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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
piątek, 13 stycznia 2012 r., godz. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A
zaczynamy nowy rok. To zawsze okazja do spojrzenia w tył, aby dostrzec co
zrobiliśmy i czego nie udało nam się
zrealizować. To również okazja do
snucia nowych planów. Na pewno będziemy starali się inicjować działania,
które mają na celu pokazanie korzeni
KIKu. Z drugiej strony w rozpoczętym
roku mija 50 lat od rozpoczęcia drugiego Soboru Watykańskiego, więc to
będzie jednym z naszych priorytetów.
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Vaclava Havla, wybitnego
działacza opozycji demokratycznej
w Europie. Zapraszamy na spotkanie
i film o jego życiu.

Projekcja pełnometrażowego filmu dokumentalnego

„Obywatel Havel”
w reżyserii Miroslava Janeka i Pavla Kouteckego
z komentarzem do filmu Janusza Onyszkiewicza i Henryka Wujca (zaproszony)

więcej o filmie na stronie 6 Informatora
17 stycznia, we wtorek, o godz. 17.30, kolejne spotkanie z cyklu
„Białoruś nieznana, choć bliska”

Białoruś w oczach tamtejszych Polaków
na spotkanie zaprosiliśmy m. in.:
Teresę Soból (Iwieniec) ze Związku Polaków na Białorusi,
Alinę Jaroszewicz (Brześć), redaktorkę „Ech Polesia”,
Stanisława Poczobuta (Grodno)
spotkanie poprowadzi Paweł Broszkowski

Mijający okres Świąt Bożego Narodzenia był czasem szczególnie nastawionym na pomoc bliźnim w potrzebie.
Wielu spośród Was wspaniale włączyło czwartek, 19 stycznia 2012 r., godz. 17.30, kościół św. Marcina , ul. Piwna 9/11
się w takie działania. Właśnie to co
możemy zrobić dla innych nadaje głęDziękczynne nabożeństwo ekumeniczne
boki sens naszemu życiu. Podobno w
Królestwie Niebieskim można kupić za 50 lat wspólnej modlitwy i braterskich spotkań
wszystko , ale płaci się nie zarobionymi
w kościele św. Marcina
za życia pieniędzmi ale tymi, które podarowaliśmy innym
Bardzo Wam dziękuję za ten rok i mam
nadzieję na Wasze inicjatywy w roku
2012.
Joanna Święcicka

z udziałem przedstawicieli wszystkich kościołów chrześcijańskich
Nabożeństwu przewodniczyć będzie ks. kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39
NIP 526-000-16-02, KRS 0000034785, konto bankowe Klubu
DnB Nord, III Oddział w Warszawie, nr 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700
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 POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE 

2.01. poniedziałek
godz.19.00
8.01. niedziela
godz. 11.45
12.01. czwartek
godz. 18.00
15.01. niedziela
godz. 9.30
17.01. wtorek

Nabożeństwo ekumeniczne w świątyni luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej
zaprasza Jan Turnau
Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu
Zaprasza Sekcja Emaus
Spotkanie formacyjne z o. Zygmuntem Perzem SJ po Mszy św. o godz. 17.00.
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejście od portierni)
Zaprasza Sekcja Emaus
Msza Święta klubowa w kościele św. Marcina
Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

18-25 stycznia

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”
(por. 1 Kor 15,51-58)

26.01. czwartek

Dzień Islamu w Kościele Katolickim

26.01. czwartek
godz.18.00

Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina
Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gałka






Sekretariat Klubu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-21.00
Księgowość: poniedziałek nieczynna, wtorek, środa, czwartek 12.00-16.00
,

