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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Właśnie minęło czterdzieści lat od ważnej debaty:
„Chrześcijanie wobec praw człowieka”, która dotykała
spraw bezpośrednio związanych z godnością człowieka. Z tej okazji podczas I Kongresu Praw Obywatelskich odbędzie się sesja, w czasie której będziemy
szukać odpowiedzi na pytanie: jakie zmiany w rozumieniu praw człowieka zaszły w ciągu tych czterech
dekad w Kościele i naszym społeczeństwie?
W grudniu będziemy też świętować dziesiątą rocznicę
pojawienia się magazynu KONTAKT, redagowanego
przez grupę naszych młodych członków. Pismo to
stawia ważne pytania dotyczące życia społecznego
i spraw związanych z wiarą. Autorzy proponując odpowiedzi, zachęcają jednocześnie do dyskusji i rozważań, które prowadzić powinny do lepszego
rozumienia problemów i do poszukiwania sposobów
ich rozwiązania. Debata, w której próbujemy zamknąć
w słowach naszą wiarę, nasz stosunek do ludzi
i do Kościoła, przyczynia się do lepszego zrozumienia
własnych poglądów i wiary. Rolą inteligencji katolickiej było zawsze szukanie głębokiego rozumienia
wiary i wypływającego z niej działania na rzecz dobra
wspólnego. Życzmy więc serdecznie KONTAKT-owi
stu lat mądrej i odpowiedzialnej działalności.
I jeszcze jedna grudniowa okazja do radości: dziewięćdziesiąte urodziny Andrzeja Wielowieyskiego,
jednego z naszych najstarszych członków, strażnika
właściwego kursu KIK-owskiego statku, żeglarza
i mędrca, a również ojca, dziadka i pradziadka wielu
naszych członków. Życzmy Andrzejowi radości i satysfakcji z tego wszystkiego co zasiał i co wspaniale
owocuje.
O tym, co jednak najważniejsze w grudniu (i nie tylko)
przeczytacie Państwo w życzeniach na 2 stronie Informatora.

Joanna Święcicka
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CHRZEŚCIJANIE WOBEC PRAW
CZŁOWIEKA – 40 LAT PÓŹNIEJ
Debata panelowa w ramach I Kongresu Praw Obywatelskich organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich
9 grudnia, godz. 10.00, ul. Anielewicza 6, Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN.
Więcej informacji na s. 10

KONTAKT NA TAPECIE
Dyskusja i warsztaty z okazji dziesięciolecia Magazynu
Kontakt.
12 grudnia, godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.

UCIECZKA Z BIEDY
Escape room: wystawa o barierach na jakie natrafiają
osoby ubogie w Polsce.
10-19 grudnia, godz. 16-19 (pon.-pt.) i 11-17 (sob.-niedz.),
wejście co godzinę, ul. Jazdów 10/6
Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
głosi bp Michał Janocha
17-18-19 grudnia, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11.
W niedzielę Msze święte z naukami rekolekcyjnymi
o godz. 9.30, 11.00 i 17.30. W poniedziałek i wtorek Msza
święta z homilią o godz. 18.30, po Mszy konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu.

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Pasterka w kościele św. Marcina
24 grudnia, g. 24.00, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

OPŁATEK KLUBOWY
z udziałem ks. Kard. Kazimierza Nycza
7 stycznia, g. 17.30 Msza święta w kościele św. Marcina,
ul. Piwna 9/11, o g. 18.30 spotkanie opłatkowe w Domu Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19
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Szanowni Państwo, Członkowie Klubu, Przyjaciele!
Już niebawem będziemy cieszyć się ze wspólnego odkrywania Boga, który przychodzi do nas
w postaci bezbronnego dziecka. W ten sposób Bóg chce pouczyć nas o godności każdego człowieka, który jest bratem Jego ukochanego Syna.
Życząc sobie nawzajem spokojnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
pamiętajmy o tych braciach naszych najmniejszych, którym winniśmy usłużyć. Przygotowując
się do przyjęcia Dzieciątka Jezus czuwajmy i nie zwlekajmy z uczynkami miłosierdzia,
bo nie wiemy kiedy Pan przyjdzie. Bądźmy w tym szczególnym czasie świadkami Ducha,
który umacnia miłość wobec wszystkich.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej

POZOSTAŁE SPOTKANIA
04.12. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godzina 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Unii Lubelskiej

03.12. ŚRODA

GIEŁDA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

godzina 12.30

Zaprasza Sekcja Rodzin, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A

09.12. SOBOTA

DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH

godzina 9.45

Zaprasza Sekcja Rodzin, Kaplica w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach

09.12. SOBOTA

CHRZEŚCIJANIE WOBEC PRAW CZŁOWIEKA – 40 LAT PÓŹNIEJ

godzina 10.00

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6

17.12. NIEDZIELA

SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK

31.12 NIEDZIELA

godz. 17.30 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE ŚW. MARCINA NA ZAKOŃCZENIE ROKU
godz. 18.30-24.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
godz. 24.00 MSZA ŚWIĘTA O POKÓJ NA ŚWIECIE
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

ostatni dzień roku

PRZERWA ŚWIĄTECZNA:
Klub będzie nieczynny w dniach: 20 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.

