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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
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Osiem lat temu powierzyliście mi obowiązek kierowania naszą wspólnotą. Był to dla mnie dar, który
był bardzo absorbującym zadaniem i obciążał mnie
ogromną odpowiedzialnością, ale też dar przynoszący radość, gdyż dobro i rozwój naszej wspólnoty był
i jest dla mnie sprawą bardzo ważną.
W moim pierwszym „słowie”, które do Was skierowałam w czerwcu 2010 roku pisałam, że będę starała
się dbać o przyjazną atmosferę i integrację naszego
środowiska. Mam nadzieję, że mimo różnych trudności i być może błędów udawało się mnie i innym
osobom z Zarządu utrzymać jedność i poczucie łączącej nas wszystkich więzi.
Przez te osiem lat w Polsce, w świecie w Kościele
nastąpiło wiele zmian, pojawiły się nowe problemy
i wyzwania. Jednak cel działania naszego Klubu, którym jest budowanie otwartego społeczeństwa opartego o wartości chrześcijańskie i troska o dobro
wspólne, ten cel nie został zmieniony i zmieniony
być nie może. Właśnie uświadomienie sobie tego
celu i podejmowanie działań do niego prowadzących daje nam w Klubie poczucie więzi i wspólnoty
pomimo różnic.
Po ośmiu latach na stanowisku prezesa oddałam
to zadanie w młodsze ręce. Wdzięczna jestem Jakubowi Kiersnowskiemu, że zgodził się wziąć na siebie
tę odpowiedzialność. Klub jest i będzie nadal
dla mnie ogromnie ważną wspólnotą, w którą będę
się angażować, jednak nadszedł czas, by decyzje
były podejmowane przez przedstawicieli młodszego
pokolenia.
Bardzo chcę Wam wszystkim podziękować
za te osiem lat współpracy i współdziałania,
za wszystkie uśmiechy, życzliwość i wyrozumiałość,
których od Was w tym czasie wielokrotnie doświadczyłam. Mam nadzieję na następne spotkania z Wami przy okazji wspólnych projektów i działań
w naszym Klubie

Joanna Święcicka

„SZCZĘŚLIWE ŻYCIE”
Opowieść o księdzu Tadeuszu Fedorowiczu, kierowniku
duchowym Lasek.
Środa, 6 czerwca, godzina 18.00, siedziba KIK.
W spotkaniu z okazji 16 rocznicy śmierci Ojca oraz w związku z wydaną przez Więź książką udział wezmą: Izabela
Broszkowska, autorka książki „Szczęśliwe życie. Opowieść
o księdzu Tadeuszu Fedorowiczu.”, Cezary Gawryś, ks. Andrzej Gałka, s. Anita FSK, Maciej Jakubowski.

PIK-KIK-NIK
Spotkanie dla całej społeczności Klubu
10 czerwca, godzina 10.30, Pola EliZulskie koło Falenicy
W programie m.in. Msza święta, wspólne zdjęcie, gry i zabawy niepodległościowe oraz „wspólny stół”.
Więcej informacji na 12 stronie Informatora

„KOŚCIÓŁ WOBEC WYZWAŃ NASZYCH
CZASÓW: REWOLUCJA CZUŁOŚCI“
Środa, 13 czerwca, godzina 18.00, siedziba KIK
Wykład poprowadzi ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski,
kierownik Katedry Filologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej
i Biblii Edycji św. Pawła.

„KU POJEDNANIU”
Spotkanie poświęcone losom rodziny Szeptyckich
Środa, 20 czerwca, godzina 18.00, siedziba KIK
Zaprasza Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie
Więcej informacji na 10 stronie Informatora

PRZYPOMINAJKA – SKŁADKI KIK
Uprzejmie przypominamy, że opłacając do 30 czerwca br.
składki członkowskie za cały rok można skorzystać ze
specjalnej zniżki. Składka roczna w takiej sytuacji w wysokości podstawowej wynosi wówczas 100 zł.
Przy płatności miesięcznej lub od lipca składka członkowska wynosi 10 zł za miesiąc.
Do bieżącego regulowania składek zaprasza Skarbnik KIK.
Do opłacania składek zobowiązuje nas Stat. KIK §16 ust. 2
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI
Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

Krystyna Sieroszewska

PONIEDZIAŁEK

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Sekcja
Wschodnioeuropejska

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00

Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

Alicja Gronau-Osińska

DRUGA NIEDZIELA
MIESIĄCA

e: agronau@wp.pl
t: 608-291-505

WTOREK
PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU

18.00-20.00

Sekcja Rodzin

Klub Żeglarski
Santa Maria

Dominik Jaraczewski
Zarząd Santa Marii

16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
po wcześniejszym
umówieniu

POZOSTAŁE SPOTKANIA
04.06. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godzina 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Unii Lubelskiej

08.06. PIĄTEK

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO

godzina 16.00

siedziba KIK

17.06. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00

ul. Piwna 9/11

28.06. CZWARTEK

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA

godzina 18.00

Zaprasza ks. Andrzej Gałka, ul. Piwna 9/11

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU
adw. Zofia Józefowicz-Paszewska
KLUB CZYNNY
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00
WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji
SEKRETARIAT
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00
KSIĘGOWOŚĆ
WTOREK 13.00-18.00
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK 10.00-15.00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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NOWY ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W WARSZAWIE

nież za Kościół i otaczający nas świat. Wyzwań stojących
przed Klubem jest bardzo wiele, a nasza historia, etos
i liczne doświadczenia powodują, że powinniśmy odpowiedzialnie rozwijać i nieustannie podejmować nowe działania.

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie KIK, które
odbyło się w siedzibie Klubu w niedzielę 13 maja 2018 roku, wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną KIK.
Zarząd ukonstytuował się na pierwszych zebraniu w dniu
15 maja 2018 roku w następujący sposób:
prezes Jakub Kiersnowski, wiceprezesi: Joanna Święcicka,
Paweł Broszkowski, Piotr Ciacek, skarbnik Krzysztof Sawicki,
sekretarz Jan Murawski, członkini Prezydium Zarządu Marta
Titaniec, członkowie Zarządu: Aleksandra Brochocka, Jacek
Cichocki, Maryna Czaplińska, Piotr Cywiński, Ignacy Dudkiewicz, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Misza Tomaszewski, Krzysztof Ziołkowski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący Stanisław Latek, wiceprzewodnicząca Izabella Bnińska, sekretarz
Maria Borkowska, członkowie Komisji: Andrzej Friszke
i Kuba Wygnański.

