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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

„WOJNA OCZAMI KOBIETY”

Z radością dostrzegam wiosenne promienie słońca i myślę, że dla wszystkich jest to zachęta do
częstszego uśmiechu i patrzenia na świat z nadzieją.

Spotkanie z Oksaną Czorną

Radość i nadzieja są darem, który powinien dawać
nam więcej siły do angażowania się w działania
tam, gdzie ludzie doznają wykluczenia, nędzy lub
agresji. Historia Polski ostatniego półwiecza pokazała, że możliwa jest zmiana ustroju gdy społeczeństwo solidarnie występuje przeciwko władzy,
żądając zmian demokratycznych. Odczuliśmy też
w tamtych latach jak ważne było wsparcie i solidarność przychodząca do nas od innych państw i
narodów. Dlatego musimy pomagać i podnosić
głos gdy łamane są prawa człowieka jak dzieje się
to na Białorusi i w Rosji a także gdy wojna tli się
na Ukrainie.
Wielki Post, który jest przygotowaniem do Triduum Paschalnego powinien być czasem, w którym
szczególnie mocno odczuwamy obecność Chrystusa w ludzkim świecie, czasem, w którym dostrzegamy wagę naszego stosunku do drugiego
człowieka. Dlatego postarajmy się wyplenić w sobie niechęć i nienawiść, która nas oddziela od innych ludzi i która niszczy wspólnotę a nas samych
oddala od Tego, który na Krzyżu wziął na siebie
wszystkie ludzkie grzechy. Tylko tak oczyszczeni
będziemy mogli cieszyć się Zmartwychwstaniem
odnajdując w sobie miłość do naszych bliźnich, do
wszystkich ludzi.
Życzę nam wszystkim aby te nadchodzące Święta
były okazją do głębokiej przemiany wewnętrznej i
odnalezienia w sobie siły do podejmowania zadań
stojących przed nami.

Joanna Święcicka

Wtorek, 4 kwietnia, godz. 18.00, siedziba KIK
Więcej informacji na s. 4.

„SIŁA SPOKOJU. JAKIEGO PRZYWÓDZTWA POLACY POTRZEBUJĄ?”
90. rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego
Środa, 19 kwietnia, godz. 17.00, Zachęta
Więcej informacji na s. 3.

„SPOTKANIE…”
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Głosi o. Robert Głubisz OP
Czwartek-piątek-sobota,
6-7-8 kwietnia, ul. Piwna 9/11
O godzinie 18.30 Msza święta w kościele św. Marcina.
Bezpośrednio po Mszy nauka rekolekcyjna i adoracja
Najświętszego Sakramentu

Prosimy o przekazanie Klubowi
1% podatku dochodowego!
KRS 0000034785
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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Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu!
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy wszystkim
członkom i przyjaciołom naszego Klubu serdeczne życzenia. Życzymy by ten dar, jakim jest uczestnictwo w liturgii Męki Pańskiej
i radości Zmartwychwstania, przynosił nam pożytek przez cały rok.
Niech to, co przeżywamy w Wielki Piątek, będzie dla nas impulsem
do poważnego traktowania naszej wiary, a wspomnienie Zmartwychwstania Chrystusa da nam radość odkrywania Go w spotkaniu
z naszymi bliźnimi. Niech ta obecność Chrystusa w naszym ludzkim
świecie nadaje sens naszym działaniom i pomaga w podejmowaniu
decyzji.

Zarząd KIK Warszawa
rys. Dorota Łoskot-Cichocka

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

PRZERWA ŚWIĄTECZNA:
Klub będzie nieczynny w dniach 14-17 kwietnia oraz 1-3 maja.