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, PIĄTEK 10.00-15.00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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WOLNE SĄDY – WOLNE WYBORY
– WOLNA POLSKA
Oświadczenie organizacji pozarządowych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w sprawie prezydenckich propozycji zmian ustaw dotyczących Sądu
Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.
Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wyrażamy stanowczy protest przeciwko przygotowywanym
zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa
i Sądzie Najwyższym. Protestujemy również przeciwko
sposobowi prac nad tymi propozycjami. Reprezentujemy
bardzo różne środowiska, ale łączy nas sprzeciw wobec
nadużywania władzy przez obecną większość parlamentarną, która nie mając mandatu do zmiany Konstytucji
próbuje dokonać tego za pomocą zwykłych ustaw.
Chcemy wspólnie zwrócić uwagę na trzy kwestie związane z wymienionymi projektami.
Po pierwsze, wszystkie dotychczas proponowane rozwiązania przerywają kadencję obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, a wybór nowych sędziów do KRS powierzają politykom. Takie rozwiązanie jest rażąco sprzeczne z Konstytucją. Zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 2 w związku z art.
10 Konstytucji RP, sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa mogą być wybierani przez sędziów, a nie przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Propozycje
„podzielenia się” sędziowskimi miejscami w KRS pomiędzy partiami są tak samo niezgodne z prawem, jak przejęcie tych miejsc przez jedno tylko ugrupowanie.
To oznacza złamanie prawa. Przypominamy, że głównym
zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest stanie na
straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – czyli
m.in. ochrona sądów przed wpływami polityków. To zadanie będzie niemożliwe, jeśli to Sejm będzie decydował
o wyborze sędziów do KRS.
Po drugie, pojawiające się propozycje stanowią zagrożenie dla demokratycznych wyborów w Polsce, bowiem
oprócz niezgodnych z Konstytucją przerwania kadencji
I Prezes Sądu Najwyższego oraz przymusowego przeniesienia wielu sędziów w stan spoczynku, od nowa, właśnie
przez polityków, miałaby zostać wybrana izba Sądu Najwyższego stwierdzająca ważność wyborów. Oznacza to,
że każdy wynik głosowania będzie mógł zostać zakwestionowany przez zależny politycznie sąd.
Po trzecie, z wielkim żalem i rozczarowaniem zauważamy,
że projekty przygotowane przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę zostały narzucone społeczeństwu. Nie poddano ich konsultacjom społecznym. Stało się tak mimo,
że po lipcowych demonstracjach Pan Prezydent musiał
zdawać sobie sprawę jak wielkie znaczenie ma niezależność sądów dla wszystkich obywateli. Informacje o toczących się zakulisowych rozmowach Pana Prezydenta
z przedstawicielami PiS i ich efektach opinia publiczna
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mogła czerpać właściwie wyłącznie z tzw. „przecieków”
medialnych. Tajemnicą pozostaje kto nad tymi ustawami
pracował, jakie szczegółowe warianty były rozważane i co
ostatecznie zostało ustalone. Taki sposób prowadzenia
prac nie ma nic wspólnego z przejrzystością stanowienia
prawa. To szczególnie groźne w przypadku ustaw
o ogromnym znaczeniu dla każdego obywatela, jakimi są
ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym. Te ustawy dotyczą
praw każdego z nas – obywateli Rzeczypospolitej. Dlatego żądamy konsultacji i wysłuchania publicznego zanim prace nad tymi projektami w ogóle rozpoczną się
w Sejmie.
Pragniemy podkreślić, że wprowadzenie powyższych
zmian spowoduje, że Polska definitywnie przestanie
być demokratycznym państwem prawa. Jeśli zabraknie
niezależnych sądów powszechnych, to nic nie stanie na
przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości, ograniczone zostały prawa i wolności
obywatelskie zapisane w Konstytucji.
Mamy świadomość różnych niedostatków wymiaru sprawiedliwości i pomysły jak te niedostatki zmienić, jednak
chcemy podkreślić, że wszystkie dotychczasowe propozycje Pana Prezydenta nie rozwiązują żadnej proceduralnej ani merytorycznej bolączki polskiego sądownictwa.
Wręcz przeciwnie. Grożą całkowitym rozchwianiem wymiaru sprawiedliwości oraz izolacją Polski w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej.
Dlatego wzywamy do natychmiastowego wstrzymania prac parlamentarnych nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym i żądamy rozpoczęcia szerokich
konsultacji społecznych w tej sprawie.
Gdyby ustawy zostały przeprowadzone przez Sejm
i Senat domagamy się dwóch wet od Prezydenta. Nie
oddamy niezależności sądownictwa, wolnych wyborów i demokratycznego państwa prawa!
Oświadczenie podpisały następujące organizacje pozarządowe i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego:

#WolneSądy, Akcja Demokracja, Amnesty International Polska, Fundacja „Autonomia”, Fundacja Batorego, Fundacja
Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. prof. Bronisława Geremka, Fundacja „Panoptykon”, Greenpeace Polska,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Komitet
Obrony Demokracji, #Kultura Niepodległa, „Łańcuch Świateł” Poznań, Obywatele RP, „Odnowa”, Polskie Towarzystwo
Prawa Antydyskryminacyjnego, Projekt:Polska, „Stocznia”,
Stowarzyszenie im. profesora Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”,
„Strajk Kobiet”, Zielony Instytut, Młodzi2017, Fundacja
Otwarty Dialog.
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LIST DO POSŁANEK I POSŁÓW RP
22 listopada 2017 r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej
wystosował list do posłów Sejmu VIII kadencji. List został
zaadresowany i wysłany do wszystkich posłanek i posłów
imiennie.
Warszawa, 22 listopada 2017 r.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie
wykonywać obowiązki wobec Narodu,
strzec suwerenności i interesów Państwa,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny
i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
Tekst ślubowania poselskiego, art. 104 ust. 2 Konstytucji RP

