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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Przed nami czerwiec, miesiąc egzaminów, przygotowań do wakacji, zakończenia roku szkolnego. Jednak
mimo tych licznych i często absorbujących zajęć
znajdźmy chwilę aby zastanowić się nad ważnymi
dla nas wydarzeniami, tymi, które już były i tymi,
które jeszcze wciąż przed nami.
Takim ważnym i poruszającym dla mnie wydarzeniem
było udzielenie Sakramentu Bierzmowania ponad
sześćdziesięciu naszym młodym wychowankom. Sakramentu udzielił im ksiądz kardynał Kazimierz Nycz,
który
w
bardzo
mądrej
homilii
mówił
o znaczeniu dojrzewania w wierze a także o sensie
i wartości wspólnoty, o darze, jakim jest dla nas
wspólnota naszego Klubu i wspólnota świętomarcińska.
Innym ważnym wydarzeniem było przyznanie przez
Polską Radę Chrześcijan i Żydów tytułu Człowieka Pojednania profesorowi Andrei Riccardiemu, założycielowi wspólnoty Sant’Egidio. Z tej okazji w domu
Arcybiskupów Warszawskich prof. Riccardi wygłosił
wykład mówiący o obowiązku i potrzebie wspierania
ludzi potrzebujących, uchodźców i wykluczonych
i o roli św. Jana Pawła II, który całym swoim życiem
i nauczaniem przełamywał podziały między ludźmi
różnych ras, religii, wyznań i wspierał takie wspólnoty
jak Wspólnota Sant’Egidio, nastawione na bezpośrednią pomoc ludziom cierpiącym z powodu głodu,
nędzy, chorób, wojen i prześladowań.
Słowo „wspólnota” powtarza się powyżej wielokrotnie; proponuję wszystkim głęboki namysł nad wspólnotą jaką jest Ojczyzna i nad istotą patriotyzmu.
Znaczeniu tego pojęcia będzie poświęcona rozmowa
w naszym Klubie.
Mam nadzieję spotkać się z Wami jeszcze przed wakacjami na Pik-KIK-niku i innych spotkaniach w Klubie. Wszystkim życzę dobrego odpoczynku
i powrotu na jesieni z nowymi siłami i pomysłami do
działalności w KIK-u.

Joanna Święcicka
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ODWAGA I POJEDNANIE

Przesłanie Krzyżowej dla współczesnej Europy
Gościem spotkania będzie dr Robert Żurek
6 czerwca, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Więcej informacji na s. 10

GREKOKATOLICY I HISTORIA KOŚCIOŁA
UKRAIŃSKIEGO
Spotkanie z cyklu „Różne Oblicza Wiary”
W spotkaniu udział wezmą: ks. dr Sergiusz Olijniczuk,
dr Andrzej Szeptycki
Moderatorem spotkania będzie: Łukasz Kobeszko
8 czerwca, g. 19.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Więcej informacji na s. 4.

PIK-KIK-NIK
Spotkanie dla całej społeczności Klubu
11 czerwca, Pola EliZulskie koło Falenicy
W programie m.in. Msza święta, wspólne zdjęcie, gry i zabawy oraz „wspólny stół”. Więcej informacji na s. 3.

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY.
Jakiego patriotyzmu powinniśmy się uczyć
W spotkaniu udział wezmą: ks. dr Piotr Burgoński,
prof. Andrzej Friszke, dr Paweł Kowal, red. Zbigniew Nosowski.
20 czerwca, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Więcej informacji na s. 9-10.

SYRIA OCZAMI ŚWIADKÓW
Rodzina Rodzinie i Civil March for Aleppo
W spotkaniu udział wezmą: Marta Titaniec, Caritas Polska
i Paweł Cywiński, portal uchodzcy.info
Spotkanie poprowadzi Bartosz Bartosik, kwartalnik WIĘŹ
21 czerwca, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Tylko przy wpłacie do końca czerwca składka roczna wynosi
100 zł (członkowie zwyczajni 110zł)
Więcej informacji na (przed)ostatniej stronie Informatora
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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
03.06. SOBOTA

URSYNOWSKIE ŚWIĘTO MUZYKI CHÓRALNEJ

godzina 17.00

zaprasza Chór Kameralny „Ars Cantata”, ul. Dereniowa 12

05.06. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ

godzin 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74

08.10. NIEDZIELA

SPOTKANIE W NAZARECIE

(data jest poprawna)

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK

godzina 11.45
09.06. PIĄTEK

,,KOMETY – CZYM SĄ I JAK SIĘ JE DZIŚ BADA. MISJE STARDUST, DEEP IMPACT,

godzina 18.00

ROSETTA’’ wykład dr. Krzysztofa Ziołkowskiego
Wykład z cyklu „Zapytaj fizyka”, zaprasza Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 5, sala 0.03

18.06. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00

ul. Piwna 9/11

22.06. CZWARTEK
godzina 19.00

AMORIS LAETITIA Wspólne czytanie adhortacji papieża Franciszka
Zaprasza Sekcja Małżeńska, siedziba KIK

