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NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE  

w świątyni ewangelicko-reformowanej 

8 maja, al. Solidarności 74. Więcej informacji na s. 10 

 

SPOTKANIE EKUMENICZNE  
w kościele św. Marcina 

25 maja, g. 18.00, ul. Piwna 9/11.  

 

AMORIS LAETITIA 
Wspólne czytanie adhortacji papieża Franciszka 

25 maja, g. 19.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Zaprasza Sekcja Małżeńska. Więcej informacji na s. 9 

 

ODWAGA I POJEDNANIE 
Przesłanie Krzyżowej dla współczesnej Europy 

6 czerwca, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A  

Więcej informacji w następnym wydaniu Informatora KIK. 

 

PIK-KIK-NIK 
Spotkanie dla całej społeczności Klubu 

11 czerwca, Pola EliZulskie koło Falenicy 

W programie m.in. Msza święta, wspólne zdjęcie, gry i za-

bawy oraz „wspólny stół”.  

 

 

 
 
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

Wielkanoc za nami. Mam nadzieję, że wszyscy 

przeżyliśmy głęboko przygotowanie do Triduum 

Paschalnego i z radością świętowaliśmy Zmar-

twychwstanie Chrystusa. Ten czas Wielkiego Postu, 

a potem towarzyszenie Jezusowi w drodze na Kal-

warię, bezradne patrzenie na Jego śmierć, pustka 

Wielkiej Soboty i spotkanie Zmartwychwstałego w 

idącym obok nas bliźnim jest darem, który pomaga 

odnaleźć drogę do Boga w codzienności całego 

roku.  
 

Jeszcze w tym okresie świątecznym, w Święto Bo-

żego Miłosierdzia, odbyło się Walne Zebranie na-

szej wspólnoty. Ewangelia czytana na Mszy świętej 

poprzedzającej Zebranie opowiadała o św. Toma-

szu, który – chociaż nie potrafił uwierzyć w zmar-

twychwstanie Jezusa – trwał na czuwaniu razem z 

resztą uczniów. I dzięki temu trwaniu spotkał Je-

zusa i uwierzył. Ksiądz Andrzej uświadomił nam, że 

wspólnota ludzi wierzących, jeśli jest otwarta na 

tych, którzy wątpią lub dopiero poszukują wiary, 

taka wspólnota jest miejscem, w którym niewie-

rzący może spotkać Chrystusa. I – jak mówił nasz 

duszpasterz – Klub jest taką wspólnotą, która po-

maga odnaleźć Boga tym swoim członkom, którzy 

przeżywają trudności wiary. 
 

Na Zebraniu zostały przyjęte sprawozdania z dzia-

łalności Klubu: z radością możemy poinformować, 

że kredyt zaciągnięty na naszą siedzibę został cał-

kowicie spłacony!  
 

Życzę nam wszystkim dobrej pogody dla spacerów 

oraz pogody ducha, która pozwala dostrzec dobro 

w otaczającym nas świecie. 

Joanna Święcicka 
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI  

Sekcja Rodzin  
Karolina Bielecka-Komosa  

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 
16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 
Krystyna Sieroszewska PONIEDZIAŁEK 

po wcześniejszym 

umówieniu 
Sekcja Współpracy  

z Katolikami na Wschodzie 
Krystyna Engelking PONIEDZIAŁEK 11.00 – 13.00 

Sekcja  

Wschodnioeuropejska 
Katarzyna Materkowska ŚRODA 12.00 – 18.00 

Sekcja Emaus 

Spotkania w Nazarecie 
Alicja Gronau-Osińska 

DRUGA NIEDZIELA 

MIESIĄCA 

e: agronau@wp.pl 

t: 608-291-505 
 

 

 
 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
08.05. PONIEDZIAŁEK 

godzin 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74 
26.05 PIĄTEK 

godzina 16.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

14.05. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK 
18.05. CZWARTEK 

godzina 17.00 

SPOTKANIE FORMACYJNE Z O. Z. PERZEM SJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00  

Zaprasza Sekcja Emaus; Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 

21.05. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 

25.05. CZWARTEK 

godzina 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA  

Zaprasza ks. Andrzej Gałka 

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   

WTOREK 13.00-18.00  

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 12.00-16.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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WALNE ZEBRANIE KIK 
 

Szanowni Państwo! 

W niedzielę Miłosierdzia, 23 kwietnia 2017 r. w siedzibie 

Klubu odbyło się coroczne Walne Zebranie KIK. W zebraniu 

zgodnie ze statutem KIK uczestniczyli członkowie zwyczajni 

Klubu (§ 14 ust. 1). Walne Zebranie poprzedziła Msza święta, 

której przewodniczył ks. Andrzej Gałka. Po Mszy świętej ze-

brani wysłuchali wykładu prof. Marcina Matczaka, pracow-

nika naukowego Wydziału Prawa i Administracji UW pt. 

„Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 r.”.  

 Walne Zebranie zatwierdziło, przyjmując stosowną uchwałę, 

sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Klubu. 

Walne Zebranie przyjęło również uchwałę w sprawie nadania 

rondu u zbiegu ulic Kopernika i Świętokrzyskiej imienia Ta-

deusza Mazowieckiego.  Uchwała ta została przekazana Pre-

zydent Warszawy i Radzie Miasta. 

W czasie Walnego Zebrania członkowie Klubu zapoznali się 

z informacją na temat Fundacji „Dokładam się”, której KIK 

jest Fundatorem. Szczegółowe informacje na temat Fundacji 

znajdują się na załączonej do Informatora specjalnej 

wkładce. 

Powodem, dla którego rok sprawozdawczy 2016/2017 był 

wyjątkowy i z pewnością będzie dobrze zapamiętany, jest 

dokonana 31 marca 2017 roku spłata ostatniej raty kredytu 

zaciągniętego na potrzeby zakupu i adaptacji obecnej sie-

dziby Klubu przy ul. Freta 20/24A. Wspólnym wysiłkiem 

wszystkich członków Klubu, pomimo napotykanych na prze-

strzeni lat wielu trudności, udało się spłacić zaciągnięte zo-

bowiązanie. Tym samym od dnia 1 kwietnia 2017 roku 

wszyscy członkowie Klubu mogą zasłużenie cieszyć się w 

pełni własną siedzibą.  

W związku z tą historyczną chwilą Zarząd Klubu oraz zebrani 

na Walnym Zebraniu wyrazili specjalne podziękowania Pio-

trowi M.A. Cywińskiemu, byłemu prezesowi Klubu oraz 

Krzysztofowi Sawickiemu, skarbnikowi i Zofi (Dietl) Sawickiej 

jak i wszystkim członkom Zarządu Klubu kadencji 2004/2006 

oraz 2006/2008, których śmiała wizja, a następnie niestru-

dzona determinacja i żelazna konsekwencja przyczyniły się 

do pozyskania przez KIK dziś już w pełni własnej siedziby 

przy ul. Freta 20/24A. 
 

