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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
W ostatnim czasie Zarząd otrzymał kilka listów, w których członkowie Klubu pytali o nasz stosunek do poglądów wyrażanych przez autorów „Kontaktu”, pisma
wydawanego przez KIK. Niektórzy byli zaniepokojeni
poglądami lub wątpliwościami prezentowanymi w piśmie, inni martwili się ostrą reakcją na te publikacje.
Otóż warszawski KIK był i jest wspólnotą ludzi, którzy
chcą lepiej rozumieć swoją wiarę, po to, by razem działać na rzecz dobra wspólnego. W Klubie zawsze było
miejsce na szeroką dyskusję i niech tak pozostanie. Jestem przekonana, i jest to moje osobiste doświadczenie,
że wiara głęboko przemyślana i świadomie przyjęta jest
odporna na zagrożenia przychodzące ze świata. Te zagrożenia są niebezpieczne nie dlatego, że świat jest taki
zły, ale dlatego, że nie mamy odpowiedzi na problemy,
które ten szybko zmieniający się świat stawia przed
nami.

KLUBOWE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
„Wyzwanie na dziś: wyobraźnia miłosierdzia”
o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP
Czwartek-piątek-sobota
17-18-19 marca
18.30 Msza święta w kościele św. Marcina.
Bezpośrednio po Mszy nauka rekolekcyjna i adoracja Najświętszego Sakramentu

KONFERENCJA: „INTELIGENCJA KATOLICKA: SKĄD PRZYCHODZIMY? GDZIE
JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?”
Warszawa, 1-3 kwietnia
Więcej informacji na 4 stronie Informatora.

Wiara szuka zrozumienia… To zdanie św. Anzelma było
zawsze bliskie ludziom z naszego środowiska. Aby jednak coś zrozumieć, nie wystarczy nauczyć się tego na
pamięć. Musimy stawiać pytania i szukać odpowiedzi,
które być może znajdziemy dopiero po głębokim namyśle. Musimy mieć możliwość konfrontowania naszych
odpowiedzi z poglądami innych. To oznacza, że mamy
prawo do wątpliwości, do błędów. Bez tego nasza wiara
może być krucha i niepewna.

WYKŁADY OTWARTE

Moja wiara została zbudowana dzięki spotkaniu
z ludźmi rozmaicie myślącymi: głęboko wierzącymi i takimi, którzy nie mieli daru wiary, ale gotowi byli do szukania prawdy. „Kontakt” jest pismem, w którym młodzi
i starsi prezentują swoje wątpliwości i rozważają nurtujące ich (i nie tylko ich) pytania. Nie zawsze ich odpowiedzi są moimi odpowiedziami, ale ważna jest
gotowość do myślenia i szukania dobra. Warto organizować otwarte spotkania, na których będziemy mogli
o tych problemach rozmawiać. Mam nadzieję, że dzięki
takim rozmowom lepiej zrozumiemy, jaką wartością jest
dla nas Klub i jak ważna jest w naszym życiu wiara.

2 marca, Maria Piechotka

Joanna Święcicka
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Wszystkie wykłady w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A

„Marzec ’68 oczami uczestnika”
23 marca, g. 17.30, spotkanie z prof. Karolem Modzelewskim (prowadzący prof. Andrzej Friszke)

Z cyklu „Polin - historia Żydów polskich”
- „Architektura bóżnic drewnianych XVII i XVIII wieku.”
- „Bóżnice w miastach i miasteczkach I Rzeczpospolitej”
9 marca, Maria Piechotka
Z cyklu „Ekologia. Człowiek i świat stworzony”
„Człowiek i środowisko w encyklice Laudato Si.”
16 marca, o. Stanisław Jaromi OFMconv

Z cyklu „Drewniana architektura sakralna”
„Drewniane budownictwo sakralne na terenach I Rzeczpospolitej – średniowiecze i nowożytność.”
30 marca, dr Grażyna Ruszczyk
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Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu!
Na ten święty i upragniony czas Wielkiego Tygodnia
przyjmijcie, prosimy, nasze najlepsze życzenia. Życzymy wszystkim, aby Zmartwychwstały Jezus Chrystus
dał nam łaskę przyjęcia otwartym i rozumnym sercem
daru Bożego Miłosierdzia. Życzmy sobie nawzajem,
abyśmy, czyniąc z radością i głębokim przekonaniem
uczynki miłosierdzia, potrafili na nich budować naszą
domową, klubową i narodową wspólnotę. Spotkajmy
się razem na wspólnej modlitwie podczas Triduum Paschalnego w kościele św. Marcina..

Zarząd KIK Warszawa

TRIDUUM PASCHALNE
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
24 marca godz. 18.00
Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej
25 marca godz. 15.00
Wielki Piątek, Liturgia Męki i śmierci Pana Jezusa
26 marca godz. 22.00
Wielka Sobota, Wigilia Paschalna sprawowana w Świętą
Noc Zmartwychwstania

rys. Dorota łoskot-Cichocka

POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE
07.03. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godz. 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, Plac Unii Lubelskiej