22.06. 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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PIK-KIK-NIK! – ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy na nasz kolejny PIK-KIK-NIK, który
odbędzie się w niedzielę 11 czerwca 2017 roku, tradycyjnie na Polach EliZulskich w Aleksandrowie koło Falenicy.
Ponieważ zeszłoroczna formuła pikniku (uczta podstolików) sprawdziła się, chcemy ją powtórzyć w tym roku. Zachęcamy grupy dziecięce i młodzieżowe oraz Plemiona do
przygotowania stolików z przysmakami na słono
i słodko, a także atrakcji sportowych, sprzętu sportowego,
gier i zabaw dla wszystkich piknikowiczów, szczególnie najmłodszych.
Spotykamy się o 10.30. Nasze spotkanie rozpoczniemy
Mszą świętą o godz. 11.00. Dla Drogich Seniorów Klubowych zapewniamy miejsca siedzące.
Podczas pikniku będzie okazja obejrzeć i kupić ubrania „jak
na drutach” i koszyki wiklinowe wykonane przez niewidomych z Indii i RPA, a przywiezione przez ss. Franciszkanki.
Stoisko poprowadzi Bedzia Wicher.
Serdecznie WSZYSTKICH zapraszamy!!!

Zarząd Sekcji Rodzin KIK i organizatorzy

SEKCJA RODZIN
W poprzednim numerze Informatora pisaliśmy o powstaniu
grupy Achajów, która zawiązała się w Niedzielę Palmową.
Tymczasem powstały kolejne dwie grupy SR: grupa Filiosów (nr 81) oraz grupa 82, której nazwę znają na razie
tylko kadra i koordynatorzy. Do Filiosów należą dzieci z roczników 2007 i 2008, w najmłodszej grupie (jesteśmy bardzo
ciekawi jej nazwy!) znalazły się dzieci urodzone w 2008 r.
Wszystkie trzy grupy zaplanowały w maju i czerwcu kilka
spotkań i dwudniowe biwaki, żeby lepiej się poznać przed
obozami letnimi. Cieszymy się z nowych grup, bardzo dziękujemy koordynatorom i wszystkim, którzy byli zaangażowani w ich powstanie. Pamiętajmy o modlitwie za
wychowawców!
W tym roku na letnie obozy wyjedzie 17 grup SR; grupy
młodsze tradycyjnie pojadą na obozy stacjonarne (m.in. na
Kaszuby i Suwalszczyznę, ), grupy starsze – na obozy wędrowne: górskie, rowerowe i kajakowe. KIKusie odwiedzą nie
tylko piękne zakątki Polski, ale będą też na Bornholmie,
Ukrainie i w krajach bałtyckich.
Na maj i w czerwiec Plemiona zaplanowały ostatnie spotkania i biwaki. W niedzielę 28 maja po Mszy świętej w Laskach
odbyły się Manewry Plemienne – tradycyjna (chciałoby się
rzec), wielka zabawa terenowa kończąca rok

pracy Plemion, po której wszystkie Plemiona: Tapiry, Jenoty,
Tygryski, Fenki, Humbaki, Leniwce i Muflony wraz z rodzinami spędziły miło czas przy ognisku i śpiewie.
Okazją do spotkania wszystkich Klubowiczów jest doroczny
PIK-KIK-NIK, który odbędzie się w niedzielę 11 czerwca
w Aleksandrowie koło Falenicy. Zaproszenie i informacje
o pikniku zamieszczamy poniżej.
Wiele grup SR włączyło się w program Caritasu „Rodzina Rodzinie”. 6-miesieczną pomoc finansową jednej lub kilku rodzinom syryjskim ciężko doświadczonym przez wojnę
zadeklarowały grupy Kairosów, Ryolitów, Maorysów, Mohikan, Heftalitów, Vinlandczyków, Hunzów, Skjoldungów, Fenicjan i Achajów. Zachęcamy inne grupy i Plemiona do
przyłączenia się do akcji pomocy.

Zarząd Sekcji Rodzin KIK

SEKCJA WIGIERSKA
Zapraszamy na tegoroczny letni obóz Sekcji Wigierskiej,
który odbędzie się w dniach 3-20 lipca br. 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
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i przeżyć razem z nami wspaniałą przygodę. 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 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 naszej stronie internetowej www.kikwigry.weebly.com, gdzie znajduje się szczegółowy komunikat o tegorocznym obozie oraz gdzie znajdą
Państwo m. in. informacje o sposobie zapisu. Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy, nasz adres mailowy to: wigry@kik.waw.pl
Informujemy również, że 2 czerwca o godz. 18.30 w siedzibie Klubu (ul. Freta 20/24A) odbędzie się przedobozowe
spotkanie z rodzicami, na którym opowiemy szczegółowo
o charakterze obozu i o tym jak on wygląda w praktyce. Odpowiemy również na wszelkie pytania dotyczące wyjazdu
nad Wigry. Serdecznie zapraszamy!

Witold Kunicki-Goldfinger

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”
Klub Żeglarski Santa Maria z przyjemnością i dumą informuje, że podczas minionego weekendu majowego,
w dniach 29 kwietnia-7 maja, w trakcie rejsu Optymist Hardcorehorn 2017 nasi członkowie przepłynęli Szlak Wielkich Jezior Mazurskich na żaglówkach najmniejszej klasy regatowej,
typu Optymist.

