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Kwartalnik "Więź" i "Magazyn Kontakt" to dwa
ważne czasopisma idei ,  każde od początku
związane z Klubem Inteligencji Katolickiej .
"Więź" obchodzi właśnie swoje 60-lecie .

"Kontakt" zaś niedawno skończył 10 lat .

Najlepszym prezentem ,  jaki możemy
przekazać Jubilatom (wartościowym także dla
darczyńcy) , jest wsparcie ich pracy poprzez
wykupienie prenumeraty ,  do czego gorąco
zachęcamy !

Roczna prenumerata "Kontaktu" (4
numery) kosztuje 45 zł .  Można ją
zamówić zgłaszając się telefoni-
cznie (22 827 39 39) lub mailowo
(redakcja@kik .waw .pl) .

Roczna prenumerata "Więzi" (4
numery) kosztuje 84 zł .  Można ją
zamówić zgłaszając się telefoni-
cznie (22 827 96 08) lub mailowo
(prenumerata@wiez .pl) .

Towarzystwo „WIĘŹ” ,  Warszawa ,  ul .  Trębacka 3 

Nr konta :  79 1020 1156 0000 7702 0067 6866 

www .wiez .pl/czasopismo/ 

Klub Inteligencji Katolickiej ,  Warszawa ,  ul .  Freta 20/24a 

Nr konta :  42 1560 0013 2000 1706 4454 5707 

www .magazynkontakt .pl/ 

Szanowni Państwo ,  

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej

Projekt graficzny: 

Jan Murawski
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  100-LECIE POWSTANIA PIERWSZEGO NIE-

PODLEGŁEGO PAŃSTWA UKRAIŃSKIEGO  
W dyskusji udział wezmą: dr hab. Roman Wysocki, 

prof. Jan Pisuliński.  

Spotkanie poprowadzi prof. Andrzej Friszke. 

22 lutego, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Więcej informacji na s. 9 

 

 

STANISŁAW STOMMA 

O POLSCE I POLITYCE 
W dyskusji udział wezmą: prof. Andrzej Friszke, dr hab. 

Piotr M. Majewski, dr Radosław Ptaszyński, Adam 

Michnik, Andrzej Wielowieyski.  

Spotkanie poprowadzi red. Adam Szostkiewicz 

23 lutego, g. 17.00, Sala Kolumnowa Instytutu Historycz-

nego UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Więcej informacji na s. 13 

 

 

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

wem Zakroczymskim, autorami wywiadu rzeki z Profe-

sorem pt. „Między Prawem i Sprawiedliwością”. 

Spotkanie poprowadzi Marta Zdanowska 
15 lutego, g. 19.00 siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Spotkanie organizowane we współpracy z warszawskim 

Klubem Tygodnika Powszechnego 

Więcej informacji na s.13 

 

 

SPOTKANIE O CZYTELNICTWIE 
Zapraszamy na spotkanie o znaczeniu czytelnictwa. 

28 lutego, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A 

Więcej informacji na s. 13 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

Nie będę próbować pisać do Was o tym wszystkim 

co dzieje się wokół nas, co nas dotyka i co prowadzi 

do głębokich podziałów naszego społeczeństwa.  
 

Chcę tylko powiedzieć, że spotkanie w Klubie – które 

było okazją do wymiany poglądów i szukania dróg 

porozumienia – pokazało, jak ważna i potrzebna jest 

taka rozmowa. Mam nadzieję, że będziemy mieli oka-

zję do częstych spotkań i rozmów. Takie spotkania 

były bardzo ważnym elementem budującym tożsa-

mość naszego Klubu u początków jego działalności. 

Będziemy się starać  organizować ważne debaty, ale 

zawsze inicjatywa musi wychodzić od naszych człon-

ków. Dlatego prosimy o zgłaszanie tematów spotkań, 

które Was interesują.  
 

W lutym czeka nas następny wspaniały jubileusz: 60-

lecie Więzi, pisma, które powstało w zasadzie równo-

legle do KIK-u, przyczyniało i przyczynia się do for-

mułowania ważnych dla Klubu poglądów. Więź i Klub  

przez dwa pokolenia dorastały w jednej siedzibie przy 

Kopernika 34. Choć dziś trzecie pokolenie naszych 

członków i czytelników nie dzieli już wspólnego miej-

sca to nieustannie łączy nas silna więź wspólnych 

wartości płynących z głęboko przeżywanej wiary 

i szukania dróg do budowania dobra wspólnego. Dla-

tego zawsze z radością czytam Więź, zaglądam do La-

boratorium Więzi i przeglądam książki, które Więź 

wydaje. W imieniu własnym i całego Klubu życzę 

Więzi niezachwianej działalności, wielu pokoleń czy-

telników i licznych prenumeratorów. 
 

Mam nadzieję, że za 50 lat będziemy z równą radością 

świętować jubileusz naszego młodego Kontaktu, 

który dziesięć lat temu przyszedł na świat. 
 

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 
05.02. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, Plac Małachowskiego 

11.02. NIEDZIELA 

godzina 11.45 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK  

23. 02. PIĄTEK 

godzina 16.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

18.02. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

ul. Piwna 9/11 

22.02. 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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LIST DO KSIĘDZA BISKUPA 

 ROMUALDA KAMIŃSKIEGO 
Warszawa, 19 stycznia 2018 r. 

 

Jego Ekscelencja 

Ksiądz Biskup Romuald Kamiński 

Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej 
 

Wielce Szanowny Księże Biskupie! 
 

W przededniu liturgicznej inauguracji posługi w Diecezji 

Warszawsko-Praskiej w imieniu całej społeczności Klubu In-

teligencji Katolickiej w Warszawie z wielką radością i na-

dzieją witamy ponownie Księdza Biskupa w Diecezji 

Warszawsko-Praskiej, której diecezjanami jest wielu człon-

ków naszej wspólnoty. 

Ciesząc się z powrotu Księdza Biskupa do Warszawy, wie-

rzymy, że czas posługi Księdza w stolicy będzie okresem roz-

licznych łask Bożych dla Diecezji, całego miasta, a także 

samego Księdza Biskupa. Ufamy także, że będzie to czas 

twórczych inicjatyw, szerokiej współpracy i wielu wspania-

łych działań duszpasterskich, kulturalnych i społecznych. 

W dziele tym polecamy się pamięci Księdza Biskupa jako 

środowisko zrzeszające kilka tysięcy aktywnych chrześcijan, 

chętnych do współpracy i wspierania Księdza Biskupa w peł-

nionej posłudze naszą modlitwą, pamięcią, radą i zaangażo-

waniem. 

Również jako Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej zapew-

niamy o naszej modlitwie za Księdza Biskupa, prosząc także 

o modlitwę za nas i cały Klub, oraz o gotowości do współ-

pracy na różnych polach, na których uzna Ksiądz Biskup na-

sze zaangażowanie za wskazane. 

Życząc wszelkiej pomyślności, Bożej opieki oraz ludzkiej 

życzliwości, łączymy wyrazy szacunku i ufności, 
 

W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

Ignacy Dudkiewicz, Jakub Kiersnowski, Joanna Święcicka 

 

 

SPOTKANIE ZARZĄDU Z CZŁONKAMI KIK 
 

Korespondencja mailowa z 11 stycznia 2018 r. 

Szanowni Państwo, 

W imieniu sygnatariuszy Listu bardzo dziękuję Zarządowi 

za zorganizowanie wczorajszego spotkania, a wszystkim 

Państwu (zarówno formalnym członkom KIK jak i tym, którzy 

tylko swoim uczestnictwem i zaangażowaniem potwierdzają 

więź z naszą społecznością) za udział i bardzo wyważoną 

dyskusję, choć żałuję, że wielu z nas zabrakło na tym spotka-

niu. Szczególne podziękowania kieruję do Łukasza Rozdei-

czera, który właśnie w tym duchu szacunku i porozumienia 

poprowadził dyskusję. Mam nadzieję, że teraz zwolennicy 

obecnych zmian toczących się w Polsce znów poczują, 

że warszawski KIK to także miejsce dla nich, a ich adwersarze 

uznają, że ktoś może mieć inne zdanie nawet w oczywistych 

ich mniemaniu sprawach. Ufam, że Klub znów stanie się tym 

właśnie miejscem, gdzie w sposób wyważony możemy dys-

kutować na każdy temat. 

