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PIK-KIK-NIK 

Niedziela, 12 czerwca, Pola EliZulskie k/Falenicy 

Szczegółowe informacje w dołączonym zaproszeniu 
 

 

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM 

BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM  

Bezpieczeństwo i polityka wschodnia Polski  

w kontekście szczytu NATO 

Środa, 22 czerwca, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Spotkanie poprowadzi Jacek Cichocki, były: dyrektor 

Ośrodka Studiów Wschodnich, Koordynator Służb Specjal-

nych, Minister Spraw Wewnętrznych i Szef Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów 
 

 

SPOTKANIE Z PROFESOREM 

GIOVANNIM MARIA VIANEM  
Redaktorem naczelnym włoskiego  

„L’Osservatore Romano” 
Społeczne nauczanie Papieża Franciszka 
Czwartek, 9 czerwca, g. 18.00, KIK, ul. Freta 20/24A 

Spotkanie w j. włoskim z tłumaczeniem na j. polski.  

Spotkanie poprowadzi Jacek Moskwa, dziennikarz, pi-

sarz, watykanista, były korespondent z Rzymu i Watykanu 
 

 

WYKŁADY OTWARTE  
Wszystkie wykłady w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A 

Wszystkie wykłady o g. 18.00! 

Terminy wykładów podane są na 2 stronie Informatora 
 

- „Sztuka ikonopisania – tradycja i współczesność” 

- "O drewnianych siedzibach szlacheckich"  

- "W objęciach Gai czy w szponach Medei? Przy-
szłość Życia na Ziemi" 

- „Za starość naszą i waszą! czyli działania na rzecz 
całościowej polityki senioralnej i konwencji praw 
osób starszych” 

- „Spacer po Warszawie”  
 
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

Za oknami już lato, a więc zbliżające się wakacje. 

Wcześniej jednak zdążymy się jeszcze zobaczyć 

12 czerwca na gościnnych polach EliZulskich  

z okazji PIK-KIK-NIK-u, który co roku jest okazją do 

rozmów oraz spotkań międzypokoleniowych i mię-

dzysekcyjnych. Dla mnie zawsze ogromną radością 

jest poznawanie kolejnych pokoleń naszych członków 

i uświadamianie sobie tego, że mimo sześćdziesięcio-

letniej już historii naszego Klubu, nasze środowisko, 

wciąż jest młode i patrzące w przyszłość. Rzadko 

mamy okazje, by spotkać się w tak urozmaiconym 

gronie: na ogólnoklubowe, często bardzo ciekawe 

spotkania przychodzą na ogół ludzie starsi. Młodzi 

mają swoje obszary działania. Jednak jest kilka takich 

wydarzeń w ciągu roku, które łączą nas wszystkich.  
 

Takie wydarzenia, gdy mamy okazję spojrzeć życzli-

wie na siebie i odkryć wspólne cele naszego działania, 

są  tym, co buduje wspólnotę, która daje poczucie 

bezpieczeństwa i jest impulsem do podejmowania 

nowych zadań.  
 

W czerwcu będziemy mieli okazję do spotkania z re-

daktorem naczelnym „L’Osservatore Romano” profe-

sorem Giovannim Maria Vianem, który przyjedzie do 

Polski w związku z przygotowaniami Światowych Dni 

Młodzieży. 
 

Zapraszam też na szczególne spotkanie z Bronisła-

wem Komorowskim Prezydentem RP w latach 2010-

2015 – będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie Polski 

o polskiej polityce wschodniej w kontekście odbywa-

jącego się w Warszawie szczytu NATO. 
 

Życzę Wam wszystkim dobrego i mądrego  

wykorzystania nadchodzących dni lata. 
 

Joanna Święcicka 
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DYŻURY niektórych SEKCJI  

Sekcja Rodzin  
Karolina Bielecka-Komosa  

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 
16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 
Krystyna Sieroszewska PONIEDZIAŁEK 

po wcześniejszym 

umówieniu 
Sekcja Współpracy  

z Katolikami na Wschodzie 
Krystyna Engelking PONIEDZIAŁEK 11.00 – 13.00 

Sekcja  

Wschodnioeuropejska 
Katarzyna Materkowska ŚRODA 12.00 – 18.00 

Sekcja Emaus 

Spotkania w Nazarecie 
Alicja Gronau-Osińska 

 e: agronau@wp.pl 

t: 608-291-505 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
01.06. ŚRODA 

godz. 18.00 

„SZTUKA IKONOPISANIA – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”  

Tomasz Awdziejczyk 

08.06. ŚRODA 

godz. 18.00 

„W OBJĘCIACH GAI CZY W SZPONACH MEDEI? PRZYSZŁOŚĆ ŻYCIA NA ZIEMI" 
prof. Joanna Pijanowska   

12.06. NIEDZIELA 

godzina 10.30 

PIK-KIK-NIK 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA NA PIKNIKU 

15.06. ŚRODA 

godz. 18.00 

"O DREWNIANYCH SIEDZIBACH SZLACHECKICH"   
dr Grażyna Ruszczyk 

18.06. SOBOTA 

godzina 18.00 

30-LECIE CHÓRU KAMERALNEGO ARS CANTATA – KONCERT JUBILEUSZOWY 

Sala Widowiskowa Mazowieckiego Instytutu Kultury, ul. Elektoralna 12  

23.06. CZWARTEK 

godzina 18.00 

„ZA STAROŚĆ NASZĄ I WASZĄ! CZYLI DZIAŁANIA NA RZECZ CAŁOŚCIOWEJ 

POLITYKI SENIORALNEJ I KONWENCJI PRAW OSÓB STARSZYCH”  
Anna Chabiera 

29.06. ŚRODA 

godz. 18.00 

SPACER PO WARSZAWIE  

Tomasz Kunicki-Goldfinger 

30.06. CZWARTEK 

godz. 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA  

zaprasza ks. Andrzej Gałka, ul. Piwna 9/11 

  

  

 

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU 

adw. Zofia Józefowicz-Paszewska 
 

KLUB CZYNNY 

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00 

WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji 
 

SEKRETARIAT  

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00 
 

KSIĘGOWOŚĆ   

WTOREK 13.00-18.00  

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 12.00-16.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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LIST DO PAPIEŻA FRANCISZKA 
 

Drogi Ojcze Franciszku, 
 

Jesteśmy grupą katolików z Polski. Należymy  

do różnych wspólnot, które łączy  podobna wrażliwość du-

chowa i sposób przeżywania chrześcijaństwa: cenimy jego 

wymiar intelektualny i zdolność do dialogu z niewierzącymi 

oraz wierzącymi inaczej. Czytając Twoją encyklikę uświado-

miliśmy sobie, że brakuje nam żarliwej pobożności i ducho-

wości kontemplacyjnej – ale staramy się nawracać także w 

tych obszarach. 