DYŻURY SEKCJI

SEKCJA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

Sekcja Rodzin

poniedziałek
wtorek,
czwartek

16.00-21.00
9.00-15.00
15.00-21.00

POKÓJ SR

Karolina Bielecka-Komosa

poniedziałek, środa
Krystyna Sieroszewska

17.30-19.30

Drum Bun

czwartek

19.30

DUŻA SALA

Sekcja Emaus

pierwszy wtorek miesiąca

19.00

ANTRESOLA

Sekcja Esperanto

piątek

16.00-18.00

DUŻA SALA

Sekcja Kulturalno –
Turystyczna

drugi czwartek miesiąca

16.00-19.00

DUŻA SALA

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

poniedziałek

11.00-13.00

DUŻA SALA

poniedziałek

11.00-15.00

MAŁA SALA

Fundacja ks. S. Niedzielaka
Prawnik
mec. Teresa Zwięglińska

po wcześniejszym umówieniu

13.00-14.00

ANTRESOLA

Sekcja Ewangelijna

trzecia środa miesiąca

17.00-18.30

DUŻA SALA

Sekcja Polsko-Niemiecka

A. Grzegorczyk 0-501.836.898
H. Rudzka 0-605.073.091
W. Szczycińska 0-691.616.725

18.00-20.00

DUŻA SALA

czwartek

piątek
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 KOMUNIKATY I KOMENTARZE 
KOMUNIKAT ZARZĄDU KIK
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Vaclava Havla, który był jest i będzie symbolem walki o demokrację i o jej ostateczny
kształt. Vaclav Havel pokazał całemu światu jak
wielka jest siła bezsilnego i jaką wartością jest nieustraszone trwanie przy prawdzie. Po obaleniu starego
systemu udowodnił swoim sposobem działania, że polityk może postępować przyzwoicie, uczciwie i z szacunkiem dla drugiego człowieka. Jego życie i twórczość mogą stanowić nie tylko przykład, ale przede
wszystkim wzór dla każdego człowieka angażującego
się w sprawy publiczne.
Vaclav Havel należy na zawsze do grona najwspanialszych synów narodu czeskiego, Europy
i świata.
w imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
- Zarząd KIK


PRZEMÓWIENIE VACLAVA HAVLA
PODCZAS POWITANIA JANA PAWŁA II
NA LOTNISKU W PRADZE
21 KWIETNIA 1990 ROKU
Wasza Świątobliwość, drodzy współobywatele,
Nie wiem, czy wiem, co to jest cud. Mimo to ośmielam się powiedzieć, że jestem w tej chwili uczestnikiem cudu: człowiek, który jeszcze przed sześcioma
miesiącami był uwięziony jako wróg swojego państwa, dziś jako jego prezydent wita pierwszego papieża w dziejach katolickiego Kościoła, który stanął na
ziemi, gdzie leży to państwo.
Nie wiem, czy wiem, co to jest cud. Mimo to ośmielam się powiedzieć, że dziś po południu będę uczestnikiem cudu: na tym samym miejscu, gdzie przed pięcioma miesiącami, w dniu, gdyśmy się radowali z
powodu kanonizacji Agnieszki Czeskiej, rozstrzygała
się przyszłość naszego kraju, Głowa katolickiego Kościoła będzie dziś odprawiać mszę św. i – prawdopodobnie – dziękować naszej świętej za jej wstawiennictwo u Tego, który trzyma w swych rękach tajemny
bieg wszechrzeczy.
Nie wiem, czy wiem, co to jest cud. Mimo to ośmielam się powiedzieć, że jestem w tej chwili uczestnikiem cudu: na ziemię zdewastowaną przez ideologię
nienawiści przybywa zwiastun miłości, na ziemię
zdewastowaną przez władzę barbarzyńców przybywa
żywy symbol cywilizacji, na ziemię do niedawna

niszczoną przez ideę konfrontacji i podziału świata
przybywa zwiastun pokoju, dialogu, wzajemnej tolerancji, poszanowania i porozumienia w duchu miłości,
zwiastun braterskiej jedności w różnorodności.
Przez długie dziesięciolecia duch był wypędzany z naszej ojczyzny. Mam dziś zaszczyt być świadkiem
chwili, kiedy jej ziemię całuje apostoł duchowości.
Witam Waszą Świątobliwość w Czechosłowacji.
(Tekst przemówienia pochodzi z polskiego wydania
L’Osservatore Romano nr 4/1990.)


KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
Na rekolekcje adwentowe przyjechało tym razem
o połowę mniej osób, niż było w marcu, w Wielkim
Poście. Ksiądz Andrzej z wrodzoną wyrozumiałością
przewidywał, że Adwent nie zgromadzi tylu rodziców, co Wielki Post. Ale właściwie dlaczego? Przecież oczekiwanie Narodzin Dzieciątka, tego Wielkiego Wydarzenia, to oczekiwanie przeżycia Świąt najmilszych, czarownych, rodzinnych. A my jesteśmy
przecież właśnie Sekcją Rodzin.
Przybyło nas mniej, ale słowa księdza Andrzeja trafiały do nas tak samo mocno i głęboko jak od lat. Od ilu?
Próbowaliśmy przypomnieć sobie, kiedy to pierwszy
raz słuchaliśmy w kapliczce laskowskiej nauk naszego nieocenionego księdza Andrzeja. Z moich obliczeń
wynika, że właśnie minął piętnasty rok.
DZIĘKUJEMY !!!
Ale żałujcie, że nie przyjechaliście do Lasek adwentowego Dnia Skupienia jeszcze z innego powodu:.
Ksiądz Andrzej w jednej z nauk podniósł temat Kościoła i hierarchii kościelnej i powiedział nam coś,
czego wielu z nas nie wiedziało, a co zdarza się być
nie raz przedmiotem rozważań i kontrowersji. Ode
mnie się tego nie dowiecie, bo nie umiem mówić tak,
jak ksiądz Andrzej – trudno, musicie poprosić, aby
zechciał to powtórzyć, ale uprzedzam, że jest bardzo zajęty i nie wiem czy będzie miał czas…
Pogoda była piękna. Obiad u Sióstr smaczny. Przybyli rodzice – na czele z przewodniczącym Sekcji –
uśmiechnięci. Wróciliśmy do naszych domów
wzmocnieni przez księdza Andrzeja wiarą, nadzieją
i miłością.
Krystyna Sieroszewska





4

INFORMATOR KLUBOWY – STYCZEŃ 2012
KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
O. Zygmunt Perz listopadowe spotkanie formacyjne
poświęcił modlitwie, rozważanej na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego (2559-2567). Św. Teresa od Dzieciątka Jezus określa modlitwę jako
wzniesienie serca, spojrzenie ku niebu, okrzyk radości
i wdzięczności. Modlitwa to także tajemnica, dar Boga. Jej podstawą jest pokora – człowiek staje w obliczu Boga. Modlitwa to odpowiedź wiary za darmowe
zbawienie od Boga. Ten kontekst sprawia, że nosi ona
znamiona przymierza: spotkania człowieka z Bogiem
w prawdzie, w komunii. Jak każdy dar – modlitwa jest
dana i zadana. Jeśli się człowiek ukrywa przed Bogiem, to i tak Bóg wzywa nas do modlitwy. To wzajemne przyzywanie Boga i człowieka.

zem przy jednym stole, ze świeczkami zatkniętymi
w jabłkach, makowcem i pierniczkami. Rozpoczęliśmy
od złożenia życzeń i przełamania się opłatkiem. A na
zakończenie powtórzyliśmy śpiewanie Wołka i osiołka!
Alicja Gronau-Osińska

Alicja Gronau-Osińska



SPOTKANIA W NAZARECIE
Grudniowe spotkanie w Nazarecie stanowiło, jak
zwykle, przedsmak świąt Bożego Narodzenia. Toteż
na rozgrzewkę już na wstępie nauczyliśmy się
wszystkich 12 zwrotek Wołka i osiołka! Opowiadanie
przypomniało historię narodzin Dzieciątka rozpoczętą
od zwiastowania Najświętszej Marii przez archanioła
Gabriela. To niesamowite, że dwa razy dziennie stajemy się aniołami, powtarzając anielskie słowa w modlitwie porannej i wieczornej! Poszukiwania miejsca
noclegu przez Maryję i Józefa zakończone zamieszkaniem w stajence uwieńczone zostało spotkaniem
aniołów, pasterzy i trzech króli ze Świętą Rodziną.

fot. Andrzej Jaczewski




KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Pani Danuta Baszkowska, zeszłoroczna laureatka Nagrody PONTIFICI, ekumenistka wspaniała, wygłosi
w poniedziałek 2 stycznia 2012 r. homilię na naszym
comiesięcznym
nabożeństwie
ekumenicznym
w świątyni luterańskiej przy pl. Unii Lubelskiej (godz.
19).
Do siego roku!
Jan Turnau



SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI
NA WSCHODZIE

Inscenizacja piękne odegrana przez dzieci przeplatana
była kolędami, a światełka gwiazdy betlejemskiej
podkreśliły świąteczny nastrój. Potem dzieci wykonały własne choineczki z krepiny nawiniętej na patyczek, a ukoronowanej kokardką. Wreszcie przyszedł
czas na spotkanie wigilijne naszej wspólnoty. Tym ra-