Zwracam wszystkim Państwu uwagę na kilka głosów, które 

poruszyły bardzo istotna kwestię. Wiele osób domaga się, 

aby ich opinie, poglądy były uwzględniane czy to w strategii 

ideologicznej Klubu, czy to w zewnętrznych wystąpieniach 

Zarządu. Było wiele sugestii, żeby Klub organizował otwarte 

dyskusje, a jednocześnie dość powszechnym jest zjawisko, 

że jeśli już takie spotkanie jest, to przychodzi na nie kilka, 

lub co najwyżej kilkanaście osób. To trzeba zmienić, 

a zmiana ta zależy od nas wszystkich. 

Z poważaniem, Marek Kielanowski 

 

Korespondencja mailowa z 11 stycznia 2018 r. 
 

Drogi Marku, Szanowni Państwo Sygnatariusze Listu, 

Szanowni Państwo Członkowie i Przyjaciele Klubu, 
 

W imieniu Zarządu Klubu serdecznie dziękuję za meryto-

ryczne spotkanie, które przebiegło w Klubowym duchu. 

W dyskusji uczestniczyło około 100 osób.  

Jak Marek słusznie zauważył, jedną z konkluzji rozmowy była 

potrzeba częstszych spotkań dyskusyjnych, tzw. dyskusji wy-

przedzających, na ważkie tematy. Jest to bardzo słuszna idea, 

która jednak, aby mogła się ziścić potrzebuje zaangażowa-

nia, poprzez udział w takiej dyskusji, członków Klubu, 

do czego Wszystkich Państwa zapraszam i zachęcam. 

Będziemy również wdzięczni jeżeli zechcielibyście Państwo 

w najbliższym czasie przesłać (i przesyłać w przyszłości) 

do sekretariatu Klubu – kik@kik.waw.pl swoje pomysły 

na tematy takich spotkań. Mając zbiór tematów, który mam 

nadzieję na bieżąco będzie uzupełniany, będziemy starali się 

łączyć podobne propozycje i zgodnie z Klubową tradycją za-

praszać Państwa, pomysłodawców danych tematów, 

do współorganizowania takiego spotkania. 

Uprzejmie informuję, że zapis audio wczorajszego spotka-

nia/dyskusji dostępny jest dla członków (formalnych i niefor-

malnych) Klubu w sekretariacie.  

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 

Jakub Kiersnowski, Sekretarz KIK  

 

 

PODZIĘKOWANIE ZA ZBIÓRKĘ W TRAKCIE 

SPOTKANIA OPŁATKOWEGO KIK 
 

Bardzo dziękuję KIK-owcom za przekazanie solidnych, zimo-

wych, nieprzemakalnych butów na rzecz pacjentów Poradni 

Zdrowia dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia „Lekarze Na-

dziei”. Dziękuję grupie Sekcji Rodzin Fenicjanie za przepro-

wadzenie zbiórki. 

Przynieśliście około 60 par. Jedna trzecia dosłownie rozeszła 

się w dniu, w którym została przewieziona do Poradni. Leka-

rze nazwali ten dzień „dniem butów”. Dobre buty to  

w kolekcji darów dla ludzi bezdomnych rzadkość. Kosmetyki 

też są ważne. Ludzie bezdomni niesprawiedliwie obciążani 
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są stereotypem brudasów, tymczasem bardzo dbają  

o higienę, na miarę swoich możliwości - zakup chleba zaw-

sze wygra z mydłem. 

Zachęcam do codziennego kontaktu ze Stowarzyszeniem 

„Lekarze Nadziei” i organizacjami wspierającymi ludzi żyją-

cych na skraju.  

Julia Wygnańska 

 

TOAST NA 90-TYCH URODZINACH 

PAWŁA ROŚCISZEWSKIEGO 
 

Zacznijmy od początku. Jako pale-

ontolog z wykształcenia potwier-

dzam, że już od fauny 

ediakarańkiej  prześledzono me-

chanizm genialnego Boskiego ze-

gara. Ewolucji – która oznacza, że 

każdy następny egzemplarz jest 

doskonalszy od poprzedniego. 

Przekazywany nam w genach kod 

ulega poprawie, jest updatowany tak jak kolejna wersja Win-

dows’a.  

Z jednym wyjątkiem. Jest nim mój Ojciec. Stanowi On bo-

wiem wzorzec niemożliwy do osiągniecia dla młodszych po-

koleń. To już wiemy teraz, bo mamy ¾ tego przebiegu 

co On.  

Jest lepszy od nas, jest wzorcem i to w wielu dziedzinach. 

1. W wychowaniu. Czy potrafimy jak On zaszczepić naszym 

dzieciom tą pasje podróżowania i ciekawości świata? Kto 

z nas tym jednym słowem „WYJEŻDAMY” z charaktery-

stycznym dla Jego rodziny błędem językowym ale wypo-

wiedzianym z niesamowitą pasją i energią potrafi 

wzbudzić w dzieciach takie entuzjazm i szczęście? Można 

powiedzieć że nam jest trudniej bo spowszedniało nam 

to przemieszczanie się raz na Karaiby, potem w Dolomity, 

no nudy po prostu. A można przecież z tego zrobić przy-

godę, wystarczy zarazić entuzjazmem, bo on się udziela 

i jest zaraźliwy. 

2. Wzorzec prawości, uczciwości i  kultury osobistej. Nie pa-

miętam żadnego nawet najsłabszego przekleństwo które 

by padło z Jego ust. O Jego „brudnym języku” za chwilę. 

Pamiętam jak kiedyś zostałem ochrzaniony za to, że jeż-

dżę bez biletu. Była to co prawda moja „forma walki z ko-

muną”, której przedstawicielem w tym przypadku  było 

MZK ale On nazwał to po imieniu. Ojciec to wzór kryszta-

łowej uczciwości i prawdomówności. Mimo że nieosią-

galny, to starajmy się do tego wzorca dążyć pomimo 

tego, że nie żyjemy czarno białej ale szarej rzeczywistości, 

kreatywnej księgowości, relatywizmu wartości itd.  

3. Wzorzec żarliwej religijności i życia z Chrystusem ale to 

wzorzec religijności nietypowej dla dzisiejszych czasów. 

Takiej, która daje przykład a nie rozkazującej, zmuszają-

cej. Zostawia wolną wolę decydowania samemu o swojej 

własnej religijności, dając przykład a nie nakazując.  

4. Wzorzec pasji pracy. Kto z nas tak traktuje prace? Jako 

wyzwanie, misję? Pasji pracy którą ciągle odkrywamy 

na nowo? Pracowanie w zawodzie w 90-tym roku życia? 

Znowu nie do osiągniecia wzorzec dla nas, kiedy tylko li-

czymy lata do emerytury i najchętniej rzucilibyśmy 

to wszystko w cholerę.  

5. Kultywowania więzów rodzinnych to postawa wyniesiona 

z pewnością z domu matki – Zuli. To jest ciągłe zaintere-

sowanie „co się z nami dzieje?”. Czy my aż tak się intere-

sujemy co u naszych bliskich? Wyjeżdżamy daleko i się 

raczej nie interesujemy innymi a Jego postawa  wynika 

z troski i miłości do nas, do wszystkich i tych bliższych 

i tych dalszych. To wzorzec jak powinno się podtrzymy-

wać więzy rodzinne 

6. Wzorzec silnego charakteru i wyboru właściwej drogi ży-

ciowej. On zawsze patrzy wprzód, nie rozpamiętuje prze-

szłości. Tej złej oczywiście, bo dobrą przeszłość 

zachowuje w pamięci i się z nią dzieli. Jak to opisał mój 

brat Filip „On jak dobry skiper trzyma kurs a nie ogląda 

kilwater”. Nigdy nie użalał się nad sobą. Jak próbowałem 

tak działać to byłem nazwany strasznymi epitetami jak 

„ciamajda”, „fajtłapa” lub najgorzej jak mogło się zdarzyć 

– „frajer pompka”. To było najgorsze co mogło nas spo-

tkać i straszny wstyd od razu stawiał na nogi. 

7. Aktywność i kondycja fizyczna. To na pewno zasługa mło-

dzieńczych pasji łażenia po górach i spływów kajakowych  

jeszcze z czasów Sodalicji Mariańskiej. Młodzież nie była 

w stanie Go dogonić, kiedy już w podeszłym wieku wy-

biegał z Obidzy na 20 godzin zrobić „małą” rundkę 

po Beskidzie.  

To pewnie nie wszystkie cechy do naśladowania ale i tak za-

sługuje na ustanowienie wzorca Ojca, Dziadka i Pradziadka 

w Sèvres. Obyśmy choć w części potrafili jak On…  

Jakub Rościszewski, syn Jubilata 

 

ALFABET O ANDRZEJU WIELOWIEYSKIM 

Z OKAZJI 90-TYCH URODZIN 
 

AK-owiec: 

Jako 16-stoletni chłopak wstę-

puje do Armii Krajowej, odbywa 

półroczne szkolenie w partyzanc-

kiej podchorążówce i jako pod-

chorąży „Wir” i dowódca drużyny 

w 2. kompanii 27. pułku piechoty 

AK maszeruje na odsiecz po-

wstańczej Warszawie. 