Szanowny Panie Pośle!
Jako obywatele zwracamy się do Pana, posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciela Narodu, i apelujemy o dochowanie wierności ślubowaniu poselskiemu
oraz o zachowanie suwerennej i godnej postawy w czasie
debaty i ewentualnych głosowań nad projektami ustaw,
których skutkiem byłaby pozakonstytucyjna, trwała
zmiana ustroju Państwa.
Wszelkie dostępne publicznie dokumenty i informacje
dotyczace projektowanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa wskazują na dążenie władzy ustawodawczej i wykonawczej do przejęcia
kontroli nad władzą sądowniczą w Polsce. Dążenie takie
jest niezgodne z zasadą podziału i równowagi władz, zawartą w art. 10 naszej Konstytucji, oraz z zasadą niezależności i odrębności władzy sądowniczej od innych władz,
wyrażoną przez art. 173 Konstytucji.
Oczekujemy od Pana poszanowania powyższych zasad,
stanowiących fundament demokratycznego państwa
prawa, jednoznacznie zapisanych w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której ślubował Pan
przestrzegać.
Z należnymi wyrazami szacunku,

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

37. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA
KIK-ÓW NA JASNĄ GÓRĘ
„Modlitwa jest darem i łaską. Nie jest wytworem naszych
tęsknot i pragnień. Nie jest projekcją naszych własnych
oczekiwań. Nie jest rezultatem jakichś ułomnych kalkulacji” – mówił abp Wojciech Polak, Prymas Polski, który
w sobotę, 18 listopada przewodniczył Mszy świętej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze z racji 37. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej
do narodowego sanktuarium.

Mszę św. z Prymasem Polski koncelebrowali kapelani KIKów. W pielgrzymce wzięło udział około 250 członków
Klubów z całej Polski.
Rozpoczynając Mszę świętą abp Wojciech Polak podkreślił, że „modlitwa to szkoła nadziei”. „W dzisiejszym świecie musimy być misjonarzami nadziei, a nie prorokami
nieszczęść” – mówił abp Polak. Nawiązując do Ewangelii
o wdowie naprzykrzającej się sędziemu Prymas powiedział w homilii: „Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas zatem
do wytrwałości w modlitwie. Łamie przy tym pewne stereotypy. Przypomina, że często z modlitwą związany jest
trud i zmagania. Wszyscy mamy przecież w naszym życiu
chwile zmęczenia i zniechęcenia, zwłaszcza kiedy nasza
modlitwa wydaje się nieskuteczna. To doświadczenie
podpowiada nam jednak, że modlitwa jest nade wszystko
darem i łaską” – kontynuował abp Polak i podkreślił
za papieżem Franciszkiem, że „spotkanie z Panem jest
zawsze spotkaniem żywym, nie jest spotkaniem muzealnym. Jest spotkaniem żywym. On jest z nami i dla nas”.
„Pielgrzymka na Jasną Górę jest zawsze szansą na to, by
jeszcze raz odnaleźć siebie przed Panem. Jest okazją, by
przed Maryją i wraz z Nią otwierać się w modlitwie na ten
szczególny dialog z Bogiem” – dodał abp Polak. Na zakończenie abp Polak podkreślił, że „jasnogórska pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej jest więc
niewątpliwie kolejnym zaproszeniem nas wszystkich, Drodzy Siostry i Bracia, na drogę ufnej i wytrwałej modlitwy”.
I dodał: „właśnie tego oczekuje od nas Bóg, byśmy nie
ukrywali się w jakiejś prywatnej przestrzeni, ale przemieniali nasze życie i nasze wzajemne relacje mocą tej wiary,
której On jest niewyczerpanym źródłem. On sam oczekuje
od nas cierpliwości, wiary i nadziei. Oczekuje naszej stałości w wysiłkach i być może nawet tego wdowiego
ewangelicznego naprzykrzania się, wciąż ze świadomością, że także my jesteśmy przecież odpowiedzialni, aby
i w naszą ludzką społeczność, w naszą dzisiejszą trudną
sytuację społeczną wprowadzać światło Jezusowej Ewangelii, dając nam wszystkim ewangeliczne kryteria dla naszego wspólnego życia”.
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Po Mszy świętej uczestnicy pielgrzymki pod pomnikiem
kard. Stefana Wyszyńskiego złożyli kwiaty i pomodlili się
o beatyfikację sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia.

Ireny Makowicz, pierwszego prezesa częstochowskiego
KIK-u. Mszy świętej przewodniczył ówczesny ordynariusz
diecezji częstochowskiej bp Stefan Bareła.

Następnie w Kaplicy różańcowej odbyły się wykłady.
Ksiądz infułat Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, mówiąc o koncepcji ideowej Ruchu
„Europa Christi” zaznaczył, że „Europie trzeba powiedzieć:
Chrystus albo nic”. Ks. Skubiś wskazał również na konieczność odnowionej politologii chrześcijańskiej. „Gubi
nas chrześcijańska i katolicka opieszałość – mówił
ks. Skubiś. „Niestety Europa bardzo świadomie chce zapomnieć o swoich korzeniach. A kultura Europy to myśl
grecka, prawo rzymskie i Ewangelia. Piękno katedr i literatura to także legitymacja Europy. Sama Europa to kultura Ewangelii, kultura krzyża” – mówił moderator Ruchu
„Europa Christi”.

Po zakończeniu Pielgrzymki odbyło się spotkanie Prezesów i innych przedstawicieli Zarządów Klubów. W porządku spotkania znajdowały się sprawy następujące:
omówienie bieżących wydarzeń w Kościele, krótkie sprawozdanie z działalności Rady Porozumienia i jej kierownictwa w ostatniej kadencji, ocena obecnego modelu
funkcjonowania Porozumienia Klubów, Wybory składu
kierownictwa, czyli zespołu koordynującego działalność
Porozumienia, ustalenie kalendarza spotkań i wydarzeń
klubowych na najbliższy rok, sprawy różne i komunikaty
przedstawicieli Klubów.