Trasę z Węgorzewa do Karwicy liczącą 100 kilometrów, pokonali w niespełna 8 dni, będąc prawdopodobnie pierwszymi w Polsce. Całej ekipie w składzie: Ola Wysocka, Zofia
Rey, Ewa Zapałowska, Mateusz Andrzejewski, Filip Kalwarczyk, Robert Rey, Stefan Pogłód oraz Władysław Pogłód serdecznie gratulujemy!

Ponadto kończą się przygotowania do obozów: zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, kadry jak i całą papierologię z tym związaną. Liczymy że wspólnie spędzony z Wami czas na
wakacjach będzie kolejny raz niezapomnianym przeżyciem
do którego będziemy wracać w powakacyjnych opowieściach.
Pozdrawiamy!

Zarząd „Santa Marii”

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
6 maja nasza Sekcja zorganizowała wyjazd do Muzeum
II Wojny Światowej do Gdańska dla członków KIK-u. Wszyscy
wynieśli dużo mocnych wrażeń. W niedzielę 21maja zorganizowaliśmy, jak co roku, dzięki uprzejmości ks. Andrzeja
Gałki, zbiórkę na pomoc młodzieży białoruskiej i ukraińskiej,
zarówno przyjeżdżającej do Polski, jak i na miejscu. Uzyskaliśmy 1115zł i 50 groszy, za które bardzo darczyńcom dziękujemy.
Klub Tygodnika Powszechnego, współpracujący z naszym
Klubem, organizuje cykl spotkań „Różne Oblicza Wiary”.
8 czerwca planowana jest rozmowa o Grekokatolikach i historii Kościoła Ukraińskiego. Nasza Sekcja współorganizuje
to spotkanie. Mamy nadzieję, że szczególnie zainteresuje
ono osoby, które brały udział w organizowanych przez nas
spotkaniach polsko-ukraińskich „Ku pojednaniu”, zwłaszcza,
że na drugim spotkaniu padła sugestia, żeby lepiej poznać
Ukraińców i ich religię.
Zaprosiliśmy Księdza doktora Sergiusza Olijniczuka, duchownego grekokatolickiego i doktora Andrzeja Szeptyckiego z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW,
znawcę Kościoła Ukraińskiego. Moderatorem spotkania będzie redaktor Łukasz Kobeszko z Centrum Myśli Jana Pawła
II, współpracownik „Kontaktu”.
Zachęcamy gorąco do udziału w spotkaniu!

Krystyna Engelking
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SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Sekcja Wschodnioeuropejska serdecznie dziękuje Dominikowi Jaraczewskiemu i całej Sekcji Żeglarskiej „Santa Maria”
za zaproszenia na swoje rejsy i obozy polskich dzieci z Wileńszczyzny. Bardzo cieszy nas, że kontakty z naszymi Rodakami, które udało się nawiązać w czasie akcji „Paczka dla
Akowca”, są w taki sposób wzmacniane i rozwijane! Życzymy
kadrze i uczestnikom wakacyjnych rejsów pomyślnych wiatrów, słońca i stopy wody pod kilem!

Trwają przygotowania do zorganizowania małego tourné po
wileńszczyźnie amatorskiego Teatru Stajnia ze Świdra
k. Warszawy. W repertuarze tej grupy teatralnej są sztuki na
motywach Szekspira, a także współczesna komedia autorstwa szefowej Teatru p. Anny Pałasińskiej, której akcja dzieje
się w latach trzydziestych w jednym z pensjonatów świderskich. Na potrzeby tej eskapady autorka scenariusza przenosi wydarzenia w realia przedwojennego Wilna. Więcej
informacji na temat tego niezwykłego teatru znajda Państwo
tu: www.facebook.com/Teatr-Stajnia/
Już niedługo wyruszamy na piękną Huculszczyznę! Zamówiliśmy już największy dostępny autokar, a i tak nie wszyscy
chętni się zmieścili. Uczestników wyprawy prosimy o śledzenie swoich maili i sprawne odpowiadanie na wiadomości,
całą społeczność KIK-owską zapraszamy do pierwszego powakacyjnego Informatora na sprawozdanie z naszej wędrówki, a jesienią na wieczór slajdów i wspomnień z tej
kolejnej, kresowej wyprawy. Był już Mińsk, Nieśwież i Baranowicze, dwa lata temu Lwów i Żółkiew, w zeszłym roku wyprawa szlakiem bohaterów Sienkiewicza, w tym roku
Huculszczyzna. Dokąd udamy się w 2018 roku? Czekamy na
propozycje.
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Jak co roku będziemy gościć w Warszawie grupę uczniów
Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w
Mińsku. Nasi białoruscy przyjaciele przyjeżdżają w terminie
12-26 sierpnia br. Wydarzenia z marca pokazały,
że nasza pomoc jest ciągle potrzebna i aktualna. Zachęcamy
wszystkich do włączenia się w przygotowania do przyjazdu.
Wolontariuszy prosimy o zgłaszanie się pod adresem mailowym: sw@kik.waw.pl. Osoby, który chciałyby wesprzeć ten
cel finansowo, prosimy o wpłaty na nasze konto (numer poniżej) z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe – Białoruś”.