Badacz: 

W 1969 roku Andrzej publikuje swoją pierwszą książkę 

„Przed trzecim przyspieszeniem”. Zajmował się w niej analizą 

współczesności i tego, co czeka społeczeństwo w przeded-

niu rewolucji informatycznej. Pasjonował go taki fenomen 

techniczno-organizacyjny jak powstanie i błyskawiczny roz-

wój koncernu IBM czy utworzenie wspólnego rynku 
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w Europie zachodniej, do którego najlepiej przygotowane 

były nie firmy francuskie czy niemieckie, ale amerykańskie.  

Człowiek Solidarności: 

W stoczni gdańskiej w sierpniu 1980 był w pierwszej grupie 

ekspertów Międzyzakładowego Komitetu Zakładowego, 

kiedy Solidarność dopiero powstawała. Kierował Ośrodkiem 

Prac Społeczno-Zawodowych przy Komisji Krajowej Solidar-

ności, był jednym z koordynatorów zespołu ekspertów przy-

gotowujących się do rozmów ze stroną rządową przy 

Okrągłym Stole. W 1989 roku reprezentował Solidarność 

przy Okrągłym Stole i kandydował do Senatu z listy Komitetu 

Obywatelskiego przy przewodniczącym Solidarności. Stoso-

wał się do dewizy Mazowieckiego: „Trzeba być razem 

z ludźmi”.  

Dysydent: 

Chociaż był zatrudniony w „Więzi” i Klubie Inteligencji Kato-

lickiej, działał jednocześnie w ukryciu, w półlegalnym think-

tanku – Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” (DIP), 

dla którego wraz ze Stefanem Bratkowskim, Klemensem Sza-

niawskim, Bogdanem Gotowskim i innymi dziennikarzami 

oraz socjologami przygotował szereg raportów, w tym 

„O stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej na-

prawy” (1979) i „Jak z tego wyjść?” (1980). Władze nie zde-

cydowały DIP-u zarejestrować, ale też go nie rozpędziły. DIP 

zajmował się diagnozą i wysuwał pozytywistyczne postulaty 

– do rewolucji nie namawiał, a co najwyżej przed nią ostrze-

gał. Andrzej na swoich imieninach puszczał przemycone 

z Zachodu płyty z nagraniami głosu Józefa Piłsudskiego, 

słynnym przemówieniem Józefa Becka czy posłaniem Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego na inaugurację działalności radia 

Wolna Europa. 

Europejczyk: 

Reprezentował KIK w Międzynarodowej Federacji Intelektu-

alistów Katolickich „Pax Romana”. Znając języki, jeszcze 

przed Okrągłym Stołem, wraz z Bronisławem Geremkiem to-

warzyszył Lechowi Wałęsie w wyjeździe do Paryża wiosną 

1989 roku, gdzie odbyli spotkania z prezydentem i premie-

rem oraz serię spotkań ze związkowcami. Przez 9 lat, do 2003 

roku, kierował Polską Radą Ruchu Europejskiego, który sta-

nowił część największej federacji proeuropejskich NGOsów. 

Na jej czele stali m.in. De Gasperi, Giscard d’Estaing, a pierw-

szym sekretarzem generalnym Ruchu Europejskiego w la-

tach 1948-51 był Józef Rettinger, jeden z najbliższych 

doradców premiera rządu emigracyjnego Władysława Sikor-

skiego. Jako parlamentarzysta Wielowieyski reprezentował 

nas w Radzie Europy, a po tragicznej śmierci Bronisława Ge-

remka objął jego mandat w Parlamencie Europejskim. Gere-

mek mówił, że instytucje europejskie już są, trzeba jeszcze 

stworzyć Europejczyków. W komisji spraw zagranicznych PE 

Wielowieyski kontynuował zatem zadanie Geremka. Za naj-

ważniejsze uznał zobowiązanie Komisji Europejskiej do kon-

sultacji internetowych z milionami internautów tak aby 

pobudzić obywatelską debatę nad przyszłością Unii.  

 

Finansista:  

W latach 1991-2001 był członkiem sejmowej Komisji Finan-

sów. Komisja nie tylko pracowała nad budżetem, ale prze-

kształciła cały system podatkowy w Polsce.  

Gaduła:  

Na wszystkich spotkaniach, w których uczestniczy, Andrzej 

ma coś do powiedzenia. Czasem bardzo dużo. Kiedy zabiera 

głos, nieraz słychać westchnienie na sali oznaczające ko-

nieczność przygotowania się na dłuższy wywód.  

Historyk: 

Jedną z pasji Andrzeja jest historia. Podział na endeków i li-

berałów wywodził jeszcze z Konfederacji Barskiej. Pasjono-

wał się powstaniami narodowymi i II wojną światową. 

Napisał nawet książkę z gatunku historii alternatywnej – 

„Na rozdrożach dziejów: historie prawdziwe i alternatywne”, 

w której zastanawiał się nad tym, co by było, gdyby Polska 

w 1939 roku zawarła sojusz z Hitlerem przeciwko Związkowi 

Radzieckiemu. Niejednemu się naraził. 

Inteligent: 

Przed kilkadziesiąt lat wchodził w skład władz Klubu Inteli-

gencji Katolickiej jako członek zarządu, sekretarz czy wice-

przewodniczący. Prowadził dziesiątki debat, organizował 

spotkania i konferencje, kursy żeglarskie i kursy tańca. 

Juror: 

Festiwalu sacro-songów w Przemyślu. Trafił do jury kon-

kursu, bo, po pierwsze, sam niegdyś muzykował. Pamiętam 

Sylwestra pod koniec lat 1960. w willi pod Jedlami w Zako-

panem, w czasie którego towarzystwo zażyczyło sobie polkę. 

Niczego takiego nie było na płytach, więc Andrzej siadł 

do fortepianu i zagrał z tupetem polkę, co prawda niemiło-

siernie myląc klawisze, ale i tak wszyscy byli zachwyceni. 

Po drugie, sacro-song to była nowoczesność w kościele, big-

bitowa muzyka do mszy świętej, a Andrzej lubił wszelkie no-

winki, był wielkim zwolennikiem Soboru Watykańskiego II, 

którego dokumenty studiował i upowszechniał w artykułach, 

pogadankach i na pielgrzymkach. 

Katolik: 

Regularnie praktykujący, ale nieco rogaty. Entuzjasta II So-

boru Watykańskiego, którego postanowienia o roli katoli-

ków świeckich, o dialogu z niewierzącymi i innymi 

wyznaniami, o zaangażowaniu świeckich w sprawy publiczne 

Wielowieyski praktykował jeszcze przed soborem. W wolnej 

Polsce Wielowieyski przedstawił koncepcję utrzymania moż-

liwości aborcji ze względów społecznych; według jego kon-

cepcji decyzję powinno pozostawiać się zainteresowanej po 

odbyciu z nią rozmowy, przekazaniu wszystkich informacji 

oraz zaprezentowaniu oferty pomocy. Ten pomysł nie spo-

dobał się ani hierarchom kościelnym, ani radykałom spod 

znaku wolnego wyboru.  

Logofag: 

Kiedy pod koniec lat 1940. stalinizm rozprzestrzeniał się na 

niemal wszystkie dziedziny życia, Wielowieyski wstępuje do 

najbardziej elitarnego stowarzyszenia dyskusyjnego  działa-

jącego w Krakowie – Klubu Logofagów (Pożeraczy Słów), 
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którego członkiem był też m.in. Zygmunt Skórzyńskim, póź-

niejszy współzałożyciel KIK-u.  

