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WALNE ZEBRANIE KIK 
Na Walne Zebranie Sprawozdawcze Zapraszamy  

Członków Zwyczajnych KIK 

Niedziela, 7 kwietnia, godzina 9.00, siedziba KIK.  

Dodatkowe informacje Członkowie Zwyczajni KIK otrzymają 

w osobistych zawiadomieniach. 
 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Rekolekcje wygłosi ks. Alfred Wierzbicki 

11-13 kwietnia, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 
 

 

AUTOKEFALIA CERKWI UKRAIŃSKIEJ  

Spotkanie i dyskusja o sytuacji Cerkwi Ukraińskiej. 

Czwartek, 7 marca, godzina 18.00, siedziba KIK.  

Więcej informacji na s. 5 
 

 

DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH 
Zaprasza Sekcja Rodzin 

Sobota, 16 marca, godzina 9:45, Zakład dla Ociemniałych  

w Laskach. Więcej informacji na s. 5 
 

 

PO WATYKAŃSKIM SZCZYCIE BISKUPÓW. 

KOŚCIÓŁ WOBEC WYKORZYSTYWANIA 

SEKSUALNEGO 

Spotkanie z o. Adamem Żakiem SJ, dyrektorem Centrum 

Ochrony Dziecka na Akademii Ignatianum i koordynatorem 

ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Konferencji Epi-

skopatu Polski. 

Piątek, 29 marca 2019 r., godz. 18.00 

Aula Wielka Collegium Bobolanum,ul. Rakowiecka 61 
 

 

MAŁA OJCZYZNA KS. LEONA 
Ksiądz Leon Kantorski we wspomnieniach 

Czwartek, 7 marca, godz. 18:00 Dom Spotkań z Historią,  

ul. Karowa 20 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 
 

W pierwszym tygodniu marca, posypując głowy popio-

łem, wchodzimy w rzeczywistość Wielkiego Postu. W tym 

świętym czasie, uznając naszą słabość i otwierając się na 

łaskę Boga, wkraczamy na drogę wiodącą do pustego 

grobu i chwały Zmartwychwstania. Tegoroczny Wielki 

Post rozpoczynamy jednak wobec coraz liczniej ujawnia-

nych krzywd, wyrządzonych przez ludzi Kościoła - jak 

powiedział Ojciec Święty Franciszek - “maluczkim”, tym, 

którym Kościół ma głosić Ewangelię i których ma chronić 

“przed żarłocznymi wilkami”. 
  

Zakończony niedawno w Watykanie szczyt biskupów 

w sprawie ochrony małoletnich kolejny raz przypomniał 

nam o bolesnym dramacie osób zranionych przestęp-

stwami seksualnymi dokonanymi przez ludzi Kościoła. 

Jako odpowiedzialni członkowie wspólnoty Kościoła jeste-

śmy zobowiązani do szczególnej troski o tych, którzy w tej 

wspólnocie zostali skrzywdzeni. 
  

Odpowiadając na to zobowiązanie, po kilku miesiącach 

pracy zespołu osób z KIK-u i “Więzi”, uruchamiamy 

wspólnie inicjatywę „Zranieni w Kościele”, skierowaną 

przede wszystkim do skrzywdzonych przemocą seksualną 

w Kościele. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami 

inicjatywy na łamach tego “Informatora” oraz zapraszam 

wszystkich członków Klubu na spotkanie z o. Adamem 

Żakiem SJ, koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży 

przy KEP, który opowie o szczegółach szczytu w Watyka-

nie i w tym kontekście naświetli  sytuację Kościoła w Pol-

sce. 
  

Warto także pamiętać, że pierwszy piątek Wielkiego Postu 

to od dwóch lat Dzień modlitwy wynagradzającej i postu 

za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich. 

Kościół zachęca do uczestnictwa w specjalnych nabożeń-

stwach odbywających się tego dnia w parafiach.   
 

Już 7 kwietnia odbędzie się Walne Zebranie, na które za-

praszam wszystkich Członków Zwyczajnych KIK. Udział 

w Walnym Zebraniu jest nie tylko obowiązkiem i przywile-

jem każdego Członka Zwyczajnego, jest przede wszystkim 

wyrazem odpowiedzialności za wspólne dobro, którym od 

63 lat jest nasz Klub.    

Jakub Kiersnowski 
 
 

Jakub Kiersnowski 
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GŁOS RODZIN W UNII EUROPEJSKIEJ 
Stowarzyszenia rodzinne wobec  

wyborów do Parlamentu Europejskiego 

Wtorek, 12 marca, godzina 18.00, siedziba KIK.  

Więcej informacji na s. 9 
 

 

 

KATOLICKIE DZIAŁACZKI W XIX I XX W.  

O REFORMIE DOMOWEJ PRACY KOBIET 
Wykład dr Dominiki Gruziel z Wydziału Historii i Cywilizacji  

w European University Institute we Florencji 

Środa, 20 marca, godzina 18.00, siedziba KIK. Więcej informacji na s. 10 
 

 

 

 MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI  

6. ROCZNICY WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA 
Oraz 100-lecie KEP i 100-lecie przywrócenia stosunków dyplomatycznych z Watykanem 

Środa, 13 marca, godzina 17.30, Świątynia Opatrzności Bożej  

 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
04.03. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74 

10.03. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

SPOTKANIE W NAZARECIE 

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK 

29.03. PIĄTEK 

godzina 17.00 

SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO 

siedziba KIK 

17.03. NIEDZIELA 

godzina 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

28.03. 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  

PONIEDZIAŁEK 13.00-18.00  

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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ZRANIENI W KOŚCIELE 
 

Drodzy Członkowie Klubu, 
 

Od kilku miesięcy zespół członków naszego Klubu pra-

cują nad nową inicjatywą dotyczącą pomocy ofiarom 

wykorzystywania seksualnego w Kościele. Stając po 

stronie Skrzywdzonych chcemy, jako katolicy świeccy, 

włączyć się w pomoc ofiarom  w duchu odpowiedzial-

ności za wspólnotę, którą tworzymy.  
 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie wspólnie  

z Laboratorium „Więzi” oraz Fundacją Pomocy Psycho-

logicznej Pracownia Dialogu uruchamia 7 marca 2019 

roku inicjatywę pod nazwą „Zranieni w Kościele”.  