13.03. NIEDZIELA

SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK

17.03. CZWARTEK

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

godz. 17.00

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

20.03. NIEDZIELA

SPOTKANIA KREDKAMI DO NIEBA

godzina 9.40

Zaprasza Sekcja Rodzin ul. Piwna 9/11

20.03. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godz. 11.00

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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LIST OTWARTY DO LECHA WAŁĘSY
Szanowny Panie Prezydencie,
Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie pragnie
przekazać Panu wyrazy solidarności i wsparcia w tym trudnym dla Pana i dla naszego kraju czasie, gdy historia staje się
przedmiotem walki politycznej. Dla nas Pan jest i zawsze będzie twórcą „Solidarności” i przywódcą przemian roku 1989,
a więc symbolem zwycięskiej walki o wolność i demokrację.
Dla starszych z nas z nową wyrazistością stają dziś
przed oczyma pamiętne dni sierpnia 1980 roku, gdy na Pana
zaproszenie bramę Stoczni Gdańskiej przekroczyli m.in. Tadeusz Mazowiecki, Bohdan Cywiński i Andrzej Wielowieyski,
członkowie warszawskiego KIK-u, by służyć wsparciem i radą
strajkującym robotnikom. Młodsi już tylko z lektur i rozmów
ze starszymi usiłują zrozumieć fenomen i znaczenie tamtych
wydarzeń, które nie tylko doprowadziły do powstania pierwszego w całym ówczesnym „obozie komunistycznym“ niezależnego samorządnego związku zawodowego, ale także
stały się zalążkiem współdziałania środowisk robotniczych
i inteligencji w rozpoczynającym się procesie przemian.
Dobrze pamiętamy częste Pana wizyty w latach
osiemdziesiątych w ówczesnej siedzibie Klubu Inteligencji
Katolickiej przy Kopernika 34, oraz prowadzone tam długie
rozmowy i trudne debaty poprzedzające chyba wszystkie
najważniejsze wydarzenia w historii „Solidarności”. Zwieńczeniem tych spotkań było wspólne wyjście na obrady Okrągłego Stołu 6 lutego 1989 roku. Jako świadkowie tamtych
wydarzeń, których bezpośrednimi uczestnikami byli m.in.
członkowie warszawskiego KIK-u: ówczesny prezes Andrzej Stelmachowski, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wielowieyski, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz czy Stanisława
Grabska – mamy głębokie przekonanie, że rozpoczęły one
nie tylko wspaniały – mimo wielu niedociągnięć i trudności
– rozwój Polski w minionym dwudziestosiedmioleciu,
ale także szybko nabrały charakteru uniwersalnego (na co
zwrócił uwagę w 1991 roku św. Jan Paweł II encykliką Centesimus Annus). Trzeba też przypomnieć, że Kościół katolicki
podjął się roli obserwatora obrad Okrągłego Stołu. Jednym
z uczestników obrad był ksiądz – a obecnie biskup senior –
Bronisław Dembowski, duszpasterz warszawskiego KIK-u.
Pragniemy Pana i innych uczestników „Solidarnościowych” wydarzeń lat osiemdziesiątych zapewnić,
że w miarę swych sił i możliwości będziemy starać się przekazywać nasze wspólne wartości młodszym pokoleniom
i przypominać o autorytetach i roli Polski jako lidera przemian demokratycznych w Europie.

Na zakończenie proszę pozwolić, że przypomnimy
słowa, które często sobie powtarzamy, wypowiedziane kiedyś przez świątobliwego kapłana z Lasek, naszego nauczyciela i duszpasterza ks. Tadeusza Fedorowicza (1907-2002):
„każdy czasem upada i błądzi; nieszczęściem, grzechem jest
to, jeśli nie powstaje”. Życzymy Panu siły, wytrwałości i mądrości w zmaganiu się ze stojącymi przed Panem wyzwaniami.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Warszawa, 29 lutego 2016 r.

X ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI
“EUROPA NOWYCH POCZĄTKÓW.
WYZWALAJĄCA MOC
CHRZEŚCIJAŃSTWA”
Słowo wstępne Prymasa Polski
(fragmenty)
Boża Opatrzność pozwala nam przeżywać czas
szczególnej łaski związany z 1050. rocznicą Chrztu Polski
oraz Jubileuszem Miłosierdzia. Otrzymujemy tak wiele możliwości, by wiarą się podzielić i w wierze wzajemnie się umocnić. Nasze dziękczynienie i świadectwo okazałyby się jednak
niepełne, gdyby nie towarzyszyły im szczere spotkania, pogłębiona refleksja i otwarta wymiana myśli. Chcemy z odwagą

pochylać

się

nad

naszym

chrześcijańskim

dziedzictwem i wspólnie szukać dróg, którymi dziś pragnie
poprowadzić nas Pan. Pragniemy na nowo odkrywać prawdę
o naszym człowieczeństwie, które dojrzewa do autentycznej
wolności jedynie poprzez wspólnotę osób. Szczególną okazję ku temu daje jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński, odbywający się w mieście św. Wojciecha w dniach od 11 do 13
marca, pod hasłem Europa nowych początków. Wyzwalająca

moc chrześcijaństwa, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Podjętym już dawno przygotowaniom do tego wydarzenia towarzyszyło odczucie wyraźnej potrzeby głębokiej
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odnowy we współczesnym życiu Kościoła, Polski i Europy.
Z kolei każda prawdziwa odnowa zaczyna się od osobistego
nawrócenia i wewnętrznej przemiany. W szerszym wymiarze
jej początkiem powinien być rachunek sumienia polskiego
chrześcijaństwa i powrót do źródeł chrztu, który na tej ziemi
przyjął książę Mieszko I. (…)
(…) Przybywamy tutaj nie tylko po to, aby przypomnieć sobie i dalej pamiętać o depozycie wiary, nadziei i miłości. Powracamy do źródeł chrzcielnych Polski, aby
zanurzając się w naszą historię, na nowo odczuć ożywczą
świeżość owocnego spotkania. Takiej właśnie wolności, inspirującej codzienne wybory i zaangażowanie, z serca
wszystkim życzę.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
Serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Gnieźnieńskim. Klub Inteligencji Katolickiej jest jednym ze współorganizatorów Zjazdu. Szczegółowe informacje oraz
formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie
www.zjazd.org.
Prosimy także o zgłaszanie do Sekretariatu KIK Państwa
chęci udziału w Zjeździe. W zależności od liczby zgłoszeń
spróbujemy zorganizować wspólny transport do Gniezna.
Wszystkie koszty pobytu w Gnieźnie podczas Zjazdu (zakwaterowanie, wyżywienie, opłata zgłoszeniowa) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Zapraszamy!