Natomiast bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej mówiąc o „maryjnej szkole
wiary oraz prawdziwej i mądrej pobożności maryjnej
w naszym życiu” podkreślił, że „Europa jest też maryjna”.
Bp Przybylski przypomniał, że św. Teresa od Dzieciątka
Jezus tuż przed śmiercią, kiedy była bardzo cierpiąca
przeżywała także ciemną noc wiary i wówczas modliła się
do Matki Bożej. Święta modliła się: „Matko Boża nam ludziom wydaje się, że wszystko dla Ciebie było takie łatwe.
Maryjo jesteś Matką moich trudności, moich zmagań.
Matko Boża Ty jesteś Matką wszystkich moich ciemnych
nocy”. Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej
wskazał na przykład św. Jana Pawła II. „U św. Jana Pawła
II ludowa i tradycyjna pobożność spotkała się z głębią
teologii św. Ludwika Marii Grignion de Montfort” – mówił
bp Przybylski i za św. Ludwikiem Maria Grignion de Montfort przypomniał, że ten teolog wylicza 7 rodzajów fałszywych czcicieli Matki Bożej: krytykanci, skrupulatni,
powierzchowni, zuchwali, niestali, obłudni (interesowni)
i samolubni. „Dlaczego tak ważny jest kult maryjny?” –
pytał biskup i wskazał za św. Janem Pawłem II, że „Maryja
jest najpewniejszą drogą do Jezusa i drogą Jezusa do
nas”. „Kocham Maryję, bo Bóg Ją kocha. Kocham Maryję,
bo jest kobietą, niewiastą. Bóg przyszedł przez kobietę,
żeby zbawić ludzi. Bo Maryja jest Dziewicą. A dziewictwo
to czystość. Nasze czasy są zaatakowane brakiem czystości. Dlatego Maryja jest nam potrzebna” – mówił bp Przybylski i dodał: „Kocham Maryję, bo jest Matką”.
Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich, którą prowadzili członkowie KIK-u z Katowic.
I Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę odbyła się 14 czerwca 1981 r. z inicjatywy ks. dr Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego
tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz członka – założyciela i pierwszego kapelana częstochowskiego KIK-u oraz

Podczas spotkania Prezesi wybrali sekretarza oraz kierownictwo Porozumienia, czyli trzech współprzewodniczących. Sekretarzem został dr Michał Białkowski, prezes
KIK-u w Toruniu, natomiast przewodniczącymi: Jan Koziorowski (KIK Inowrocław), Stanisław Latek (KIK Warszawa) i Antoni Winiarski (KIK Katowice).

Na podstawie opracowania ks. Mariusza Frukacza (Tygodnik „Niedziela”) i własnych notatek przygotował
Stanisław Latek
Szanowni Państwo, Drogi Staszku!
Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania
naszemu koledze Stanisławowi Latkowi, który po 37 latach
sekretarzowania Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce ustąpił na rzecz przedstawiciela młodszej generacji. Michałowi Białkowskiemu serdecznie gratulujemy
wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz Porozumienia Klubów.
Staszek był jednym z twórców Porozumienia, a potem jedną
z jego głównych sił napędowych. Nie jest tajemnicą, że rodzina polskich KIK-ów reprezentuje spektrum rozmaitych wizji zarówno Kościoła, jak i państwa. Jest również zasługą
Staszka, że przez te wszystkie lata udało się nam zachować
jedność i współpracę.
Na Sekretarzu spoczywały liczne obowiązki obejmujące m.in.
organizację corocznych pielgrzymek Klubów na Jasną Górę
oraz spotkań prezesów – z całym wachlarzem towarzyszących tym wydarzeniom spraw.
Z zadowoleniem trzeba powiedzieć, że w tym gronie nie żegnamy się ze Staszkiem. Został wybrany na jednego z trzech
współprzewodniczących Porozumienia Klubów, co jest dobrą wiadomością dla całego naszego ruchu.
Staszku! Życzymy Ci dalszej owocnej pracy na rzecz
wspólnego dobra.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej
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SEKCJA RODZIN
W Sekcji Rodzin jesienią dużo się dzieje. Nasze grupy spotykają się co 2-3 tygodnie: wyjeżdżają na wycieczki do podwarszawskich lasów, bawią się w miejskich parkach,
uczestniczą w warsztatach teatralnych. Niektóre grupy zaplanowały weekendowe wyjazdy do większych lub mniejszych miast: Kairosi zwiedzali Gdańsk, Pigmeje byli
w Toruniu.
Większość grup organizuje w tym roku wyjazdy zimowe
w okresie poświątecznym, ponieważ termin ferii szkolnych
uniemożliwia studiującym wychowawcom wyjazd w ferie.
Część grup znalazła już miejsca na krótsze, sylwestrowe wyjazdy, część nadal szuka.
Bardzo cieszymy się z podejmowanych przez niektóre grupy
regularnych działań, których celem jest otworzenie się
na inne środowiska i kultury. Masajowie spotykają się
z grupą czeczeńskich dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców na
Targówku. Marek Cywiński: Naszym celem jest stworzenie

długotrwałej relacji przez wspólne aktywności: gry planszowe, wyjście na lodowisko, grę w piłkę nożną itp. Poza tym
dzięki spotkaniom obie strony mogą lepiej nawzajem poznać swoje kultury, np. dzieci z ośrodka zaprezentują nam
czeczeński taniec, my z kolei planujemy pokazać im ciekawe
miejsca w Warszawie.
Ze społecznością czeczeńską w Warszawie spotykają się
także Hunzowie. Relacjonuje Janek Mróz: Z Hunzami w tym

