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OPŁATEK KLUBOWY 
z udziałem księdza Kardynała Kazimierza Nycza 

Niedziela, 12 stycznia, g. 17.30 Msza święta w kościele 

św. Marcina, ul. Piwna 9/11, o g. 18.30 spotkanie opłatkowe 

w Domu Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19 

Więcej informacji na s. 3 

 

KLUBOWA MSZA ŚWIĘTA 

Niedziela, 19 stycznia, godzina 11.00, kościół św. Marcina, 

ul. Piwna 9/11. 
 

 

SĄD: STAN WŁADZY SĄDOWNICZEJ  

W POLSCE PO ZMIANACH PRAWA 
Spotkanie z mecenasem Michałem Wawrykiewiczem, eks-

pertem zespołu parlamentarnego ds.. Ładu Konstytucyjne-

go i Praworządności. 

Czwartek, 23 stycznia, godzina 18.30, siedziba KIK. 
 

 

 

 
 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 

Wchodzimy w ostatni rok drugiej dekady XXI wieku. Roz-

poczynamy go umocnieni świętowaniem narodzin Dzie-

ciątka Jezus, mając w pamięci otrzymane życzenia  

i własne postanowienia.  
 

Warto zastanowić się, jaki będzie to rok dla nas ja-

ko wspólnoty KIK. Z każdym rokiem jest to pewna niewia-

doma, ponieważ w 100% zależy to od decyzji każdej  

i każdego z nas, członków Klubu. Decyzja, czy i w jaki 

sposób w danym roku chcę zaangażować się na rzecz 

Klubu, stanowi o jakości naszej wspólnoty. Sposobów  

i pomysłów na wzrastanie naszej klubowej wspólnoty jest 

przeszło 1600, tyle ilu członków liczy KIK. Dobrą okazją 

do podzielenia się swoimi pomysłami czy zainspirowania 

czyimś pomysłem jest nasze coroczne spotkanie opłatko-

we. W tym roku przy okazji Opłatka Klubowego będziemy 

mieli możliwość wsparcia projektu „Teatr Bezdomnych”, 

za którego pomysł i realizację odpowiada Anna Maria 

Szufa, była klubowa wychowanka i wychowawczyni. 
 

W styczniu 2020 swoje 96. urodziny obchodzi p. Stefan 

Wilkanowicz – człowiek pojednania, założyciel i przez 

kilkanaście lat redaktor naczelny Forum Żydzi-

Chrześcijanie-Muzułmanie, wieloletni redaktor „Tygodnika 

Powszechnego” i „Znaku”, ostatni żyjący założyciel KIK-u, 

autor preambuły do Konstytucji RP. Panu Stefanowi ży-

czymy zdrowia, pogody ducha i Bożego błogosławień-

stwa. 
 

A skoro mowa o Konstytucji RP, pozwólcie Państwo 

na  osobistą refleksję. Wszystko bowiem wskazuje na to, 

że w styczniu 2020 po raz kolejny Konstytucja, z uwagi 

na procedowaną ustawę ustrojową, będzie poddana pró-

bie sił. Oby z tej próby zwycięsko wyszła Polska, któ-

rą reprezentuje Konstytucja, a nie partykularne interesy.  
 

W styczniu mamy również powody do radości i dumy, 

ponieważ Piotr Cywiński, od 2006 roku dyrektor Pań-

stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – a w latach 

2000-2010 prezes KIK, pod którego przewodnictwem 

Klub m.in. bezpiecznie przeprowadził się do swojej obec-

nej siedziby przy ul. Freta – otrzyma z rąk metropolity 

warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza przyznany 

przez papieża Franciszka medal „Pro Ecclesia et Pontifice”. 

Piotrze, serdecznie gratulujemy! 

Jakub Kiersnowski 
 

Jakub Kiersnowski 
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DYŻURY SEKCJI I SPOTKANIA PREZYDIUM 
 

Prezydium Zarządu KIK Jan Murawski 

WTOREK 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

12.00 albo 18.00 

22 827 39 39 

Sekcja Rodzin  Karolina Bielecka-Komosa  
PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 

16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 

sr@kik.waw.pl 
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 

Klub Żeglarski 

Santa Maria 

Dominik Jaraczewski 

Zarząd Santa Marii 

ŚRODA 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

19.00-21.00 

santamaria@kik.waw.pl 

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA  

KLUB JEST NIECZYNNY W DNIACH: 23 GRUDNIA 2019 R. – 6 STYCZNIA 2020 R. 

 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
06.01. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Unii Lubelskiej 

09.01. CZWARTEK 

Godzina 19.00 

"HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!", WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD Z CHÓREM KAMELEON 

Zaprasza Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie, siedziba KIK 

19.01. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

23.01 CZWARTEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO CENTRALNE TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy w Warszawie, plac Małachowskiego 1 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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  

PONIEDZIAŁEK 13.00-18.00  

WTOREK- PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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SĄD: STAN WŁADZY SĄDOWNICZEJ 

W POLSCE PO ZMIANACH PRAWA 

 
W ostatnich latach przyjęto szereg ustaw wpływających 

na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w tym doty-

czących sądów i szerzej władzy sądowniczej. Niektóre 

z działań i aktów prawnych stały tematem gorących debat 

w Polsce na forum organizacji międzynarodowych a nawet 

przedmiotem postępowań przed unijnymi instytucjami 

i trybunałami. Tych, którzy czują się zagubieni w natłoku 

informacji  

o Sądzie Najwyższym, KRS, TSUE a także tych, którzy z ła-

twością poruszają się po meandrach przepisów ustawy  

o ustroju sądów zapraszamy na spotkanie 23 stycznia 

2020 roku o godzinie 18.30 w siedzibie naszego KIK-u.  
 