POZOSTAŁE SPOTKANIA
03.04. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godzin 18.00
07.04. PIĄTEK

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, Plac Unii Lubelskiej
SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO

godzina 16.00
09.04. NIEDZIELA

siedziba KIK
SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45
20.04. CZWARTEK

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

godzina 17.30

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

27.04. 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

3

2017 KWIECIEŃ

GŁOS
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W WARSZAWIE
W SPRAWIE OSTATNICH WYDARZEŃ
NA BIAŁORUSI I W ROSJI

90. ROCZNICA URODZIN
TADEUSZA MAZOWIECKIEGO

25 i 26 marca br. w Mińsku i Moskwie, oraz wielu innych
miastach, odbyły się pokojowe demonstracje, w których
obywatele Rosji i Białorusi upominali się o swoje prawa.
Skutek był taki sam jak zwykle: brutalna akcja sił rządowych, bicie, aresztowania, wyroki.
Nasze środowisko nie jest w stanie pogodzić się z tym,
że w XXI wieku w Europie nadal funkcjonują reżimy,
które nie respektują podstawowych praw człowieka,
do których niewątpliwie zalicza się prawo do wolnego demonstrowania swoich poglądów. Zdajemy sobie jednak
sprawę, że nawet najbardziej stanowczy apel do przywódców Rosji czy Białorusi nie odniesie najmniejszego skutku.
Zwracamy się więc do wszystkich sił politycznych i społecznych w Polsce, do wszystkich partii, organizacji pozarządowych i kościelnych, abyśmy ponad podziałami i rezygnując
z wzajemnych niechęci wspólnie wsparli wszelkie ruchy
i organizacje opozycyjne i społeczne, które od lat walczą
o prawa człowieka w Rosji i na Białorusi.
Pamiętając, jak wielką pomoc otrzymaliśmy od rządów
i organizacji krajów demokratycznych w latach osiemdziesiątych, i jakie to miało fenomenalne znaczenie w tworzeniu
naszego niepodległego państwa, wesprzyjmy teraz naszych
sąsiadów walczących z reżimami. Niech nasze poparcie nie
ograniczy się do oświadczeń i wypowiedzi. Wspomagajmy
konkretne akcje, wspierajmy wychowywanie młodzieży
w duchu wolności i solidarności, organizujmy kolonie, kursy
i szkolenia, tak u nas w Polsce, jak również na Białorusi
i w Rosji. Kiedyś ci ludzie staną się decydentami we własnym kraju, a ziarno zasiane teraz, na pewno w przyszłości
wyda plon obfity.
Pokażmy, że pomimo wszelkich różnic potrafimy razem
zrobić coś dobrego. Niech naszą myślą przewodnią będą
słowa św. Pawła, tak często powtarzane przez bł. księdza
Jerzego Popiełuszkę: aby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężać.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Warszawa, 29 marca 2017 r.

Część 1.
Dlaczego Tadeusz Mazowiecki był jaki był?
prof. dr hab. Andrzej Friszke (historyk, Instytut Studiów
Politycznych PAN, „Więź”),
prof. Piotr H. Kosicki (historyk, University of Maryland, visiting professor McGill University),
Prowadzenie: Zbigniew Nosowski („Więź”)
Część 2.
Jakiego przywództwa Polacy dziś potrzebują?
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński (prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Trybunału Konstytucyjnego),
prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis (socjolog, emerytowana
profesor Uniwersytetu Warszawskiego),
dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski (prawnik, europoseł, były
minister kultury i dziedzictwa narodowego),
dr Adrian Zandberg (historyk, członek Zarządu Krajowego
Partii Razem),
Prowadzenie: Agnieszka Magdziak-Miszewska („Więź”)
Część 3.
Poczęstunek
19 kwietnia 2017 r., godz. 17.00, Zachęta
– Narodowa Galeria Sztuki wejście od ulicy bp. Burschego
RSVP do 11 kwietnia: wiez@wiez.pl, 22 827 29 17.
Liczba miejsc ograniczona.
Organizator:
Kwartalnik „Więź”
Współpraca: Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie,
Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Centrum Edukacji
Obywatelskiej
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„WOJNA OCZAMI KOBIETY”
SPOTKANIE Z OKSANĄ CZORNĄ