Bardzo Ci dziękujemy Ojcze Franciszku za napisanie 

encykliki Laudato si’. Czytaliśmy ją wspólnie podczas kilkud-

niowych rekolekcji w Laskach pod Warszawą, które są dla 

Kościoła w Polsce niezwykle ważnym miejscem.  

Tutaj w pierwszej połowie XX wieku bł. Matka Elżbieta 

Czacka założyła ośrodek wychowania i edukacji osób niewi-

domych, by mogły one dojrzewać w wierze, ale również 

uczyć się prowadzić samodzielne życie w społeczeństwie. 

Ośrodek ten stał się też duchowym domem dla wielu poko-

leń katolickich intelektualistów, takich jak filozof Stefan 

Swieżawski czy też wieloletni opozycjonista wobec komuni-

zmu i pierwszy pokomunistyczny premier Polski,  

Tadeusz Mazowiecki. Uważamy się za ich spadkobierców i to 

dziedzictwo chcielibyśmy kontynuować.  

Naszym duszpasterzem jest bp Grzegorz Ryś –  

pomocniczy biskup krakowski, odpowiedzialny także  

za polskie ruchy nowej ewangelizacji. On właśnie podsunął 

nam pomysł odpisania na Twój list – jakim przecież jest en-

cyklika.  

Rekolekcyjna lektura Twojej encykliki stała się dla 

nas okazją do medytacji, rachunku sumienia i dyskusji.  

Laudato si’ zrodziła wiele inspiracji, ale spowodowała też 

pewne kontrowersje i wzbudziła rozmaite pytania. 

Bardzo ważne były dla nas te fragmenty encykliki, 

które przypominają wartość życia prostego, czerpiącego ra-

dość z małych, codziennych spraw, niegoniącego za wie-

loma – zwłaszcza materialnymi – dobrami, a także punkty 

(powiązane z tamtymi), które podkreślają wagę kontempla-

tywnego wymiaru życia i ścisłą zależność pomiędzy pokojem 

wewnętrznym w człowieku a wprowadzaniem pokoju 

w świecie wokół niego. 

Do bardzo głębokiego namysłu i rachunku sumienia 

inspirowały nas także fragmenty mówiące o trosce  

o bliźnich, zwłaszcza o ubogich. W tej kwestii jedyne dysku-

sje dotyczyły tego, jak – wobec skomplikowania relacji mię-

dzyludzkich – pomagać mądrze (np. czy i na ile bojkotować 

przemysł, dzięki któremu mamy tanią odzież czy kawę, choć 

na te produkty niemal niewolniczo pracują ludzie w bied-

nych krajach – ale jednak pracują i dzięki naszej konsumpcji 

mają pracę i ważny dla nich zarobek). Podobnie – jak mądrze 

pomagać ludziom z naszego najbliższego otoczenia. 
 

Mamy świadomość, jak silnie los i nadzieja najbied-

niejszych środowisk ludzi zależy od zaangażowania chrześci-

jan. Bez zmiany w nas samych gotowości dzielenia się  

z innymi ludźmi dostępnymi nam dobrami, polityczny proces 

stopniowego otwierania się bogatych krajów na wymianę 

gospodarczą z krajami najbiedniejszymi nie ma szans powo-

dzenia. To otwarcie serc i towarzyszące mu zmiany w poli-

tyce globalnej są jednak koniecznym warunkiem ochrony 

naszych najbiedniejszych braci i sióstr przed pogłębiającą się 

wciąż pułapką głodu i braku nadziei. Obok wojen i nienawi-

ści, skrajna bieda jest wciąż główną przyczyną tragicznej fali 

migracji idącej przez świat. 

Uświadomiliśmy sobie jednak, że ważna dla Ciebie 

Ojcze Franciszku kwestia troski o stworzenia pozaludzkie re-

zonuje w nas znacznie słabiej. Mamy ważną lekcję  

do odrobienia, aby troska o przyrodę i zdrowe środowisko 

stały się ważną częścią realizacji naszego powołania chrze-

ścijańskiego. Dobrze by było, gdybyśmy otrzymali solidne 

wsparcie od duszpasterzy, a tematy ekologiczne były czę-

ściej obecne w homiliach, kazaniach i w katechezie. 

W naszych rekolekcyjnych rozmowach ta trudność 

rozszerzenia swojej wrażliwości na świat poza-ludzki przeja-

wiła się na przykład bardzo gorącym sporem, czy i na ile we-

getarianizm lub ograniczenie spożycia mięsa (które jest tanie 

i łatwo dostępne kosztem okrutnego sposobu hodowli zwie-

rząt) jest kwestią istotnie należącą do moralności chrześci-

jańskiej, a na ile tylko pewną subiektywną opcją. Musimy 

przyznać, że nie znaleźliśmy w encyklice jasnych  

i jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie.  

Napotkaliśmy też  inne kwestie, które encyklika po-

rusza w sposób pozostawiający pewne niedopowiedzenia. 

Na przykład: co w praktyce znaczy ważne chyba dla Ciebie 

Ojcze Franciszku pojęcie „spowolnienia”, i jaki zakres ma 

obecna w encyklice krytyka postępu cywilizacyjnego – wszak 

postęp taki niesie wiele dobra (np. możliwość leczenia cho-

rób). Nie było i nie jest dla nas jasne, jak powinno wyglądać 

idealne spowolnienie, które nie przekreślałoby rzeczywistych 

dobrodziejstw postępu. 

Zdajemy sobie sprawę, że żadna encyklika nie da 

odpowiedzi na wszystkie pytania, i że my sami jesteśmy od-

powiedzialni za pogłębianie i poszerzanie własnej refleksji. 

