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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Wchodzimy w okres Wielkiego Postu, w okres przygotowania się do głębokiego przeżycia Triduum
Paschalnego i do odnowienia się w radości Zmartwychwstania Pańskiego. Ten okres jest okazją
do podjęcia trudnych zobowiązań i do zmiany naszego postępowania w ciągu tych postnych dni,
po to by, to co trudne stało się czymś dla nas łatwiejszym i by dobre postanowienia wypróbowane
w tym czasie mogły trwać również po Wielkiej
Nocy. Powinien to też być czas pogłębionej modlitwy i uważnego szukania zaangażowania
w pomoc naszym bliźnim.
Ważny projekt na ten okres przedstawił nasz kardynał Kazimierz Nycz w liście pasterskim na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (z listem można
zapoznać się m.in. na stronie internetowej Klubu:
www.kik.waw.pl). Szczególnie istotna wydaje mi się
propozycja, by „uspokoić debatę publiczną, także
spory na poziomie rodzin przyjaciół i bliskich”.
Pamiętajmy, że słowo jest wspaniałym narzędziem,
ale słowem można też zranić drugiego człowieka
często
w
sposób
bardziej
bolesny
i trudniejszy do naprawienia niż cios zadany pałką.
Dlatego starajmy się w ramach zobowiązań wielkopostnych pilnować naszych słów ale też naszych
myśli, starajmy się dostrzegać dobro i cieszmy się z
cudzych sukcesów. To jest jedyny sposób na walkę
z mową nienawiści, która rozbija naszą Ojczyznę.
Życzę nam wszystkim, by ten czas postu, modlitwy
i jałmużny, który teraz zaczynamy, pomógł nam
w odnalezieniu najlepszych sposobów budowania
mostów między ludźmi, co zawsze było ważnym
zadaniem KIK-u.

Joanna Święcicka
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DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH
Rekolekcje dla rodziców Sekcji Rodzin
18 marca, g. 9.45, Zakład dla Ociemniałych w Laskach
Więcej informacji na s. 3 Informatora.

KU POJEDNANIU
Spotkanie Sekcji Współpracy z Katolikami
na Wschodzie
22 marca, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Więcej informacji na s. 3 Informatora.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Głosi o. Robert Głubisz OP
Czwartek-piątek-sobota
6-7-8 kwietnia
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!
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.

2

2017 MARZEC

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
06.03. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ

godzin 18.00
10.03 PIĄTEK

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74
SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO

godzina 16.00
12.03. NIEDZIELA

siedziba KIK
SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45
16.03. 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

19.03. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00

ul. Piwna 9/11

23.03. 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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GŁOS KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W SPRAWIE SPEKTAKLU „KLĄTWA” WYSTAWIANEGO W TEATRZE POWSZECHNYM
W WARSZAWIE
W ciągu ostatnich kilku lat przestrzeń prowadzenia dialogu
społecznego w Polsce opartego o chęć zrozumienia osób
o różnych poglądach systematycznie ulega ograniczeniu
na rzecz areny, na której dochodzi do aktów agresji słownej,
poniżania i niszczenia osób inaczej myślących. Mamy wrażenie, że prawdziwy dialog „schodzi do podziemia”, ogranicza
się do małych enklaw i subprzestrzeni, niszowych klubów.
Jako instytucja, która ma 60-letnią historię opartą o wartość
dialogu, obserwujemy to zjawisko z rosnącym zaniepokojeniem.
Rozmowa o rzeczach trudnych, o wartościach, budowanie
porozumienia między osobami o różnych poglądach jest
rzeczą z natury niełatwą. To wyzwanie, ta umiejętność może
natomiast stać się niezwykle wartościowym zadaniem teatru.
To dzięki jego specyficznym narzędziom, własnej dynamice
i ekspresji, teatr może dotrzeć do widza, przekazując także
to, co jest często trudne do wyrażenia w inny sposób.
Po obejrzeniu całości spektaklu „Klątwa” w Teatrze Powszechnym z przykrością stwierdzamy, że w przedstawieniu
użyto środków wyrazu, które muszą być uznane za jednoznacznie obsceniczne i wulgarne, obrażające elementarne
poczucie przyzwoitości, a także uczucia religijne wielu osób.
Oczywiście sztuka ma swoje prawa, których nie negujemy,
ale pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że przez użycie tych
nadmiernie drastycznych scen Teatr Powszechny – miejsce
wymiany myśli i idei oraz mądrej inspiracji – stał się kolejnym
wojownikiem na arenie walki poniżającej i wyszydzającej
wartości inne niż wyznawane przez twórców.
Mógł to być bardzo istotny głos w potrzebnej dyskusji. Głos
wołający o uczciwość i spójność aksjologiczną, głos pytający
o świat bez Boga i wiary, głos mówiący o roli i przyczynach
zła w Kościele (grzech pedofilii, chciwości, hipokryzji, rozwiązłości i braku moralności zarówno wśród duchownych,
jak i świeckich). Nas też boli ten ogrom zła, będącego całkowitym zaprzeczeniem nauki Jezusa. Nie można jednak zła
zwalczać złem. Nie wolno posługiwać się oszczerstwem i poniżaniem. To uniemożliwia niezbędny dialog, a wręcz deformuje prawdę, którą chce się ukazać.
Dlatego wyrażamy nasz głęboki sprzeciw. Przedstawienie
utwierdza nienawidzących w nienawiści, oddala wierzących
od niewierzących, niweczy możliwość mądrej rozmowy
utwierdzając złe przekonania i stereotypy. Obraża uczucia
religijne wielu osób. Dokłada kolejny kamień do dzielącego
nas muru nienawiści.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Warszawa, 27 lutego 2017 r.