Wyciąg ze sprawozdania merytorycznego KIK:  

Zarząd Klubu: w roku sprawozdawczym z Zarządu KIK ustą-

piła Ewa Teleżyńska (16.03.2017) a do Zarządu kooptowana 

została Aleksandra Brochocka (20.03.2017). 

Komisja Rewizyjna: w roku sprawozdawczym z Komisji Re-

wizyjnej KIK ustąpili: Paweł Sawicki (16.03.2017) oraz Alek-

sandra Brochocka (20.03.2017).  

W roku sprawozdawczym nowymi Członkami Zwyczaj-

nymi zostali: Bartosz Balik, Marcin Bogusławski, Marta 

Chrząstowska, Maria Deskur, Barbara Engelking, Krystyna 

Heldwein, Małgorzata Kubik-Trojanowska, Katarzyna Ku-

charska-Hornung, Urszula Leszczyńska, Teresa Malczewska, 

Wojciech Mańkowski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Anna 

Siciarek, Michał Siciarek, Agata Strojnowska, Maria Środoń, 

Konstancja Święcicka, Marta Titaniec, Andrzej Wasiluk, Boh-

dan Wędrychowski, Julia Wygnańska i Antoni Zakroczymski.  
 

W roku sprawozdawczym 24.04.2016-23.04.2017: 

 W ramach obchodów 60-tej rocznicy, Klub zorgani-

zował szereg różnych wydarzeń. Do jednych z najważniej-

szych należało uchwalenie deklaracji tożsamościowej Klubu 

„Deklaracja Klubu Inteligencji Katolickiej” podczas Walnego 

Zebrania w kwietniu 2016 r. Kulminacyjnym punktem obcho-

dów 60-lecia Klubu był Wielopokoleniowy Charytatywny Bal 

KIK. Innymi elementami obchodów 60-lecia KIK-u były m.in.: 

Konferencja „Inteligencja katolicka: skąd przychodzimy? 

gdzie jesteśmy? dokąd zmierzamy?"; uroczysta Msza święta; 

zamknięcie Kapsuły Czasu; premiera filmu dokumentalnego 

„KLUB“. 

 Jak co roku odbyła się uroczystość wręczenia na-

grody „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów” przyznawana 

przez KIK zawsze 24 października każdego roku (dzień zało-

żenia KIK-u w 1956 r.). Laureatem nagrody w 2016 roku zo-

stał ks. prof. Tomáš Halík, czeski duszpasterz, teolog, filozof, 

psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myśli-

cieli katolickich.. Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Ho-

norowi KIK. 

 Najbardziej angażującą działalnością była praca 

Sekcji Klubowych. W sposób szczególny prace nad przygo-

towaniem licznych obozów, wyjazdów, szkoleń i rekolekcji. 

Praca na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, wsparcie dla 

środowisk pozarządowych na Białorusi i organizacja kolonii 

dla dzieci z Ukrainy. Znaczącym działaniem były również 

przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. W roku spra-

wozdawczym w Klubie prowadziło działalność 17 sekcji. 

 Klub zorganizował lub współorganizował kilkadzie-

siąt różnego rodzaju spotkań otwartych w formie: odczytów, 

dyskusji, wykładów, debat, prelekcji, projekcji filmów, kon-

certów, warsztatów, szkoleń, wycieczek. Rok sprawozdawczy 

był kolejnym rokiem działalności Funduszu Stypendialnego 

KIK. 

 W roku sprawozdawczym KIK współpracował z kil-

kudziesięcioma krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami 

i fundacjami podejmując wspólne działania na poziomie lo-

kalnym, krajowym i międzynarodowym. 

 Klub realizował kilkanaście bardzo różnorodnych 

projektów. 
 

Inne ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.: 

 20 kwietnia 2016 r., opublikowany został List otwarty 

do abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konfe-

rencji Episkopatu Polski. List poruszał kwestie nacjonalizmu 

w Kościele Katolickim List w imieniu Klubu podpisała Joanna 

Święcicka jako prezes, pod listem znalazły się również pod-

pisy 51 innych działaczy katolickich.  

 12 czerwca 2016 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-

NIK. W spotkaniu uczestniczyło około 500 osób.  
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 29 czerwca 2016 r. Zarząd Klubu wydał publiczne 

oświadczenie w sprawie relacji polsko-ukraińskich.  

 W lipcu 2016 roku członkowie Klubu uczestniczyli w 

przygotowaniach a następnie w samych Światowych Dniach 

Młodzieży.  

 W sierpniu 2016 roku po raz dwunasty gościliśmy w 

Polsce młodzież z Niezależnego Liceum im. Jakuba Kołasa 

w Mińsku.  

 We wrześniu 2016 roku w siedzibie Klubu odbyła się 

konferencja prasowa rozpoczynająca kampanię „Przekażmy 

sobie znak pokoju“. Kampania współorganizowana była 

przez: Kampanię Przeciw Homofobii, Grupę Polskich Chrze-

ścijan LGBTQ „Wiara i Tęcza”, Stowarzyszenie na rzecz Osób 

LGBT Tolerado oraz Pawła Dobrowolskiego. Patronatu me-

dialnego kampanii udzieliły redakcje katolickich pism: „Ty-

godnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi” oraz „Kontaktu”. 

W tym samym miesiącu przedstawiciele KIK-u, „Więzi” i 

„Kontaktu” spotkali się z kardynałem Kazimierzem Nyczem 

w celu przedstawienia warszawskiemu arcybiskupowi praw-

dziwych motywów stojących za udzieleniem patronatów 

medialnych Kampanii.  

 24 października 2016 r. w kościele św. Jacka na Sta-

rym Mieście odbyła się uroczysta Msza święta z okazji 60-

lecia Klubu, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, 

metropolita warszawski. Mszę świętą koncelebrowali rów-

nież bp Bronisław Dembowski, ks. Andrzej Gałka, ks. Grze-

gorz Michalczyk, ks. Andrzej Luter i ojcowie dominikanie: o. 

Mirosław Sander, o. Jacek Salij, o. Krzysztof Broszkowski, 

o. Adam Sulikowski i o. Zdzisław Górnicki. 

 24 października 2016 r. Laureatem XI edycji Nagrody 

„PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów” został ogłoszony ks. 

prof. Tomáš Halík.  

 24 października 2016 r. z okazji 60-lecia KIK w sie-

dzibie Klubu odbyła się premiera filmu dokumentalnego 

„Klub“ autorstwa Franciszka Łoskota, Zacharego Milonasa, 

Stanisława Kiliana i Olafa Dąbrowskiego.  