Mamy jednak nadzieję, że tematy ważne dla Laudato si’ na-

dal będą poruszane przez Ciebie, a zwłaszcza, że nawiążesz 

do nich podczas swojej obecności w Krakowie na Świato-

wych Dniach Młodzieży (mamy wrażenie, że wydarzenie to 

stanowi również wielkie wyzwanie ekologiczne, które jednak 

– w obliczu mnóstwa problemów organizacyjnych – trochę 

umyka niestety naszej polskiej uwadze).  
 

Jeszcze raz dziękujemy Ci Ojcze Franciszku za piękną 

encyklikę i zapewniamy o naszej modlitwie. 
 

List podpisali uczestnicy Rekolekcji Ruchu ZNAK w Laskach, 

8-10 stycznia 2016 r. 
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ZESPÓŁ DO SPRAW UCHODŹCÓW 
 

Zespół ds. Uchodźców chce najserdeczniej podziękować ro-

dzinie z Sekcji Rodzin, która odpowiedziała na apel  

zamieszczony w lutowym Informatorze i podjęła decyzję,  

że przyjmie pod swój dach uchodźców tatarskich z Krymu, 

którymi Zespół opiekuje się od dwóch lat. 

To niełatwa i bardzo odważna decyzja, zwłaszcza w obliczu 

powszechnej niechęci i agresji wyrażanej wobec uchodźców 

w Polsce. Dzieci, czyli Hadidża i Medina, mają obiecane miej-

sce w lokalnej szkole – pani dyrektor bardzo ciepło je przy-

jęła. Aisza ma już załatwioną pracę na niepełny etat 

w miejscowym sklepie. Rusłan pracuje przy zbiorze truska-

wek pod Łomżą. 

Rodzina Ismaiłowów przyjedzie do nowego miejsca  

zamieszkania tuż po zakończeniu roku szkolnego, w ostat-

nich dniach czerwca. Mamy dla nich podwójny materac, 

jedno biurko, 2 komody, małą szafę i dywan. 

APEL! 

Potrzebujemy pilnie: łóżka piętrowego z miejscami dla na-

stolatek, kanapy – najchętniej rozkładanej, lodówki, pralki, 

kuchenki elektrycznej z piekarnikiem, krzeseł, łóżeczka  

dla 3-latka (dla najmłodszego Saliha) oraz szafy. Apelujemy 

o przejrzenie własnych zasobów oraz rozesłanie zapytania 

w rodzinie i pośród znajomych.  

Kontakt: Anna Chodzeń, tel. 601210542,  

e-mail: pomocuchodzcom@kik.waw.pl 

Anna Chodzeń 

 

„OPOZYCYJNA DZIAŁALNOŚĆ  

KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  

W PRL W LATACH 1956/1957-1980” 
 

Jesienią bieżącego roku przewidywana jest publikacja książki 

Michała Białkowskiego „Opozycyjna działalność Klubów In-

teligencji Katolickiej w PRL w latach 1956/1957-1980”. Publi-

kacja na tle historii politycznej Polski epoki Władysława 

Gomułki i Edwarda Gierka ukazuje skomplikowany proces 

narodzin postaw opozycyjnych w środowiskach inteligencji 

katolickiej skupionych w Klubach Inteligencji Katolickiej. 

Na kartach książki kolejno szczegółowo umówione zostały 

m.in.: główne nurty katolicyzmu intelektualnego w Polsce 

w latach 1945-1956; początki ruchu klubowego (fenomen 

ponad 100 lokalnych klubów działających w latach 1956-

1958); integralne związki z Kołem Posłów ZNAK, „Tygodni-

kiem Powszechnym” oraz miesięcznikami „ZNAK” i „WIĘŹ”; 

inicjatywy polityczne i społeczne środowiska w latach sześć-

dziesiątych (m. in. opozycja memoriałowa i epistolarna); 

sprzeciw wobec antysemityzmu (Marzec 1968 r.); sprzeciw 

wobec totalizacji życia politycznego (zmiany konstytucji PRL 

w 1976 r.); samodzielna i powiązana instytucjonalnie z ak-

tywnością innych organizacji dysydenckich (KOR, ROPCiO, 

Ruch Młodej Polski), działalność opozycyjna w latach 1976-

1980.  

Wielokrotnie zatem przywoływane są czołowe postacie lide-

rów Klubów Inteligencji Katolickiej – wybitnych intelektuali-

stów, odważnych opozycjonistów i dojrzałych katolików. 

Środowisko warszawskie reprezentują legendarne postacie: 

Jerzego Zawieyskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja 

Święcickiego, Stanisławy Grabskiej. KIK krakowski: Stanisław 

Stomma, Jerzy Turowicz, Antoni Gołubiew, Stefan Wilkano-

wicz, Jacek Woźniakowki, Andrzej Potocki. Klub wrocławski – 

Kazimierz Czapliński, Józef Puciłowski, Maciej Zięba. KIK to-

ruński – Karol Górski, Andrzej Tyc i Stefan Frankiewicz. W Po-

znaniu do grona tego należy zaliczyć Mieczysława 

Luzińskiego i Olgierda Baehra. 

W praktyce politycznej cztery z pięciu Klubów Inteligencji 

Katolickiej (Warszawa, Kraków, Wrocław i Toruń) ewoluowały 

od opozycji moralnej (lata 1956-1976) do opozycji politycz-

nej (lata 1976-1980). Z procesu tego wyłamał się jedynie KIK 

poznański, który blisko związał się z rozłamowym nurtem 

w środowisku ruchu ZNAK kierowanym przez Konstantego 

Łubieńskiego i Janusza Zabłockiego.  

Podstawą źródłową pracy są zbiory archiwalne zgroma-

dzone w Instytucie Pamięci Narodowej, Archiwum Akt No-

wych, archiwach klubowych. Ponadto wykorzystano źródła 

drukowane, dzienniki, pamiętniki i wspomnienia. Ważnym 

uzupełnieniem kwerendy źródłowej była obfita literatura 

przedmiotu.  
 

