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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
b

W czerwcu obchodzimy kilka ważnych rocznic. Dla naszego środowiska trzy są szczególnie ważne: rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r. – 30. Rok Wolności, 25-lecie
posługi kapłańskiej ks. Andrzeja Gałki jako Rektora kościoła św. Marcina i duszpasterza KIK-u oraz 50. rocznica
śmierci Jerzego Zawieyskiego, założyciela i pierwszego
prezesa Klubu. O obchodach tych rocznic piszemy w dalszej części Informatora.
W Kościele w Polsce dzieje się bardzo dużo. Wiele dobrego, o czym trzeba pamiętać. Jednocześnie nie możemy
być obojętni na zło, którego jedną z najciemniejszych
stron krok po kroku odkrywamy. Przestępstwa seksualne
ludzi Kościoła wobec dzieci są faktem. Naszym zadaniem
jako członków tej wspólnoty jest zatroszczenie się o najsłabszych. Dlatego między innymi powstała inicjatywa
„Zranieni w Kościele”. Telefon dzwoni, pomoc jest udzielana. Po więcej informacji o Inicjatywie i zbiórce pieniędzy
na ten cel zapraszam na dalsze strony Informatora.
Naszej wspólnej uwadze nie umknęły również zdarzenia,
które w sposób nieco uproszczony można sprowadzić
do hasła „obraza uczuć religijnych”. Wydarzenia takie jak
„przeróbka” obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
czy „happening” podczas Marszu Równości w Gdańsku
oraz różne na nie reakcje w środowisku Klubu są przyczynkiem do zorganizowania ogólnoklubowej debaty, na
którą zapraszam do siedziby KIK we wtorek 18 czerwca.
Sekcja Emaus podjęła decyzję o zawieszeniu Spotkań
w Nazarecie. Powody tej decyzji omówione są w komunikacie Sekcji. Spotkania w Nazarecie odbywały się nieprzerwanie przez 35 lat! W imieniu całego Klubu dziękuję Alicji
Gronau-Osińskiej, Annie Lipińskiej, Elżbiecie Jaworskiej,
Bożenie Kalwarczyk i Dominice Kaliszewskiej oraz wszystkim współpracownikom Sekcji za wieloletnią pracę
na rzecz KIK-owskich rodzin. Ufam, że wspólnymi silami
znajdziemy odpowiedź na pytania, co nowego jako Klub
możemy zaproponować rodzinom z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, aby robić „coś” razem.
Grupom i Sekcjom organizującym letni wypoczynek, życzę
dobrego czasu w pięknych okolicznościach przyrody!

Jakub Kiersnowski

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
KIK w strefie społecznej w Gdańsku
Sobota-Wtorek, 1-4 czerwca, godz. 10.00-17.00, Gdańsk
Więcej informacji na s. 3.

50. ROCZNICA ŚMIERCI
JERZEGO ZAWIEYSKIEGO
Msza św. w intencji założyciela i pierwszego prezesa KIK-u
Niedziela, 16 czerwca, godzina 17.30, kościół św. Marcina,
ul. Piwna 9/11.

DEBATA KIK
O OBRAZIE UCZUĆ RELIGIJNYCH
Wprowadzenie do debaty wygłoszą
prof. Bohdan Cywiński i ks. prof. Andrzej Draguła
Wtorek, 18 czerwca, godzina 18.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 4.

KIK-PIKNIK
Spotkanie całego środowiska warszawskiego KIK-u.
Msza święta w intencji księdza Andrzeja Gałki,
z okazji Jego Jubileuszu 25-lecia posługi w kościele
św. Marcina i jako duszpasterza KIK-u.
Niedziela, 9 czerwca,
polana „Pociecha” w Puszczy Kampinoskiej
Więcej informacji na s. 3-4.
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI
16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
sr@kik.waw.pl
po wcześniejszym
umówieniu

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
sw@kik.waw.pl

Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

Alicja Gronau-Osińska

DRUGA NIEDZIELA
MIESIĄCA

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

Sekcja Rodzin

Klub Żeglarski
Santa Maria

Dominik Jaraczewski
Zarząd Santa Marii

CZWARTEK
PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU

18.00-20.00
santamaria@kik.waw.pl

POZOSTAŁE SPOTKANIA
03.06. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ

godzina 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, al. Solidarności 74

16.06. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

27.06. 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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ŚWIĘTO
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
KIK
W STREFIE SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU

KIK-PIKNIK

Zapraszamy do Strefy Społecznej, która od 1 do 4 czerwca
zorganizowana będzie w ramach odbywającego się
w Gdańsku Święta Wolności i Solidarności.

Gospodarzami Strefy będą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, a celem jest pokazanie, jak dzięki ich aktywności zmienia się Polska.
Również warszawski KIK będzie obecny w gdańskiej Strefie
Społecznej. Wspólnie z „Więzią” dołożymy cegiełkę
do świętowania 30 lat wolnej Polski!
Można nas szukać:
▪ Na polowej Mszy Świętej w niedzielę 2.06 o 9:00;
▪ Na organizowanej przez nas Akademii Solidarności
1-3.06;
▪ Przy wspólnym stoisku w Bibliotece Strefy Społecznej.

Zapraszamy do Gdańska!
Szczegółowy program spotkań w Strefie Społecznej znajdą
Państwo na stronie organizatora pod adresem
2019.gdansk.pl
Do zobaczenia w Gdańsku!
Jan Murawski, sekretarz