Sytuację polskiego sądownictwa przedstawi mec. Michał 

Wawrykiewicz, adwokat specjalista, w zakresie prawa cy-

wilnego, handlowego oraz prawa nieruchomości i inwesty-

cji infrastrukturalnych. Ekspert zespołu parlamentarnego 

ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Ekspert komisji 

parlamentarnej LIBE (w Parlamencie Europejskim) w trakcie 

przygotowywania raportu oraz w trakcie wysłuchania w PE 

na temat praworządności w Polsce. Pełnomocnik sędziów 

Sadu Najwyższego w sprawach zawisłych przed TSUE. 

Współzałożyciel w lipcu 2017 inicjatywy #WolneSądy 

oraz jeden z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości 

KOS, członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. 

Wraz z pozostałymi twórcami inicjatywy #WolneSądy uho-

norowany nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej 

za działalność publiczną w 2018 roku. 

Jan Murawski, sekretarz KIK 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE KIK  
 

Zapraszamy wszystkich Członków i Przyjaciół Klubu Inteli-

gencji Katolickiej na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie 

się w niedzielę 12 stycznia. Wspólne świętowanie rozpocz-

niemy Mszą Świętą w kościele św. Marcina przy ul. Piw-

nej o godzinie 17.30, a następnie przejdziemy do Domu 

Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, gdzie 

spotkamy się z naszym biskupem księdzem Kardynałem 

Kazimierzem Nyczem, wspólnie zaśpiewamy kolędy i skła-

dając sobie życzenia przełamiemy się opłatkiem. 

Do zobaczenia!      Zarząd KIK 

 
 

Zbiórka opłatkowa na Teatr Bezdomnych 

Z wdzięcznością za Wasze zaangażowanie w minionych 

latach proponujemy kontynuowanie tradycji Opłatkowych 

Zbiórek na rzecz osób doświadczających bezdomności. 

Teatr Bezdomnych to działający od dwóch lat teatr,  

w którym aktorami są osoby w kryzysie bezdomności. 

Raz w tygodniu w podziemiach Bazyliki na Kawęczyńskiej 

spotykają się na zajęciach teatralnych. Poprzez pracę warsz-

tatową rozwijają swoje umiejętności sceniczne – pracują  

z głosem, z emocjami, z wyobraźnią, z ciałem. Uczą się pra-

cy zespołowej, partnerskiej, przełamują swoje bariery  

w kontakcie z drugim człowiekiem. Nowo nabyte umiejęt-

ności aktorzy wykorzystują potem w pracy nad spektaklem. 

Dotychczas wystawili spektakle: „Zaczarowany Imbryk” 

M. Guśniowskiej oraz „Wigilię” J. Przybory. Grupa została 

założona przez byłą wychowawczynię grupy SR Pelegryni 

i animatorkę grupy teatralnej w Drum Bunie Annę Marię 

Szufę. 
 

 
 

Teatr pełni także rolę narzędzia wspomagającego proces 

wychodzenia z kryzysu bezdomności. Uczestnicy uważają, 

że udział w zajęciach oraz występowanie na scenie przy-

wraca im poczucie własnej godności, wzrasta ich samooce-

na, uczą się na nowo budowania relacji, a przynależność 

do grupy sprawia, że czują się mniej samotni. Ćwiczenia 

teatralne pozwalają im na nowo nauczyć się uważnego 

słuchania, otwartości na pomysły drugiej osoby, oddawania 

kontroli nad sytuacją partnerowi, czerpania inspiracji z po-

mysłów partnera, wspólnego tworzenia.  
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Kilku uczestnikom grupy udało się na nowo usamodzielnić, 

wyjść z kryzysu bezdomności. Jak deklarują teatr odegrał 

w tym procesie ważną rolę. 
 

 
 

Zbiórkę do puszek w trakcie spotkania opłatkowego 

przeprowadzi Grupa SR Fenicjanie. Możliwe jest także 

przyłączenie się do zbiórki na rzecz Teatru Bezdomnych 

prowadzonej na portalu zrzutka.pl  

(https://zrzutka.pl/wgxnuf) 

Anna Szufa, Katarzyna Rokicka-Muller, Julia Wygnańska 
 

 

 

TYDZIEŃ MODLITW 

 O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 
„Życzliwymi bądźmy” – pod tym hasłem będzie prze-

biegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Tym 

razem materiały do ekumenicznych modlitw przygo-

towali chrześcijanie z Malty. 
 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się 

co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześci-

janie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na 

ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferen-

cjach, koncertach i innych spotkaniach. 

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność 

Chrześcijan 2020 odbędzie się w czwartek, 23 stycz-

nia, o godz. 18:00 w kościele ewangelicko-

augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Będzie to też 

okazja do świętowania 20. rocznicy podpisania przez 

siedem polskich Kościołów dokumentu ekumeniczne-

go „Sakrament Chrztu znakiem jedności”. Kazanie wy-

głosi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolic-

kiego. 

źródło: Polska Rada Ekumeniczna; ekumenia.pl 

 
 

SEKCJA RODZIN 
Aktualności 

Za nami dzień skupienia w Laskach, który w zastępstwie  

ks. Andrzeja Gałki poprowadził ks. Edward Engelbrecht, 

rezydujący w Laskach. Szkoda, że było nas tak niewiele.  
 

Kilka grup zaplanowało obozy w okresie poświątecznym, 

większość obozów odbędzie się jednak podczas lutowych 

ferii. Okazją do uzupełnienia sprzętu narciarskiego była 

giełda sprzętu zimowego, która została po raz kolejny 

zorganizowana w Klubie na początku grudnia.  
 