Zapraszamy na spotkanie z Oksaną Czorną – ukraińską
wolontariuszką, która opowie, jak naprawdę wygląda wojna
na Ukrainie, o roli wolontariuszy i ochotników, wymianie
jeńców i zabitych, żołnierzach rosyjskich w tym konflikcie,
o specyfice medycyny taktycznej oraz relacjach z ludnością
cywilną. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Zarządu bratniej Sekcji Rodzin), który zmobilizował drugie
sześć rodzin wśród swoich sąsiadów z Izabelina mogliśmy
gościć 23 dzieci i dwoje nauczycieli.
Dzieci przyjechały z Kijowa w sobotę, 11 marca wczesnym
świtem, w szkole czekały już rodziny gimnazjalistów, którzy
zabrali część gości do swoich domów, a drugą część gości
Jurek Sternicki pokierował do gościnnego Izabelina.
W sobotę i niedzielę dzieci uczestniczyły w normalnym
życiu polskich rodzin, chodzili do kina, na wizyty w gości,
na zajęcia sportowe, do kościoła. W poniedziałek zaczęły
się zajęcia w szkole, które organizowała i koordynowała
Pani Profesor Maria Mędrzycka nauczycielka matematyki,
a prywatnie moja cioteczna siostra… Lekcje zaczęły się od
integrujących zajęć z wychowania fizycznego. Potem były
warsztaty informatyczne z pokazami drukarek 3D.

Zmieniła prestiżową pracę i komfortowy gabinet na okopy,
letnie wakacje za granicą – na wyjazdy na pole walki, a imię
Oksana – na pseudonim „Kassandra”. Życie Oksany zmieniła zima 2014 r.
Doktor nauk ekonomicznych, starszy pracownik naukowy
oddziału teorii ekonomicznych Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy Oksana Czorna już od początku wojny była aktywnie zaangażowana w pomoc armii ukraińskiej, a później
w 2015 dołączyła do 28. oddzielnej brygady zmechanizowanej jako medyk i kierowca. W jednym z wywiadów powiedziała: „O wojnie mało kto rozmawia. Ludzie wracają
z wojny i chcą wszystko zapomnieć, ale tego nie da się tak
po prostu zapomnieć. Dlatego ja próbuję opowiadać
o wojnie z punktu widzenia kobiety, poprzez emocje, żeby
każda osoba mogła zrozumieć”.
Zapraszamy do wysłuchania opowieści Oksany Czornej.

Następnie lekcja biologii – przygotowanie do czwartkowej
wyprawy do Puszczy Kampinoskiej, a na zakończenie,
w ramach lekcji muzyki, wspólne śpiewania.

Sekcja Wschodnioeuropejska i Zarząd KIK

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
POBYT „DZIECI BOHATERÓW” W WARSZAWIE
Dzięki współpracy z Gimnazjum im. Wojska Polskiego
przy ul. Hożej 88 zorganizowaliśmy 9-dniowe kolonie
dla dzieci żołnierzy ukraińskich poległych w walce z prorosyjskimi separatystami. Dzieci zakwaterowane były w rodzinach, w tygodniu miały zajęcia organizowane przez szkołę
i naszą Sekcję, a weekendy spędzały w goszczących
ich domach, gdzie program organizowali gospodarze. Początkowo w szkole udało się zorganizować sześć rodzin.
Dzięki nieocenionemu Jurkowi Sternickiemu (członkowi

