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POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIA 

A SPRAWA EUROPEJSKA 
Spotkanie z okazji 30. rocznicy Mszy Pojednania  

w Krzyżowej 

Czwartek, 16 maja, godzina 18.00, siedziba KIK.  

Więcej informacji na s. 4. 

 

JAKA POLSKA W JAKIEJ EUROPIE? 
Debata przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. 

O roli i miejscu Polski w Europie oraz wyzwaniach stoją-

cych przed Unią Europejską rozmawiać będą kandydaci 

do Parlamentu Europejskiego: prof. Monika Płatek, 

min. Michał Boni i min. Konstanty Radziwiłł. 

Wtorek, 21 maja, godzina 18.00, siedziba KIK. 

 

EKOCYKL DRUM BUNA: TURYSTYKA 
O wpływie turystyki na świat przyrody opowie Paweł Cywiń-

ski – orientalista, kulturoznawca, geograf. 

Środa, 29 maja, godzina 18:30, siedziba KIK. 

Więcej informacji na s. 11. 

 

KIK-PIKNIK 
Spotkanie całego środowiska warszawskiego KIK-u 

Niedziela, 9 czerwca, godzina 11.00, polana „Pociecha” 

w Puszczy Kampinoskiej 

Więcej informacji na s. 3-4 i 12. 

 
 

 

 
PRZYPOMINAJKA – SKŁADKI KIK 

Uprzejmie przypominamy, że opłacając do 30 czerwca br. 

składki członkowskie za cały rok można skorzystać ze 

specjalnej zniżki. Składka roczna w takiej sytuacji w 

wysokości podstawowej wynosi wówczas 100 zł.  

Przy płatności miesięcznej lub od lipca składka 

członkowska wynosi 10 zł za miesiąc.  
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

Za nami piękne i wzruszające Triduum Paschalne w ko-

ściele św. Marcina. Dziękuję siostrom Franciszkankom 

Służebnicom Krzyża, Księżom, służbie liturgicznej i scholii 

za ogrom włożonej pracy w przygotowania. Dziękuję 

ks. Andrzejowi za wielkoczwartkową homilię, za mocne,  

z ogromnym bólem i wzruszeniem, wypowiedziane słowa 

do zranionych w Kościele przemocą seksualną oraz  

o tragedii, jaką jest zdrada Jezusa i bliźnich przez tych, 

którzy do tej krzywdy doprowadzili.  
 

Magazyn „Kontakt” kontynuuje swoją misję pod nowym 

kierownictwem. Na ręce Miszy Tomaszewskiego oraz 

Cyryla Skibińskiego składam całej redakcji serdeczne po-

dziękowania za powołanie do życia i prowadzenie „Kon-

taktu” przez 12 lat. Nowemu naczelnemu Ignacemu 

Dudkiewiczowi, oraz jego zastępcom Wandzie Kaczor  

i Szymonowi Rębowskiemu życzę, aby w poczuciu odpo-

wiedzialności i z odwagą robili „raban” w duchu ewangelii 

i za przykładem papieża Franciszka. 
 

Trzy członkinie Klubu: Barbara Kielanowska, Marta Tita-

niec i Katarzyna Materkowska zostały odznaczone złotym 

i srebrnymi Krzyżami Zasługi. Ogromnie cieszy fakt, że ich 

praca w zakresie pomocy humanitarnej została doceniona 

przez Polskę. 
 

W maju świętować będziemy 15. rocznicę przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Ważnym początkiem polskiej 

drogi do Unii Europejskiej była Msza Pojednania, podczas 

której premier Mazowiecki i kanclerz Kohl przekazali sobie 

symboliczny znaku pokoju. O Polsce w Europie i rocznicy 

symbolicznego znaku pokoju rozmawiać będziemy  

podczas majowych spotkań.  
 

Czynne prawo wyborcze jest solą demokracji. Jesteśmy 

wezwani do bycia „solą tej ziemi”. Stańmy zatem 26 maja 

przy urnach wyborczych i zagłosujmy, każdy tak jak pod-

powiada mu rozum i serce.  
 

Jakub Kiersnowski 
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI  
 

Sekcja Rodzin  
Karolina Bielecka-Komosa  

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 

16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 

sr@kik.waw.pl 
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 

sw@kik.waw.pl 

Sekcja Emaus 

Spotkania w Nazarecie 
Alicja Gronau-Osińska 

DRUGA NIEDZIELA 

MIESIĄCA 

t: 608-291-505   

e: agronau@wp.pl 

Klub Żeglarski 

Santa Maria 

Dominik Jaraczewski 

Zarząd Santa Marii 

CZWARTEK 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

18.00-20.00 

santamaria@kik.waw.pl 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
06.05. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, pl. Unii Lubelskiej 

12.05. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK 

31.05. PIĄTEK 

godzina 17.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

19.05. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

23.05. 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, PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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PODSUMOWANIE 

 WALNEGO ZEBRANIA  

SPRAWOZDAWCZEGO KIK 
 

W niedzielę 7 kwietnia 2019 roku członkowie zwyczajni 

warszawskiego KIK-u, zgodnie z zapisem Statutu KIK 

(§ 14 ust. 1), zebrali się w siedzibie Klubu na Sprawozdaw-

czym Walnym Zebraniu Klubu Inteligencji Katolickiej. Walne 

Zebranie zostało poprzedzone Mszą świętą, a następnie 

wykładem dr Piotra Kulasa „Etos inteligencji dzisiaj”. 
 

Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego Walnego Ze-

brania przedstawiciele grupy inicjatywnej zaprezentowali 

założenia inicjatywy „Zranieni w Kościele” – grupy wsparcia 

dla osób dotkniętych w Kościele przemocą seksualną. Pre-

zentacji towarzyszyła dyskusja i omówienie różnych ele-

mentów inicjatywy oraz sytuacji w Kościele w zakresie 

ochrony małoletnich. Uczestnicy Zebrania zaproponowali  

i przegłosowali uchwałę wyrażającą uznanie dla tego pro-

jektu. 
 