 28 października 2016 roku w siedzibie Klubu odbyła 

się debata: „Kościół wobec homoseksualizmu i osób homo-

seksualnych” organizowana przez Towarzystwo Więź, KIK i  

magazyn „Kontakt”. 

 7 listopada 2016 r. Klub wraz redakcją „Więzi”, Fun-

dacją im. Roberta Schumana, Centrum Edukacji Obywatel-

skiej, Fundacją Konrada Adenauera zorganizował w 3. 

rocznicę śmierci Tadeusza Mazowieckiego debatę pt. „Czy 

Polska potrzebuje chadecji? Myśl społeczno-polityczna Ta-

deusza Mazowieckiego“. 

 10 listopada 2016 r. Zarząd Klubu wydał publiczne 

oświadczenie „Głos Klubu Inteligencji Katolickiej z okazji 

święta Niepodległości”.  

 19 listopada 2016 r. w Forcie Legionów odbył się VIII 

Wielopokoleniowy Charytatywny Bal KIK z okazji 60-lecia 

Klubu. W Balu uczestniczyło około 400 osób. Na Balu została 

zamknięta „Kapsuła czasu“. Kapsuła została ukryta, a jej 

otwarcie planowane jest w roku 2056 na 100-lecie KIK-u. 

 15 grudnia 2016 r. Zarząd Klubu wystosował list do 

władz krajowych: Prezydenta, Premier i Ministra Spraw Za-

granicznych w związku z wydarzeniami w Syrii (Aleppo).  

 W grudniu 2016 r., tuż przed świętami Bożego Na-

rodzenia, odbyła się – już po raz siódmy – akcja „Rodzina-

Rodzinie” – świąteczne wsparcie przez rodziny Klubowe ro-

dzin osób niewidomych, będących pod opieką sióstr fran-

ciszkanek Służebnic Krzyża. 

 15 stycznia 2017 r. w Domu Arcybiskupów Warszaw-

skich odbyło się Klubowe spotkanie opłatkowe. Gospoda-

rzem spotkania był ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.  

 15 stycznia 2017 roku Prezes Klubu skierowała list 

do kardynała Kazimierza Nycza w sprawie pojednania pol-

sko-ukraińskiego, przypominając jednocześnie o 30. rocz-

nicy tzw. „Deklaracji Rzymskiej” czyli wymiany listów z 1987 

r. między kardynałami Józefem Glempem i Myrosławem Lu-

bacziwskym. 

 W dniach 20-22 stycznia 2017 r. odbyły się „Reko-

lekcje w Laskach” dla przedstawicieli środowisk nawiązują-

cych do tradycji Ruchu Znak. Rekolekcjom przewodniczył 

biskup Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy krakowski. 

 W styczniu 2017 r. zakończył się pierwszy etap prac 

nad uporządkowaniem Archiwum Klubu. Inwentarz obej-

muje 12 metrów zasobu archiwalnego.  

 27 lutego 2017 r. Zarząd Klubu wydał „Głos Klubu 

Inteligencji Katolickiej w sprawie spektaklu „Klątwa“ wysta-

wianego w Teatrze Powszechnym w Warszawie“. 

 15 marca 2017 r. na rozprawie przed Sądem Arbitra-

żowym Ad hoc AR/2015 Klub wraz pozostałymi Wspólnikami 

Ustępującymi (Towarzystwo WIEŹ, KIK Poznań i KIK Lublin) 

zawarł z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym Ugodę 

Sądową. Zawarcie ugody kończy w sposób symboliczny 10-

letni proces „wychodzenia” Klubu ze spółki Libella sp. z o.o. 

 20 marca 2017 r. Zarząd Klubu powołał i ustanowił 

Aktem Notarialnym Fundację „Dokładam się“ stając się jej 

Fundatorem.  

 29 marca 2017 r. Zarząd Klubu wydał „Głos Klubu 

Inteligencji Katolickiej w sprawie wydarzeń w Rosji i na Bia-

łorusi“ w dniach 24-25 marca.  

 31 marca 2017 r. Klub dokonał spłaty ostatniej raty 

kredytu zaciągniętego na potrzeby zakupu i adaptacji obec-

nej siedziby Klubu przy ul. Freta 20/24A. 

 

 

Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z 

pełną treścią sprawozdań. W sposób szczególny polecam 

Państwu Załącznik ze sprawozdaniami Sekcji Klubowych. 

Ogrom pracy wykonany przez Sekcje zasługuje na chwilę 

uwagi członków Klubu. 
 

Sprawozdania, uchwały Walnego Zebrania, homilia ks. An-

drzeja Gałki oraz wykład prof. Marcina Matczaka dostępne 

są na stronie internetowej Klubu – www.kik.waw.pl. 

Zapraszam do lektury! 

Jakub Kiersnowski – sekretarz 
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SEKCJA RODZIN 
 

Rok 2017 będzie rokiem wyjątkowym pod wieloma wzglę-

dami. Planujemy otwarcie aż trzech grup. Pisaliśmy o tym, 

lecz jest to fakt wart podkreślenia, bo dotyczy najważniej-

szego, fundamentalnego obszaru działania Sekcji Rodzin. 

Od wielu lat borykamy się z kryzysem powołań na dwóch 

polach. 
 

Z jednej strony liczba chętnych uczestników nigdy nie była 

tak duża. Obawy o to, że konkurencja kolorowych katalo-

gów, basenów nad brzegiem morza, prawdziwych „surviva-

lowców i prepersów” czy organizacji harcerskich i para-

harcerskich doprowadzi do kryzysu w Sekcji Rodzin, się nie 

spełniła. „Duch druha Mariana” oraz idea wypracowana  

w trakcie pierwszych obozów nad Wigrami oraz formuła 

wzrastania we wspólnocie opartej na wyznawanych przez 

społeczność KIK wartościach jest nadal aktualna i jesteśmy 

popularni. Z drugiej strony stajemy się ofiarami własnego 

sukcesu. Od kilku lat liczba chętnych do udziału w grupach 

Sekcji Rodzin KIK przekracza możliwości Sekcji. Pozyskujemy 

nowe kadry, szkolimy młodych kadrowiczów, lecz to wciąż 

okazuje się zbyt mało. Stąd też niezwykle udany pomysł po-

wołania do życia Plemion. To jednak ciągle za mało.  
 

Dlatego z dużą przyjemnością możemy poinformować, 

że w weekend 8-9 kwietnia u Ojców Pallotynów w Otwocku 

odbyło się otwarcie grupy numer 80 „Achajowie”. Do nowej 

grupy przystąpiły dzieci z rocznika 2007. W kadrze są: Piotrek 

Kawiak, Hańcia Deskur, Nina Sobocińska, Bodzio Białek i Mi-

kołaj Grzeszczuk. Gdy kadra zajmowała się dziećmi, koordy-

natorzy, Ignacy Dudkiewicz i Marek Cywiński, prowadzili 

zajęcia dla rodziców. 
 