Jak co roku zapraszamy wszystkich członków Sekcji Ro-

dzin na Pasterkę w kościele św. Marcina oraz na klu-

bowe spotkanie opłatkowe, które odbędzie się  

w niedzielę 12 stycznia. Wspólne świętowanie rozpocz-

niemy Mszą Świętą w kościele św. Marcina przy ul. Piw-

nej o godzinie 17.30, a następnie przejdziemy do Domu 

Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, gdzie 

spotkamy się z naszym biskupem księdzem Kardynałem 

Kazimierzem Nyczem, wspólnie zaśpiewamy kolędy  

i składając sobie życzenia, przełamiemy się opłatkiem. 

Tydzień później, 19 stycznia, zapraszamy na klubową 

Mszę o godz. 11.00.  

Anna Sikorska 
 

Po spotkaniu dla rodziców pt. „Jak chronić dziecko 

przed pornografią” 

W środę 27 listopada, z inicjatywy Zarządu Sekcji Rodzin, 

odbyło się w Klubie spotkanie dla rodziców pt. „Jak chronić 

https://zrzutka.pl/wgxnuf
https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/sakrament-chrztu-znakiem-jednosci/
https://kardnycz.pl/personalia/profil/edward_engelbrecht/
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dziecko przed pornografią”. Poprowadziła je p. Izabela 

Karska, psycholog i ekspert Stowarzyszenia Twoja Sprawa.  

Prelekcja rozpoczęła się od charakterystyki współczesnej, 

powszechnie dostępnej za pośrednictwem Internetu por-

nografii, w dominującym stopniu opartej na przemocy fi-

zycznej i werbalnej. Następnie rodzice zapoznali się  

z wynikami badań wskazującymi m.in., że połowa polskich 

chłopców w wieku gimnazjalnym (badania ankietowe prze-

prowadzono, gdy ten typ szkół jeszcze istniał) regularnie 

ogląda materiały pornograficzne, z czego 15% robi to 

przynajmniej raz dziennie. W przypadku dziewcząt ten od-

setek jest znacząco niższy. Tylko 3% z nich sięga po te tre-

ści raz dziennie lub częściej. Dodać do tego warto, 

że znaczna część dzieci ma pierwszy kontakt z pornografią 

przed ukończeniem 12. roku życia, a głównym kanałem 

dostępu są niezabezpieczone urządzenia mobilne.  

Prelegentka wskazała na mechanizmy uzależnienia od por-

nografii oraz na zmiany, do których dochodzi w mózgach 

uzależnionych dzieci. Omówiła także dalekosiężne skutki 

uzależnienia prowadzące do niebezpiecznych zachowań, 

zaburzeń funkcjonowania społecznego oraz braku satysfak-

cji z normalnego współżycia seksualnego. Ostatnim ele-

mentem prelekcji było przedstawienie praktycznych 

przykładów tego, w jaki sposób rodzice mogą ograniczać 

dostęp dzieci do niepożądanych treści w Internecie oraz 

jak mogą rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, które niesie 

ze sobą oglądanie pornografii. 

Zainteresowanych p. Karska odesłała do dwóch stron inter-

netowych: opornografii.pl oraz bezpornografii.pl. 

Dorota Dukwicz-Rzepka  

 

Komunikat Skarbnika SR 

Kochani Rodzice, 

Po raz kolejny zwracam się z serdeczną prośbą o pamięta-

nie o statutowych darowiznach na Sekcję Rodzin. 

Jak na razie wpłaciła mniej niż połowa rodziców, 

co ogromnie utrudnia funkcjonowanie sekcji i realizację 

naszych zadań. 

Przypominam więc:  

Numer konta Sekcji Rodzin: 53 1560 0013 2000 1706 4454 

5703 

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe 

Kwota roczna - 300 PLN od rodziny (lub składka solidarno-

ściowa 400 PLN). 

Z góry dziękuję za mobilizację. 

Monika Krzyżanowska, skarbnik SR 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 

W 2019 roku po raz kolejny zrealizowaliśmy projekt pomo-

cy dzieciom żołnierzy poległych i rannych w wojnie z rosyj-

ską agresją na wschodzie Ukrainy. Dzięki otrzymanej dotacji 

rządowej i zaangażowaniu wielu środowisk prawie 

130 dzieci ukraińskich mogło choć na chwilę zapomnieć 

o tragedii jaka je spotkała. 

Sens i potrzebę realizowania takich projektów wspaniale 

oddaje przejmujący reportaż Marii Stepan pt. „Świat Iryny” 

emitowany 8 grudnia w TVP Info w ramach cyklu „Głębia 

ostrości”. Materiał jest dostępny na platformie TVP VOD 

https://bit.ly/2s5WuvY.  

Trwają jeszcze rozliczenia projektu, ale już wstępnie roz-

mawiamy na temat przyszłorocznej kontynuacji.  
 

Dopiero co spotykaliśmy się w rodzinach przy choince, 

śpiewaliśmy kolędy na pasterce, a tymczasem my już po-

woli przygotowujemy się do tradycyjnej akcji przygotowy-

wania wielkanocnych paczek dla kombatantów i rodaków 

na Wileńszczyźnie. Podczas kilku ostatnich wizyt bardzo 

dobrze poznaliśmy środowisko podwileńskich Glinciszek  

i Podbrzezia i – poza tradycyjnymi paczkami – mamy po-

mysły na pomoc dla konkretnych rodzin. Ale o tym w kolej-

nych wydania Informatora.  

 

Zespół Randeo Anima, którego członkowie zajmują się 

również dystrybucją naszych paczek na Wileńszczyźnie, 

znów przyjedzie do nas z gościnnym występem. Tym razem 

będzie to forma podziękowania dla środowiska szkoły 

im. św. Teresy w Podkowie Lesnej, które co roku uczestniczy  

w naszej akcji paczek dla Kresowian. Jeśli się uda, to może 

zorganizujemy im jednodniowe warsztaty muzyczne w ma-

teczniku Mazowsza w Otrębusach.  
 

