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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Bardzo szybko minął pierwszy miesiąc rozpoczynający 2017 rok. A przecież zmieściło się w tym miesiącu
wiele ważnych spotkań i wydarzeń. Dotyczyły one nie
tylko tego, co łączy się bezpośrednio ze wspominaniem wydarzeń związanych z wejściem Chrystusa
w naszą ludzką historię i pokazaniem, że każdy narodzony człowiek jest bratem i synem Boga, ale odbyły
się również spotkania, które pozwalają lepiej dostrzec
w jaki sposób ta wiadomość jest odkrywana w naszym życiu rodzinnym i społecznym.
Jakość naszej wiary jest sprawdzana w codziennym
życiu, w tym jak funkcjonują nasze rodziny, jak traktowani są ludzie w potrzebie, którzy stają na naszej
drodze. Dlatego tak ważna jest pomoc uchodźcom
z krajów ogarniętych wojną ale również wsparcie naszych bezdomnych rodaków. Dlatego tak ważna jest
działalność wspierająca rodziny i przygotowująca
młodych ludzi do małżeństwa.
O jakości naszej wiary świadczy też nasz stosunek do
ludzi, którzy są nam niechętni, którzy nas chcą obrazić. Nie wolno nam przyjąć sposobu działania naszych
nieprzyjaciół gdyż – jak pisał św. Jan Paweł II w orędziu na światowy dzień pokoju 1 stycznia 2005 roku
(cytując List do Rzymian św. Pawła «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (12,21). ):
„Zła nie zwycięża się złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym.”
To właśnie zostało mi w pamięci z różnych styczniowych spotkań.
Zachęcam wszystkich, którzy mają chęć aktywnego
działania w Klubie do zgłaszania swoich pomysłów:
Klub trwa od 60-ciu lat dzięki Waszej aktywności
i obecności.

Joanna Święcicka

WSPÓLNE CZYTANIE
”AMORIS LAETITIA”
Adhortacji papieża Franciszka o miłości w małżeństwie
i rodzinie.
16 lutego, g. 19.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Więcej informacji na s. 9 Informatora.

WALNE ZEBRANIE
SEKCJI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
6 marca, g. 18.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Więcej informacji na s. 7 Informatora.

Prosimy o przekazanie Klubowi
1% podatku dochodowego!
Wiemy, że Klub może liczyć na swoich Członków
i Przyjaciół, dlatego zwracamy się do Państwa o pamięć przy składaniu deklaracji podatkowych za rok
2016! Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia deklaracji poprzez system e-deklaracji zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów.
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.
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI
Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

Krystyna Sieroszewska

PONIEDZIAŁEK

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Sekcja
Wschodnioeuropejska

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00

Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

Alicja Gronau-Osińska

DRUGA NIEDZIELA
MIESIĄCA

e: agronau@wp.pl
t: 608-291-505

Sekcja Rodzin

16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
po wcześniejszym
umówieniu

POZOSTAŁE SPOTKANIA
06.02. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godzin 18.00
12.02. NIEDZIELA

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Unii Lubelskiej
SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45
16.02. CZWARTEK

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK
SPOTKANIE FORMACYJNE Z O. Z. PERZEM SJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00

godzina 17.00

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

17.02 PIĄTEK

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO

godzina 16.00

siedziba KIK

19.02. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00

ul. Piwna 9/11

23.02. CZWARTEK

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA

godzina 18.00

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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SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI
NA WSCHODZIE
Zaniepokojeni sytuacją napięcia, rosnącą ostatnio w stosunkach polsko-ukraińskich, i jednocześnie zainspirowani naradą nad jej poprawą, jaką odbyliśmy w listopadzie
na zaimprowizowanym „forum” między Polakami, Ukraińcami, rzymskimi katolikami i grekokatolikami, a także 30.
rocznicą tzw. Deklaracji Rzymskiej, napisaliśmy list do księdza kardynała Kazimierza Nycza, który wręczyliśmy
na Opłatku Klubowym. Przekazujemy jego treść do wiadomości członków Klubu.
Myślimy o ponowny spotkaniu, może w marcu, osób zainteresowanych tą tematyką.

Krystyna Engelking

LIST DO KSIĘDZA KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA
ARCYBISKUPA METROPOLITY WARSZAWSKIEGO
Jego Eminencja
Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz
Metropolita Warszawski
Warszawa, 15 stycznia 2017 roku
Eminencjo, Księże Kardynale,
Pragniemy podzielić się (ew. zainteresować Ks. Kardynała)
ważną sprawą, która ożyła w polskim życiu publicznym
w związku z rocznicą tragedii wołyńskiej sprzed ponad
70 lat.
Od pewnego czasu obserwujemy wzrost napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich, zaś w działaniach naszych czynników oficjalnych trudno obecnie dostrzec dążenie
do pojednania między naszymi narodami. Niestety dotyczy
to także strony ukraińskiej.
Uważamy, że takie pojednanie to chrześcijański obowiązek
spoczywający na wszystkich Polakach, którzy tak chętnie demonstrują swoją katolicką tożsamość.
Daliśmy temu przekonaniu wyraz w oświadczeniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie ogłoszonym w czerwcu
ubiegłego roku.
Budowanie przyszłości opartej na wzajemnym szacunku,
braterskiej współpracy i autentycznej solidarności jest procesem trudnym i długotrwałym. KIK gotów jest w tym procesie uczestniczyć. Klubowa Sekcja Współpracy z Katolikami
na Wschodzie zainicjowała dyskusję z przedstawicielami Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego
i z mniejszością ukraińską w Polsce, której celem jest wzajemne poznanie się, a następnie podejmowanie różnorodnych inicjatyw, służących poprawie naszych wzajemnych
stosunków.