Jest to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia 

dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele, 

adresowany do ofiar wykorzystywania seksualnego oraz 

ich najbliższych.  
 

Chcemy wesprzeć osoby, które – zranione przemocą seksu-

alną w Kościele – szukają życzliwej pomocy. Celem będzie 

wysłuchanie tych osób, udzielenie im informacji o możliwo-

ściach otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy 

duchowej oraz skierowanie do odpowiednich i zaufanych 

specjalistów. Chcemy dać osobom poszkodowanym szansę 

na zdrowienie, która zależy od tego, czy są wysłuchani tam, 

gdzie zostali skrzywdzeni. 

 

Papież Franciszek na zakończenie spotkania dotyczącego 

ochrony małoletnich w Kościele wezwał do towarzyszenia 

osobom pokrzywdzonym: „Kościół ma zatem obowiązek 

zaoferować im wszelkie niezbędne wsparcie, korzystając  

z pomocy ekspertów w tej dziedzinie. Trzeba słuchać, po-

zwalam sobie na słowo: «marnować czas» na wysłuchanie. 

Słuchanie leczy poranionego i leczy także nas samych  

z egoizmu, z dystansowania się, z «to mnie nie dotyczy»”. 

Potrzebujemy też jako wspólnota Kościoła, jak mówi Franci-

szek, „zmiany mentalności w celu zwalczania postawy 

obronno-reaktywnej dla chronienia instytucji, na rzecz 

szczerego i zdecydowanego poszukiwania dobra wspólno-

ty, dając pierwszeństwo ofiarom nadużyć w każdym zna-

czeniu”. 

 

Jezus powiedział, że kto chce Go naśladować niech 

weźmie swój krzyż. Dzisiaj naszym katolickim krzyżem 

są grzechy współwyznawców. My jesteśmy współod-

powiedzialni za dźwiganie tego krzyża, którym są skut-

ki grzechów.  
 

- Prezydium Zarządu KIK 
 

www.zranieni.info 

 witryna zostanie uruchomiona 7 marca 2019 roku 

UWAGA: prosimy o zachowanie informacji o inicjatywie 

„Zranieni w Kościele” tylko do wiadomości członków 

Klubu do dnia 7 marca 2019 do godziny 12.00  

 

 
„Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich. […] Cierpienie 

tych ofiar to skarga, która wznosi się do nieba, dotykająca 

duszy, a która przez długi czas była ignorowana, ukrywana 

lub wyciszana. […] Jako Lud Boży jesteśmy wezwani, 

by wziąć na siebie ból naszych braci zranionych na ciele 

i na duszy”. 

(papież Franciszek, „List do Ludu Bożego”, sierpień 2018 r.) 

 

CO  

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i kato-

lickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

seksualną w Kościele. Telefon zaufania adresowany jest 

przede wszystkim do ofiar wykorzystywania seksualnego – 

czy to obecnie, czy w przeszłości – oraz do ich najbliższych. 

Otwarty jest również na osoby, dla których te grzechy ludzi 

Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania 

do całej wspólnoty wiary. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy 

zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli 

Kościoła. Czujemy się odpowiedzialni za te ofiary przemocy 

seksualnej i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić 

co w naszej mocy, aby pomóc osobom pokrzywdzonym.  

 

DLACZEGO 

Rzeczywiste dobro Kościoła to dobro osób skrzywdzonych, 

a nie ochrona wizerunku instytucji. Osoby zranione potrze-

bują wysłuchania i wsparcia, by móc wypowiedzieć własny 

ból we wspólnocie wiary. Zgodnie ze stanowiskiem papieża 

Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski osobom po-

krzywdzonym przez duchownych należy się „nasza 

wdzięczność za wielką odwagę”, gdy zgłaszają doznaną 

krzywdę – a „największym zgorszeniem w tej sprawie jest 

ukrywanie prawdy”. 

 

PO CO  

Celem Inicjatywy jest udzielanie wsparcia osobom, które – 

zranione przemocą seksualną w Kościele – szukają życzliwej 

pomocy. Zachęcamy pokrzywdzonych do podzielenia się 

swoim doświadczeniem z ludźmi wyznającymi wiarę, która 

im samym była lub nadal jest bliska. Chcemy wysłuchać 

tych osób, udzielić im informacji o możliwościach otrzyma-

nia pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, oraz 

skierować do odpowiednich i zaufanych specjalistów.  

UWAGA: prosimy o zachowanie informacji o inicja-

tywie „Zranieni w Kościele” tylko do wiadomości 

członków Klubu do dnia 7 marca 2019  

do godziny 12.00 
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JAK 

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” oferuje możliwość uzyska-

nia życzliwej informacji, pomocy i porady. Dyżury telefo-

niczne pełnione będą regularnie w każdy wtorek  

w godzinach 19.00–22.00 przez odpowiednio przygo-

towane osoby. Rozmowy prowadzone będą anonimowo, 

bezpłatnie, cierpliwie i dyskretnie. Zależy nam, żeby kontakt 

telefoniczny był wsparciem do dalszego działania. Wszyst-

kim, którzy będą tego potrzebowali, będziemy umożliwiali 

osobisty kontakt z zaufanymi specjalistami: psychologami, 

prawnikami, duszpasterzami. Możemy też pomóc w zgło-

szeniu krzywdy do właściwych instytucji kościelnych i pań-

stwowych. 
 