Na progu lata, jak co roku, planujemy kolejną wyprawę 

kresową. W tym roku celem naszej wycieczki będzie Litwa. 

Chcemy odwiedzić Wilno, Troki, Kowno i Kłajpedę. 

Jest szansa, że w Wilnie będzie specjalnie dla naszej grupy 

Msza święta przed cudownym obrazem Matki Boskiej 

Ostrobramskiej. Planowany termin to jak zwykle okolice 

Bożego Ciała, czyli w tym roku 10-14 czerwca. Szczegóły 

w kolejnych Informatorach. Liczba miejsc ograniczona.  
 



 
 
 

6 2020 STYCZEŃ 

W ubiegłym roku z powodu braku dotacji z Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy po raz pierwszy od 14 lat nie zorga-

nizowaliśmy letniej szkoły dla Niezależnego Liceum Huma-

nistycznego z Mińska na Białorusi. Ale teraz jesteśmy 

spokojni, bo podczas letniego spotkania z władzami Klubu 

Pan Prezydent Rafał Trzaskowski obiecał, że środki na ten 

jakże ważny projekt będą zapewnione.  
 

Tak wyglądają nasze plany, a rzeczywistość pewnie je zwe-

ryfikuje. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału  

w pracach Sekcji.  

Marek Kielanowski 

 

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
Zapisy na obozy 

Już 23 stycznia, w czwartek, o godz. 20:00 ruszą zapisy 

na obozy Santa Marii, które odbędą się w lato w tzw. Akcji 

Letniej. 

W najbliższe lato zorganizujemy 11 obozów. Odpowiednio 

po 3 turnusy Pierwszych Halsów i Rejsów Młodszych, 

po 2 turnusy Rejsów Starszych i w Szwecji i jedną Szkółkę 

Żeglarską. 
 

 
 

Poniżej przedstawiamy terminy obozów, wiek uczestników 

oraz ich przewidywane koszty: 
 

Pierwsze halsy 7-11 lat 1500 

zł 

20.07-02.08.2020 

02.08-16.08.2020 

16.08-30.08.2020 

Rejs młodszy 12-14 lat 1500 

zł 

20.07-02.08.2020 x2 

02.08-16.08.2020 

Rejs starszy 14-17 lat 1500 

zł 

02.08-16.08.2020 

16.08-30.08.2020 

Rejs  

w Szwecji 

16-20 lat 2500 

zł 

20.07-02.08.2020 

02.08-16.08.2020 

Szkółka na pa-

tent żeglarza 

jachtowego 

14+ lat 2000 

zł 

15.08 – 30.08.2020 

Na pokrycie kosztów obozów będziemy zbierać darowizny. 

Osoby w trudnej sytuacji finansowej prosimy o kontakt 

mailowy: santamaria@kik.waw.pl. Dołożymy wszelkich sta-

rań, żeby wszystkie dzieci mogły pojechać na obozy. 
 

Opłatek 

W sobotę 14 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe na-

szej sekcji. Rozpoczęliśmy je od podzielenia się opłatkiem  

i złożenia sobie nawzajem życzeń (nie tylko żeglarskich)  

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.  

Nie zabrakło również barszczu z pasztecikami i gier plan-

szowych, przy których miło spędziliśmy drugą część spo-

tkania. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli 

w nim udział. Było nas łącznie 28 osób! 
 

 
 

Kadry na obozy 

Nadal szukamy kadr na obozy, które odbędą się w najbliż-

sze lato. Jeśli masz co najmniej 16 lat i chcesz zostać kadrą 

na naszych obozach żeglarskich, koniecznie zgłoś się 

do nas. Kadrowanie to niezapomniana przygoda dająca 

wiele radości i satysfakcji. Liczba miejsc ograniczona! 

Zgłoszenia wysyłajcie na maila santamaria@kik.waw.pl 

lub w wiadomości na Facebooku. 

Zachary Milonas 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY 

 Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
Okres przed świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie po-

święciliśmy na podtrzymanie kontaktów z naszymi wielo-

letnimi podopiecznymi i przyjaciółmi ze Wschodu, zarówno 

przebywającymi czasowo w Polsce oraz tymi, którym kore-

spondencyjnie składamy życzenia. Nadal przekazujemy 

pampersy i pomoc finansową za pośrednictwem Sióstr 

od Aniołów na Ukrainie. Przekonaliśmy się, że np. zakup 

obuwia i odzieży dla dzieci ofiar wojny na Ukrainie, które 

przyjeżdżają do sanatoriów i domów opieki na Ukrainie, 

jest wielokrotnie bardziej efektywny, gdy zbieramy pienią-

dze i na miejscu „na miarę” je kupujemy. Wtedy ta pomoc 

niemal natychmiast dociera do dzieci. Ważne jest i to, 

że na Ukrainie można zakupić te rzeczy znacznie taniej, 

a więc i więcej. 
 

Przedstawiciele Sekcji aktywnie też biorą udział w organi-

zowanym przez Siostry od Aniołów spotkaniu opłatkowym. 