Czy jest taki moment kiedy można zobaczyć klubową
społeczność w całej jej rozciągłości i różnorodności?
Z całą pewnością jedną z takich chwil jest doroczny
Piknik. Już niebawem, 9 czerwca 2019, w Święto Zesłania Ducha Świętego, na kampinoskiej polanie „Pociecha” odbędzie się kolejny KIKpiknik w nowym miejscu
i odświeżonej formule. W tym komunikacie sygnalizujemy zwłaszcza kwestie praktyczne!
GDZIE?
Piknik odbędzie się na przestronnej polanie
„Pociecha” (koło Truskawia) na terenie Parku
Narodowego. Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość miejsc na parkingu (a także z troski
o środowisko) prosimy o zostawienie samochodów
w domu, jeśli to tylko możliwe. Kierowców, którzy będą
mieli wolne miejsca w swoich samochodach prosimy
o informację na adres: piknik@kik.waw.pl. Tu mogą zgłaszać się też osoby szukające transportu.
Na miejsce można dotrzeć na kilka sposobów:
Autobusem linii 210 z Metra Młociny do przystanku Skibińskiego. Z przystanku trzeba przejść ok. 2 km.
Pieszo/rowerem samodzielnie wybraną trasą lub jedną
z tras przygotowaną przez nas. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu na adres piknik@kik.waw.pl.
Samochodem – dojazd przez Truskaw i dalej brukowaną
leśną drogą lub przez Palmiry od strony Łomianek. Obie
trasy będą oznaczone. Parking znajduje się obok Polany,
drugi mniejszy, oddalony o 1,6 km znajduje się obok cmentarza leśnego w Palmirach. W przypadku braku miejsca
na parkingu, samochód trzeba zostawić w Truskawiu.
CO WARTO ZABRAĆ:
- podpisane menażki/miski, kubki i sztućce
– odchodzimy od plastikowej zastawy!
Będzie możliwość umycia naczyń!
- białą koszulkę lub inną część garderoby
do zdjęcia (patrz: poniżej)
- karimaty, koce, leżaki
- pieniądze na Dobry Cel
- nakrycie głowy i filtr od słońca
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CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?
Spotkanie rozpoczniemy Mszą ze specjalnym
błogosławieństwem wychowawców o godz.
11:00. Po Mszy – chcąc nawiązać do święta
Zesłania Ducha Świętego – chcielibyśmy
do tradycyjnego zdjęcia piknikowego ustawić wszystkich w kształt lecącej gołębicy. Koniecznie zabierzcie
jakąś białą część garderoby!
Kontynuując tradycję zapraszamy do Wspólnego Stołu.
Każdy może się przy nim napić i posilić, prosimy też o przynoszenie na Stół rzeczy dla innych. Część aprowizacji zapewnią Grupy SR, osoby indywidualne, które chciałyby się
dowiedzieć, co jest potrzebne na stół prosimy o kontakt.
Gry, zabawy, atrakcje dostępne dla wszystkich zorganizują w tym roku m.in. grupy i sekcje. Rodziców, Członków
i Przyjaciół KIK, formalne i nieformalne zespoły także zachęcamy do kreatywności! Ze względów organizacyjnych
będziemy wdzięczni za zgłoszenie chęci zorganizowania
jakiejś atrakcji. Służymy radą i znajomością terenu!
Wszystkich zapraszamy też do wspólnych prowadzonych
tańców na trawie. KIKpiknik planujemy zakończyć o 16:00.
DOBRY CEL
Zespoły i grupy, które zgłoszą swoje atrakcje,
stoiska, zabawy etc. do 20 maja będą mogły
zdobyć środki na wybrany przez siebie dobry
cel. Wszyscy uczestnicy KIKpikniku będą mieli
możliwość oddania głosu na najciekawszą
inicjatywę. Realizatorzy pomysłów, które zdobędą najwięcej
głosów otrzymają sumę, którą będą mogli przeznaczyć
na wybrany cel charytatywny. Pieniądze na wsparcie wybranych celów i dzieł będziemy zbierać pośród uczestników KIKpikniku. Zachęcamy do hojnego wsparcia!
ŚRODOWISKO
Chcielibyśmy, żeby wspólne spotkanie pośród
soczyście zielonych drzew i zarośli Puszczy
Kampinoskiej przypominało nam o koniecznej
trosce o nasz wspólny dom. W związku z tym
prosimy:
- o zabranie własnych podpisanych misek lub menażek,
sztućców i kubków – podczas Pikniku nie będzie plastikowej zastawy,
- ograniczenie do minimum liczby samochodów poprzez
skorzystanie z transportu zbiorowego lub miejsca w samochodzie u rodziny i przyjaciół.
Serdecznie zapraszamy Członków i Przyjaciół Klubu w każdym wieku z rodzinami i znajomymi.
Zapraszamy cały Klub!

Ewa Haman, Małgosia Mańczak, Jadzia Zdziarska,
Janek Kiljański, Janek Murawski, Dominik Struss,
Ulrich Schwendimann,

DEBATA KIK
O OBRAZIE UCZUĆ RELIGIJNYCH
Drodzy Członkowie Klubu, Szanowni Państwo!
Z pewnością nikomu w ostatnim czasie nie umknęły wydarzenia związane z kopią obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej
z tęczową aureolą i „happeningiem” podczas Marszu Równości w Gdańsku, będącym „satyrą” procesji Bożego Ciała.
Wydarzenia te w różny sposób i z różnych powodów poruszyły wiele osób. Ocena tych wydarzeń oraz tego, co za ich
przyczyną wydarzyło się w późniejszym czasie, jest różna
także w społeczności Klubowej.
Kilkoro członków Klubu, w tym niektórzy członkowie Zarządu i Członkowie Honorowi - a także piszący te słowa podpisało się pod listem sprzeciwu wobec angażowania
policji do zatrzymania Elżbiety Podleśnej, autorki „przeróbki” obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą.
Z takim podejściem nie zgodził się prof. Bohdan Cywiński,
Członek Honorowy KIK, który na swoim blogu napisał własny komentarz do tych wydarzeń. Komentarz ten profesor
Cywiński zakończył smutną dla nas wszystkich, a w sposób
szczególny dla mnie osobiście, decyzją o rezygnacji
z członkostwa honorowego w Klubie, nie rezygnując, co
cieszy, z członkostwa w KIK. W późniejszych rozmowach
telefonicznych omówiliśmy z Panem Profesorem jego stanowisko oraz charakter listu otwartego, który nie jest oficjalnym stanowiskiem Klubu. Wspólnie uzgodniliśmy,
że spotkanie które organizujemy będzie też ważnym przyczynkiem do dalszych decyzji.
Poniżej przedstawiamy fragmenty obu stanowisk. Z całością
tekstów można zapoznać się na stronie internetowej Klubu
– www.kik.waw.pl
Dlatego też wydaje się właściwe abyśmy spotkali się gremialnie jako środowisko Klubu i porozmawiali wspólnie,
czym są uczucia religijne, kiedy i w jaki sposób można mówić o ich obrazie. Jak i czy powinniśmy na tego rodzaju
zdarzenia reagować? Jak szanować wzajemną wrażliwość
w tym zakresie i czy możliwe jest, aby różnice w reakcjach
na takie zjawiska zamiast nas dzielić wzmacniały ducha
dialogu i wzajemnego zrozumienia we wspólnocie Klubu?
Porozmawiamy o tym na spotkaniu, które odbędzie się
w siedzibie KIK-u, 18 czerwca o godzinie 18.00.
Jestem przekonany, że dla budowania KIK-owskiej wspólnoty takie szczere i otwarte rozmowy są bardzo pomocne.
Serdecznie zapraszam!