SEKCJA
WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI
NA WSCHODZIE
W listopadzie zeszłego roku odbyło się w Klubie spotkanie
osób zatroskanych napięciami w stosunkach polsko-ukraińskich, o którym pisaliśmy w poprzednim Informatorze.
Zgodnie z zapowiedzią chcemy ponownie spotkać się w siedzibie Klubu w środę 22 marca o godz. 18.00, a hasłem spotkania będzie „Ku pojednaniu". Naszą intencją jest,
by Polacy i Ukraińcy, katolicy obrządku łacińskiego
i bizantyjskiego, członkowie KIK i goście, podjęli wspólną refleksję nad tym, co robić, aby przyszłość naszych narodów
była bardziej przyjazna.
Liczymy na obecność (oprócz uczestników poprzedniego
spotkania) księży Andrzeja Gałki, Kazimierza Sowy, a także
księdza (unickiego) Stefana Batrucha oraz profesora Sylwestra Porowskiego, z którym razem założyli Fundację Kultury
Duchowej Pogranicza. Liczymy również na obecność pana
Witolda Szabłowskiego – autora bardzo ważnej książki
„Sprawiedliwi Zdrajcy". Na nasze spotkanie gorąco również
zapraszamy przedstawicieli redakcji „Więzi”, „Kontaktu”, naszych Sekcji Wschodnioeuropejskiej i Sekcji Rodzin. Chcemy
porozmawiać na drążące nas tematy, podzielić się osiągnięciami i kłopotami, zastanowić się, czy można coś razem zrobić.
Chcemy w tym miejscu przekazać prośbę warszawskiego
Hospicjum im. św. Krzysztofa o książki dla podopiecznych,
którzy lubią czytać i proszą o powieści współczesne, klasykę
i dobrą poezję.
Ofiarowane książki można przynieść również do Klubu –
my zajmiemy się dostarczeniem ich na miejsce.
Adres Hospicjum: ul. Pileckiego 105, Warszawa Ursynów,
tel. 22 643 57 09.