KTO 

„Zranieni w Kościele” to inicjatywa Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomo-

cy Psychologicznej „Pracownia Dialogu”. Współpracujemy 

ze specjalistycznymi instytucjami: Centrum Ochrony Dziec-

ka przy Akademii Ignatianum, Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę, Fundacja Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psy-

chologami, terapeutami, duszpasterzami i prawnikami. 
 

GDZIE  

Organizatorzy Inicjatywy „Zranieni w Kościele” i większość 

instytucji współpracujących działają w Warszawie, ale nasz 

telefon jest otwarty na każdego. W miarę możliwości bę-

dziemy starali się pomóc także osobom z innych regionów 

Polski.  
 

„Ból i cierpienie osób pokrzywdzonych wymagają 

od wszystkich – od biskupów i przełożonych zakonnych, od 

duchownych i świeckich – bezwarunkowego zaangażowa-

nia w proces zgłaszania, wysłuchiwania, naprawy i zapobie-

gania tego rodzaju przestępstwom”. 

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episko-

patu Polski, luty 2019 r. 
 

RODZINY ALEPPO 
Drodzy Członkowie Klubu, 

Cały czas rozwijamy program pomocy Rodzinom w Aleppo. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową stroną, gdzie 

znajdziecie rodziny potrzebujące wsparcia oraz inne infor-

macje o sytuacji w Syrii.  
 

rodzinyaleppo.kik.waw.pl 
 

Największymi problemami w Syrii pozostaje brak pracy, 

tym samym brak środków do życia. Jednocześnie ceny 

produktów są bardzo wysokie, co sprawia, że wiele rodzin 

w Aleppo żyje na granicy ubóstwa i ciągle jest uzależniona 

od pomocy z zewnątrz.  
 

Waluta syryjska bardzo się zdewaluowała. Obecnie 1 euro 

to około 510 funtów syryjskich (kilkukrotna dewaluacja  

w przeciągu ostatnich 8 lat). Przeciętna wypłata to około 

300 zł. Najtańsze mieszkanie do wynajęcia w Aleppo 

kosztuje około 400 zł.  
 

Dla zobrazowania sytuacji podajemy ceny w Aleppo  

niezbędnych produktów: 

 1 kg mięsa kosztuje ok. 38 zł;  

 chleb - 5 placków kosztuje ok. 1 zł; 

 1 kg sera kosztuje ok. 20 zł;  

 1 kg ryżu kosztuje ok. 5 zł; 

 1 kg kaszy bulgur kosztuje 2,5 zł; 

 Mleko w proszku – 1 kg kosztuje ok. 17 zł; 

 1 l oliwy kosztuje ok. 5 zł.  

Jak wspierać?  

1. Wybierz rodzinę i prześlij informację na e-mail 

rodziny.aleppo@kik.waw.pl lub telefonicznie 

na numer sekretariatu 22 827 39 39.   

2. Dokonaj przelewu na podany w informacji zwrotnej 

numer konta: 

Getin Noble Bank 

96 1560 0013 2000 1706 4454 5705 
 

z tytułem wpłaty: Rodziny Aleppo Rodzina nr (numer okre-

ślonej rodziny według poniższych opisów)  

 

 

 

Wszystkich członków KIK zapraszamy na spotkanie,  
 

Po watykańskim szczycie biskupów. Kościół na świe-

cie i w Polsce wobec wykorzystywania seksualnego 

Spotkanie z o. Adamem Żakiem SJ, dyrektorem Cen-

trum Ochrony Dziecka na Akademii Ignatianum i koor-

dynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia 

Konferencji Episkopatu Polski 

 

Piątek, 29 marca 2019 r., godz. 18.00 

Aula Wielka Collegium Bobolanum ul. Rakowiecka 61, 

Warszawa 
 

Organizatorzy: 

Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicz-

nego w Warszawie, Klub Inteligencji Katolickiej w War-

szawie, Laboratorium „Więzi” 
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Nowe rodziny, które można wesprzeć: 
 

12. rodzina Michel Samoel Hanna 

Michel Samoel Hanna i jego żona Insaf mają 4 córki: Rama 

(31 lat, już zamężna), Lara (28 lat, niepełnosprawna), Salwa 

(24 lata, pracuje w szwalni dżinsów) oraz Suzanne (17 lat, 

uczy się do małej matury). Razem z nimi mieszka też babcia 

– matka Michela. Insaf pracuje jako sprzątaczka w szkole. 

Michel cierpi na chorobę nerwową, bierze lekarstwa uspo-

kajające, pomaga żonie w szkole. Ich córka Salwa pracuje 

codziennie od 8 do 18. Oprócz zwykłych wydatków na życie 

potrzebują pieniędzy na lekarstwa dla ojca, babci i Lary. 

Żyją z pomocy Kościoła. 

 

13. rodzina Roula Louksa 

Roula Louksa ma 4 dzieci: Marina (19 lat, studiuje na pierw-

szym roku psychologii), Natalie (17 lat, jest w liceum) oraz 

bliźnięta - Jack i Jessika, (14 lat, są w 8 klasie). Mieszkali 

w wiosce Knaye, gdzie mieli własny dom z ogrodem. Roula 

była dyrektorką szkoły. Gdy weszli terroryści  

z ISIS, jakiś czas jeszcze rodzina pozostała w wiosce, gdzie 

na ich oczach wykonywano egzekucje. W końcu udało 

im się uciec z narażeniem życia, ale wszystko, co mieli mu-

sieli zostawić za sobą. Roula schroniła się z dziećmi u swej 

siostry w Aleppo, gdzie mieszkają do dzisiaj. Tu zaczęli ży-

cie od zera... Roula znalazła pracę w szkole, nie starcza 

to jednak na utrzymanie rodziny. Mąż Rouli, zostawił rodzi-

nę, wyjechał za granicę i słuch o nim zaginął. Od 5 lat nie 
mają z nim żadnego kontaktu. Żyją z pomocy Kościoła.  