W dniu 4 grudnia 2011 zmarła po krótkiej chorobie
Zofia Płatek, działaczka naszej sekcji, członek zwyczajny Klubu.
Urodziła się w Grodnie w 1922 r. Jej ojcem był Franciszek Płatek, oficer WP – artylerzysta, który 1939 r.
dostał się do niewoli bolszewickiej i wkrótce zginął w
Katyniu.
Po agresji rosyjskiej i aresztowaniu ojca, w 1940 r.
pozostała rodzina: mama, Zofia z bratem i dziadkowie, zostali wywiezieni do Kazachstanu do niewolniczej pracy. Dziadkowie tam zmarli, bratu udało się
dostać do Armii Andersa. W 1944 Polacy otrzymali
nakaz przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Zosia
odmówiła. Była za to represjonowana, skazana na
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2 lata więzienia. Przeżyła koszmar więzienny. Mama
na nią czekała. Po odbyciu kary, obie wróciły do
Grodna, a po repatriacji zamieszkały w Warszawie.
Zofia skończyła studia ekonomiczne. Pracowała jako
księgowa w Polfie, gdzie w latach 80-tych udzielała
się w Solidarności. Nie założyła rodziny, ale poświęcała się pracy z młodzieżą w Związku Harcerstwa
Polskiego. Po 1989 udzielała się w różnych stowarzyszeniach, m. in. w Związku Kombatantów i Rodzin
Katyńskich. Najdłużej jednak była związana z Klubem Inteligencji Katolickiej. Po roku 2000 zaangażowała się w organizowanie repatriacji rodzin polskich
z Kazachstanu, pomagała w adaptacji przybyszy z innego świata do nowych warunków. Zdobywała dla
nich mieszkania, szukała pracy młodszym i walczyła
o przyznanie przez rząd polski rent i emerytur dla
starszych, a przede wszystkim biegała po niezliczonych urzędach walcząc o swoich podopiecznych. Jedna z tych rodzin, pp. Nikorowscy, opiekowała się nią
przez ostatnie miesiące jej życia.
Zosia przez wiele lat na Wszystkich Świętych jeździła
do Smoleńska pomodlić się i zapalić światełko na
grobie ojca. Przy okazji zaprzyjaźniła się z Polonią
smoleńską. Mobilizowała KIK do pomocy tamtejszym Polakom i kościołowi – bezinteresownym opiekunom grobów naszych oficerów. Ostatni raz była
tam na rok przed śmiercią w wieku 88 lat.
Zofia Płatek była człowiekiem wielkiego serca i gorącą patriotką, zawsze z poświęceniem gotową nieść
pomoc potrzebującym. Taka pozostanie w naszej pamięci.
Śp. Zofia Płatek została pochowana na cmentarzu
Prawosławnym w Warszawie w dniu 7 grudnia 2011,
po Mszy św. odprawionej w kościele św. Marcina
przez naszego Kapelana, ks. Andrzeja Gałkę.

kiem nawiedzili grób Ludwika Zamenhofa na cmentarzu Żydowskim w Warszawie dla uczczenia kolejnej
rocznicy urodzin twórcy języka esperanto.
13 stycznia 2012 odbędzie się uroczystość opłatkowa
Sekcji ze składaniem życzeń i śpiewaniem kolęd.
Następne styczniowe spotkania poświęcimy opracowaniu planu pracy naszej Sekcji w 2012 roku.

17 stycznia 2012r. o godz 17.30 zapraszamy na kolejne spotkanie z naszego cyklu białoruskiego. Oczekujemy tym razem przyjazdu p. Teresy Soból, która ze
względów osobistych nie dojechała poprzednio. Obiecała ona namówić na przyjazd p. Stanisława Poczobuta z Grodna, ojca Andrzeja. Mamy też nadzieję spotkać się z p. Aliną Jaroszewicz – redaktor naczelną
„Ech Polesia”. P. Adamski – prezes zasłużonej Fundacji im. Goniewicza, obiecał też przyjechać i przywieźć ze sobą materiały o Polakach na Białorusi.
Zapraszamy do ich oglądania i kupowania wcześniej,
już od godz.17ej.