We wtorek dzięki uprzejmości Bietki Konopki (też członka
Zarządu, ale macierzystej Sekcji Wschodnioeuropejskiej),
nasi mali goście spędzili cały dzień w ośrodku jeździeckim
„Kuclandia” koło Grodziska Mazowieckiego. Były opowieści
o koniach, przejażdżki w siodle (oj, nie bez przygód!), ognisko, kiełbaski, słodycze. Pogoda i apetyty dopisały. W środę
Państwo Joanna i Bohdan Kurella zawieźli dzieci
do Aqua Parku Warszawianka. Tam był prawdziwy szał radości. Po dwóch godzinach zabawy i dokładnym wysuszeniu cała grupa korzystając z pięknej pogody udała się na
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spacer do Łazienek. Czwartek należał do „grupy Izabelińskiej” z Jurkiem Sternickim na czele. Rano dzieci polskie
i ukraińskie pojechały autokarami do Dyrekcji Parku, gdzie
mieli bardzo ciekawe spotkanie na temat historii i przyrody
Kampinoskiego Parku Narodowego. Potem był spacer
po lesie, zwiedzanie skansenu we wsi Granica i wspólny
obiad w zaborowskiej karczmie.

Można śmiało powiedzieć, że KIK zyskał wspaniałych partnerów do realizacji takich projektów w postaci zarówno
Gimnazjum im. Wojska Polskiego, jak i wspaniale zorganizowanych rodzin z Izabelina. Jest to kolejny przykład,
jak można wychodzić na zewnątrz, nie tylko organizując
pomoc dla potrzebujących, ale aktywizując do tej pomocy
inne środowiska.

Piątek to znów wspólne zajęcia z dziećmi z warszawskiego
Gimnazjum. Tym razem Pani Profesor Mędrzycka zorganizowała wspaniałą grę miejską połączoną ze zwiedzaniem
Warszawy. Jak bogaty i wyczerpujący był ten program ilustruje taka scena: na trzydziestym piętrze Pałacu Kultury,
na podłodze przy windzie siedzą dwie dziewczynki, polska
i ukraińska. Ta druga błagalnie zwraca się do swojej koleżanki: „ty, poproś dziś swoich rodziców, żeby nam już nic
nie organizowali…”. Trzeba pamiętać, że rodzice po szkole
starali się zapewnić swoim podopiecznym przeróżne atrakcje. A to ścianka wspinaczkowa, a to basen, teatr, kino, Centrum Nauki Kopernik, rowery, mecz piłki nożnej…

Specjalne podziękowania należą się wszystkim, którzy
wsparli finansowo ten projekt, zarówno naszym członkom
jak i darczyńcom spoza Klubu. Dziękuje również Kasi Materkowskiej, która poza swoimi codziennymi obowiązkami
klubowymi praktycznie każdego dnia uczestniczyła w różnych punktach programu koordynując i korygując ten tak
naprędce przygotowany program.

Sobota to był ostatni dzień w rodzinach, w dużej mierze
poświęcony wspólnemu przygotowywaniu potraw na wieczorne przyjęcie w szkole. Spotkanie rozpoczęło się o 16.30,
a swoją obecnością uświetniła je cała Dyrekcja Szkoły
oraz Radca Ambasady Ukraińskiej p. Mikołaj Jarmoliuk.
Były wspólne zabawy, degustacje własnoręcznie przygotowanych potraw, a każde dziecko otrzymało od szkoły dużego pluszowego misia.
Niedziela to ostatni dzień pobytu naszych gości. Zdążyliśmy jeszcze pójść do Muzeum Techniki i do Planetarium
przy Centrum Nauki Kopernik. Po obiedzie nastąpiła chwila
pożegnania i rozstania. Uściski, łzy wzruszenia obietnice
szybkiego kontaktu, zaproszenie do kolejnego przyjazdu.
Niesamowite było obserwowanie ile satysfakcji i radości
tym rodzicom dawało to dzielenie się dobrem. Nawet ci,
którzy nie mieli warunków, żeby przyjąć dzieci starali się
pomóc w inny sposób. Przygotowywali posiłki, uczestniczyli
w grach czy nawet wspomagali projekt materialnie.