roku zorganizowaliśmy dwa razy warsztaty kulinarne z grupą
mam i dzieci z Czeczenii. Hunzowie na biwaku nauczyli się
gotowania pięciu potraw kuchni polskiej. W czerwcu zorganizowaliśmy wspólne polsko-czeczeńskie spotkanie w „Składzie Bananów” (za darmo!), w czasie którego ugotowaliśmy
z nimi te dania i wspólnie z naszymi i ich rodzinami zjedliśmy
– prawie 80 osób! W październiku Czeczeni zrewanżowali się
tym samym – były manty z mięsem, sałatka z buraków i ciasta.
Grupa Kairosów (rodzice i dzieci) zaangażowała się w regularną pomoc pani poruszającej się na wózku: wożą ją na niedzielną Mszę świętą, na zakupy i spotkania w bibliotece,
pomagają w codziennym funkcjonowaniu.
Jak co roku, będziemy przygotowywać świąteczne paczki dla
świętomarcińskich niewidomych. Zachęcamy wszystkich
do pomocy. Szczegóły zostaną wysłane mailem na początku
grudnia.
W tym semestrze kontynuujemy zainicjowany w zeszłym
roku przez Hanię Marchel i Rafała Świeżaka cykl spotkań dla
rodziców oraz kadr nastoletnich dzieci zatytułowany „Żyć
i przetrwać z nastolatkiem”. .Spotkania odbywają się w naszej siedzibie na Freta, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem: pojawia się ok. 30-50 rodziców, uczestnicy zadają
wiele pytań. 19 października odbyło się spotkanie dotyczące
spraw wiary: Przekazać wiarę nastolatkowi – rodzic jako

pierwszy wychowawca, świadek i apostoł. Prelegentką była
dr Monika Waluś, doktor teologii, wykładająca na wielu
uczelniach, w zgromadzeniach zakonnych i parafiach. Kolejne spotkanie, które 22 listopada poprowadzi Piotr Rycielski, doktor psychologii, autor i współautor badań naukowych
i publikacji z zakresu psychologii edukacji, zatytułowane
było Nastolatki – rozwój i wychowanie, w świetle badań nad

klimatem szkoły, rozwojem moralnym i seksualnym oraz doświadczaniem przemocy w środowisku szkolnym.
Anna Sikorska
DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH
W sobotę 9 grudnia zapraszamy na Dzień Skupienia w Laskach, czyli krótkie adwentowe rekolekcje w gronie naszej
Klubowej wspólnoty. W rozważaniu Słowa Bożego pomoże
nam jak zwykle nasz kapelan ksiądz Andrzej Gałka.
Spotykamy się przed kaplicą na terenie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach o godzinie 9.45, zaś zakończenie przewidziane jest ok godz. 14.15. Uwaga – w odróżnieniu od lat
ubiegłych w trakcie dnia skupienia nie będzie wspólnego
obiadu, natomiast Dzień Skupienia skończymy wcześniej niż
zwykle.
Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich – starszych
i młodszych, zwłaszcza rodziców grup Sekcji Rodzin oraz kadry naszych grup i starszą młodzież.
GIEŁDA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO
Zima i ferie już niebawem. Szykując się do obozów zimowych
i wyjazdów rodzinnych, zapraszamy na organizowaną przez
Sekcję Rodzin giełdę narciarską. Będzie można kupić, sprzedać, wymienić lub oddać sprzęt narciarski. Liczymy na udane
intratne transakcje handlowe, ale również na niskobudżetową wymianę sprzętu.
Giełda odbędzie się w niedzielę 3 grudnia w godzinach
12.30-15.30 w siedzibie KIK-u na Freta.
W trakcie giełdy będzie można wesprzeć też fundusz Sekcji
Rodzin, z którego dofinansowane zostaną obozy zimowe organizowane przez Sekcję.

W imieniu Sekcji Rodzin Jacek Nowak, Maciej Siciarek

DRUM BUN
9 listopada odbył się Walbun, czyli walne zebranie sekcji licealno-studenckiej Drum Bun. Podczas spotkania podsumowaliśmy bogaty w program rok pracy, przyjęliśmy zasady
działalności, przedstawiliśmy propozycje nowych cyklicznych spotkań oraz wybraliśmy zarząd na rok 2018. Dziękujemy Zofii Zecie Andrzejewskiej, Marysi Łoskot, Jerzemu
Traczyńskiemu i Szymonowi Święckiemu, czyli Roburowi
2017 za ogrom pracy jaki włożyli w działanie sekcji przez
ostatni rok. Nowym Roburem zostali: Marysia Łoskot, Asia
Gubrynowicz, Tesia Kądziela, Ignacy Szypulski i Jan Szepard
Szypulski.
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SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA

W weekend 17-19 listopada wybraliśmy się do Berlina. Było
z nami ponad 50 osób. Mimo listopadowej aury wyprawa
była bardzo udana. Dziękujemy Jagodzie Woźniak, dawnej
kadrze Avellanów, mieszkającej w Berlinie, oraz Elżbiecie Kosek, działaczce Fundacji Krzyżowa, za pokazanie nam ważnych miejsc miasta. Dzięki kontaktom Maryny Czaplińskiej
mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie z Esther-Marią UllmannGoertz, córką, nieżyjącego już niestety, teologa i działacza
opozycji w NRD, a następnie polityka, Wolfganga Ullmannna. Esther jest też teolożką i żoną pastora, ale przede
wszystkim zajmuje się projektami związanymi z rodzinami
w kościele ewangelickim. Udało nam się poruszyć ważne tematy dotyczące wspólnej historii Polski i Niemiec oraz
współczesnej rzeczywistości. Zobaczyliśmy też Gemaldegalerie i wiele ciekawych miejsc miasta. Dziękujemy wszystkim
organizatorom wyjazdu.