Wierzymy, że na tej drodze patronuje nam św. Jan Paweł II.
On, jako zwierzchnik również Kościoła ukraińskiego, gorąco
popierał pojednanie i przyjaźń z naszymi ukraińskimi sąsiadami, czemu niejednokrotnie dawał wyraz.
Pragniemy w tym miejscu zwrócić uwagę na tzw. Deklarację
Rzymską, ogłoszoną w październiku 1987, której trzydziesta
rocznica przypadnie w roku bieżącym.
Wówczas to, w przededniu tysiąclecia chrztu Rusi, w trakcie
Siódmego Generalnego Synodu w Rzymie, Kardynałowie Józef Glemp i Myrosław Lubacziwskyj, w obecności Papieża
Jana Pawła II, wyciągnęli do siebie dłonie na znak pojednania, przebaczenia i miłości. Po raz pierwszy padły wówczas
znamienne słowa, najpierw ze strony kardynała Józefa
Glempa, że „jesteśmy wobec siebie dłużnikami, ponieważ
nie zdołaliśmy wprowadzić w życie nauki, która wypływa
ze wspólnoty naszego chrztu świętego”, a w odpowiedzi
ze strony kardynała Myrosława Lubacziwskiego została „wyciągnięta braterska dłoń do braci Polaków na znak pojednania, przebaczenia i miłości”.
Niestety, ze względu na okoliczności geopolityczne to wydarzenie nie mogło przebić się do świadomości szerszego
gremium.
Może nadarza się okazja, aby właśnie w tym roku wydarzenie
to przypomnieć i nagłośnić duszpastersko w Kościele rzymsko-katolickim w Polsce?
W związku z tym zwracamy się do Księdza Kardynała
o życzliwe zainteresowanie tym ciągle aktualnym problemem. Pojednania nie osiągniemy w krótkim czasie, ale pracę
nad nim musimy rozpocząć już dzisiaj.
Łączymy wyrazy najwyższego szacunku i zapewniamy
o modlitwie.

Joanna Święcicka, Prezes KIK
PRZEMÓWIENIE
MYROSŁAWA KARDYNAŁA LUBACZIWSKIEGO
W UKRAIŃSKIM KOLEGIUM ŚW. JOZAFATA SKIEROWANE DO DELEGACJI BISKUPÓW POLSKICH