Sytuacja na Ukrainie nie ulega zmianie – walki trwają, każdego dnia jakiś żołnierz zostaje ranny lub traci życie, tym samym jakieś dziecko traci rodzica. Dlatego też po sukcesie
marcowych kolonii przygotowujemy już następny – jesienny
przyjazd ukraińskich dzieci, którym wojna zabrała dzieciństwo. Tym razem również prosimy o Państwa wsparcie.
Wpłaty można przekazywać na nasze konto numer:
69 1560 0013 2000 1706 4454 5706, tytuł przelewu:
„Darowizna na cele statutowe – Ukraina”.

Katarzyna Materkowska, sekretarz
Sekcji Wschodnioeuropejskiej
Marek Kielanowski, przewodniczący
Sekcji Wschodnioeuropejskiej
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SEKCJA MAŁŻEŃSKA
Pisząc do nas adhortację „O miłości w rodzinie” papież Franciszek poświęcił aż 75 punktów na omówienie dobrej nowiny
o małżeństwie i rodzinie, czyli o rozwoju, umacnianiu i pogłębianiu miłości. Nie sposób poczytać i porozmawiać o tym
w krótkim czasie, w ciągu paru godzin. A warto!
Szczególnie pięknie i wnikliwie papież przeanalizował Hymn
o miłości św. Pawła. Warto przeczytać sobie go jeszcze raz
wstawiając zamiast słowa „miłość” swoje imię. Można dojść
do ciekawych spostrzeżeń na swój temat.
Zachęcam zatem do wakacyjnej lektury tego dokumentu
w samotności lub w dobrym towarzystwie.
Przed wakacjami spotkamy się jeszcze raz, w czwartek
22 czerwca w KIK-u o godzinie 19.00 i porozmawiamy
o najciekawszych fragmentach rozdziału czwartego adhortacji.
Zapraszam wszystkich chętnych.

Poszliśmy ją wyrazić do lwowskiej katedry wraz królem Janem Kazimierzem, który uroczyście powierzył Polskę opiece
Matki Bożej i ukoronował na Królową Polski.
Po zabawach muzyczno-ruchowych nastąpił czas na słodka
przekąskę oraz roboty ręczne. Z masy solnej dzieci przygotowały serduszka nalepione na kolorowe kartki, a potem
przyozdobione kolorowymi ziarenkami.

Krzysztof Łoskot

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Ostatnie przed wakacjami spotkanie z dziećmi rozpoczęliśmy od wspomnienia uroczystości 100-lecia objawień
w Fatimie i kanonizacji dwójki dzieci: Franciszka i Hiacynty.
Potem przeszliśmy do opowiadania o obronie Jasnej Góry w
czasie potopu szwedzkiego. W inscenizacji posłużyliśmy się
zbudowaną ze stołów i wieszaków na ubrania częstochowską warownią. Mogła tam przejść procesja z krzyżem niesionym przez Ojca Kordeckiego. Ponieważ dzieci było
wyjątkowo mało, musieliśmy wcielać się w role wszystkich
naszych bohaterów inscenizacji po kolei.

Będą ładnym prezentem dla Mam!

Alicja Gronau-Osińska
fot. Bożena Kalwarczyk
SPOTKANIE FORMACYJNE
W maju na spotkaniu formacyjnym poprowadzonym przez
o. Zygmunta Perza dokończyliśmy rozważania Jana Pawła II
na trzecie tysiąclecie. Ich ostatni rozdział to Świadkowie miłości. Budując komunię miłości Kościół objawia się jako sakrament wspierający jedność. Miłość jest sercem Kościoła,
jak mówiła św. Teresa z Lisieux. Duchowość komunii wspiera
się na jedności Trójcy Świętej. To także otwartość na innych,
którzy są członkami ciała mistycznego Kościoła.
To umiejętność wzajemnego noszenia brzemion, odrzucenia
egoizmu. Jedność Kościoła nie oznacza jednolitości, powołania mają różnorodny charakter. Z komunii bierze początek
miłosierdzie, ono jest probierzem miłości względem każdego człowieka. Jak komunia jest powszechna,
tak powszechne są miłość i miłosierdzie. Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów. Duc in altum!
– Wypłyń na głębię! – hasło na początek III tysiąclecia ciągle
brzmi aktualnie.

Alicja Gronau-Osińska

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Toteż po procesji zamienilismy się z armię szwedzką,
która kulami z papieru atakowała klasztor. Gdy to nie dało
rezultatów, Szwedzi sprowadzili kolubrynę. Podczas nocy
dzielny Kmicic-Babinicz cichutko przedarł się z klasztoru do
obozu wroga i zagwoździł armatę, która potem wybuchła.
Ależ była radość polskiej załogi!

Ksiądz profesor Andrzej Perzyński, kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej na UKSW, będzie kaznodzieją na poniedziałkowym nabożeństwie ekumenicznym 5 czerwca
w świątyni ewangelicko-reformowanej przy al. Solidarności
74 (godz. 18). Alleluja!