W najbliższym czasie planujemy kontynuować cykliczne spotkania takie jak piątki świętomarcińskie, planszówki, łyżwy,
tańce. Chcemy też zacząć robić coś dla innych. Jesteśmy
w trakcie organizowania spotkań na ten temat.
Na koniec Adwentu tradycyjnie odbędą się drumbunowe rekolekcje u św. Marcina, które poprowadzi ks. Grzegorz Michalczyk w dniach 21-23 grudnia. Serdecznie zapraszamy!
Wszystkie szczegóły można uzyskać pisząc do nas na maila:
drum.bun@kik.waw.pl

Maria Łoskot

Projekt „Dzieci bohaterów”
Już po raz kolejny we współpracy z fundacjami Dzieci Ukrainy i Szpital Majdanu, wspólnie z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej zorganizowaliśmy ponad
tygodniowy pobyt 32 dzieci, których rodzice zginęli lub zostali ranni w walkach z rosyjskim najeźdźcą na wschodzie
Ukrainy. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że pomimo zapewnień polityków o pokoju i porozumieniu te walki wciąż
trwają i praktycznie nie ma dnia, żeby nie było tam ofiar.
W miarę naszych możliwości staramy się tym dzieciom zapewnić choć na kilka czy kilkanaście dni pobyt w innych warunkach. Dla wielu jest to pierwszy w życiu wyjazd tak daleko,
w tak różne warunki.

Dzieci przyjechały do nas w sobotę 4 listopada i zostały zakwaterowane w domach uczniów szkoły, a także gościny im
jak zwykle udzieliło środowisko rodzin z Izabelina, za co
szczególnie dziękujemy Irminie i Jurkowi Sternickim. Sobotę
i niedzielę dzieci spędziły razem z gospodarzami, którzy starali się zapewnić im jak najwięcej atrakcji. W poniedziałek
prof. Maria Mędrzycka, nauczycielka matematyki z Liceum,
zorganizowała w szkole zajęcia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich. Wiele emocji wywołały eksperymenty
chemiczne z suchym lodem, zajęcia techniczne z zastosowaniem drukarki 3D, wspólne rozwiązywanie łamigłówek matematycznych i szukanie podobieństw w języku polskim
i ukraińskim.
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Z kolei we wtorek dzięki pomocy dr Elżbiety Konopki udaliśmy się do klubu jeździeckiego „Kuclandia”, gdzie poza
atrakcjami związanymi z przejażdżkami konnymi wszyscy
z apetytem zjedli pieczone w ognisku kiełbaski. Kiedy zrobiło
się zimno, postanowiliśmy odwiedzić Muzeum Iwaszkiewiczów w pobliskich Stawiskach.

i festiwal potraw, które dzieci wraz rodzicami pracowicie
przygotowali. W niedzielę 12 listopada rano pełni wrażeń
i wspaniałych wspomnień nasi goście odjechali do Kijowa.
Mamy nadzieję, że te wspomnienia będą trwałe i zawsze
będą pamiętali, że w tych najcięższych dla nich dniach właśnie tu w Polsce spotkało ich coś dobrego.

Środa rozpoczęła się bardzo aktywnie – młodzież razem
z Martą Chrząstowską miała okazję wyszaleć się w parku
trampolin. Następnie udało się krótko pospacerować
po Królikarni. Po wytężonym wysiłku fizycznym przyszedł
czas na wysiłek umysłowy, połączony z rozrywką – podczas
zajęć multimedialnych w firmie Dentsu Aegis Media, za co
bardzo dziękujemy Joannie Pommersbach i Jadwini Jadziewicz. nasi goście mogli m.in. zobaczyć, czym jest wirtualna
rzeczywistość, zjechać po zjeżdżalni między piętrami firmy
czy poznać zasady, które sprawiają, że miejsce pracy staje się
przyjaznym środowiskiem dla pracowników. Porozmawiali
również z ukraińskimi pracownikami, którzy opowiedzieli
o swoich wrażeniach związanych z życiem i pracą za granicą.

Wszystkim Państwu, którzy wsparli nasz projekt, serdecznie
dziękujemy. Bez Waszej pomocy nic nie zdziałalibyśmy.

Czwartek znów dzięki pomocy Państwa Sternickich dzieci
polskie i ukraińskie pod opieką prof. Mędrzyckiej i Kasi Materkowskiej udały się na wspólną wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej, gdzie Dyrekcja KPN zorganizowała im lekcję
edukacyjną połączoną z wyjazdem do Granicy, gdzie podczas spaceru mogli poznać faunę i florę Kampinosu i spędzić
mile czas na świeżym powietrzu.

Piątek to kolejna atrakcja czyli wspólna gra miejska z polskimi kolegami i znów pod kierunkiem pani profesor Mędrzyckiej i naszej nieocenionej Kasi. W sobotę po południu
odbyła się wspólna wieczornica (a właściwie popołudnica).
Były pożegnalne paczki od sponsorów, wspólne śpiewania

Katarzyna Materkowska i Marek Kielanowski
Wizyta polskiego zespołu młodzieżowego „Randeo
Anima” z Wileńszczyzny
W tym roku Narodowe Święto Niepodległości mogliśmy obchodzić wspólnie ze wspaniałym zespołem muzycznym Randeo Anima. Nasi rodacy z Wileńszczyzny przyjechali do nas
już w piątek 10 listopada. Tego dnia na zaproszenie Dyrekcji
Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wzięli
udział w XXXI Spotkaniach z Pieśnią Niepodległą. Była to impreza plenerowa i choć w tym roku pogoda raczej nie dopisała, atmosfera była bardzo podniosła. Bardzo dziękujemy
Dominikowi Jaraczewskiemu, szefowi bratniej sekcji Santa
Maria, za inicjatywę i zorganizowanie tego występu. Goście
jak zwykle w takich projektach zakwaterowani byli w naszych
klubowych rodzinach, które po koncercie zmarzniętych
i zmokniętych wilniaków odebrały z Sulejówka.