KONFERENCJA „INTELIGENCJA KATOLICKA: SKĄD PRZYCHODZIMY? GDZIE
JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?”
Szanowni Państwo
60. rocznica powstania Klubu Inteligencji Katolickiej jest dobrą okazją do dokonania refleksji nad misją i etosem Klubu i
- szerzej - ruchu KIK-ów, nad ich powołaniem do świeckiego,
obywatelskiego, ekumenicznego i publicznego zaangażowania się dla dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na
rzecz bliźnich w oparciu o dobrze rozpoznane prawdy Ewangelii.
Potrzeba takiej refleksji wynika także z faktu, że po kilkudziesięciu latach istnienia Klubów zmienił się Kościół, zmieniła się
sytuacja społeczna w kraju, a KIK-i zdobyły dobre i złe doświadczenia w swej pracy klubowej.
Przed kilku laty zrodził się pomysł, aby zorganizować
wspólną dla wszystkich Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce konferencję pod roboczym tytułem:

"Inteligencja katolicka: Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?". Jesteśmy przekonani, że konferencja przyniesie nie tylko lepsze zrozumienie naszej
tożsamości i uświadomienie nowych zadań inteligencji, ale
też wzmocni wzajemne więzi między Klubami i ich przedstawicielami, obecnymi na spotkaniu.

Joanna Święcicka – prezes
Stanisław Latek – sekretarz Porozumienia KIK w Polsce
Członków naszego Klubu serdecznie zapraszamy do udziału
w konferencji, która odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2016
roku w Warszawie. Chętnych do udziału prosimy o zgłaszanie się do 15 marca do Sekretariatu KIK.
Informacje szczegółowe: program konferencji, miejsce/miejsca konferencji, koszty, formularz zgłoszeniowy są dostępne
na stronie:
www.kik.waw.pl/konferencja lub w Sekretariacie KIK.

Jakub Kiersnowski – sekretarz
Jan Murawski – asystent Zarządu

RAMOWY PLAN KONFERENCJI
Piątek (1 kwietnia 2016)
Program integracyjny/kulturalny/zapoznawczy
Sobota (2 kwietnia 2016)
I. Msza Święta (homilię wygłosi ks. Andrzej Gałka duszpasterz KIK w Warszawie);
II. Rozpoczęcie pierwszej części: “Skąd idziemy?”
- Referat wprowadzający Andrzeja Wielowieyskiego
(Warszawa): Idea KIK-ów; Przesłanie Stefana Wilkanowicza (Kraków);
- Panel: Historia KIK-ów w Polsce od 1956 do 1989 r.
prof. Andrzej Friszke (Warszawa), Zygmunt Skórzyński
(Warszawa), dr hab. Konrad Białecki (Poznań);
- Dyskusja uczestników konferencji;
III. Rozpoczęcie II części: “Gdzie jesteśmy?”
- Wykład: Rola świeckich w Kościele w kontekście pontyfikatu papieża Franciszka;
- Zbigniew Nosowski (Warszawa): Sobór Watykański II
dzisiaj;
- Prezentacja obecnej sytuacji KIK-ów;
- Jerzy Sosnowski (Warszawa): Inteligencja dzisiaj
- Refleksja o KIK-ach dzisiaj. Dzielenie się doświadczeniami między uczestnikami konferencji;
Niedziela (3 kwietnia 2016)
I. Msza Święta w kościele św. Marcina (homilia: bp Bronisław Dembowski);
II. Rozpoczęcie trzeciej części na Freta: “Dokąd zmierzamy?”
- Panel Dyskusyjny: Przedstawiciele różnych KIK-ów z Polski.
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ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY
UCHODŹCOM
W dniu 26 stycznia 2016 r. w siedzibie KIK Tomasz Cytrynowicz z Urzędu do spraw Cudzoziemców przedstawił bieżącą
sytuację dotyczącą uchodźców i cudzoziemców w Polsce.
Cudzoziemiec to osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, przebywająca na terenie Polski.
Uchodźca to osoba, która ze względu na zagrożenie życia
zdrowia, bądź wolności musiała opuścić kraj, w którym
mieszkała. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami
zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych.
W Polsce w 2016 roku przebywa ok. 210 tysięcy cudzoziemców wielu narodowości (w tym 65 tys. to Ukraińcy).
W tej liczbie 3 tysiące to uchodźcy, głównie Czeczeni, Ingusze i Rosjanie.
Liczba złożonych wniosków o przyznanie statusu uchodźcy
i o ochronę uzupełniającą w latach:
2013: 15104, w tym Ukraińcy: 46
2014: 5.877, w tym Ukraińcy: 2318
2015: 9.950, w tym Ukraińcy: 2298
2016: 410, w tym Ukraińcy: 81
W odpowiedzi na wnioski obywateli Ukrainy, status
uchodźcy(U) lub ochronę uzupełniającą(OU) przyznano
w podanych latach odpowiednio: 2013 – 2U, 5OU; 2014 – 0;
2015 – 6OU; 2016 – 4OU.
Mamy w Polsce 11 ośrodków dla uchodźców. W okolicy
Warszawy funkcjonują od wielu lat trzy ośrodki: w Dębaku
koło Podkowy Leśnej, w Lininie koło Góry Kalwarii oraz ośrodek dla samotnych matek z dziećmi na Targówku.
Uchodźcy, którzy mają być przyjęci w Polsce w ramach
tzw. relokacji, czyli przeniesienia z obozów w Grecji i Włoszech, są w tej chwili poddawani weryfikacji – dotychczas
skontrolowano pozytywnie siedemdziesiąt osób. Nie wiadomo kiedy przyjadą do Polski.
W dniu 13 marca, w niedzielę, o godz. 14.00 organizujemy zwiedzanie nowego meczetu w Warszawie. Oprowadzanie po polsku poprowadzi dr Abumoammar Waleed,
onkolog, z pochodzenia Syryjczyk. Spotykamy się o godzinie
13.45 przed meczetem, adres: ulica Bohaterów Września 23.
Meczet jest usytuowany blisko centrum handlowego Blue
City i ronda Zesłańców Syberyjskich. Maksymalna liczba
osób to 30, prosimy zatem o zgłoszenia do Sekretariatu KIK.
Kochani Klubowicze, potrzebna Wasza pomoc!
Rodzina Ismaiłowów, Tatarów, uchodźców z Krymu, którymi
od prawie dwóch lat opiekuje się m.in. Sekcja Wschodnioeuropejska KIK, pilnie potrzebuje zakwaterowania w Warszawie
lub bliskich okolicach. Rodzina mieszka aktualnie na wsi w
Chęcinach pod Garwolinem, w ciężkich warunkach, bez
szansy na pracę dla rodziców. Sytuacja materialna rodziny
jest bardzo trudna. Muszą szybko zamieszkać w miejscu,