Metropolita: 

Andrzej pracował w Miejskiej Komisji Planowania Gospodar-

czego, która panowała rozwój przestrzenny ówczesnego 

województwa warszawskiego. Kiedy przywrócono w Polsce 

samorząd lokalny, obszar warszawskiej metropolii podzie-

lony został na wiele gmin, z których 8 stanowiło Miasto Sto-

łeczne Warszawa. Jedynym poziomem koordynacji ośmiu 

gmin warszawskich i około 30 okołowarszawskich stało się 

olbrzymie województwo mazowieckie, liczące ponad 300 

gmin i rozciągające się od Radomia do Płocka. Andrzej był 

wielkim zwolennikiem objęcia gmin warszawskich jednostką 

metropolitalną, która zajmowałaby się planowaniem prze-

strzennym, transportem i innymi wspólnymi usługami dla 

gmin warszawskich. Był zdecydowanym przeciwnikiem ro-

bienia z Warszawy jakiejś jednej super-gminy obejmującej 

blisko 2 mln mieszkańców. Przygotowaną z udziałem An-

drzeja ustawę tworzącą metropolię warszawską składającą 

się z 17 gmin warszawskich i kilkudziesięciu okołowarszaw-

skich zawetował prezydent Kwaśniewski. Mimo protestów 

Andrzeja przyjęto ustawę o założeniach dokładnie odwrot-

nych, zlikwidowano gminy warszawskie, zrobiono jedną, 

wielką gminę-Warszawa i nie stworzono jednostki metropo-

litalnej obejmującej gminy podwarszawskie. Gminy we-

wnątrz Warszawy zredukowane do statusu dzielnic utraciły 

samodzielność w zakresie planowania, finansów i majątku, 

a radni dzielnicowi stali się bezradni. Aby bronić samodziel-

ności gmin i związku metropolitalnego, Andrzej założył 

w 2000 roku Stowarzyszenie Gmin „Metropolia-Warszawa”, 

któremu przewodniczył, a dziś jest jego honorowym prze-

wodniczącym. Warszawa współpracuje z otaczającymi ją 

gminami na zasadzie dobrowolności, w sprawie wspólnego 

biletu i różnych inwestycji, ale jest to stan daleki od koncepcji 

metropolitalnej, której Andrzej jest wielkim orędownikiem.  

Nauczyciel: 

To jeden z tytułów, którym obdarzyli go koledzy z miesięcz-

nika „Więź”. 

Orderu Orła Białego Kawaler: 

Na początku listopada 2011 roku zadzwonił do mnie Andrzej 

z zaproszeniem do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość 

wręczenia mu orderu przez prezydenta Bronisława Komo-

rowskiego. Parę lat wcześniej Andrzej otrzymał już od Lecha 

Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 

Spytałem, jaki order teraz dostanie, Andrzej odpowiedział, 

że nie wie. Albo będzie to Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia 

Polski albo „ten drugi”. Okazało się, że był to „ten drugi”, 

czyli Orzeł Biały.  

Polityk: 

Kiedy po wyborach 4 czerwca 1989 roku Zgromadzenie Na-

rodowe miało wybrać Prezydenta RP zapanowało niezwykłe 

napięcie. W ciągu kilku miesięcy opozycja działająca przez 

lata w podziemiu, szykanowana w pracy, narażona na 48-go-

dzinne areszty, nie dostająca paszportów, wydająca 

podziemne gazety raptem znalazła się w parlamencie obej-

mując 99% miejsc w Senacie i wszystkie 35% miejsc otwar-

tych na wolne wybory w Sejmie. W aparacie partyjnym 

szerzyła się atmosfera buntu. Jak to jest? Mamy partię, ad-

ministrację, wojsko, milicję, aparat bezpieczeństwa, przed-

siębiorstwa państwowe i tak po prostu oddajemy władzę? 

W nowym ustroju, Prezydent, oprócz funkcji reprezentacyj-

nych  miał zachować pewne kompetencje w zakresie spraw 

zagranicznych, wojskowych i bezpieczeństwa. Jedynym kan-

dydatem był generał Wojciech Jaruzelski, co miało uspoka-

jać aparat partyjny i ZSRR a jednocześnie otwierać drogę do 

głębokich reform. Tak uważało wielu czołowych działaczy 

Solidarności, a także prezydent George Bush, który wystąpił 

przed Zgromadzeniem Narodowym, wychwalając Jaruzel-

skiego. Ale wybór Jaruzelskiego był zagrożony. W dniu wy-

boru Prezydenta, Zgromadzenie Narodowe przez kilka 

godzin ustalało regulamin wyborczy i widać było, że część 

posłów bloku rządowego, szczególnie z SD i PSL-u głosuje 

razem z kubem „Solidarności”, czyli OKP. Formalna więk-

szość bloku rządowego mogła się okazać mniejszością, bo 

nikt z OKP na Jaruzelskiego nie zamierzał głosować. Wów-

czas Wielowieyski wraz ze Stommą, Paszyńskim i kilkoma in-

nymi osobami zdecydowali się oddać głos nieważny. Kilka 

osób z OKP w ogóle nie głosowało. Jaruzelski przeszedł jed-

nym głosem. Podpisał wszystkie ustawy zaproponowane 

przez rząd Tadeusza Mazowieckiego i przyjęte przez parla-

ment. Po półtora roku sam ustąpił z urzędu, otwierając 

drogę do bezpośrednich wyborów prezydenckich.  

Redaktor: 

Twórczość Andrzeja w postaci artykułów, książek i opraco-

wań jest imponująca, ale do tego trzeba dodać niezliczoną 

liczbę artykułów, raportów itp., które pomagał redagować.  

Senator: 

Pamiętam uwagę Krzysztofa Śliwińskiego wypowiedzianą 

pod koniec lat 60. o Andrzeju Wielowieyskim: „Jaki to byłby 

wspaniały senator Rzeczypospolitej”. Wydawało się to wów-

czas zupełnym political fiction, a jednak ziściło się w ’89 roku, 

kiedy Andrzej został wybrany w wolnych wyborach do nowo 

utworzonego Senatu i został jego Wicemarszałkiem. 

Taternik: 

Wielowieyski wspominał młodzieńcze wspinaczki w Tatrach, 

w czasie których poznał swą przyszłą żonę – Zulę. Andrzej 

rzucił wspinaczkę, kiedy pojawiły się dzieci. „Byłem za nie od-

powiedzialny, nie mogłem już ryzykować”. 

Urzędnik: 

Pod koniec lat 1950. przez kilka lat Andrzej pracował w Ko-

misji Planowania, w której zajmował się planowaniem regio-

nalnym. Kiedy przyszedłem tam do pracy kilkanaście lat 

potem o Andrzeju krążyły legendy. Oto jedna z nich. Andrzej 

Wielowieyski przychodził na stołówkę tej świątyni komuni-

stycznego planowania, stawał przed stołem, żegnał się i do-

piero potem siadał do jedzenia. Po obiedzie szedł 

na zaplecze i do bańki na mleko zgarniał resztki, które wiózł 

następnie do siebie do domu w Falenicy, aby karmić świnie 
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trzymane na podwórku. Tak oto warszawski intelektualista 

praktykował samozaopatrzenie licznej rodzinnej gromadki. 

Wychowawca: 

Andrzej wychował nie tylko swoich siedmioro dzieci, ale or-

ganizował kursy przedmałżeńskie i inne spotkania na tematy 

rodzinne dla kikowskiej młodzieży. Zapamiętałem jedną jego 

przestrogę, którą powtarzam moim dzieciom: „W małżeń-

stwie bywają trudne momenty, nawet takie, kiedy przez trzy 

dni się ze sobą nie rozmawia. Trzeba umieć z tego wyjść”. 

Zwycięzca: 

Za jedno z największych dokonań politycznych swojego ży-

cia Andrzej uważa, i słusznie, pokonanie w 1972 roku skrzy-

dła oportunistyczno-moczarowskiego, spolegliwego wobec 

rządu, w wyborach wewnętrznych KIK-u. W skrócie było 

to tak: w 1968 roku posłowie Znak wystąpili z interpelacją 

w obronie studentów pacyfikowanych przez milicję. W od-

powiedzi władze przeprowadziły haniebny atak na koło po-

selskie Znak, w wyniku czego Jerzy Zawieyski złożył 

rezygnację z członkostwa w Radzie Państwa, a w wyborach 

do Sejmu w 1969 roku zastąpił go Tadeusz Myślik – TW 

„Anatol”. Frakcja promoczarowska z Zabłockim na czele 

chciała przejąć zarząd KIK-u w ’72 roku. Wtedy Wielowieyski 

przejrzał listę członków zwyczajnych, zorientował się, 

że przyzwoici ludzie stanowią jednak zdecydowaną więk-

szość, obdzwonił ich wszystkich apelując o przyjście na spo-

tkanie wyborcze, przygotował wraz z kolegami listę 

kandydatów, których warto poprzeć i ta lista w tajnych wy-

borach odniosła wyraźne zwycięstwo nad listą oportunistów. 

Nowym prezesem zarządu został Andrzej Święcicki. W ten 

sposób niezależność KIK-u została ocalona. Wielu doradców 

„Solidarności” wywodziło się z KIK-u, a po porozumieniach 

sierpniowych jesienią 1980 roku KIK stał się warszawską bazą 

komitetów założycielskich „Solidarności” z całej Polski. Mimo 

szykan i ograniczeń, mimo powołania konkurencyjnego PO-

LKIK-u, ODISS-u i zastąpienia koła ZNAK „Neoznakiem”. 

