozostawionych wbrew ich woli poza granicami naszego 
kraju. 

Utrzymującej się jeszcze polskiej szkole w Rostynianach na 
Wileńszczyźnie, poza okolicznościową pomocą świąteczną, 
przekazano zamówione przedmioty: krzyŜe do sal szkolnych, 
artykuły piśmienne, papier komputerowy, obuwie, odzieŜ, 
zabawki oraz ksiąŜki, w tym „Dekalog dla Polaków – czas na 
odrobienie lekcji, której kiedyś nie chcieliśmy słuchać’ oraz 
„Jan Paweł II – poza protokołem”. 

Ks. Archimandrycie Janowi S. Gałkowi, Wizytatorowi  
Apostolskiemu dla grekokatolików na Białorusi, przekazano 
świece, olej do świec, świeczki procesyjne, leki, odzieŜ, 
obuwie, filmy Telewizji Watykańskiej: „Jan Paweł II – papieŜ, 
który tworzył historię”, w czterech wersjach językowych, oraz 
„Ty jesteś Piotr – Klucze do Królestwa – od Jana Pawła II do 
Benedykta XVI”, a ponadto filmy Telewizji Polskiej z pobytu 
Benedykta XVI „Śladami Jana Pawła II”, jak równieŜ 
wydawnictwo albumowe „Dekalog dla Polaków”. 

Ks. Józefowi Pietuszko, proboszczowi parafii w Borysowie na 
Białorusi, przekazano olej do świec, świeczki procesyjne, 
słodycze, filmy Telewizji Watykańskiej „Jan Paweł II – 
papieŜ, który tworzył historię”, „Klucze do Królestwa” oraz 
„Dekalog dla Polaków”. 

Ks. Leonidowi Tkaczukowi, delegatowi biskupa na Krymie – 
proboszczowi parafii w Sewastopolu, dotychczasową pomoc 
materialną i rzeczową uzupełniono o wymienione wyŜej filmy 
Telewizji Watykańskiej, wydawnictwa albumowe „Benedykt 
XVI w Polsce…”, ponadto „Dekalog dla Polaków” i 
kalendarze papieskie. 

Ryszard Buch 