gdzie można znaleźć zatrudnienie – rodzice są zaradni, nie
boją się pracy.
Ismaiłowowie to Aisza i Rusłan oraz czworo dzieci: Edem, Hadidża (15 lat), Medina (11 lat) i Salih (2 lata). Edem, który ma
już 20 lat, chce mieszkać oddzielnie. Potrzebne jest mieszkanie (wystarczą 2 pokoje dla rodziców i młodszej trójki dzieci),
z chociaż 2-miesięcznymi wakacjami czynszowymi. Rachunki
za media rodzina jest w stanie opłacać.
Pomóżcie prosimy, każda informacja jest bardzo cenna, Prosimy o kontakt: Anna Chodzeń: 601 210 542 albo mail:
pomocuchodzcom@kik.waw.pl

Anna Chodzeń
pełnomocnik Zarządu KIK ds. uchodźców

KOMUNIKAT SEKCJI
WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
1. Walne Zebranie SW – 16.02.2016 r.
16 lutego 2016 r. o godz. 18.30 w siedzibie Klubu odbyło się
Walne Zebranie Sekcji Wschodnioeruropejskiej KIK.
Podsumowaliśmy działania roku 2015 oraz przedstawiliśmy
plan pracy na rok 2016. Została podjęta również decyzja
o rozszerzeniu działań Sekcji o tematykę uchodźczą. Podczas
zebrania podjęliśmy również decyzję o rozszerzeniu
comiesięcznych spotkań Zarządu Sekcji o chętnych
do działania Członków SW. Zapraszamy wszystkich
Członków SW, sympatyków i chętnych do włączenia się
w działania Sekcji w 2016 r. Liczymy na Waszą obecność
i cieszymy się na współpracę!
2. Przygoda Zimowa 2016
Za nami kolonia „Przygoda zimowa” w Krzyżowej, w której
pod naszą opieką wzięło udział pięcioro dzieci z Ukrainy
przebywających w Polsce. Od 1 do 6 lutego 2016 nieopodal
Wrocławia dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat brali
udział w warsztatach językowych, artystycznych (cyrkowe,
ceramiczne, arteco) i zajęciach sportowych. W spotkaniu
brały udział również dzieci z Polski i Niemiec, co stanowiło
wspaniałą okazję do nawiązania międzynarodowych przyjaźni.
3. Wyprawa na Kresy śladami bohaterów Henryka Sienkiewicza 25–29 maja 2016
Sekcja Wschodnioeuropejska organizuje wyprawę na Kresy
śladami Sienkiewicza.
– Będziemy podróżować normalnym dużym autokarem –
WC, barek, DVD, nagłośnienie, klimatyzacja (sprawna).
– Zakwaterowanie w hotelach średniej kategorii, a w Kamieńcu u sióstr. Postaramy się, aby pokoje były 2-3 osobowe.
– Program zwiedzania pod kierunkiem pani Luby Lewak.
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Wstępny plan wygląda tak:
Środa 25 maja – o poranku wyjazd z Warszawy spod
Dworca Stadion. Po południu dojazd do Lwowa, zakwaterowanie i wyjście na obiadokolację w mieście. Potem czas
wolny we Lwowie, wieczorne spacerowanie, biesiadowanie w
grupach. Nudno nie będzie.
Czwartek 26 maja – po śniadaniu wyjazd na trasę Olesko,
Podhorce, Ławra Podczajowska . Obiadokolacja i nocleg
w Krzemieńcu. Msza święta.
Piątek 27 maja – po śniadaniu wyjazd do Wiśniowca, Zbaraża, Trembowli i Skały Podolskiej. Obiadokolacja i nocleg
nieopodal zamku w Kamieńcu Podolskim.
Sobota 28 maja – po śniadaniu i wypadzie na zamek wyjeżdżamy do Chocimia, Okopów św. Trójcy, Jazłowca. Biesiadujemy i nocujemy w Stanisławowie. Tu może będzie korekta
(Zaleszczyki i Kołomyja).
Niedziela 29 maja – w planach Halicz, krótki postój we Lwowie (może Msza św. w Katedrze łacińskiej) i wyjazd do Warszawy tak, aby spróbować dotrzeć ok. północy. Po drodze
postaramy się zatrzymać na chwilę zadumy w miejscach Zagłady przy ul. Janowskiej we Lwowie i w Bełżcu.
Dokładne godziny przyjazdu w środę do Lwowa i powrotu
w niedzielę do Warszawy uzależnione są od sprawności
w przekraczaniu granicy.
Wstępny koszt wyprawy 750 zł/os. W ramach tej ceny oferujemy: transport, śniadania i obiadokolacje, opiekę przewodnika, bilety do muzeów, ubezpieczenie.
Ze względu na „płynność” cen na Ukrainie ostateczny koszt
wyprawy będziemy mogli podać nie wcześniej niż miesiąc
przed wyjazdem.
Posiłki i napoje na trasie i w ciągu dnia – we własnym zakresie. Ceny na Ukrainie są znacznie niższe niż w Polsce.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wstępne deklaracje mailowe na adres sw@kik.waw.pl. W zgłoszeniu trzeba
podać imię, nazwisko, telefon i adres mailowy.
Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.
Informacje telefoniczne – Marek Kielanowski, tel. 501348043
4. Zmiany Kadrowe
Nowym sekretarzem Sekcji Wschodnioeuropejskiej została
Katarzyna Materkowska -absolwentka Wydziałów Kulturoznawstwa Europy Wschodniej, oraz Filologii Ukraińskiej. Kasia zastąpi Martę Chrząstowska-Wachtel, której bardzo
dziękujemy za ostatnie dwa lata współpracy i z niecierpliwością oczekujemy jej powrotu do aktywnej pracy w Sekcji.
5. Wysokie odznaczenie
Miło nam Państwa poinformować, że pełniącą obowiązki
skarbnika naszej Sekcji Anita Szymborska, oraz p. Mateusz
Środoń zostali uhonorowani wysokim odznaczeniem, jakie
nadała im Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego –
„Medalem Za Ofiarność i Miłość dla Ukrainy”.
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6. Podziękowania
Otrzymaliśmy również podziękowania od Fundacji „Dzieci
Ukrainy” za zorganizowanie kolonii dla dzieci żołnierzy poległych na Wschodzie w walkach z prorosyjskimi separatystami. Z treścią podziękowań można zapoznać się na stronie
internetowej Klubu.