Bardzo się cieszymy z otwarcia Achajów, dziękujemy Kadrze, 

że podjęła się tak wymagającego zadania, jakim jest prowa-

dzenie grupy. Pamiętajcie o nich w modlitwie. Pamiętajcie 

też w modlitwie o nowych kadrowych powołaniach. 
 

Zarząd Sekcji Rodzin 

 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY  

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

22 marca odbyło się drugie już spotkanie dyskusyjne „Ku po-

jednaniu”, kontynuujące refleksję nad pojednaniem pomię-

dzy Polakami i Ukraińcami. Uważamy, że w sytuacji wręcz 

pogarszającego się klimatu politycznego i społecznego, 

w tym dialogu polsko-ukraińskiego, naszym tradycyjnym za-

daniem jest podejmowanie działań zmierzających do po-

prawy relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami.  
 

Zebrani z uznaniem odnotowali słowa kardynała Kazimierza 

Nycza zawarte w liście pasterskim na Wielki Post, wzywające 

Polaków do szacunku i pomocy Ukraińcom. Przedstawiciele 

różnych środowisk mówili o podejmowanej przez te środo-

wiska pracy na rzecz zbliżenia i pojednania z Ukraińcami. 

Ważną inicjatywą jest na pewno propozycja ks. Andrzeja 

Gałki, aby spotykać się z Ukraińcami na wspólnej modlitwie 

w intencji pojednania.  
 

Zastanawiano się nad sposobami włączenia się w obchody 

70-lecia „Akcji Wisła” oraz nad tym, jak ograniczyć szkodliwe 

działania grup nacjonalistycznych, które utrudniają obchody 

religijne w Przemyślu. Niestety, tym razem na zebraniu za-

brakło przedstawicieli społeczności ukraińskiej, co utrudniło 

sformułowanie praktycznych wniosków. 
 

W październiku przypada 30. rocznica spotkania kardynałów 

Glempa i Lubacziwskiego w Rzymie, podczas którego obaj 

hierarchowie jednoznacznie wypowiedzieli się o potrzebie 

pojednania. W styczniowym liście do kardynała Kazimierza 

Nycza, jako Klub, zaproponowaliśmy włączenie tej rocznicy 

do działań duszpasterskich Kościoła. Uczestnicy spotkania 

zgodzili się, że należy je kontynuować i zabiegać o większy 

udział przedstawicieli drugiej strony. 
 

W czasie nadchodzących wakacji będziemy, jak co roku, go-

ścić młodzież białoruską i ukraińską, w związku z czym orga-

nizujemy zbiórkę pieniędzy.  
 

Zbiórka odbędzie w niedzielę 21 maja 

w kościele św. Marcina po Mszach świętych. 

Prosimy o wsparcie! 
 

Paweł Broszkowski 

 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Akcja przygotowywania paczek świątecznych dla weteranów 

zamieszkujących do dziś tereny Wileńszczyzny przerosła na-

sze wyobrażenia. Państwa odzew był niesamowity.  

W ciągu ostatnich tygodni marca w gościnnym pokoju Sekcji 

Rodzin wprost ciężko było się poruszać. Paczki przygotowy-

wane były również przez KIK-owską szkołę w Podkowie Le-

śnej, Szkołę Przymierza Rodzin, Katolickie Przedszkole 

nr 210, pracowników Domu Inwestycyjnego Xelion, a także 

przez nasze zaprzyjaźnione środowisko w Olsztynie. Zebrali-

śmy w sumie ponad sto wielkich pudeł, każde o wadze 

co najmniej kilkunastu kilogramów, a zdarzały się i cięższe. 

Już podczas zbiórki stwierdziliśmy, że własnymi samocho-

dami raczej tego nie damy rady zawieźć. Na nasz apel jako 

pierwsi zgłosili się Państwo Elżbieta i Zbigniew Tomczykowie 

oferując nam swoją Navarę. Dość szybko okazało się, 

że to też będzie za mało. Państwo Tomczykowie wynajęli 

wtedy na własny koszt największy możliwy samochód do-

stawczy o ładowności ponad półtorej tony. W trakcie piąt-

kowego załadunku okazało się, że potężny Renault Master 

już prawie szoruje podwoziem po asfalcie, a paczek nadal 

przybywa. Zdecydowaliśmy się pojechać w dwa w pełni wy-

pakowane samochody.  
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Pod czujnym okiem Kasi Materkowskiej pakowanie furgonu na ul. Długiej. 
 

W sobotni wieczór dotarliśmy szczęśliwie do Wilna. W nie-

dzielę rano spotkaliśmy się przy Ostrej Bramie z przedstawi-

cielami Związku Weteranów Armii Krajowej w Wilnie  

i wspólnie udaliśmy się do wileńskiego Domu Polskiego. 

Tam czekała już na nas grupa kombatantów i ich rodzin  

z Wilna i najbliższych okolic. Łzy wzruszenia towarzyszyły ich 

podziękowaniom. Dla nich nie była najważniejsza zawartość 

paczek, tylko sam fakt, że gdzieś w Warszawie są ludzie, pa-

miętający o nich, którzy tu zostali i w miarę swoich coraz 

słabszych możliwości starają się pielęgnować polskość 

na tych ziemiach. Reszta paczek będzie przez pracowników 

Domu Polskiego rozwieziona do tych osób i rodzin, które 

z racji wieku i stanu zdrowia nie dały rady same przyjechać. 
 

 
Załoga transportowa już w Wilnie w Domu Polskim. Elżbieta, Zbigniew i Max 

Tomczykowie oraz Barbara i Marek Kielanowscy. 
 

 
Paczki, które pozostały do rozdysponowania wśród kombatantów mieszka-

jących z dala od Wilna. Na pewno dotrą na czas. 
 

Po spotkaniu w Domu Polskim udaliśmy się z sekretarzem 

Związku weteranów AK p. Edmundem Szotem na cmentarz 

na Rossie. Pan Edmund osobiście odnowił tam ponad 

100 polskich nagrobków i pomników. Pobyt na Wileńszczyź-

nie zakończyliśmy wizytą w podwileńskich Ponarach – miej-

scu gdzie w latach 1941-1944 niemieccy i litewscy 

zbrodniarze zamordowali ponad sto tysięcy obywateli Rze-

czypospolitej (w tym około 70 tysięcy osób pochodzenia ży-

dowskiego – red.). 
 

 
Sekretarz Związku Kombatantów AK w Wilnie oprowadza nas po Cmentarzu 

na Rossie. 
 

W drodze do Warszawy towarzyszyły nam słowa kazań  

ks. Piotra Skargi słuchane z płyty, jaką ofiarowali nam nasi 

rodacy z Wilna. Ponad 500 lat, a niektóre słowa tak aktu-

alne...  
 