Marek Kielanowski
PODZIĘKOWANIE
Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowania Sekcji
i wszystkim osobom w jakikolwiek sposób zaangażowanym
w zorganizowanie pobytu dzieci ukraińskich w Warszawie
i okolicach.
Jesteśmy przekonani, że poświęcony czas, środki i oddane
serce mają pozytywny wymierny wpływ na dziś i jutro
uczestników kolonii, a także na teraźniejsze i przyszłe relacje między naszymi społeczeństwami.

W imieniu Zarządu KIK
Jakub Kiersnowski, sekretarz
WALNE ZEBRANIE SEKCJI
6 marca odbyło się II Walne Zebranie Sekcji Wschodnioeuropejskiej. Niestety z powodu niskiej frekwencji nie udało
się wyłonić ani przewodniczącego zebrania, ani komisji
skrutacyjnej, a w związku z tym przeprowadzenie wyborów
nowego Zarządu Sekcji było niemożliwe. W związku z tym
uczestnicy spotkania postanowili, że przedłużają kadencję
obecnych członków Zarządu, a na stanowisku Sekretarza
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Sekcji Kasia Materkowska zastąpi Martę ChrząstowskąWachtel.
Aktualny skład Zarządu Sekcji Wschodnioeuropejskiej:
· Marek Kielanowski – Przewodniczący,
· Anna Chodzeń – Wiceprzewodnicząca,
· Anita Szymborska – Skarbnik
· Katarzyna Materkowska – Sekretarz
· Elżbieta Konopka – Członek Zarządu
Nowy stary Zarząd zwrócił się do Komisji Rewizyjnej Klubu
z prośbą o rozstrzygnięcie czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne i ewentualnie o zaproponowanie innego.
Korzystając z tego, że sprawy formalne zostały załatwione
bardzo szybko zebrani omówili bieżące zadania, a w szczególności przygotowania do przyjazdu dzieci z Ukrainy.
PACZKI DLA AKOWCÓW
Wszystkim, którzy przygotowali i dostarczyli paczki dla
naszych kombatantów na Wileńszczyźnie oraz tym, którzy
wspomogli projekt materialnie, serdecznie dziękujemy.
Transport wyrusza z klubu 1 kwietnia (jest to absolutna
prawda). W następnym numerze Informatora KIK –
szersze sprawozdanie.
WYPRAWA NA HUCULSZCZYZNĘ
Bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie.
Niestety, pomimo, że zamówiliśmy większy autokar, nie ma
już wolnych miejsc. Wszystkie osoby, które zostały wpisane
na listę uczestników bardzo prosimy o potwierdzające
wpłaty zaliczki. Jest jeszcze kilkanaście osób na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsc będziemy uzupełniać skład z tej listy.

Marek Kielanowski

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Marcowe spotkanie poświęciliśmy opowieści ewangelijnej
o synu marnotrawnym. W opowiadaniu pobudzaliśmy wyobraźnię, by zrozumieć postawę młodszego syna, dylematy
ojca oraz powód gniewu starszego syna.

W inscenizacji główną rolę odegrał, z wielką pasją, jeden
z tatusiów, dzięki czemu wszystko przebiegło tyleż płynnie,
co dramatycznie. W inscenizację wpletliśmy dwie piosenki:
Wróć synu, wróć z daleka, gdy stęskniony ojciec wyglądał
powrotu młodszego syna, oraz Bo ja mam radość, gdy syn
marnotrawny wrócił.

fot. Dominika Kaliszewska
Podczas prac ręcznych dzieci przygotowały papierowe koszyczki oraz kolorowe kwiatki, które będą wkładały do nich
za każdy swój dobry uczynek podczas Wielkiego Postu.
Po słodkiej przekąsce nastapiło kilka zabaw muzycznoruchowych związanych tematycznie z opowiadaniem i inscenizacją. A na zakończenie zabrzmiały nasze dwie pożegnalne piosenki.