Marta Titaniec 

Projekty humanitarne KIK 
 

SEKCJA RODZIN 
 

Wielkopostny dzień skupienia   

W sobotę 16 marca 2019 odbędzie się w Laskach Dzień 

skupienia. Do wspólnej modlitwy i refleksji zapraszamy 

wszystkich - starszych i młodszych, zwłaszcza rodziców 

grup Sekcji Rodzin oraz kadry naszych grup i starszą mło-

dzież. Dzień skupienia poprowadzi dla nas ksiądz Andrzej 

Gałka. Rozpoczniemy o godzinie 9.45, planowane zakoń-

czenie ok. godz. 15.30. W przerwie będzie możliwość zje-

dzenia obiadu u sióstr.  

Szczegóły spotkania i kwestie organizacyjne przekażemy 

drogą mailową. 

  

Sobór wychowawców 

Tydzień wcześniej, w weekend 8-10 marca planowany jest 

Sobór wychowawców. Wstępnie chęć udziału zgłosiło nie-

mal stu wychowawców SR, Sekcji Wigierskiej, Santa Marii 

oraz kilkunastu z Przymierza Rodzin – Sobór będzie okazją 

do często postulowanej integracji środowisk. Uczestnicy 

Soboru będą pracować w grupach nad zgłoszonymi wcze-

śniej tematami, a potem dzielić się refleksjami na forum. 

Będę rozmawiać m. in. o dynamice różnic w grupie, celach 

grup starszych, zaangażowaniu społecznym grup, współ-

pracy z Zarządem, o bezpieczeństwie na wyjazdach, uzależ-

nieniu młodzieży od elektroniki. Wyjazd ma mieć charakter 

szkoleniowy i formacyjny. Prosimy wszystkich o modlitwę  

w intencji naszych wychowawców i o dobre owoce Soboru. 

 

Składki 

Zarząd Sekcji Rodzin apeluje o terminowe opłacenie skła-

dek za rok 2019 i o zapłacenie składek zaległych za po-

przednie lata. Kondycja finansowa Sekcji jest uzależniona 

od wpłat członków – w bieżącym roku wiele ważnych pozy-

cji zapisanych w budżecie może nie zostać zrealizowanych, 

jeśli nie wpłyną składki w zakładanej wysokości. Są to m. in. 

zakupy nowych namiotów i innych sprzętów obozowych. 

Informacje o ewentualnych zaległościach i o wysokości 

składek można otrzymać od skarbników grupowych, któ-

rych także zachęcamy do większej aktywności. 

Anna Sikorska 

  

SEKCJA WSPÓŁPRACY 

 Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE 
Na początku lutego odwiedziła nas Siostra od Aniołów, 

Beata Husakiewicz, która wprowadziła nas w aktualną sytu-

ację podopiecznego Sióstr, ciężko chorego Pawła spod 

Kamieńca, którego dzięki pomocy wielu osób - również 

naszej - udało się sprowadzić na leczenie do Polski. Przeka-

zaliśmy Siostrom pieniądze na ich fundusz pomocy dla 

Ukraińców przez Caritas w Kamieńcu. 

 

Przez ostatni miesiąc pracowaliśmy nad koncepcją  

i przygotowaniem spotkania poświęconego ogłoszonej 

niedawno autokefalii Kościoła prawosławnego Ukrainy, 

który próbuje odejść od swej wielowiekowej zależności od 

Patriarchatu Moskiewskiego. Problem jest złożony, ale nie-

wątpliwie stanowi element wyzwalania się Ukrainy od do-

minacji rosyjskiej. Ta złożoność nie pozwala na wyczerpanie 

tematu podczas jednego spotkania. Chcemy jednak rozpo-

cząć rozmowę i spróbować lepiej zrozumieć prawosławie  

i procesy w nim zachodzące.  

 

Jeżeli spotkanie zdobędzie zainteresowanie i uznanie naszej 

klubowej społeczności, zamierzamy zorganizować ciąg 

dalszy jesienią. Do panelistów, o których pisaliśmy miesiąc 

temu, dołączy o. Wojciech Surówka OP – dyrektor Instytu-

tu Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie, który 

pozwoli nam na spojrzenie na autokefalię ukraińską  

z perspektywy Kijowa. 

 

W panelu wezmą udział: 

dr Michał Klinger, teolog prawosławny, wykładowca 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; 

dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk UMCS, prezes Towa-

rzystwa Ukraińskiego; 
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o. Wojciech Surówka OP, dyrektor Instytutu Nauk Religij-

nych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie; 

dr hab. Roman Wysocki, historyk UMCS, znawca proble-

mów prawosławnych Białorusinów z Podlasia. 

Gospodarz spotkania: Paweł Broszkowski, wiceprezes KIK. 

 

Zapraszamy serdecznie w czwartek 7 marca  

o godzinie 18. 

Krystyna Engelking 

 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 
 

Kolejna kresowa wyprawa Sekcji 

Otwieramy nabór na coroczną wyprawę Sekcji na Kresy – 

tym razem, będzie to Wołyń! Wyjeżdżamy w dniach 19-23 

czerwca (weekend w okolicach Bożego Ciała). Koszt szacu-

jemy na razie na 780-800 zł. Końcowa cena będzie uzależ-

niona między innymi od liczby uczestników. 