Myślę, że ta wizyta to może być początek pięknej współpracy 

naszego Klubu ze środowiskiem Polaków w Wilnie. Oni też 

maja tam swoje stowarzyszenia (nie tylko kombatanckie) 

i grupy młodzieżowe. Bardzo chętnie przyjadą do nas 

lub przyjmą nas w swoich gościnnych progach w Wilnie i po-

każą to, co dla nich najcenniejsze.  
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Ponary. Polski memoriał w miejscu śmierci ponad 100 tys. naszych Roda-

ków. 
 

Jeszcze raz dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przygoto-

wali paczki lub w inny sposób wspomogli ten projekt. Po-

dziękowania należą się Bietce Konopce i dyrektorowi 

Grzegorzowi Dąbrowskiemu, którzy zorganizowali zbiórkę 

w Szkole w Podkowie Leśnej, a także niezastąpionemu Mi-

kołajowi Podczarskiemu, który koordynował zbiórkę w Olsz-

tynie i dostarczył zebrane tam paczki do Warszawy. 

Szczególne podziękowania składamy Elżbiecie i Zbignie-

wowi Tomczykom, dzięki którym mieliśmy jak dostarczyć 

Państwa dary na Wileńszczyznę. Serdecznie dziękujemy rów-

nież Krzysztofowi Sawickiemu, Jerzemu Bidermanowi  

i Szymonowi Oktabie za pomoc przy przenoszeniu i zała-

dunku paczek! 
 

Zamieszczamy krótką relację fotograficzną oraz wybrane po-

dziękowania od wdzięcznych Kresowiaków.  
 

 

PODZIĘKOWANIA 

 
 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 

kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 

z innymi” - Jan Paweł II 
 

Dziękujemy z całego serca za paczki żywnościowe oraz lite-

raturę piękną, które trafiły do rodzin najbardziej potrzebują-

cych. Państwa pomoc sprawiła, że Święta Wielkanocne stały 

się jednym z najpiękniejszych dni pełnym radości. Państwa 

pomoc traktujemy jako wyraz Waszej dobroci i chęci niesie-

nia pomocy potrzebującym. Dziękujemy za dobre serce, 

które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, 

za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, 

za bezinteresowną pomoc i życzliwość. Życzymy, aby prze-

kazywane innym dobro wracało do z podwójną siłą. 
 

Z wyrazami wdzięczności oraz uznania społeczność  

Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, Litwa 

 

 
Wycinek z „Roty” dodatku do Tyg. Wileńszczyzny, 6-12 kwietnia 2017 r. 
 

Marek Kielanowski 

Przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej 
 

 

Podziękowania Sekcji 

Sekcja Wschodnioeuropejska z radością informuje, że ro-

dzina państwa Ismaiłowów – uchodźców z Krymu – która jest 

pod naszą opieką od 3 lat, uzyskała od państwa polskiego 

zezwolenie na tzw. pobyt humanitarny w Polsce. Serdeczne 

podziękowania za pomoc i wsparcie w pokonaniu tej długo-

trwałej i bardzo stresującej procedury dla jednej z naszych 

KIK-owskich rodzin, u której państwo Ismaiłow mieszkają 

od lipca.  

Anna Chodzeń  

 

Potrzebni wolontariusze – zgłoś się! 

W drugiej połowie sierpnia, jak co roku, gościmy w Warsza-

wie białoruską młodzież z Niezależnego Liceum Humani-

stycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku. Jest to liczna grupa 

– około 90 osób - dlatego też potrzebujemy wolontariuszy, 

którzy pomogą nam w organizacji ich przyjazdu oraz pod-

czas ich pobytu. Warto zauważyć, że ostatnio sytuacja 

na Białorusi zaostrzyła się – podczas marcowych protestów 

wielu opozycjonistów i zwykłych ludzi, którzy wyrażali swoje 

niezadowolenie, zostało aresztowanych. Okażmy swoją po-

moc i wsparcie białoruskiemu społeczeństwu poprzez ciepłe 

przyjęcie młodzieży w Warszawie! Chętnych prosimy o zgła-

szanie się pod adresem mailowym: sw@kik.waw.pl  

Katarzyna Materkowska 
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SEKCJA EMAUS 
SPOTKANIE W NAZARECIE 

Spotkanie w Wielkim Poście zostało poświęcone wydarze-

niom Wielkiego Tygodnia – tak w opowiadaniu, jak w insce-

nizacji. Rozpoczęliśmy od przygotowania do wjazdu Pana 

Jezusa do Jerozolimy. Wysłani przez Niego uczniowie zna-

leźli osiołka, a jego właściciel użyczył zwierzęcia apostołom i 

Chrystusowi. 
 

 
 

Tryumfalnemu pochodowi towarzyszyły śpiewy i okrzyki ra-

dości, a mieszkańcy miasta rzucali na drogę szaty i chusty, 

by kurz nie okrył Mesjasza. Potem udaliśmy się na miejsce 

ostatniej wieczerzy i byliśmy świadkami ustanowienia sakra-

mentu eucharystii. Stamtąd ruszyliśmy wspólnie na drogę 

krzyżową, śpiewając Któryś za nas cierpiał rany i rozważając 

wybrane stacje. Próbowaliśmy zrozumieć ból i cierpienie 

oraz sens ofiary Pana Jezusa złożonej za nas wszystkich.  
 

 

Na zakończenie przypomnieliśmy o wielkiej tajemnicy zmar-

twychwstania, a swoją radość wyraziliśmy w piosence Bóg 

nie umarł, Jezus żyje!. Podczas prac ręcznych przygotowali-

śmy małe krzyżyki z koroną cierniową z gałązek wierzby. 

Miały przypominać dzieciom o modlitwie. Zakończeniu zajęć 

towarzyszyły stałe piosenki. 
 

Alicja Gronau-Osińska 

fotografie: Bożena Kalwarczyk 
 

SPOTKANIE FORMACYJNE 

Kwietniowe spotkanie formacyjne o. Zygmunt Perz poświęcił 

rozważaniom Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie. Omnia re-

staurare in Christo – zawołanie Leona XIII – odzywa się 

echem w liście Jana Pawła II. Chrześcijaństwo wyróżnia się 

sztuką modlitwy, jest ona życiodajna, warunkuje kontakt 

z Bogiem. Jej znakomitym wyrazem jest liturgia eucharystii. 

Każda niedziela powinna przebiegać pod znakiem wiary (pi-

sał o tym Jan Paweł II w liście Dies Domini). Regularność sa-

kramentu pojednania i pokuty odnawia życie. Mysterium 

pietatis to oblicze Chrystusa. Ten środek oczyszczania po-

maga w walce z własnymi słabościami. Pokuta uświadamia, 

że to nie my się zbawiamy, oczyszczamy, ale czyni to Bóg 

Ojciec z Synem przez Ducha Świętego – stąd tzw. „pierw-

szeństwo łaski” właściwe Bogu. Nie zapominajmy słów: „Bez 

Chrystusa nic uczynić nie możemy”. 