Następnie omówione zostały, odpowiednio przez Sekreta-

rza i Skarbnika Klubu, sprawozdania merytoryczne 

i finansowe. Po sprawozdaniu i rekomendacji Komisji Rewi-

zyjnej Walne przyjęło oba sprawozdania. Z ich tekstem 

można zapoznać się na stronie internetowej Klubu oraz  

w sekretariacie KIK. 
 

Na koniec Walnego Zebrania odbyła się krótka dyskusja 

nad kilkoma poruszanymi w sprawozdaniach wątkami. 

Część uczestników przywołując list wysłany niedawno 

do Zarządu i podpisany przez wielu Członków Zwyczajnych 

zapytało o perspektywę zbudowania windy w siedzibie 

Klubu. Przedstawiciele Zarządu przedstawili aktualny stan 

prac nad windą. Zarząd zobowiązał się do informowania  

o postępach prac. 
 

Podsumowując rok pracy Zarząd serdecznie dziękuje 

wszystkim, których praca, zaangażowanie, czas, inicjatywa  

i ofiarność przyczyniły się do dobrego funkcjonowania na-

szego Klubu. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim oso-

bom zaangażowanym w pracę i działalność Sekcji  

i Zespołów klubowych za realizację bogatego programu 

Klubu w mijającym roku. 
 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich mło-

dych wychowawców i wolontariuszy, którzy poświęcając 

bezinteresownie swój wolny czas, dobrą energię i wielkie 

serce, przyczyniają się w sposób nie do przecenienia 

do budowy naszej Klubowej wspólnoty. 
 

Dziękujemy za modlitewną obecność wszystkim siostrom  

i księżom współpracującym ze wspólnotą Klubu. Przede-

wszystkim naszemu duszpasterzowi ks. Andrzejowi Gałce  

i biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu, ks. Tomkowi 

Łukasiukowi, ks. Piotrowi Markiewiczowi i ks. Grzegorzowi 

Michalczykowi. Dziękujemy za spotkania, rozmowy, Msze 

święte i wspólną modlitwę w kościele św. Marcina, w La-

skach, podczas indywidualnych spotkań, rekolekcji, obozów 

i innych wyjazdów. 
 

Za zaangażowania i pomoc przy uruchomieniu inicjatywy 

„Zranieni w Kościele” podziękowania kierujemy do o. Ada-

ma Żaka SJ, koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży 

przy Konferencji Episkopatu w Polsce i p. Ewy Kusz, psycho-

lożki z Centrum Ochrony Dziecka. Dziękujemy także dar-

czyńcom, sponsorom i ludziom dobrego serca, którzy  

w mijającym roku sprawozdawczym wsparli Klub duchowo, 

finansowo i w postaci konkretnych rzeczowych darowizn. 

Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się 

wszystkim Członkom Klubu, którzy na bieżąco regulują 

swoje składki członkowskie oraz Przyjaciołom Klubu, którzy 

w mijającym roku wspierali Klub stałymi, systematycznymi 

darowiznami. Wsparcie to jest nieocenioną pomocą w co-

dziennej pracy nad finansami Klubu. 
 

Niezmiennie, ale z każdym rokiem z coraz większym uzna-

niem, z czego ogromnie się cieszymy, mamy niezliczone 

powody, aby dziękować pracownikom Klubu: Magdalenie 

Marzec, p. Ewie Mateckiej, Karolinie Bieleckiej-Komosie, 

Jerzemu Bidermanowi, Michałowi Buczkowi, Marcie Chrzą-

stowskiej, Marysi Kazimierczyk, Michałowi Kulsowi, Witkowi 

Kunickiemu-Goldfingerowi, Kasi Materkowskiej, Marysi 

Piotrowskiej (urlop macierzyński), Markowi Reyowi 

oraz Agnieszce Starosielec i Kubie Niewiadomskiemu (cie-

szymy się bardzo z niedawnego dołączenia do naszego 

zespołu Agnieszki i Kuby!) za ich oddaną i jakże często 

ponadwymiarową pracę na rzecz Klubu i całej klubowej 

społeczności. Dziękujemy! 

W imieniu Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej 

Jan Murawski - sekretarz 

 

 

KIKPIKNIK 
 

 
 

Czy wiecie, że pierwszy Piknik KIK-owski odbył się  

30 lat temu? Już niebawem, 9 czerwca 2019, w Święto 

Zesłania Ducha Świętego, na kampinoskiej polanie „Po-

ciecha” odbędzie się kolejny KIKpiknik w nowym miej-

scu i formule. 



 
 
 

4 2019 MAJ 

GDZIE? 

Postanowiliśmy przenieść się z gościnnych 

Pól Elizulskich do dzikiej i zielonej Puszczy 

Kampinoskiej. Piknik odbędzie się na prze-

stronnej polanie „Pociecha” (koło Truskawia) 

na terenie Parku Narodowego. Na miejsce można dotrzeć 

na kilka sposobów: 

Autobusem linii 210 lub Ł18 z Młocin do przystanku Ski-

bińskiego (to już II strefa biletowa). Z przystanku trzeba 

przejść ok. 2 km. 

Pieszo/rowerem samodzielnie wybraną trasą lub jedną  

z tras przygotowaną przez nas. Dokładnie opisane trasy 

udostępnimy niebawem. Chętnych zapraszamy też do kon-

taktu na adres piknik@kik.waw.pl. 

Samochodem – dojazd przez Truskaw i dalej brukowaną 

leśną drogą lub przez Palmiry od strony Łomianek. 

Obie trasy będą oznaczone. Parking znajduje się obok Po-

lany, drugi mniejszy, oddalony o 1,6 km znajduje się obok 

cmentarza leśnego w Palmirach. 

Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość miejsc na parkin-

gu (a także ze względów środowiskowych) zachęcamy 

do zostawienia samochodów w domu, jeśli to tylko możli-

we. Kierowców, którzy będą mieli wolne miejsca w swoich 

samochodach prosimy o informację na adres e-mail:  

piknik@kik.waw.pl. Tu mogą zgłaszać się też osoby szuka-

jące transportu. 

 

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO? 

Spotkanie rozpoczniemy Mszą ze specjalnym 

błogosławieństwem wychowawców o godz. 

11:00. Po Mszy - chcąc nawiązać do święta 

Zesłania Ducha Świętego – chcielibyśmy 

do tradycyjnego zdjęcia piknikowego ustawić wszyst-

kich w kształt lecącej gołębicy. Koniecznie zabierzcie 

jakąś białą część garderoby! 

Kontynuując tradycję zapraszamy do Wspólnego Stołu. 

Każdy może się przy nim napić i posilić, prosimy też o przy-

noszenie na Stół rzeczy dla innych. Część aprowizacji za-

pewnią Grupy SR, osoby indywidualne, które chciałyby się 

dowiedzieć, co jest potrzebne na stół prosimy o kontakt. 

Gry, zabawy, atrakcje dostępne dla wszystkich zorgani-

zują w tym roku m.in. grupy i sekcje. Rodziców, Członków  

i Przyjaciół KIK, formalne i nieformalne zespoły także za-

chęcamy do kreatywności! Ze względów organizacyjnych 

będziemy wdzięczni za zgłoszenie chęci zorganizowania 

jakiejś atrakcji. Służymy radą i znajomością terenu! 
 

Wszystkich zapraszamy też do wspólnych tańców na tra-

wie. KIKpiknik planujemy zakończyć o godz. 16:00. 

 

DOBRY CEL 

Zespoły i grupy, które zgłoszą swoje atrakcje, 

stoiska, zabawy etc. do 20 maja będą mogły 

zdobyć środki na wybrany przez siebie dobry 

cel. Wszyscy uczestnicy KIKpikniku będą mieli możliwość 

oddania głosu na najciekawszą inicjatywę. Realizatorzy 

pomysłów, które zdobędą najwięcej głosów otrzymają su-

mę, którą będą mogli przeznaczyć na wybrany cel charyta-

tywny. Pieniądze na wsparcie wybranych celów  

i dzieł będziemy zbierać pośród uczestników KIKpikni-

ku. Zachęcamy do hojnego wsparcia! 

 

ŚRODOWISKO 

Chcielibyśmy, żeby wspólne spotkanie pośród 

soczyście zielonych drzew i zarośli Puszczy 

Kampinoskiej przypominało nam o koniecznej 

trosce o nasz wspólny dom. W związku z tym 

prosimy: 

- o zabranie własnych podpisanych misek lub menażek, 

sztućców i kubków – podczas Pikniku nie będzie plastiko-

wej zastawy, 

- ograniczenie do minimum liczby samochodów poprzez 

skorzystanie z transportu zbiorowego lub miejsca w samo-

chodzie u rodziny i przyjaciół. 

 

CO WARTO ZABRAĆ: 

- coś od deszczu 

- podpisane menażki, miski, kubki i sztućce 

- białą koszulkę lub inną część garderoby 

do zdjęcia 

- karimaty, koce, leżaki 

- pieniądze na dobry cel 

 

Zapraszamy cały Klub! 
 

Ewa Haman, Małgosia Mańczak, Jadzia Zdziarska, 

 Janek Kiljański, Janek Murawski,  

Dominik Struss, Ulrich Schwendimann,  

 

 

POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIA 

 A SPRAWA EUROPEJSKA 
 

Zapraszamy na debatę organizowaną z okazji 30. rocznicy 

polsko-niemieckiej Mszy Pojednania w Krzyżowej. 
 

W trakcie spotkania odpowiedzieć chcemy na następujące 

pytania: 
 

- jakie było znacznie symbolicznego uścisku Mazowieckie-

go i Kohla w Krzyżowej w latach 90. i obecnie? 
 

- w czym wyrażała się polsko-niemiecka wspólnota intere-

sów i wartości w polskiej drodze do Europy? 
 

- gdzie leżą przyczyny częstych polsko-niemieckich niedo-

gadań? 
 

- jaka jest/może być funkcja polsko-niemieckiego pojedna-

nia w pamięci europejskiej? 
 

- na ile dialog polsko-niemiecki jest/może być szansą 

dla UE? 
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W spotkaniu udział weźmie: 

Marek Prawda, dyplomata, ambasador RP w Berlinie  

i przedstawiciel RP w UE, obecnie dyrektor Komisji Europej-

skiej w Polsce. 
 

Prowadzenie:  

prof. Waldemar Czachur, przewodniczący Rady Fundacji 

Krzyżowa, Forum Krzyżowa, Instytut Germanistyki UW. 
 

Czwartek, 16 maja, godzina 18.00, siedziba KIK. 

Zapraszamy! 

Maryna Czaplińska 

 

 

INICJATYWA „ZRANIENI W KOŚCIELE” 
 

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” – uruchomiona 7 marca 

2019 roku przez warszawski KIK, Laboratorium „Więzi” 

oraz Fundację Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu 

– to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia 

dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.  
 

Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim 

dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksu-

alnego, oraz ich najbliższych. Otwarty jest również 

na wszystkich, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się 

zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty 

wiary. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliź-

nich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła. Czujemy 

się odpowiedzialni za osoby zranione we wspólnocie wiary  

i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić co w naszej mo-

cy, aby pomóc pokrzywdzonym. 
 

 
 

Abyśmy mogli rozwijać nasze działania, prosimy  

o wsparcie finansowe. Na razie możliwe jest wsparcie 

inicjatywy poprzez przekazanie darowizny. 

Przelew bankowy:  

Klub Inteligencji Katolickiej,  

ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa.  
 

Nr konta: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708; 
 

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – „Zranieni  

w Kościele”. 
 