W najbliższym czasie Zarząd Klubu będzie spotykał się
na swoich zebraniach aby m.in. dyskutować nad priorytetami działalności Klubu. Jeżeli ktoś z Was, Drodzy Członkowie, chciałby podzielić się z nami swoimi przemyśleniami
i pomysłami, lub aktywnie włączyć się w konkretne działania, bardzo serdecznie proszę o przesłanie do nas listu lub
maila. Zapraszam również do jak najczęstszego osobistego
kontaktu.

Słowo nowego Prezesa:
Szanowni Członkowie Klubu, Drodzy Przyjaciele!
Jest dla mnie wielkim zaszczytem móc przywitać się z Wami
w nowej roli prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
Przyjąłem decyzję Walnego Zebrania o wyborze do Zarządu
Klubu i decyzję Zarządu o powierzeniu mi funkcji prezesa,
jako wyraz ogromnego zaufania wobec mojej osoby,
a zarazem jako oczekiwanie do podjęcia jeszcze większej
odpowiedzialności za Klub jako stowarzyszenie, a przede
wszystkim za Klub jako wspólnotę, z jej bogatą historią,
tradycją i duchem, które kształtują ją od przeszło 60 lat.
Sprawując funkcję sekretarza, przez ostatnich 12 lat, miałem możliwość przyglądania się Klubowi z bardzo bliska.
Zdaję sobie sprawę z naszych słabszych i mocniejszych
stron. Siłą KIK-u zawsze byli, są i wierzę, że będą nadal jego
członkowie. To dzięki Waszej wielkiej determinacji, poświęceniu i pełnemu oddaniu, Klub podejmuje tak wiele różnorodnych działań. Jako wspólnota potrzebujemy jednak
nieustanie pogłębionej integracji, tak w wymiarze duchowym, jak również intelektualnym i społecznym. Konieczna
jest również praca nad naszą wewnętrzną komunikacją, aby
możliwie wszyscy członkowie Klubu, a jest nas prawie 1700
osób oraz ich najbliżsi, z którymi razem tworzymy kilkutysięczną wspólnotę, wiedzieli czym Klub żyje i co się w nim
dzieje.

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”
(Łk 12,48) – Tworząc silną wspólnotę oraz wiedząc więcej
o sobie nawzajem, będziemy mogli lepiej i skuteczniej realizować naszą odpowiedzialność, tak za sam Klub, jak rów-

Szanowni Członkowie, Drodzy Przyjaciele!
Korzystając z okazji chciałbym również w sposób szczególny przywitać Janka Murawskiego – jako nowego Sekretarza
Klubu. Janek jest wychowankiem Sekcji Wigierskiej, pełnił
również rolę wychowawcy oraz przewodniczącego tej Sekcji. Przez kilka lat był także Szobunem – przewodniczącym
sekcji studencko-licealnej Drum Bun. To dzięki determinacji
Janka i umiejętności gromadzenia wokół siebie ludzi, udało
mu się podnieść tę sekcję z pewnej zapaści. Dziś Drum Bun
kwitnie i jest to z pewnością piękny owoc jego wytrwałej
pracy. Janek pełnił również rolę kierownika obozów dla
pomocników, a obecnie jest współodpowiedzialny za obóz
dla wychowawców. W Sekcji Rodzin koordynuje również
pracę Plemion. Janek od 4 lat jest pracownikiem Klubu, do
niedawna sprawował funkcję Asystenta Zarządu, teraz będzie kontynuował swoją misję jako Sekretarz KIK-u.
Janku, chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne
podziękowanie za Twoją dotychczasową pracę i ucieszyć
się, że przez najbliższe lata będziemy jeszcze bliżej ze sobą
współpracowali na rzecz i dla dobra Klubu. Życzę Ci dużo
satysfakcji z sekretarzowania Klubowi i samych dobrych
ludzi wokoło.
Kończąc, chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować
Joannie Święcickiej, Piotrowi Cywińskiemu i Pawłowi Broszkowskiemu – moim poprzednikom, którzy dziś wspierają
mnie swoim bogatym doświadczeniem. Dziękuję też ks.
Andrzejowi Gałce, ks. Sławkowi Szczepaniakowi, a także
księżom posługującym w kościele św. Marcina oraz wszystkim członkom Zarządów, Komisji Rewizyjnych, członkom
i pracownikom Klubu, z którymi przez ostatnie 12 lat miałem zaszczyt współpracować i przy których mogłem wzrastać jako człowiek i rozwijać się w roli sekretarza Klubu.
Dziękuję!
Wszystkim członkom Klubu dziękuję za okazane zaufanie
i proszę każdego z Was o codzienną modlitwę do Ducha
Świętego w intencji Klubu i całej naszej wspólnoty.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Jakub Kiersnowski,
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
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*Jakub Kiersnowski – ur. 1982 r., absolwent Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Z Klubem związany nieprzerwanie od 26 lat. Początkowo od 1992 roku jako wychowanek XXXIII grupy
Wikingów Sekcji Rodzin KIK, następnie w latach 1999-2000
wychowawca w XXXVII grupie Bartodziejów, a od 2000 roku
przez 10 lat wychowawca w L grupie Saamów. W Sekcji
Rodzin przez kilka lat pełnił również rolę kadry obozów
szkoleniowych dla wychowawców i koordynatora odpowiedzialnego za powstawanie nowych grup. Komandor i sternik na kilkunastu rejsach i szkółkach figielkowych w Klubie
Żeglarskim Santa Maria KIK, uczestnik studencko-licealnej
sekcji Drum Bun. Koordynator kilku klubowych Pik-KIKników oraz Wielopokoleniowych Bali Klubu. Od 2006 roku
sekretarz KIK-u. W tej roli oprócz „zwyczajnych” prac sekretarza, był m.in.: odpowiedzialny za zakończenie procesu
remontu i adaptacji siedziby przy ul. Freta oraz za przeprowadzkę Klubu z siedziby przy ul. Oboźnej, przez kilkumiesięczny przystanek w Al. Armii Ludowej do obecnej siedziby
Klubu. W 2006 roku koordynator klubowej pielgrzymki
na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI na krakowskich
Błoniach. Od 2007 roku przedstawiciel Klubu w procesie
sprzedaży a następnie podziału spółki Libella Sp. z o.o.,
której Klub był udziałowcem. W latach 2011-2012 roku był
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu
Gnieźnieńskiego, od 2015 roku jest członkiem tego zespołu. W latach 2011 i 2014 koordynator połączonych pielgrzymek KIK-u i Lasek na rzymskie uroczystości beatyfikacji
i kanonizacji Jana Pawła II. Od 2013 w imieniu warszawskiego KIK-u, Więzi oraz KIK-u w Poznaniu i Lublinie zarządza
spółką Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o., której statutowym celem jest finansowe wsparcie działalności ww. Stowarzyszeń. Od 2017 r. uczestniczy w pracach zespołu
Koordynującego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
Mąż Marysi (Biedrony), tata: Janka, Antka i Anielki.
Słowo nowego Sekretarza:

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu,
Czuję się zaszczycony, że mogę – jako sekretarz – jeszcze
mocniej włączyć się w pracę na rzecz naszej wspólnoty.
Jestem przekonany, że Klub jest dziełem wspólnym oraz, że
charakteryzuje go ciągły ruch, poszukiwanie nowych dróg,
odkrywanie powołania. Oznacza to, że przyszły kształt KIKu zależy od dobrej współpracy tych, którzy go tworzą:
Członków, Wychowawców, Dzieci, Rodziców, Zarządu, Koordynatorów Projektów, Sekcji i Pracowników. Swoją rolę
widzę przede wszystkim jako tego, który tę współpracę
wspiera i ułatwia. Zależy mi bardzo na jak najczęstszych
wspólnych spotkaniach – także tych wokół eucharystycznego stołu – i dobrych rozmowach w duchu dialogu. Najbliższa do tego okazja to Pik-KIK-nik 10 czerwca, na który
w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam!
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Sądzę, że każda osoba, która decyduje się poznać bliżej
nasz Klub musi liczyć się z tym, że nieraz zostanie zaskoczona. Także mnie KIK i tworzące go środowisko nieodmiennie zaskakują świeżością i pomysłowością – mimo
upływu lat; różnorodnością postaw i podejmowanych inicjatyw; duchowością; jedyną w swoim rodzaju atmosferą.
Dziękując za okazane mi zaufanie chciałbym wyrazić nadzieję, że nie raz jeszcze damy się Klubowi w równie pozytywny sposób zaskoczyć.
Do zobaczenia na Freta!

Janek Murawski,
sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej

WALNE ZEBRANIE
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W niedzielę 13 maja 2018 roku członkowie zwyczajni warszawskiego KIK-u, zgodnie z zapisem Statutu KIK (§ 14 ust.
1), zebrali się w siedzibie Klubu na SprawozdawczoWyborczym Walnym Zebraniu Klubu Inteligencji Katolickiej.
Walne Zebranie zostało poprzedzone Mszą świętą, której
przewodniczył ksiądz Andrzej Gałka, duszpasterz naszego
Klubu w asyście diakona Mateusza Nycza. Po zakończeniu
Mszy świętej zebrani wysłuchali wykładu pt. „I nie dopuść,
abyśmy ulegli pokusom”. Ale jakim?”, wygłoszonego przez
Zbigniewa Nosowskiego, redaktora naczelnego kwartalnika
„Więź” i członka zwyczajnego KIK.
Walne Zebranie zatwierdziło, przyjmując stosowną uchwałę,
sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Klubu. Walne Zebranie przyjęło również okolicznościową
uchwałę z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Treść uchwały prezentujemy w dalszej części Informatora.
Wyciąg
ze
sprawozdania
merytorycznego
KIK
(Pełna wersja sprawozdań znajduje się na stronie internetowej KIK oraz w siedzibie Klubu):
Ogólna liczba członków Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie wynosi na dzień 26 kwietnia 2018 roku 1696
osób. Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął
6 nowych Członków Zwyczajnych: Wandę Kaczor, Joannę
Kurellę, Magdalenę Marzec, Jacka Przeciszewskiego, Jana
Szypulskiego, Stanisława Zakroczymskiego. Spośród
wszystkich członków Klubu 447 osób to Członkowie Zwyczajni.
W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in. (wyciąg):
Od kwietnia 2017 roku Klub poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie XI Zjazdu
Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 21-23
września 2018 r. pod tytułem „Europa ludzi wolnych.
Inspirująca moc chrześcijaństwa“.
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18 lipca 2017 r. Zarząd Klubu wydał publiczne oświadczenie w sprawie działań godzących w niezależność
sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenie wydane było w związku z uchwalonymi przez Sejm
niekonstytucyjnymi ustawami dotyczącymi Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądów Powszechnych.
21 lipca 2017 r. Zarząd KIK wystosował apel do biskupów Kościoła katolickiego w Polsce w sprawie niekonstytucyjnych zmian ustroju Polski oraz pogłębiającego
się podziału w społeczeństwie.
W lipcu 2017 roku infrastruktura jednego z obozów
żeglarskich organizowanego przez Sekcję „Santa Maria” została poważnie uszkodzona przez huraganowe
wiatry. Kadra obozu stanęła w pełni na wysokości zadania przeprowadzając bardzo sprawną akcję ewakuacyjną, dzięki czemu żadnemu z uczestników nic się nie
stało.
We wrześniu 2017 roku przedstawiciele Klubu uczestniczyli w pielgrzymce do Kazania i Moskwy. Pielgrzymi
w Kazaniu modlili się o pokój w Europie przed obrazem Matki Bożej Kazańskiej, a w Moskwie spotkali się
z przedstawicielami prawosławnego Bractwa Przemienienia Pańskiego.
We wrześniu 2017 roku Zarząd KIK podjął decyzję
o potrzebie rozpoczęcia przez Klub systematycznych
działań z zakresu pomocy humanitarnej. W lutym 2018
r. Klub nawiązał współpracę z Martą Titanec, ekspertką
w dziedzinie pomocy humanitarnej. W marcu 2018 roku we współpracy ze słowacką fundacją „STEP-IN”
Klub pozyskał grant w ramach konkursu „Polska Pomoc” finansowanego z funduszy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
24 października 2017 r. po uroczystej urodzinowej
Mszy świętej ogłoszony został laureat nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”. Laureatem XI edycji
Nagrody został ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski.
21 listopada 2017 r. Zarząd Klubu zdecydował o podpisaniu wspólnego, razem z kilkudziesięcioma innymi
organizacjami i ruchami społecznymi, oświadczenia
będącego protestem przeciwko projektowanym zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie
Sądownictwa.
W grudniu Sekcja Kontakt wydająca kwartalnik „KONTAKT. Magazyn nieuziemiony” obchodziła 10-lecie
swojej działalności. Z tej okazji redakcja „KONTAKTU”
zorganizowała spotkanie warsztatowo-dyskusyjne oraz
wystawę „Ucieczka z biedy” połączoną z tzw. escape
room-em o tej samej tematyce.
Bardzo serdecznie zapraszamy do lektury pełnej treści
sprawozdań, szczególnie zachęcamy do poświęcenia uwagi
sprawozdaniom sekcji klubowych.