Alicja Gronau-Osińska 

 

SEKCJA WIGIERSKA 
Zapraszamy na tegoroczny letni obóz Sekcji Wigierskiej, 

który odbędzie się w dniach 3-20 lipca br. Na obóz mogą 

pojechać dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat. Zapra-

szamy zarówno tych, którzy z nami już jeździli, jak i tych, któ-

rzy po raz pierwszy chcą zobaczyć, jak wygląda obóz nad 

Wigrami i przeżyć razem z nami wspaniałą przygodę. W tym 

roku planujemy powrócić na stare przetarte szlaki kajakar-

skie (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski), jesteśmy też 

w trakcie wytyczania nowej trasy. Natomiast wycieczki piesze 

odbędą się najpewniej w okolicach Suwalskiego Parku Kra-

joznawczego. Jak widać z powyższego opisu, nasz obóz ma 

charakter mieszany - mamy bazę nad Wigrami skąd udajemy 

się na trzydniowe wycieczki piesze oraz wielodniowe spływy 

kajakowe. Z doświadczenia wiemy, że właśnie taki charakter 

umożliwia zorganizowanie wspólnego obozu dla około 

50 osób w różnym wieku i o różnym doświadczeniu wyjaz-

dów obozowych. 
 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszwj stronie inter-

netowej www.kikwigry.weebly.com, gdzie znajduje się szcze-

gółowy komunikat o tegorocznym obozie i gdzie znajdą 

Państwo m.in. informacje o sposobie zapisu. Na wszelkie py-

tania z chęcią odpowiemy, nasz adres mailowy to:  

wigry@kik.waw.pl. 
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Informujemy również, że 2 czerwca godz. 18.30 w siedzibie 

Klubu (ul. Freta 20/24A) odbędzie się przedobozowe spotka-

nie z rodzicami, na którym opowiemy szczegółowo o cha-

rakterze obozu i o tym jak on wygląda w praktyce. 

Odpowiemy również na wszelkie pytania dotyczące wyjazdu 

nad Wigry. Serdecznie zapraszamy! 

Witold Kunicki-Goldfinger 

 

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 
Witajcie! 

Do rozpoczęcia naszych rejsów i obozów już tylko nieco tro-

chę ponad dwa i pół miesiąca. Remonty jeszcze trwają 

z uwagi na dość długą zimę i chłodne (ujemne) temperatury, 

które uniemożliwiały niektóre prace.  
 

Na początku maja chcemy zwodować kilka jachtów, by była 

możliwość żeglowania nimi po naszym morzu Zegrzyńskim. 

Zapraszamy także do śledzenia strony internetowej Klubu 

„Santa Maria”, bo była roszada z miejscami na niektóre ob-

ozy. 
 

Ponadto czeka nas wielka wyprawa!  

W weekend majowy KŻ „Santa Maria” rozpoczyna wyprawę 

przez Mazury. Celem rejsu jest przepłynięcie Wielkich Jezior 

Mazurskich żaglówką klasy Optymist. Pomysł jest kontynua-

cją działań sekcji Hardcorehorn, która w 2015 roku żeglo-

wała omegą w szkierach u wybrzeży Szwecji. 
  

Rejs zaczyna się w najdalej na północ wysuniętym punkcie 

jeziora Mamry, niedaleko Węgorzewa. Kierując się na połu-

dnie zamierzamy w 8 dni dopłynąć do najdalej na południe 

wysuniętej części jeziora Nidzkiego.  
 

W przedsięwzięciu przewidziany jest udział 4 łódek typu Op-

tymista oraz jednej łodzi kabinowej Twister 780 pełniącej 

rolę zabezpieczenia. Plan trasy oraz aktualne zdjęcia z prze-

biegu wyprawy będą dodawane na Facebooku „Santa Marii”. 

Planowanym terminem ukończenia rejsu jest niedziela 

7 maja. 
 

Zapraszamy do śledzenia! – www.santa-maria.pl oraz 

www.facebook.com/KlubZeglarskiSantaMaria 

Z żeglarskim pozdrowieniem Santa Maria! 

 

SEKCJA MAŁŻEŃSKA 
W kwietniu doszliśmy do punktu 88 (Amoris Laetitia – ad-

hortacja papieża Franciszka). 

Przeczytaliśmy i obgadaliśmy trudny rozdział o powołaniu 

do małżeństwa, o istocie jego sakramentalności i głównych 

zadaniach każdej pary małżeńskiej. Z dwóch głównych za-

dań: budowa jedności oraz przekazywanie życia wydaje się 

bardziej omówione i uszczegółowione zadanie zrodzenia 

i wychowania dzieci. Natomiast budowanie jedności mał-

żeńskiej, tak ważne dla małżonków, ich dzieci i rodziny, jest 

rzadko przedmiotem kazań, nauk, dyskusji i porad w co-

dziennej naszej rzeczywistości. A jest to cel równorzędny 

z prokreacją. A co robić gdy te oba ważne cele czasem, 

w konkretnych przypadkach, się wykluczają? A może tylko 

tak się nam wydaje? 

W maju zajmiemy się pkt. 89 do 119, czyli o miłości w mał-

żeństwie. Maj to dobry miesiąc na taki temat jeśli podej-

dziemy do tego romantycznie. Jednak miłość małżeńska 

przejawia się i realizuje również w prozie życia, często 

w trudnych i nieromantycznych sytuacjach. 

Porozmawiamy o tym w czwartek 25 maja o godzinie 19.00 

w KIK-u. 

Krzysztof Łoskot 

 

SEKCJA KULTURALNO-TURYSTYCZNA 
Po trudnej zimie i kapryśnym przedwiośniu wybieramy się 

po słońce na Mazowsze. Pierwszą proponowaną wycieczką 

będzie zamek-forteca Liw: w XIV wieku Książe Mazowiecki 

Janusz buduje potężną warownię na cyplu, otoczoną niespo-

kojną rzeką Liwiec, bagnami, która znakomicie przez wieki 

stawia opór kolejnym najeźdźcom. W czasie II wojny świato-

wej kustosz zamku wmawia Niemcom, że zbudowali go 

Krzyżacy i jest dowodem na niemieckość tych ziem. Przy go-

tyckiej wieży znajduje się pałacyk książąt mazowieckich z bo-

gatą zbrojownią i portretami sarmatów. Na zamku odbywają 

się turnieje, festyny i staropolskie biesiady: 25 czerwca Tur-

niej Smaków, 4 sierpnia Turniej Rycerski.  
 