Alicja Gronau-Osińska

SPOTKANIE FORMACYJNE
Podczas spotkania formacyjnego z o. Zygmuntem Perzem
kontynuowaliśmy rozważania Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie. W życiu czasem zadajemy sobie pytanie: cóż mamy czynić? – jak Piotr w dzień pięćdziesiątnicy. Program
działania Jezusa nie zmienia się mimo upływu czasu, przemijania kultur i cywilizacji. Perspektywą, w którą powinniśmy się wpisać, jest świętość. Polega ona na przynależności
do Tego, który jest po trzykroć święty. Dar świętości został
ofiarowany każdemu ochrzczonemu. Życie zgodne z wolą
Bożą to zadanie możliwe do zrealizowania dla każdego.
Chrześcijanina wyróżnia sztuka modlitwy: elevatio mentis
ad Deum. Modlitwy trzeba się uczyć wziąż na nowo: „Panie,
naucz nas modlić się”. W modlitwie toczy się dialog z Chrystusem, dzięki któremu stajemy się przyjaciółmi. Jak pisze
św. Augustyn, jest pewna wewnętrzna modlitwa – to pragnienie, które możemy rozumieć jako dążenie do doskonałości, potrzebę harmonii, ale także pragnienie modlitwy,
wołanie, krzyk serca. Potrzeba duchowości, tak często dziś
spotykana, stanowi formę tęsknoty, głodu modlitwy.

Alicja Gronau-Osińska
fot. Dominika Kaliszewska
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KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”

SEKCJA WIGIERSKA

Ahoj!
Dużo się działo w tym miesiącu, oj dużo.
Zapisy już za nami, mimo iż liczbę obozów z 5 podnieśliśmy
do 8, nie było problemu z zapełnieniem miejsc, wręcz przeciwnie. Chętnych było o wiele więcej niż przewidzianych
miejsc! Bardzo nas to cieszy i już rozpoczęliśmy organizacyjne aspekty obozów.

Zapraszamy na tegoroczny letni obóz Sekcji Wigierskiej,
który odbędzie się w dniach 3-20 lipca. Na obóz mogą
pojechać dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat. Zapraszamy zarówno te, które z nami już jeździły, jak i te, które
po raz pierwszy chcą zobaczyć, jak wygląda obóz nad Wigrami i przeżyć razem z nami wspaniałą przygodę.

Zgodnie z planem dnia 11 marca, w piękny słoneczny
dzień, ośrodek w Wolicy został oficjalnie otwarty na sezon
2017, a więc równolegle do pracy w hangarze na Krakowiaków, ruszyły drobne, mniej uciążliwe prace z optykami
w Wolicy. Dziękujemy wszystkim, którzy w ten dzień pomogli.
Ruszają zapisy na odpracowywanie godzin bosmańskich,
które zaczną się już w kwietniu. Serdecznie zapraszamy
wszystkich uczestników tegorocznych obozów SM! Więcej
szczegółów na stronie Santa Marii.

W tym roku planujemy powrócić na stare przetarte szlaki
kajakarskie (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski), jak również jesteśmy w trakcie wytaczania nowej trasy. Natomiast
wycieczki piesze odbędą się najpewniej w okolicach Suwalskiego Parku Krajoznawczego. Jak widać z powyższego
opisu, nasz obóz ma mieszany charakter – mamy bazę nad
Wigrami skąd udajemy się na trzydniowe wycieczki piesze
oraz wielodniowe na spływy kajakowe. Z doświadczenia
wiemy, że właśnie taki charakter umożliwia zorganizowanie
wspólnego obozu dla około 50 osób w różnym wieku
i o różnym doświadczeniu wyjazdów obozowych.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na nasz stronie internetowej www.kikwigry.weebly.com, gdzie zostanie również
umieszczony komunikat o tegorocznym obozie. W nim
zawrzemy informacje również o trybie zapisu na obóz.
Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy, nasz adres mailowy to: wigry@kik.waw.pl

Witek Kunicki-Goldfinger

ZWARIOWANY EKUMENISTA
W poniedziałek 3 kwietnia comiesięczne nabożeństwo
ekumeniczne w kościele luterańskim przy pl. Unii Lubelskiej
(godz. 18).
Do zobaczenia!