Mamy przyjemność ogłosić, że jako Sekcja Wigierska
rozpoczynamy śródroczną pracę z dziećmi i młodzieżą.
Jest naszym pragnieniem, by spotkania były okazją
dla dzieci i młodzieży do przebywania razem i wspólnego poznawania świata i Boga. Dającą świetne rezultaty formułę wypracowaną przez grupy Sekcji Rodzin
chcemy uzupełnić o własne doświadczenia i pomysły.
Aby zaś jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby i zainteresowania uczestników, postanowiliśmy podzielić
się na dwie grupy: starszą i młodszą.
Spotkania grupy młodszej (przez którą rozumiemy
dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum) mają przez wspólną zabawę
uczyć i rozwijać zainteresowania.
Grupa starsza (młodzież od drugiej klasy gimnazjum
„w górę”) wspólnie z kadrą ustalają tematykę spotkań
tak, by podejmować ciekawe tematy i wszechstronnie
rozwijać się.

Krystyna Engelking


KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
22 listopada 2011 członkowie Sekcji z Krajowym
Duszpasterzem Esperantystów ks. Romanem Gmyr-

Bohdan Wasilewski


KOMUNIKAT SEKCJI DRUM BUN
Sekcja licealno-studencka „Drum Bun” rozgłasza
wszem i wobec oraz podaje do publicznej wiadomości, że w czwartek 8 grudnia odbył się Walbun, czyli
Walne Zebranie Sekcji.
Z grona uczestniczących w nim osób wybrano na następny rok nowy Robur w składzie:
Janek Murawski (Szobun)
Janek „Który” Lipski
Agnieszka Osińska
Hania Häfner
Piotrek Kawiak.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco wydarzeń związanych z Drum Bunem na naszej stronie:
www.kikdrumbun.blogspot.com
Do zobaczenia!
Robur


KOMUNIKAT SEKCJI WIGIERSKIEJ
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Serdecznie zapraszamy nie tylko dzieci, które już
znamy z pobytu nad Wigrami, ale również ich rodzeństwo, kolegów i koleżanki, także spoza KIK-u.

o kwestii tzw. „grzechów przeciwko Duchowi Świętemu”.
W styczniu zapraszamy na kolejne trzy spotkania
(zawsze w środę, o godzinie 19:00):
- 4 stycznia, w Klasztorze oo. Dominikanów: Biblijna
wizja człowieka;
- 11 stycznia, w KIK: jak czytać encyklikę „Fides et
Ratio” (tzn. o relacji wiary i rozumu);
- 18 stycznia, w Klasztorze oo. Dominikanów: (temat
zostanie sprecyzowany później).
W środę, 25 stycznia nie będzie spotkania, w związku
z przerwą semestralną.

Serdecznie pozdrawiamy
Kadra
e-mail: wigry@kik.waw.pl
strona internetowa: www.kikwigry.weebly.com


KOMUNIKAT SEKCJI KULTURALNOTURYSTYCZNEJ

SPOWIEDŹ

Sekcja Kulturalno-Turystyczna zaprasza na spektakl
pt. „Epuzer” w wykonaniu Jakuba Wlazło z Młodzieżowego Teatru Domu Kultury Piaseczno. Reżyserem
spektaklu jest Pani Ewa Kłujszo.
Serdecznie zapraszamy 12 stycznia 2012 r., tj. czwartek, godz. 18.00, do siedziby KIK, ul. Freta 20/24 a.
Halina Truss-Uziembło



KOMUNIKAT FUNDACJI
im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA
W ostatnim czasie Fundacja nasza zajmowała się
głównie zbieraniem darów rzeczowych i zdobywaniem funduszy na umożliwienie załatwienia pilnych
potrzeb naszych Rodaków. Udało się nam zdobyć
sporą ilość odzieży, którą przesłaliśmy już m. in. na
Ukrainę, Białoruś i Litwę. Wysłane zostały również
zakupione środki higieny, o które prosili Polacy zamieszkali na Ukrainie.
Dzieci polskie z okolic Wilna otrzymały odzież, obuwie, słodycze, materiały piśmienne, leki, zabawki i in.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za ofiarność
i przypominamy, że zbiórka darów trwa nadal.
Jednocześnie zapraszamy naszych darczyńców i sympatyków naszej Fundacji na uroczyste spotkanie
opłatkowe, które odbędzie się w sobotę, 14-ego stycznia 2012 r. o godz. 12.00 na ulicy Freta20/24a (siedziba KIK-u).
Jadwiga Hermaszewska

Dyżur o. Marka Pieńkowskiego w konfesjonale,
w kościele św. Jacka przy ul Freta 10, w każdą środę
w godzinach 16-18 (z wyjątkiem środy, 25 stycznia).
o. Marek Pieńkowski OP