KIK przetrwał nie tylko przetrwał, ale wniósł wielki wkład in-

telektualny i kadrowy w budowanie wolnej Polski. 

Żeglarz: 

Jedną z pasji Wielowieyskiego było żeglarstwo. Organizował 

w KIK-u kursy żeglarskie i ostro nas egzaminował. Nie zapo-

mnę sierpnia ’68 roku, kiedy z moją narzeczoną Joanną od-

wiedzaliśmy obóz żeglarski prowadzony przez Andrzeja 

na jeziorze Mamry. Wieczorem przy ognisku widzieliśmy 

po drugiej stronie jeziora wielogodzinny przejazd taborów 

wojskowych, co samo w sobie nie wydawało się niczym nad-

zwyczajnym. Rano, tuż po 8, uruchomiłem radzieckie radio 

tranzystorowe Spidola i usłyszałem komunikat czytany przez 

spikera o „udzielaniu bratniej pomocy Czechosłowacji przez 

państwa Układu Warszawskiego”. Natychmiast przełączyli-

śmy się na Wolną Europę, próbując zebrać jakieś informacje. 

Byliśmy w wzburzeni i smutni, rozmawialiśmy o tym cały 

dzień. Wieczorem, jak zwykle, zebraliśmy się przy ognisku. 

Andrzej, komendant obozu, zabrał głos. Nie wygłosił poli-

tycznego przemówienia, a jedynie zarządził modlitwę 

za braci Czechów i Słowaków. Zrozumiałem to tak, że An-

drzej mógł się obawiać dostarczenia władzom pretekstu do 

oskarżenia KIK-u, że na obozach młodzieżowych odbywają 

się antyrządowe, antyradzieckie wiece. KIK przez cały okres 

PRL był legalnie działającą oazą wolności, bronił impondera-

biliów, ale nie dążył do konfrontacji z władzą w każdej spra-

wie, z którą się nie zgadzał. 

Marcin Święcicki, przyjaciel Jubilata 

 

SEKCJA RODZIN 
 

Obozy zimowe 2017/2018 

W Warszawie zima dopiero lekko dała o sobie znać, a tym-

czasem większość naszych grup obozy zimowe ma już 

za sobą. Ponieważ styczniowy termin ferii szkolnych unie-

możliwił wielu studiującym wychowawcom zorganizowanie 

obozów podczas ferii, większość obozów odbyła się w prze-

rwie świątecznej. Przerwa była krótka, dlatego część kadr po-

stanowiła, że obozy nie będą miały charakteru narciarskiego, 

a i wybrane kierunki były nieoczywiste jak na obozy zimowe 

– dwie grupy pojechały nad morze, jedna grupa pojechała 

do Lwowa. Jeden obóz miał charakter wędrowny. Kilku gru-

pom udało się pojechać na narty w ferie. 
 

 
Achajowie na Łysicy 
 

Kadry myślą już o obozach letnich, planują, jaki będzie ich 

charakter, kierunek i termin. W lutym zaplanowane są pierw-

sze spotkania kadr z Trójkami Rodziców odpowiedzialnymi 

za obozy letnie.  
 

Grupa skutecznej pomocy 

Grupę Skutecznej Pomocy stworzyły w 2012 i prowadzą Mo-

nika Łoskot, Małgosia Mańczak i Dżemila Sulkiewicz-No-

wicka. Celem Grupy jest umożliwienie dzieciom i młodzieży 

z grup SR angażowanie się w działania pomocowe na rzecz 

osób potrzebujących (głównie spoza środowiska KIK-u) – 

zgodnie z założeniami Strategii Sekcji Rodzin. 

Przez 5 lat działania Grupy Monice, Małgosi i Dżemili udało 

się zdziałać wiele dobrego: nawiązały kontakty z osobami 

i instytucjami zainteresowanymi współpracą, rozpoznawały 

potrzeby, określały konkretne zadania, znajdowały chętne 

do pomocy grupy i monitorowały pierwsze kontakty.  
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Rozpoznanych potrzeb, planów i pomysłów GSP ma wiele, 

zachęcamy poszczególne grupy do kontaktu i włączenia się 

w działania na rzecz innych. Za pośrednictwem Informatora 

przekazujemy podziękowania GSP.  

„Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przed-

świątecznej akcji pomocy naszym świętomarcińskim niewi-

domym przyjaciołom! Dziękujemy za pełne serca paczki dla 

rodzin i samotnych, grupie Mohikanów za odwiedziny nie-

widomych, które dostarczyły wielu wzruszeń, Stasiowi Świe-

żewskiemu i Stasiowi Łoskotowi za wytrwałe rozwożenie 

paczek do tych, którzy nie mogli ich odebrać z Piwnej, Ro-

bertowi Rudzińskiemu, że podjął się trudnej roli koordynacji 

remontu mieszkania niewidomej Pani Marioli, wszystkim, 

którzy polecili ekipy i wreszcie tym, którzy ten remont dofi-

nansowali. Remont zacznie się jeszcze przed końcem stycz-

nia.” 
 

Msza święta klubowa w lutym 

Serdecznie wszystkich zapraszamy na klubową Mszę świętą 

na Piwną, 18 lutego o godzinie 11.00.  

Anna Sikorska 

 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Wyprawa na Zakarpacie i do Lwowa (Ukraina) 

Otwieramy nabór na coroczną wyprawę Sekcji na Ukrainę – 

tym razem, tak jak zapowiadaliśmy, będzie to serem i winem 

płynące Zakarpacie oraz dłuższy pobyt we Lwowie. Wyjeż-

dżamy w dniach 30 maja – 4 czerwca. Koszt z powodu prze-

dłużenia wyjazdu o jeden dzień szacujemy na 750-850 zł. 

Dokładna cena zostanie podana po zarezerwowaniu wszyst-

kich hoteli i restauracji. 
 

 
 

Ciągle jeszcze wstępny program wygląda następująco: 
 

Dzień 1. Warszawa - Użhorod – wieczorny spacer, kawiarnia 

„Pod Zamkiem”, nocleg. 

Dzień 2. Zamek w Użhorodzie, skansen, spacer po mieście, 

przejazd do Mukaczewa, zamek i nocleg w Mukaczewie, ko-

lacja w Celtyckim Dworku. 

Dzień 3. Wyjazd z Mukaczewa, Chust - zamek, Nyżnie Selysz-

cze – nocleg, wieczór z muzyką na żywo. 

Dzień 4. Wyjazd w kierunku Lwowa , wieczór we Lwowie.  

Dzień 5. I 6. Zwiedzanie Lwowa – możliwy tryb grupowy lub 

indywidualny, ewentualnie Żółkiew w drodze powrotnej.  
 

Będziemy również starali się zorganizować degustację win, 

z których słynie ten piękny, wielokulturowy region. 
 

O czym warto wiedzieć przed zapisaniem się na wycieczkę: 

Przypominamy, że Sekcja Wschodnioeuropejska nie jest pro-

fesjonalnym biurem podróży, choć w przygotowaniu wy-

prawy staramy się być maksymalnie profesjonalni i zadbać 

o każdy element wyjazdu. Organizujemy ten wyjazd, by 

wspólnie z członkami Klubu poznawać nowe, ciekawe miej-

sca i spędzić wspólnie, w przyjacielskiej atmosferze czas.  
 

 
 

Wszyscy organizatorzy robią to non profit i z dobrej woli. 

Opłata przeznaczona jest na: zakwaterowanie i wyżywienie 

w zakresie określonym przez organizatorów, wynajem auto-

karu i opłacenie kierowcy, opłacenie pilota, oraz bilety 

wstępu do odwiedzanych miejsc. Za finanse od lat odpowie-

dzialna jest ta sama osoba, która zawsze przedstawia przej-

rzyste sprawozdanie z wydatkowania zebranych środków. 

Jeśli z wyjazdu zostają pieniądze są one zwracane,  

lub uczestnicy wspólnie decydują o przekazaniu ich na cele 

charytatywne. W razie rezygnacji z wyjazdu wpłacane zaliczki 

są zwracane, tylko jeśli znajdzie się inna osoba, która zajmie 

zwolnione miejsce.  

Informujemy również, że czasami program ulega zmianom, 

ze względu na utrudniony dojazd, warunki pogodowe lub 

inne warunku niezależne od organizatorów i w związku  

z tym liczymy na otwartość do zmian i gotowość na przeży-

wanie przygód! (My też w tych miejscach jesteśmy po raz 

pierwszy ☺) 

Jeśli program pokrywa się z miejscami ważnymi dla Państwa 

ze względów rodzinnych i będzie na to czas, to postaramy 

się w ramach możliwości dostosować program, tak by 

można było je odwiedzić, prosimy o poinformowaniu o tym 

już podczas zapisów! Nie możemy tego jednak zagwaranto-

wać. 