Jakub Kiersnowski, prezes
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KATOLICY PRZECIWKO UŻYCIU POLICJI
DO ŚCIGANIA ELŻBIETY PODLEŚNEJ
Publikujemy fragmenty listu otwartego katolików świeckich
do biskupów.
My, niżej podpisani członkowie Kościoła, wyrażamy swój
sprzeciw przeciwko użyciu policji do ścigania rzekomej
profanacji obrazu Matki Boskiej częstochowskiej poprzez
wpisanie w aureolę tęczy.
Po pierwsze dlatego, że Państwo nie jest od rozstrzygania,
czy coś jest profanacją, świętokradztwem czy bluźnierstwem.
Po drugie dlatego, że wpisanie tęczy nie jest, naszym zdaniem, obrazą uczuć religijnych, gdyż tęcza nie jest symbolem uwłaczającym – przypominamy, że np. Matka Boska
Kodeńska ma także aureolę tęczową, a ikona Maiestas Domini przedstawia Chrystusa, którego stopy spoczywają
na tęczy, co ma podkreślać Jego jedność i równość z Bogiem Ojcem Wszechmogącym.
Po trzecie – zwracamy uwagę na brak jakiejkolwiek reakcji
ze strony władz Kościoła oraz organów Państwa na przypadki ewidentnej profanacji, jakimi były zjazdy organizacji
nacjonalistycznych na Jasnej Górze, podczas których głoszono treści sprzeczne z nauką Kościoła, czy też na skandaliczną wypowiedź ks. bpa Andrzeja Jeża cytującego podczas
homilii Wielkoczwartkowej, jako prawdziwe, opinie z antysemickiej fałszywki.
(…)
Naszym zdaniem, milczenie władz Kościoła wobec roszczeń
rządzącej partii do rzekomej obrony Kościoła i wartości
chrześcijańskich stanowi przyzwolenie na represjonowanie
obywateli z powodu ich przekonań. Tego typu represja
została zastosowana wobec Pani Elżbiety Podleśnej, u której przeprowadzono rewizję, zatrzymano ją i skonfiskowano
wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą.
Naszym zdaniem Państwo, które wtrąca się w sacrum,
w istocie rzeczy je desakralizuje, czyni czymś pospolitym,
uprzedmiotawia. Upaństwowiona religia, a przez to w rzeczy samej upolityczniona, traci swą sakralność, staje się
zwyczajną ideologią, przed czym przestrzegał papież Franciszek. Niesie to dla niej śmiertelne zagrożenie, zatruwa jej
religijne i humanistyczne przesłanie.

Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego,
redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”; Kielce
Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, psychiatra; Kraków

Kinga Dmitrowska-Gawryś; architekt krajobrazu; Warszawa
Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny
Magazynu „Kontakt”, Warszawa
Marek Eberhardt, emeryt, członek
Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, Więź.pl, Warszawa
Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof, Kraków
Cezary Gawryś, publicysta, „Więź”; Warszawa
Katarzyna Jabłońska, redaktor
kwartalnika „Więź”, Warszawa
Damian Jankowski, redaktor Więź.pl, Warszawa
Maja Jaszewska, dziennikarka, pisarka; Warszawa
Jakub Kiersnowski, prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej; Warszawa
Dominika Kozłowska, redaktor naczelna
miesięcznika „Znak”, Kraków
Hanna Mijas, tłumaczka, Kielce
Agnieszka Miszewska, członek kolegium kwartalnika
„Więź”, b. ambasador RP w Izraelu; Warszawa
Grzegorz Pac, zastępca red. naczelnego
kwartalnika „Więź”, Warszawa
Michał Płoski, ikonopis,
członek Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
Jolanta Płoska, artysta muzyk, Kielce
Janusz Poniewierski, publicysta miesięcznika „Znak”; Kraków
Piotr Sikora, filozof, publicysta
„Tygodnika Powszechnego”; Kraków
Edward Rzepka, adwokat, Kielce
Anna Sawicka-Białek, członkini
Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta, Warszawa
Bożena Stachura, aktorka, Warszawa
Ewa Trafna, malarka, rzeźbiarka, Warszawa
Jan Turnau, publicysta; Warszawa
Henryk Wujec, członek honorowy
Klubu Inteligencji Katolickiej; Warszawa
Henryk Woźniakowski, prezes Wydawnictwa Znak, Kraków
Dominika Wielowieyska, dziennikarka, Warszawa
Andrzej Wielowieyski, były wicemarszałek Senatu RP, poseł
i europoseł, wieloletni działacz Klubu Inteligencji Katolickiej
Rafał Zakrzewski, publicysta, Warszawa

Halina Bortnowska, publicystka; Warszawa

Andrzej Ziółkowski, Światowa Wspólnota
Medytacji Chrześcijańskiej; Gniew, Warszawa

Jan Cywiński, redaktor, Warszawa

Dr hab.. Piotr Olaf Żylicz, psycholog, Warszawa

Maryna Czaplińska, członek zarządu
Klubu Inteligencji Katolickiej; Warszawa
Michał Czapliński, członek
Klubu Inteligencji Katolickiej, Warszawa