„OBYWATEL HAVEL”
pełnometrażowy film dokumentalny
W roku 1992, po rozpadzie Czechosłowacji, były dysydent polityczny, przywódca aksamitnej rewolucji,
dramaturg i eseista, Václav Havel, został ogłoszony
pierwszym prezydentem nowego państwa - Republiki
Czeskiej. Tym samym były wróg publiczny otrzymał
społeczny mandat, uprawniający go do transformacji
państwa i jego instytucji. Mając świadomość, że tego
typu wydarzenia są czymś wyjątkowym, Havel pozwolił swojemu przyjacielowi, filmowcowi Pavelowi
Koutecký'emu, na towarzyszenie mu z kamerą, zarówno na Hradczanach (siedziba prezydenta), jak i w
podróżach po świecie. W rezultacie powstał "Obywatel Havel", pełnometrażowy film dokumentalny, zbudowany z niepokazywanych nigdzie dotąd obrazów,
dzięki któremu możemy zobaczyć portret człowieka
znajdującego się w samym centrum międzynarodowej
polityki i zainteresowania mediów, próbującego
utrzymać równowagę pomiędzy byciem osobą publiczną a swoim życiem osobistym, a jednocześnie
starającego się o to, by przeprowadzić swój naród od
komunizmu do wolnej, demokratycznej przyszłości.
Materiały do filmu powstawały przez 13 lat, począwszy od 1992 roku.



„WARTO BYĆ CHRZEŚCIJANINEM”
W grudniu
to znaczy,
wszystkim
ludzkiego

omawialiśmy problemy antropologii (Co
że jesteśmy ludźmi? W czym przede
się to objawia na poziomie zwykłego,
doświadczenia?) oraz rozmawialiśmy