5
UCHWAŁA OKOLICZNOŚCIOWA
WALNEGO ZEBRANIA KIK NA 100-LECIE
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
pomni wielkiego dzieła budowy państwa,
jego instytucji, wewnętrznej spójności i pozycji międzynarodowej,
dzieła przerwanego przez drugą wojnę światową, niszczące
działania okupantów, Zagładę, narzucone zmiany granic
oraz dekady uzależnienia od ZSRR,
wspominając wszystkie ofiary i poświęcenia tego stulecia,
mając przed oczyma czasy „Solidarności” oraz odzyskania
wolności w 1989 roku,
a także ostatnie niemal trzy dekady odbudowy Rzeczypospolitej,
Walne Zebranie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, w obliczu nasilających się kłótni politycznych i ideowych,
wobec
głębokich
podziałów
w
naszym
społeczeństwie, a także w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny i dobra wspólnego – szanując różnorodność postaw,
pobudek i poglądów Polaków – pragnie podkreślić nieustającą potrzebę wysiłku wszystkich obywateli przy wzmacnianiu i współtworzeniu:
• Polski gwarantującej każdej osobie pełnię praw człowieka, a wszystkim równość wobec prawa;
• Polski wolnej i niepodległej, świadomie współtworzącej
wspólnotę europejską;
• Polski demokratycznej, wraz z nienaruszalnym rozdziałem a zarazem równowagą i stabilną współpracą trzech
władz;
• Polski praworządnej, budowanej na poszanowaniu
i przestrzeganiu zapisów przyjętej referendalnie Konstytucji;
• Polski opartej na zasadzie pomocniczości organów państwa, a więc wzmacniającej samorządność terytorialną
i rozwijającej instytucje społeczeństwa obywatelskiego;
• Polski zrównoważonego rozwoju, solidarnej, społecznie
sprawiedliwej, otaczającej szczególną ochroną osoby
słabsze i zagrożone wykluczeniem;
• Polski zdolnej do solidarności międzynarodowej, a także
do dialogu wewnętrznego i poszanowania praw mniejszości, przy bezstronności religijnej, światopoglądowej
i filozoficznej władz publicznych.
Każdy z nas ponosi własną odpowiedzialność za dobro
Ojczyzny. Realizacja tego wspólnego dobra wymaga przestrzeni otwartości, wzajemnego zrozumienia i dialogu.
Jak sto lat temu, tak samo dzisiaj i jutro.

Uchwała okolicznościowa została przyjęta w trakcie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Klubu Inteligencji Katolickiej, które odbyło się w siedzibie Klubu w dniu
13 maja 2018 roku.
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ZMIANY W STATUCIE KIK

SEKCJA RODZIN

I. Walne Zebranie postanowiło o zmianie § 8 ust. 1 statutu
KIK. Paragraf ten otrzymał następujące brzmienie:

W Sekcji Rodzin trwają intensywne przygotowania do letnich obozów: w maju odbywały się spotkania koordynatorów, wychowawców, rodziców ‘trójkowych” i rodziców
z kadrami. Zorganizowane zostały szkolenia dla kadr, m.in.
dotyczące prowadzenia obozów wędrownych w górach
oraz zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych. W tym
roku planujemy 5 obozów stacjonarnych, 2 półstacjonarne
i 9 wędrownych.

§8
Dla realizacji tych celów Klub w szczególności:
1. nieodpłatnie:
a. prowadzi działalność stypendialną i charytatywną;
b. organizuje pomoc rozwojową oraz humanitarną
w Polsce i poza jej granicami;
c. organizuje dni skupienia i nabożeństwa;
Opis zmiany:
Wyróżniony fragment w ust. 1 lit. b. został dodany, dotychczasowy punkt w ust. 1 lit. b. został przeniesiony do lit. c.
Uzasadnienie:
Zmiana merytoryczna polega na dodaniu punktu opisującego działania, w tym konkretnym przypadku dot. działań
humanitarnych, jakie Klub podejmuje realizując swoje cele.
Zmiana porządkująca polega na dodaniu w ust. 1 lit. c.
Dalsza część § 8 nie uległa zmianie. Zmiana wejdzie w życie
z dniem zatwierdzenia zmiany przez Krajowy Rejestr
Sądowy.
II. Walne Zebranie postanowiło o zmianie § 13 ust. 1 statutu KIK. Paragraf ten otrzymał następujące brzmienie:
§ 13
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu spośród
członków uczestników z przynajmniej dwuletnim stażem,
na pisemny wniosek organów sekcji lub co najmniej trzyosobowej grupy członków zwyczajnych zaopiniowany
przez Prezydium Zarządu Klubu.
Opis zmiany:
Wyróżnione fragmenty zostały dodane do ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzasadnienie:
Proponowane zmiany są de facto zapisem funkcjonujących
w Klubie od wielu lat zasad związanych z przyjmowaniem
członków zwyczajnych. Tradycją tego postepowania było
i jest, że kandydat na członka zwyczajnego musi mieć przynajmniej dwuletni staż w Klubie jako członek uczestnik.
Tradycja ta jest respektowana przez Zarząd Klubu od bardzo wielu lat. W związku z pojawiającymi się pytaniami
dotyczącymi procedury Zarząd uznał, że dotychczasową
tradycję należy wpisać wprost do statutu KIK. Dodatkowo
doprecyzowano formę składania wniosków oraz liczbę
członków zwyczajnych stanowiących grupę, co również
było przedmiotem pytań związanych z powyższą procedurą.
Dalsza część § 13 nie uległa zmianie. Zmiana wejdzie
w życie z dniem zatwierdzenia zmiany przez Krajowy Rejestr
Sądowy.