Krystyna Engelking

SEKCJA RODZIN
DZIEŃ SKUPIENIA
W sobotę 18 marca zapraszamy na Dzień Skupienia
w Laskach czyli rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi
nasz kapelan ksiądz Andrzej Gałka.
Spotykamy się przed kaplicą na terenie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach o godzinie 9.45, zakończenie (po obiedzie)
przewidziane jest na 15.00. Koszt obiadu u sióstr –
20 zł.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Zarząd SR
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OBOZY ZIMOWE
Zakończył się najważniejszy i gorący dla Sekcji Rodzin okres
podczas zimowego semestru – czyli kampania zimowych obozów, które w tym roku zbiegły się ze szkolnymi feriami.
W sumie z Sekcją Rodzin wyjechało: 12 grup, prowadzonych
przez 60 wychowawców i 271 dzieci. Obozy odbywały się zarówno w kraju (np. Grupa 70 Ryolitów w schronisku na Hali
Boracza, które po wizycie grupy KIK jeszcze stoi
i jest – o czym donosi dzielna Kadra – bardzo przyjemnym
punktem wypadów nie tylko na nartach zjazdowych,
lecz także biegowych oraz wycieczek na śnieżnych rakietach). Byli też tacy, którzy wybierali się za granicę
(jak np. Grupa 73 Kairosów do Harrachova, tuż za naszą granicą z Czechami) i tego miejsca już nie polecają, bo gospodarz nieprzychylnie patrzył na życie grupowe i oczekiwał
po zakończonym obozie umycia okien; „Cudze chwalicie,
swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie”, jak mawiał
bajkopisarz Stanisław Jachowicz w utworze „Wieś”. Okazało
się, że gdy spadnie śnieg, to i polskie stoki są w stanie zadowolić głodnych przeżyć obozowiczów.

Oddajmy jednak głos samym zainteresowanym. Poniżej
jedna z (nieocenzurowanych) relacji obozowych nadesłanych do rodziców:
Cześć Rodzice,
Dzisiaj byliśmy na Hali Miziowej.
Na obiedzie jest strasznie słodki kompot, którego Ola nie
może przełknąć.
OD JAGODY: Ja spałam przez pół dnia (Jagoda jest chora).
Wstaliśmy o 8:00 (przynajmniej tak powiedziała kadra),
i „szybko” zebraliśmy się.
Przez niecałe 3h wspinaliśmy się po górach.
Na szczycie czekały na nas piękne widoki.
W schronisku, o 12:00 odbyła się msza, w której śpiewałem
(Piotrek) psalm, a Antek czytał czytanie.
Wczoraj od kadry dostaliśmy koperty z tajnymi
wiadomościami dla każdego z nas.
Każdy z nas jest członkiem jednej z czterech mafii, i każdy
z nas dostał zaproszenie na bal z udziałem szejka Abdula
Aziza bin Abdullaha.
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Każdy z nas musi się zabiegać się o jego względy,
aby skorzystał z usług mafii którą dana osoba promuje
i w której uczestniczy.
Na 100% będzie SUPER! A przynajmniej mam taką nadzieję :)
Serdecznie was pozdrawiamy,

Piotrek, Ola, Jagoda, Piszczu i Wierzba
w imieniu wszystkich Piktów
Zwiększona aktywność sportowa zaowocowała niestety
większą liczbą wypadków. Zarząd Sekcji Rodzin przyjrzał się
ubezpieczeniom, które wykupywały poszczególne grupy
i zauważył potrzebę ujednolicenia standardów ubezpieczenia, by w przyszłości wszyscy uczestnicy mogli liczyć na ten
sam poziom opieki w nagłych wypadkach.

Zarząd pragnie serdecznie podziękować sekcyjnym rodzicom, którzy z poświęceniem wdrapywali się na najwyższe
szczyty i śladem naszych grup podążali w najdalsze zakątki
Polski z odwiedzinami. Wszystkie „wizytacje” się udały,
a rodzice wrócili zbudowani dojrzałością Kadr i oddaniem
z jakim znosili obozowe trudy – sprzątając po epidemii grypy
żołądkowej,
dojeżdżając
codziennie
do
chorego
w oddalonym szpitalu, ale też organizując świetne zabawy
i prowadząc spotkania modlitewne z naszymi dziećmi,
a przede wszystkim budując z dzieciakami i młodzieżą partnerskie relacje i doglądając ich wzrastania w społeczności
Klubowej.
Za
ten
trud
codziennych
zmagań,
ale i uśmiech, z jakim oddawaliście nam naszych milusińskich
po powrocie, serdeczne Bóg Zapłać.
Nie opadł jeszcze wzbity ostrym szusowaniem śnieg, a wiosna już za pasem. Wiosna to w Sekcji Rodzin czas wytężonej
pracy
nad
otwieraniem
nowych
grup.
Zarząd
i koordynatorzy pracują z wytężeniem z trzema zespołami,
które – mamy nadzieję – zdołają otworzyć nowe grupy
dla roczników 2007 i 2008. Trzymamy za Was kciuki!