Pracujemy nad nowymi możliwościami wsparcia inicjatywy. 

Do dnia 29 kwietnia odebraliśmy 20 telefonów, z czego 

4 przekazaliśmy do dalszych konsultacji. 

• 800 280 900 

• w każdy wtorek w godzinach 19.00–22.00 

• www.zranieni.info 

• info@zranieni.info (do kontaktu mailowego zapra-

szamy przedstawicieli mediów) 
 

Maryna Czaplińska, Marta Titaniec, Michał Buczek,  

Ignacy Dudkiewicz, Jan Murawski,  

Krzysztof Sawicki, Jakub Kiersnowski 

 

 

RODZINY ALEPPO 
 

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! 
 

Dla nas niestety święta były smutne, bo w Wielką Sobotę 

zginęło 19 osób, w większości dzieci, z powodu 5 pocisków, 

które spadły na dzielnice Rashdin i Hamdaniye w Aleppo. 

Codziennie słyszymy odgłosy walk. We wtorek 3 pociski 

spadły na dzielnicę Khaldiye... Panie, które przychodzą nam 

pomagać w klasztorze, czasami z trudem mogą wydostać 

sie z domu wskutek toczących sie walk wkoło... 

Od kilku tygodni nie ma benzyny w mieście, komunikacja 

jest całkowicie sparaliżowana, a więc i ceny wszystkiego 

bardzo wzrosły! 

Wiele osób żałuje, że nie wyemigrowało w czasie wojny. 
 

Życzę wszelkich łask i błogosławieństwa Zmartwychwstałe-

go. 

s. Brygida Maniurka 

Franciszkanka Misjonarka Maryi; Aleppo 
 

 
 

Przypominamy o trwającym programie pomocy rodzinom, 

które pozostały w zniszczonym Aleppo. Naszą odpowiedzią 

na dramat targanej wojną Syrii jest wsparcie dla rodzin, 

które próbują prowadzić normalne życie w Aleppo. Dzięki 

współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjo-

narek Maryi oraz z parafią św. Franciszka w Aleppo możemy 

dotrzeć do rodzin, które szczególnie potrzebują naszej 

pomocy. Siostry informują nas na bieżąco o sytuacji w mie-

ście i dają rękojmię bezpośredniego przekazania środków 

potrzebującym. 
 

Przekazane przez Państwa kwoty są przekazywane przez 

Klub Inteligencji Katolickiej przelewem walutowym jeden 

raz w miesiącu na konto naszych partnerów i dalej bezpo-

średnio przekazywane rodzinom. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zranieni.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR0syYSfgyXxxNiJbvcsQ4J-ruCdat6k3nptt453VyWGIig3dmtECGJd2N4&h=AT08IJpE8Mi5gHjQcN54Gy0xNvBEsXVP8rv5erlgCAFLap4Ttihfn5EoTud6rEbdUjokU4FXUuZIrz6CvLIAwEsJJ-ojZ6SP1vKkH7rEZE5zLNH5bOSaN6GYnkWfVxrvkp_ol9U_Qt0-8HOPOP02bUJf_yVikREcVtODY3w-ollMnhMdbE40eTrfNeTd7S3u1KhXL3Y9u91mrBNjxZ1j3WRvpBX-VAF8CfqR2fGZC5SF53e02eONrU95pKZ85z-6GiA3FKxepFxPUuTbUwoRST3dNfE2kp4rAHTT3ZYDr6jYW8ajuICgFAT-40TaOWPwJ-ZPE8HZNMMzSQ-cwz2-_0c0dsDX07jve4m6hrdRF_l0Vs9WIQ5AD1msahUFq0pS0dCVt_GSyBY97HwMQmTRH2RwpRkMqJCkhG9DthNhaqnEt-Zf7CanEx5thE0rsNVzoWg9L3vR5cbNrTDGufdL_gCBEPvo_4BYR8aIG0awLbCUL14AdxigmebTWHZBf65Cpd1ccYaTwCSMxAPBGGjtR-FRHQVH9tl9wJGQx16sCoJT318ZF7gMWQ-7MVImUs5F-HB7J4cwdQK9X88i9DS2VgKUdtuY-ppA-qQZsYKiXYuSsyO8q1Igii3LGs3u29Y9-aar3MHRksw
mailto:info@zranieni.info
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Wszystkie informacje o prowadzony przez warszawski KIK 

programie oraz rodzinach, które wspieramy, mogą Państwo 

znaleźć na stronie internetowej: 

rodzinyaleppo.kik.waw.pl 
 

Zapraszamy do wspólnotowego wspierania! 

Marta Titaniec, Krzysztof Sawicki 

 

PROJEKT HUMANITARNY KIK W IRAKU 
 

Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczyna kolejny projekt 

humanitarny pt. „Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi 

medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie 

dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej”. Dwuletni pro-

jekt na kwotę 2 200 000 zł jest współfinansowany w ramach 

polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych RP i potrwa do 2020 r.  
 

Celem jest rozszerzenie dotychczasowej oferty medycznej 

STEP-IN o fizjoterapię mobilną w rejonie Dohuku i świad-

czenie dotychczasowych usług medycznych. Jest to główne 

wyzwanie, gdyż statystyki pokazują, że ok. 29% uchodźców 

i osób przesiedlonych żyje w obozach, ok. 63% żyje w spo-

łecznościach goszczących, a pozostałe ok. 8% pozostaje 

zakwaterowanych w tzw. „schroniskach krytycznych”, w tym 

niedokończonych budynkach oraz tych należących 

do wspólnot religijnych. Dodatkowo powodem rozszerze-

nia działań o zabiegi fizjoterapii jest niski poziom świado-

mości mieszkańców Kurdystanu co do korzystania 

z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz bardzo niski poziom 

wykształcenia lokalnych fizjoterapeutów. 
 

 
 

Działania projektu skierowane są do trzech grup: osób 

przesiedlonych, uchodźców (w większości syryjskich) i spo-

łeczności lokalnej.  
 