Autor książki – Michał Białkowski – jest historykiem i polito-

logiem, adiunktem na Wydziale Politologii i Studiów Mię-

dzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Od 2013 r. piastuje funkcję wiceprezesa Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Toruniu. Jego główne obszary badawcze to: re-

lacje między polityką i religią (w szczególności stosunki pań-

stwo – Kościół katolicki w Polsce po 1989 r.), opozycja w PRL 

i państwach bloku wschodniego, Kościół katolicki w XX 

wieku, rola katolików świeckich w przeobrażeniach poli-

tyczno-społecznych w Europie i w Polsce w XX-XXI wieku, 

historia i recepcja Soboru Watykańskiego II (autor książki: 

„Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice”, Toruń 

2016; inicjator i redaktor naukowy serii wydawniczej „Studia 

Soborowe”: t. 1: „Historia i nauczanie Vaticanum II”, Toruń 

2013; t. 2, cz. 1: „Historia i recepcja Vaticanum II”, Toruń 2014; 

t. 2, cz. 2: „Historia i recepcja Vaticanum II”, Toruń 2015). 
 

 

Szanowni Państwo! 

Warszawski KIK jest partnerem tego wydania. Zwracamy 

się z apelem do Członków Klubu o wsparcie finansowe 

powyższej publikacji. Osoby zainteresowane wsparciem 

prosimy o przekazanie darowizny na rachunek bankowy 

Klubu nr: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 tytułem: 

„darowizna na cele statutowe – historia” lub wpłacenie 

darowizny w Klubie godzinach pracy księgowości.  

Dziękujemy! 

Jakub Kiersnowski – sekretarz 

mailto:pomocuchodzcom@kik.waw.pl
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CHÓR ARS CANTATA 
 

Tegoroczne zakończenie sezonu upłynie w atmosferze świę-

towania! 

W sobotę 4 czerwca 2016 r. wraz z kilkoma ursynowskimi 

chórami zapraszamy na godz. 17.00 do kościoła św. Tomasza 

Apostoła (Ursynów, ul. Dereniowa 12) na Ursynowskie 

Święto Muzyki Chóralnej. W tegorocznej edycji Święta, 

oprócz „Ars Cantaty", przed publicznością wystąpią: chór 

„Castitudo” z parafii św. Tomasza Apostoła, chór „Ursynovia 

Cantabile” Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

przy SGGW, chór „Ars Chori” oraz Ursynowski Chór „Iuvenis”. 

Koncert jest współfinansowany przez Dzielnicę Ursynów  

m. st. Warszawy. WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY. 
 

Dwa tygodnie później, 18 czerwca 2016 r. świętować bę-

dziemy jubileusz 30-lecia „Ars Cantaty". Tak, tak: to już 

30 lat! Kilka tysięcy godzin prób, kilkaset koncertów i równie 

długa lista repertuarowa, zacne i pokaźne grono osób, które 

budowały zespół: chórzystów, dyrygentów, instruktorów 

emisji głosu. Te wszystkie lata to wspólne odkrywanie i roz-

wijanie muzycznych talentów, realizacja artystycznych ma-

rzeń i ambicji, które kiełkowały wraz z rozwojem zespołu, 

wreszcie spora lista konkursowych laurów. A ponad 

wszystko: to, co nieuchwytne, czyli relacje międzyludzkie, 

pozytywna energia, ciekawe znajomości, czasem trwałe 

przyjaźnie - a nawet kilka chóralnych małżeństw ;) 
 

"Piękni trzydziestoletni" wraz z dyrygentką Anną Celmer-Fal-

kiewicz zapraszają 18 czerwca 2016 r. o godz. 18:00  

do Sali Widowiskowej Mazowieckiego Instytutu Kultury przy 

ul. Elektoralnej 12 w Warszawie na KONCERT JUBILEU-

SZOWY z okazji 30-lecia działalności artystycznej zespołu 

i obiecują: "Dołożymy wszelkich starań, żeby było sympa-

tycznie, a nie pompatycznie. Postaramy się naszych Gości 

trochę wzruszyć i trochę rozbawić… Oczywiście będą niespo-

dzianki… Serdecznie zapraszamy!" 

Koncert jest współfinansowany przez Dzielnicę Śródmieście 

m. st. Warszawy. WSTĘP WOLNY. 

Magdalena Trojanowska – chór „Ars Cantata” 

 

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
 

Ahoj Czytelniku! 

Śpieszymy do ciebie z comiesięczną garścią informacji  

dotyczącą funkcjonowania naszego wspólnego Klubu. Po-

czątek maja, wraz z początkiem długiego weekendu, zaczął 

się dla nas iście sielankowo. W tych dniach główny nacisk 

położyliśmy na wypoczynek i żeglowanie, choć nie zanie-

dbaliśmy również remontów. Zwodowane zostały „kon-

serwa” oraz Cichy Wicher (omega, która w zeszłym roku 

pływała po Szkierach). Na nich odbyliśmy wyprawę na nie-

odległą wyspę - Euzebię. Wieczorami zbieraliśmy się przy 

ciepłym kominku, by w dobrej atmosferze pograć w plan-

szówki oraz inne popularne gry integracyjne. 

W kolejny weekend wraz z uczestnikami tegorocznych obo-

zów została przeprowadzona inspekcja osprzętu  

do naszych optymistów. Nowe żagle zastąpiły stare, a lista 

prac do wykonania zawisła w Wolicy w oczekiwaniu  

na chętnych do pomocy. 

Ważnym wydarzeniem w Klubie były przeprowadzone  

w dniach 14-15 maja warsztaty z bezpieczeństwa wod-

nego dla kadr, poprowadzone przez Kubę Borkowskiego 

(serdeczne dzięki!). W szkoleniu wzięły udział zarówno  

kadra Santa Maryjna jak i kadra grupy z Sekcji Rodzin, pły-

nąca w tym roku na rejs. Na warsztatach skupiliśmy się na 

powtórzeniu podstaw pierwszej pomocy, dyskusji o środ-

kach ratunkowych na jachtach oraz przećwiczeniu przykła-

dowych scenariuszy reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia 

bądź życia. Zajęcia będą miały swój dalszy ciąg w czerwcu. 

19 czerwca odbędą się ćwiczenia praktyczne z wyciąga-

nia osoby poszkodowanej z wody na pokład jachtu.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do ćwiczenia  

z nami. 
 

 
 

Do czasu rozpoczęcia obozów w Klubie odbędą się jeszcze 

dwa większe wydarzenia, przy których każda pomoc będzie 

potrzebna. W lipcu (9-10 oraz 16-17) planujemy dwa ter-

miny wywożenia łódek na Mazury, tzw. „podjazdy”,  

każde wsparcie przy wkładaniu łódek na lawety będzie dla 

nas bezcenne.  