Zarząd SR
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ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
Jerzy Sternicki – Członek Zarządu Sekcji Rodzin, organizator
wielu wypraw klubowych śladami świętego Pawła (Izrael, Kapadocja, Armenia, Grecja) w poniedziałek 20 lutego 2017
roku został podwójnie odznaczony w uznaniu zasług w działalności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz w konspiracji lat 80. Prezydent Rzeczypospolitej Pan Andrzej Duda
odznaczył Jerzego Sternickiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,
za aktywność podejmowaną na rzecz demokratyzacji życia akademickiego w ramach organizacji studenckiej
„Niezależne Zrzeszenie Studentów”

Chcielibyśmy w tym roku przed Świętami Wielkiej Nocy
(a może i na następne Święta) przekazać im paczki żywnościowe. Paczki te sami zawieziemy i przekażemy naszym Bohaterom z rejonu Wileńszczyzny.

KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
oraz
za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Każdy kto chciałby wspomóc tę akcję proszony jest o przygotowanie paczki, w której powinny znaleźć się takie artykuły:

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP, źródło: www.prezydent.pl
Jerzemu serdecznie gratulujemy i dziękujemy, tak za działania na rzecz niepodległej i demokratycznej Rzeczypospolitej,
jak również za obecne zaangażowanie na rzecz Sekcji Rodzin
KIK.

Zarząd SR i klubowi Przyjaciele

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Na terenach Kresów Wschodnich mieszka do dziś wiele
osób, które w latach wojny, a nawet do lat pięćdziesiątych,
walczyły o polskość tych ziem. Byli szykanowani, prześladowani, a jednak nie zdecydowali się na opuszczenie rodzinnych stron. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej.
Żyją w bardzo skromnych warunkach, często pozbawieni
są świadczeń emerytalnych, bądź uzyskują je na minimalnym
poziomie.

Cukier – 2-3 kg; Konserwy mięsne lub rybne 2 sztuki; Sucha
wędlina paczkowana próżniowo; Ryż – 1 kg; Kasza 2 paczki;
Herbata; Herbata owocowa; Kawa mielona i rozpuszczalna;
Kakao; Czekolada 4-5 sztuk; Kukurydza, groszek, fasola
w puszce; Makaron 2 opakowania; Owoce w puszce (mandarynka, ananas, brzoskwinia itp.); Słodycze (batony, cukierki, czekoladki); Olej 1 litr; Mydło; Proszek do prania; Płyn
do zmywania;
I dwie rzeczy najważniejsze: polska książka i list
lub kartka z życzeniami napisanymi od serca.
Paczki należy dostarczyć do Klubu do końca marca.
W kwietniu zorganizujemy transport na Wileńszczyznę.
Można tez dokonać wpłat na konto Sekcji Wschodnioeuropejskiej 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706, jako tytuł
wpłaty należy napisać „Darowizna na cele statutowe –
paczka dla akowców” oraz gotówką w księgowości Klubu.
Wszystkim z góry dziękuję za pomoc i zaangażowanie.

Marek Kielanowski
przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej
POZOSTAŁE INFORMACJE
W dniach 6-12 lutego br. w Krzyżowej odbył się międzynarodowy projekt „Hands in action”. Nasza Sekcja umożliwiła
wzięcie w nim udziału pięciorgu młodym Ukraińcom
z ośrodka dla uchodźców w Czerwonym Borze. Młodzież
spędziła ten czas razem ze swoimi rówieśnikami (13-18 lat)
z Niemiec, Polski i Czech. Uczestnicy projektu uczyli się języków, uczestniczyli w zajęciach z rękodzieła, warsztatach gry
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na bębnach afrykańskich, sztuki cyrkowej oraz fotograficznych. Młodzi ludzie nie tylko uczestniczyli w zajęciach, ale
również współtworzyli popołudniową część programu.
Przede wszystkim jednak młodzież nauczyła się, że pomimo
barier językowych możliwa jest efektywna komunikacja
i wspólna dobra zabawa. Był to bardzo aktywny i intensywny
tydzień, który na długo pozostanie w pamięci naszych podopiecznych.