Jan Turnau
Trwają przygotowania do majówkowego rejsu (pod banderą SM) optymistami przez mazury. Kwestie organizacyjne
już prawie dopięte na ostatni guzik, zostaje już tylko kwesta
przygotowania optyków i pomyślnego przepłynięcia Mazur.
Już w kwietniu rusza kurs na patent żeglarza jachtowego,
organizowany przez Santa Marię. Będzie to idealna okazja
do uzyskania zarówno pierwszego stopnia żeglarskiego jak
i niezbędnej wiedzy do żeglugi śródziemnomorskiej,
a w dodatku wszystko w towarzystwie dobrze już znanych
już osób z grona SM.

Z żeglarskimi pozdrowieniami
Zarząd Klubu Żeglarskiego Santa Maria
Dominik, Tygrys, Piotrek, Władek, Andrzej

SEKCJA ESPERANTO
Na spotkaniu w piątek 7 kwietnia zapoznamy się z przygotowanym programem obchodów jubileuszu 100-lecia
śmierci Ludwika Zamenhofa. Uroczyste otwarcie programu
jubileuszowego odbędzie się w piątek 28 kwietnia b.r.
o godzinie 11.00 w Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 12.
Msza święta w języku esperanto zostanie odprawiona
w sobotę 29 kwietnia o godzinie 16.00 w kościele Bonifratrów.
Serdecznie zapraszamy.

Bohdan Wasilewski
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20-LECIE BRYDŻY KLUBOWYCH
W marcu odbyły się obchody 20-lecia brydży klubowych.
Od 20 lat grupa pasjonatów spotyka się wieczorem w każdy
czwartek, aby oddawać się przyjemności gry. Na obchodach przeprowadziliśmy profesjonalny turniej brydżowy,
quiz wiedzy o brydżu i brydżach klubowych. Zebrało się nas
(w kulminacyjnym momencie) 8 stolików, co niewątpliwie
było rekordem tych 20 lat. Brydże zainicjowane w 1997
roku w Sekcji Drum Bun przez pierwsze lata odbywały się
w siedzibie Klubu na Kopernika. Później, z powodu różnych
zawirowań, przeniosły się do mieszkań prywatnych, gdzie
trwają po dziś dzień. Na naszych spotkaniach przewinęło
się łącznie ponad 100 osób o różnych stopniach zaawansowania. Obchody zostały uhonorowane wydaniem pamiątkowych talii kart z logami KIK i Drum Buna oraz
wizerunkami brydżystów.

MAM POMYSŁ
Konkurs Mam pomysł 2016/2017 powoli zbliża się ku końcowi. Kończą się środki, którymi dysponujemy. Prosimy
o nadsyłanie projektów niskobudżetowych. To jest ostatnia
szansa na uzyskanie naszego wsparcia dla Waszych cennych pomysłów. Nie trzeba wiele, by zmienić przestrzeń
wokół Was!
Szukajcie inspiracji! Zbierzcie zespół! Możecie zrobić coś
wyjątkowego!
Zgłaszajcie Wasze projekty za pomocą formularza zgłoszeniowego,
który
jest
zamieszczony
pod
adresem: www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl.
Formularz możecie składać w Sekretariacie Klubu lub wysyłać na adres: mampomysl@kik.waw.pl.
Tymczasem dziękujemy za wszelkie nadesłane zgłoszenia
od początku roku!
W tegorocznej edycji zrealizowaliśmy projekt „Z kulturą
na TAK!”. Jego celem było propagowanie wartości opery,
muzyki poważnej i teatru.
Ponadto realizujemy następujące projekty: Okno na świat,

Spotkanie z bohaterem – kpt. Stanisławem Jankowskim
„Agaton”, Olszynka Grochowska, Warsztaty teatralne, Zamoyski Festiwal Teatralny 2017, Dzień Mediacji Rówieśniczej.
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
www.facebook.com/mampomysl
Czekamy na was!
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do gry i do
nauki. Przed nami kolejne 20 lat.