Jan Turnau
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MAM POMYSŁ
Mamy czerwiec, rozpoczynają się wakacje i lato. Tymczasem
kończymy kolejną edycję konkursu Mam Pomysł.
Wyczerpaliśmy fundusze, które mieliśmy na wsparcie projektów. Dziękujemy za wszystkie nadesłane propozycje projektów. Każdy zrealizowany projekt był dla nas wielką radością.
Zakończyliśmy już następujące projekty: „Zamoyski Festiwal
Teatralny”, „Spotkanie z bohaterem – kpt. Stanisław Jankowski „Agaton””, „Olszynka Grochowska 2017” oraz
„Z kulturą na Tak!”.
Obecnie realizowane są jeszcze 3 projekty. Pierwszy z nich to
„Okno na świat”. W jego ramach uczniowie i absolwenci XVIII
Liceum Ogólnokształcące wydają tomik wierszy. Intencją organizatorów jest promowanie poezji młodych ludzi
i rozpowszechnianie jej.
Trwa także projekt „Warsztaty teatralne”. Zespół projektowy
przygotowuje spektakl teatralny na podstawie książki
C.S. Lewisa „Podział Ostateczny”. Zespół będzie wystawiał
sztukę między innymi w Domu Opieki Społecznej. Przygotowują się pod opieką instruktora, który prowadzi dla nich
warsztaty teatralne.
Prowadzony jest jeszcze projekt „Dzień Mediacji Rówieśniczej”. Jego ideą jest promowanie i popularyzacja mediacji rówieśniczej
wśród
młodzieży
warszawskich
szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Zespół rozpoczął już w ramach projektu działalność Szkolnego Klubu Mediatora w
szkole sióstr Nazaretanek w Warszawie od zorganizowania
Dnia Mediacji Rówieśniczej.
Mamy wrażenie, że wsparte w ramach programu Mam Pomysł projekty ubogaciły przestrzeń Warszawy oraz jej mieszkańców. Każdy projekt był pomysłowy a idee bardzo cenne.
Mamy nadzieję, że udało się nam zmotywować młodzież
do podejmowania inicjatyw oddolnych. Ważne by wykazywać wrażliwość na otaczającą nas rzeczywistość. Wszystkim
zespołom projektowym bardzo raz jeszcze dziękujemy!
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl
www.facebook.com/mampomysl

Jerzy Biderman
Doradca projektowy
mampomysl@kik.waw.pl

Projekt finansuje m. st. Warszawa
w ramach programu
„Aktywna warszawska młodzież”.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI
KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W sali refektarza w klasztorze Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża (FSK) przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie odbyło się
wiosenne spotkanie przedstawicieli Klubów, w którym
uczestniczyli: Jan Koziorowski – przewodniczący Porozumienia Kubów, prezes KIK-u w Inowrocławiu, Zbigniew Mortek –
współprzewodniczący Porozumienia, prezes Klubu w Krakowie, Antoni Winiarski – współprzewodniczący Porozumienia,
przedstawiciel KIK-u w Katowicach, Stanisław Latek, sekretarz Porozumienia, Tadeusz Furgał, wiceprezes KIK-u w Bydgoszczy, Barbara Głąb, członek Zarządu KIK-u w
Częstochowie, Jerzy Czekalski (prezes) i Krzysztof Szczepański, reprezentanci KIK-u w Lubaczowie, Antoni Duda, prezes
KIK-u w Opolu, Przemysław Alexandrowicz, prezes KIK-u w
Poznaniu, Ewaryst Waligórski, przedstawiciel SKK Szczecin,
Ewa Zduńska, reprezentantka KIK-u w Toruniu oraz Joanna
Święcicka i Paweł Broszkowski, prezes i wiceprezes KIK-u
warszawskiego.
Spotkaniu przewodniczył Jan Koziorowski.
Porządek spotkania obejmował następujące punkty:
1. Powitanie oraz modlitwa w związku ze 100-leciem Objawień Fatimskich;
2. Omówienie wydarzeń bieżących w polskim Kościele,
3. Wygłoszenie informacji pt: "Ojcowie
Założyciele Wspólnot Europejskich: Schuman i de Gasperi";
4. Program i sprawy organizacyjne dotyczące listopadowej Pielgrzymki Klubów na Jasną Górę;
5. Udział Klubów w Dniu Papieskim, pracach ORRK
i w innych działaniach;
6. Przegląd inicjatyw podejmowanych przez KIK-i;
7. Pozostałe sprawy bieżące: strona internetowa,
łączność mailowa, inne formy kontaktu.
Spotkanie przebiegło następująco:
1. Po powitaniu zebranych przez przedstawicieli Klubu warszawskiego wspólną modlitwę w rocznicę 100-lecia Objawień Fatimskich poprowadził Antoni Winiarski.
2. Omówienia ważniejszych wydarzeń w polskim Kościele
dokonał Jan Koziorowski. Na początku mówca przypomniał 25-lecie reformy administracyjnej polskiego Kościoła. Dnia 25 marca 1992 r. ogłoszona została papieska
bulla „Totus Tuus Poloniae Populus”, która w zasadniczy
sposób zmieniła oblicze Kościoła w Polsce. Podstawową
ideą tej reformy było „zbliżenie biskupów do wiernych"
drogą znacznego ograniczenia wielkości diecezji, tak aby
jej pasterz był w stanie utrzymywać rzeczywisty kontakt
ze wszystkimi strukturami kościelnymi znajdującymi się
na jej terenie.
Na mocy papieskiej bulli powołanych zostało 13 nowych
diecezji, a 8 dotychczasowych zostało podniesionych do
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rangi archidiecezji. Pociągnęło to za sobą zmiany wielkości i granic wszystkich dotychczasowych jednostek terytorialnych.
W drugiej części wypowiedzi Jan Koziorowski przedstawił
nowy dokument przygotowany przez Radę ds. Społecznych Episkopatu i przyjęty na 375 Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski. Dokument nosi tytuł
„Chrześcijański Kształt Patriotyzmu”. A oto wstęp do tego
dokumentu. „Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce
w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym.
Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji
nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się
wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra. Realnie zatem
wpływa na kształt naszej przyszłości.
Równocześnie możemy jednak dostrzec w naszym kraju
pojawianie się postaw przeciwstawiających się patriotyzmowi. Ich wspólnym podłożem jest egoizm. Może to
być egoizm indywidualny, obojętność na los wspólnoty
narodowej, wyłączna troska o byt swój i swoich najbliższych. Takie ignorowanie bogactwa, które każdy z nas
otrzymał wraz ze wspólnym językiem, rodzimą historią
i kulturą, połączone z obojętnością na losy rodaków,
jest postawą niechrześcijańską. Jest nią także egoizm narodowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie własnej wyższości, zamykający się na inne wspólnoty narodowe oraz
na wspólnotę ogólnoludzką. Patriotyzm bowiem zawsze
musi być postawą otwartą. Jak słusznie pisał nasz wielki
rodak Henryk Sienkiewicz: „hasłem wszystkich patriotów
powinno być: przez ojczyznę do ludzkości”. Mając
na uwadze ów renesans polskiego patriotyzmu, ale także
i realne jego zagrożenia, pasterze Kościoła w Polsce, pragną spojrzeć na te zjawiska z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego”.
Stanisław Latek przypomniał kilka niedawnych ważnych
wypowiedzi hierarchów polskiego Kościoła odnoszących
się do polskich debat publicznych, a w szczególności
fragment listu pasterskiego kardynała Kazimierza Nycza
i homilię Prymasa Wojciecha Polaka w Pakości.
Następnie odbyła się ożywiona dyskusja. Nawiązywano
do dokumentu Episkopatu, ale też wymieniano inne
ważne wydarzenia jakie miały miejsce w diecezjach, z których pochodzą uczestnicy dyskusji.
Wspomniano o kontynuacji dzieła ojca Jana Góry, o inicjatywie Europa Christi, uroczystościach jubileuszowych
z okazji 25-lecia diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Ubolewano, że dokument o patriotyzmie nie był i nie jest
upowszechniany w polskim Kościele, a także nad niedostatkiem rozwijania i upowszechniania katolickiej nauki
społecznej/nauczania społecznego Kościoła.