Dr hab. Stanisław Żak, polonista, były senator,
członek założyciel i wieloletni prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
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JASNOGÓRSKIEGO WIZERUNKU
LEPIEJ NIE ZACZEPIAĆ...
Publikujemy obszerne fragmenty tekstu profesora Bohdana
Cywińskiego o wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej
w tęczowej aureoli.
Pełny tekst dostępny jest na blogu profesora Cywińskiego https://www.bohdancywinski.pl/jasnogorskiego-wizerunkulepiej-nie-zaczepiac/
Fakty podstawowe tego wydarzenia są chyba znane.
Na łatwo dostępnej kopii jasnogórskiego obrazu Matki
Bożej ktoś zamalował złote tło postaci Maryi i Dzieciątka,
pokrywając tę przestrzeń kolorami tęczy, w ostatnich latach
popularnej w Polsce jako znak rozpoznawczy haseł swobody homoseksualnej i propagandy uwolnienia społecznej
atmosfery od surowych norm katolickiej etyki płciowej. Ktoś
tak przemalowany wizerunek rozmnożył w bardzo dużą
ilość kopii. Ktoś wreszcie znaczną ich liczbę dyskretnie rozwiesił na ulicach Płocka, a potem i niektórych dzielnic Warszawy, wybierając dla tej prezentacji dwa rodzaje miejsc:
sąsiedztwo licznie uczęszczanych kościołów oraz miejsca
ośmieszające i budzące specyficzną odrazę: śmietniki i toalety publiczne.
Działania te w swej sferze materialnej wydają się może dziwaczne, ale trudne do zaatakowania od strony obyczajowej
czy ideowej: na malowidłach nie ma nic obscenicznego,
nie proponuje się żadnych haseł. Ot, ktoś się wygłupia…
Sens istotny tych czynności okazuje się natomiast bardzo
czytelny w sferze symbolicznej. Najpierw przez wybór
przedmiotu rozpoczynanego „happeningu”. Sięgnięto
po Wizerunek, który dla polskiego katolika jest – po Krzyżu
– najważniejszy, a przy tym najukochańszy i najbardziej
„swój”. Było to wkroczenie w wyjątkowo intymną – choć
równocześnie wspólnotową - sferę polskiego katolicyzmu,
która nie powinna być przedmiotem niczyich, nawet całkiem niewinnych żartów. Wkroczył ktoś, kto się dystansuje
od Kościoła i jego doktryny moralnej, ale uznał, że wolno
mu bawić się cudzym symbolem sakralnym. Spróbował
zanegować jego sens, domalowując mu przeciwne pierwotnemu znaczeniu symbole własne. A potem upublicznił
to swoje „dzieło” w sposób szczególnie złośliwy, mający
na celu wydrwienie i upokorzenie patrzących na to bezradnie wiernych.
Sprawa ma, moim zdaniem, kilka aspektów.
Najpierw sakralny, dla człowieka wierzącego w Boga – ważny szczególnie. Dokonana została profanacja – dosłownie:
sprowadzenie symbolu sakralnego do poziomu świeckości
(profanum), codziennej zwyczajności. To czyn niegodziwy
i zabroniony w bardzo wielu religiach. A jednocześnie czę-

sto spotykany w dziejach religijnych prześladowań – choćby
żydów, muzułmanów czy chrześcijan. Wyznawca określonej
wiary bywa tu bezbronny wobec cudzej złej woli. Kiedy ogłosi, że coś jest dla niego święte, przeciwnik pragnie
to wydrwić, by w ten sposób ośmieszyć jego wiarę i obniżyć
morale. Sacrum pobudza bluźniercę… Jeśli bluźnierca wyznaje wiarę inną, można mu się odpłacić pięknym za nadobne, kiedy jednak swej wizji sacrum w ogóle nie posiada,
jest przed kontratakiem bezpieczny. Ale właśnie taki,
sam wszelkiej własnej wiary pozbawiony, wobec cudzej
często okazuje się agresywny. Czasem chce się tu podejrzewać podświadomą zawiść. A czasem – ukrytą tęsknotę
za czymś nienazwanym, ale wielkim. Nie wkraczajmy
w cudze sekrety.

(…)
Aspekt kulturowy jest bodaj ciekawszy. Tu jednak obraz jest
szczególnie smutny. Spory ideologiczne trwają w Polsce
od bardzo dawna, kilkadziesiąt lat temu były znacznie
ostrzejsze, czasem nawet krwawe. Ton był jednak inny.
Dziś jako społeczeństwo jesteśmy znacznie lepiej wykształceni, ale bez porównania bardziej chamscy – w języku, zachowaniach prywatnych, a zwłaszcza publicznych.
Chamstwo jako takie miewa dwie postacie: wynika albo z nieznajomości form, albo z przeświadczenia, że mogę
te formy lekceważyć i bezkarnie łamać. Ta pierwsza wersja
jest stopniowo uleczalna, drugą może usunąć tylko gwałtowny szok. Boję się jednak, że w naszym życiu zbiorowym
występuje przede wszystkim ta druga. „Jestem człowiekiem
wolnym, a więc wolno mi być chamem”. Mogę wieszać
wasz „święty obrazek” na śmietniku – i co mi zrobicie? Takich numerów nie robiła nawet obrzydliwa i aspirująca
do totalitaryzmu komunistyczna władza – do wychodków
się nie pchała. Chciała uchodzić za cywilizowaną. Dzisiejsi
„aktywiści” widocznie takich ambicji nie mają…
Przypomnienie, że Wizerunek z Częstochowy miał w niedawnej historii Polski rozmaite dziwne przejścia, włącza
jeszcze jeden aspekt obecnej sprawy: aspekt historyczny.
W latach 1960-tych Prymas Stefan Wyszyński dla pobudzenia kultu maryjnego w Polsce zalecił zorganizowanie pielgrzymki kopii obrazu jasnogórskiego po parafiach całego
kraju. Zaraz po rozpoczęciu tej akcji władze komunistyczne
zakazały jej prowadzenia, a wędrującą kopię milicja przejęła
siłą i umieściła na Jasnej Górze pod trwałą własną strażą.
Katolikom pozostały do pielgrzymowania puste ramy obrazu. Wędrowały one po kraju długimi miesiącami i były
symbolem naszej sytuacji zniewolenia. Znosiliśmy to upokorzenie, pomagając sobie gorzkim dowcipem, że „komuchy, to nawet Matkę Boską potrafią aresztować, ale my i tak
się nie damy…” Nie widzę osobiście analogii między sytuacją sprzed sześćdziesięciu blisko lat, a wydarzeniami ostatnich tygodni, ale dzisiejszym antykościelnym „aktywistom”
radziłbym mimo wszystko jasnogórskiego Wizerunku
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nie ruszać. Łatka „sierot po komunistycznych glinach”
na pewno nikomu w tym kraju w akcji propagandowej
nie pomoże.