Dostaliśmy od sióstr Teresy i Joanny list z informacją o ich 

misji w Surgucie, na dalekiej Syberii.  Parafia pod wezwa-
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niem św. Józefa Robotnika w Surgucie obejmuje obszar 

około czterokrotnie większy od terytorium Polski. Siostry 

jeżdżą do tzw. punktów dojazdowych oddalonych od Sur-

gutu od 340 do 1000 kilometrów na spotkania z parafia-

nami. Wielu parafian nigdy nie było w kościele katolickim,  

a bardzo tego pragną. Spotkanie opłatkowe w Konstancinie 

wykorzystamy do przekazania do Surgutu pomocy finan-

sowej i rzeczowej dla nowego punktu dojazdowego w mie-

ście Nowy Urengoj (około 820 kilometrów od Surgutu), 

gdzie mieszka kilka młodych katolickich rodzin, które 

do Kirgizji przyjechały do pracy. 

Janusz Kucharczyk 

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
Akurat w samą uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech 

Króli) 6 stycznia ekumenizować się jak co miesiąc będziemy 

albo i mocniej nawet, bo owi mędrcy ze Wschodu  innego 

wyznania być musieli. 
 

Nabożeństwo zostanie odprawione w świątyni luterańskiej 

przy pl. Unii Lubelskiej o godz. 18.00.    

Jan Turnau 

 

PROGRAM 

MAM POMYSŁ 2019/2020 
Rozpoczynamy edycję wiosenno-letnią konkursu Mam 

Pomysł. Serdecznie zapraszamy Was do udziału. Potrwa 

ona do 31 sierpnia, ale nie odkładajcie podjęcia decyzji  

o udziale, ponieważ możemy w międzyczasie wyczerpać 

środki finansowe na projekty.  
 

W grudniu odpoczywaliście, a przed Wami jeszcze ferie.  

To świetny czas, żeby myślami uciec od szkoły i pomyśleć, 

co można ciekawego zrobić poza lekcjami i zadaniami do-

mowymi. Konkurs ten jest dla Was szansą rozwijania swoich 

pasji i działania na własnych zasadach. Inicjatywa i zaanga-

żowanie są dla nas kluczowe przy ocenie Waszych projek-

tów. Niech pasje będą inspiracją dla Waszych pomysłów. 

One zmotywują Was do zrealizowania własnego projektu.  
 

Zasady i oczekiwania wobec Was w szkole są z góry ustalo-

ne i sztywne. Inicjatywa i kreatywność jest tam ograniczona. 

Nie uwzględnia się Waszych pasji i motywacji. Konkurs jest 

natomiast szansą dla Was wyjścia poza cykl szkoła, lekcje  

i zadania domowe, który znacie, aż zbyt dobrze. 
 

W edycji wiosenno-letniej młodzież zrealizowała projekty: 

Kultura transportu; Łączymy kreatywnie! – rozwijamy dzien-

nikarstwo popularnonaukowe; Pogotowie muzyczne 

dla lekarzy; KOBbing; Mind Your Mind; Somniphobia; Mło-

dzi Polscy Ekonomiści oraz Festiwal Artystyczny Zamoyskiej 

Awangardy. Serdecznie gratulujemy wszystkim dziewięciu 

zespołom młodzieżowym, które zrealizowały swoje pomy-

sły. Jesteśmy pełni podziwu dla efektów Waszej pracy, za-

angażowania i ambicji. Ten sukces cieszy tym bardziej, 

że to Wy wzięliście na siebie odpowiedzialność za swoje 

projekty, a my Was wspieraliśmy, tylko wtedy gdy sami 

zgłaszaliście taką potrzebę.  
 

 
 

Zapraszamy do zgłaszania się młodzież szkolną. Będziemy 

Was wspierać. Czekamy na Wasze pomysły. Szukajcie inspi-

racji. Projekt składajcie na formularzu zgłoszeniowym,  

a jego niepodpisaną wersję wyślijcie mailem na adres 

mampomysl@kik.waw.pl. Zachęcamy do przeczytania regu-

laminu. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się 

na stronie konkursu. W Klubie znajdziecie ulotki.  

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku: 

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

https://www.facebook.com/mampomysl 

Jerzy Biderman 

 
 

 

 

 

PROJEKTY HUMANITARNE KIK 

 W IRACKIM KURDYSTANIE 
 

„Przyjechałam tutaj do Kurdystanu, bo chcę im pomóc, 

mam cierpliwość, sama mam piątkę dzieci”. Monika jest 

Słowaczką, chociaż mieszka w Czechach. Przyjeżdża do 

Kurdystanu od czerwca w miarę możliwości. Jej marzeniem 

jest, by jedna z pacjentek – Daniela – zaczęła chodzić. 

Obecnie przebywa w szpitalu, dlatego też Monika zostawiła 

swojego chorego syna, którym opiekuje się mąż, i przyje-

chała by walczyć o Danielę. Monika lubi podróżować, do tej 

pory jeździła jako żona męża, teraz jest jej kolej. Ma 52 lata, 

pamięta, że w komunizmie można było podróżować tylko 

do „bratnich narodów”. Dzisiaj realizuje swoje marzenia. 

Marzy jej się otwarcie małej kliniki w Iraku, gdzie mogłaby 

częściowo pracować by zarabiać na życie, tak by resztę 

tygodnia pracować jako wolontariuszka dla STEP-IN.  
 

https://www.facebook.com/mampomysl
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Widziałam jak pracuje z kilkunastoletnim chłopcem, które-

go przywiózł ojciec do kliniki mobilnej w Sharyia w Irackim 

Kurdystanie, prowadzonej przez naszego partnera STEP-IN. 

Jest to rzadki widok, że mężczyzna zajmuje się dzieckiem, 

do tego niepełnosprawnym. Monika z wielkim skupieniem  

i wysiłkiem pracuje, by przywrócić chłopcu większą spraw-

ność, choć jej wysiłki graniczą z cudem. 
 

