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OPŁATEK KLUBOWY 
Spotkanie członków i przyjaciół KIK 
7 stycznia, g. 17.30 Msza święta w kościele św. Marcina, 

ul. Piwna 9/11 i spotkanie opłatkowe g. 18.30 w Domu 

Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17 

Więcej informacji na s. 3 

 

 

 

 

SPOTKANIE DLA CZŁONKÓW KIK  
Dyskusja o zaangażowaniu Klubu w bieżące  

wydarzenia w kraju 

10 stycznia, g. 18.30 siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Więcej informacji na s. 4-6 

 

 

 

WOJNA HYBRYDOWA ROSJI  

PRZECIWKO UKRAINIE W LATACH 

2014-2016 
Na spotkanie zaprasza koalicja „Po Sąsiedzku”, 

której Klub jest członkiem 

17 stycznia, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Więcej informacji na s. 7  

 

 

 

SŁUGA TEMIDY, ŚWIADEK CZASÓW 
Spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem i Stani-

sławem Zakroczymskim, autorami wywiadu rzeki 

z Profesorem pt. „Między Prawem i Sprawiedliwo-

ścią”. Spotkanie poprowadzi Marta Zdanowska 

8 lutego, g. 19.00 siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Spotkanie organizowane we współpracy z warszawskim 

Klubem Tygodnika Powszechnego 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 

Mam nadzieję, że przeżycia związane ze Świętami 

Bożego Narodzenia nie odejdą w niepamięć, ale będą 

nam towarzyszyć przez cały nadchodzący 2018 rok. Je-

stem przekonana, że każdy świąteczny okres – 

a w szczególności ten, który właśnie mija – jest nam po-

darowany po to, by dzięki mocy, którą on daje, łatwiej 

nam było stawiać czoła wyzwaniom stojącym na naszej 

drodze.  

Wydarzenie, które wspominaliśmy w czasie Pasterki 

i o którym myślimy słuchając kolęd, powinniśmy oczysz-

czać z bajkowej, pięknej, ale często dziecinnej oprawy, 

by dojrzeć jego powagę, która zmieniła i zmienia świat. 

Bo od tego zaczęło się tak wiele wciąż jeszcze niedo-

kończonych spraw: właśnie narodziny Jezusa stanowiły 

ważny impuls do odkrycia godności każdego człowieka, 

nawet tego, którego życie wydaje się nam niegodne, 

który różni się od nas, który wyznaje inne wartości, żyje 

w innej kulturze. To wydarzenie stoi u korzeni działań 

na rzecz praw ludzi upośledzonych, odrzuconych, wy-

kluczonych, jest zachętą dla nas do angażowania się 

na rzecz dobra wspólnego i do obrony praw człowieka.  

Mijający czas świąteczny daje nam siły, nadzieję 

i wiarę, że zło może zostać zwyciężone przez moc, która 

weszła w świat wraz z narodzeniem Jezusa.  

Zgromadźmy się wszyscy na spotkaniu opłatkowym, 

gdzie patrząc sobie w oczy będziemy mogli złożyć ży-

czenia i cieszyć się z naszej klubowej wspólnoty.  

Zapraszam także wszystkich Członków Klubu, którzy 

chcieliby porozmawiać o bieżącej działalności KIK-u 

w tym o ostatnich oświadczeniach i listach Zarządu 

w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie 

Sądownictwa, na spotkanie, które odbędzie w środę, 

10 stycznia o g. 18.30. Mam nadzieję, że będziemy mieli 

okazję w klubowym duchu porozmawiać o sposobach 

obecności KIK w polskim życiu publicznym. 

Z okazji Nowego Roku składam Wam życzenia szczę-

ścia, które jest czymś innym niż nawet największa przy-

jemność, które jest odnalezieniem sensu działania 

i zobaczeniem dobra, które z tego działania wynika. 
 

Joanna Święcicka 
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI  

Sekcja Rodzin  
Karolina Bielecka-Komosa  

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 
16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 
Krystyna Sieroszewska PONIEDZIAŁEK 

po wcześniejszym 

umówieniu 
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 
 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
08.01. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74 

14.01. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK  

19. 01. PIĄTEK 

godzina 16.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

21.01. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 

25.01. CZWARTEK 

godzina 18.00 

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA  

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, PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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POŻEGNANIE 

 

2 grudnia 2017 roku, po 93 latach ziemskiej wędrówki, 

 Pan powołał do siebie 
 

ŚP. 

PROFESORA 

 JERZEGO KŁOCZOWSKIEGO 
 

Wybitnego historyka; 

Nestora polskiej nauki; 
 

Żołnierza Armii Krajowej i Powstańca Warszawskiego; 

Wieloletniego profesora Katolickiego Uniwersytetu  

Lubelskiego; 

Założyciela wielu instytucji, stowarzyszeń i fundacji; 

Członka licznych Towarzystw Naukowych. 
 

Niestrudzonego orędownika zjednoczonej Europy; 

Wybitnego znawcę historii i kultury europejskiej; 

Krzewiciela wartości chrześcijańskich. 
 

Wybitnego przedstawiciela polskiej inteligencji 

 katolickiej; 

Założyciela, Członka Honorowego  

i przyjaciela Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie; 

Członka Kapituły Nagrody  

„Pontifici-Budowniczemu Mostów”. 
 

Żegnamy Człowieka wielkiej wiary, dialogu, głębokiej myśli, 

szerokich horyzontów, Humanistę i Europejczyka. 
 

Łączymy się w żałobie  

z Rodziną i Najbliższymi 
 

Zarząd i Przyjaciele 

 z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

 

 

90. URODZINY 

 ANDRZEJA WIELOWIEYSKIEGO 
 

W sobotę, 16 grudnia swoje 90. urodziny świętował Andrzej 

Wielowieyski, 

jeden z najstar-

szych członków 

i Członek Hono-

rowy naszego 

KIK-u, działacz 

katolicki, opozy-

cjonista z cza-

sów PRL, ojciec, 

dziadek, pra-

dziadek wielu członków Klubu oraz, jak pisała w zeszłym 

miesiącu Joanna Święcicka, „strażnik właściwego kursu KIK-

owskiego statku”. 