3. Podczas spotkania S. Latek omówił treść kilku publikacji
o Robercie Schumanie i Alcide de Gasperim. W największym skrócie: zarówno Schuman jak de Gasperi byli politykami przeżywającymi swoje życie i pracę w aktywniej
służbie Chrystusowi, którzy przyczynili się do zapewnienia Europie najdłuższego od wielu wieków czasu pokoju
oraz położyli podwaliny pod tworzenie wspólnoty narodów Europy w czasach, w których tak trudno było o pojednanie.
Po konferencji zorganizowanej przez Radę Europy
w Rzymie w roku 1953 angielski historyk Arnold Toynbee
zanotował, że w dyskusji wyróżniały się dwie osoby:
De Gasperi i Schuman. „Obaj wielcy pionierzy i architekci
jedności europejskiej opowiadali mi o wspólnych doświadczeniach, które pomogły im wyjść poza opłotki narodowe, pozwoliły odkryć szersze horyzonty myślenia
i odczuwania. Stało się dla mnie jasne, że tym, co zbliżało
do siebie De Gasperiego, Schumana, a także Adenauera,
była ich religia. Katolicy po prostu nie mogą koncentrować się tylko na sprawach własnego narodu. De Gasperi
i Schuman mówili także o drugim wspólnym im doświadczeniu, a mianowicie o pochodzeniu z obszarów narodowego
pogranicza,
obszarów
spornych,
na których rodziły się napięcia polityczne i rozgrywały
liczne konflikty...”.
Po wystąpieniu S. Latka rozwinęła się dyskusja na temat
obecnego stanu Unii Europejskiej. Wypowiadano różne
czasem dość odmienne opinie m.in. na temat kształtu
struktur europejskich, stopnia niezbędnej integracji, rodzajów
wartości
spajających
Unię
Europejską.
Paweł Broszkowski powiedział, że choć Unia ma wiele
wad i wymaga na pewno zmian, to jego zdaniem – lepsze
są na pewno tak obśmiewane regulacje dotyczące krzywizny bananów, lepsze mozolne procedury i biurokracja
niż wojny i konflikty. Zaniechanie integracji europejskiej
przez Polskę to scenariusz zabójczy, bo będziemy osuwać
się w stronę totalitaryzmu i dostaniemy się pod wpływy
coraz bardziej agresywnej Rosji. W dyskusji padła propozycja, aby jeden z referatów podczas spotkania pielgrzymkowego poświęcony był właśnie wizji Europy.
4. Jan Koziorowski potwierdził wcześniej już znaną informację o tym, że Prymas Polski abp. Wojciech Polak zamierza
uczestniczyć w XXXVII Pielgrzymce KIK-ów, która odbędzie się 18 listopada. Prymas będzie głównym celebransem Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki
Bożej i wygłosi wykład. Szczegóły ustalone zostaną we
wrześniu. Drugi wykład, jak już wyżej podano, miałby tytuł: „Wizja Europy według Ojców Założycieli Wspólnot
Europejskich”. Sekretarz Porozumienia podejmie starania
o znalezienie odpowiedniego prelegenta, którym powinna być osoba świecka. Rozważania Drogi Krzyżowej
przygotuje KIK warszawski.
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5. Sekretarz Porozumienia przypomniał o udziale Klubów
w ostatnim Dniu Papieskim. Niektórzy uczestnicy spotkania (J. Czekalski) poinformowali o obchodach DP
w swoich Klubach. W tym roku Dzień Papieski obchodzony będzie 8 października. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego: „Idźmy naprzód z nadzieją”. S. Latek apelował
do przedstawicieli Klubów o czynne włączanie się w obchody Dnia Papieskiego i udział w zbiórce pieniężnej
na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Porozumienie Klubów reprezentowane jest w Ogólnopolskiej
Radzie Ruchów Katolickich. Rada dział bardzo regularnie,
organizując spotkania tematyczne z udziałem przedstawicieli poszczególnych ruchów. Tytuł tematu ostatniego
spotkania brzmiał: „Praca miejscem zjednoczenia z Bogiem”. Wśród osób, które przedstawiały świadectwa spotkania Boga w swojej pracy był Antoni Winiarski.
Tekst jego
wystąpienia
opublikowany
został
w numerze 85. Serwisu ORRK.