 
 

W innym pomieszczeniu tej samej kliniki mobilnej Eliza-

beth, Holenderka, prowadzi sesje fizjoterapii grupowej naj-

pierw dla kobiet, potem dla mężczyzn. Obydwie grupy 

ubrane w swoje tradycyjne stroje, które utrudniają rehabili-

tację. Elizabeth prowadzi rehabilitację jak psychoterapię. 

Zachęca swoich pacjentów i pacjentki do przekroczenia 

siebie, swoich cielesnych ograniczeń, które zawsze ma-

ją swój początek w naszych umysłach. Dla kobiet to nawet 

więcej niż fizjoterapia. To czas, kiedy są razem, ma-

ją czas dla siebie, poruszają swoje tematy. Wymieniają się 

opiniami na temat butów jednej z kobiet, które dostała 

z Niemiec, od kogoś ze swojej rodziny. Mężczyznom długo 

tłumaczy, na czym polega właściwe siadanie i że jak będą 

ich bolały mięśnie po ćwiczeniach, to dobry znak, 

a nie objaw choroby.  
 

Nie wiem czy ci ludzie będą kontynuować pracę nad swoim 

ciałem w namiotach czy prowizorycznych domach, 

gdzie mieszkają od kilku lat. Są to Jezydzi, którzy nie chcą 

wracać na swoją świętą górę Sindżar, z której uciekli w po-

płochu w sierpniu 2014 roku, kiedy bojownicy tzw. Państwa 

Islamskiego wkroczyli do ich wiosek. Wiedzą, że nie do-

świadczą tam troski obcych im ludzi, którym zależy, by ja-

kość ich życia poprawiła się nawet o ten mały element 

jakimi są zmęczone kolana.  
 

Z dniem 31 grudnia 2019 r. KIK kończy realizację dwóch 

projektów humanitarnych w Irackim Kurdystanie. Przez 

ostatnie dwa lata różni specjaliści z wielu krajów europej-

skich przyjeżdżali na krócej czy dłużej by ratować tych,  

o których mało już kto pamięta w toczącym się od 9 lat 

konflikcie na Bliskim Wschodzie.   

Marta Titaniec 

 
Projekty „Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu 

w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności 

lokalnej” oraz Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi me-

dyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie 

dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej są współfinan-

sowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych RP. 

 

 

MAGAZYN KONTAKT 
 

Nr 41, „Czyj papież?” 

Zapraszamy do lektury editorialu nowego numeru 

Magazynu Kontakt zatytułowanego „Czyj papież?”. 

„Przyznajemy. Pytanie, które stawiamy w tytule numeru jest 

po części prowokacyjne. Przywykliśmy bowiem 

do nazywania Jana Pawła II „naszym papieżem”. Słowo 

„nasz” sugerujące jakąś kolektywną „własność”, 

czy co najmniej grupowe utożsamianie się z Karolem 

Wojtyłą, przechodzi nam przez gardła niemal bezwiednie. 

Nie zastanawiamy się, jaka grupa stoi w tym wypadku 

za pojęciem „my”. Wszyscy Polacy? Polscy katolicy? 

Europejczycy? A może po prostu – katolicy całego świata? 

I czy przypadkiem mówienie „nasz papież” o Ojcu Świętym, 

który zakończył swój pontyfikat niemal piętnaście lat temu, 

nie stawia nas w mimowolnej kontrze wobec jego dwóch 

następców? 
 

Uważamy, że owo „my” ma przede wszystkim wymiar 

pokoleniowy. Nie chodzi jednak o „pokolenie JP2”, którym 

to wyrażeniem w 2005 roku określali nas, wówczas 

nastolatków lub jeszcze dzieci, nasi rodzice i dziadkowie. 
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Doszliśmy do wniosku, że w rzeczywistości to oni, ludzie 

„wychowani na Wojtyle”, lub ci, dla których biografii jego 

nauczanie i działalność miała z różnych względów kluczowe 

znaczenie, stanowią „pokolenie Jana Pawła II”. Dlatego 

oddajemy głos przedstawicielkom i przedstawicielom 

tego pokolenia, żeby lepiej zrozumieć ich fascynację 

papieżem i wdzięczność wobec niego”. 

 
Przede wszystkim próbujemy jednak sami zmierzyć się  

z postacią jednego z największych Polaków XX wieku, 

wobec którego narasta w ostatnim czasie coraz więcej 

kontrowersji. Chcemy krytycznie przyjrzeć się jego 

działalności jako głowy Kościoła, w tym pojawiającym się 

coraz częściej oskarżeniom o zaniedbania w tak 

newralgicznej sprawie jak nadużycia i przestępstwa 

seksualne duchownych. Widzimy potrzebę swobodnej 

dyskusji na temat różnych aspektów jego nauczania: 

teologii ciała, stosunku wobec teologii wyzwolenia, 

czy prezentowanej przez papieża wizji polskości. 

Zastanawiamy się nad tym, co z jego dziedzictwa wymaga 

utrwalenia, a co należy poddać rewizji. Rozważamy 

funkcjonowanie brandu „JP2” we współczesnej kulturze, 

również internetowej. Oddajemy też głos samemu 

bohaterowi numeru, umieszczając na marginesach jego 

wypowiedzi, które uważamy za cenne, aktualne i mające 

wciąż dużą moc oddziaływania.  
 

Nie prezentujemy całościowej wizji czy oceny dorobku 

papieża Polaka, chcemy raczej, również przy udziale 

autorów z innych kręgów kulturowych, rozpocząć spokojną, 

merytoryczną dyskusję na jego temat. Jesteśmy przekonani, 

że jest ona dziś potrzebna chrześcijaństwu, Kościołowi oraz 

Polsce”. 

Serdecznie zapraszamy!  