Panie Andrzeju, życzymy "radości i satysfakcji z tego wszyst-

kiego co Pan zasiał i co wspaniale owocuje". 
 

 

KUPLETY WIELOWIEYSKIE  

Tekst: Zbigniew Nosowski 
 

W genach ewangelik / i kawalerzysta,  

lat ma dziewięćdziesiąt, / niech nam żyje trzysta!  
 

I w „Więzi”, i w KIK-u,  

i wśród polityków,  

hej, nie masz Andrzeja  

ponad Wielowieya! 
 

W Armii był Krajowej / dzielnym partyzantem,  

a potem Wiciowcem / i pięknym amantem.  
 

Lat już sześćdziesiąt sześć, / jak Zulę poślubił.  

Ją przez życie całe / kochał, z nią się czubił. 
 

Dzieci ma siedmioro, / wnuków mnóstwo całe. 

Owce, konie, kozy / i króliki małe.  
 

W całej Falenicy / Wielowieyscy wszędzie. 

Z nimi wszystko zrobisz, / bez nich nic nie będzie.  
 

Był wielomówieyski / wielotematyczny,  

wielopomysłowy i wielomuzyczny.  
 

Pisywał do „Więzi” / na tematy różne: 

krajowe, światowe, / kościelne, podróżne.   
 

W KIK-u go zrobili / pierwszym sekretarzem.  

Knuł, radził, spiskował, / był świetnym żeglarzem. 
 

W Gdańsku płot przeskoczył / do „Solidarności” 

przyłożył swą rękę / do polskiej wolności. 
 

W parlamentach potem / pracował wytrwale  

w Strasburgu, w Brukseli / ku ojczyzny chwale. 
 

Zwierząt miał bez liku w swoim życiu całym, 

aż w końcu sam został / polskim Orłem Białym. 
 

PS. 

Wszystkich tu Andrzejów / szczerze przepraszamy.  

Za lat kilkadziesiąt / Wam też zaśpiewamy!  
 

Kuplety zaśpiewane Jubilatowi 

 w trakcie spotkania opłatkowego Towarzystwa „Więź”  

w dniu 22 grudnia 2017 roku. 

Fotografia: wyborcza.pl/1,75410,19447088, 

 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe całego środowiska 

warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, które odbę-

dzie się w niedzielę 7 stycznia. 
 

Wspólne świętowanie rozpoczniemy Mszą świętą 

w kościele św. Marcina o godzinie 17.30, po jej zakoń-

czeniu wszyscy przejdziemy do Domu Arcybiskupów 

Warszawskich przy ulicy Miodowej 17/19 ,  

w którym przywita nas nasz biskup, ksiądz kardynał 
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Kazimierz Nycz, i gdzie łamiąc się opłatkiem, będziemy 

kolędować i składać sobie życzenia. 
 

W tym roku podczas Opłatka KIK jedna z grup Sekcji Ro-

dzin przeprowadzi zbiórkę BUTÓW na rzecz pacjen-

tów Specjalistycznej Poradni Zdrowia dla 

Bezdomnych prowadzonej przez Stowarzyszenie „Le-

karze Nadziei” (www.lekarzenadziei.waw.pl). 
 

Pacjenci poradni, których jest zazwyczaj 40 dziennie, 

mieszkają na działkach, w szałasach, namiotach porozsta-

wianych „w przestrzeni publicznej”, czasem nocują  

w noclegowniach i schroniskach. Większość dnia spę-

dzają chodząc: po surowce, które można sprzedać  

w skupie złomu, po posiłki, do poradni, do pracy, do zna-

jomych, do łaźni, do noclegowni, do prawnika, słowem po 

całym mieście. KIK-owcy z pewnością potrafią sobie wy-

obrazić, jakie buty są im potrzebne zimą: solidne, ciepłe, 

raczej nieprzemakalne, turystyczne. Nie muszą być nowe, 

muszą być czyste, powinny mieć duży rozmiar (od 40 do 

46, najbardziej potrzebne 44-46), raczej męskie – więk-

szość pacjentów to panowie. Przydadzą się też klapki, 

które można założyć na skarpetki i opatrunki lub kapcie 

do chodzenia po noclegowni. 
 

Jeśli nie macie wolnych butów, przynieście artykuły ko-

smetyczne: mydła, żele pod prysznic, szampony, ma-

szynki do golenia, pianki, szczoteczki i pasty do zębów 

oraz ręczniki. W poradni pracuje 28 lekarzy specjalistów. 

Są wolontariuszami, tak jak doktor Monika Madalińska, 

której profil na Facebooku można śledzić, aby zobaczyć 

jak pracują. 

Wesprzyjmy ich działania przynosząc na Opłatek dodat-

kową parę butów! 

Julia Wygnańska 

 

 

LIST ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY 
 

Klub Inteligencji Katolickiej podpisał, razem z przeszło 

pięćdziesięcioma innymi organizacjami apel Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka do Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy o zawetowanie ustaw zmieniających zasady funk-

cjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Naj-

wyższego. 

Warszawa, 15 grudnia 2017 r. 
 

Szanowny Pan 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
  

Szanowny Panie Prezydencie, 

Po raz kolejny, w imieniu podpisanych organizacji poza-

rządowych, zwracamy się do Pana z apelem o ochronę 

polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady pra-

worządności. 

Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania 

ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej 

Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.  
 

Z przykrością zauważamy, że ustawy wniesione przez 

Pana do Sejmu – jako konsekwencja historycznej decyzji 

z lipca 2017 r. – są zagrożeniem dla odrębności i nieza-

leżności władzy sądowniczej, a tym samym dla prawa pol-

skich obywateli i obywatelek do niezawisłego sądu.  
 

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sej-

mowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić 

sądy i sędziów przed politykami. Z kolei nowa ustawa 

o Sądzie Najwyższym pozwala na arbitralne usunięcie 

niektórych sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych 

stanowisk i tworzy iluzję sprawiedliwości poprzez wpro-

wadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej. 
 