Zapisy przyjmujemy pod adresem mailowym: 

sw@kik.waw.pl, liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy 
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o podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL i numer tele-

fonu. Liczba miejsc ograniczona – planujemy 40 osób.  

Przypominamy, że do wyjazdu na Ukrainę potrzebny jest 

ważny paszport! 
 

Pomóżmy przygotować Święta Wielkiej Nocy Rodakom 

na Litwie  

W minionym roku pokazaliście Państwo, że los naszych Ro-

daków na Litwie nie jest Wam obojętny – za co jeszcze raz 

dziękujemy. Nawiązana wówczas współpraca rozwija się 

i chcielibyśmy również w tym roku pomóc, nie tylko polskim 

kombatantom na Wileńszczyźnie, ale też po prostu starszym 

osobom i rodzinom, które tego wsparcia potrzebują. Chcie-

libyśmy w tym roku przed Świętami Wielkiej Nocy przekazać 

im paczki żywnościowe. Paczki te sami zawieziemy i przeka-

żemy Rodakom z rejonu Wileńszczyzny. Na paczki czekamy 

w siedzibie Klubu w godzinach pracy do 8 marca br. 
 

 
 

Każdy kto chciałby wspomóc tę akcję proszony jest o przy-

gotowanie paczki, w której powinny znaleźć się takie arty-

kuły: 

Cukier 2 kg; konserwy mięsne lub rybne 2 sztuki; sucha wę-

dlina paczkowana próżniowo; ryż 1 kg; kasza 2 paczki; her-

bata; herbata owocowa; kawa mielona i rozpuszczalna; 

kakao; czekolada 4-5 sztuk; kukurydza, groszek, fasola  

w puszce; makaron 2 opakowania; owoce w puszce (manda-

rynka, ananas, brzoskwinia itp.); słodycze (batony, cukierki, 

czekoladki); olej 1 litr; mydło; proszek do prania; 

płyn do zmywania. 

I dwie rzeczy najważniejsze: polska książka i list lub 

kartka z życzeniami napisanymi od serca.  

Paczki należy dostarczyć do siedziby Klubu do 8 marca. 

W połowie marca zorganizujemy transport na Wileńszczy-

znę. Można tez dokonać wpłat na konto Sekcji Wschodnio-

europejskiej 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706, jako tytuł 

wpłaty należy napisać „Darowizna na cele statutowe – 

paczka dla Wilna” oraz gotówką w księgowości Klubu. 
 

Prosimy również o wsparcie w zawiezieniu paczek do Wilna 

– jeśli ktoś z Państwa posiada duży samochód ciężarowy  

i gotowy jest go pożyczyć lub pomóc w transporcie – 

będziemy niezmiernie wdzięczni! Wszystkim z góry dzięku-

jemy za pomoc i zaangażowanie. 
  

Jak co roku przygotowujemy przyjazd dzieci z Ukrainy, któ-

rych rodzice zginęli na Wschodzie. Jak zwykle prosimy  

o wsparcie finansowe, które zarówno dla Sekcji jak i dla tych 

dzieci jest bardzo cenne. Pomimo iż gościliśmy już ponad 

setkę dzieci, to niestety nasze działania nadal są aktualne i 

potrzebne. Więcej informacji przekażemy już niedługo. Jeśli 

ktoś z Państwa chciałby wspomóc nasze działania to prosimy 

o wpłaty na rachunek Sekcji 69 1560 0013 2000 1706 4454 

5706 z tytułem wpłaty „Darowizna na cele statutowe SW – 

dzieci Ukrainy”. 

W sierpniu po raz kolejny będziemy gościć młodzież z bia-

łoruskiego Niezależnego Liceum Humanistycznego imienia 

Jakuba Kołasa w Mińsku. Już teraz zachęcamy do zgłaszania 

się do wolontariatu podczas tej dwutygodniowej wizyty. Jeśli 

są Państwo przedstawicielami instytucji, która chciałaby 

przyjąć młodzież u siebie – prosimy o kontakt. Chcemy po-

kazać młodym Białorusinom ciekawe muzea, instytucje kul-

turalne i edukacyjne, a także inne związane z wartościami 

demokratycznymi oraz innowacjami. Prosimy o kontakt pod 

adresem: sw@kik.waw.pl. 

Katarzyna Materkowska, Marek Kielanowski 

 

 

SEKCJA WSPÓŁPRACY 

 Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
 

Rozpoczęliśmy rok 2018 – rok 100-lecia odzyskania niepod-

ległości Polski. Przed 100 laty był to również rok wielkich wy-

darzeń historycznych u naszych sąsiadów. W styczniu 

przypada 100-lecie powstania Ukraińskiej Republiki Ludo-

wej. W związku z tą rocznicą zdecydowaliśmy się zrezygno-

wać z planowanego kolejnego spotkania polsko-

ukraińskiego z cyklu „Ku pojednaniu” i wspólnie z Sekcją 

Wschodnioeuropejską zorganizować uroczyste spotkanie 

polsko-ukraińskie poświęcone stuleciu niepodległego pań-

stwa ukraińskiego i jego przywódcy atamanowi Semenowi 

Petlurze – sojusznikowi Polski podczas wojny polsko-bolsze-

wickiej 1920 roku. 
 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 lutego o godz. 

18.00 w siedzibie Klubu. 
 

Spotkanie, które będzie miało formę dyskusji historyków zo-

stanie poprowadzone przez profesora Andrzeja Friszke – 

członka Zarządu KIK. 
 

Uczestnikami będą dr hab. Roman Wysocki z UMCS, 

prof. Jan Pisuliński z Uniwersytetu w Rzeszowie i inni histo-

rycy badający ten okres w życiu naszych narodów. Zaprosili-

śmy również ambasadora Ukrainy w Polsce pana Andrija 

Deszczycę oraz prezesa Związku Ukraińców w Polsce pana 

Piotra Tymę. 
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Serdecznie zapraszamy Ukraińców – przyjaciół Polski i Pola-

ków – przyjaciół Ukrainy – nie tylko członków Klubu. 

Chcemy, po stu latach, dać wyraz naszemu wsparciu dla 

znowu zagrożonej niepodległości naszego sąsiada. 

Krystyna Engelking, Paweł Broszkowski 

 

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
 

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne obozy żeglarskie 

Santa Marii.  
 

Zapisy ruszają 1.03 o godzinie 20.00  na stronie internetowej 

www.santa-maria.pl. Przypominamy o potrzebie założenia 

konta na naszej stronie, aby móc się zapisać na nasze obozy. 

Nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat zachęcamy 

do jak najszybszego zapisania młodzieży. W tym roku odbę-

dzie się 9 obozów: 
 

Pierwsze halsy (znane również jako figle) - obozy stacjo-

narne (pod namiotami) dla dzieci w wieku 7-11 lat. Na wy-

jeździe dzieci uczą się podstaw żeglarstwa i doskonalą swoje 

umiejętności na jachtach klasy „optymist”. Program obozu 

również obejmują ciekawe i rozwijające gry i zabawy. Jest to 

czas spędzony w miłym i uśmiechniętym towarzystwie, 

a dzieci uczą się odpowiedzialności, współpracy  

i działania w grupie poprzez bycie samodzielną załogą.  

W tym roku Pierwsze halsy odbędą się w terminach: 

16-29.07.2018; 29.07-12.08.2018; 12.08-26.08.2018; 
 

Rejsy mazurskie - obozy żeglarskie - wędrowne skierowane 

dla młodzieży. Odbywają się na Mazurach, na jachtach 

otwarto kabinowych klasy „omega”. Podczas obozu dzieci 

uczą się samodzielności i współpracy w grupie oraz podstaw 

żeglarstwa. Uczestnicy codziennie przemieszczają się w inne 

części Mazur, muszą sami przygotowywać obóz i zadbać 

o stan jachtów. Pokazujemy młodzieży radość z żeglowania 

i aktywnego spędzania czasu. Ze względu na wiek uczestni-

ków organizujemy 2 rodzaje rejsów: Rejs młodszy - 12-14 lat, 

Rejs Starszy, 14+. Ostatni rejs sierpniowy zaczyna się na Ma-

zurach, a kończy na Zalewie Zegrzyńskim. Etap spływu Pisą 

i Narwią jest unikalną i niezapomnianą przygodą! W tym 

roku Rejsy odbędą się w następujących terminach: 
 

Rejs młodszy (12-14lat) 

16-29.07.2018; 16-29.07.2018; 29.07-12.08.2018 
 

Rejs starszy (14+) 

29.07-12.08.2018; 12.08-26.08.2018;  
 

Szkolenie na Stopień Żeglarza Jachtowego  

Informacje o szkółce podamy w najbliższym czasie. 
 