Druga proponowana wycieczka to Czerwińsk nad Wisłą, 

to romańska Bazylika z zespołem klasztornym salezjanów, 

zbudowana w XII wieku, najpiękniejsza i najcenniejsza 

na Mazowszu. W 1410 roku tu miała miejsce przeprawa 

wojsk Jagiełły przez Wisłę jedynym w swym rodzaju mostem 

łyżwowym. Bazylika została nietknięta w całym swym maje-

stacie.  
 

Pamiętamy o Czarnolesie i Suchej ( zespół obiektów urato-

wanych od ruiny przez Państwa Marię i Marka Kwiatkow-

skich). Koncerty w konstancińskim parku pozwalają 

na głębszy oddech. Zapraszamy! 
 

Wszystkich informacji na temat planowanych wycieczek 

udziela Halina Truss-Uziembło (tel: 506-772-859). 

Halina Truss-Uziembło 

 

SEKCJA ESPERANTO 
W dniach 28-30 kwietnia br. wzięliśmy aktywny udział w zor-

ganizowanych w Warszawie ogólnopolskich uroczystych ob-

chodach 100-lecia śmierci twórcy esperanta Ludwika 

Zamenhofa. Mszę świętą w języku międzynarodowym – przy 

licznym udziale uczestników jubileuszowych uroczystości – 

odprawił ksiądz Stanisław Stolc z Kołobrzegu, w kościele Oj-

ców Bonifratrów. 

Ostatnie przedwakacyjne spotkanie 26 maja 2017 roku po-

święcimy omówieniu letnich i jesiennych spotkań i imprez 

esperanckich w kraju i zagranicą. 

Bohdan Wasilewski 



 
 
 

10 2017 MAJ 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
Comiesięczne pierwszoponiedziałkowe nabożeństwo eku-

meniczne w maju wyjątkowo w poniedziałek drugi - dnia 

ósmego (godz. 18). Pomodlimy się wtedy o Jedność  

w świątyni ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności 

74. Homilia pani Małgorzaty Platajs, dyrektora Towarzystwa 

Biblijnego w Polsce.                    

Jan Turnau 

 

AKADEMIA KIK 
Kurs komputerowy – zajęcia prowadzi Marek Rey.  

Obecnie uruchomione są dwie grupy, w czwartki, pierw-

sza o godz.16.00, druga o godz. 17.10. W obu są jeszcze 

wolne miejsca – zapraszamy chętnych! 
 

Kurs pisania ikon - zajęcia prowadzi Elżbieta Cyganek. 

Grupa spotyka się w czwartki od 17.00 do 21.00. Członkowie 

grupy prężnie pracują nad swoimi umiejętnościami w celu 

stworzenia własnej ikony.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  

akademia@kik.waw.pl lub telefoniczny z sekretariatem 

Klubu (22 827 39 39). 

Witold Kunicki-Goldfinger 

ZAPROSZENIE 
W 90. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocz-

nicę przyjęcia współtworzonej przez niego konstytucji RP 

zapraszamy na spotkanie pt. 
 

„CZY DIALOG JEST MOŻLIWY” 
 

sobota 20 maja 2017 roku, godz. 10:00,  

Dom Przyjaciół w Laskach 
 

Panel społeczno-ideowy: 

Co musi się stać, żebyśmy zaczęli rozmawiać? 
 

Jacek Cichocki, warszawski Klub Inteligencji Katolickiej; 

prof. Paweł Łuków, bioetyk, Uniwersytet Warszawski; 

s. Maria Krystyna Rottenberg FSK, Ośrodek Ekume-

niczny Joannicum, wydawca „Ludzi Lasek”; 

Szymon Rębowski, szef wydania internetowego tygo-

dnika „Kontakt”. 

 

Panel polityczno-historyczny: 

Czy dziś możliwy jest dialog w duchu Mazowieckiego? 
 

Jacek Fedorowicz, artysta malarz, satyryk, felietonista 

prof. Andrzej Friszke, historyk, kwartalnik „Więź” 

Kamila Gasiuk-Pihowicz, prawniczka, posłanka Nowo-

czesnej 

Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, peł-

nomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz 

ds. równego traktowania 
 

Oba panele poprowadzi ks. Sławomir Szczepaniak, go-

spodarz spotkania. 

 

 

Chcemy zapytać panelistów i gości: 
 

Czy dialog jest możliwy i pod jakimi warunkami? Na jakie 

trudności musimy odpowiedzieć? Jakie płaszczyzny dia-

logu należy stworzyć i jaka może być w tym rola stowarzy-

szeń oraz organizacji pozarządowych? Na ile miejscem 

dialogu może i powinien być Kościół? 

Czy słowa mają jeszcze jakieś znaczenie? Jak ich używać 

bez manipulacji i emocji? Dlaczego język zabija naszą de-

batę publiczną? Co się stało z odpowiedzialnością za 

słowo? 
 

Na ile mylimy politykę z publicystyką, a patriotyzm z na-

cjonalizmem? Dlaczego „polityka historyczna” i „sprawy 

światopoglądowe” stały się tematami zastępczymi i za-

słoną przed rozmową o najważniejszych polskich proble-

mach? 
 

 

Tadeusz Mazowiecki był nazywany „spinaczem”, gdyż po-

trafił dla dobra wspólnego łączyć różne indywidualności i 

przeciwne postawy: w Solidarności, przy porozumieniu 

Okrągłego Stołu czy przy powstaniu obecnie obowiązują-

cej konstytucji RP i doprowadzeniu do jej przyjęcia. 
 

W podobnym duchu „spinania” chcemy zapytać, czy dia-

log jest dziś możliwy, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami. 

Pytanie to zrodziło się z rozmów z ludźmi, którzy boleją 

nad niemożnością podjęcia obecnie w rozmowie istotnych 

tematów dotyczących Polski. Wiele takich prób kończy się 

kłótnią i obrazą, więc często wolimy już nie zaczynać roz-

mowy. 
 

90. urodziny Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocznica przy-

jęcia w referendum konstytucji RP stanowią dobrą okazję 

do spot- kania i refleksji nad dzisiejszym stanem naszej de-

mokracji i polskiego społeczeństwa. Chcemy, by ta roz-

mowa ludzi z różnych stron odbyła się w Laskach, które 

Tadeusz Mazowiecki nazywał swoją ojczyzną duchową. 

Bardzo często tu przyjeżdżał. Laski były dla niego „cząstką 

chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cier-

pienie oraz przez otwartość wobec ludzi”. 
 