Luty i marzec to okres, w którym przygotowujemy plan działania na następne miesiące. Obecnie pracujemy nad organizacją polsko-ukraińskiej wymiany młodzieżowej oraz
kontynuacją projektu z naszym ukraińskim partnerem – organizacją Eleos-Ukraine. Pod koniec marca planujemy również gościć przedstawicieli Eleos, którzy w Warszawie będą
poznawać zasady funkcjonowania hospicjów domowych dla
dzieci, po to by w przyszłości otworzyć takie placówki w Kijowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli działania Sekcji datkami na kolonie dla dzieci, które straciły rodziców podczas konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy.
Miło nam poinformować, że w dniach 11-19 marca będziemy gościć w Warszawie 24 dzieci w wieku 12-14 lat wraz
z wychowawcami. Dzieci będą przebywać w rodzinach
uczniów Gimnazjum im. Wojska Polskiego przy ul. Hożej
oraz zaprzyjaźnionych rodzinach w Izabelinie. Mamy nadzieję, że ta wizyta będzie pierwszą z wielu następnych, które
przy Państwa pomocy zorganizujemy. 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”.
Przypominamy o Zebraniu Walnym Sekcji, które odbędzie się 6 marca o godzinie 18.30 w siedzibie Klubu. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i przyjaciół Sekcji!

Katarzyna Materkowska
sekretarz Sekcji Wschodnioeuropejskiej
WYPRAWA NA KRESY
Zgodnie z zapowiedziami w tym roku Sekcja Wschodnioeuropejska organizuje kolejną wyprawę na Kresy.
Tym razem naszym celem będzie Huculszczyzna.
Termin 14–18 czerwca (tydzień Bożego Ciała).

We wstępnych planach mamy:
 Lwów, Kołomyja, Śniatyń, Czerniowce, Bukowiec, Jaremcza, Zaleszczyki, Kuty, Kosów.
 W planach: popołudnie i wieczór we Lwowie, wycieczki
górskie, zwiedzanie zabytków, warsztaty z rękodzieła,
a na zakończenie uczta z udziałem huculskiej kapeli.
 Mieszkamy w jednym miejscu, wiec jak komuś znudzą się
wycieczki może siedzieć na miejscu i delektować się nicnierobieniem – to też ma swoją wartość.
 Wyjazd świtem w środę 14 czerwca.
 W czwartek będziemy uczestniczyć w Mszy w polskim kościele. Procesje Bożego Ciała na Ukrainie organizowane
są w niedzielę.
 Powrót w nocy z niedzieli na poniedziałek (18/19
czerwca).
 Pierwszego dnia popołudniu będziemy we Lwowie, czas
wolny, a dla chętnych przewodnik. Nocleg we Lwowie.
Potem przejazd na południe i zakwaterowanie na trzy
noce w Wierchowynie koło Kołomyi. Zwróćcie uwagę
na klimatyczne pokoje…
www.karpaty.info/ua/uk/if/vh/verkhovyna/hotels/povnytsya/ Z tej bazy będziemy wyruszali na zwiedzanie okolicznych miejscowości.
 W niedzielę Msza w Katedrze łacińskiej we Lwowie, potem czas wolny i obiadokolacja u Szczepcia i Tońcia i…
do domu.
Koszt to ok. 700 zł, do potwierdzenia.
Czyli cztery noce. Jedna we Lwowie, trzy w górach. W ramach
opłaty zapewniamy:
 Przejazdy dość wygodnym autokarem;
 Noclegi w hotelu we Lwowie i Wierchowynie. Pokoje
jedno i dwuosobowe;
 Śniadania i obiadokolacje;
 Bilety wstępu;
 Opiekę przewodnika (p. Luba);
 Ubezpieczenie.
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We własnym zakresie posiłki i napoje na trasach, przekąski
w ciągu dnia.
Wszystkich chętnych proszę o zgłaszanie się do Marka Kielanowskiego lub do Kasi Materkowskiej – sw@kik.waw.pl.
W zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko, telefon, pesel
i adres mailowy.
Przypominamy o ważnych paszportach.