Wbrew Pańskim zapowiedziom, projekty nie zostały pod-

dane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym 

prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem 

umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele 

i obywatelki nie mieli żadnego wpływu. 
 

Proponowane zmiany nie odpowiadają na najpoważniej-

sze problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wręcz 

przeciwnie, stwarzają nowe zagrożenia: podważają pew-

ność prawa i orzeczeń z ostatnich 20 lat, niszczą gwaran-

cje niezawisłości sędziowskiej i oddają wymiar 

sprawiedliwości w ręce polityków. 
 

Jednocześnie przypominamy, że w lipcu 2017 r. Komisja 

Europejska wezwała polskie władze, aby nie podejmo-

wały żadnych kroków mających na celu przeniesienie 

lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów 

Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środ-

ków Komisja gotowa była natychmiast wszcząć procedurę 

przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.  
 

Szanowny Panie Prezydencie, 

skutki decyzji o podpisaniu ustawy o KRS i SN będą od-

czuwane przez polskich obywateli i obywatelki przez 

wiele lat. Nowe ustawy wpłyną nie tylko na kształt pol-

skiego wymiaru sprawiedliwości, ale również na pozycję 

Polski jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej.  
 

Dlatego też wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawe-

towania ustaw o KRS i SN. Podobnie jak w lipcu 2017 r. 

apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepasz-

czanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa 

i wolności. To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa 

do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

W imieniu sygnatariuszy, 

Danuta Przywara 

Prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

http://www.lekarzenadziei.waw.pl/
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APEL DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY 

O WYSŁUCHANIE PUBLICZNE  

W SPRAWIE USTAW O SN I KRS 
 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jako jedna  

z 27 organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 

zaapelował do Pana Prezydenta Andrzej Dudy  

o zorganizowanie Wysłuchania Publicznego w sprawie 

ustaw o SN i KRS przed podjęciem przez niego decyzji  

w ich sprawie. 
 

Warszawa, 18 grudnia 2017 r. 
 

Szanowny Pan 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W nawiązaniu do apelu licznych organizacji pozarządo-

wych, inicjatyw obywatelskich oraz z szacunku do setek 

tysięcy Obywatelek i Obywateli w całej Polsce, od mie-

sięcy wyrażających swoją troskę o fundamenty ustroju 

Rzeczypospolitej i zachowanie trójpodziału władzy, zwra-

camy się do Pana Prezydenta z apelem o niezwłoczne 

zorganizowanie, pod Pana auspicjami i z Pana udziałem, 

w Pałacu Prezydenckimi, Wysłuchania Publicznego 

w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie 

Sądownictwa. Deklarujemy nasze wsparcie przy jego or-

ganizacji w oparciu o zasady opisane w regulaminie 

na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl. 
 

W swoim wystąpieniu z dnia 24 lipca 2017 roku powie-

dział Pan: „Te ustawy muszą zostać naprawione 

tak, aby były do przyjęcia dla wszystkich, także dla 

tych, którzy nie będą z nich zachwyceni. Nie ma takich 

ustaw, z których wszyscy będą zachwyceni. Ale ustawy nie 

mogą wzbudzać aż takich kontrowersji”. Zwracamy 

uwagę w tym kontekście, że Biuro Legislacyjne Sejmu  

i Senatu oraz sami politycy rządzącej większości wskazy-

wali na niekonstytucyjność przepisów ustaw w wersji 

przyjętej przez Parlament, które otrzymał Pan do pod-

pisu. 
 

Jesteśmy przekonani, że chcąc budować zaufanie społe-

czeństwa do instytucji państwa, w tym do Urzędu Prezy-

denta, konieczne jest oddanie głosu i wysłuchanie 

Obywateli, którym tak jak Panu zależy na dobru wspól-

nym jakim jest Rzeczpospolita, zgodnie z art. 1 Konstytu-

cji RP. 
 

Jeżeli uzna Pan formułę Wysłuchania Publicznego za nie-

możliwą do przeprowadzenia, to prosimy o wskazanie 

terminu kiedy, przed podjęciem decyzji w sprawie powyż-

szych ustaw spotka się Pan z sygnatariuszami niniejszego 

listu. 

Z nadzieją na wspólną dyskusję, 

Akcja Demokracja, Fundacja Forum Obywatelskiego Roz-

woju, Fundacja im. Bronisława Geremka, Fundacja 

im. Stefana Batorego, Fundacja Liberté!, Greenpeace Pol-

ska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw 

Publicznych, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, 

Klub Jagielloński, Kluby Tygodnika Powszechnego, Komi-

tet Obrony Demokracji, Łańcuch Światła Poznań, Obywa-

tele RP, Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego, Pracownia Badań i Innowacji 

Społecznych Stocznia, Projekt: Polska, Sieć Obywatelska 

Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International, 

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzysze-

nie Prokuratorów Lex Super Omnia, Stowarzyszenie Sę-

dziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów Themis, 

Towarzystwo Prawnicze w Lublinie, Warszawski Strajk Ko-

biet, Wolne Sądy, Zielony Instytut. 

 

 

LIST OTWARTY DO ZARZĄDU 

 KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

Warszawa, 19 grudnia 2017 r. 
 

Szanowni Państwo,  

Od kilkudziesięciu lat Klub Inteligencji Katolickiej jest orga-

nizacją zrzeszającą katolików, którzy razem chcą coś do-

brego zrobić. W ciągu ostatnich kilku czy nawet kilkunastu 

lat rozwijały się działania  wielu sekcji Klubu na rzecz nie 

tylko naszego własnego środowiska, ale także skierowane 

dla innych. Fenomenem naszego Klubu zawsze jest to, że lu-

dzie o często bardzo różnym światopoglądzie, o bardzo róż-

nych przekonaniach politycznych potrafią zachować 

dla siebie wzajemny szacunek i pomimo dzielących ich róż-

nic są w stanie razem coś dobrego zrobić, bardziej zwracając 

uwagę na to co ich łączy niż to co dzieli. Olbrzymi dorobek 

jakim możemy się poszczycić  wypracowany był właśnie 

dzięki takiemu czynnemu zaangażowaniu wielu osób, które 

bardziej zwracały uwagę na to co ich łączy, niż na dzielące 

ich różnice światopoglądowe czy polityczne. 
 

W ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd KIK wydał co najmniej 

trzynaście, a tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni pięć sta-

nowisk w różnych, w niewątpliwie ważnych i istotnych spra-

wach. Jednak znaczna większość tych oświadczeń wpisuję się 

w jedną, konkretną opcję polityczną i bywa przez polityków 

tej opcji wykorzystywana w bieżącej rozgrywce politycznej. 

Jest duża grupa członków naszej wspólnoty, którzy nie po-

dzielają tych poglądów i docierają do nas głosy, że niektórzy 

zaczynają się zastanawiać czy w obecnym Klubie Inteligencji 

Katolickiej jest jeszcze dla nich miejsce.   
 

W tym liście nie chcemy podejmować merytorycznej analizy 

i dyskusji nad tezami poszczególnych wystąpień Zarządu, 

zwracamy jednak uwagę, że niektóre są źle odbierane przez 

część członków Klubu i zamiast łączyć, pogłębiają istniejące 

podziały. Niegdyś dobrym obyczajem było, że Klub, czy Za-

rząd Klubu wydawał oświadczenia, bądź podpisywał się pod 
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stanowiskami innych organizacji bardzo rzadko, ale za to 

w bardzo ważnych sprawach, ale przede wszystkim w kwe-

stiach jednoznacznych dla całego naszego środowiska. Dziś, 

co z przykrością stwierdzamy, oficjalne wystąpienia Klubu 

przez swoją częstotliwość deprecjonują się, a niektóre treści 

w nich zawarte pogłębiają i podkreślają istniejące podziały.  
 

Wydaje nam się, że Zarząd zamiast tak często, autorytatyw-

nie wypowiadać się w imieniu członków Klubu mógłby po-

wrócić do organizowania wewnątrzklubowych dyskusji 

na różne tematy z udziałem osób o różnych podejściach 

do obecnej rzeczywistości. Dyskutujmy, spierajmy się, ale nie 

doprowadzajmy do pogłębiania podziałów, czy eliminacji 

kolejnych członków naszej wspólnoty. Naprawdę mało już 

jest w Polsce środowisk, gdzie ludzie o tak odmiennych po-

glądach potrafią tyle dobrego razem zdziałać.  
 

W związku z tym w trosce o zachowanie tych wartości  

w Klubie bardzo prosimy o rozważenie czy nie można by 

ograniczyć oficjalnych wystąpień choćby do spraw, które 

są jednoznaczne dla naszego środowiska.   
 

Z poważaniem   

Martyna Alexandrowicz, Tomasz Alexandrowicz, Irena By-

licka, Barbara Kielanowska, Marek Kielanowski, Alfred Klim-

czyk, Dorota Klimczyk, Elżbieta Konopka, Jakub Korwin-

Szymanowski, Monika Krzyżanowska, Maciej Krzyżanowski, 

Katarzyna Materkowska, Wiesława Molga, Tadeusz Molga, 

Elżbieta Sawicka 

 

 

ODPOWIEDŹ ZARZĄDU KIK 

NA LIST OTWARTY 
 

Warszawa, 29 grudnia 2017 r. 
 

Szanowni Państwo 

Sygnatariusze Listu Otwartego  

z dnia 19 grudnia 2017 r. 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Klubu, 
 

Dziękujemy za Wasz List. Odczytujemy go jako troskę  

o nasz wspólny Klub, dlatego oprócz odpowiedzi ze strony 

Zarządu, proponujemy również spotkanie dla wszystkich za-

interesowanych Członków Klubu wspólną rozmową na po-

ruszony przez Was temat.  
 

Podstawowym, jak nam się zdaje, zarzutem stawianym przez 

Was, Sygnatariuszy listu, jest nadmiar wydawanych przez Za-

rząd KIK oświadczeń oraz ich polityczne zaangażowanie 

po jednej ze stron obecnego sporu. Spośród przywołanych 

przez Was apeli/listów publicznych, które w czasie bieżącej 

kadencji Zarząd KIK wystosował, większość dotyczyła spraw 

związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości. Głosy te zo-

stały wydane w okresie od 18 lipca do 18 grudnia. W wystą-

pieniach tych przede wszystkim apelowaliśmy do 

Prezydenta, Posłów i Senatorów o dochowanie wierności 

Konstytucji. Trzy z tych listów były wspólnymi apelami KIK-u 

i dziesiątek innych organizacji i inicjatyw społecznych. Jeden 

z listów skierowany był do Biskupów, z prośbą o zajęcie sta-

nowiska przez Kościół hierarchiczny w momencie przełomo-

wym dla zachowania przez Polskę statusu demokratycznego 

państwa prawa.  
 

Chcemy zdecydowanie podkreślić, że żaden z apeli/listów 

wystosowanych przez Zarząd Klubu, zgodnie z par. 28 Sta-

tutu Klubu, nie był wystąpieniem partyjnym, w którym Za-

rząd KIK opowiadałby się po którejkolwiek stronie sporu 

politycznego. Wszystkie nasze apele/listy zwłaszcza doty-

czące projektowanych zmian w wymiarze sprawiedliwości 

były i są podyktowane postawą propaństwową i dotyczyły 

obrony ładu konstytucyjnego w Rzeczpospolitej Polskiej.  
 

Uznając obecnie obowiązującą Konstytucję RP za niewzru-

szony fundament polskiej demokracji, Zarząd ma głębokie 

przekonanie, iż kwestie dotyczące zmian w Sądzie Najwyż-

szym i Krajowej Radzie Sądownictwa, daleko wykraczają 

poza ramy walki partyjnej. W opinii wszystkich członków Za-

rządu łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez 

parlamentarzystów, którzy ślubowali przestrzegać jej zapi-

sów oraz przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który 

przysięgał stać na jej straży, nie jest „poglądem jednej, kon-

kretnej opcji politycznej”, ale jest faktem.  
 