 

 
 

 Ciągle jeszcze wstępny program wygląda następująco: 
 

1. Dzień Warszawa, Włodzimierz Wołyński, Zimno, 

Łuck; 

2. Dzień Łuck, skansen, Łuck; 

3. Dzień Ołyka, Klewań, Janowa Dolina (Bazaltowa), 

Równe; 

4. Dzień Ostróg, Międzyrzecz Ostrogski, Równe; 

5. Dzień Dubno, Młynów – powrót do Polski. 

 

Będziemy zwiedzać, bawić się, ale na pewno znajdzie się też 

czas na chwilę zadumy na tragicznym doświadczeniem tych 

ziem w czasie ostatniej wojny. 

 

Naszą przewodniczką będzie pani Larysa, którą znamy już  

z wyprawy na Zakarpacie. 

 

O czym warto wiedzieć przed zapisaniem się na wy-

cieczkę: 

 Przypominamy, że Sekcja Wschodnioeuropejska nie 

jest profesjonalnym biurem podróży, choć w przy-

gotowaniu wyprawy staramy się być maksymalnie 

profesjonalni i zadbać o każdy element wyjazdu. 

Organizujemy ten wyjazd, by wspólnie z członkami 

Klubu poznawać nowe, ciekawe miejsca i spędzić 

wspólnie, w przyjacielskiej atmosferze czas.  

 Wszyscy organizatorzy robią to non profit i z do-

brej woli. Opłata przeznaczona jest na: zakwatero-

wanie i wyżywienie w zakresie określonym przez 

organizatorów, wynajem autokaru i opłacenie kie-

rowcy, opłacenie pilota, oraz bilety wstępu do od-

wiedzanych miejsc. Za finanse od lat 

odpowiedzialna jest ta sama osoba, która zawsze 

przedstawia przejrzyste sprawozdanie z wydatko-

wania 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, wa-

runki pogodowe lub inne warunki niezależne od 

organizatorów i w związku z tym liczymy na otwar-

tość na zmiany i gotowość na przeżywanie przy-

gód! (My też w tych miejscach będziemy 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 dosto-

sować program, tak by można było je odwiedzić, 

prosimy o poinformowanie o tym już podczas zapi-

sów! Nie możemy tego jednak zagwarantować. 

 Zapisy przyjmujemy pod adresem mailowym: 

sw@kik.waw.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosi-

my o podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL, 

numeru paszportu i numer telefonu.  

 Przypominamy, że do wyjazdu na Ukrainę po-

trzebny jest ważny paszport! 

 

Katarzyna Materkowska i Marek Kielanowski 

 

Paczka dla kombatantów i polskich Rodzin na Wileńsz-

czyźnie 
 

W minionym latach pokazaliście Państwo, że los naszych 

Rodaków 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 pol-

skim kombatantom na Litwie, których z roku na rok jest 

coraz mniej, ale także ich rodzinom i innym rodakom, któ-

rzy tego wsparcia potrzebują. Tradycyjnie chcielibyśmy  
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w tym roku przed Świętami Wielkiej Nocy przekazać im 

paczki żywnościowe. Dystrybucją darów zajmuje się znana 

nam młodzież z zespołu Randeo Anima.  

 

W tym roku poza tradycyjnymi paczkami, takimi jak w la-

tach ubiegłych, będziemy chcieli przygotować kilka paczek 

przeznaczonych dla konkretnych potrzebujących osób. 

Chcemy, aby te osoby otrzymały to, czego najbardziej po-

trzebują w danym momencie. I właśnie młodzież z Pod-

brzezia i Glinciszek przygotowała spis takich potrzebnych 

rzeczy. 

 

Poniżej znajdą Państwo wykaz przedmiotów do paczki 

oraz potrzeby konkretnych rodzin. 

Paczki te sami zawieziemy i przekażemy Rodakom z rejonu 

Wileńszczyzny. Na paczki czekamy w siedzibie Klubu  

w godzinach pracy do 31 marca br. 

 

Każdy, kto chciałby wspomóc tę akcję, proszony jest  

o przygotowanie paczki, w której powinny znaleźć się takie 

artykuły: 
 

 Cukier - 2 kg; 

 Konserwy mięsne lub rybne - 2 sztuki; 

 Sucha wędlina; 

 wędlina paczkowana próżniowo; 

 Ryż - 1 kg; 

 Kasza - 2 paczki; 

 Herbata; 

 Herbata owocowa; 

 Kawa mielona i rozpuszczalna; 

 Kakao; 

 Czekolada - 4-5 sztuk; 

 Kukurydza, groszek, fasola w puszce; 

 Makaron - 2 opakowania; 

 Owoce w puszce (mandarynka, 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 kart-

ka z życzeniami napisanymi od serca.  

 

Paczki należy dostarczyć do Klubu do końca marca.  

 

Z listu naszych partnerów z Wileńszczyzny: 
 

„Oprócz uniwersalnych paczek, jeśli zostaną pieniądze,  

to mile są widziane kołdra, poduszki, pościele, materace 

dmuchane (do spania), kremy itp. Dla osób w podeszłym 

wieku: środki higieniczne, na ile pamiętam firmy SENI,  

a dokładniej wkładki urologiczne dla pań, wilgotne 

chustki pielęgnacyjne czy też krem-żel aktywizujący, 

aktualne dla seniorów też maści przeciwbólowe (o wiele 

tańsze są polskich producentów, u nas importowane są 

drogie). Mamy też młodą rodzinę, (raczej młoda dziewczy-

na, jeszcze nastolatka), są w trudnej sytuacji finansowej,  

ich rodzice również nie mogą im pomoc, na wiosnę ocze-

kują noworodka, dlatego potrzebują pomocy. Otrzymali 

mieszkanie socjalne, tak naprawdę więcej niczego i nie 

mają. Dlatego potrzebują wszystkiego, czego trzeba do 

życia - sprzęty kuchenne (mikser, mikrofalówka, garnki, 

patelnie), inne też sprzęty (np. żelazko itp..)”.  