Marek Kielanowski –
Przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej
Marta Chrząstowska-Wachtel, Katarzyna Materkowska –
Sekretarze Sekcji Wschodnioeuropejskiej

KOMUNIKAT KLUBU ŻEGLARSKIEGO
„SANTA MARIA”
Ahoj!
Cały świat żeglarski (przynajmniej na naszej szerokości geograficznej) powoli budzi się ze snu zimowego. Nasze plany,
by zimę wykorzystać żeglarsko, niestety pokrzyżowała pogoda - zbyt łagodna na „latanie” bojerami po Zalewie Zegrzyńskim.
Jednak niezrażeni pogodowymi zakrętami losu, cały czas
przygotowujemy nasze jachty na nadchodzące obozy oraz
szkółkę żeglarską. W ostatnich tygodniach udało nam się
uruchomić nagrzewnicę, która przez dobrych kilka lat oprócz
obrośnięcia kurzem obrastała także legendami, jak to kiedyś
działała. Obecnie dmucha ciepłym powietrzem, dzięki czemu
w hangarze na Krakowiaków jest cieplej nie tylko dla pracujących tam bosmanów, lecz także farb i laminatów – przyjemne z pożytecznym.
Dziękujemy wszystkim Wam za udział w naszej akcji „Zgarnij
Ciucha SM”! Zakupionych zostało aż 132 sztuki ubrań!
Dumni posiadacze nowych bluz i koszulek już noszą swoje
ubrania.
W lutym ruszyły także wykłady prowadzone przez Kadrę tegorocznej szkółki żeglarskiej, która odbędzie się w sierpniu.
Spotkania odbywają się w wybrane czwartki w siedzibie KIKu
i są prowadzone w formie warsztatów, angażując do pracy
wszystkich uczestników kursu.
Pragniemy także poinformować, że od 18 lutego trwają już
zapisy na obozy letnie. Tegoroczna oferta Santa Marii opiera
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się tradycyjnie o stacjonarne pierwsze halsy oraz rejsy mazurskie na jachtach otwartokabinowych.
Na pierwsze halsy zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 12 lat,
w terminach: I turnus 11 lipca – 24 lipca 2016 oraz II turnus
1 sierpnia – 13 sierpnia 2016. W tym roku pierwsze halsy nie
odbędą się w ośrodku Klubu w Wolicy. Nie pierwszy raz obozy są organizowane poza naszym ośrodkiem, więc nie jest
to nowe wyzwanie dla Klubu czy kadr, które będą sprawowały pieczę nad naszymi najmłodszymi żeglarzami.
Zapraszamy również do kontaktu osoby, które chciałyby
wziąć udział w naszych obozach jako kadra. Mailowo santamaria@kik.waw.pl bądź poprzez nasz profil na Facebooku.
Na koniec najmilsza wiadomość, na którą pewnie każdy czekał. Z początkiem marca będzie miało oczywiście tradycyjne
otwarcie sezonu w Wolicy. O dokładnej dacie oraz czasie
otwarcia wszystkich powiadomimy na stronie naszego
Klubu!

Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd KŻ Santa Maria - Zosia, Adam, Dominik, Ola, Robert

KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Nie było rady, jeśli zajęcia wypadają 14.02, to ich patronem
musi zostać św. Walenty! I tak stało się rzeczywiście. Toteż
spotkanie rozpoczęło opowiadanie o biskupie, który starał
się zaradzić kłopotom sercowym młodych żołnierzy.
Ich służba trwała aż 20 lat! A przełożony zabronił spotkań
z ukochanymi z miasteczka. Jak im dać znać, że się o nich
pamięta, a uczucia nie stygną? Tak, to listy, by zmylić dowódcę garnizonu, podpisane: Twój Walenty.
W inscenizacji oddział żołnierzy w ramach musztry maszerował przez miasteczko, a jego piękne mieszkanki machały do
przechodzących młodych chłopców. Biskup Walenty ruszył
wspomagać młodych, czując ich rozterki, wszak był lekarzem
nawykłym do empatycznego podejścia do ludzi. Inscenizacji
towarzyszyła piosenka o św. Walentym.

Po zabawach z muzyką i ruchem przyszedł czas na słodką
przekąskę, a potem na prace ręczne. Dzieci wykonały serduszka-laurki z kwiatkiem, które miały wręczyć swoim ukochanym – mamusiom, tatusiom, siostrom, braciom,
babciom, dziadkom, a może koleżankom lub kolegom?