Oceny sytuacji nie opieramy tylko na naszym rozeznaniu. 

Za powagą sytuacji, która wymagała i nadal wymaga naszej 

reakcji, przemawiają chyba wszystkie polskie autorytety 

prawne: wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Uni-

wersytetu Jagiellońskiego oraz wielu innych wyższych 

uczelni, wybitni prawnicy, konstytucjonaliści, byli prezesi Try-

bunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, rzecznicy praw 

obywatelskich oraz instytucje międzynarodowe, choćby 

w postaci Komisji Weneckiej, której autorytetu żaden kraj 

na świecie nie kwestionuje.  
 

Jako świadomi chrześcijanie, katolicy i polscy obywatele kie-

rujemy się nauką Kościoła, jak również obowiązkami wynika-

jącymi z postawy obywatelskiej, a także historią Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Warszawie w obronie podstawo-

wych wartości konstytucyjnych: demokratycznego państwa 

prawa, trójpodziału władzy, niezależności i równowagi mię-

dzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą jako 

fundamentu ładu społecznego i gwaranta podstawowych 

praw obywatelskich i w imię m.in. właśnie szanowania różnic 

poglądów, o których piszecie w liście. 
 

Uznając, że wymiana korespondencji nie jest wystarczająca 

dla pełnego omówienia spraw nurtujących Członków Klubu 

chcielibyśmy zaproponować Państwu oraz wszystkim innym 

zainteresowanym Członkom Klubu wspólne spotkanie, pod-

czas którego będziemy mogli w „klubowym duchu” poroz-

mawiać o powyższych sprawach. Spotkanie odbędzie się 
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w środę, 10 stycznia 2018 r. o godz. 18.30 w siedzibie KIK-u. 

Wszystkich Członków Klubu zainteresowanych udziałem 

w spotkaniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej 

obecności (na adres: kik@kik.waw.pl), co ułatwi nam logi-

styczne przygotowanie siedziby Klubu do spotkania.  

Z wyrazami szacunku, w imieniu Zarządu KIK 

Jakub Kiersnowski, sekretarz 

 

 

SPOTKANIE  

„WOJNA HYBRYDOWA ROSJI PRZECIWKO 

UKRAINIE W LATACH 2014 – 2016” 
 

17 stycznia 2018 r. o g. 18.00 w Klubie Inteligencji Kato-

lickiej odbędzie się spotkanie z autorami świeżo wydanej 

monografii „Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie 

w latach 2014 – 2016” Walentym Balukiem oraz Markiem 

Pietrasiem.  
 

 
 

Wydarzenia na Ukrainie związane z rewolucją godności oraz 

polityką Rosji w zakresie prowadzenia wojny hybrydowej 

skłoniły grupę badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-

skiej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa 

Szewczenki do przedstawienia studium przypadku „Wojny 

hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016”.  

Rosyjska wojskowa agresja przeciwko Ukrainie  

w 2014 roku podważyła istnienie porządku post-zimnowo-

jennego oraz stworzyła wyjątkowo niebezpieczny precedens 

dotyczący istnienia ustalonych granic. 
 

Prof. Walenty Baluk - dyrektor Centrum Europy Wschod-

niej UMCS, autor monografii „Koncepcje polityki narodowo-

ściowej Ukrainy (tradycje i współczesność)”, Wrocław 2002; 

„Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie trans-

formacji ustrojowej (1987-2004)”, Wrocław 2006; „Koalicje 

gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012”, Lublin 2012, 

a także autor ponad 40 artykułów naukowych, publicystycz-

nych i innych. 
 

Prof. Marek Pietraś – kierownik Zakładu Stosunków Mię-

dzynarodowych UMCS. Dorobek naukowy obejmuje łącz-

nie  ponad 170 publikacji, w tym autorstwo, redakcję 

i współredakcję 24 książek. Wśród nich: „Bezpieczeństwo 

energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodo-

wych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy”, Lublin, 2017, 

„Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego”, War-

szawa 2017, „Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lu-

blin 2007 oraz wiele innych. 
 

Spotkanie poprowadzi Ołeksandra Iwaniuk – pisarka, poli-

tolożka, założycielka Klubu Literackiego w Domu Ukraiń-

skim. Absolwentka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej 

i College of Europe. Doktorantka Wydziału Politologii UMCS 

w Lublinie. 
 

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Po Sąsiedzku” 

prowadzonego wspólnie przez Klub Inteligencji Katolickiej, 

Fundację Zustricz i Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. 

fot. Sasza Maksymenko 

 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY 

 Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie chce wznowić 

spotkania polsko-ukraińskie „Ku Pojednaniu”. Najbliższe pla-

nujemy 22 lutego, poświęcone będzie wspomnieniu  

o atamanie Semenie Petlurze, naszemu sojusznikowi  

w wojnie z bolszewikami 1920 roku. Zapraszamy zaintereso-

wanych współpracą naszych narodów, prosimy o sugestie do 

tego spotkania. 

Wszystkim członkom KIK-u życzymy Szczęśliwego Nowego 

Roku! 

Krystyna Engelking 

 

 

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
 

Zapraszamy serdecznie wszystkich żeglarzy – również 

tych przyszłych – rodziców, kadry i sympatyków Klubu 

na opłatek Santa Marii. Spotkanie odbędzie się 

12 stycznia 2018 roku w siedzibie KIK o godzinie 

20.00. Po wspólnym kolędowaniu i złożeniu życzeń za-

praszamy na dalszą część spotkania – luźne rozmowy 

oraz gry w planszówki. Pragniemy zaznaczyć, że opłatek 

oprócz radosnego spotkania, będzie czasem, w którym 

obecni i byli członkowie Santa Marii będą mogli się po-

znać i wymienić doświadczeniami! A także miejscem 

gdzie można przedstawić pomysły na nadchodzącą dzia-

łalność śródroczną jak i obozową! 
 