- ursynowski chór "Iuvenis" Fundacji Kultury Scenemus
- dziecięcy chór gospelowy "Akademia Gospel Dla Dzieci",
- chór Castitudo z parafii św. Tomasza Apostoła
- oraz chór kameralny „Ars Cantata"

6. Wszyscy uczestnicy złożyli krótkie informacje o aktualnej
lub planowanej działalności swoich stowarzyszeń. W Toruniu nowym prezesem KIK-u został dr Michał Białkowski.
KIK w Krakowie przygotowuje się do jubileuszu 60-lecia.
KIK w Warszawie intensywnie rozwija działalność prorodzinną rozszerzając liczbę grup Sekcji Rodzin. Sukcesem
Klubu jest całkowita spłata kredytu zaciągniętego na zakup siedziby KIK-u. Sekretarz Porozumienia odczytał list
Zarządu Klubu w Płocku informujący szczegółowo o działaniach tego KIK-u podejmowanych w Roku Miłosierdzia.
Niektóre Kluby przeżywają trudności spowodowane starzeniem się członków.
7. Kontakty między Klubami odbywają się obecnie głównie
drogą mailową. Na liście adresowej/mailowej znajdują się
obecnie 43 KIK-i. Około dziesięciu korzysta jedynie
z poczty tradycyjnej, ale działalność tych stowarzyszeń
jest chyba symboliczna. Niestety, także niektóre Kluby
z listy mailowej właściwie nie przejawiają działalności
i nie uczestniczą w spotkaniach klubowych. Dotyczy to
na przykład KIK-u w Siedlcach.
Sekretarz zapowiedział ewentualne spotkanie kierownictwa Porozumienia jesienią. Celem takiego spotkania byłoby doprecyzowanie programu XXXVII Pielgrzymki.

Stanisław Latek,
Warszawa, 18.05.2017

CHÓR „ARS CANTATA”
W sobotnie popołudnie 3 czerwca w ursynowskim kościele
św. Tomasza Apostoła (ul. Dereniowa 12) odbędzie się
wspólny koncert ursynowskich chórów w ramach V edycji
Ursynowskiego Święta Muzyki Chóralnej. W koncercie wystąpią:
- zespół wokalny "Ars Chori"

Organizatorem koncertu jest Klub Inteligencji Katolickiej we
współpracy z parafią św. Tomasza Apostoła. Koncert jest
współfinansowany przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawa.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Zarząd Chóru „Ars Cantata”

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY.
JAKIEGO PATRIOTYZMU
POWINNIŚMY SIĘ UCZYĆ
Badania opinii społecznej przeprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy pokazują wzrost nastrojów nacjonalistycznych
i wrogich „obcym”. Zresztą nie trzeba badań, żeby dostrzec
przyzwolenie na niechęć a wręcz nienawiść do tych, którzy
odróżniają się wyglądem, obyczajem, religią, rasą od „prawdziwych Polaków”. Dlatego z ogromną radością
i szacunkiem przyjmujemy głos Episkopatu zatwierdzony na
375. zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
Przyjęty dokument nosi tytuł „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, wskazuje on na istotę patriotyzmu i zgodnie
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z nauczaniem św. Jana Pawła II mówi o nacjonalizmie jako
zagrożeniu i przeciwieństwie chrześcijańskiego stosunku do
Ojczyzny. Dokument dostępny jest na stronie www.episkopat.pl.
Jesteśmy przekonani, że wszystkim potrzebny jest głęboki
namysł nad tym, czym jest Ojczyzna, jaką rolę odgrywa patriotyzm w naszym życiu i jaką odpowiedzialność za naszych
rodaków ponosimy, niezależnie od ich poglądów, wyborów
i stosunku do nas. Mamy nadzieję, że ta tematyka będzie
nam jeszcze towarzyszyć na spotkaniach po wakacjach, ale
już teraz zapraszam na czerwcowe spotkanie poświęcone
tym
zagadnieniom.
W
dyskusji
pod
tytułem
„Kto ty jesteś? Polak mały. Jakiego patriotyzmu powinniśmy się uczyć” wezmą udział: ks. dr Piotr Burgoński –
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, prof. Andrzej
Friszke – Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, redaktor WIĘZI, dr Paweł Kowal – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Energia dla
Europy i red. Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ.
Wtorek, 20 czerwca, godz. 18.00 w siedzibie Klubu.
Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