W maju wiele grup wyjechało na weekendowe biwaki, będące często elementem przygotowania do obozu letniego.
W biwaku Piktów w Józefowie (26-27 maja) uczestniczyli
także rodzice – biwak związany był z przejściem Piktów
do grup starszych. Rodzice spotkali się z przedstawicielem
Zarządu SR i rozmawiali o swoim udziale w życiu grupy,
mieli również spotkanie z psychologiem na tematy wychowawcze. W ten sam weekend, w Woli Sufczyńskiej, odbył
się szczególny biwak Kairosów, którzy obchodzili 5. rocznicę powstania grupy.
Serdecznie zapraszamy na nasz coroczny Pik-KIK-nik,
który odbędzie się w niedzielę 10 czerwca na Polach Elizulskich. Szczegółowe informacje: godziny, program, mapa –
zostaną rozesłane drogą mailową oraz znajdują się
na ostatniej stronie Informatora.

Anna Sikorska
W maju nasza grupa – Milezjanie – świętowała swoje dziesięciolecie. Za nami dziewiętnaście obozów (dziesięć letnich
i dziewięć zimowych), jeszcze więcej biwaków i spotkań.
Większość z nas jest już kadrami, ale mimo licznych zajęć
i obowiązków dalej tworzymy zgraną i liczną grupę. Stawiamy sobie śmiałe cele i mamy nadzieję, że będziemy
trzymać się razem jak najdłużej.

Dziękujemy wszystkim za okazane naszej grupie przez te
lata wsparcie i polecamy się na, oby jak najlepszą, przyszłość!

Grupa Milezjan
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KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA
Ahoj!
Na początku maja zostały zwodowane w Wolicy 3 jachty!
Jedna kabinówka (Czysta Przyjemność) oraz dwie omegi
(Dzika Bomba oraz Cichy Wicher). W tych dniach główny
nacisk położyliśmy na wypoczynek i żeglowanie, choć nie
zaniedbaliśmy również remontów. Wieczorem zbieraliśmy
się w domku, by w dobrej atmosferze pograć w planszówki.
W kolejny weekend wraz z uczestnikami tegorocznych obozów została przeprowadzona inspekcja osprzętu do naszych optymistów. Zostały także zakupione nowe żagle.
Zaktualizowana została lista prac do wykonania w Wolicy,
która wisi na tablicy przy wejściu, w oczekiwaniu na chętnych do pomocy.
Obecnie jesteśmy na etapie wykańczania ostatnich jachtów.
W kilku z nich musimy przymierzyć nowe maszty wraz
z całym olinowaniem!

do ośrodka w Wolicy – omegi czekają na żeglarzy.
Do zobaczenia na wodzie!

Zarząd KŻ Santa Maria
Dominik, Zuzia, Boguś, Władek, Tygrys

DRUM BUN
Dawno nas tu nie było, ale to nie znaczy, że nie działamy!
Od stycznia kontynuujemy spotkania z ks. Grzegorzem
Michalczykiem. Dotychczas rozmawialiśmy już m.in.
na temat encykliki papieża Franciszka “Laudato Si” oraz
adhortacji “Gaudete et Exsultate”. Poza tym staramy się
komentować wydarzenia i rozmawiać o tym, co dzieje się
w Kościele i na świecie.
Co dwa tygodnie odbywają się również spotkania biblijne
z ks. Mateuszem Nyczem, na których wspólnie czytamy
i omawiamy kolejne fragmenty Listu do Rzymian.
Zorganizowaliśmy też kurs tańca, który poprowadził niezastąpiony Johny Gaworski, któremu bardzo dziękujemy! Kurs
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Ledwie zmieściliśmy się w dużej sali KIK-u, ale zabawa była przednia.
Na wiosnę, jeszcze przed świętami, odbył się tradycyjnie
FabEx, czyli owiana legendą, tygodniowa gra miejska.
W tym roku gracze wcielili się w tajnych agentów, a ich
mistrzowsko rozegranych akcji, nie powstydziłby się sam
007.

Do rozpoczęcia obozów w Klubie odbędą się jeszcze dwa
większe wydarzenia przy których każda pomoc będzie potrzebna. W lipcu (7-8 oraz 14-15) planujemy dwa terminy
wywożenia łódek na mazury tzw. „podjazdy”, każde wsparcie przy wkładaniu łódek na lawety oraz przyczepy będzie
dla nas bezcenne. W weekend 14-15 lipca planujemy także
wysłać ciężarówkę z optymistami i sprzętem do Wdzydz.
Dodatkowo możliwe, że dwie omegi wyjadą już do Ostródy
2 lipca - tu także na bieżąco będziemy informować!
Pozostając przy temacie obozów z radością chcemy poinformować o niegasnącym zainteresowaniu naszą ofertą –
staramy się odpowiadać na to zapotrzebowanie zwiększając
limity miejsc na obozach. W tym roku odbędzie się
aż dziewięć wyjazdów Trzy obozy stacjonarne – pierwsze
halsy, pięć rejsów mazurskich oraz szkółkę żeglarską.
Ponadto już 6 czerwca rusza pierwszy od dawien dawna
Klubowy rejs po Bałtyku. Zaczynamy w Gdańsku, ruszamy
na Gotlandie, Alandy i kończymy w Sztokholmie by następnie już promem spłynąć 18 czerwca do Gdańska!!
To już nasz ostatni
więc życzymy Wam
wiatrów. Chętnych
umiejętności przed

komunikat przed przerwą wakacyjną,
stopy wody pod kilem i pomyślnych
do poćwiczenia swoich żeglarskich
wakacyjnymi wyjazdami zapraszamy