23 listopada 2017 odbyło się walne zebranie sprawoz-

dawcze naszego Klubu. Dziękujemy wszystkim za przyby-

cie! W zebraniu wzięło udział około 30 osób.  
 

Przede wszystkim dziękujemy członkom czynnym na-

szego Klubu (tegoroczna lista dostępna na stronie santa-

maria.pl). To dzięki Wam Klub cały czas sprawnie działa! 

Spotkanie rozpoczęliśmy od wypełnienia deklaracji 

członkowskich (zachęcamy do wypełniania deklaracji do-

stępnej na naszej stronie internetowej), następnie zarząd 

przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe 
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z działalności Klubu w roku 2017 (dostępne na stronie in-

ternetowej). 
 

Najważniejszymi punktami sprawozdania były: 

– remonty jachtów; 

– ośrodek Santa Marii oraz hangar na Krakowiaków; 

– sprawozdanie z wydarzeń we Wdzydz; 

– szkolenia dla kadr – plany na 2018 rok. 
 

Poza częścią oficjalną spotkania poprowadzoną przez za-

rząd, swoje pomysły przedstawili obecni na sali członko-

wie. Walne przyniosło nam wiele propozycji obszarów, 

w których warto usprawnić działalność Klubu. 

Poruszyliśmy również temat planowanej na rok 2018 

szkółki żeglarskiej. Chcielibyśmy również poinformować, 

że zapisy na obozy rozpoczną się 1 marca 2018, tradycyj-

nie we czwartek o godzinie 20:00.  
 

Życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku. 

Z żeglarskim pozdrowieniem! 

Zarząd KŻ Santa Marii 

Andrzej, Władek, Dominik, Boguś, Tygrys 

 

 

CHÓR ARS CANTATA 
 

W dniach 01-02.12.2017 Chór Kameralny Ars Cantata pod 

dyrekcją Anny Celmer-Falkiewicz wziął udział w 27. Festiwalu 

Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze.  
 

 
 

W ramach festiwalowych wydarzeń wystąpiliśmy m. in.: 

- W piątek 01.12.2017 o godz. 15:00 w zabytkowym kościele 

św. Marcina na Starym Mieście, wykonaliśmy tam kilkanaście 

polskich kolęd w ciekawych opracowaniach czterogłoso-

wych.  

- W sobotę 02.12.2017 o godz. 11:20 w Sali Koncertowej se-

cesyjnego budynku Praskiego „Hlahol’a” (Stowarzyszenia 

Śpiewaczego) nad Wełtawą w ramach przesłuchania konkur-

sowego. Chór zaprezentował 5 utworów zgodnych  

z wymaganiami repertuarowymi międzynarodowego kon-

kursu z nagrodą Petra Ebena. 

- Tego samego dnia wieczorem daliśmy krótki recital 

na Rynku Starego Miasta w Pradze, śpiewając najpiękniejsze 

polskie kolędy podczas Jarmarku Świątecznego oraz wystą-

piliśmy wraz z wszystkimi zespołami Festiwalu, prezentując 

wspólnie kilka najbardziej znanych kolęd i pieśni związanych 

z okresem Bożego Narodzenia.  
 

 
 

Chór „Ars Cantata” znalazł się w gronie laureatów konkursu 

i uzyskał „Srebrną Wstęgę” Festiwalu. Bardzo cieszymy się  

z tego sukcesu i zamierzamy w kolejnych latach powalczyć 

o „Złoto”. 

Nasz udział w festiwalu możliwy był dzięki współfinansowa-

niu przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach konkursu 

„Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych 

poza granicami Polski” - dziękujemy. 

Magdalena Kwiatkowska, chór Ars Cantata 

 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
Z całego serca dziękujemy wszystkim członkom i przyjacio-

łom naszej Sekcji za 2017 rok! Serdecznie zapraszamy 

wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do prac Sekcji  

w nowym 2018 roku na spotkanie, które odbędzie się 

18 stycznia 2018 roku o godzinie 18.30 w bibliotece  

w siedzibie KIK-u. 
 

 



 
 
 

 9 2018 STYCZEŃ 

 
Relacja Augustyny Grejciun w „Tygodniku Wileńskim” 
 

Wycieczka na Zakarpacie (Ukraina) 

Jak co roku, w okolicach Święta Bożego Ciała planujemy wy-

jazd na Ukrainę. W tym roku pojedziemy na Zakarpacie – 

malowniczy region łączący w sobie wiele kultur, słynący  

z dobrych win i pięknej przyrody! Będzie również coś dla czu-

jących ciągły niedosyt zwiedzania Lwowa – planujemy spę-

dzić w tym pięknym mieście aż dwa dni! Szczegółowy plan 

oraz rozpoczęcie zapisów umieścimy w następnym Informa-

torze. 

Katarzyna Materkowska i Marek Kielanowski 

 

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
Comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w świątyni ewan-

gelickiej w styczniu wyjątkowo w poniedziałek drugi, czyli 

w dzień tego miesiąca ósmy. Miejsce: kościół ewangelicko-

reformowany przy al. Solidarności 74, początek modlitwy 

po staremu o godz. 18. 

Nowego roku jednoczącego życzę! 

Jan Turnau 

 

 

SEKCJA ESPERANTO 
Spotkanie grudniowe poświęciliśmy omówieniu wydarzeń 

i spotkań esperanckich w 2017 roku. 
W Styczniu (piątek 19.01.2018) omówimy plan działalności 

Sekcji i duszpasterstwa w 2018 roku. 

Informujemy, że Światowy Kongres Ekumeniczny Esperanty-

stów IKUE odbędzie się w dniach 6–13 sierpnia 2018 roku 

w miejscowości Podebrany w Republice Czeskiej. Zapra-

szamy. 