Rzym, 17 października 1987 r.
Eminencjo, Księże Prymasie Polski,
Eminencje,
Ekscelencje,
Księża Monsiniorzy,
Wszyscy obecni Duchowni, Goście i Studenci!
Pragnę dzisiaj zwrócić się w szczególny sposób
do Jego Eminencji księdza kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski i reprezentanta całego Kościoła i Narodu Polskiego, jak również specjalnego delegata Stolicy
Apostolskiej dla Ukraińskiej Cerkwi Katolickiej w Polsce.
Dzisiejsze spotkanie nie jest ani pierwszym, ani, jak
sądzę, ostatnim spotkaniem prymasa Polski w Ukraińskim
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Kolegium św. Jozafata na Gianicolo. W kronikach Kolegium
zapisano, że dnia 22 maja 1945 roku, a więc wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, do Kolegium św. Jozafata w
Rzymie przybył prymas Polski ksiądz kardynał August Hlond,
by tutaj spotkać się z arcypasterzem uchodźców ukraińskich
– księdzem arcybiskupem Iwanem Buczką.
Do tegoż Kolegium – jakby do ambasady Ukraińskiej
Katolickiej Cerkwi, często przychodził ksiądz arcybiskup Gawlina, na krótkie rozmowy z księdzem arcybiskupem Iwanem
Buczką. Odwiedzał też Gianicolo i Prymas Tysiąclecia – ksiądz
kardynał Stefan Wyszyński.
A dzisiaj przybył tutaj nasz Brat w biskupstwie,
Ksiądz Prymas kardynał Józef Glemp, a wraz z nim: metropolita krakowski ksiądz kardynał Franciszek Macharski, metropolita wrocławski ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz,
oraz metropolita poznański ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba.
Cieszę się, że razem z nimi możemy powitać:
Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Bronisława
Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski, oraz jego zastępcę – księdza biskupa Jerzego Dąbrowskiego; księży biskupów: Ignacego Tokarczuka z Przemyśla, księdza biskupa
Stanisława Szymeckiego z Kielc, księdza biskupa Szczepana
Wesołego – arcypasterza emigrantów polskich, księdza biskupa Władysława Jędruszuka z Drohiczyna, księdza biskupa
Ryszarda Karpińskiego z Lublina, księdza prałata Stanisława
Dziwisza.
Wraz ze mną są tu obecni hierarchowie Katolickiej
Cerkwi Ukraińskiej w osobach: księdza arcybiskupa Myrosława Marusyna, sekretarza Kongregacji Kościołów Wschodnich, metropolity Winnipegu – księdza arcybiskupa
Maksyma Hermaniuka, metropolity Filadelfii – księdza arcybiskupa Stefana Sułyka.
Dzisiejsze spotkanie ma wyraz szczególnej wagi i radości, gdyż dzisiaj możemy wspólnie modlić się i odbyć braterską rozmowę u progu wielkiego jubileuszu – Tysiąclecia
Chrztu Narodu Ukraińskiego.
Pragnę najpierw podziękować Jego Eminencji Kardynałowi Prymasowi Józefowi Glempowi za serdeczną gościnę, z jaką przyjął nas – przedstawicieli hierarchii Kościoła
Ukraińskiego w ubiegły czwartek, 8 października. Dziękuję
zwłaszcza za słowa pociechy i otuchy, skierowane do naszej
Cerkwi i narodu, oraz za zapewnienie o współpracy dla dobra naszych bratnich narodów, ukraińskiego i polskiego,
na pożytek Kościoła katolickiego obydwu obrządków na terenie Polski i poza jej granicami.
Eminencjo! Jesteśmy wdzięczni Tobie i Twoim
Współbraciom w biskupstwie za wyrażoną gotowość zapomnienia wszystkich bolących urazów i tego, co nasze narody
tak często dzieliło w ciągu ich historii, a co nieraz było
od nich całkowicie niezależne.
Tutaj przypomina mi się historycznej wagi dokument, który w 1965 roku ogłosił Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński. W liście skierowanym do całego Episkopatu
Niemieckiego, cała hierarchia Polski, w przeddzień swego
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Jubileuszu – Tysiąclecia Chrztu Polski, wyciągnęła braterską
dłoń do Episkopatu i narodu niemieckiego, w geście przebaczenia, pojednania i miłości. Stało się to w czasie Soboru Watykańskiego II. Inspiratorem tego listu, o ile mi wiadomo,
w dużej mierze był ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła – obecny Papież Jan Paweł II.
Stojąc dzisiaj u progu wielkiego jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Rusi–Ukrainy, istnienia Cerkwi Kijowskiej, i uczestnicząc w Siódmym Generalnym Synodzie Biskupów
w Rzymie, któremu przewodniczy drogi nam wszystkim słowiański Papież Jan Paweł II, również i my – hierarchia Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi, wyciągamy braterską dłoń do Braci
Polaków na znak pojednania, przebaczenia i miłości.
Jego Świątobliwość Jan Paweł II wyraził pragnienie
wzięcia udziału w obchodach wielkiego jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Rusi–Ukrainy w lipcu 1988 roku. Razem z całym
Kościołem powszechnym i całą naszą hierarchią będzie Ojciec Święty w tych świętych dla nas dniach u grobu świętego
Piotra i świętego Jozafata śpiewał dziękczynne „Te Deum”,
dziękując za wielką łaskę Chrztu świętego i wiary dla naszego
Narodu.
Już dziś serdecznie zapraszamy Księdza Prymasa
i cały Episkopat Polski do wzięcia udziału wraz z Ojcem Świętym i z nami w tych podniosłych jubileuszowych, modlitewnych spotkaniach w Bazylice św. Piotra w Rzymie.
[Ponieważ jesteśmy wygnańcami z naszej Ojczyzny
i nie możemy obchodzić Wielkiego Jubileuszu w soborze
Świętej Sofii w Kijowie, ani w katedrze we Lwowie] zapraszamy hierarchię Kościoła polskiego do wzięcia udziału wraz
z Ojcem Świętym i z nami w uroczystościach w skromnym
naszym soborze Świętej Sofii w Rzymie, 9 lipca przyszłego
roku. Mam nadzieję, że mojej prośbie nie odmówicie.
Przy tej okazji dziękuję serdecznie Księdzu Prymasowi za zaproszenie nas, ukraińskiej hierarchii, do Częstochowy, by tam u stóp Najświętszej Maryi Panny, wspólnie
z ukraińskim Narodem zamieszkującym na ziemiach Polski
i całym Narodem i Kościołem w Polsce i jego hierarchią przeżyć wielki jubileusz Chrztu naszego Narodu.
Cudowna Ikona Maryi Panny, zanim przybyła
do Częstochowy, w ciągu setek lat odbywała swą macierzyńską wędrówkę po rozległych ziemiach Ukrainy.
Jej zatroskane, zbolałe oczy i dzisiaj jeszcze są zwrócone na swoje dzieci. Akurat dziś, 17 października, w sobotę,
gdy my modlimy się w kaplicy, tam w Częstochowie modli
się Pielgrzymka Młodzieży Ukraińskiej z całej Polski, by błagać swą Matkę o błogosławieństwo [i wolność] dla swego
Kościoła i Narodu.
Eminencje! Ekscelencje!
My, biskupi ukraińscy, cieszymy się z żywotności
i głębokiej wiary Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego w Polsce. Z tej głębokiej wiary rodzą się powołania
kapłańskie i zakonne. Ta atmosfera silnej wiary, która panuje
w Narodzie polskim, pomaga i naszym wiernym zachować
skarb wiary.
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Z Waszą pomocą, Bracia w biskupstwie, udało się
zorganizować w Polsce ponad 80 ośrodków duszpasterskich,
obsługiwanych przez ponad 60 kapłanów. Z ducha głębokiej
wiary w naszym Kościele w Polsce zaczęły się rodzić coraz
liczniejsze powołania kapłańskie i zakonne.
Przywiązanie do wiary i własnego obrządku katolickiego, który panuje w naszym Narodzie, jest gwarancją
na lepszą przyszłość. Wierzymy także, że przy Bożej pomocy
i przy Waszej pomocy, Bracia Biskupi, w duchu zrozumienia
potrzeb duszpasterskich naszych wiernych, przy Waszym
poparciu, po długich latach osierocenia nasz Kościół w Polsce otrzyma oczekiwanego Arcypasterza.
Jesteśmy również wdzięczni Księdzu Arcybiskupowi
Myrosławowi Marusynowi, sekretarzowi Kongregacji Kościołów Wschodnich, za to, że w imieniu Ojca Świętego i Stolicy
Apostolskiej z takim poświęceniem i oddaniem pracuje
dla naszej Cerkwi w Polsce. Jego podróże duszpasterskie
do naszych wiernych dodają im sił do wytrwania w wierze
katolickiej swojego obrządku. Dzielnie pomaga mu w tym
jego współpracownik – ksiądz prałat Sławoj Głódź.
Znamy wszystkie trudności, jakie piętrzą się przed
naszą Cerkwią. Lecz wiemy również, że „modlitwa kruszy żelazo”, jak mądrze mówi ukraińskie przysłowie.
Dlatego gorąco prosimy Pana Boga, aby tych trudności było coraz mniej, a nasze modlitwy by uprosiły u Niego
to, czego my wszyscy tak gorąco pragniemy.
A pragniemy, by Cerkiew nasza mogła w końcu spokojnie i swobodnie pracować i wyznawać wiarę katolicką
w swoim obrządku. Wierzymy niezachwianie, że świadectwa
wiary katolickiej dane przez tak licznych wyznawców i męczenników w ciągu całej naszej historii nie pozostaną bezowocne.
Wszyscy oni oddawali swoje życie za przykazanie
Chrystusowe „aby wszyscy byli jedno”. Ich ofiara i przelana
krew wzywają nas i dzisiaj do tego, byśmy naprawdę byli
Jedno w Jezusie Chrystusie.
Do tej jedności u progu Wielkiego Jubileuszu my
wszyscy dążymy, a Was, arcypasterze Kościoła polskiego
i nas prosimy, „byśmy wszyscy byli jedno”, „Ut omnes unum
sint”, tak „Jedno”, żeby już nas nikt nie dzielił.
Niech nas wszystkich ma w swojej macierzyńskiej
opiece wspólna Matka – Redemptoris Mater – Matka Kościoła i wszystkich narodów.
Na Waszą, Eminencjo Księże Prymasie, cześć
i na cześć całej hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce,
wznoszę nasze: „Mnohaja i błahaja lita!!!”.

Myrosław Kardynał Lubacziwśkyj
Arcybiskup Większy Lwowa
Ź r ó d ł o : „ Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski” 1987, nr 44, s. 5–7.
Tekst dokumentu z licznymi ingerencjami cenzury ukazał się po raz pierwszy na łamach czasopisma „ Znak” 1988, nr 395, s. 32–35.