Marek Kielanowski
przewodniczący Sekcji Wschodnioeuropejskiej
Katarzyna Materkowska
sekretarz Sekcji Wschodnioeuropejskiej

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
W lutym nasze spotkanie poświęciliśmy ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni. Po wstępnej piosence Pan Jezus także
mamę miał i gromkim „Dzieci, szczęść Boże!” wraz z odpowiedzią „Daj Boże!” opowiadanie zainicjowała bajka
o św. Rodzinie wędrującej przez las do Jerozolimy, dalej zaś
– już z Pisma Świętego – historia ofiarowania Dzieciątka
w świątyni.

SEKCJA MAŁŻEŃSKA
Jak żyć sensownie i szczęśliwie w małżeństwie
i rodzinie?
Przeczytaliśmy już 60 kolejnych punktów adhortacji papieża
Franciszka o miłości w małżeństwie i rodzinie.
Co miesiąc przychodzi niewielka grupa, ale dyskusje
są piękne. Samo życie!
Zapraszamy w czwartek 16 marca o godzinie 19.00 do KIKu na dalsze zgłębianie wytycznych Kościoła na lepsze, szczęśliwsze życie w naszych rodzinach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, bo wszyscy przecież jesteśmy tym zainteresowani!

Krzysztof Łoskot

SEKCJA DRUM BUN
Cześć i czołem,
Już od dawna próbujemy napisać coś do Informatora,
ale jakoś ani razu jeszcze się nie zebraliśmy, więc dopiero
w marcu piszemy po raz pierwszy.

Fot. Dominika Kaliszewska
Wyczekująca postawa starca Symeona i proroctwo Anny
znalazły spełnienie. Jakże zaskakująca okazała się umiejętność ujrzenia w 40-dniowym niemowlątku przyszłego Zbawiciela, i to w tłumie rodzin z dziećmi na rękach! Doprawdy
trzeba wielkiej siły wiary i wzroku nakierowanego przez Pana
Boga. Do inscenizacji przygotowaliśmy się także przez naukę
dwóch piosenek i prace ręczne. Dzieci wykonały
z papieru baranki oraz ptaszki.

Na początku wypada się przedstawić. To my –
Robur 2016/17, czyli Szymon Święcicki, Marysia Łoskot, Jerzy
Traczyński i Zeta Andrzejewska. Jesteśmy Roburem od listopada 2016 r. i robota wre, a Drum Bun jest aktywny, jak już
dawno nie był. Kontynuujemy cykle takie jak planszówki i
Piątki Świętomarcińskie, oraz wprowadzamy nowości.
Odbył się już krótki, a efektywny, kurs tańca, który podsumowaliśmy na „Potańcówce”. Zaczęliśmy także razem chodzić na łyżwy. W najbliższym czasie zaczyna się FabEx, a na
początku kwietnia jedziemy do Drezna. Zapisy na oba te wydarzenia trwają – nie zwlekajcie!
Po aktualności odsyłamy do naszej strony na Facebooku:
fb.me/drumbunkik.

Zatem Drum Bun,
Robur

Fot. Dominika Kaliszewska
W ten sposób w inscenizacji pielgrzymi do Jerozolimy nieśli
ze sobą dary. Siedzący przy ołtarzu Symeon i Anna na widok
św. Rodziny z Dzięciątkiem zakrzyknęli z radością,
a wtedy wszyscy zaśpiewali Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń. Po przekąsce ruszyliśmy do zabaw – jeszcze
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karnawałowych – i konkursów z drobnymi nagrodami. Pożegnaliśmy się zwyczajowymi piosenkami Czy wy wiecie, że jesteśmy rodziną? i Panie Jezu zabierzemy Cię do domu.