Uchodźcy i osoby przesiedlone zamieszkujące od 5 lat lub 

dłużej region Irackiego Kurdystanu to ludzie cierpiący 

na szeroki zakres problemów zdrowotnych związanych 

z długotrwałym przesiedleniem oraz zaniedbywaniem 

zdrowia z powodu mocno ograniczonego dostępu 

do opieki zdrowotnej i leków. Wielu uchodźców cierpi 

na choroby przewlekłe, wymagające regularnych kontroli 

lekarskich i stałego dostępu do leków. Zaniedbanie chorób 

przewlekłych, takich jak cukrzyca czy choroby krążenia, 

prowadzi do powikłań zagrażających inwalidztwem i śmier-

cią. Niedobór niezbędnych leków dla chorób chronicznych 

i niezakaźnych nadal stanowi problem. Rząd zezwala tylko 

kilku wybranym agencjom na import takich leków do kraju, 

co powoduje okresowe niedobory. Wolny rynek leków 

i nadużywanie antybiotyków doprowadziły do powstawania 

odpornych na antybiotyki bakterii.  

Marta Titaniec 

 

 

SEKCJA RODZIN 
 

Dwie nowe grupy 

W dniach 13-14 kwietnia 2019 zostały otwarte dwie nowe 

grupy SR KIK: grupa nr 85 czyli Jaganie, zawiązała się 

w ośrodku Ojców Franciszkanów w Józefowie, oraz grupa 

86, Hatifnatowie, która spotkała się w ośrodku harcerskim  

w Starej Dąbrowie. Przygotowania obu kadr prowadziły 

równolegle dwa zespoły koordynatorskie: Maria Rościszew-

ska (wychowawca Ryolitów) z Kasią Zakroczymską 

oraz Dorota Potępa (wychowawca Amorytów) z Joanną 

Wędrychowską. 
 

Jagan (grupę 85) prowadzić będą: Wanda Płoska – szefowa, 

Dominika Kosińska – zastępca szefa, Tonia Białynicka-

Birula, Szymon Marchel i Staś Świeżewski.  

Hatifnatów (grupę 86) będą prowadzili: Klara Ignut – sze-

fowa, Ernest Małkiewicz – zastępca szefa, Oliwka La-

skowska, Hania Kluzińska i Olaf Dąbrowski.  

W każdej z grup jest 30 dzieci z roczników 2009 i 2010. 
 

 
 

Rodzice bardzo aktywnie uczestniczyli w obu otwarciach  

i przybyli dużymi grupami po 50 osób. U Jagan rodzice 

brali udział w dyskusji o Sekcji Rodzin i KIK-u jako wspólno-

cie. Dzieci zrobiły podczas zajęć palemki, które poświęcił  

w niedzielę ks. Tomek Łukasiuk. Uczestniczyły także w trzy-
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godzinnej grze terenowej, będącej wstępem do obrzędo-

wości i prowadzącej do poznania nazwy grupy. 

U Hatifnatów rodzice wieczorem śpiewali i integrowali się 

przy ognisku. Dzieci poznały nazwę grupy podczas zabawy 

terenowej, a po za tym robiły palemki, ustalały kodeks gru-

py, oglądały wieczorem teatr cieni przygotowany przez 

Kadrę, uczyły się witać i żegnać po hatifnacku oraz „pusz-

czać iskierkę" w kręgu. 
 

Obu grupom, wychowawcom, dzieciom i rodzicom, życzy-

my długich lat radosnego bycia razem. 

Joanna Wędrychowska, Katarzyna Zakroczymska 
 

Komunikat skarbnika SR 

Drodzy Rodzice, 

W marcu upłynął termin wpłacenia rocznej darowizny dla 

Sekcji Rodzin. Na razie otrzymaliśmy wpłaty tylko od 20% 

rodzin – dziękujemy. 

Bardzo serdecznie proszę pozostałych o pamiętaniu o tej 

wpłacie, a jeśli ktoś może - o dodatkowe darowizny. 

Przypominamy: podstawa to 300 PLN rocznie od rodziny, 

płatna na konto: 53 1560 0013 2000 1706 4454 5703.  

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać „Darowizna 

na cele statutowe – SR”. 

Monika Krzyżanowska 

 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
Paczki dla akowców i rodaków na Wileńszczyźnie.  

Jak zwykle w przed świę-

tami Zmartwychwstania 

nasza klubowa siedziba 

zmieniła się w magazyn 

paczek i produktów dla 

naszych rodaków na 

Wileńszczyźnie. Podob-

nie było w Katolickiej 

Szkole im. św. Hieronima 

w Podkowie Leśnej, któ-

rej środowisko od lat jest 

współorganizatorem naszej akcji. W tym roku poza pacz-

kami świątecznymi zebraliśmy bardzo dużo rzeczy dla mło-

dego małżeństwa spodziewającego się dziecka, a za 

przekazane nam środki finansowe kupiliśmy artykuły sani-

tarne dla lokalnego hospicjum. Dodatkowo zebraliśmy kil-

kadziesiąt kartonów książek dla polskiej biblioteki, która 

znajduje się w pałacu Jeleńskich w Glinciszkach. W sumie 

zebraliśmy tak dużo rzeczy, że w tym roku musieliśmy się 

wybrać w dwa duże busy. 
 

Do Glinciszek - Podbrzezia dotarliśmy w piątek późnym 

wieczorem, gdzie zostaliśmy przyjęci w miejscowych do-

mach rodzinnych. W sobotę prawie cały dzień jeździliśmy 

do rodzin potrzebujących. To, co zobaczyliśmy w ich do-

mach, po stokroć przekonało nas, ze to przedsięwzięcie jest 

potrzebne i koniecznie trzeba je kontynuować. 
 