PRZEMÓWIENIE
JÓZEFA KARDYNAŁA GLEMPA
W UKRAIŃSKIM KOLEGIUM ŚW. JOZAFATA PODCZAS
SPOTKANIA BISKUPÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH

Rzym, 17 października 1987 r.
Eminencjo,
Arcybiskupi i Biskupi,
Kapłani i Alumni,
Czcigodni Bracia obydwóch narodów: ukraińskiego i polskiego!
Pragnę przekazać uczucia braterstwa i miłości
w Chrystusie, od nas Polaków do Was, Braci Ukraińców. Wyrażam je na Twoje ręce, Najdostojniejszy księże kardynale
Mirosławie, Arcybiskupie Większy Lwowski dla Ukraińców.
Dziękuję przede wszystkim Bogu, że korzystając z Synodu Biskupów w Rzymie możemy po raz drugi spotkać się – dziś
w Kolegium Ukraińskim pod wezwaniem świętego Jozafata
na Gianicolo w Rzymie.
Zaczęliśmy od modlitwy w kaplicy, a teraz zasiadamy
do gościnnego stołu. Stół to nie tylko wspólny posiłek.
Stół to miejsce radosnego bycia ze sobą, stół to tworzenie
wspólnoty, w której następuje wymiana myśli i uczuć. Po takim zbliżeniu i lepszym poznaniu siebie wrócimy do swoich
codziennych zajęć. My kapłani wrócimy do ołtarzy, tam bowiem jest nasze najwłaściwsze miejsce, aby z Jezusem Chrystusem modlić się za Braci, za cały Kościół, za nas samych.
Im częściej będziemy modlić się wzajemnie za siebie, tym lepiej i skuteczniej będziemy umieli rozwiązywać sprawy, które
nam do rozwiązania zostały.
Gdy mówię o tym, że wrócimy do ołtarzy, mam
na myśli przede wszystkim te ołtarze, przy których dokona
się jubileuszowa celebra Eucharystii, dziękująca Bogu za tysiąclecie chrześcijaństwa Rusi. Obok wielu ołtarzy w różnych
częściach świata, przy których Bracia Ukraińcy będą ją celebrować, myślimy o ołtarzu na Jasnej Górze. Miejsce to ma
swoją wielką wymowę, zwłaszcza gdy się pomyśli, że w swojej Ojczyźnie Bracia tych ołtarzy mają tak mało.
Niektórzy uczeni twierdzą, że cudowna Ikona jasnogórska mogła być namalowana we Włoszech, może w Pizie
lub we Florencji, a później przez Andegawenów dotarła
na Węgry, skąd została przewieziona do Polski.
Jednakże tradycja nieprzerwanie utrzymuje, że obraz
był namalowany w Palestynie, potem przebywał w Bizancjum
(tak jak całun turyński), a następnie został przewieziony
na Ruś, by w roku 1382 znaleźć się na Jasnej Górze.
Na Ruś wiara chrześcijańska przyszła także z Bizancjum. Święty Włodzimierz przejął stamtąd Ewangelię i obrządek, przyjął także cześć ku Matce Najświętszej, która
głęboko zakorzeniła się w narodzie ruskim. Jeżeli Matka
Boża Jasnogórska przyszła z Bliskiego Wschodu do Środkowej Europy – do Polski, a droga Maryi jest drogą wytyczoną
przez Opatrzność Bożą, to dziś trzeba, aby ludy z pogranicza
Wschodu i Zachodu przychodziły do Niej. Rzeczywiście,
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wiele ludów przychodzi w pielgrzymkach do jasnogórskiego
sanktuarium, najbliżej zaś położone ludy słowiańskie mają
w dotarciu do Niej największe trudności. Maryja, w jakimkolwiek byłaby czczona obrazie, zawsze jest Matką Kościoła i
naszą Matką.
Pan Jezus dał pouczenie wszystkim tym, którzy zbliżają się do ołtarza, aby wpierw pojednali się ze swymi
braćmi. Jeśli [...] wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko

OŚWIADCZENIE
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W WARSZAWIE
Warszawa, 29 czerwca 2016 roku

tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź
i pojednaj się z bratem swoim [Mt, 5, 23–24].

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie pragnie gorąco podziękować ukraińskim politykom, duchownym i intelektualistom, podpisanym pod listem skierowanym do polskich
władz i społeczeństwa na początku czerwca br., za podjęcie
kwestii przezwyciężenia trudnych i niezwykle bolesnych doświadczeń historycznych naszych narodów.

Jesteśmy winowajcami wobec Boga, bo jesteśmy
grzeszni, jesteśmy winowajcami wobec braci, bo za mało
w nas miłości. Jesteśmy winowajcami wobec Was, Bracia
Ukraińcy, bo nie umieliśmy nauki wynikającej z chrztu świętego wprowadzić w życie.
Zacytuję z pamięci wiersz, bodajże poety Bohdana
Zalewskiego, który w usta Ukraińca, być może Mazepy,
wkłada takie słowa żalu:

Od ponad tysiąca lat oba nasze narody uważają się za chrześcijańskie, a więc podążające za Chrystusem. Czego nas uczy
Chrystus? Kiedy Piotr pyta Go: „Czy powinienem przebaczyć?” (siedem razy), otrzymuje odpowiedź Mistrza: „Przebacz nawet siedemdziesiąt siedem razy” (Mateusz 18, 21–
35). Chrystus stawia nam trudne wymagania i wzywa abyśmy
przebaczali natychmiast, bez względu na nasze zranienia,
nawet gdy wszystko się w nas buntuje.

Myśmy Lachom byli wierni,
Przeciw hordom każdej chwili,
Nim husarze, nim pancerni
Nadjechali — to my zbili.
I cóż za to mamy w zysku
Oprócz więzów, łez, ucisku?
Wiersz opowiada dalej o awanturniczych przygodach, bo i Lachom się dostało i dostawało się nieraz. Opowiadanie
poetyckie
odnosi
się
do
przeszłości,
ale przypomina rzeczywistość, którą na płaszczyźnie etycznej określamy: mamy winy jedni wobec drugich. A gdzie są
winy, tam trzeba mówić: Odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy.
Przed wielkim Millennium chrześcijaństwa Rusi będziemy pracować nad tym, aby uczucia, które nas dziś ożywiają, weszły w program przygotowania do tego jubileuszu,
byśmy mogli siebie lepiej i pełniej poznać. Najpełniej może
poznać człowiek drugiego człowieka w Chrystusie. My, ludzie Chrystusowi, mamy dać temu początek i wzór.
W ten sposób pójdziemy do ołtarza jasnogórskiego,
do Matki naszej i waszej.
W imieniu kardynałów, biskupów i kapłanów składam Wam, czcigodni nasi Bracia, serdeczne podziękowanie
za dzisiejsze spotkanie. Czynię to szczególnie wobec Ojca
Rektora i wszystkich, którzy to dzisiejsze spotkanie przygotowali.
Nie umiemy śpiewać Mnohaja lita, a więc zaśpiewamy na cześć naszych Braci Ukraińców Sto lat.