W maju spotkaliśmy się z Martą Titaniec w celu zapoznania
się z działalnością humanitarną Klubu i zastanowienia się
nad współpracą. Chcielibyśmy podjąć się nowych wyzwań.
Na początku czerwca wybieramy się w Sudety, a w sierpniu
organizujemy wyjazd do Taizé. Jeśliby ktoś chciałby dołączyć, to jest jeszcze taka możliwość.
Można się z nami skontaktować między innymi przez maila:
drum.bun@kik.waw.pl. Do zobaczenia!

Robur
Marysia Łoskot, Tesia Kądziela, Asia Gubrynowicz,
Szepard Szypulski, Ignacy Szypulski

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Relacja z krótkiej acz intensywnej podróży na Ukrainę
W dniach 21-24 maja Kasia Materkowska i Mateusz Środoń
na zaproszenie zaprzyjaźnionej organizacji Budujemy Ukrainę Razem pojechali do Zaleszczyk i Uścieczka (obwód tarnopolski, Ukraina), gdzie trzeci tydzień trwał obóz
ukraińskich wolontariuszy, którzy prowadzili prace remontowe w Centrum Młodzieżowym oraz w domach trzech
najbardziej potrzebujących rodzin. Podczas wyjazdu rozmawialiśmy o potencjalnej współpracy naszych środowisk.

8
BUR to organizacja, która powstała w 2014 roku, kiedy pojawiła się potrzeba odbudowy zniszczonych wojną miast
na wschodzie Ukrainy. Od tego czasu wolontariusze z całej
Ukrainy (i nie tylko - w Chersoniu pomagało kilku wolontariuszy z KIK-u, a w Zaleszczykach spotkaliśmy Michaela
ze Stanów Zjednoczonych) spotykają się wspólnie na obozy, podczas których remontują budynki użyteczności publicznej oraz mieszkania i domy osób prywatnych,
potrzebujących wsparcia, np. rodzin wielodzietnych czy
żołnierzy, którzy walczą na Donbasie. Organizacja ta prowadzi również szereg działań edukacyjnych i kulturalnych.
We Lwowie natomiast prowadzi hostel BURChata, w którym
odbywają się również ciekawe wydarzenia oraz znajduje się
przestrzeń coworkingowa.
W Zaleszczykach dzięki BUR-owcom mieliśmy okazję poznać panią mer Ałłę Kwacz. Pani Ałła jest niesamowitą osobą – kiedy w 2014 roku jej syn Orest zginął na wojnie, ona
nie załamała się, lecz zaczęła intensywnie działać na rzecz
Zaleszczyk i ich mieszkańców. Pani mer oprowadziła nas po
mieście, opowiadając jego często trudną historię, w której
nie brakowało jednak jasnych elementów – przed II wojną
światową Zaleszczyki były jednym z najświetniejszych kurortów II Rzeczpospolitej. Na wakacje przyjeżdżała tu elita
narodu, łącznie z marszałkiem Piłsudskim. Pani Ałła od 2,5
roku intensywnie pracuje nad przywróceniem miastu dawnej świetności (spotkaliśmy się z nią na terenie parku, gdzie
dyrygowała służbami miejskimi, tłumacząc, co i jak powinno zostać odnowione) oraz upamiętnieniem historii miasta.
Stara się również, by mieszkańcy nie zapomnieli o ofierze
jej syna oraz innych młodych ludzi – nie stawia jednak pomników z marmuru, lecz sadzi dęby – ulubione drzewa jej
syna czy odnawia w parku Aleję Pokoju. Prywatnie pani mer
jest matką pięciorga dzieci – podczas oprowadzania nas
odbierała na przemian telefony służbowe i tłumaczyła domownikom jak ugotować zupę, jednocześnie opowiadając
nam o historii Zaleszczyk.

Pani Ałła Kwacz i piękny Dniestr opływający Zaleszczyki
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Podczas naszej wizyty byliśmy również w Uścieczku oddalonym od Zaleszczyk około 30 km, malowniczo położonym
nad Dniestrem. Znajduje się tam opuszczony i zrujnowany
kościół rzymskokatolicki zbudowany prawdopodobnie w
połowie XIX w. W tym momencie we wsi nie ma już osób
wyznania rzymskokatolickiego i kościół stoi pusty, niszczejąc pod wpływem warunków atmosferycznych. Bardzo
chcielibyśmy móc przywrócić mu dawną świetność, jednocześnie współpracując z lokalną społecznością i w przyszłości stworzyć w tym miejscu przestrzeń do dialogu polskoukraińskiego i dialogu ekumenicznego.
Ta podróż, choć krótka, była bardzo intensywna, dała nam
wiele do myślenia, pojawiło się wiele pomysłów i marzeń.
Zostaliśmy zainspirowani zarówno przez wolontariuszy
BUR-u, jak i niesamowita energię pani Ałły. W związku
z tym serdecznie prosimy Was o modlitwę:
- w intencji zmarłego Oresta, syna Pani Ałły i całej jej rodziny;
- za wszystkich wolontariuszy BUR-u o dalszą siłę i wytrwałość w ich trudzie czynienia dobra;
- oraz do Ducha Świętego abyśmy potrafili dobrze wykorzystać owoce tej wyprawy.

Kościół w Uścieczku z zewnątrz…
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Serdecznie witamy Martę Titaniec w gronie pracowników
KIK-u! Dziękujemy za rozmowę podczas ostatniego spotkania naszej Sekcji i mamy nadzieję na owocną współpracę!