Kierownik Sekcji 

Bohdan Wasilewski 

 

SEKCJA EMAUS 
SPOTKANIE W NAZARECIE 

Nieodmiennie w grudniu wspominamy historię narodzin 

Pana Jezusa. Z pomocą i wielkim zaangażowaniem rodziców 

wspomagających dzieci w inscenizacji odegraliśmy zarówno 

ciężką drogę Świętej Rodziny w poszukiwaniu miejsca 

na nocleg, jak też wędrówkę Trzech Króli i ich spotkanie 

z królem Herodem (ten z trudem sprostał srogości  

i przebiegłości pierwowzoru), wreszcie spowodowane we-

zwaniem anielskim działanie pasterzy. I tak wszyscy szczęśli-

wie spotkali się w stajence i złożyli pokłon Dzieciątku. 
 

 
 

Całej inscenizacji towarzyszyły kolędy gromko śpiewane 

przez wszystkich. Nie zabrakło również wykonania Wołka 

i osiołka – 12 zwrotek z odpowiednią gestykulacją śpiewają-

cych stanowiło nie lada wyzwanie. 
 

Punktem centralnym 

była Nazaretowa wigilia 

przy wspólnym stole 

rozpoczęta łamaniem się 

opłatkiem. Biały obrus, 

świece, tradycyjny ma-

kowiec i pierniczki – za-

powiedziały nasze 

domowe uroczystości. 

Na tę część dołączył 

do nas Jakub Kiersnow-

ski, w ten sposób władze 

Klubu były reprezento-

wane na naszym świą-

tecznym spotkaniu. 

Dodam, że świetnie śpie-

wał całego Wołka 

i osiołka! 
 

Sekcja Emaus składa całemu Klubowi serdeczne życzenia ro-

dzinnych Świąt Bożonarodzeniowych i wejścia śmiałym kro-

kiem w rok 2018. 

Alicja Gronau-Osińska, fotografie: Bożena Kalwarczyk 
 

Następne Spotkanie w Nazarecie 14 stycznia 2018 r. 

to karnawałowy bal przebierańców ze zbiorowymi tań-

cami i konkursami, no i wędką szczęścia. Serdecznie za-

praszamy! 

Nasze spotkania są otwarte dla wszystkich! 
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PROGRAM „MAM POMYSŁ” 
Kończymy edycję 2017 konkursu Mam Pomysł. Wsparliśmy 

7 projektów. Młodzież przygotowała dwa festiwale arty-

styczne, wystawiła musical, zorganizowała warsztaty świą-

teczne, nakręciła etiudę filmową oraz przeprowadziła 

warsztaty muzyczne, taneczne, teatralne i czytania bajek dla 

dzieci. 
 

Dziękujemy za każdą zgłoszoną inicjatywę. Obserwowanie 

młodzieży, która poświęca swój wolny czas dla innych jest 

budujące. Cieszymy się, że korzystacie z możliwości, które 

stwarza Wam konkurs. 
 

W styczniu będzie przerwa. Edycję 2018 rozpoczniemy 

od początku lutego. Myślcie i szukajcie inspiracji. Konkurs 

jest przestrzenią dla Was. Przekonajcie się, że działanie dla 

innych jest niezapomnianą przygodą. 
 

W Nowym Roku życzymy Wam odwagi i kreatywności  

w podejmowaniu własnych inspiracji.  
 

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:  

www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl  

www.facebook.com/mampomysl 

Czekamy na Was! Zgłaszajcie swoje pomysły! 

Jerzy Biderman, doradca projektowy 

 

FUNDACJA DOKŁADAM SIĘ 
Szanowni Państwo, 

mamy przyjemność poinformować o utworzeniu profilu Fun-

dacji Dokładam Się na portalu linkedin.com oraz na face-

book.com. Ruszamy od początku roku i serdecznie 

zapraszamy do odwiedzin na tych stronach. 
 

Wszystkim Darczyńcom i Współpracownikom dziękujemy 

za okazaną w minionym roku życzliwość i hojność, która 

umożliwia nam przygotowanie do wdrożenia projektu “Zao-

krąglamy”. 
 

Zachęcamy do wspierania Fundacji w Nowym Roku 2018! 

Będzie to emocjonujący czas testowania systemu zaokrągla-

nia i organizowania pierwszych zbiórek na cele charyta-

tywne. 
 

Razem obudzimy filantropijny potencjał naszego społeczeń-

stwa! 

W imieniu Zespołu Fundacji, Tomasz Kiersnowski 

 

DOKĄD ZMIERZA EUROPA? 

W KRAKOWIE O PRZYSZŁOŚCI EUROPY 
W dniach 27-28 września 2017 r. w Krakowie odbyła się XVII 

Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Rola Kościoła katolic-

kiego w procesie integracji europejskiej". Tytuł tegorocznej 

konferencji brzmiał: „Dokąd zmierza Europa?”.Przewodni-

czącym komitetu organizacyjnego był inicjator całego cyklu 

konferencji biskup Tadeusz Pieronek. We wprowadzeniu 

do tegorocznej konferencji biskup Pieronek powiedział 

m.in.: „Pomysłodawcom i twórcom idei zjednoczonej Europy 

chodziło o to, by zostać przy tradycyjnej Europie, odbudo-

wywanej po wojnie na fundamencie chrześcijańskim. Skła-

niały ich do tego wnioski z tragicznych następstw degradacji 

człowieczeństwa przez obłędne, nieludzkie ideologie fa-

szyzm i komunizm, dążące do panowania nad światem nisz-

czycielską wojną, ludobójstwem, zsyłkami, łagrami 

i obozami koncentracyjnymi. Nowa Europa odcinała się 

od takich metod i pragnęła stworzyć państwom wchodzą-

cym w jej skład przestrzeń szacunku dla godności człowieka, 

wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. 

W praktyce okazało się, że na pierwszy plan przy jej budowie 

wysunęły się potrzeby związane z koniecznością wzmocnie-

nia siły gospodarczej, stąd zabiegi o węgiel, stal i atom, 

wolny rynek, by zrównoważyć, a nawet wyprzedzić w tej 

mierze siłę Związku Radzieckiego. To dobrze, że zadbano 

również o dobrobyt ludności, ale brak zagospodarowania 

sfery duchowej człowieka było błędem tych, którzy mogli 

o to zadbać, a zwycięstwem tych, którzy celowo chcieli się 

pozbyć rzekomego obciążenia, jakim dla laickich nurtów kul-

turowych było chrześcijaństwo, nawet jakikolwiek transcen-

dentny wymiar osoby ludzkiej. 