Alicja Gronau-Osińska
Spotkanie formacyjne z o. Zygmuntem Perzem dotyczyło
kolejnego rozdziału z rozważań Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie. Chrystus to jedna osoba w dwóch nierozdzielnych
i niezmieszanych naturach: boskiej i ludzkiej. Pełne człowieczeństwo przyjął od Maryi, ofiarował je na krzyżu
i przemienił poprzez zmartwychwstanie. Według ciała pochodził z rodu Dawida. Słowo Ojca naprawdę stało się ciałem. Chrystus przyjął wszystko, co ludzkie, poza grzechem.
Była to kenoza – ogołocenie, uniżenie się Syna Bożego. Jezus
stał się nowym człowiekiem. Zbawił nas jako Bóg, cierpiąc
jak człowiek. Okrzyk na krzyżu nie wyraża rozpaczy, choć wypływa z bólu, ale i z ufności. Jezus cierpiał i był szczęśliwy.
Zmartwychwstanie to odpowiedź Ojca na posłuszeństwo
Syna.

Alicja Gronau-Osińska

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Świętej pamięci ks. Jerzy Stahl w poniedziałek 6 marca
o godzinie 18.00 wygłosi homilię w swoim Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy al. Solidarności 74.
Zmarli zmartwychwstają - Bogu dzięki! - także elektronicznie: tekst znakomitego kaznodziei zostanie odtworzony
w ten nowoczesny sposób. Zapraszam!

Jan Turnau

SEKCJA ESPERANTO
Spotkanie marcowe w piątek 10 poświęcimy dalszym przygotowaniom do udziału Członków Sekcji i Duszpasterstwa
Esperantystów w obchodach jubileuszu 100-lecia śmierci
twórcy esperanta Ludwika Zamenhofa.
Uroczystości jubileuszowe odbędą się w Warszawie
i w Białymstoku w dniach 28-30 kwietnia 2017, na które serdecznie zapraszamy.

Bohdan Wasilewski

MAM POMYSŁ
Pamiętajcie, wciąż każdy z Was może zrobić coś szczególnego, coś dla innych, dla tych którzy potrzebują naszego
wsparcia, wrażliwości, kreatywności, pomysłowości. Jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze inicjatywy!
Dziękujemy za wszelkie nadesłane zgłoszenia od początku
roku. Wspieramy następujące projekty: „Z kulturą na tak”,
„Warsztaty teatralne”, „Okno na świat”, „Spotkanie z bohaterem – kpt. Stanisław Jankowski Agaton”, „Olszynka Grochowska 2017” oraz „Zamoyski Festiwal Teatralny 2017”.
Zainteresowanie było znacznie większe niż sądziliśmy. Więk-

szość środków już przekazaliśmy. Wkrótce wyczerpią się fundusze na realizację Konkursu. To jest ostatnia szansa na uzyskanie naszego wsparcia dla Waszych cennych pomysłów.
Nie trzeba wiele, by zmienić przestrzeń wokół Was! Szukajcie
inspiracji! Zbierzcie zespół! Wyślijcie formularz zgłoszeniowy! 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.
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku: https://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”.

AKADEMIA KIK
Drodzy słuchacze,
Chcielibyśmy poinformować o rozpoczęciu drugiego semestru zajęć naszej Akademii w tym roku. W ramach niego będziemy organizować zajęcia komputerowe oraz warsztaty
z pisania ikon. Klub fotograficzny Tomka Kaczora również
będzie miał swoją kontynuację, ale później, kiedy pogoda
umożliwi zajęcia na zewnątrz. Niestety nie mamy wciąż odpowiedzi od ministerstwa o rozpatrzeniu naszego projektu
wspierającego działania Akademii.
Zajęcia komputerowe
Będą dalej prowadzone przez Marka Reya w każdy czwartek
zaczynając od 14 marca. Zapraszamy do zapisywania się
do poszczególnych grup: 16 (grupa początkująca), 17.10
(grupa średnio zaawansowana), 18.20 (grupa średnio-zaawansowana).
Warsztaty pisania ikon
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 pierwszego
stopnia z rysunku obejmowałby ok. 50 godzin. Każde zajęcia
trwałyby po 4 godz. W sumie ok. 12-13 zajęć.
Warsztaty, w momencie kiedy Państwo będą czytali informator, już się rozpoczną, ale mamy jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do zapisywania się.
Prosimy o zgłaszanie się na poszczególne zajęcia pod nasz
adres mailowy: akademia@kik.waw.pl lub telefonicznie poprzez sekretariat klubowy: 22 827 39 39.

Witold Kunicki-Goldfinger

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.