Katarzyna Materkowska
Zaproszenie
W sobotę 30 czerwca nasz zaprzyjaźniony Teatr Stajnia
ze Świdra zaprasza na kolejną premierę. W tym roku będzie sztuka p.t. „Stara ferajna, czyli metoda na wnuka”.
Występy teatru Stajnia co roku gromadzą na nadświdrzańskich łąkach kilkusetosobową publiczność. Biletem wstępu
jest koszyk piknikowy, bo po spektaklu jak zwykle planowane jest wspólne ognisko, śpiewy i zabawy do białego
rana. Adres Otwock – Świder, ul. Zaciszna 40A. Zaczynamy o zmierzchu czyli ok. godz. 21.00. Parking na rogu
ul. Zacisznej i Brzozowej.
Ten plenerowy spektakl poprzedzony będzie koncertem
młodzieżowego zespołu muzycznego z Wileńszczyzny
„Randeo Anima”. Pamiętamy ich z koncertu jaki dali w Klubie z okazji Święta Niepodległości 2017 r. Następnego dnia
w niedzielę 1 lipca w kościele parafialnym św. Teresy
w Świdrze (ul. Kołłątaja róg Mickiewicza) zespół „Randeo
Anima” będzie miał oprawę muzyczną Mszy św.
O godz. 11.30, a po nabożeństwie koncert polskich pieśni narodowych i patriotycznych.

… i w środku.

Ogłoszenia małe i duże
Wyruszamy na Zakarpacie i do Lwowa – jak zwykle relację
z wyprawy zaprezentujemy w pierwszym powakacyjnym
informatorze.
16 września obchodzimy 360 rocznicę Ugody Hadziackiej.
Planujemy kilkuetapowe obchody tego ważnego w historii
Polski i Ukrainy wydarzenia. Ciągle jednak czekamy na odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnośnie finansowania
projektu.
O
działaniach
związanych
z obchodami będziemy informować na bieżąco na stronie
internetowej KIK-u i na facebooku naszej Sekcji.
Wielkimi krokami zbliża się sierpniowa wizyta młodzieży
z Białorusi – w dniach 11-26 sierpnia będziemy po raz kolejny gościć niemalże stuosobową grupę uczniów z Niezależnego Liceum Humanistycznego w Mińsku. Chętnych
do pomocy i współpracy prosimy o zgłaszanie się na adres
sw@kik.waw.pl.

Więcej informacji na temat Teatru stajnia znajda Państwo
na ich profilu FB https://www.facebook.com/Teatr-Stajnia239811367460/, a o naszych przyjaciołach z Wileńszczyzny
https://www.facebook.com/RandeoAnima/
Serdecznie zapraszamy!

ZWARIOWANY EKUMENISTA
W poniedziałek 4 czerwca, w kościele luterańskim przy
pl. Unii Lubelskiej, comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne (o godzinie 18.00). W planie jako kaznodziej(k)a osoba
duchowna płci żeńskiej, brawo!

Jan Turnau
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SEKCJA EMAUS
Majowe Spotkanie w Nazarecie wyjątkowo odbyło się pod
koniec miesiąca. Ale nawiązywało do wydarzeń Wielkiej
Nocy. Wspólnie z dziećmi zastanawialiśmy się nad tym,
jak czuli się Apostołowie po wniebowstąpieniu Jezusa.
Przy okazji przypomnieliśmy sobie imiona wszystkich Apostołów oraz ich profesje. Okazało się, że jeden z nich jest
patronem taty dziecka ze Spotkań. Zatem Apostołowie w
tej postaci są wśród nas!
Zgromadzeni w Wieczerniku, ciągle niepewni byli swojej
przyszłości. I wtedy poczuli i usłyszeli szum. W tym momencie opowiadania zastanowiliśmy się, czy można zobaczyć wiatr. Okazało się, że nie, bowiem widzimy tylko skutki
działania wiatru, choć on sam jest niewidzialny. W tym
Duch Świętego jest do wiatru podobny: nie widzimy go, ale
znamy skutki jego działania. Podczas krótkiej inscenizacji
w tym miejscu każde dziecko pięknie odegrało scenę mówienia w wielu językach. To było naprawdę przekonujące!
To ostatnie przed wakacjami Spotkanie w Nazarecie. Następne – w październiku! Dziękujemy Krystynie Sieroszewskiej, że dołączyła do grona kadry Sekcji Emaus. Może ktoś
jeszcze chciałby z nami popracować z dziećmi?
Zapraszamy!

Alicja Gronau-Osińska, fot. Bożena Kalwarczyk

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Zapraszamy 20 czerwca o godz. 18 do siedziby KIK-u
na kolejne spotkanie polsko-ukraińskie z cyklu „Ku Pojednaniu”.

Obdarzeni darami Ducha Świętego Apostołowie ruszyli
w świat głosić Słowo Boże. A my zaczęliśmy rozważać,
co oznaczają dary Ducha Świętego. Nie wszystkie były łatwe do zrozumienia. Obiecaliśmy sobie, że podczas wakacji
spróbujemy pomyśleć o tym, wykorzystując jeden z darów
– rozum, by znaleźć różnicę między nim a mądrością oraz
aby pojąć znaczenie Bożej bojaźni.
Do inscenizacji posłużył rekwizyt wykonany podczas prac
ręcznych: promyk ognia. Towarzyszyła nam także piosenka
prosząca o nadejście Ducha Świętego i jego działanie podobne do wiatru, który wieje kędy chce.
Spotkanie dopełniła przekąska, zabawy muzyczno-ruchowe
i ostatnia praca ręczna – wyklejanka ilustrująca Trójcę Świętą.