Pozostając przy temacie obozów z radością chcemy poinfor-

mować o niegasnącym zainteresowaniu naszą ofertą – sta-

ramy się odpowiadać na to zapotrzebowanie zwiększając 

limity miejsc na obozach. W tym roku przygotowujemy  

aż sześć wyjazdów, na które pojedzie 180 uczestników 

oraz 44 opiekunów! Dwa obozy stacjonarne – pierwsze 

halsy, trzy rejsy mazurskie oraz szkółkę żeglarską. 

To już nasz ostatni komunikat przed przerwą wakacyjną, 

więc życzymy Wam stopy wody pod kilem i pomyślnych wia-

trów. Chętnych do poćwiczenia swoich żeglarskich umiejęt-

ności przed wakacyjnymi wyjazdami zapraszamy do ośrodka 

w Wolicy – omegi czekają na żeglarzy. 

Do zobaczenia na wodzie 
 

Zarząd KŻ Santa Maria 

Tygrys, Dominik, Adams, Ola, Zosia 
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SEKCJA WIGIERSKA 
 

Informujemy, że zapisy na tegoroczny obóz wigierski jeszcze 

trwają. Mamy wolne miejsca i zapraszamy wszystkie dzieci 

i młodzież w wieku od 8 do 18 lat. Obóz odbędzie się 

w dniach 5-22 lipca nad Wigrami. W trakcie obozu wędru-

jemy po Suwalszczyźnie i spływamy okolicznymi rzekami 

Czarną i Białą Hańczą, jak również Kanałem Augustowskim. 

Spędzamy też czas nad samym jeziorem Wigry w środku 

puszczy na skraju Wigierskiego Parku Narodowego. Więcej 

informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:  

kikwigry.weebly.com. W razie pytań prosimy o kontakt pod 

adresem wigry@kik.waw.pl. 

Witold Kunicki-Goldfinger 

 

SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA 
 

Czerwcowe spotkanie Sekcji Polsko-Niemieckiej odbędzie 

się w niedzielę 19 czerwca 2016 w kaplicy Sióstr Uczennic 

Boskiego Mistrza, w Warszawie przy ulicy Żytniej 11.  

O godzinie 10 uczestniczyć będziemy we Mszy Świętej  

w Duszpasterstwie Niemieckojęzycznym. Po Mszy Świętej 

spotkamy się ze Wspólnotą Niemieckojęzyczną i p. Ullą An-

ton, asystentką pastoralną. Między innymi omówimy przy-

szłoroczną wizytę naszych gości z Bochum. 

Anna Grzegorczyk 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY  

Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy 

wsparli naszą akcję pomocy młodzieży ze wschodu. Oprócz 

pieniędzy uzyskanych w kościele na Piwnej, na Walnym Ze-

braniu dostaliśmy jeszcze 300 zł., przekazaliśmy je  

Siostrze Beacie od Aniołów, która odwiedziła nas w maju  

i przeznaczyła tę sumę na pampersy, leki i środki czystości 

dla podopiecznych w Kamieńcu Podolskim. Na następny jej 

pobyt w czerwcu chcemy naszykować większą paczkę  

z dokładnie zamówionymi rzeczami. 

Nasza podopieczna, Karina Bodnar, zostaje w Warszawie do 

końca czerwca w oczekiwaniu na wyniki maturalne.  

Nie jesteśmy pewni, jak jej wypadł egzamin z matematyki.  

W każdym razie chce studiować w Warszawie (sytuacja jej 

rodziny na Ukrainie jest skrajnie trudna), po ewentualnej po-

prawce z matematyki. Wtedy będzie dłużej potrzebować na-

szej pomocy. 

W sierpniu spodziewamy się grupy młodzieży z Mohylewa 

(m. in. na ich pobyt w Warszawie zbieraliśmy środki), która 

przyjedzie razem z Liceum im. Kołasa. 

Jesienią planujemy zorganizowanie spotkania polsko-litew-

skiego. 

Na koniec zwracamy się z apelem do członków KIK-u,  

zainteresowanych sytuacją katolików (i nie tylko) na wscho-

dzie i widzących sens w naszej pracy: jesteśmy coraz mniej-

szą grupą coraz starszych osób. W tym roku odeszła  

z pracy w Sekcji m.in. Czesława Piotrowska, niestrudzona or-

ganizatorka wycieczek do Nowogródka. 

Wakacje to dobry czas na przemyślenie i podjęcie decyzji 

współpracy z nami, a z czasem zastąpienie naszych starych 

sił młodszymi. Możemy zmienić termin spotkań z ponie-

działku o 11 na dogodniejszy dla osób pracujących. 

Życzymy wszystkim udanych wakacji!  

W imieniu Sekcji – Krystyna Engelking 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Sekcja Wschodnioeuropejska podążyła śladami bohaterów 

Henryka Sienkiewicza. 

W dniach 25-29 maja członkowie Sekcji wraz z przyjaciółmi 

udali się w podróż na Ukrainę, by na własne oczy zobaczyć  

i doświadczyć miejsc opisywanych przez Henryka Sienkiewi-

cza w Trylogii. Bogaty program rozpoczęliśmy od tradycyjnej 

wizyty w pięknym Lwowie. Następnie atrakcji nie było końca 

– Olesko, Podhorce, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Ka-

mieniec Podolski, Trembowla, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, 

to tylko niektóre z miejsc odwiedzonych przez wytrwałych 

podróżników. Niestraszny był nam ulewny deszcz podczas 

zdobywania twierdzy w Kamieńcu Podolskim, czy upalne 

słońce podczas zwiedzania Chocimia. Nie zapomnieliśmy 

również o innych sławnych polskich pisarzach, na naszym 

szlaku spotkaliśmy pomniki Adama Mickiewicza, a w Krze-

mieńcu przypomnieliśmy sobie życiorys i twórczość Juliusza 

Słowackiego. Wiele emocji dostarczył również klimatyczny 

Stanisławów. 
 

 
 

Podziwialiśmy też działalność sióstr Niepokalanek  

w Jazłowcu, które swoją ciężką pracą dbają o sanktuarium bł. 