 

Organizatorzy:  

ks. Sławomir Szczepaniak 

rektor kościoła Matki Bożej Anielskiej w Zakładzie dla Nie-

widomych w Laskach  
 

oraz  

Adam i Wojciech Mazowieccy 

 

Rysunek: Jacek Fedorowicz 

 

www.spinaczmazowieckiego.pl 

RSVP 



Wysokość składek

CZŁONKOWIE UCZESTNICY:

10 zł - Składka miesięczna

Wpłata na cały rok:

Wpłacona do 30 czerwca 2017: 

Wpłacona po 30 czerwca 2017: 

120 zł (60 zł z ulgą 50%)

100 zł  (50 zł z ulgą 50%)

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:

10 zł - Składka miesięczna 

+ 10 zł rocznie na składkę 

członkowską KIK w Pax Romana

Wpłata na cały rok:

Wpłacona do 30 czerwca 2017: 

Wpłacona po 30 czerwca 2017: 

130 zł (70 zł z ulgą 50%) *

110 zł (60 zł z ulgą 50%) *

NOWI CZŁONKOWIE 

(UCZESTNICY):

250 zł - Wpisowe 

10zł - Składka miesięczna

- przysługuje Członkom na 

emeryturze, rencie lub w trakcie 

studiów (w tym doktoranckich); 

- przysługuje, jeżeli Członkami 
Klubu 

są oboje małżonkowie; 

- dotyczy wpisowego 

wpłacanego przez jednocześnie 

przystępujących do Klubu 

małżonków. 

ULGA 50%

Ulgi

- przysługuje młodzieży, pełniącej 
rolę kadry w grupach Sekcji Rodzin, 

Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria 

(wpisanej na listę wychowawców 

tych sekcji) oraz pełniącej rolę 

członków zarządów Sekcji Rodzin, 

Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria 

oraz Sekcji Drum Bun; 

- przysługuje Seniorom powyżej 85 

roku życia. 

ULGA 100%

* Ulga nie dotyczy kwoty 10 zł wpłacanej przez Członków Zwyczajnych 

na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana. 

„Ulg 50%” wynikających z różnych  tytułów nie można łączyć ze sobą. 

ZALEGŁOŚCI 

Wysokość rocznej składki w 

przypadku wystąpienia zaległości to: 

120 zł dla Członków Uczestników 

130 zł dla Członków Zwyczajnych



Czy już opłaciłeś składki członkowskie?

SIEDZIBA 

KIK 

Ważne inwestycje, najem 

dodatkowych pomieszczeń 

w miarę potrzeby.

Składki przeznaczane są na codzienną działalność KIK. Dzięki 
pieniądzom ze składek członkowskich możemy utrzymać siedzibę 

czy organizować spotkania. Stanowią najważniejszy 

składnik klubowego budżetu, dlatego ich regularne płacenie 

traktujemy jako wyraz troski i dbałości o Klub.  

Oto, co przede wszystkim opłacamy ze składek członkowskich: 

WYNAGRODZENIE 

PRACOWNIKÓW 

Pracownicy Sekretariatu, 

Księgowości, zapewniający 

pomoc techniczną etc. 

NAPRAWY 

I REMONTY 

Olejowanie podłóg, obicie 

kanap i foteli, malowanie, 

naprawa dachu czy 

cieknących kranów. 

MEDIA 

Energia elektryczna, 

ogrzewanie, woda, wywóz 

śmieci. 

OBSŁUGA 

PROJEKTÓW 

Ubiegając się o dotacje 

musimy do projektu dodać 

własny wkład finansowy. 

UTRZYMANIE 

BIURA 

Administracja, sprzątanie, 

ubezpieczenie, ochrona, 

wyposażenie biura, meble. 

WIELE INNYCH 

KOSZTÓW 

Podatki, znaczki pocztowe, 

kawa i herbata i tak dalej. 

KOMUNIKACJA 

Druk "Informatora 

Klubowego", utrzymanie 

strony internetowej, WiFi, 
telefon. 

DZIAŁALNOŚĆ 

SEKCJI 
Wsparcie dla sekcji, 
zespołów i grup 

działających w Klubie. 

REPREZENTACJA 

Spotkania robocze z innymi 
organizacjami, konferencje, 

wyjazdy zagraniczne. 

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?



Miło  nam  jest  Państwa  poinfomować,  że  z  inicjatywy  członków  Klubu
ustanowiona została Fundacja Dokładam się, której Fundatorem jest KIK.

CELE FUNDACJI
Budowa społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi aktywnych, działających
na rzecz innych. Promowanie mikrofilantropii – każde zaangażowanie ma sens.

DLACZEGO POTRZEBNA JEST FUNDACJA?
W Polsce działa około 100 000 organizacji pozarządowych. W każdym sektorze potrzeb
społecznych jest ich wiele. Nie tworzymy alternatywy, ale wspieramy infrastrukturalnie
te, które już działają.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Merytoryczne  i  finansowe  wsparcie  małych  i  średnich  lokalnych  organizacji
pozarządowych  prowadzące  do  zwiększenia  ich  potencjału  pomocowego  oraz  skali
działania.

Chcemy aktywizować społeczeństwo na rzecz organizacji.

Chcemy aktywizować organizacje na rzecz społeczeństwa.

ZESPÓŁ FUNDACJI
Kamila Dembińska, Jacek Michałowski, Jacek Cichocki, Krzysztof Sawicki, Jan Barański,
Paweł Czeczott, Julia Brykczyńska, Marta Chrząstowska, Aleksandra Leo, Marcin Waląg,
Tomasz Kiersnowski

PARTNERZY FUNDACJI wspierający nas pro public bono



PIERWSZY PROJEKT FUNDACJI: ZAOKRĄGLAMY

IDEA
Zaangażowanie szerokiej rzeszy Polaków w działania dobroczynne: w prosty sposób i
niewielkim wysiłkiem finansowym.  Docelowo na rzecz  małych  i  średnich organizacji
pomocowych.

Roczny budżet połowy organizacji pozarządowych w Polsce nie przekracza 27 000 PLN,
a  co  trzecia  organizacja  dysponuje  kwotą  mniejszą  niż  10  000  PLN  rocznie.
Chcemy zwiększyć potencjał i efektywność ich działań.

MECHANIZM
Konsument  płacąc  w  sklepie  przy  kasie  może  zdecydować  o  zaokrągleniu  kwoty
zakupów  do  pełnej  złotówki,  przekazując  w  ten  sposób  środki  na  konkretną  akcję
organizacji pozarządowej.

CELE
Wykreowanie wśród konsumentów zwyczaju zaokrąglania na cele charytatywne. 

Pozyskanie  realnego  wsparcia  promocyjnego  i  finansowego  dla  małych  i  średnich
organizacji pozarządowych.

PARTNERZY PROJEKTU

Tomasz Kiersnowski, tel. 607-301-539, tomasz.kiersnowski@dokladamsie.org

Kamila Dembińska, tel. 606-128-024, kamila.dembinska@dokladamsie.org

www.dokladamsie.org