Unia Europejska jest niewątpliwie w dużej mierze udaną 

próbą integracji, która przyniosła jej obywatelom znaczne 

korzyści gospodarcze, poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa, 

nie potrafiła jednak doprowadzić do takiej solidarności, 

która zapobiegałaby istniejącym jeszcze potrzebom, któ-

rych zaspokojenie otwarłoby drogę do wzajemnego zaufa-

nia i jedności”.  

Tematyka XVII konferencji dotyczyła wyzwań, przed jakimi 

Europa stanęła dzisiaj. Pierwszym z nich jest potrzeba sil-

nego przywództwa w Europie, jego kształtu, odpowiedzi 

na pytania o słuszność tzw. Europy dwóch prędkości z jej 

konsekwencjami politycznymi i ekonomicznymi. Drugim za-

gadnieniem jest pytanie o możliwość obrony tożsamości eu-

ropejskiej, odwołującej się do chrześcijaństwa, ponieważ, 

mimo pewnego osłabienia, nie zatraciło ono swojej wartości 

i może stanowić dla Europy solidny fundament moralny. 

Trzecim tematem konferencji była  przyszłość Unii Europej-

skiej oraz  ewentualna reforma jej struktur, zmierzających 

do jej wzmocnienia i większej skuteczności działania. Kolejny 

temat to skutki Brexitu: co on przyniesie dla Wielkiej Brytanii 

i jakie będą jego konsekwencje polityczne, etyczne i gospo-

darcze dla Europy i jej przyszłości. 

Wśród mówców i uczestników paneli znajdowali się  du-

chowni (kardynał Stanisław Dziwisz, Nuncjusz Apostolski  

w Polsce Salvatore Pennacchio, irlandzki biskup Donald 

McKeown), politycy (Władysław Kosiniak-Kamysz, Janusz Le-

wandowski, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

Hans Gert Pottering, były premier Ukrainy Arseniy Yatse-

nyuk, była prezydent Łotwy Vaira Vike Freiberga), dziennika-

rze (Marek Zając, Karolina Zbytniewska). 

W konferencji uczestniczył i notatkę opracował  

Stanisław Latek 



Składki

Drodzy Członkowie Klubu! 

Dziękuję wszystkim, którzy opłacili już składki członkowskie na ten rok! Dziękuję tym, którzy 

uporali się także z zaległościami - wiem, że nie zawsze jest to łatwe – tym bardziej dziękuję! Dla 

Klubu to bardzo ważne - zaległe składki wynoszą ok. 250 tys. zł (to ok. 166 zł na członka)! 

Składki są bardzo ważną częścią naszego wspólnego Klubowego budżetu. Liczymy na nie 

i potrzebujemy ich na podstawowe wydatki (są wymienione na odwrocie), których nie możemy 

opłacić z innych źródeł. Dlatego bardzo proszę o opłacenie składek tych spośród nas, którzy 

jeszcze tego nie zrobili! Poniżej przedstawiam zasady dotyczące wysokości składek w Klubie. 

W razie wątpliwości albo potrzeby wyjaśnienia zachęcam do kontaktu ze mną 

(krzysztof.sawicki@kik.waw.pl) lub Magdaleną Marzec (kasa@kik.waw.pl) - Księgową Klubu. 

Krzysztof Sawicki – Skarbnik KIK

Wysokość składek

CZŁONKOWIE UCZESTNICY:

10 zł - Składka miesięczna

Wpłata na cały rok:

Wpłacona do 30 czerwca 2018: 

Wpłacona po 30 czerwca 2018: 

120 zł

100 zł 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI:

10 zł - Składka miesięczna 

+ 10 zł rocznie na składkę członkowską  

KIK w Pax Romana

Wpłata na cały rok:

Wpłacona do 30 czerwca 2018: 

Wpłacona po 30 czerwca 2018: 

130 zł (70 zł z ulgą 50%) *

110 zł (60 zł z ulgą 50%) *

NOWI CZŁONKOWIE  

(UCZESTNICY):

250 zł - Wpisowe 

10zł - Składka miesięczna

- przysługuje Członkom na emeryturze,

rencie lub w trakcie studiów (w tym
doktoranckich); 

- przysługuje, jeżeli Członkami Klubu  

są oboje małżonkowie; 

- dotyczy wpisowego wpłacanego przez
jednocześnie przystępujących do Klubu
małżonków. 

* Ulga nie dotyczy kwoty 10 zł
wpłacanej przez Członków
Zwyczajnych na opłaty członkowskie
Klubu w Pax Romana. 

„Ulg 50%” wynikających z różnych 

tytułów nie można łączyć ze sobą. 

ULGA 50%

Ulgi

- 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 100%



Składki członkowskie: informacje 

SIEDZIBA  

KIK 

Ważne inwestycje, najem 

dodatkowych pomieszczeń 

w miarę potrzeby.

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: 

WYNAGRODZENIE
PRACOWNIKÓW 

Pracownicy Sekretariatu,

Księgowości, zapewniający
pomoc techniczną etc. 

NAPRAWY 

I REMONTY 

Olejowanie podłóg, obicie
kanap i foteli, malowanie,

naprawa dachu czy
cieknących kranów. 

MEDIA 

Energia elektryczna,

ogrzewanie, woda, wywóz
śmieci. 

OBSŁUGA
PROJEKTÓW 

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

UTRZYMANIE 

BIURA 

Administracja, sprzątanie,

ubezpieczenie, ochrona,

wyposażenie biura, meble. 

WIELE INNYCH
KOSZTÓW 

Podatki, znaczki pocztowe,

kawa i herbata i tak dalej. 

KOMUNIKACJA 

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

DZIAŁALNOŚĆ
SEKCJI 
Wsparcie dla sekcji,
zespołów i grup
działających w Klubie. 

REPREZENTACJA 

Spotkania robocze z innymi
organizacjami, konferencje,

wyjazdy zagraniczne. 

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