Józef kardynał Glemp
Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski
Źródło: Zbiory archiwalne PWIN w Przemyślu. Kopia, druk w języku polskim.

Św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Bazylice św. Piotra
12 marca 2000 roku nauczał, że „jedyną drogą do pokoju
jest przebaczenie chrześcijańskie…”. Zaś w homilii wygłoszonej we Lwowie podczas beatyfikacji abpa Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego 26 czerwca 2001
roku dał nam jednoznaczne zalecenia: „Dzisiaj, gdy wielbimy
Boga za to, że Ci Jego słudzy okazali tak nieugiętą wierność
Ewangelii, odczuwamy głęboką wewnętrzną potrzebę uznania różnych przejawów niewierności ewangelicznym zasadom, jakich nierzadko dopuszczali się chrześcijanie
pochodzenia zarówno polskiego, jak i ukraińskiego zamieszkujący te ziemie. Czas już oderwać się od bolesnej przeszłości! Chrześcijanie obydwu narodów muszą iść razem w imię
jedynego Chrystusa, ku jedynemu Ojcu, prowadzeni przez
tego samego Ducha, który jest źródłem i zasadą jedności.
Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane – rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki
oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku,
braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. Dzisiaj arcybiskup Józef Bilczewski i jego towarzysze biskup Pelczar
i arcybiskup Szeptycki wzywają was: trwajcie w jedności!”
(te słowa Ojciec Święty wypowiedział po polsku i po ukraińsku).
Dziękujemy również Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które w komunikacie z 24 czerwca 2016 roku jednoznacznie i z całą mocą podkreśliło, że „chrześcijańskie
przebaczenie jest wartością bezwarunkową”, oraz że „wzajemne przebaczenie między narodami polskim i ukraińskim
jest szczególnym wymogiem religijnym i moralnym, jaki
staje przed nami w przeżywanym obecnie Nadzwyczajnym
Jubileuszu Miłosierdzia.”
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Przebaczenie nie oznacza niepamięci, ani tym bardziej tolerancji dla zbrodni. O wyrządzonych krzywdach trzeba pamiętać, aby nie powtarzały się w przyszłości; rozmawiać
o nich, myśląc o przyszłych pokoleniach. Ale wybaczajmy sobie nawzajem. Mamy świadomość, że dla wielu osób to przebaczenie może być trudne. Starajmy się jednak,
aby w każdym z nas zwyciężał miłosierny Chrystus.

W imieniu
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Joanna Święcicka, prezes

SEKCJA RODZIN
Prace nowego Zarządu Sekcji Rodzin nabierają rozpędu.
Z jednej strony kontynuujemy działania rozpoczęte jeszcze
w poprzedniej kadencji, z drugiej obmyślamy nowe projekty.
Nasza kadencja rozpoczyna się w samym środku akcji zimowych obozów. Dlatego pierwsze spotkania poświęciliśmy
właśnie akcji obozowej.
Wysyłamy w Polskę (i nie tylko), aż 12 grup, zwartych i gotowych do zimowego szaleństwa i pod opieką zmotywowanych i dobrze przygotowanych Kadr. W tym roku
(wyjątkowo) warszawskie ferie zimowe pokrywają się z akademicką przerwą. Z jednej strony to cieszy, bo już dawno obozy nie odbywały się w ferie, a nie w Święta Bożego
Narodzenia. Z drugiej jednak – przyznajmy to Rodzice, przyzwyczailiśmy się, że w ferie można pojechać na dłużej i nawet niekiedy dalej. Sekcja Rodzin stoi jednak obozami, więc
i to poświęcenie jej się należy. Zarząd modli się o powodzenie i pomyślność obozów, ale nie zaszkodzi, jeśli i pozostali
członkowie Klubu skupią się choć przez chwilę w intencji naszych grup – o powodzenie zimowisk, o śnieg, o wytrwałość
i cierpliwość, o to by wszyscy wrócili cali i zdrowi.
A propos, jednym z kluczowych projektów – rozpoczętych
jeszcze przez poprzedni Zarząd, jest wypracowanie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa związanych z organizacją i przebiegiem
wypoczynku
naszych
grup.
Ogromne
podziękowania należą się w tym miejscu Rafałowi Świeżakowi, który w zeszłym roku stanowił spiritus movens przeglądu
obowiązujących
zasad
i
wytycznych.
Do
najważniejszych zmian należy przede wszystkim włączenie
rodziców grupowych w proces organizacji wyjazdów. Kontynuacja tej pracy wydaje nam się niezbędna z wielu powodów. Najważniejszym jest oczywiście bezpieczeństwo.
Inwencja ustawodawcy, czego doświadczamy na wielu polach, jest nieograniczona, więc i organizacja prostego wydawałoby się wyjazdu stanowi „sport ekstremalny” z uwagi
na mierzenie się z licznymi przepisami. Właśnie temu wyzwaniu poświęciliśmy styczniowe spotkanie Zarządu Sekcji
z Zarządem KIK. Będziemy się starali, zachowując ducha naszych wyjazdów, pielęgnując wartości, które przyświecały

naszym Ojcom Założycielom dostosować formuły wyjazdów
do nowych czasów i wyzwań.
Wszystkim Kadrom, Dzieciom, Rodzicom życzymy udanych
szusów, stopy śniegu pod ślizgiem i gumowych drzew.