Redakcja Magazynu Kontakt 

 

 

KWARTALNIK WIĘŹ 
 

Nr 4 (678) Polska się starzeje | Jaka władza w Kościele? | 

Kino nie umiera 
Drodzy Państwo, 

„I co dalej?” – jak większość z nas, ja też musiałem stawać 

przed tym pytaniem, gdy stan zdrowia starzejących się 

rodziców uniemożliwiał im już samodzielne funkcjonowa-

nie. W takich sytuacjach przekonanie o tym, że starość mo-

że być piękna, wystawione jest na wielką próbę. 
 

Bo dla osób ją przeżywających starość to przede wszystkim 

przewlekłe choroby, samotność, brak aktywności, poczucie 

wyobcowania, wstyd, odrzucenie, przemoc. I mnóstwo lę-

ków. Seniorzy boją się niesprawności, zależności od innych, 

ograniczonej dostępności do opieki zdrowotnej, ubóstwa, 

bólu i izolacji. Być może najbardziej dojmujące jest poczu-

cie bycia ciężarem dla innych – nawet gdy są to kochający 

najbliżsi. 
 

 
 

Dlatego osoby starsze jak powietrza potrzebują trwałych 

relacji z drugim człowiekiem. Pięknym przykładem takiego 
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zaangażowania są czeczeńscy uchodźcy w Polsce, którzy 

wraz ze swoimi dziećmi regularnie odwiedzają jeden z war-

szawskich domów seniora – można to zobaczyć na publi-

kowanych w galerii „Więzi” fotografiach Marty Rybickiej. 
 

Ale najlepsze nawet zaangażowanie osobiste to za mało – 

konieczne jest także wsparcie instytucjonalne. Polska szyb-

ko się starzeje, dlatego niezbędnie potrzebujemy sieci 

wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Jednym z kluczo-

wych elementów polskiej polityki społecznej musi się stać 

troska o rozwój senioralnej infrastruktury opiekuńczej oraz 

wsparcia pieniężnego i pozapieniężnego. Jak opisują w tym 

numerze „Więzi” nasi autorzy, coś się zaczęło w tej dziedzi-

nie dziać, ale na przykład w sferze tworzenia opieki wy-

tchnieniowej mamy do czynienia zaledwie z nieśmiałymi 

początkami zaangażowania państwa. 
 

Czy da się uciec od starości? Mój śp. Tata w najtrudniej-

szym zdrowotnie momencie swego życia najpierw zaczął 

narzekać, po czym jednak gorzko zażartował: „Jedyny spo-

sób, żeby się nie zestarzeć, to młodo umrzeć. 

Ale czy to lepiej?”. 

Zbigniew Nosowski,  

redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ 

 

 PRENUMERATY KWARTALNIKÓW: 

MAGAZYN KONTAKT I WIĘŹ 
Jeśli szukają Państwo inspirującego i niebanalnego prezen-

tu dla Bliskich, podpowiadamy, że warto rozważyć podaro-

wanie prenumeraty: 
 

kwartalnika Więź 

 
 

i/lub 
 

Magazyn Kontakt 

 

Obie Redakcje przygotowały dla Czytelników specjalne 

oferty prenumeraty na rok 2020, a Państwa Bliscy mogą 

otrzymać prezent w formie karty podarunkowej. 

Polecamy! 
 

WIĘŹ: www.prenumerata.wiez.pl 

KONTAKT: sklep.magazynkontakt.pl 

 

 

KIK W SENACIE RP 
 

Na zaproszenie Senatora Bogdana Klicha skierowanego 

do KIK-u, byliśmy 3 grudnia w Senacie RP na posiedzeniu 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu. 

Tematem posiedzenia było omówienie skutków dla pol-

skiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawie-

dliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 

roku. 
 

Temat szalenie aktualny. Byliśmy ciekawi, z jakiego powodu 

zaproszenie na to posiedzenie zostało skierowane do za-

rządu Klubu Inteligencji Katolickiej i jaka tu będzie nasza 

rola jako jego przedstawicieli. Okazało się, że na to posie-

dzenie – poza członkami tej komisji senackiej – jako zapro-

szeni goście przybyli: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, 

Rzecznik Praw Obywatelskich, wiceminister sprawiedliwości, 

jak również przedstawiciele adwokatury, radców prawnych 

oraz duża grupa przedstawicieli innych organizacji poza-

rządowych. 
 

Senator Bogdan Klich, rozpoczynając posiedzenie i zwraca-

jąc uwagę na obecność dużej liczby osób, podkreślił, 

że teraz już tak będzie, że spotkania tematyczne, które bę-

dą dotyczyły ważnych aspektów polityki polskiej oraz poli-

tyki Unii Europejskiej, będą odbywać się w licznym gronie 

osób zaangażowanych w tę tematykę, a drzwi dla organiza-

cji społecznych będą otwarte. Debata, której się przysłuchi-

waliśmy, była bardzo ciekawa. Dotyczyła oceny prawnej 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

z 19 listopada 2019 roku i jego skutków. Z wypowiedzi tych 

prawników, którzy reprezentowali niezależne politycznie 

organy władzy wynikało, że nie może być wątpliwości,  

iż skoro nasze państwo jest członkiem Unii Europejskiej  

i chce to członkostwo zachować, to musi to orzeczenie 

TSUE uszanować, a właściwe organy sądowe powinny do-

stosować do niego swoje decyzje. Była też mowa o podję-

ciu natychmiastowych działań legislacyjnych w celu 

usunięcia nieprawidłowości, które wprowadziły taki zamęt 

prawny. O konieczności działań legislacyjnych mówili rów-

nież przedstawiciele organizacji społecznych. Odmienne 

stanowisko zaprezentował tylko przedstawiciel Minister-

stwa Sprawiedliwości i jeden senator z PIS. 
 