Alicja Gronau-Osińska
SEKCJA EMAUS
Lutowe spotkanie z o. Zygmuntem Perzem wypełniło rozważanie słów Ojca Świętego Franciszka zawartych w aneksie
książki Miłosierdzie to imię Boga (wyd. Znak, 2015), zatytułowanym Misericordiae vultus – Oblicze miłosierdzia. Miłosierdzie Boże jest warunkiem zbawienia, jest większe
od grzechu. Najpełniej wyraża wszechmoc Bożą. Przebaczenie to narzędzie złożone w nasze ręce, by osiągnąć spokój
serca. Uwolnienie od żalu, zemsty, gniewu to ideał życia
szczęśliwego. W naszej kulturze słowo „przebaczam” zanika.
Tymczasem przebaczenie to siła, która budzi do nowego życia i nadziei. To dziś misja Kościoła. Hasło roku to: „Miłosierni
jak Ojciec”. By być zdolnym do miłosierdzia, trzeba wsłuchać
się w Słowo Boże, w ciszy, w kontemplacji. Szczególnie należy otworzyć się na odrzuconych, żyjących na peryferiach
egzystencjalnych. Obojętność znieczula, cynizm niszczy.
Trzeba przemyśleć uczynki miłosierdzia wobec ciała i ducha.
Miłosierdzie nie przeciwstawia się sprawiedliwości. Przeciwnie, bazuje na niej. Sprawiedliwością Bożą jest przebaczanie,
dawanie szansy na skruchę.

Alicja Gronau-Osińska

KOMUNIKAT
ZWARIOWANEGO EKUMENISTY
Ks. Doroteusz Sawicki, duchowny prawosławny, powie wielkopostną homilię na comiesięcznym poniedziałkowym
nabożeństwie ekumenicznym, które zostanie odprawione
tym razem 7 marca w świątyni luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej (o godzinie 18).

Jan Turnau

KOMUNIKAT SEKCJI MAŁŻEŃSKIEJ
Studnia na Piwnej (www.studnia.waw.pl) nieustająco zaprasza do kontaktu.
Poradnia otwarta jest dla wszystkich chętnych, bezpłatnie.
Porad udzielają prawnik Elżbieta Ziołkowska oraz doradcy
życia rodzinnego: Magda Wicher i Kasia Mróz (również dla
narzeczonych).
Kontakt telefoniczny przez sekretariat KIK lub mailowy:
studnia@kik.waw.pl.

Magdalena Wicher
Fot. Bożena Kalwarczyk
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KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Na lutowym spotkaniu omówiliśmy plany Sekcji i Duszpasterstwa Esperantystów na rok 2016.
Spotkanie marcowe w piątek 11. poświęcimy dalszemu porządkowaniu zasobów bibliotecznych naszej Sekcji.

Bohdan Wasilewski

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Drodzy Słuchacze,
W lutym rozpoczęliśmy dwa cykle: „Ekologia. Człowiek
i świat stworzony” oraz „Polin – historia Żydów polskich”.
W ramach pierwszego z nich odbyły się dwa wykłady Marcina Popkiewicza: 17 lutego zatytułowany "Ocieplenie klimatu. Fakty i mity" i 24 lutego „ Dylematy świata wzrostu
i paliw kopalnych”. Marcin Popkiewicz opowiedział, czym
różni się globalne ocieplenie od efektu cieplarnianego oraz
o tym, że codziennie każdy z nas produkuje 20 kg CO2.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu prowadzącego w tematykę oszczędzania energii, mogliśmy się przekonać o tym,
w jak dużym stopniu nasze życie może wpływać na zmianę
klimatyczną. Prowadzący zaprezentował najnowsze badania
dotyczące wpływu zmian klimatu na życie nasze i przyszłych
pokoleń m.in. na przykładzie zmian poziomu morza w oceanach. Zapoznaliśmy się również z programem do mierzenia
poziomu zużywanego przez nas dwutlenku węgla, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych codziennych
decyzji dotyczących zarówno wyboru źródeł energii, środków transportu jak i trybu życia. Warto też zaznaczyć, że spotkanie było nagrywane przez portal Wszechnica.org.pl.
Znajdą Państwo na nim również wiele innych ciekawych wykładów m.in. spotkanie z prof. Andrzejem Zollem pt „Demokratyczne państwo prawne, trójpodział władzy, władza
sądownicza”, które odbyło się w siedzibie Klubu 14 stycznia.
Wykład Marcina Popkiewicza w momencie otrzymania przez
Państwa Informatora powinien być już dostępny na stronie
internetowej Wszechnicy. Opis drugiego wykładu umieścimy
już w kolejnym numerze Informatora, gdyż tekst przygotowywaliśmy przed wydarzeniem.
W ramach cyklu „Polin - spotkania z kulturą Żydów polskich”
mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Teresy Śmiechowskiej,
kuratorki wystawy fotograficznej w Żydowskim Instytucie Historycznym, pod tytułem: „Świat utracony. Żydzi Polscy–historia społeczności żydowskiej w II Rzeczpospolitej”.
Zapoznaliśmy się z kulturą Żydów żyjących na terenach
II Rzeczpospolitej, dowiedzieliśmy się o tym, jaką rolę odgrywali oni w powstawaniu ówczesnej kultury i sztuki. Dzięki
temu, że wykład był połączony ze zwiedzaniem wystawy razem z panią Teresą, poznaliśmy lepiej formę fotografii dokumentalno-artystycznej.