 

 
 

 

W kwietniu zorganizujemy transport na Wileńszczyznę. 

Można też dokonać wpłat na konto Sekcji Wschodnioeuro-

pejskiej: 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706, jako tytuł 

wpłaty należy napisać „Darowizna na cele statutowe – 

paczka na Wileńszczyznę”. 

 

Wpłaty można też przekazywać gotówką w księgowości 

Klubu. 

 

Będziemy również zbierać książki dla polskiej biblioteki  

w Glinciszkach. Nie chodzi jednak o klasyczną literaturę. Tej 

na Wileńszczyźnie jest pod dostatkiem. Brakuje dobrej, 

współczesnej literatury młodzieżowej. Jeśli ktoś z Pań-

stwa mógłby przekazać takie książki będziemy bardzo 

wdzięczni.  

 

Wszystkim z góry dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.  

Katarzyna Materkowska i Marek Kielanowski 
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KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA 
 

 

Mili nasi! 

 

Przed nami ważny dzień! 7 marca o godzinie 20.00  

na stronie internetowej www.santa-maria.pl ruszą zapisy 

na nasze obozy. Przypominamy o potrzebie założenia 

konta, aby móc się zapisać na wybrane wyjazdy. Nauczeni 

doświadczeniem z poprzednich lat zachęcamy do jak naj-

szybszego zapisania młodzieży - większość miejsc rozcho-

dzi się podczas pierwszych kilku minut. 

 

W tym roku odbędą się: 

PIERWSZE HALSY (znane również jako figle) - obozy sta-

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

wyjeździe 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 towarzy-

stwie, a dzieci uczą się odpowiedzialności, współpracy  

i działania w grupie poprzez bycie samodzielną załogą. 

 

 
 

W tym roku Pierwsze halsy odbędą się w terminach: 

● 15-28.07.2019 

● 28.07-11.08.2019 

● 11.08-25.08.2019 

 

REJSY MAZURSKIE - wędrowne obozy żeglarskie skiero-

wane dla młodzieży. Odbywają się na Mazurach, na jach-

tach 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 uczestników organizujemy 2 rodzaje rejsów: Rejs 

młodszy - 12-14 lat, Rejs Starszy, 14+. Rejsy starsze zaczy-

nają się na Mazurach, a kończą 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 - 14 lat) 

● 15-28.07.2019 

● 15-28.07.2019 

● 28.07-11.08.2019 

Rejs starszy (14 - 17 lat) 

● 28.07-11.08.2019 

● 11.08-25.08.2019 

 

REJS W SZKIERACH (16-20 lat) - wędrowny obóz żeglarski 

skierowany do starszej młodzieży. Obóz odbędzie się  

w szwedzkich szkierach na jachtach otwarto kabinowych 

klasy omega. Rejsy są skierowane szczególnie do osób, 

które doświadczyły już żeglarstwa śródlądowego i są 

otwarte na nowe wyzwania. Podczas rejsu będziemy żeglo-

wać wśród malowniczych wysp osłaniających nas od otwar-

tego morza. Będzie to zupełnie nowe przeżycie zarówno 

pod względem żeglarskim jak i krajobrazowym. Rejs  

w szkierach to przygoda jedyna w swoim rodzaju! 

Zapraszamy na dwa turnusy: 

● 13.07-28.07 

● 26.07-11.08 

 

Przed nami również wiele spotkań, które pomogą nam 

przygotować się na nadchodzący sezon letni. Serdecznie 

zapraszamy! 

● 23.02.2019 r. (sobota, godz. 18.30) spotkanie podsu-

mowujące rozmowy o przyszłości Klubu; 

● 28.02.2019 (czwartek, godz. 18.00) spotkanie dla ko-

mandorów; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.santa-maria.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qIiy1YaquMqTZwIXvBSAq_V0gQFsDd1OdU06_vbeVCBjaUcw_l_91wJ8&h=AT39wNDHyzrJ_1s89REuF6NcN414nXPni6s8gm6SwS4-qHlz6YqQdl27l6ExhheO1ZGnY9C-hMUa09skC0x_PhxXKBYn1qNHqVLXlSs_tRQmGoOBZPcA_ak_0hSJ9_4buTpuKNQe8DUsWwKD_ejTIErYw0qyMD33G6MOwilRIeljGkU-N2Uz5kP4nQzlpxLg8EsrjsnxEJ8bZBrCw3aTYf0YKbABMJasf8xFPCHYmRHbh0hEs_AAqoSZJ7liJi-aZj-a8j2-bg4YKiYbJNFFREnyAgDDFb3Q6Ys18FHktUbvLSdJRvQq-3OExg4uJ-4OpwOGQZooA51EfIu9f2kCVossDb10S4s158N-7An4sufHZ6noNZXfcKf8MsL6u0aWVb3v3Szi20urvj8ps2Do9Ro4Wv-C4otYGFwbPJHzLBSMlhXt114zPaOwIt33fgQ96nES6TlSxMJbZWAmdiozrPkyUO8b8eV0YjHGYZpMmPNCYaWCoqfEqhNUnVrmcIV7GbzLiTK9rvtK82h7XvbEWMHgywlmq1b9XBw2bxYDetCRpNU8rJbW_Xiy7iUxbvbnKZFr0tM43cAK7WXqvD6lKUUsq7Io9QOULel3qLvoEOrXuSfB1pI9uzbdnxU4-qU
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● 7.03.2019 (czwartek, godz. 18.00) spotkanie bosma-

nów; 

● 22-24.03.2019 (piątek-niedziela) audyt: wielkie po-

rządki! (Wolica, Krakowiaków); 

● 23.03.2019 (sobota) spotkanie towarzyskie członków  

i przyjaciół SM; 

● 29-31.03.2019 (piątek-niedziela) audyt: wielkie po-

rządki! (Wolica, Krakowiaków). 