Następnego, świątecznego dnia większość razem z naszymi
rodzinami udała się na uroczyste obchody Narodowego
Święta Niepodległości, które odbywały się z udziałem Prezydenta RP na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Cała uroczystość, podnoszenie narodowej flagi przy dźwiękach Mazurka
Dąbrowskiego, salut artyleryjski, podniosłe słowa Prezydenta, odprawa wart, wreszcie przemarsz pododdziałów
Wojska Polskiego zrobiły na naszych młodych przyjaciołach
ogromne wrażenie. Wieczorem spotkaliśmy się w Klubie,
gdzie zespół zaprezentował nam swój przepiękny i wzruszający program słowno-muzyczny złożony z patriotycznych
wierszy i pieśni. Podczas recytacji „Elegii o chłopcu polskim”
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego łzy w oczach mieli i słuchający i recytujący. Po zakończeniu występu jeszcze długo
wspólnie śpiewaliśmy patriotyczne piosenki. Nam było o tyle
łatwiej, bo swoja obecnością zaszczycili nas aktorzy Teatru
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Stajnia, który właśnie sam niedawno wrócił z występów
na Wileńszczyźnie.
W niedzielę 12 listopada spotkaliśmy się wszyscy na Mszy
świętej w kościele św. Marcina, podczas której ks. Andrzej
uroczyście powitał naszych gości i polecił ich i ich rodziny
modlitwie wiernych. Po nabożeństwie zwiedzaliśmy Stare
Miasto, a o godzinie 14 zjedliśmy wspaniały obiad w restauracji Harenda, za który serdecznie dziękujemy Michałowi Bojanowskiemu. Po obiedzie grupa odjechała do Wilna.
Jak ważnym dla części naszego środowiska była ta wizyta
niech świadczą słowa które do nas napisał p. Jacek Nasiłowski, który wraz rodziną przyjmował naszych gości i wspólnie
uczestniczyli w tych świątecznych wydarzeniach:

naszego grona. Postanowiliśmy spotykać się od grudnia
co 2 tygodnie, najbliższe spotkania: 4 i 18 tego miesiąca.

Krystyna Engelking

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
W listopadzie gościł u nas Dawid i Goliat. W starotestamentowej historii wszystko się zaczyna od proroka Samuela.
To on posłuchał głosu Pana, który nakazał mu pójść do Betlejem i w rodzinie Jessego znaleźć nowego króla Izraela.
Co prawda jeszcze rządził Saul, ale był schorowany i dręczyły
go złe duchy, mówiono, że Bóg go opuścił.

„Dzięki naszym gościom mogliśmy zupełnie inaczej i głębiej
przeżyć to Święto, nad którym zwykle przechodzimy do porządku dziennego”.

Bezpośrednią relację wilnian z pobytu w Warszawie mogą
Państwo przeczytać w artykule na portalu L24.lt
http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/219112-zespol-randeo-anima-w-warszawie

Katarzyna Materkowska i Marek Kielanowski

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Przekazaliśmy 400 zł Sekcji Wschodnioeuropejskiej
na koszty pobytu dzieci z Ukrainy w Polsce, 210 zł na pampersy dla znajomego młodego Ukraińca mieszkającego
w Warszawie, poruszającego się na wózku.
Zaprenumerowaliśmy na przyszły rok „Nową Europę
Wschodnią” i „Echa Polesia”, wydawane przez Związek Polaków w Brześciu na Białorusi. Niestety, „Bunt Młodych Duchem”, który prenumerowaliśmy od lat, po śmierci redaktora
naczelnego prof. Wierzbickiego, nie będzie już prawdopodobnie wychodził w wersji papierowej.
Nasza Sekcja kurczy się – ze względu na wiek i choroby jej
członków coraz mniej osób uczestniczy w jej pracach. Zostało nas 7 czynnych osób i nie widać chętnych do zasilenia

Gdy Samuel przybył do domu Jessego, patrząc na jego synów zadawał sobie pytanie, czy to przyszły król Izraela?
I oczekiwał znaku od Boga. Nie znalazłszy takiej osoby zapytał Jessego, czy to wszyscy jego synowie. Okazało się, że najmłodszy, który pięknie śpiewał i grał, a teraz pasł owce
i celnymi strzałami z procy bronił ich przed dzikimi zwierzętami, jest wybrańcem. Jego więc namaścił na króla. Niedługo
potem Dawid został zaproszony na dwór Saula, by ulżyć cierpieniom króla swoją muzyką. Tam wkrótce dotarła wiadomość, że Izraelitów napadli Filistyni, 12 wodzów z armiami.
Mieli wielką przewagę, w jednej z walk zginął król Saul,
a wrogie wojska podeszły pod siedzibę dworu. Tam też Filistyni wysłali poselstwo. Zaproponowali, by wyznaczony wojownik izraelski walczył o wolność swojego narodu
z potężnym Goliatem. Gdy nie zgłosił się chętny do tak nierównej walki, Dawid się jej podjął. Dzięki swojej zręczności
uniknął miażdżących ciosów Filistyna, a w pewnym momencie celnym strzałem z procy zabił Goliata.
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Inscenizacji towarzyszyła piosenka: Gdy Boży duch wypełnia
mnie, jak Dawid śpiewać chcę. Tatusiowie pięknie odegrali
role Jessego i Goliata oraz armii filistyńskiej, a dzieci role Dawida, synów Jessego, dworzan Saula, wreszcie narodu izraelskiego. I choć inscenizacyjny Dawid z trudem sprostał
aktowi walki, to wszystko się pięknie skończyło i mogliśmy
odśpiewać i odtańczyć naszą piosenkę.

CHRZEŚCIJANIE WOBEC PRAW
CZŁOWIEKA – 40 LAT PÓŹNIEJ
W listopadzie 1977 r. w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej odbyła się pamiętna sesja „Chrześcijanie wobec
praw człowieka” zorganizowana przez Tadeusza Mazowieckiego.