Zarząd Sekcji Rodzin KIK

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Sekcja Wschodnioeuropejska pragnie zorganizować paczki
dla kombatantów AK, którzy mieszkają na terytorium Litwy.
Chcemy dostarczyć je przed świętami Wielkiej Nocy. Prosimy
osoby chętne o zgłaszanie się pod adresem mailowym:
sw@kik.waw.pl oraz numerem telefonu 694-884-150. Paczka
powinna zawierać niepsującą się żywność, środki czystości
oraz kartki z ciepłym słowem. Pokażmy Bohaterom,
że nie zapomnieliśmy o nich!
Konflikt zbrojny na Wschodniej Ukrainie trwa nadal. Najbardziej cierpią dzieci, które tracą swoich rodziców. Chcielibyśmy podarować im chwile szczęścia i beztroski, dlatego
organizujemy przyjazd do Warszawy 30. dzieci, których rodzice zginęli lub zostali ciężko ranni. Do tej pory udało nam
się zebrać połowę potrzebnej na to sumy. Ciągle brakuje
nam około 7 tysięcy złotych.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby wspomóc nasze działania
to prosimy o wpłaty na rachunek Sekcji 69 1560 0013
2000 1706 4454 5706 z tytułem wpłaty „Darowizna na cele
statutowe SW-dzieci Ukrainy”.
Ze względów organizacyjnych szczegółowy program czerwcowego wyjazdu na Ukrainę udostępnimy w następnym numerze.
6 marca o godzinie 18.30 odbędzie się w siedzibie KIK-u
Walne Zebranie Sekcji. Serdecznie zapraszamy wszystkich
członków i przyjaciół Sekcji!
Z dumą informujemy, że uczestnicy naszego projektu
„Mini projekty – małe działania 2.0”, którzy w ubiegłym roku
przeszli szkolenie oraz obserwowali pracę świetlic Rodzin
Przymierza, 21 stycznia br. otworzyli Klub Młodzieżowy w Kijowie. Klub jest miejscem, które pomaga dzieciom i młodzieży. Serdecznie gratulujemy naszemu ukraińskiemu
partnerowi – Eleos-Ukraine!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych krajami Europy Wschodniej, a zwłaszcza Ukrainą i Białorusią,
do przyłączenia się do działań Sekcji! Prowadzimy wiele ciekawych międzynarodowych działań, jesteśmy również
otwarci na nowe idee. Zapraszamy na spotkanie Walne
oraz do zgłaszania się pod adresem sw@kik.waw.pl.

Marek Kielanowski, Przewodniczący SW KIK
Katarzyna Materkowska, Sekretarz SW KIK
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SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Doroczny bal przebierańców zgromadził wyjątkowo dużą
grupę dzieci. Najpierw pięknie się przedstawiały wszystkim,
a potem wspólnie zaśpiewaliśmy wszystkie 12 zwrotek
Wołka i osiołka. Wtedy nastąpił czas wielkiego poloneza z figurami. Rodzice tworzyli to wiadukt, to most, a sznurek
dzieci krokiem polonezowym przeplatał się pomiędzy kolumnami i podporami, zwijał się w ślimaka i rozwijał z niego,
przechodził bocznymi korytarzami Klubu, wreszcie utworzyliśmy dwa koła i w nich zakończyliśmy taniec ukłonem. Wyszło wyjątkowo pięknie, a dzieci wykazały talent i muzyczny,
i taneczny, brawo!

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”
Ahoj Klubowicze!
Mróz jeszcze trzyma silny, ale my już snujemy plany na marzec i dalsze miesiące! Przy okazji remontując część jachtów
w ocieplonym hangarze na Krakowiaków – wszystkich zainteresowanych pomocą przy pracy, czy zwykłymi towarzyskimi odwiedzinami gorąco przywitamy.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na otwarcie sezonu Santa
Marii w dniu 11 marca (sobota), które zazwyczaj charakteryzuje się przewietrzaniem ośrodka w postaci wyniesienia niektórych jachtów. Dokładny plan wydarzenia zostanie podany
w późniejszym terminie, ale dzień ten już można sobie zarezerwować!
Poniżej zamieszczamy także proponowany plan obozów,
który różni się trochę od tych, do których zdążyliśmy Was
przyzwyczaić.
Chcielibyśmy już teraz zaprosić Was do uczestnictwa w naszych niepowtarzalnych wyjazdach wakacyjnych:
– Pierwszych halsach – obozach dla najmłodszych żeglarzy
(od 8. do 12. roku życia), które mają na celu zaznajomienie
uczestników z podstawami żeglarstwa oraz zasadami bezpiecznej zabawy nad wodą.

Fot. Bożena Kalwarczyk

Po przekąsce odbyły się liczne konkursy: rozpoznawania
smaków, tańca z balonami, tańca na stopniowo zmniejszanej
gazecie, rzucania piłeczkami do kosza. Chętnych było wielu,
a drobne nagrody czekały na wszystkich. Pomiędzy nimi tańczyliśmy w rytm znanych dziecięcych piosenek.
Na koniec na dzieci czekała wędka szczęścia. Po prośbie:
„Rybko, rybko, przypłyń szybko!” dzieci łowiły na wędkę prezenty. Tym razem wszystkie były zadowolone i nawet niektóre pięknie dziękowały rybce.

Fot. Bożena Kalwarczyk

Bal zakończył ponowny śpiew Wołka i osiołka. Ciekawe,
czy w lutym ktoś będzie potrafił zaśpiewać go samodzielnie?

Alicja Gronau-Osińska

Pierwsze halsy:
Figle 1: 16–30 lipca;
Figle 2: 30 lipca – 13 sierpnia;
Figle 3: 13 – 27 sierpnia;
– Rejsach mazurskich na omegach – obozach przeznaczonych dla uczestników w wieku 12–18 lat. Zapewniających
dużo zabawy, możliwość nabycia wielu przydatnych umiejętności (od rozpalania ogniska do wiązania węzła knagowego)
oraz umożliwiających poznanie swoich rówieśników z innych
grup Sekcji Rodzin czy również niezwiązanych ze środowiskiem KIK.
Rejs 1A, 1B, 2A planowany jest dla młodszych (12–14 lat)
Rejs 2B i 3 planowany jest dla starszych (14–18 lat)
Rejs 1: 16–30 lipca
1A: młodsi (5 jachtów)
1B: młodsi (5 jachtów)
Rejs 2: 30 lipca – 13 sierpnia
2A: młodsi (5 jachtów)
2B: starsi (5 jachtów)
Rejs 3: 13 – 27 sierpnia
Spływowy: starsi (8 jachtów)
Zapisy na obozy w sezonie 2017, ruszą tradycyjnie na naszej
stronie internetowej (santa-maria.pl) w czwartek 2 marca
(wyjątkowo nie w lutym z uwagi na ferie zimowe). Na nasze
wyjazdy zapraszamy nie tylko członków KIK, ale również
osoby całkowicie niezwiązane ze środowiskiem!

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Zarząd KŻ SM: Dominik, Tygrys, Piotrek, Władek, Andrzej
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SEKCJA MAŁŻEŃSKA
Kolejny raz zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego
czytania i zastanawiania się nad tekstem papieża Franciszka
o miłości w małżeństwie i rodzinie, czyli adhortacji Amoris
Laetitia. Do tej pory przegadaliśmy 50 punktów i było
to bardzo ciekawe i budujące. A zanosi się, że będzie jeszcze
ciekawiej. Będziemy czytać i wchłaniać rozdział III o powołaniu rodziny, czyli o syntezie nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Spróbujemy sobie odświeżyć w głowach
o co tu właściwie naprawdę chodzi.
A więc do zobaczenia w czwartek 16 lutego o godz. 19.00.