Marceliny Darowskiej. Prosimy o modlitwę w intencji sióstr, 

by mogły wypełnić swoje posłanie i założyć przedszkole, 

w którym będą wychowywać następne pokolenia. Zachę-

camy również do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca! 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom  

wyprawy za wytrwałość, wzajemną pomoc oraz ciekawe 

http://kikwigry.weebly.com/
mailto:wigry@kik.waw.pl
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opowieści na temat zwiedzanych miejsc! Możemy śmiało 

stwierdzić, że tych kilka dni wykorzystaliśmy najlepiej,  

jak się dało! 

We wrześniu planujemy zaprosić do Warszawy dziesięciu 

przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi z Mińska  

na intensywny kurs języka polskiego. W związku z tym po-

szukujemy wolontariuszy, którzy pod koniec września będą 

mogli poznać naszych rodaków zza wschodniej granicy, 

a następnie podczas rozmów na Skypie w październiku po-

mogą im utrwalić zdobytą wiedzę. Wykształcenie filolo-

giczne czy pedagogiczne nie jest wymagane, a jedynie dobre 

chęci. Warto pamiętać, że sytuacja mniejszości polskiej 

na Białorusi nie jest łatwa, dlatego taka pomoc jest szczegól-

nie ważna! Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

sw@kik.waw.pl 

Marek Kielanowski – przewodniczący SW  

Katarzyna Materkowska – sekretarz  SW 

 

SEKCJA KULTURALNO-TURYSTYCZNA 
 

Jesteśmy pełni wrażeń z wycieczki do Opinogóry – Muzeum 

Romantyzmu – Piękny park i zameczek – powstał z inicjatywy 

matki Zygmunta – Marii z Radziwiłłów Krasińskiej. Kobiety 

mądrej, pięknej, bardzo oddanej żony i matki. 

Ojciec Zygmunta, autora „Nie Boskiej Komedii” Wincent Kra-

siński przekazał zameczek synowi. Życie syna tyleż krótkie,  

co bogate (1812-1859). Wielki poeta, wielki wewnętrzny 

smutek! Choroba, którą dziedziczą kolejne pokolenia spra-

wia, że ród pozostaje bezpotomny.  

Kolejne wojny światowe powodują, że dwór i ordynacja po-

pada w ruinę. Dopiero w latach 60-tych z inicjatywy Towa-

rzystwa Ziemi Ciechanowskiej podjęto odbudowę i 

modernizację oraz przeznaczono obiekt do zwiedzania.  

W zrekonstruowanych wnętrzach otwarto Muzeum Roman-

tyzmu. Przywrócono blask murom, starym meblom, obra-

zom. Po tych wnętrzach i obiektach oprowadzał  

nas świetny przewodnik: pan Wojciech Głupczyk. Dzięku-

jemy! Mazowiecki Krajobraz towarzyszył nam aż do Zachodu 

Słońca. 

Halina Truss-Uziembło 

 

SEKCJA EMAUS 
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Majowe zajęcia poświęciliśmy historii Stanisława Kostki – 

świętego młodzieniaszka. Wspomnieliśmy jego naukę  

w Wiedniu, poświęcanie czasu na studia i modlitwę, w tym 

szczególne upodobanie do adoracji poprzez leżenie krzy-

żem w kościele. Przypłacił to chorobą, która dla delikatnego 

15-latka mogła skończyć się śmiercią. Staś w modlitwie we-

zwał św. Barbarę, patronkę dobrej śmierci, a ona ukazała mu 

się wraz z Matką Bożą. Powiedziała, że go uleczy i poleciła, 

by wstąpił do zakonu jezuitów. I rzeczywiście, Staś wyzdro-

wiał! Chciał wypełnić swoje przyrzeczenie, ale okazało się, 

że jest za młody – musiał mieć pozwolenie od rodziców. 

A oni byli temu przeciwni! Wtedy Staś postanowił uciec 

z Wiednia i pieszo pójść do Rzymu, by tam wstąpić do nowi-

cjatu. W drodze zamienił się ubraniem z żebrakiem, a szuka-

jący go brat nie poznał Staszka. W rezultacie udało mu się 

wstąpić do nowicjatu. W uroczystość Wniebowzięcia 

Matki Bożej pięknie opowiadał kolegom o tym, jak wspa-

niale to święto czczone jest w niebie. Bardzo pragnął sam 

to zobaczyć. Tego dnia źle się poczuł. Zachorował tak gwał-

townie, że jeszcze przed północą zmarł, trzymając różaniec 

w ręku. Do końca był bardzo radosny, mówił, że widzi 

Matkę Bożą z orszakiem świętych. Po śmierci jego ciało za-

chowało się nietknięte, a 150 lat później został ogłoszony 

świętym: świętym młodzieniaszkiem, patronem Polski i mło-

dzieży.  
 

 
 

W inscenizacji dzieci z uczuciem odegrały swoje role, przy 

wspomaganiu rodziców i babć. Scenkom towarzyszyła pio-

senka o świętym młodzieniaszku, a elementy opowiadania 

znalazły się w zabawach muzyczno-ruchowych. 
 

 
 

Oczywiście była słodka przekąska, a podczas robót ręcznych 

wykonaliśmy piękny kwiatek dla Matki Bożej. 

Alicja Gronau-Osińska 

Fot. Bożena Kalwarczyk 

 

mailto:sw@kik.waw.pl
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SEKCJA EMAUS 

Nowa adhortacja Ojca Św. mówi o radości miłości: Amor le-

titiae. Mimo kryzysu małżeństwa pragnienie rodziny, zwłasz-

cza wśród młodych, nie gaśnie. Rozdział I przedstawia 

syntezę wypowiedzi biblijnych dotyczących rodziny. Psalm 

128 wchodzi w liturgię sakramentu małżeństwa, zarówno 

w chrześcijaństwie, jak i w judaizmie. Rodzina odzwierciedla 

komunię miłości. Jest też miejscem dla Kościoła domowego 

i katechezy dzieci. To zadanie wypełniane siłami rodziny. 

Dzieci nie są własnością rodziny, mają własną drogę życiową. 

Gorycz, choroby, śmierć, cierpienie – to elementy człowie-

czeństwa. A praca stanowi podstawę godności człowieka. 

To ona pozwala utrzymać społeczeństwa. 