Prezydium Zarządu KIK

ODWAGA I POJEDNANIE. PRZESŁANIE
KRZYŻOWEJ DLA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY
Krzyżowa Forum oraz Sekcja PolskoNiemiecka Warszawskiego KIK zapraszają na wykład dr Roberta Żurka „Odwaga i pojednanie. Przesłanie Krzyżowej
dla współczesnej Europy”.
W dobie europejskiego kryzysu, gdy zagrożone są najważniejsze wartości, gdy pojednanie i wspólnota przestają być
oczywiste, trzeba przypomnieć spuściznę Krzyżowej. W miejscowości na Dolnym Śląsku rozegrały się ważne wydarzenia
w historii Niemców i Polaków. Tu w czasie drugiej wojny
światowej spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna
„Krąg z Krzyżowej”, tu w 1989 r. miała miejsce msza pojednania z udziałem kanclerza Hemluta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego, tu społeczeństwo obywatelskie
stworzyło unikatowe miejsce spotkania i dialogu. Historia i
teraźniejszość Krzyżowej mogą dostarczać Polsce, Niemcom
i Europie ważnych inspiracji. Zwłaszcza w obliczu obecnych
wyzwań w Europie i troski o przyszłość naszego kontynentu...
Dr Robert Żurek - jest absolwentem historii i teologii katolickiej na Freie Universität w Berlinie. W 2003 obronił pracę
doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim kościołem ewangelickim i katolickim w latach 19451956. Był też zastępcą dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Dyrektor Wrocławskiego Oddziału IPN

(2013-2016). Dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (od 2016). Do jego
głównych zainteresowań należą stosunki polsko-niemieckie
po 1945 roku oraz relacje państwo-kościół w Polsce i Niemczech. Zapraszamy na spotkanie!

Sekcja Polsko-Niemiecka

„ZAPYTAJ FIZYKA”
W piątek 9 czerwca o godz. 18:00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03)
dr Krzysztof Ziołkowski wygłosi wykład zatytułowany
,,Komety – czym są i jak się je dziś bada. Misje Stardust,
Deep Impact, Rosetta’’.
Jest to kolejne wydarzenie z serii wykładów popularnonaukowych "Zapytaj fizyka" wygłaszanych przez znamienitych
naukowców i popularyzatorów nauki.
Dr Krzysztof Ziołkowski jest astronomem, specjalistą w dziedzinie badań ruchów komet i planetoid oraz dynamiki
Układu Słonecznego. Ukończył astronomię na Uniwersytecie
Warszawskim, a doktorat uzyskał na Uniwersytecie we Wrocławiu w 1968 r. Pracował w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Maszyn Matematycznych
w Warszawie, a następnie w Centrum Badań Kosmicznych
PAN od momentu jego powstania w 1977 r. Był też wykładowcą astronomii, m.in. na Politechnice Warszawskiej.
Zainteresowania naukowe Krzysztofa Ziołkowskiego koncentrują się na wyznaczaniu orbit komet i planetoid,
a w szczególności poszukiwaniu i analizowaniu różnych subtelnych efektów w ruchach tych ciał niebieskich; zajmował
się także przetwarzaniem danych z eksperymentów satelitarnych.
Krzysztof Ziołkowski ma różnorodne osiągnięcia w popularyzacji nauki. W latach 1965-1997 był sekretarzem redakcji,
a następnie redaktorem naczelnym miesięcznika astronomicznego „Urania”. Jest autorem kilku książek, m.in.: „Bliżej
komety Halleya”, „Zderzenie komety z Jowiszem”, „Zdziwienia – Wszechświat ludzi o długich oczach”, wydanej w 2017
r. „Poza Ziemię… historia lotów międzyplanetarnych”.
W 1989 r. został laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego i medalu im. Włodzimierza Zonna za upowszechnianie wiedzy o Wszechświecie.
Krzysztof Ziołkowski należy do różnych krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych. M.in. jest członkiem
Międzynarodowej Unii Astronomicznej, w latach 1969-1987
był członkiem władz Międzynarodowej Unii Miłośników
Astronomii. Pełnił różne funkcje w Polskim Towarzystwie
Astronomicznym oraz Polskim Towarzystwie Miłośników
Astronomii. Jest też długoletnim członkiem i działaczem –
a obecnie wiceprezesem – warszawskiego Klubu Inteligencji
Katolickiej.

Agata Meissner

Wysokość składek
CZŁONKOWIE UCZESTNICY:

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:

Wpłata na cały rok:

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

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

Wpłata na cały rok:

10 zł - Składka miesięczna

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

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

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

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

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

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.

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