Tym razem chcemy porozmawiać o braciach Szeptyckich:
Metropolicie Andrzeju i Ihumenie studytów Klemensie.
O ich duchowości i zasługach abpa Szeptyckiego dla Kościoła ukraińskiego opowie nam ks. dr mitrat Stefan Batruch, o ich roli politycznej w II RP i w czasie wojny –
prof. Tomasz Stryjek z PAN, a spotkanie poprowadzi
dr Łukasz Reit z warszawskiej wspólnoty katolików obrządku ukraińskiego.
Swój udział zapowiedział prof. Adam Daniel Rotfeld, który
sam w dzieciństwie został uratowany od zagłady przez
o. Klemensa Szeptyckiego. Spodziewamy się też gości
z rodziny Szeptyckich.
W niedzielę 17 czerwca, na mszach świętych w kościele
św. Marcina, będziemy prowadzić zbiórkę na potrzeby
młodzieży ukraińskiej i białoruskiej. Grupę zMohylewa będziemy gościć w sierpniu, kiedy po raz kolejny przyjedzie
ona do Warszawy wraz z młodzieżą z Liceum im Kołasa
w Mińsku.

Krystyna Engelking
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SEKCJA ESPERANTO
Na spotkaniu czerwcowym w piątek 8 czerwca podsumujemy działalność Sekcji i duszpasterstwa esperantystów
oraz omówimy plany wakacyjne.
Dorocznie Dni Skupienia Esperantystów katolików na Jasnej
Górze odbędą się w dniach 12-14 października 2018 roku.
Spotkanie powakacyjne naszej Sekcji odbędzie się w piątek
19 października o godzinie 16.00.
Życzymy dobrego letniego wypoczynku.

Bohdan Wasilewski

XI ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI

„Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” – to temat XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 21-23 września 2018 r.
W roku 2018 przypada setna rocznica zakończenia tragicznej I wojny światowej oraz stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i kilka innych państw w naszym regionie
Europy. Nawiązując do tych wydarzeń, pragniemy podjąć
chrześcijańską refleksję nad wolnością i źródłami nadziei na
przyszłość naszego kontynentu. Narodowa niepodległość
jest darem, o który nieustannie należy dbać w imię troski
o dobro wspólne ojczyzny, a także całej Europy, która dziś
doświadcza kryzysu własnej tożsamości.
Przewodniczącym Zjazdów Gnieźnieńskich jest Arcybiskup
Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski.
Organizowane są w ścisłej współpracy z polskimi organizacjami katolickimi i chrześcijańskimi, w duchu dialogu i pluralizmu. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem
Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, który również wygłosi przesłanie do uczestników na początku Zjazdu.
Zjazd to wydarzenie duchowe, intelektualne oraz artystyczne.
W trakcie Zjazdu przewidzianych jest 6 dużych referatów,
6 sesji plenarnych, 22 warsztaty chrześcijańskiej nadziei,
do których prowadzenia zaprosiliśmy ok. 70 prelegentów
z Polski i z zagranicy.
Wymiar duchowy to piątkowe ekumeniczne nabożeństwo
w katedrze gnieźnieńskiej, przygotowane wspólnie z Polską

Radą Ekumeniczną oraz kościołami niezrzeszonymi w Radzie, podczas którego kazanie wygłosi abp Grzegorz Ryś.
W sobotę natomiast wystąpi z promocją nowej płyty Stanisława Celińska z zespołem.
Osoby zainteresowane udziałem w Zjeździe prosimy o dokonanie rejestracji na stronie: www.zjazd.org

Zapraszamy na Zjazd!
Marta Titaniec, Jan Murawski, Jakub Kiersnowski

MAM POMYSŁ 2017/2018
W obecnej edycji konkursu Mam Pomysł do udziału zgłosiło się 25 zespołów projektowych. Wybraliśmy 17 spośród
nich. Obecna edycja trwa do 31 sierpnia. Zakończyliśmy
jednak przyjmowanie nowych projektów, ponieważ wykorzystaliśmy już wszystkie środki finansowe. Dziękujemy
każdemu zespołowi, który się do nas zgłosił.
Popularność konkursu wskazuje na istotną potrzebę wspierania młodzieży w realizacji ich własnych inicjatyw. Miarą
właściwego wykorzystania środków finansowych jest rozwój
samodzielności i zaangażowanie młodzieży. Motywacja
związana z realizacją swoich własnych pomysłów pomaga
skutecznie pokonywać trudności i radzić sobie z błędami.
Realizacja każdego projektu jest nauką przez doświadczenie.
W maju i czerwcu kończy się sześć projektów:
- Pokój zagadek "Podróże księdza Falkowskiego" (młodzież
tworzy pokój zagadek przystosowany dla osób głuchoniemych o patronie swojej szkoły),
- Spotkanie z Bohaterem – Cichociemni (warsztaty, konkurs
oraz gra miejska dot. Cichociemnych),
- Little step to change (warsztaty z robienia notatek wizualnych w szkole),
- Gazetka szkolna „Goniec Zamoyski” (wydanie kilku numerów gazetki szkolnej w XVIII Liceum im. Jana Zamoyskiego)
- Film promujący sport w Warszawie (promocja trenowania
lekkoatletyki),
- Lim-Ryśliciele, Sen o Warszawie (teledysk do piosenki Sen
o Warszawie),
- Uśmiech dziecka! (warsztaty, konkurs i piknik dla dzieci motywowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
oraz zaciekawienia historią Warszawy).
Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie!
Życzymy odpoczynku i szukania inspiracji
do składania projektów w kolejnych edycjach.

Jerzy Biderman, doradca projektowy
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl
www.facebook.com/mampomysl
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PIK-KIK-NIK
NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy na kolejny PIK-KIK-NIK,
który odbędzie się w niedzielę 10 czerwca 2018 roku,
tradycyjnie na Polach EliZulskich w Aleksandrowie
koło Falenicy.
W tym roku chcemy żeby Piknik motywem
nawiązywał do odzyskania niepodległości.
Zachęcamy do zabrania kotylionów, flag i innych
"niepodległościowych" elementów.
Będziemy ucztować w formule wspólnego stołu:
prosimy wszystkich o zabranie, smakołyków
i napojów. Planujemy liczne niepodległościowe
atrakcje, ale wszystkich pomysłodawców serdecznie
zachęcamy do kontaktu.
Spotykamy się o 10.30. Nasze spotkanie
rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 11.00.
Dla Drogich Seniorów Klubowych zapewniamy
miejsca siedzące.