Opis filmu pochodzi ze strony www.filmweb.pl
z zawartej tam Bazy Filmwebu
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Szanowni Państwo, Szanowni Członkowie Klubu,
Powoli staje się tradycją, że w styczniu (a potem w czerwcu) przypominamy zasady dotyczące Klubowych składek. Jak zawsze, prosimy o systematyczne ich opłacanie, bo dzięki nim mamy fundusze na
pokrycie podstawowych wydatków, które często nie mogą być finansowane z innych źródeł (np. spłata
kredytu za lokal Klubu).
Chcemy też bardzo podziękować za ubiegłoroczne składkowe wpłaty! Do końca czerwca odnotowaliśmy wpłaty z tytułu składek na sumę ponad 77 tys. złotych, a w całym roku 2011 udało się nam (jako
członkom Klubu) przekroczyć próg 100 tysięcy złotych! Życzmy sobie wszyscy podobnego (a nawet
jeszcze lepszego) wyniku w roku 2012!
Na koniec przypominamy, że przez pierwsze pół roku składki za bieżący rok są niższe (zasady opłacania składek - „Ulga do 30 czerwca”)!
Serdecznie pozdrawiamy i raz jeszcze dziękujemy,
W imieniu Zarządu Klubu
Joanna Święcicka – Prezes, Krzysztof Sawicki – Skarbnik
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE KIK
Zasady obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011
Składka miesięczna - 10 zł
Składka roczna – 120 zł (za okres całego roku kalendarzowego: od 1 stycznia do 31 grudnia).
Członkowie zwyczajni dodatkowo wpłacają 5 zł rocznie na opłaty członkowskie Klubu w Pax Romana.
Nowi członkowie Klubu wpłacają także wpisowe w wysokości 100 zł.
Ulgi
1. „Ulga do 30 czerwca” – dla każdego
Każdemu członkowi Klubu przy wpłacie jednorazowej składki rocznej do 30 czerwca danego roku
przysługuje specjalna zniżka – składka roczna wynosi wówczas 100 zł. Składka roczna wpłacona po 30
czerwca wynosi 120 zł. Kwota 120 zł będzie także obowiązywała za każdy zaległy rok.
2. „Ulga 50%”
a) „Ulga 50 %” przysługuje członkom, którzy są na emeryturze, rencie lub w trakcie studiów
(w tym doktoranckich).
b) Jeżeli członkami Klubu są oboje małżonkowie, każdemu z nich także przysługuje ulga 50%.
Składka roczna w każdym z wyżej wymienionych przypadków wynosi 60 zł (lub 50 zł przy jednorazowej
wpłacie do 30 czerwca – patrz pkt.1). Ulgi z pkt. a) nie można łączyć ze zniżką z pkt. b).
3. „Ulga 100 %”
Ulga 100% przysługuje młodzieży, pełniącej rolę kadry w grupach Sekcji Rodzin oraz Sekcji Wigierskiej (wpisanej na listę wychowawców tych sekcji).
Składki członkowskie można wpłacać na konto:
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
Bank DnB Nord, III Oddział w Warszawie, nr: 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700
lub w księgowości Klubu.
Dokładną informację na temat składek można uzyskać w księgowości Klubu pod numerem telefonu
22 827 39 39 lub przez e-mail: kasa@kik.waw.pl.
W imieniu Zarządu Klubu
Krzysztof Sawicki – Skarbnik
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Fundusz Stypendialny KIK – edycja 2011/12
Ogłoszony na jesieni 2011 roku konkurs stypendialny Funduszu Stypendialnego KIK cieszył się dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy ponad 30 wniosków, zarówno od osób ze środowiska Klubowego,
jak i osób zupełnie z Klubem niezwiązanych. W tym roku do podziału na stypendia mieliśmy 25 000 zł,
które Komisja Stypendialna rozdysponowała, przyznając:
trzy Stypendia Kreatywności: dwa dla młodych studentów, wspierające ich pierwsze kroki w świecie
biznesu i edukację w zakresie zakładania własnej firmy, oraz jedno wspierające projekt multimedialny
na temat II Soboru Watykańskiego, skierowany do dzieci i młodzieży w gminie Kobylin, a którego
efektem ma być m.in. animacja o II Soborze Watykańskim stworzona przez uczestników warsztatów;
trzy Stypendia Wtajemniczenia: jedno wspierające badania w zagranicznym ośrodku badawczym, dotyczące zastosowań nowych nanocząsteczek (10-9m) w medycynie, przeprowadzane w ramach pracy
doktorskiej; jedno wspierające badania terenowe na Białorusi, związane z pisaniem pracy licencjackiej
na SGH pt. "Wpływ nierówności społecznych na potencjał rozwoju gospodarczego"; jedno wspierające m.in. realizację projektu naukowego pt. „Sytuacja religijno-moralna Kościoła rzymskokatolickiego
na Białorusi. Studium moralno-społeczne”;
cztery Stypendia Codzienności: dla osób potrzebujących wsparcia finansowego w życiu codziennym;
dodatkowo Komisja Stypendialna przyznała dwa Stypendia Dobrodzieja, sfinansowane przez osoby
prywatne, przyznane dwóm wnioskodawcom o Stypendium Codzienności, dla których zabrakło środków finansowych z puli na to Stypendium.
Z powyższych aż cztery projekty spełniają PRIORYTET WOLNOŚCI (związany z szerzeniem idei
Wolności, szczególnie na Białorusi, oraz m.in. nawiązywaniem kontaktów młodzieży polskiej z białoruską), a jeden PRIORYTET PAMIĘCI (związany z obchodami 50 rocznicy rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego oraz rozpowszechnianiem informacji o Soborze Watykańskim II i świadomości zmian jakie po nim
nastąpiły w Kościele Katolickim).
Wspaniałe jest to, że Fundusz Stypendialny mógł wesprzeć aż 12 osób! Smutne, że nie mógł
wesprzeć wszystkich wnioskodawców – na wiele ciekawych projektów oraz na wsparcie wszystkich osób
w trudnej sytuacji finansowej po prostu nie starczyło środków.
Mam nadzieję, że już na najbliższym Balu KIKowskim będziemy mieli okazję zaprezentować Państwu, jakie projekty wspiera i umożliwia Fundusz Stypendialny naszego Klubu. W tym roku naszymi stypendystami zostali: Sergiusz Anoszko, Karolina Bąkowska, Paweł Ciemiński, Maciej Jarzębski, Jarosław
Kleina, Jerzy Lasota, Szymon Najder, Adrian Rajewski, Jan Rudziński, Marcin Szczurski, Bartłomiej Tański, Zofia Treugutt.
Zachęcamy też tych, którzy mają możliwości finansowe, do włączenia się w akcje Funduszu
w roli Dobrodzieja i ufundowanie własnego Stypendium dla kogoś, kto go w tej chwili bardzo potrzebuje.
Julia Rosciszewska – Koordynator Funduszu Stypendialnego KIK
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