Marzec
Zanim zaprezentujemy zaplanowane na marzec wykłady
otwarte prowadzone w ramach obecnie realizowanych cyklów, chcielibyśmy zaprosić Państwa na specjalne spotkanie.
Szczególnie w tym przypadku zachęcamy do zapraszania
do Klubu przyjaciół i znajomych.
Otóż, 23 marca odbędzie się spotkanie z prof. Karolem
Modzelewskim, prowadzone przez prof. Andrzeja Friszke,
zatytułowane „Marzec 1968 oczami uczestnika”. W trakcie
spotkania będziemy mogli się dowiedzieć, dlaczego wydarzenia marca’68 były formacyjnym doświadczeniem dla polskiej inteligencji XX wieku; w jaki sposób są one oceniane z
perspektywy lat; jak doświadczenia przeszłe mogą być pomocne we współczesnej działalności społecznej? Karol Modzelewski razem z Jackiem Kuroniem w 1965 r. napisali
pierwszy w kraju otwarty list do członków PZPR, krytykujący
z pozycji lewicowych działania partii rządzącej w okresie komunizmu. Za ten List i za działalność w ‘68 roku komunistyczne sądy skazywały Karola Modzelewskiego na karę
więzienia. Był rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”,
współtworzył jej nazwę. W okresie stanu wojennego był internowany i aresztowany. Jest profesorem historii średniowiecznej, członkiem Polskiej Akademii Nauk, w 2014
otrzymał Literacką Nagrodę Nike za swoją autobiografię
„Zajeździmy kobyłę historii.” Jest kawalerem Orderu Orła
Białego.
A teraz zaprezentujemy spotkania, które odbędą się w ramach otwartych w zeszłym miesiącu cyklów. 2 marca, w ramach kontynuacji jednego z nich i któremu nadaliśmy
nazwę: „Polin – historia Żydów polskich”, będziemy mogli
się dowiedzieć, czym jest sama bóżnica-synagoga, jakie jest
jej podstawowe znaczenie i założenie religijne i architektoniczne. W trakcie spotkania będzie też możliwość otrzymania odpowiedzi na m. in. pytania takie jak: na czym polegała
główna trudność w badaniu budowli dawno już nieistniejących; w jaki sposób przedstawiano sceny biblijne, takie jak
np. kuszenie Adama i Ewy, skoro obowiązywał zakaz pokazywania wizerunków ludzkich w synagogach; i na czym
w ogóle polegał fenomen bóżnic drewnianych w Polsce.
Spotkaniu nadaliśmy tytuł: „Architektura bóżnic drewnianych XVII i XVIII wieku” i poprowadzi je Maria Piechotkowa, światowy ekspert w tej dziedzinie. Autorka prowadzi
w tym zakresie od przeszło 65 lat pionierskie badania (wcześniej razem z mężem Kazimierzem). Jest autorką monumentalnego dzieła na ten temat, które w dwóch częściach
opisuje architekturę synagog drewnianych i murowanych.
Spotkanie połączone będzie z prezentacją posterową prezentującą wybrane synagogi drewniane z terenów dawnej
Rzeczypospolitej.
9 marca odbędzie się drugie spotkanie z Marią Piechotkową
zatytułowane: „Bóżnice w miastach i miasteczkach
I Rzeczpospolitej”, w jego trakcie dowiemy się m.in. w jaki
sposób wspólne zamieszkanie chrześcijan i żydów wpływało
na architekturę miasta oraz w jaki sposób właściciel miasta
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wpływał na architekturę synagogi. W jakich miejscach znajdowały się zazwyczaj bóżnice w obrębie miasta. Dowiemy się
również o wzajemnych związkach kultury żydowskiej i chrześcijańskiej w obszarze architektury, jak również o tym, gdzie
warto się wybrać, aby zwiedzić w Polsce zabytkowe synagogi.
W marcu planujemy także kontynuować cykl, który nazwaliśmy: „Ekologia. Człowiek i świat stworzony”. W jego ramach 16 marca odbędzie się spotkanie z ojcem
Stanisławem Jaromim OFMconv: „Człowiek i środowisko
w encyklice Laudato Si.” Opublikowana w czerwcu 2015
roku encyklika „Laudato Si – poświęcona trosce o wspólny
dom” jest drugą po „Lumen fidei” napisaną przez papieża
Franciszka. Właśnie w niej papież objaśnia swój stosunek
do świętego Franciszka oraz ukazuję współczesną perspektywę na świat stworzony. Ojciec Jaromi jest teologiem, specjalistą z zakresu ochrony środowiska, doktorem filozofii.
Współtwórca Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.
Jest autorem książki: „Ecologia humana: chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny”, wydanej w 2004.
Pod koniec marca otwieramy kolejny cykl pt. „Drewniana
architektura sakralna”, w ramach którego 30 marca będzie
miał miejsce wykład z dr Grażyną Ruszczyk zatytułowany
„Drewniane budownictwo sakralne na terenach I Rzeczpospolitej – średniowiecze i nowożytność.” W trakcie wykładu dowiemy się, gdzie powstawały pierwsze drewniane
kościoły na terenach Rzeczypospolitej. Zaprezentowane
będą również przykłady ilustracyjne, ukazujące nie tylko kościoły katolickie, ale również cerkwie. Będzie to pierwszy z
wykładów prowadzonych przez Grażynę Ruszczyk w ramach
naszej Akademii. Grażyna Ruszczyk jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Historii Sztuk Plastycznych Instytutu
Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Pracowni Polskiej Sztuki
Dawnej. Jest autorką książek dotyczących architektury drewnianej: „Drewniane kościoły w Polsce 1918-1939. Tradycja i
nowoczesność” oraz „Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce.”
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, co do tematyki naszych kolejnych wykładów. Prosimy o kontakt pod adresem
mailowym akademia@kik.waw.pl.
Harmonogram zajęć warsztatowych
Warsztaty komputerowe – Uwaga! W marcu nastąpiła
zmiana częstotliwości spotkań. Zarówno grupa podstawowa jak i zawansowana będą miały spotkania co tydzień.
Grupy podstawowe „0” i „1” spotykają się w czwartki, a grupy
zaawansowane „2” we wtorki.
 grupa podstawowa „Warsztaty komputerowe” odbędą
się 3, 10, 17 i 31 marca (czwartki) – grupy 16.30; 17.30;
18:30.
 grupa zaawansowana „Komunikacja Internetowa” odbędą się 1, 8, 15, 22 i 29 marca (wtorki) - grupy 16.30;
17.30; 18:30.
Warsztaty fotograficzne odbędą się 8 i 22 marca o godz.
13:30.