Alicja Gronau-Osińska 
 

Następne Spotkanie w Nazarecie oraz formacyjne –  

w październiku! 

 

SEKCJA ESPERANTO 
W maju członkowie Sekcji wzięli udział w Krajowym Kongre-

sie Esperantystów w Łodzi. Uroczystość Bożego Ciała prze-

żywaliśmy wraz z esperantystami z całej Polski 

w Spicymierzu, znanym z pięknych dywanów kwiatowych, 

układanych tylko z tej okazji. 

Ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie klubowe  

odbędzie się dnia 10 czerwca. 

Doroczne Dni Skupienia Esperantystów zostanie zorganizo-

wane na Jasnej Górze w dniach 7- 9.10.2016 roku. 

Pierwsze Sekcyjne spotkanie po wakacjach nastąpi dnia 

21.10.2016, o godz. 16.00.  

Bohdan Wasilewski 

 

AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU KIK 
 

Drodzy Słuchacze,  

W maju wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Anny Michałowskiej 

Mycielskiej dotyczącego wnętrz bóżnic, w jego trakcie do-

wiedzieliśmy się jak wyglądały wnętrza dawnych synagog. 

Prof. Jacek Banaszkiewicz poprowadził wykład zatytułowany 

„„Mityczne początki Polski, Rusi, Czech” w trakcie wykładu 

poznaliśmy bliżej temat złożoności procesu chrystianizacji i 

problemów, na jakie napotykali pierwsi misjonarze.  
 

Wykłady otwarte  

 

Cykl „Drewniana architektura sakralna” 

1 czerwca odbędzie się warsztat z ikonopisania prowa-

dzony przez artystę Tomasza Awdziejczyka. Spotkanie 

zatytułowane będzie „Sztuka ikonopisania – tradycja  

i współczesność.”  

Tomasz Awdziejczyk studia plastyczne odbył na Wydziale 

Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

m.in. u prof. Stanisława Borysowskiego oraz Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie min. w pracowni prof. Jerzego Tchó-

rzewskiego. Dyplom w pracowni prof. Janusza Przybylskiego 

uzyskał w 1988 roku. Dzieła Tomasza Awdziejczyka znajdują 

się w Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie oraz w kolek-

cjach prywatnych i publicznych w kraju oraz w USA, Kana-

dzie, Francji, Niemczech, Japonii, Słowenii, Szwecji, Australii 

i Nowej Zelandii. Współorganizował liczne plenery malarskie 

w całej Polsce i pełnił w nich funkcję kuratora artystycznego. 

Pełnił funkcję członka Zarządu Fundacji im. Ks. Niedzielaka 

oraz Rady Artystycznej OW ZPAP (Związek Polskich Artystów 

Plastyków). 
 

15 czerwca zaplanowany jest wykład dr Grażyny Rusz-

czyk „O drewnianych siedzibach szlacheckich".  

Grażyna Ruszczyk jest pracownikiem naukowym w Zakład 

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 drewnia-

nego w Polsce.” 
 

Cykl „Ekologia. Człowiek i świat stworzony”  

8 czerwca prof. Joanna Pijanowska poprowadzi wykład zaty-

tułowany „W objęciach Gaji czy w szponach Medei? Przy-

szłość Życia na Ziemi."  

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska jest kierownikiem Zakładu 

Hydrobiologii UW, ekologiem, członkiem Rady Naukowej In-

stytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Państwowej 

Rady Ochrony Przyrody i Krajowej Komisji Etycznej  

do spraw Badań nad Zwierzętami.  
 

Spotkanie „Za starość naszą i waszą!”  

23 czerwca (czwartek) odbędzie się spotkanie poprowa-

dzone przez Annę Chabierę z Biura Rzecznika Praw Oby-

watelskich zatytułowane „Za starość naszą i waszą! Czyli 

działania na rzecz całościowej polityki senioralnej i kon-

wencji praw osób starszych".  

Anna Chabiera ukończyła socjologię w Instytucie Stosowa-

nych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,  

pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole 

do spraw Równego Traktowania, gdzie koordynuje badania 

społeczne w zakresie równego traktowania. Specjalizuje się 

w tematyce dyskryminacji ze względu na wiek. Od początku 

2012 r. pełni również obowiązki Sekretarza Komisji Eksper-

tów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.  
 

Spacer po Warszawie 

29 czerwca zaplanowane jest spotkanie spacerowe. Spo-

tykamy się o godzinie 18 przed siedzibą Klubu.  

O szczegółach będziemy informować w trakcie wykładów  

i telefonicznie. 

 

Warsztaty komputerowe i fotograficzne  

W czerwcu zajęć komputerowych już nie będzie, natomiast 

w ramach zajęć fotograficznych zaplanowane jest 

wspólne wyjście do galerii fotografii na wystawę „Mal-

kovich, Malkovich, Malkovich” (Galeria przy ul. Mysiej 3, 

3. piętro, 7 czerwca o 14:00). 
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Drodzy Słuchacze! 

Dziękujemy za wspólny rok akademicki 2015/16! 
 

Zbliża się koniec kolejnego roku akademickiego w naszej 

Akademii. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział! 
 

Gratulujemy zaangażowania i postępów stałym uczestnikom 

zajęć fotograficznych oraz komputerowych. Przez ostatni rok 

w trakcie zajęć z Tomkiem Kaczorem słuchacze mieli szansę 

zdobyć umiejętności z zakresu fotografii w życiu codzien-

nym, w tym fotografii portretowej i podstaw obsługi sprzętu.   

Godną podziwu pracowitością wykazali się studenci kursu 

komputerowego, pracując w wielu małych grupach razem  

z Markiem Reyem. Wszyscy uczestnicy zajęć znacząco pod-

nieśli swoje kompetencje w zakresie obsługi komputerów. 
 