Będziemy zbierać od Państwa, którzy zapiszą swoje dzieci na 

obozy, deklaracje dotyczące wsparcia finansowego naszej 

akcji letniej oraz wkładu pracy dzieci przy remontach łódek:  

1. Osoby jadące na obozy stacjonarne będziemy zachęcać 

do wsparcia darowizną w wysokości od 1200 zł. 

2. Uczestników rejsów mazurskich poprosimy o: pomoc przy 

remontach łódek (w wymiarze przynajmniej 5 godzin) oraz o 

wsparcie w wysokości od 1000 zł, ewentualnie o darowiznę 

w wysokości od 1200 zł. 
 

Ponadto w czwartek, 1 lutego 2018 na godzinę 20.00 zapra-

szamy na spotkanie bosmanów (celem przygotowania Klubu 

do sezonu remontowego).  
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich: obecnych i byłych bos-

manów, tych którzy bosmanami chcą zostać, jak również 

tych, którzy chcą się dowiedzieć co można zrobić lub zaofe-

rować swoje pomysły i własne aktywności. 

Z żeglarskimi pozdrowieniami, 

Zarząd KŻ Santa Maria 
 

W związku z pracą, studiami i dużą ilością zajęć podjąłem 

decyzję, że muszę odejść z zarządu Santa Marii – trzeba go-

nić białe wieloryby. Dziękuję Zarządowi, wszystkim człon-

kom Klubu i osobom związanym z Santa Marią za wspólnie 

spędzony czas. Uważam, że udało się nam zorganizować 

wiele świetnych wydarzeń. Trzymam kciuki za nadchodzący 

sezon. 

Andrzej Borkowski 

 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
Nabożeństwo ekumeniczne w poniedziałek 5 lutego (godz. 

18.00) w świątyni luterańskiej przy pl. Małachowskiego. Ho-

milia na temat instytucjonalnej jedności Kościoła zapewne 

profesor Kaliny Wojciechowskiej z Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej. 

Jan Turnau 

 

SEKCJA ESPERANTO 
Na spotkaniu lutowym (23 lutego) będziemy omawiać 

sprawy bieżące Sekcji i duszpasterstwa esperantystów oraz 

kontynuować katalogowanie zbioru książek i czasopism 

esperanckich. 

Bohdan Wasilewski 

 

PO SĄSIEDZKU 
Powoli dobiega końca kilkumiesięczny projekt „Po są-

siedzku” realizowany w Warszawie, Krakowie, Wrocła-

wiu i Łomży przez KIK, ukraińską Fundację Zustricz, 

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, ukraińską fundację 

Nasz Wybór i Centrum Muzułmańskie w Krakowie.  
 

Celem projektu jest zbliżenie różnych grup tworzących 

polskie społeczeństwo: „większości” (Polaków, katolików) 

oraz mniejszości i cudzoziemców (Ukraińców, Tatarów, 

Żydów, grekokatolików, prawosławnych, muzułmanów). 

Naszą ideą jest budowanie atmosfery wzajemnego sza-

cunku i zrozumienia a także przeciwdziałanie patologicz-

nym sytuacjom w społeczeństwie: ksenofobii,  

dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym,  wy-

kluczeniu społecznemu. 
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Ma temu służyć budowa koalicji organizacji społecznych 

reprezentujących „większościową” i „mniejszościową” 

część naszego społeczeństwa. Współpracując, wspierając 

się, wymieniając informacjami i kontaktami, nagłaśniając 

podejmowane przedsięwzięcia możemy osiągnąć znacz-

nie więcej niż gdybyśmy działali osobno.  
 

 
 

Oto co udało się nam zrobić w ramach projektu:  
  

1. Odbyły się dwa kulinarne warsztaty zorganizowane 

przez Czeczenki mieszkające w Łomży dla ich polskich są-

siadek. Podczas spotkań panie mogły nie tylko odkryć taj-

niki czeczeńskiej kuchni, ale także lepiej poznać swoje 

sąsiadki, ich historię i rodzinne tradycje. W Łomży 

mieszka duża grupa Czeczenów, co jest związane z dzia-

łającym w mieście ośrodkiem dla uchodźców. Zorganizo-

wane spotkania są próbą odpowiedzi na wyzwania 

związane z integracją mieszkańców. 
 

2. We Wrocławiu animatorzy z Ukrainy i Uzbekistanu zor-

ganizowali spotkania dla dzieci z klas 4-7 jednej  

z wrocławskich szkół na temat odmienności i inności. 

Spotkanie odbyło się we współpracy z wrocławską Strażą 

Miejską i ukraińskim konsulatem. Ukraińcy stanowią we 

Wrocławiu dużą grupę – ok. 10% mieszkańców miasta. 

Także w szkole, w której odbyły się spotkania uczy się 

wiele dzieci pochodzenia ukraińskiego.  
 

 
 

3. W Warszawie i Krakowie odbywają się spotkania lite-

rackie wokół książek ukraińskich pisarzy na tematy dla 

Polaków i Ukraińców niełatwe. Służą one  lepszemu obo-

pólnemu zrozumieniu, nawiązaniu – trudnej niekiedy – 

rozmowy oraz przybliżeniu kultury naszych sąsiadów.  
  

4. Ukraińscy studenci nierzadko uczą się w grupach utwo-

rzonych specjalnie dla nich. Utrudnia to integrację z pol-

skimi kolegami a także poznawanie polskiego języka 

i kultury. Wychodząc temu problemowi naprzeciw grupa 

polskich i ukraińskich studentów z Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego wzięła udział we wspólnej integracyjno-krajo-

znawczej wyprawie do Zakopanego. W planach są kolejne 

wycieczki m.in. na Śląsk. 
 

5. W najbliższym czasie w Krakowie rozpoczną się warsz-

taty dla dzieci różnych narodowości w wieku przedszkol-

nym. 
 

Chociaż zrealizowaliśmy zaplanowane spotkania, warsz-

taty, wycieczki, współpraca naszej młodej koalicji by-

najmniej nie jest zakończona. Wręcz przeciwnie! Czujemy, 

że jesteśmy dopiero na początku wspólnej drogi. Dzia-

łamy dalej – po sąsiedzku. 
 

Krzysztof Sawicki, Kasia Materkowska, Janek Murawski  

 
Koalicja Po Sąsiedzku zaprasza 
 

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu „Women of Maidan” 

autorstwa Olhy Onyshko i Petra Diduli. Pokaz będzie miał 

miejsce 12 lutego 2018r. o godz. 18:30 w przestrzeni Marzy-

cieli i Rzemieślników (Bracka 25, III piętro). Film przedstawia 

protesty na kijowskim Majdanie na przełomie roku 2013 

i 2014 widziane oczami uczestników tego wydarzenia. Głów-

nymi bohaterami są kobiety, dzięki których bohaterskiej po-

stawie protesty na Majdanie nie załamały się w krytycznym 

ich momencie. W wyniku tzw. Rewolucji Godności upadł rząd 

Wiktora Janukowycza, a Ukraina obrała proeuropejski kurs 

polityczny. Po filmie będzie możliwość dyskusji z uczestni-

kami majdańskich protestów, którzy opowiedzą w jaki spo-

sób doświadczenie Majdanu wpłynęło na ich postawy 

życiowe.  Film jest w języku ukraińskim z napisami angiel-

skimi. 
 

Film został nagrodzony na wielu festiwalach filmowych m.in. 

na Culver Film Festival, Woodstock Film Festival oraz Rich-

mond International Film Festival.  
 

Pokaz filmu jest wydarzeniem towarzyszącym wizycie  

w Warszawie ukraińskich aktywistów tworzących inicjatywę 

BUR (Будуємо Україну Разом, Budujemy Ukrainę Razem), 

która polega na organizowaniu licznych obozów głównie 

na wschodzie Ukrainy, których uczestnicy pomagają lokalnej 
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ludności zarówno w remontowaniu domów, budowaniu 

miejsc aktywności lokalnej jak i rozmawianiu na temat przy-

szłości Ukrainy. BUR działa od 2014r. W 2017r. obozy trwały 

pół roku (kwiecień-październik) i odbyły się w 14 miejscowo-

ściach. W obozach wzięło udział ok 500 wolontariuszy. 

Po pokazie filmu odbędzie się prezentacja inicjatywy BUR.  
 

Poniedziałek, 12 lutego 2018, godz. 18:30, Marzyciele  

i Rzemieślnicy – Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25, 

Dom Towarowy Braci Jabłkowscy (III piętro). 
 