 
 

Wieczorem wspólnie z gospodarzami udaliśmy się do po-

bliskiego Wilna na krótką modlitwę przy Ostrej Bramie  

i w sanktuarium Miłosierdzia Bożego ze słynnym obrazem 

Chrystusa namalowanego według wskazań św. Faustyny. 

Rano chwila wypoczynku, czas na spotkania z przyjaciółmi  

i w południe udaliśmy się na polską Mszę świętą  

w Podbrzeziu. Klub został wymieniony w intencji mszalnej, 

a jeden z nas był zaproszony do czytania Męki Pańskiej. 

Jeszcze obiad z ks. Proboszczem i powrót do domu.  
 

 

Serdecznie dziękujemy p. Michałowi Krukowskiemu i Mi-

chałowi Brzózce z firmy In Post i p. Marcinowi Kowalczyko-

wi z firmy EKO TAXI za nieodpłatne udostępnienie nam 

samochodów dostawczych.  
 

„Razem dla Ukrainy” – spotkanie w Ambasadzie Ukrai-

ny w Warszawie. 

We wtorek 9 kwietnia Ambasador Republiki Ukrainy  

J.E. Andrij Deszczycia zaprosił klubowych wolontariuszy 

oraz naszych sponsorów na wieczorne spotkanie w Amba-

sadzie. 
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Spotkanie z Ambasadorem Ukrainy  J.E. Andrijem Deszczycią. 

W pierwszym rzędzie od lewej: Raisa Trojegłazowa, Sława Zacharow – 

Fundacja Lekarze Majdanu, dyr. Grzegorz Dostatni - KPRM,  

Marek Kielanowski, Barbara Kielanowska, Katarzyna Materkowska - KIK. 

Zdjęcie z zasobów Ambasady Ukrainy. 
 

Wspaniały koncert fortepianowy i operowy śpiew towarzy-

szył wręczeniu pamiątkowych dyplomów wszystkim zaan-

gażowanym w pomoc dla Ukrainy. Na koniec przedstawiciel 

Fundacji Szpital Majdanu wręczył najbardziej zasłużonym 

osobom ukraiński Krzyż Wolontariatu. To zaszczytne od-

znaczenie otrzymał Prezes KIK Jakub Kiersnowski, wice-

przewodnicząca Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK 

Katarzyna Materkowska i Barbara Kielanowska. Odznaczone 

zostały również osoby bardzo wspierające nasze projekty – 

pani Minister Beata Kempa z Kancelarii Premiera i Ambasa-

dor Ukrainy J.E Andrij Deszczycia. 
 

Na początku swojego wystąpienia prezes KIK-u podzięko-

wał stronie ukraińskiej za zaufanie, jakim obdarza warszaw-

ski Klub Inteligencji Katolickiej. To dzięki temu zaufaniu 

możliwa była dotychczasowa współpraca i wspólne budo-

wanie dobrosąsiedzkich relacji. Jakub Kiersnowski podkre-

ślił, że otrzymane odznaczenie traktuje jako podziękowanie 

i uznanie dla całego KIK-u za wieloletnią działalność 

na rzecz budowania polsko-ukraińskich mostów. Zaznaczył 

także, że działania te są możliwe tylko dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu na różnych płaszczyznach bardzo wielu 

członków Klubu. 
 

 
Członkowie Klubu odznaczeni podczas spotkania w Ambasadzie  

Ukraińskim Krzyżem Wolontariatu: Katarzyna Materkowska,  

Barbara Kielanowska i nasz Prezes Jakub Kiersnowski. 
 

Ukraiński Krzyż Wolontariatu jest odznaczeniem ustano-

wionym w 2015 roku i zostało nim uhonorowanych niewie-

le ponad 70 osób na całym świecie. Jesteśmy dumni, 

że niemal dziesięć procent to osoby związane z projektami 

realizowanymi przez KIK.  

 

Odznaczenia państwowe dla członków Sekcji Wschod-

nioeuropejskiej.  

W kolejny wtorek 16 kwietnia w Pałacu Prezydenckim od-

była się bardzo miła uroczystość, podczas której kilkudzie-

sięciu osobom zaangażowanym w pomoc humanitarną 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 

wysokie odznaczenia państwowe.  
 

 
Po wręczeniu odznaczeń z p. Prezydentem RP Andrzejem Dudą -   

Katarzyna Materkowska, Marta Titaniec i Barbara Kielanowska. 
 

Z naszej Sekcji złoty i srebrny Krzyż Zasługi RP otrzymały 

Barbara Kielanowska i Katarzyna Materkowska. Srebrny 

Krzyż Zasługi otrzymała także Marta Titaniec, prowadząca 

w KIK wielkie projekty pomocy humanitarnej w Syrii, Iraku  

i na Ukrainie.  
 

Wszystkie te odznaczenia pokazują, że działania zewnętrz-

ne prowadzone przez Klub są potrzebne i doceniane.  

 

 

Kolejna wyprawa na Kresy 
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Jest jeszcze kilka miejsc na naszą kresową wyprawę 19-23 

czerwca. Kierunek-Wołyń. Autokar, hotele, wyżywienie, 

przewodnik, ubezpieczenie. Koszt ok. 780 zł. Szczegóły  

w marcowym Informatorze do pobrania na stronie interne-

towej Klubu: www.kik.waw.pl.  

 

Dalsze projekty 

Pod dużym znakiem zapytania stoi tegoroczny projekt Bia-

łoruś, a także projekty kolonijne dla dzieci ukraińskich. 

Oczywiście przyczyny są bardzo przyziemne – brak finan-

sowania. Ale walczymy. Bardzo prosimy wsparcie modlitwą. 
 

Marek Kielanowski  

 

 

SEKCJA EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

W kwietniu Spotkanie w Nazarecie zostało poświęcone 

wydarzeniom Niedzieli Palmowej oraz Wielkiego Tygodnia. 