Bardzo dziękujemy słuchaczom naszych Wykładów Otwar-

tych. Mieli oni szansę zapoznać się z wyzwaniami, jakie sta-

wia przed nami przyszłość, w szczególności w obszarach, 

na jakie wielokrotnie zwracał uwagę papież Franciszek, ta-

kimi jak relacja człowieka wobec środowiska naturalnego 

(„Ekologia. Człowiek i świat stworzony”), jak i wobec dru-

giego człowieka („Migracje”). Poszukiwaliśmy również ko-

rzeni naszej wiary i tożsamości w ramach cyklów 

dotyczących „Drewnianej architektury sakralnej” oraz 

„Chrzest 996”. Z kolei cykl „Polin historia żydów polskich” 

umożliwił naszym słuchaczom zapoznanie się z różnorodno-

ścią i pięknem kultury dawnej Rzeczypospolitej. 
 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom po wakacjach 

planujemy kontynuować nasze spotkania w nieco zmienio-

nej formie. Przede wszystkim skupiając się bardziej na pracy 

w mniejszych grupach wokół tematów związanych z naszą 

wspólną tożsamością, przeszłością i wiarą. O szczegółach 

będziemy informować w „Informatorze” po wakacjach.  

Krzysztof Sawicki 

Tomasz Kunicki-Goldfinger 
 

Zadanie o nazwie „Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-

2016” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecz-

nego Warszawy. 

 

ARCHIWUM KIK 
Szanowni Państwo, chciałem ponownie poinformować,  

że w kwietniu Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 

przyznał wsparcie finansowane na realizacje projektu doty-

czącego uporządkowania zasobu archiwalnego Klubu.  

W ramach prac podjęte zostaną działania mające na celu 

również odpowiedniego jego zabezpieczenie i zinwentary-

zowanie. 
 

Dlatego zwracam się z prośbą do Państwa o wszelkie  

informacje dotyczące materiałów, które mogłyby wzbogacić 

zasób Archiwum KIK. Nie muszą to być koniecznie oficjalne 

dokumenty stworzone podczas działalności w Klubie (takie 

jak np. programy, sprawozdania poszczególnych sekcji), 

ważne są również materiały mniej sformalizowane (m.in. re-

lacje ze spotkań, zdjęcia, maszynopisy). Chciałbym włączyć 

do inwentarza przynajmniej ogólne informacje  

o takich zbiorach. Będę wdzięczny za odpowiedź na adres 

pocztowy: witold.kunicki.goldfinger@kik.waw.pl 
 

Dziękuję tym z Państwa, którzy odpowiedzieli już na moją 

prośbę z poprzedniego miesiąca.  

Witold Kunicki-Goldfinger – koordynator projektu  

„Rozwój archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej” 

 

KREDKAMI DO NIEBA 
 

Przez ostatnie dwa lata korzystając z gościnności Sióstr  

z Piwnej spotykałyśmy się z dziećmi na zajęciach „Kredkami 

do Nieba”, żeby twórczo pomyśleć o Słowie Bożym na nie-

dzielę. Robiłyśmy to raz w miesiącu, przed Mszą klubową. 

W naszej parafii na Sadybie prowadzimy „Kredki” co tydzień 

od pięciu lat. Wspólne rozważania Ewangelii przynoszą 

owoce dzieciom, rodzicom i nam.  
 

 
 

A teraz ukazała się książka „Kredkami do Nieba” wydana 

przez Wydawnictwo „Bernardinum”. Są w niej pomysły  

na rozmowy i zajęcia plastyczne inspirowane niedzielną 

Ewangelią (rok C).  
 

Książka przyda się rodzinom i wszystkim, którzy przekazują 

wiarę najmłodszym. 

Dorota Łoskot-Cichocka 

Anna Moszyńska 
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DEBATA: „JAK ZAKOŃCZYĆ SPÓR 

O MACIERZYŃSTWO?” 
 

Chcemy porozmawiać o rodzicielstwie, prezentując różne 

punkty widzenia i światopoglądy. Spróbujemy wspólnie opi-

sać najważniejsze wyzwania związane z opieką nad dziećmi. 

Jak rodzina widziana jest przez prawicę i lewicę, liberałów  

i katolików? Jaka jest polska polityka rodzinna, do jakich ro-

dzin jest skierowana, a jakie pomija? Czy możliwe jest sfor-

mułowanie wspólnych fundamentów polityki rodzinnej 

i narzędzi jej realizacji? Jakie polityki rodzinne prowadziły 

poprzednie rządy, a jaką proponuje PiS? Czy nierówności płci 

są największym obciążeniem dla kobiet czy mężczyzn? 

Interesuje nas też, jaką rolę pełnią w Polsce ruchy macierzyń-

skie i rodzicielskie, w jaki sposób zmieniają świadomość, kul-

turę i politykę. Czy pozwalają przekroczyć podziały 

światopoglądowe? 
 

W spotkaniu udział wezmą: 

Sylwia Chutnik – pisarka, działaczka społeczna, kieruje Fun-

dacją MaMa; 

Teresa Kapela – aktywistka katolicka, współzałożycielka 

Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”; 

Bartosz Marczuk – wiceminister rodziny, pracy i polityki 

społecznej; 

Sylwia Urbańska – socjolożka, autorka książki „Matka Polka 

na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-

2010”; 

Prowadzenie: Dominika Kozłowska – redaktor naczelna 

miesięcznika „Znak”. 
 

Debata odbędzie się w Państwomiasto, ul. Andersa 29, 

Warszawa, 7 czerwca br. o godz. godz. 18:00. 
 

Zapraszają Organizatorzy:  

Miesięcznik „Znak”  

Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” 

Państwomiasto  

 

 

 
 

Szanowni członkowie! 

Przypominamy, że do 30 czerwca bieżąca składka 

roczna przy opłacie jednorazowej wynosi 100 zł dla 

członków uczestników, 110 zł dla członków zwyczaj-

nych (w przypadku korzystania z „ulgi 50%” odpo-

wiednio 50 zł i 60 zł).  

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK 
 

Członkowie uczestnicy 

10 zł - Składka miesięczna; 

100 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazo-

wej do 30 czerwca; 

120 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazo-

wej po 30 czerwca; 

120 zł - Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpie-

nia zaległości; 
 

Członkowie zwyczajni 

10 zł - Składka miesięczna; 

10 zł - Dodatkowo rocznie na opłaty członkowskie Klubu 

w Pax Romana; 

110 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazo-

wej do 30 czerwca; 

130 zł - Bieżąca składka roczna przy opłacie jednorazo-

wej po 30 czerwca; 

130 zł - Wysokość rocznej składki w przypadku wystąpie-

nia 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 małżon-

kowie; 

- dotyczy także wpisowego wpłacanego przez przystępu-

jących 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. 

 

mailto:kasa@kik.waw.pl