(…)
Pozostaje tylko dodatek lokalny, środowiskowy. Przed chwilą przyznałem, że poczułem kopnięcie. Bolesne i uwłaczające. Trzy dni temu 38-osobowa grupa działaczy z bliskich mi
środowisk Klubów Inteligencji Katolickiej i redakcji „Znaku”,
„Więzi” i „Kontaktu”, a wśród nich kilkoro mych starych
przyjaciół, wystąpiła do Episkopatu z listem otwartym. Autorzy stwierdzają w nim, że całe wydarzenie związane
z wykorzystaniem kopii wizerunku Matki Bożej nie stanowi
ich zdaniem żadnej obrazy uczuć religijnych i że występowanie sądowe przeciw domniemanej sprawczyni tego czynu jest zupełnie niewłaściwe.
Osobiście sprawę tę, jak widać z wyżej zamieszczonego
tekstu, przeżyłem zupełnie inaczej. Cóż, wpływa na to może
inny osobisty kształt przeżywania tej samej wiary, może
różni nas stopień wrażliwości na symbole religijne. Mniejsza
z tym, każdy ma prawo do opinii własnej.
Dotknął mnie tylko jeden szczegół, niby drobny, ale mogący mieć wpływ na szeroką opinię na temat środowiska
zwłaszcza warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Chodzi o formę podpisów pod listem: niektórzy (szczęśliwie
nie wszyscy) sygnatariusze podpisywali go nie tylko jako
osoby prywatne, ale zaznaczając swe klubowe funkcje: prezes KIK-u, członek Zarządu KIK-u, Członek Honorowy KIK-u,
wieloletni członek KIK-u… Wszystkie te adnotacje są zgodne z prawdą, niczego nie można zarzucić. W sumie jednak
list ten może sprawiać wrażenie, że jest wyrazem poglądów
całego szerszego środowiska. Do tego skłania także jeszcze
ogólniejszy tytuł „Katolicy przeciwko użyciu policji do ścigania Elżbiety Podleśnej”, pod jakim list ten publikuje portal „Więzi”. To gruba przesada. W rzeczywistości takiego
uzgodnienia opinii nie było, ani w Klubie, ani tym bardziej
na forum szerszym. Autorzy listu reprezentują tylko siebie.
Trochę zdziwiony – i zażenowany – takim obrotem sprawy
oświadczam, że „na wszelki wypadek” rezygnuję z przyznanej mi niegdyś godności Członka Honorowego KIK-u.
A Zarządowi Klubu proponuję, by rozesłał do ogółu członków kopie wzmiankowanego listu – i choć post factum
zaproponował nad nim dyskusję. Szczęść Boże!

Bohdan Cywiński
całkiem już zwykły członek KIK-u od 57 lat
9 maja 2019 r.

INICJATYWA
„ZRANIENI W KOŚCIELE”
ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA TELEFON
WSPARCIA
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” – uruchomiona 7 marca
2019 roku przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej,
Laboratorium „Więzi” oraz Fundację Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu – to telefon zaufania i katolickie
środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.
Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim
dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Otwarty jest również
na wszystkich, 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 osoby zranione we wspólnocie wiary
i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc pokrzywdzonym.

„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.
ZBIÓRKA FUNDUSZY
Abyśmy mogli rozwijać nasze działania, prosimy
o wsparcie finansowe. Prosimy o pomoc finansową,
ale także o informowanie o naszej inicjatywie, abyśmy mogli dotrzeć do jak największej liczby osób.
Potrzebujemy zebrać minimum 60 tysięcy zł, żeby zapewnić działanie telefonu na rok.
Taka kwota pozwoli nam prowadzić telefon wsparcia
w obecnym kształcie (jeden dyżur telefoniczny w tygodniu)
przez rok. Jeśli uda się zebrać więcej pieniędzy, będziemy
chcieli zwiększyć liczbę dyżurów w tygodniu.
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W tym celu uruchomiliśmy specjalnie przygotowaną zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Po dwóch miesiącach
działania inicjatywy "Zranieni w Kościele" widzimy wyraźnie,
że telefon wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą
seksualną w Kościele jest bardzo potrzebny.

Fenicjanie są ważnym miejscem dla nich i ich dzieci. Wieczorem było wspólne ognisko, a w niedzielę rano ks. Tomek
Łukasiuk odprawił mszę w intencji Grupy.

Uruchomiony przez KIK, Laboratorium „Więzi” oraz Fundację Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu telefon
wsparcia to wiele godzin wytężonej – i wolontariackiej –
pracy kilkunastu zaangażowanych w inicjatywę osób. Sam
dyżur telefoniczny to zaledwie jeden z etapów kontaktu
i procesu wychodzenia z traumy.

Ola Brochocka, przewodnicząca SR
Joanna Wędrychowska, koordynator

Bardzo prosimy Państwa o wsparcie – prowadzona przez
nas
zbiórka
jest
dostępna
pod
adresem:
https://zrzutka.pl/ywf2sg
Istnieje także możliwość wsparcia inicjatywy poprzez darowiznę przekazaną na konto Klubu Inteligencji Katolickiej.
Przelew bankowy: Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta
20/24A, 00-227 Warszawa.
Nr konta: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708;
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – „Zranieni
w Kościele”.
▪
▪
▪
▪

800 280 900
w każdy wtorek w godzinach 19.00–22.00
www.zranieni.info
info@zranieni.info (do kontaktu mailowego zapraszamy przedstawicieli mediów)

Maria Bremer, Maryna Czaplińska,
Katarzyna Jabłońska, Barbara Smolińska,
Marta Titaniec, Ignacy Dudkiewicz,
Zbigniew Nosowski, Jakub Kiersnowski