Po owocowej przekąsce i zabawach muzyczno-ruchowych,
już podczas prac ręcznych, dzieci złożyły z przygotowanych
elementów małą mapę Polski, pomalowały na biało-czerwono i napisały na niej 11.11. WOLNOŚĆ. Nałożona na patyczek stanowiła dobrą okazję do wspomnienia, że już za rok
czekają nas wielkie uroczystości 100-lecia odzyskania wolności przez Polskę. Na pewno będziemy je obchodzić także
w Nazarecie.
UWAGA! Następne Spotkanie w Nazarecie – Bożonarodzeniowe i wigilijne – 17 grudnia. Serdecznie zapraszamy!
Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich!

Alicja Gronau-Osińska, fotografie: Dominika Kaliszewska

SEKCJA ESPERANTO
Na spotkaniu listopadowym wspominaliśmy kolegów esperantystów, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie.
W grudniu (piątek 8.12.2017) podsumujemy działalność naszej Sekcji i duszpasterstwa esperantystów w 2017 roku.
Życzymy członkom Sekcji i sympatykom języka międzynarodowego. Prosperan Novon Jaron!

Bohdan Wasilewski

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Poniedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne 4 grudnia w kościele luterańskim przy pl. Unii Lubelskiej (godz. 18).

Jan Turnau

PROGRAM „MAM POMYSŁ”
Mamy już grudzień. Specyficzny czas, w którym myślimy
o obdarowywaniu bliskich nam osób. Warto pomyśleć
o tych, dla których nasza nawet najprostsza inicjatywa i zaangażowanie są bezcenne.
Taką przestrzeń stwarza dla Was konkurs Mam Pomysł. Zastanówcie się jakie posiadacie talenty. Co jest Waszą pasją
i sprawia radość. W czym chcielibyście się rozwijać. Pomyślcie, co chcielibyście zmienić lub komu pomóc.
Edycja 2017 potrwa do końca grudnia. Do jej zakończenia
lub wyczerpania przewidzianych środków finansowych będziemy oceniać zgłoszone projekty. Obecnie wspieramy
8 zespołów młodzieżowych.
Odwiedźcie naszą stronę www.kik.waw.pl/projekty/mampomysl i Facebooka www.facebook.com/mampomysl.

Jerzy Biderman, doradca projektowy

Po sesji ówczesny redaktor naczelny miesięcznika „Więź”
otrzymał m.in. list od kard. Karola Wojtyły. „Chrześcijaństwo,
które ze swych własnych źródeł czerpie przeświadczenie
o szczególnej wartości człowieka, ma też szczególnie wiele
powodów, aby stawać się rzecznikiem jego praw w różnych
sytuacjach dziejowych” – pisał metropolita krakowski na pół
roku przed konklawe z października 1978 r. Podkreślił też,
że świadomość chrześcijan „musi stawać się w tej dziedzinie
coraz dojrzalsza”.
W czterdziestą rocznicę tamtego wydarzenia redakcja kwartalnika „WIĘŹ” i Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej zapraszają na specjalną sesję podczas I Kongresu Praw Obywatelskich, organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich,
dr Adama Bodnara. Pragniemy poświęcić ją dzisiejszej postawie chrześcijan wobec kwestii praw człowieka. Co w ciągu
tych czterech dekad zmieniło się w rozumieniu praw człowieka? Co zmieniło się w Kościele? Co zmieniło się w Kościele powszechnym – a co w Kościele w Polsce?
Paneliści: dr Dominika Kozłowska, prof. Andrzej Friszke,
dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. Tadeusz J. Zieliński,
prof. Andrzej Rzepliński, dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski. Moderator: red. Zbigniew Nosowski
Spotkanie odbędzie w sobotę, 9 grudnia o godzinie
10.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
przy ul. Anielewicza 6.
Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację uczestnictwa w spotkaniu. Można to zrobić na stronie internetowej
Rzecznika Praw Obywatelskich lub przez sekretariat KIK.

Zapraszamy na wystawę
towarzyszącą obchodom
dziesięciolecia
Magazynu Kontakt:

ucieczka
z biedy
escape room

o barierach, na jakie
natrafiają osoby ubogie
w Polsce

Wystawa otwarta
od 10 do 19 grudnia
pon–pt 16.00–19.00
sob–niedz 11.00–17.00
wejścia co godzinę
ul. Jazdów 10/6
Więcej informacji na:
magazynkontakt.pl/Xlecie
Wydarzenie zorganizowano
we współpracy z Domem
Kultury Śródmieście
i Spółdzielnią Krzak.

Spółdzielnia
Krzak

Kontakt
na tapecie
dyskusja na
dziesięciolecie Magazynu

Magazyn Kontakt skończył w tym roku dziesięć lat. To dobra
okazja, żeby podsumować naszą dotychczasową działalność
i zastanowić się nad planami na przyszłość. Ponieważ od
początku swojego istnienia Kontakt wydawany jest przez KIK,
a jego redakcja niezmiennie czuje się z Klubem związana,
chcielibyśmy wszystkich Państwa zaprosić do tej rozmowy.
Przybywajcie niezależnie od tego, jakie zdanie macie na temat
naszej działalności. Z uwagą wysłuchamy wszystkich opinii
i rad, którymi zechcecie się z nami podzielić.

Spotkanie odbędzie się
12 grudnia o 18.00
w siedzibie KIK-u przy
ul. Freta 20/24a.
W związku z tym, że
spotkanie będzie miało
charakter warsztatowy,
będziemy wdzięczni, jeśli
zechcecie nas Państwo
uprzedzić o planowanym
uczestnictwie, przesyłając
wiadomość na adres:
redakcja@kik.waw.pl.

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.