Zaczęliśmy od przygotowania palemek, pięknie ozdabia-

nych kolorowymi naklejkami. Posłużyły do odegrania sceny 

wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Następnie wspólnie 

przeżywaliśmy Drogę Krzyżową, wędrując z krzyżem i od-

mawiając modlitwy przy wybranych jej stacjach. Towarzy-

szył nam śpiew „Któryś za nas cierpiał rany...”. 
 

 
 

Po słodkiej przekąsce słuchaliśmy bajki dla ducha o marze-

niach trzech drzew. Pierwsze chciało być skrzynią na klejno-

ty, a stało się żłóbkiem dla Dzieciątka. Drugie marzyło, by 

zostać wielkim okrętem, a zbudowano z niego łódkę,  

na której pewien Człowiek uciszył burzę. Trzecie chciało 

urosnąć aż do nieba, ale po ścięciu, po latach, stało się 

drzewem krzyża, na którym zawisł Bóg-Człowiek. I tak ma-

rzenia, choć nie spełniły się, to przeszły wszelkie oczekiwa-

nia... 
 

Na koniec przyozdobiliśmy zawieszki wielkanocne w posta-

ci jajek, kolorowe i radosne ozdobią nasze mieszkania.  

Alicja Gronau-Osińska, fot. Bożena Kalwarczyk 
 

 

 

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 
Drodzy, 

Do rozpoczęcia naszych obozów zostało tylko dwa i pół 

miesiąca. Ale jest dobrze!  

Santa Maria chwyta wiatr w żagle i nabiera rozpędu  

w przygotowaniach ośrodka i sprzętu.  Po świątecznej prze-

rwie powróciliśmy do remontowania łódek. W ostatni 

weekend kwietnia (27-28.04) byliśmy na Krakowiaków i od 

rana do wieczora działaliśmy przy omegach. Szlifowaliśmy, 

laminowaliśmy, sprzątaliśmy, a w sobotę wieczorem całą 

ekipą spotkaliśmy się na comiesięcznym spotkaniu towa-

rzyskim! Dziękujemy wszystkim za pomoc i spotkanie! 

Oby więcej takich spotkań.  
 

 
 

Przed nami ciąg dalszy remontów i rozmaite spotkania. 

Sami zobaczcie! 
 

• 25.05 – szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr – WO-

LICA 

• 25.05 – spotkanie towarzyskie członków i przyjaciół 

SM - WOLICA 

• 26.05 – pływanie kadr – WOLICA 

• 30.05 – spotkanie dla finansistów – KIK 

• 8.06 – seminarium kadr SM o wychowaniu WOLICA 

• 9.06 – piknik KIK-owski 

• 15.06 – spotkanie towarzyskie członków i przyjaciół 

SM – WOLICA 

 

Oprócz tego, prawie w każdy weekend będziemy remon-

tować łódki. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpra-

cy. Każda para rąk będzie super pomocna!  

Wszystkich chcących podłubać przy łódkach zachęcamy 

do kontaktu z Adamsem (Tel: 606708824) i Dominikiem 

(tel. 792292502). 
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Informujemy także, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca 

na rejsy młodsze .Zapraszamy serdecznie młodzież w wie-

ku 12-14 lat na rejsy po Mazurach w terminie  

15-28.07.2019. 
 

 
 

Rejsy mazurskie to wędrowne obozy żeglarskie, które od-

bywają się na jachtach otwarto kabinowych klasy Omega. 

Podczas obozu dzieci uczą się samodzielności i współpracy 

w grupie oraz podstaw żeglarstwa. Uczestnicy codziennie 

przemieszczają się w inne części Mazur, muszą sami przy-

gotowywać obóz i zadbać o stan jachtów. Pokazujemy 

młodzieży radość z żeglowania i aktywnego spędzania cza-

su. 
 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie santa-maria.pl 

Serdecznie zapraszamy w imieniu własnym i kadry, 

Pozdrawiamy!  

Zarząd SM 

Dominik, Adams, Michał, Janek i Tusia 

 

 

MAM POMYSŁ 2018/2019 
Nadal przyjmujemy wnioski do konkursu Mam Pomysł 

2018/2019. 
 

Majówka rozpoczyna ostatni etap roku szkolnego. Dla jed-

nych zaczyna się ostatnia prosta przed egzaminami, pozo-

stali myślą już o zbliżających się wakacjach. Maj to słońce, 

ciepło, przyjemny wiatr, ale jeszcze nie upał. Przed wami 

miesiąc większej swobody i wolnego czasu spędzanego 

na zewnątrz. 
 

Pomyślcie jak chcielibyście spędzić ten miesiąc. Możliwości 

jest wiele. Nasz konkurs to jedna z nich. Możecie zrealizo-

wać swój własny projekt. Wykorzystajcie swoje pasje  

i podzielcie się nimi z innymi. Jest to jedna z form wolonta-

riatu, ale wyjątkowa. Tutaj inicjatywa zależy wyłącznie 

od was. 
 

Zachęcamy was również do zaangażowania się w inne for-

my wolontariatu. Warszawa oferuje wam morze możliwości. 

Jakiekolwiek byłyby wasze zainteresowania, to zawsze znaj-

dziecie wolontariat, w którym się spełnicie. Wszystko zależy 

od waszej decyzji i motywacji. 
 

W kwietniu zakończył się projekt Warszawskie Targi Wolon-

tariatu. Młodzież zorganizowała targi, na które zaprosiła 

instytucje szukające wolontariuszy. Gratulujemy sukcesu, 

którym zakończył się ten projekt. Jesteśmy pod wrażeniem 

waszego zaangażowania, odpowiedzialności i ambicji. 
 

Zespoły młodzieżowe obecnie realizują następujące projek-

ty: Klub Debat Zamoyski, Muranowskie brzmienia, Graficz-

nie i filmowo na Muranowie, Mind Gap, Gazetka szkolna 

„Goniec Zamoyski”, Zwykłe pokolenie, Stolarskie Rękodzie-

ło, Rozczesani i Uknow Talks. 
 