Uczestniczenie w tym posiedzeniu było dla nas niezwykle 

ważnym doświadczeniem. Obserwacja warunków tworzenia 

prawa na etapie rozważania słuszności ocen, zderzenia 
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opinii społecznych i niezależnych organów państwowych 

ze stanowiskami osób kierujących się pobudkami politycz-

nymi, była szczególnie ciekawa. Nie wystarczy bowiem 

przeczytanie, czy obejrzenie sprawozdania z obrad takiej 

komisji żeby zrozumieć jej działanie, a potem przemyśleć 

i ewentualnie umieć przekazać wnioski. 
 

Zauważyliśmy, że Senat dostrzega rolę społeczną KIK-u 

jako organizacji w jakimś sensie opiniotwórczej, skoro uznał 

za celowe zaprosić przedstawicieli tego środowiska 

na to posiedzenie. Bardzo nas to cieszy. 

Po posiedzeniu udało nam się osobiście podziękować Se-

natorowi Bogdanowi Klichowi za to zaproszenie. 

Elżbieta i Krzysztof Ziołkowscy, Paweł Broszkowski 
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 KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA 
 

 
Powitanie młodzieży z Litwy w szkole w Grabowcu 

 

Za nami już wakacje, w czerwcu tego roku organizowaliśmy 

po raz szósty wymianę wakacyjną dzieci i młodzieży ze 

szkół Polski i Litwy, przy znacznym wsparciu finansowym 

Politechniki Warszawskiej, Archikonfraterni Literackiej  

z Warszawy i Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

z Grabowca leżącego w województwie lubelskim. 
 

 
Młodzież z Grabowca przed Ostrą Bramą 

 

Stało się już naszą tradycją współorganizowanie wakacyjnej 

wymiany dzieci i młodzieży ze szkół z obu tych państw. 

Młodzież z Litwy przez tydzień zwiedzała: Warszawę, 

Puławy, Kazimierz nad Wisłą oraz piękne polskie Roztocze. 

Natomiast młodzież z Polski również przez tydzień 

zapoznawała się z historią Litwy, a w szczególności historią 

Polaków tam mieszkających. 
 

 
Na tle kościoła św. Piotra i Pawła w Wilnie 

 

Tradycją lat ubiegłych opiekujemy się i wspieramy 

Hospicjum Onkologiczne bł. Ks. Michała Sopoćko w Wilnie 

prowadzone przez Siostrę Michaelę Rak. 
 

 
Uczestnictwo w uroczystościach rocznicy pacyfikacji Grabowca 

 

W listopadzie przedstawiciel Zarządu Fundacji uczestniczył 

w uroczystościach składania wieńców i zniczy na grobach 

Polaków, którzy zginęli na terenach Wołynia. 
 

 
Integracja młodzieży z Polski i Litwy przy ognisku 
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Z okazji zbliżającego się Nowego Roku Zarząd Fundacji 

im. Ks. Stefana Niedzielaka pragnie przesłać Wam, 

mili darczyńcy i sympatycy, najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia, pomyślności i pogody ducha oraz wielu 

Łask Bożych w nadchodzącym Nowym Roku. 

Zarząd Fundacji 
 

 
Przy grobie matki Józefa Piłsudskiego i jego serca  

 

 

OFERTA PRACY  

W WYDAWNICTWIE WIĘŹ 
 

Wydawnictwo „WIĘŹ” poszukuje pracownika/czki 

na stanowisko: 
 

Specjalista ds. handlu i promocji 

Zakres obowiązków 

• Realizacja całościowego planu promocji książki, w tym 

zdobycie patronatów medialnych, wysyłka książki 

do recenzentów, organizacja spotkań czytelników 

z autorami książek; 

• Wprowadzanie treści na stronę internetową 

wydawnictwa; 

• Przygotowywanie postów na Facebook i Twitter 

o książkach wydawnictwa; 

• Organizowanie okresowych obniżek cen wybranych 

książek w naszej księgarni internetowej; 

• Redagowanie i wysyłka newslettera; 

• Współpraca z dystrybutorami i księgarniami – 

przyjmowanie zamówień, wystawianie dokumentów, 

wysyłka i rozwożenie towaru, obsługa rozliczeń; 

• Monitorowanie płatności kontrahentów; 

• Prowadzenie magazynu; 

• Udział w targach i promocjach; 

• Pozyskiwanie nowych punktów obsługi: księgarnie, 

hurtownie; 
 

Wymagania / Oczekiwania 

• Wykształcenie minimum średnie; 

• Łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność; 

• Dobra organizacja pracy; 

• Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu 

samochodu; 

• Dobra znajomość pakietu MS Office i łatwość nauki 

nowych programów; 

• Orientacja w social mediach;  

• Doświadczenie w pracy w wydawnictwie 

lub dystrybucji oraz znajomość rynku księgarskiego 

mile widziane; 

• Atutem będzie umiejętność przygotowania materiałów 

graficznych oraz tzw. lekkie pióro;  
 

Oferujemy: 

• Pracę w prestiżowym wydawnictwie; 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat) 

• Przyjazną atmosferę pracy w miłym zespole; 

• Niekorporacyjny charakter pracy; 

• Wsparcie przy wdrażaniu się do nowych obowiązków; 

• Dużą samodzielność w działaniu; 
 

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą prosimy o przysłanie 

CV wraz ze zdjęciem na adres handlowy@wiez.pl w mailu 

zatytułowanym „Oferta pracy”. 
 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-

tacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

ze zm.)”. 

Zarząd Towarzystwa Więź 

 
 

ROZLICZAJĄC PIT ZA 2019 ROK  

MOŻNA WESPRZEĆ DZIAŁANIA KIK 

mailto:handlowy@wiez.pl