Krzysztof Łoskot

Zagadnienia I stopień I semestr:
-początek sztuki malarstwo naskalne
-wiadomości wstępne historia sztuki
-geneza ikony
-wprowadzenie materiałów: ołówek, węgiel, gumka, tusz
(ekspresja)
-walor-ćwiczenia podstawowe
-kompozycja zasady
-martwa natura (obserwacja z natury)
-historia portret klasyczny - rozpis ikonowy
-historia geometria oblicza Chrystusa (Mandylion)
-historia geometria Chrystusa Pantokratora
-dłonie, włosy, szaty
Celem warsztatów rysunkowych jest zdobywanie umiejętności manualnych oraz zrozumienie ściśle określonych zasad
kanonu ikony.

SEKCJA ESPERANTO
Na spotkaniu lutowym w piątek 17.02.2017 będziemy kontynuować przygotowania Sekcji do kwietniowych obchodów
100-lecia śmierci Ludwika Zamenhofa.
Na każdym spotkaniu dokonujemy spisywania książek
i innych wydawnictw naszego esperanckiego księgozbioru,
do korzystania z którego zachęcamy osoby zainteresowane.

Ostatecznym celem jest pomoc przyszłym ikonografom
w intensywnym przeżywaniu relacji z Bogiem poprzez obraz.
Terminy spotkań, które chcielibyśmy Państwu zaoferować
to czwartki w godzinach 17-21 w siedzibie Klubu.

ZWARIOWANY EKUMENISTA

Kurs może ruszyć jeszcze w lutym, po potwierdzeniu
uczestnictwa przez chętnych. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie warsztatów, jednak w razie nieotrzymania dofinansowania będziemy Państwa prosić o wsparcie finansowe.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, zachęcamy do zgłoszeń.
Nasz mail to: akademia@kik.waw.pl

W tym miesiącu modlimy się o naszą chrześcijańską jedność
w poniedziałek dnia szóstego, w kościele luterańskim
przy pl. Unii Lubelskiej (godz. 18). Mam nadzieję na spotkanie.

Wykłady Akademii KIK
Regularne wykłady w ramach Akademii będą się odbywać
w środy od marca. Informację o nich prześlemy Państwu
w kolejnym Informatorze.

Jan Turnau

Krzysztof Sawicki, Witold Kunicki-Goldfinger

Bohdan Wasilewski

AKADEMIA
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Warsztaty pisania ikon
Dziękujemy Państwu za zgłoszenia na warsztaty z pisania
ikon. Poniżej przedstawiamy ciąg dalszy informacji dotyczących kursu.
Prowadzący
Kurs będzie prowadzony przez Elżbietę Cyganek, malarkę
i projektantkę, która jest związana m.in. z Drogą Ikony,
środowiskiem twórców skupionych przy jezuickich ośrodkach duszpasterskich w Warszawie.
Program kursu
Kurs pierwszego stopnia z rysunku obejmowałby
ok. 50 godzin. Każde zajęcia trwałyby po 4 godz. W sumie
ok. 12-13 zajęć. Program takich warsztatów wygląda następująco:

APEL – ARCHIWUM KIK
W trakcie porządkowania archiwum okazało się, że w Klubie
brakuje pewnych ważnych, historycznych już, materiałów.
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o sprawdzenie,
czy nie mają Państwo lub Państwa rodziny bądź też znajomi
starych klubowych Informatorów – przede wszystkim
z lat 60. i 70. Cenne też będą informatory sekcyjne (Sekcji
Kultury i Sekcji Rodzin) z tych lat oraz późniejszych. Będę
wdzięczny za sprawdzenie, czy nie mają Państwo tych materiałów w domach.
Proszę o kontakt ze mną (pod adresem mailowym witold.kunicki.goldfinger@kik.waw.pl) w przypadku odnalezienia potrzebnych materiałów.

Witold Kunicki-Goldfinger
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ARCHIWUM
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Wszystkim darczyńcom przesyłam gorący uśmiech ludzi,
którym jest ciepło – jak w Domu :-)”.

Od dłuższego czasu widzieliśmy potrzebę uporządkowania
zasobów Klubowego Archiwum, jednak z różnych powodów
nie dochodziło to do skutku.

Bardzo dziękuję Grupie Fenicjan (podobno nie odpuścili nikomu), Kasi Muller i Pawłowi Czerwińskiemu za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki, a wszystkim Kikowcom
za darowizny.

Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy Witolda KunickiegoGoldfingera oraz dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu
przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych możemy
dziś ogłosić, że dobiegła już końca pierwsza faza prac nad
uporządkowaniem Archiwum Klubu.
Witold Kunicki-Goldfinger wraz ze współpracownikami
opracował inwentarz obejmujący 12 metrów zasobu archiwalnego. Materiał ten został ułożony (podzielony na kategorie) oraz opisany.
W marcu odbędzie się w Klubie spotkanie podsumowujące
przeprowadzone prace. Zaprezentujemy inwentarz (który już
niebawem będzie do wglądu w Klubie) oraz niektóre ciekawe
dokumenty z historii Klubu.
Wszystkich chętnych już teraz zapraszamy i zachęcamy do
korzystania z zasobów Archiwum i sprawdzenia, jakie tajemnice kryje w sobie historia Klubu!
Bardzo dziękujemy Witoldowi Kunickiemu-Goldfingerowi
oraz wszystkim jego współpracownikom za podjęcie się i
skuteczne przeprowadzenie prac nad Archiwum.