Mamy jeszcze wolne miejsca na warsztaty fotograficzne. Zachęcamy do dopisywania się do listy rezerwowej zajęć komputerowych.
Ewentualne pytania oraz wszelkie uwagi prosimy kierować
do Sekretariatu KIK: tel. 22 827 39 39 lub wysyłać wiadomość
na adres: akademia@kik.waw.pl

Krzysztof Sawicki,
Tomasz Kunicki-Goldfinger
Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK 20132016” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

KONKURS „MAM POMYSŁ”
W ostatnim miesiącu w ramach konkursu Mam Pomysł odbyły się warsztaty ekonomiczne, będące częścią kilkudniowej
konferencji – symulacji obrad Parlamentu Europejskiego.
W 2016 roku na zgłoszenia czekamy tylko do końca wakacji!
W konkursie mogą wziąć udział grupy znajomych, klasy,
grupy SR KIK. Wszyscy, którzy chcieliby działać, zrobić coś
dla innych, rozwijać własne umiejętności. Pomysły mogą być
długoterminowe albo trwać tylko jeden dzień – wszystko zależy od pomysłodawców.
Konkurs Mam Pomysł skierowany jest do uczniów gimnazjów i liceów. Dzięki dofinansowaniu zdobytemu w konkursie mogą oni zrealizować wymyślony wcześniej projekt.
Najlepiej, gdyby spełniał któryś z poniższych warunków: był
skierowany do innych, uatrakcyjniał przestrzeń miejską (promował Warszawę) lub skupiał się na zdobyciu przez jego
uczestników umiejętności, które później zostaną twórczo
wykorzystane. Na zgłoszenia czekamy do 5 – ego dnia każdego miesiąca. Więcej informacji na stronie mampomyslkik.wordpress.com
i
na
stronie
na
Facebooku
(www.facebook.com/mampomysl). Pytania można kierować
na adres: mampomysl@kik.waw.pl

Ala Budzyńska

KLUB „TYGODNIKA POWSZECHNEGO”
W WARSZAWIE
Zapraszamy na spotkanie z o. Ludwikiem Wiśniewskim OP,
dominikaninem, duszpasterzem, rekolekcjonistą, autorem
tekstów od lat współpracującym z „Tygodnikiem Powszechnym”. Rozmowę na temat „Zrozumieć miłosierdzie” poprowadzi red. Katarzyna Jabłońska, filolog, współautorka
książki „Miedzy konfesjonałem a kozetka”, autorka wywiadu
rzeki z ks. Janem Kaczkowski pt..„Szału nie ma, jest rak”, Sekretarz Redakcji kwartalnika „Więź”, członek Laboratorium
Więzi. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 marca
o godz. 19:00 w siedzibie KIK.

Joanna Rózga
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2016 MARZEC

1% DLA KIK

Przypominamy również o konieczności opłacenia składek
członkowskich za 2016 r. Apelujemy o uregulowanie ewentualnych zaległości w składkach.

KRS 0000034785

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK

KOMUNIKAT SPECJALNY

Członkowie uczestnicy
10 zł - Składka miesięczna;
100 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej do 30 czerwca;
120 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej po 30 czerwca;
120 zł - Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpienia zaległości;

Szanowni Państwo,
Wszystkich Członków i Przyjaciół Klubu bardzo
serdecznie prosimy i zapraszamy do przekazanie
Klubowi 1% podatku dochodowego!
W tym roku pieniądze pochodzące z 1% będą przeznaczane przede wszystkim na finansowanie naszych
działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa (Sekcja Rodzin, Klub Żeglarski Santa
Maria, Sekcja Wigierska, Sekcja Drum Bun),
a także
na
wsparcie
Klubowej
pomocy
dla uchodźców oraz na rozwój współpracy
ze Wschodem. Są to bardzo ważne sfery naszej aktywności, wynikające wprost z naszych Klubowych wartości.
Wiemy, że Klub może liczyć na swoich Członków i Przyjaciół, dlatego zwracamy się do Państwa o pamięć
przy składaniu deklaracji podatkowych za rok
2015!
Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia deklaracji poprzez system e-deklaracji zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów. Na stronie internetowej
Klubu – www.kik.waw.pl – udostępniliśmy Państwu link
do tego systemu www.finanse.mf.gov.pl/pp/edeklaracje.
Każdy z nas, członków KIK-u, jest na swój sposób odpowiedzialny za Klub. Najprostszym i bardzo potrzebnym tego wyrazem może być przekazanie 1%
podatku na cele statutowe KIK. O to Państwa prosimy i za to serdecznie dziękujemy.

Prezydium Zarządu
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Członkowie zwyczajni
10 zł - Składka miesięczna;
10 zł - Dodatkowo rocznie na opłaty członkowskie Klubu
w Pax Romana;
110 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej do 30 czerwca;
130 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazowej po 30 czerwca;
130 zł - Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpienia zaległości;
Nowi Członkowie (uczestnicy)
250 zł - Wpisowe (jednorazowa wpłata);
10 zł - Składka miesięczna;
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK – ULGI
Ulga 50%
- przysługuje Członkom, którzy są na emeryturze, rencie
lub w trakcie studiów (w tym doktoranckich);
- przysługuje, jeżeli Członkami Klubu są oboje małżonkowie;
- dotyczy także wpisowego wpłacanego przez przystępujących do Klubu małżonków;
„Ulg 50%” (dotyczących składek) nie można łączyć
ze sobą.
Ulga 100 %
- 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.

Informacja dot. składek: 22 827 39 39 lub przez e-mail:
kasa@kik.waw.pl. Numer konta bankowego znajduje się
na 2 stronie Informatora