Zapraszamy także na spotkanie dotyczące znakomitego 

reportażu Petera Pomerantseva „Jądro Dziwności. Nowa 

Rosja”. 

W kraju, który obejmuje dziewięć stref czasowych i zajmuje 

jedną szóstą powierzchni lądów, gdzie odcięte od świata 

wioski, w których ludzie wciąż czerpią wodę z drewnianych 

studni, współistnieją z mieniącymi się błękitnym szkłem  

i stalą wieżowcami nowej Moskwy, jedyną spajającą siłę sta-

nowi telewizja. To ona jest najważniejszym narzędziem no-

wego typu autorytaryzmu, dużo subtelniejszego niż jego 

dwudziestowieczne odmiany. Bo w nowej Rosji 

nawet dyktatura to reality show. Peter Pomerantsev, jeden  

z najbłyskotliwszych obserwatorów putinowskiej Rosji, opi-

suje obsesję tego kraju na punkcie iluzji i przepychu, ale też 

jego niebezpieczne, pozbawione moralności jądro, które 

kryje się pod powierzchnią. Reportaż Pomerantseva to wcią-

gająca i niepokojąca relacja z ponurej postsowieckiej Rosji. 

Chwilami przerażająca, ale równocześnie przekonująca, ta 

książka odsłania rzeczywistość ukrytą pod dziwaczną fasadą 

młodzieńczego, żywotnego i pełnego blasku kraju. 

Spotkanie odbędzie się 8 lutego o 18.00 w Ukraińskim 

Domu w Warszawie, ul. Zamenhofa 1.  

Oleksandra Iwaniuk 
 

23 lutego br. w Domu Ukraińskim odbędzie się dyskusja  

z autorami świeżo wydanej monografii „Ukraina po re-

wolucji godności. Prawa człowieka – tożsamość naro-

dowa” Tomaszem Lachowskim i Witalijem Mazurenko. 

Dynamika zdarzeń, obserwowanych na Ukrainie od późnego 

listopada 2013 r., kiedy w odpowiedzi na decyzję Wiktora Ja-

nukowycza o porzuceniu drogi integracji europejskiej pań-

stwa ukraińskiego wybuchł masowy obywatelski protest, 

wkrótce przerodzony w Rewolucję Godności, otwierającą 

nowy etap we współczesnej historii Ukrainy, bez wątpienia 

zasługuje na poważną naukową i praktyczną refleksję. Euro-

pejskie aspiracje Ukraińców zostały szybko i brutalnie skon-

frontowane z agresywną polityką Federacji Rosyjskiej – 

nielegalną aneksją Półwyspu Krymskiego i rozpoczęciem 

konfliktu zbrojnego na Donbasie. To właśnie w warunkach 

niewypowiedzianej wojny, Kijów od ponad trzech lat próbuje 

demokratyzować i reformować Ukrainę, co siłą rzeczy nie 

może być zadaniem łatwym. 

Podczas spotkania z autorami monografii porozmawiamy 

o wojnie na wschodzie, dzisiejszych próbach reintegracji 

Donbasu, polityce rozliczeń po Majdanie oraz o ochronie 

praw człowieka na Ukrainie, korupcji i reformie sądownictwa. 

Tomasz Lachowski - prawnik, dziennikarz, doktor nauk praw-

nych, redaktor naczelny magazynu i portalu "obserwator 

międzynarodowy"; adiunkt w katedrze prawa międzynaro-

dowego i stosunków międzynarodowych (Uniwersytet 

Łódzki). 

Witalij Mazurenko – autor portalu „Obserwator Międzynaro-

dowy”; doktorant prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubel-

skim im. Jana Pawła II; mieszkaniec Odessy i aktywny 

działacz Euromajdanu w tym mieście w czasie Rewolucji 

Godności. 
 

Spotkanie odbędzie się 23 lutego o 18.00 w Ukraińskim 

Domu w Warszawie, ul. Zamenhofa 1. 

Oleksandra Iwaniuk 

 

 

MAM POMYSŁ 2017/2018 
 

Rozpoczynamy „Edycję 2018” skierowanego do uczniów 

szkół warszawskich konkursu Mam Pomysł. Edycja ta potrwa 

do 31 sierpnia lub wyczerpania budżetu na projekty. Obecna 

edycja jest dłuższa niż poprzednia i stwarza większy komfort 

pracy. Możecie więcej czasu poświęcić na przemyślenie oraz 

realizację waszych pomysłów. 
 

Naszym celem jest stworzenie warunków, w których będzie-

cie mogli realizować Wasze własne pomysły. Zastanówcie się 

nad tym, jakie działania sprawiają wam radość i są waszą pa-

sją. Pomyślcie jak możecie to wykorzystać, by pomóc innym. 

Zbierzcie zespół i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy. Bę-

dziemy was wspierać na każdym etapie realizacji projektu. 
 

Nie ograniczamy waszej wyobraźni i kreatywności. Własny 

rozwój, robienie tego co sprawia radość i czym możecie po-

dzielić się z innymi, jest źródłem poczucia dumy, satysfakcji 

i spełnienia. Planowanie działań i wydatków, stawianie sobie 

realnych celów, praca w zespole i działanie w konkretnych 

ramach czasowych są cennymi umiejętnościami życiowymi, 

których możecie się nauczyć. 
 

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Komisja konkursowa 

będzie oceniać zgłoszenia przyjęte do 14 dnia każdego mie-

siąca. Wnioski złożone po tym dniu będą przechodzić do 

oceny na kolejny miesiąc. Zapraszamy do zapoznania się 

z regulaminem. Wszystkie dokumenty są dostępne do po-

brania na stronie: https://www.facebook.com/mampomysl 
 

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:  

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

https://www.facebook.com/mampomysl 
 

Czekamy na was! Zgłaszajcie swoje pomysły! 

Jerzy Biderman, doradca projektowy 

  

 

https://maps.google.com/?q=ul.+Bracka+25&entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/mampomysl
http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl
https://www.facebook.com/mampomysl
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„STANISŁAW STOMMA O POLSCE  

I POLITYCE” 
 

 

„SŁUGA TEMIDY, ŚWIADEK CZASÓW” 
 

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie i Klub Inteli-

gencji Katolickiej zapraszają na spotkanie z autorami książki 

„Między prawem i sprawiedliwością”: prof. Adamem Strzem-

boszem i Stanisławem Zakroczymskim. Odbędzie się ono 

15 lutego w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy 

ul. Freta 20/24A w Warszawie. Początek o godz. 19. 
 

„20 grudnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy 

o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Co to 

oznacza dla demokracji w Polsce? Na to i inne trudne pytania 

postaramy się odpowiedzieć wraz z zaproszonymi gośćmi – 

prof. Adamem Strzemboszem oraz Stanisławem Zakroczym-

skim. Porozmawiamy m.in. o obronie praworządności wczo-

raj i dziś, kształtowaniu się państwa prawa po 1989 r. oraz o 

życiowej drodze profesora, która może być cenną wska-

zówką jak zachować się przyzwoicie w trudnych czasach”. 
 

„Między prawem i sprawiedliwością” to pozycja obowiąz-

kowa dla każdego, kto chce zrozumieć głęboki spór poli-

tyczno-prawny, który podzielił dziś Polskę na pół. Nie bez 

powodu prof. Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyż-

szego w latach 1990-1998, w ostatnich miesiącach stał się 

najważniejszym autorytetem protestujących w obronie nie-

zawisłości sądów i trójpodziału władzy. 
źródło – laboratorium.wiez.pl 

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! 

 Joanna Rózga, Jakub Kiersnowski 

 

 

 

SPOTKANIE O CZYTELNICTWIE 
 

Szanowni Państwo!  

Drodzy Rodzice! Drodzy Wychowawcy! 
 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie po-

święcone znaczeniu czytania w naszym życiu, w życiu na-

szych dzieci i w życiu całego społeczeństwa.  

Czytanie, to konieczna podstawa rozwoju społeczności 

i narodu. W Polsce, według badań, czyta się niestety co-

raz mniej. Dziecko które nie czyta – nie da sobie rady 

w życiu! 

Podczas spotkania będziecie Państwo mogli dowiedzieć 

się:  

- jak czytanie wpływa na dziecko, gospodarkę i społe-

czeństwo, 

- co sprawia, że dzieci czytają, 

- jak sami możemy pomóc w promowaniu czytelnictwa. 
 

Spotkanie odbędzie się w środę, 28 lutego o g. 18.00 

w siedzibie KIK, ul. Freta 20/24A. 
 

Maria Deskur, Jakub Kiersnowski 

 



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%