Prezydium Zarządu KIK

PODZIĘKOWANIE
Podczas Spotkania opłatkowego KIK 2017 grupa Fenicjan
zebrała 2700 PLN na rzecz Stowarzyszenia Antidotum.
To wielka kwota. Za otrzymaną darowiznę Stowarzyszenie
kupiło cztery tony ekogroszku.
Prowadząca stowarzyszenie Agata Pietras napisała o tym tak:
„Tona opału przy średnich mrozach starcza nam na cztery
do pięciu dni. Dzięki zbiórce KIK mogliśmy zabezpieczyć
Dom w opał na około 20 dni. To dla nas bardzo dużo. Zazwyczaj pieniądze zbieramy z dnia na dzień i kupujemy po
tonie. Tak zapewniamy ciągłość ciepła 70 mieszkańcom. Dostaliśmy od KIK 20 dni spokoju od martwienia się co dalej.
Każdy taki gest jest dla nas ważny. Nie tylko dlatego, że jesteśmy zawsze w jakiejś potrzebie ale dlatego, że ktoś nas
wspiera, myśli o ludziach potrzebujących. W ten sposób
każde ochotne serca do dawania współuczestniczy w pomaganiu. Bez współuczestnictwa nie mogłabym pracować będąc na co dzień z podopiecznymi. Taka zbiórka jest
inicjatywą, która łączy nas w jednym nadrzędnym celu, który
powinien przyświecać nam ludziom – dobru drugiego człowieka. Mogę dziś spokojnie zająć się terapią pacjentów,
przez dwadzieścia dni nie martwiąc się co włożę do pieca.

Julia Wygnańska

MAM POMYSŁ
W lutym rozpoczynają się ferie zimowe. Czas wypoczynku,
białego szaleństwa i oderwania się od codzienności. To też
wspaniały czas na nabranie dystansu i świeże spojrzenie
na środowisko, w którym żyjemy. Mamy nadzieję, że będzie
to dla was czas szukania nowych inspiracji i pomysłów, które
wesprzemy.
Potrzebujecie wrażliwości, aby zobaczyć przestrzeń dla waszych działań. To wasza pasja i zaangażowanie zdecydują
o tym jak wyjątkowy będzie wasz projekt. Nawet proste starania mogą wpłynąć na kogoś pozytywnie lub na środowisko, w którym żyjemy. Nie wpadnijcie w pułapkę
perfekcjonizmu, który zniechęca do podjęcia działania. Możecie się wiele nauczyć podczas realizacji waszych pomysłów
w praktyce.
Szukajcie inspiracji. Zbierzcie zespół. Wyślijcie formularz
zgłoszeniowy. Możecie zrobić coś wyjątkowego!
Zgłaszajcie Wasze projekty za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest zamieszczony na naszej stronie pod adresem www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl.
Formularz możecie składać w sekretariacie Klubu lub wysyłać
na adres: mampomysl@kik.waw.pl.
Odwiedźcie nas również na Facebooku:
www.facebook.com/mampomysl
Czekamy na was! Zgłaszajcie swoje pomysły!

Jerzy Biderman,
doradca projektowy
Projekt finansuje m. st. Warszawa
w ramach programu
„Aktywna warszawska młodzież”.

Przekażmy Klubowi
1% podatku dochodowego!
Więcej informacji na 1 stronie Informatora.

Wysokość składek
CZŁONKOWIE UCZESTNICY:

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:
10 zł - Składka miesięczna
+ 10 zł rocznie na składkę
członkowską KIK w Pax Romana

10 zł - Składka miesięczna

Wpłata na cały rok:

Wpłacona do 30 czerwca 2017:
100 zł (50 zł z ulgą 50%)
Wpłacona po 30 czerwca 2017:
120 zł (60 zł z ulgą 50%)

Wpłata na cały rok:

NOWI CZŁONKOWIE
(UCZESTNICY):

ZALEGŁOŚCI

Wpłacona do 30 czerwca 2017:
110 zł (60 zł z ulgą 50%) *
Wpłacona po 30 czerwca 2017:
130 zł (70 zł z ulgą 50%) *

Wysokość rocznej składki w
przypadku wystąpienia zaległości to:
120 zł dla Członków Uczestników
130 zł dla Członków Zwyczajnych

250 zł - Wpisowe
10zł - Składka miesięczna

Ulgi
ULGA 50%

ULGA 100%

-

-

przysługuje Członkom na
emeryturze, rencie lub w trakcie
studiów (w tym doktoranckich);
- przysługuje, jeżeli Członkami
Klubu
są oboje małżonkowie;
- dotyczy wpisowego
wpłacanego przez jednocześnie
przystępujących do Klubu
małżonków.

przysługuje młodzieży, pełniącej
rolę kadry w grupach Sekcji Rodzin,
Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria
(wpisanej na listę wychowawców
tych sekcji) oraz pełniącej rolę
członków zarządów Sekcji Rodzin,
Sekcji Wigierskiej, KŻ Santa Maria
oraz Sekcji Drum Bun;
- przysługuje Seniorom powyżej 85
roku życia.

Ulga nie dotyczy kwoty 10 zł wpłacanej przez Członków Zwyczajnych
na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana.
„Ulg 50%” wynikających z różnych tytułów nie można łączyć ze sobą.
*

Czy już opłaciłeś składki członkowskie?
DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Składki przeznaczane są na codzienną działalność KIK. Dzięki
pieniądzom ze składek członkowskich możemy utrzymać siedzibę
czy organizować spotkania. Stanowią najważniejszy
składnik klubowego budżetu, dlatego ich regularne płacenie
traktujemy jako wyraz troski i dbałości o Klub.
Oto, co przede wszystkim opłacamy ze składek członkowskich:

DZIAŁALNOŚĆ
SEKCJI

KOMUNIKACJA

Wsparcie dla sekcji,
zespołów i grup
działających w Klubie.

Druk "Informatora
Klubowego", utrzymanie
strony internetowej, WiFi,
telefon.

OBSŁUGA
PROJEKTÓW

REPREZENTACJA

UTRZYMANIE
BIURA

NAPRAWY
I REMONTY

Administracja, sprzątanie,
ubezpieczenie, ochrona,
wyposażenie biura, meble.

Olejowanie podłóg, obicie
kanap i foteli, malowanie,
naprawa dachu czy
cieknących kranów.

WYNAGRODZENIE
PRACOWNIKÓW

SIEDZIBA
KIK

MEDIA

WIELE INNYCH
KOSZTÓW

Ubiegając się o dotacje
musimy do projektu dodać
własny wkład finansowy.

Pracownicy Sekretariatu,
Księgowości, zapewniający
pomoc techniczną etc.

Energia elektryczna,
ogrzewanie, woda, wywóz
śmieci.

Spotkania robocze z innymi
organizacjami, konferencje,
wyjazdy zagraniczne.

Spłata kredytu, najem
dodatkowych pomieszczeń
w miarę potrzeby.

Podatki, znaczki pocztowe,
kawa i herbata i tak dalej.

Informacje o wysokości składek znajdują się na poprzedniej stronie.