Pozdrawiamy 

Zarząd KŻ Santa Marii 

Dominik, Adam, Michał, Janek i Tusia 
 

SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA 
Po okresie uśpienia Sekcja Polsko-Niemiecka spotkała się 

22.02 2019 i postanowiła nadal działać w miarę swoich 

skromnych możliwości. Planujemy zaangażować się w nad-

chodzące rocznice 30-lecia. Szczególnie bliska jest nam 

rocznica Mszy Pojednania w Krzyżowej. Planujemy też od-

nowić współpracę z Gildą Prawników z Bochum, którą go-

ściliśmy w listopadzie 2016.   

Anna Grzegorczyk 

sekretarz Sekcji 

 

SEKCJA ESPERANTO 
Spotkanie lutowe poświęciliśmy omówieniu spraw bieżą-

cych Sekcji i Duszpasterstwa. 

W marcu (w piątek 29.) spotkanie rozpoczniemy o godzinie 

17.00 i omówimy na nim przygotowania do planowanych 

imprez i kongresów esperanckich w okresie wakacyjnym 

2019 roku. 

Bohdan Wasilewski 
 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 
Ksiądz Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekume-

nicznej, będzie kaznodzieją na nabożeństwie ekumenicz-

nym, które zostanie odprawione w poniedziałek czwartego 

marca (godz. 18.00) w świątyni ewangelicko-reformowanej 

przy al. Solidarności 74. 

Jan Turnau 
 

MAM POMYSŁ 2018-2019 
Trwa wiosenna edycja konkursu Mam Pomysł. Od początku 

roku przyjęliśmy do realizacji już 8 projektów: Młodzi Polscy 

Ekonomiści, Klub Debat Zamoyski, Muranowskie brzmienia, 

Warszawskie Targi Wolontariatu, Graficznie i filmowo na 

Muranowie, Festiwal Artystyczny Zamojskiej Awangardy, 

Mind Gap i Gazetka szkolna "Goniec Zamoyski". Zespoły 

młodzieżowe poprzez swoje działania popularyzują ideę 

wolontariatu przez organizacje targów, próbują przełamy-

wać stereotypy, rozwijają umiejętność debatowania, uczą 

się gry na ukulele, uczą się tworzenia grafik komputero-

wych oraz filmów, wydają miesięcznik szkolny i rozwijają 

jego redakcję, promują kulturę oraz sztukę wśród rówieśni-

ków, a także zajmują się tematyką ekonomii, biznesu, mar-

ketingu, giełdy i kwestiami społecznymi. 
 

Mam Pomysł daje możliwość realizowania własnych projek-

tów. Zapraszamy do zgłaszania się. Czekamy na Wasze 

pomysły. Pomożemy Wam je zrealizować, najważniejsze to 

Wasza inicjatywa i zaangażowanie! 

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie 

www konkursu: www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2. 

Wasze projekty składajcie na formularzu zgłoszeniowym. 

Po wypełnieniu wyślijcie jego niepodpisaną wersję mailem 

na adres mampomysl@kik.waw.pl, a wersję wydrukowaną i 

podpisaną przynieście do sekretariatu Klubu.  
 

Zachęcamy do przeczytania regulaminu. W razie potrzeby 

korzystajcie z naszej pomocy.  

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:   

www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2   

www.facebook.com/mampomysl 

Jerzy Biderman 

doradca projektowy 
 

GŁOS RODZIN W INSTYTUCJACH EURO-

PEJSKICH.  STOWARZYSZENIA RODZINNE  

WOBEC WYBORÓW  DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO 
 

Od wielu lat obserwuję działania kilku federacji stowarzy-

szeń rodzinnych w Europie. Najbardziej dynamiczną w mo-

jej opinii jest FAFCE - Europejska Federacja Katolickich 

Stowarzyszeń Rodzinnych. We wtorek 12 marca będziemy 

gościć w KIK  sekretarza generalnego FAFCE -  Włocha 

Nicolę Speranza, być może również wiceprzewodniczące-

go Vincenzo Bassi - uczestnika Zjazdu Gnieźnieńskiego w 

2016 roku. 

Problematyka rodzinna jest wewnętrzną sprawą każdego 

kraju. W jakich sprawach potrzebny jest głos rodzin w insty-

tucjach europejskich? W jaki sposób jest on realizowany? 

To kwestie, na które będą mogli odpowiedzieć nasi goście. 

Jak działają stowarzyszenia rodzin katolickich w krajach 

reprezentowanych przez FAFCE? 

Teresa Kapela 

 
 

 

https://www.facebook.com/mampomysl
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W spotkaniu udział wezmą: 
 

Nicola Speranza jest Sekretarzem Generalnym Europejskiej 

Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (FAFCE), 

organizacji z siedzibą w Brukseli, która reprezentuje 20 

organizacji rodzinnych; 

Vincenzo Bassi jest adwokatem i wykładowcą na Uniwersy-

tecie LUMSA w Rzymie. Wiceprzewodniczący FAFCE  

od 2018 roku. Działacz Włoskiego Forum Rodzin. 
 