SEKCJA RODZIN
Wyjazdy weekendowe i przygotowania do obozów
Większość grup SR w maju i czerwcu organizuje weekendowe biwaki. Często są one ważną częścią przygotowania
do obozu i sprawdzenia kondycji uczestników i sprzętu,
czasami są też okazją do świętowania różnych rocznic.
W weekend 10-12 maja grupa Fenicjan przechodziła
do grup starszych. Kadra w składzie: Zosia Mazan, KasiaWiercińska, Zonia Zdanowicz, Antek Moszyński i Piotrek
Leszczyński wyjechali z „dziećmi” już w piątek do ośrodka
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach pod Warszawą.
Od soboty rano realizowali program przejścia, który omawiali od kilku miesięcy. Rozmawiali z Grupą o przyszłości
zarówno w kręgu, jak i podczas rozmów indywidualnych,
ustalali wspólny kodeks grupowy, przedstawiali cele
na najbliższe lata, a po za tym bawili się i przygotowywali
wspólne posiłki. W sobotę dojechali Rodzice, którzy
uczestniczyli w wykładzie o rozwoju nastolatka oraz zastanawiali się, jakimi chcieliby być rodzicami w grupie i czemu

Życzymy Fenicjanom wszystkiego dobrego na nowej grupowej drodze.

W kolejny weekend, 17-19 maja, podczas biwaku w malowniczych okolicach Janowca grupa Piktów świętowała swoje
pięciolecie. W niedzielę do kadry i młodzieży dołączyli rodzice i rodzeństwa, aby spędzić wspólnie kilka godzin przy
grillu i rozmowach. Kadrze Piktów dziękujemy bardzo
za te 5 lat bycia razem i życzymy całej grupie kolejnych
miłych rocznic!
Trwają przygotowania do obozów; tradycyjnie, większość
obozów odbędzie się w pierwszej połowie lipca. Dwie najmłodsze grupy, Hatifnatowie i Jaganie, pojadą na swoje
pierwsze obozy na Suwalszczyznę. Starsze grupy zaplanowały piesze obozy wędrowne, m. in. po Beskidzie Sądeckim,
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i na Dolnym Śląsku. Piktowie planują przejechać na rowerach szlak Green Velo,
Pigmeje będą spływać Wdą. Kilka najstarszych grup zdecydowało się na obozy za granicą: w Macedonii (Skjoldungowie i Maorysi) i na Ukrainie (Masajowie).
Ważną częścią przygotowań obozowych jest inwentaryzacja
magazynu i przegląd sprzętu, które zajęły 2 dni (23 i 25
maja). Bardzo dziękujemy rodzicom – reprezentantom poszczególnych grup – którzy zgłosili się do pomocy, a za rok
zapraszamy tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć
nowego magazynu w starym miejscu (Instytut Łączności
w Miedzeszynie).
Choć korzystanie z magazynu dotyczy głównie obozów
stacjonarnych, to inwentaryzacja jest zadaniem i obowiązkiem całej Sekcji Rodzin. Serdeczne podziękowania
dla Pawła Gana i Kuby Zdzieborskiego za opiekę nad magazynem i koordynowanie działań!

Anna Sikorska

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA
Członkowie i przyjaciele Sekcji Wschodnioeuropejskiej
w dniach 19-23 czerwca wybierają się na wyprawę na
Wołyń! Dla tych, którzy chcieliby dołączyć mamy jeszcze
2 wolne miejsca! Szczegóły w marcowym Informatorze.
Na relację z wyprawy zapraszamy do październikowego
Informatora oraz na jesienne spotkanie powycieczkowe.
We wrześniu-październiku wraz ze Szkołą św. Teresy
w Podkowie Leśnej planujemy przyjąć kolejną grupę dzieci
z Ukrainy, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy,
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ponieważ straciły rodziców w walkach na wschodzie kraju.
O możliwości wsparcia tej inicjatywy będziemy informować
na stronie KIK-u oraz w newsletterze, gdy znany będzie
dokładny termin przyjazdu dzieci.
W tym roku nie odbędzie się przyjazd białoruskiej młodzieży z Niezależnego Liceum Humanistycznego im Jakuba
Kołasa w Mińsku. Niestety nie otrzymaliśmy zewnętrznego
finansowania naszego projektu. Mamy nadzieję, że uda
nam się zorganizować przyjazd w przyszłym roku.
Życzymy wszystkim sympatykom naszej Sekcji udanego
letniego wypoczynku! Gorąco zachęcamy do wybierania na
wakacyjne wyprawy wschodnich kierunków! Tam naprawdę
jest co oglądać, a przyjazna atmosfera i przystępne ceny
zachęcają do podróży.

Katarzyna Materkowska
Marek Kielanowski

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie przeprowadziła, jak co roku, zbiórkę dla młodzieży z Białorusi i Ukrainy oraz na potrzeby naszej Sekcji. Zbiórka, dzięki
uprzejmości Ks. Andrzeja Gałki, odbyła się 19 maja na
Mszach Świętych w kościele św. Marcina na ul. Piwnej.
Uzbieraliśmy 1635 złotych!
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Krystyna Engelking

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Majowe Spotkanie w Nazarecie wypełniło opowiadanie
i inscenizacja o św. Stanisławie Kostce. Prześledziliśmy jego
życiowe zdarzenia, a więc chorobę podczas nauki w Wiedniu - podczas której miał widzenie św. Barbary i Matki Bożej, którym przyrzekł wstąpienie do zakonu jezuitów potem trudną podróż pieszo do Rzymu, ubłaganie przeora
o przyjęcie do zakonu, wreszcie śmierć i doznanie widzenia
piękna święta wniebowzięcia Maryi obchodzonego w niebie.