Brydżysta dyżurny
Stefan Chabiera

AKADEMIA KIK
Semestr wiosenny Akademii rozpoczęty. W marcu ruszyły
warsztaty z pisania ikon prowadzone przez Elżbietę Cyganek. Grupa spotyka się w każdy czwartek w godzinach
17.00-21.00. W chwili obecnej w zajęciach bierze udział
osiem osób. Do grupy można jeszcze dołączyć. Zapraszamy!
Odbyły się również pierwsze warsztaty komputerowe prowadzone przez Marka Reya. Zajęcia odbywają się w każdy
czwartek. Na razie uruchomiliśmy dwie grupy o godz. 16.00
i 17.10. Są jeszcze wolne miejsca i w razie większej liczby
chętnych jesteśmy w stanie uruchomić jeszcze jedną grupę.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy:
akademia@kik.waw.pl,
lub telefoniczny z Sekretariatem Klubu: 22 827-39-39.

Witold Kunicki-Goldfinger

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

FUNDACJA
IM. KS. STEFANA NIEDZIELAKA
Zarząd Fundacji im. ks. Stefana Niedzielaka z okazji Świąt
Wielkanocnych składa wszystkim Darczyńcom i Sympatykom serdeczne podziękowania za dar serca i życzenia
wszelkiej pomyślności i łask Bożych.

Jadwiga Hermaszewska
Prezes Fundacji

KRS 0000034785
1% podatku dochodowego dla KIK-u!

Składki
Drodzy Członkowie Klubu!
Dziękuję wszystkim, którzy opłacili już składki członkowskie na ten rok! Dziękuję tym, którzy
uporali się także z zaległościami - wiem, że nie zawsze jest to łatwe – tym bardziej dziękuję! Dla
Klubu to bardzo ważne - zaległe składki wynoszą ok. 250 tys. zł (to ok. 166 zł na członka)!
Składki są bardzo ważną częścią naszego wspólnego Klubowego budżetu. Liczymy na nie
i potrzebujemy ich na podstawowe wydatki (są wymienione na odwrocie), których nie możemy
opłacić z innych źródeł. Dlatego bardzo proszę o opłacenie składek tych spośród nas, którzy
jeszcze tego nie zrobili! Poniżej przedstawiam zasady dotyczące wysokości składek w Klubie.
W razie wątpliwości albo potrzeby wyjaśnienia zachęcam do kontaktu ze mną
(krzysztof.sawicki@kik.waw.pl) lub Magdaleną Marzec (kasa@kik.waw.pl) - Księgową Klubu.
Krzysztof Sawicki – Skarbnik KIK

Wysokość składek

Ulgi

CZŁONKOWIE UCZESTNICY:

ULGA 50%

10 zł - Składka miesięczna

- 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.

Wpłata na cały rok:
Wpłacona do 30 czerwca 2017:
100 zł
Wpłacona po 30 czerwca 2017:
120 zł

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

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

NOWI CZŁONKOWIE
(UCZESTNICY):
250 zł - Wpisowe
10zł - Składka miesięczna

* 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.

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.

Składki członkowskie: informacje
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

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

UTRZYMANIE
BIURA

Spotkania robocze z innymi
organizacjami, konferencje,
wyjazdy zagraniczne.

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

Pracownicy Sekretariatu,
Księgowości, zapewniający
pomoc techniczną etc.

Ważne inwestycje, najem
dodatkowych pomieszczeń
w miarę potrzeby.

MEDIA
Energia elektryczna,
ogrzewanie, woda, wywóz
śmieci.

Projekt graficzny ulotki: Jan Murawski Ikony: Oliver's Agency

WIELE INNYCH
KOSZTÓW
Podatki, znaczki pocztowe,
kawa i herbata i tak dalej.