Spotkanie poprowadzi: 

Teresa Kapela - wiceprzewodnicząca Europejskiej Federacji 

Osób Aktywnych w Domu – FEFAF, podkreślającej wagę 

pracy nieodpłatnej, wolontaryjnej, opiekuńczej. 
 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 marca o godzinie 

18.00 w siedzibie KIK-u. 

 

REFORMA DOMOWEJ PRACY KOBIET  

W PROJEKTACH I PISMACH POLSKICH 

DZIAŁACZEK KATOLICKICH  

NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU 
 

Zapraszamy na spotkanie z dr Dominiką Gruziel, która 

opowie o katolickiej reformie domowej pracy kobiet w pro-

jektach działaczek katolickich na przełomie XIX i XX wieku. 
 

Spotkanie odbędzie się 

 w siedzibie KIK, w środę 20 marca o godzinie 18.00. 
 

W latach osiemdziesiątych XIX wieku członkinie środowisk 

katolickich zaproponowały reformę domowej pracy kobiet. 

Jej celem było unowocześnienie poprzez merytoryczne 

przygotowanie do wykonania czynności domowych, po-

przez wprowadzenie nowych technologii oraz naukowych 

metod organizacji pracy stosowanych już wówczas w za-

kładach produkcyjnych. Projekt przyczynił się do: 

1. zdemitologizowania pojęcia domu jako obszaru działań, 

do których kobiety w sposób naturalny są przygotowane i 

zastąpienie go definicją gospodarstwa domowego, do któ-

rego wytworzenia i podtrzymania konieczne są konkretne 

umiejętności, materiały i czas, potrzebny do wypełnienia 

każdego zadania;  

2. wprowadzenia pojęcia nieodpłatnej pracy domowej jako 

pracy wyspecjalizowanej, zróżnicowanej, o określonej war-

tości monetarnej, a zatem nieodbiegającej od prac wyko-

nywanych w przestrzeni publicznej;  

3. wzrostu świadomości jaką rolę pełni nieodpłatna domo-

wa praca kobiet w podtrzymaniu gospodarki narodowej;  

4. uwrażliwienia na kwestie przemocy domowej;  

5. zmiany postrzegania kobiet religijnych jako przeciwni-

czek postępu. 

W wymiarze praktycznym reforma zaowocowała postula-

tami uznania pracy domowej kobiet jako oddzielnego za-

wodu z przysługującymi mu zabezpieczeniami 

gwarantowanymi przez państwo. Wbrew pierwotnemu 

planowi wychowywania kobiet do życia w rodzinie, katolic-

kie szkoły gospodarstwa domowego pozwoliły uczennicom 

z grup nieuprzywilejowanych zdobyć fachowe umiejętności 

i ułatwiły im wejście na rynek pracy. 
 

Dominika Gruziel ukończyła studia doktoranckie w Central 

European University w Budapeszcie. Pracuje na Wydziale 

Historii i Cywilizacji w European University Institute we Flo-

rencji w ramach programu stypendialnego Marie Curie 

Individual Fellowships.  
 

DRUM BUN 
 

Działo się: 

W styczniu odbył się drugi z Piątków Świętomarcińskich w 

nowej, bardziej dyskusyjnej formule. Widać wyraźnie, że 

chociaż forma Piątków nadal ewoluuje, to idzie to wszystko 

zdecydowanie w dobrym kierunku. Ostatnie spotkanie, 

dotyczące eutanazji, było przez właściwie wszystkich 

uczestników dobrze ocenione i podobno (sam nie uczestni-

czyłem) było naprawdę bardzo ciekawe. Ze względu na 

maraton egzaminów i ferii, nie wyznaczyliśmy jeszcze ani 

terminu, ani tematu kolejnego piątku, ale zrobimy to już 

niedługo - oczekujcie ogłoszeń na Facebooku. 
 

Oprócz tego, w styczniu wzięliśmy udział w spotkaniu 

wszystkich sekcji KIK-u, które miejmy nadzieję zaowocuje w 

przyszłości jakąś międzysekcyjną współpracą. 
 

Dzieje się: 

Ruszył EkoCykl! Pierwsze spotkanie dotyczące energii ją-

drowej i elektrowni atomowych odbyło się 20 lutego. Przy-

ciągnęło wiele osób, ale co znacznie ważniejsze, było 

poprowadzone niesłychanie ciekawie i dużo się można było 

z niego dowiedzieć! Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za 

obecność i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarze-

niach EkoCyklu. 
 

Będzie się działo: 

Znamy już termin tegorocznej edycji FabEx’a: będzie on 

miał miejsce między 8 a 14 kwietnia. Zapraszamy wszyst-

kich do wzięcia udziału - FabEx jest naprawdę niepowta-

rzalnym przeżyciem i każdy powinien spróbować zagrać. 

Więcej informacji o grze znajdziecie na stronie: 

http://bit.ly/FabEx2019 
 

W tym roku odbędzie się również Zabawa Majowa, prze-

prowadzona w nowej, zupełnie innej niż dawniej, formie 

wyścigu autostopowego. Termin: piątek 26.05 - niedziela 

28.05 (czas trwania: 48 godzin). Podstawowe zasady wyści-

gu są dwie: 1. Sami płacimy za bilety, 2. Wygrywa ten, kto 

dojedzie najdalej (w linii prostej od Pałacu Kultury). Szcze-

gółowe informacje będą podawane już wkrótce, tymcza-

sem, warto zarezerwować sobie ten weekend! 
 

Szczegóły dotyczące wszystkich tych wydarzeń będą poja-

wiały się najszybciej na grupie „Drum Bun 2.0” na Faceboo-

ku: http://bit.ly/DrumBun2 

Robur 