TO BYŁY OSTATNIE ZAJĘCIA. Zawieszamy działalność
Sekcji Emaus i Spotkań w Nazarecie, gdyż ich formuła się
wyczerpała (po 35 latach!), na co wskazało mizerne zainteresowanie zajęciami w ciągu całego roku. Jednak na sercu
leży nam, by KIK sformułował nową propozycję dla rodzin
z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi. To się
nie uda, jeśli sami zainteresowani, czyli młodzi rodzice,
nie powiedzą nam, czego oczekują, co jest im potrzebne.
Im i dzieciom. Razem.
Niebawem powstanie na KIK-owym Facebooku podgrupa, gdzie zaproponujemy rodzaj ankiety, rozmów,
wymiany poglądów, burzy mózgów. Chcemy tą drogą,
oddolnie, dojść do nowego rozwiązania. Proszę Was zatem, byście czujnie wzięli sprawę w swoje ręce,
jeśli na niej Wam zależy.
Dziękuję członkom Sekcji Emaus: w pierwszej kolejności
Annie Lipińskiej, najstarszej stażem, potem Dominice Kaliszewskiej, wreszcie najmłodszym (stażem) Elżbiecie Jaworskiej i Bożenie Kalwarczyk. Wykonałyśmy piękną pracę!

Alicja Gronau-Osińska
fot. Bożena Kalwarczyk

P O D Z I E K O W A N I A
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie składa
serdeczne podziękowania całej Sekcji Emaus za wspaniałe 35 lat prowadzenia Spotkań w Nazarecie.
Szczególne podziękowania kierujemy do przewodniczącej Sekcji Alicji Gronau-Osińskiej oraz Anny Lipińskiej,
Dominiki Kaliszewskiej, Elżbiety Jaworskiej i Bożeny
Kalwarczyk.
Dziękujemy za Waszą wieloletnią, wytrwałą i oddaną
troskę o wspólnotę Klubu!

Z serdecznymi pozdrowieniami Zarząd KIK
W czasie prac ręcznych przygotowaliśmy upominek dla
Mam na ich nadchodzące święto.
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sów pojednania, oraz najważniejszych Architektów pojednania, takich jak: Biskup Bolesław Kominek, Anna Morawska, Jan Józef Lipski, założyciele Znaków Pokuty – Gunter
Soerchen i Lothar Kreyssing, Wojciech Wieczorek
i wielu, wielu innych. Autorami wystawy są: dr Kazimierz
Wóycicki i prof. Waldemar Czachur, którego chcemy prosić
o prezentację wystawy. Udział w wyprawie zapowiedziała
była konsul RP w Niemczech.

SEKCJA WIGIERSKA

Anna Grzegorczyk

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Drodzy,
jeżeli nie macie jeszcze planów na pierwsze dwa tygodnie
lipca, to zapraszamy serdecznie na nasz obóz nad Wigrami.
Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc i z chęcią
przywitamy nowych uczestników.
Tegoroczny obóz, jak co roku, będzie się odbywać
nad Wigrami, w Cimochowiźnie, gdzie od lat rozbijamy
naszą bazę. Wyruszamy z Dworca Centralnego
w Warszawie 30 czerwca i wracamy 14 lipca w to samo
miejsce. Nasz obóz ma charakter wędrowno-kajakarski,
dzięki czemu aktywnie możemy odkrywać piękno
otaczającej nas Suwalszczyzny i cieszyć się długo
wyczekiwanymi wakacjami.
Nasze zaproszenie kierujemy
w wieku 10 -18 lat.

1 czerwca to Dzień Dziecka, pierwszoponiedziałkowe nabożeństwo ekumeniczne 3 czerwca w kościele ewangelickoreformowanym poświęcimy zatem pokoleniu najmłodszemu.
Będzie to modlitwa z udziałem dzieci różnych wyznań
(godz.18). Zapraszamy!

Jan Turnau

RODZINY ALEPPO

do Dzieci i Młodzieży

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie
pytań i zgłoszeń na adres mailowy: wigry@kik.waw.pl lub
o kontakt telefoniczny do Ani (Żaby) : tel. 534678465 lub
Kasi: 507863507.
Pozdrawiamy!

Kasia

SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA
Sekcja Polsko-Niemiecka organizuje wyjazd studyjny
z okazji 30. rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej,
która odbyła się 12 listopada 1989 roku z udziałem kanclerza Helmutha Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego.
Kilka osób wpisało się już na listę chętnych po spotkaniu
„Polsko-Niemieckie pojednania a sprawa europejska”,
na którym gościem był b. ambasador Polski w Niemczech
Marek Prawda.
Po wakacjach zapraszamy serdecznie do wspólnego wyjazdu do Krzyżowej. Zgłoszenia przyjmujemy do końca
czerwca, prosimy je przysyłać już teraz na adres mailowy:
anna.grzegorczykmm@gmail.com. Istotnym bonusem organizowanej przez nas wyprawy będzie zwiedzanie REWELACYJNEJ wystawy plenerowej „Odwaga i Pojednanie”,
upamiętniającej historię rozwoju polsko-niemieckich proce-

Przypominamy o trwającym programie pomocy rodzinom,
które pozostały w zniszczonym Aleppo. Naszą odpowiedzią
na dramat targanej wojną Syrii jest wsparcie dla rodzin,
które próbują prowadzić normalne życie w Aleppo. Dzięki
współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi oraz z parafią św. Franciszka w Aleppo możemy
dotrzeć do rodzin, które szczególnie potrzebują naszej
pomocy. Siostry informują nas na bieżąco o sytuacji w mieście i dają rękojmię bezpośredniego przekazania środków
potrzebującym.
Przekazane przez Państwo kwoty są przekazywane przez
Klub Inteligencji Katolickiej przelewem walutowym jeden
raz w miesiącu na konto naszych partnerów i dalej bezpośrednio przekazywane rodzinom.
Wszystkie informacje o prowadzony przez warszawski KIK
programie oraz rodzinach, które wspieramy, mogą Państwo
znaleźć na stronie internetowej:

rodzinyaleppo.kik.waw.pl
Marta Titaniec, Krzysztof Sawicki
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MAM POMYSŁ 2018/2019
Droga młodzieży,
Wciąż przyjmujemy wnioski do konkursu Mam Pomysł
2018/2019. Konkurs powoli dobiega końca i czasu coraz
mniej, trwa do 31 sierpnia, ale projekty możecie realizować dłużej. Do tego czasu musicie się jedynie rozliczyć
finansowo.
Czerwiec jest miesiącem dla Was przejściowym. Jeszcze
trwa szkoła, ale lekcje luźniejsze. Pomału zaczynają się wakacje. Wasze życie i myśli koncentrują się w coraz większym
stopniu poza szkołą. Zastanawiacie się jak spędzić aktywnie
czas i odpocząć.
Dlatego zachęcamy Was do realizowania swoich własnych
pomysłów ze znajomymi. Wszystko zaczyna się od pasji,
zainteresowań i burzy mózgów. My pomożemy Wam
przejść przez trudności i wesprzemy finansowo. Korzystajcie
z tej możliwości.
Tutaj wszystko zależy od Was. Liczy się inicjatywa, a temat
zależy od tego, co Was pasjonuje. Nie musicie wpasować
się w żaden klucz.
W maju zrealizowały swoje projekty trzy zespoły. Grupa,
której projekt był zatytułowany Mind Gap, przeprowadziła
kampanię społeczną w mediach społecznościowych. Zakończył się też projekt Graficznie i filmowo na Muranowie.
Jego twórcy stworzyli grafiki komputerowe oraz filmy
o Muranowie. Swoje pomysły zrealizowali również twórcy
projektu Uknow Talks. Inspirowali oni młodzież w poszukiwaniu własnej ścieżki kariery.
Obecnie kilka zespołów młodzieżowych wciąż realizuje
projekty: Klub Debat Zamoyski, Muranowskie brzmienia,
Gazetka szkolna „Goniec Zamoyski”, Zwykłe pokolenie,
Stolarskie Rękodzieło, Rozczesani oraz Zdrowe gotowanie
dla młodzieży.
Zespoły projektowe w tej edycji rozwijają umiejętność debatowania. Uczą się gry na ukulele. Tworzą grafiki komputerowe oraz filmy. Próbują przełamywać stereotypy.
Regularnie publikują miesięcznik szkolny, powiększają jego
redakcję o nowych członków oraz rozwijają dziennikarskie
i graficzne umiejętności. Rozwijają również swoje pasje
fryzjerskie i angażują w to osoby niepełnosprawne. Tworzą
w drewnie. Popularyzują sukcesy i osiągnięcia swojego
pokolenia. Uczestniczą w warsztatach kulinarnych, żeby
popularyzować zdrowe gotowanie.
Zapraszamy do zgłaszania się. Czekamy na Wasze pomysły.
Szukajcie inspiracji. Projekty składajcie na formularzu zgłoszeniowym. Po wypełnieniu i podpisaniu przynieście go do
sekretariatu Klubu oraz wyślijcie jego niepodpisaną wersję
mailem na adres mampomysl@kik.waw.pl. Zachęcamy do
przeczytania regulaminu. Wszystkie potrzebne dokumenty
znajdują się na stronie konkursu. W Klubie leżą ulotki.
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/
www.facebook.com/mampomysl

Jerzy Biderman

BAZA CZŁONKÓW KIK
Szanowni Członkowie, Drodzy Państwo,
z radością ogłaszamy, że uruchamiamy w Klubie nową
bazę członkowską. Obecnie zawiera ona podstawowe
dane kontaktowe i dotyczące płatności składkowych.
Jeżeli w ostatnim czasie otrzymaliście Państwo mail z
adresu członkowie.kik@kik.waw.pl, to był on wysłany
przy pomocy naszej bazy.
W bliskiej przyszłości chcemy ją rozbudowywać w taki
sposób, by służyła jak najlepszej informacji i komunikacji
w Klubie. Dlatego będziemy się z Państwem w najbliższym i dalszym czasie komunikować, aby ją kształtować
zgodnie z Waszymi zainteresowaniami i potrzebami oraz
z zasadami RODO.
Niestety często nie dysponujemy Państwa e-adresem lub
posiadamy nieaktualne (członkowsko to kwestia wieloletnia, a w życiu ciągłe zmiany). W związku z tym, bardzo
prosimy o przesłanie do Klubu na adres członkowie.kik@kik.waw.pl informacji o Waszym aktualnym adresie e-mail z treścią: aktualny e-mail, imię i nazwisko.
Dzięki temu nasze kontakty zyskają na jakości!
Dziękujemy!

Jan Murawski, sekretarz i Krzysztof Sawicki, skarbnik

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Drodzy Członkowie Klubu!
Składki są bardzo ważną częścią naszego Klubowego
budżetu. Liczymy na nie i potrzebujemy ich na podstawowe wydatki, których nie możemy opłacić z innych
źródeł.
Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy opłacili już
składki członkowski na ten rok!
Dziękuje także tym, którzy uporali się z zaległościami –
wiem, że nie zawsze jest to łatwe.
Bardzo proszę o opłacenie składek tych spośród nas,
którzy jeszcze tego nie zrobili!
Obecnie podstawowa składka roczna wynosi 120 zł dla
Członków Uczestników, 130 zł dla Członków Zwyczajnych.
Do 30 czerwca2019 r. można wpłacić składki w ulgowych
wysokościach – szczegółowe zasady dotyczące składek
są dostępne na stronie Klubu:
www.kik.waw.pl/kik/#czlonkostwo, zachęcam też do kontaktu z Magdą Marzec – główna księgowa Klubu: kasa@kik.waw.pl.
Składki można wpłacać na konto Klubu: 15 1560 0013
2000 1706 4445 5708 (tytuł przelewu: składki członkowskie) oraz w siedzibie Klubu – gotówką lub kartą.

Krzysztof Sawicki, skarbnik

KIKPIKNIK
9 czerwca 2019 11:00
Zesłani Ducha Świętego
Polana "Pociecha", Puszcza Kampinoska
Więcej o Piknik w nowej formul i miejscu
wewnątrz Informatora Klubowego

Program:
11:00

Msza Święta

12:20

Otwarcie KIKpikniku

12:30

Wspólne zdjęcie (gołębica)

12:40

Wspólny Stół, zabawy i atrakcje

14:00

Tańce na zielonej trawie

14:40

Tort

15:00

Wspólny Stół, zabawy i atrakcje

16:00

Podsumowanie i zakończenie

Kiedy nadszedł wreszci dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali się wsscy raze na ty samy miejscu.
Dz. 2,1