Zespoły projektowe w tej edycji rozwijają umiejętność de-

batowania, uczą się gry na ukulele, tworzą grafiki kompute-

rowe oraz filmy. Próbują przełamywać stereotypy, 

regularnie publikują miesięcznik szkolny, powiększają jego 

redakcję o nowych członków oraz rozwijają dziennikarskie  

i graficzne umiejętności. Rozwijają również swoje pasje 

fryzjerskie i angażują w to osoby niepełnosprawne, tworzą 

w drewnie, popularyzują sukcesy i osiągnięcia swojego 

pokolenia, inspirują licealistów w szukaniu swojej ścieżki 

kariery. 
 

Zapraszamy do zgłaszania się. Czekamy na Wasze pomysły. 

Szukajcie inspiracji. Projekty składajcie na formularzu zgło-

szeniowym, po wypełnieniu i podpisaniu przynieście 

go do sekretariatu Klubu oraz wyślijcie jego niepodpisaną 

wersję mailem na adres mampomysl@kik.waw.pl. Zachę-

camy do przeczytania regulaminu. Wszystkie potrzebne 

dokumenty znajdują się na stronie konkursu, a w siedzibie 

naszego Klubie leżą ulotki.  
 

Odwiedźcie też naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku: 

www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/ 

www.facebook.com/mampomysl 

Jerzy Biderman 

 

 
 

http://santa-maria.pl/
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MAGAZYN „KONTAKT” 
 

W zespole redakcyjnym Magazynu Kontakt zaszły w ostat-

nich tygodniach pewne zmiany. 

 

 
 

Po 12 latach prowadzenia redakcji dotychczasowy naczelny 

Misza Tomaszewski i jego zastępca Cyryl Skibiński przeka-

zują obowiązki od dawna związanym z „Kontaktem” redak-

torom: Ignacemu Dudkiewiczowi w roli redaktora 

naczelnego oraz jego zastępcom – Wandzie Kaczor i Szy-

monowi Rębowskiemu. 
 

 
 

W marcu do redakcji dołączył również nowy sekretarz re-

dakcji – Jakub Niewiadomski. 

Wanda Kaczor 

 

 

SEKCJA ESPERANTO 
 

Spotkanie kwietniowe poświęciliśmy omówieniu losów 

najbliższej i dalszej rodziny Ludwika Zamenhofa w związku 

ze 102. rocznicą śmierci twórcy Esperanta.  

Na ostatnie spotkanie zapraszamy w piątek 31 maja o go-

dzinie 17.00. 
 

Dni Skupienia esperantystów katolików w Częstochowie 

odbędą się w dniach 11-13 października 2019 roku. 
 

W związku z rezygnacją z przewodniczenia Sekcji – za dłu-

goletnią współpracę wszystkim członkom i sympatykom 

Esperanta serdecznie DANKON! Dio benu! 

Bohdan Wasilewski  

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
 

Comiesięczne poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne 

w świątyniach ewangelickich zostanie odprawione 6 maja  

w kościele luterańskim przy pl. Unii Lubelskiej. 

Homilię wygłosi dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce 

pani Małgorzata Platajs (godz. 18). 

Jan Turnau 

 
 

EKOCYKL DRUM BUNA: TURYSTYKA 

 
Według opracowania World Counts rocznie na świecie  

w celach turystycznych podróżuje miliard ludzi. Do 2020 r. 

liczba ta wzrośnie o 60%. Turystyka odpowiada za 5% świa-

towej emisji gazów cieplarnianych. Ma duży wpływ nad-

mierne zużycie wody, poziom zanieczyszczeń, jakość życia, 

przekształcanie obszarów przyrodniczych. Z drugiej strony 

umożliwia zbieranie środków na ochronę zwierząt, roślin  

i całych rezerwatów przyrody.   
 

O wpływie turystyki na świat przyrody opowie w siedzibie 

KIK w środę 29 maja o 18:30 Paweł Cywiński – orientali-

sta, kulturoznawca, geograf. Współtwórca Fundacji Polska 

Gościnność, która zajmuje się pomocą bezpośrednią 

uchodźcom w ramach inicjatywy Chlebem i Solą oraz pro-

wadzi największy polskojęzyczny portal na temat uchodź-

ców Uchodźcy.info. Współtwórca projektu post-turysta.pl, 

redaktor Magazynu „Kontakt”. Na co dzień pracuje na Wy-

dziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. 

Robur 

 
 

KLUB „TYGODNIKA POWSZECHNEGO” 
Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na spotkanie  

„W jaki wierzę Kościół”, które odbędzie się 9 maja, o go-

dzinie 19:00 w sali KIK, ul Freta 20/24A. Naszym gościem 

będzie ks. Adam Boniecki. 
 

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu „Wspólne czytanie”, 

w którym omawiamy tematy poruszane w książce „Po co 

Kościół” ks. Grzegorza Strzelczyka („Wierzyć pomimo Ko-

ścioła”; „Po co zbawienie? Po co Kościół?”).  
 

Tym razem do naszych rozważań włączymy również prze-

kaz z ostatniej adhortacji papieża Franciszka "Christus 

Vivit". 

Joanna Rózga 



KIKPIKNIK

9 czerwca 2019 11:00
Zesłani� Ducha Świętego

Msza Święta

Otwarcie KIKpikniku

Wspólne zdjęcie (gołębica)

Wspólny Stół , zabawy i atrakcje

Tańce na zielonej trawie

Tort 

Wspólny Stół , zabawy i atrakcje

Podsumowanie i zakończenie 

11:00 

12:20 

12:30 

12:40 

14:00 

14:40

15:00 

16:00 

Program:

Polana "Pociecha",  Puszcza Kampinoska 

Kiedy nadszedł wreszci� dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali  się  wsscy raze� na ty� samy� miejscu.
Dz. 2,1

Więcej o Piknik� w nowej formul� i  miejscu 
wewnątrz Informatora Klubowego


