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PONTIFICI - 
Budowniczemu Mostów 

Klub Inteligencji Katolickiej ma zaszczyt 
zaprosić Członków i Przyjaciół na wspólne 

świętowanie 63. urodzin oraz na uroczystość 

wręczenia Nagrody 

Za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, 

dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. 

Urodziny rozpoczniemy Mszą Świętą 

w siedzibie KIK przy ul. Freta 20/24A 

24 października 2019 r. 
o godzinie 17:30 

Uroczystość uświetni koncert Karoliny Cichej 
z repertuarem "Jeden - wiele" - 

programem zbierającym pieśni chwalebne 

wielu świątyń z regionu Podlasia. 

Msza Święta  • Ogłoszenie PONTIFEXA 2019 

Wręczenie Nagrody • Laudacja • Słowo Laureata • 

Program artystyczny  • Tort Urodzinowy • Poczęstunek 
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Stefan Wilkanowicz ,  Henryk Wujec ,  Krzysztof Ziołkowski .  
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URODZINY KIK 

ORAZ WRĘCZENIE NAGRODY „PONTIFICI” 
Czwartek, 24 października, godzina 17.30, siedziba KIK.  

Więcej informacji na s. 3. 

 
MSZA ŚWIĘTA 

NA ROZPOCZĘCIE ROKU PRACY KIK 

Niedziela, 6 października, godzina 12.30, kościół św. Marci-

na, ul. Piwna 9/11. 

Więcej informacji na s 3.  

 
SPOTKANIE PO WYPRAWIE NA KRESY 
Na wieczór zdjęć i wspomnień zaprasza  

Sekcja Wschodnioeuropejska KIK 

Środa, 16 października, godzina 18.30, siedziba KIK 

Więcej informacji na s. 10-11. 

 
„POEZJA I SZTUKA 

 JAKO MIEJSCE TEOLOGICZNE” 
Spotkanie z o. Wacławem Oszajcą SJ.  

Zaprasza Klub „Tygodnika Powszechnego”. 

Czwartek, 17 października, godzina 18.00, siedziba KIK. 

Więcej informacji na s. 14. 

 
„KRYZYS WYOBRAŹNI. 

CZY KULTURA URATUJE ŚWIAT?” 
Jak możemy opisać lepszy świat i kto mógłby to zrobić. 

Spotkanie poprowadzi Filip Springer. Zaprasza Magazyn 

„Kontakt” 

Poniedziałek, 28 października, godzina 19.00, Faktyczny 

Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12. 

Więcej informacji na s. 13. 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! 

Rozpoczynamy 64. rok pracy KIK-u! Z tej okazji, 

jak co roku zapraszam 24 października do wspólnego 

świętowania urodzin Klubu, podczas których po raz 14. 

jako wspólnota warszawskiego Klubu Inteligencji Katolic-

kiej wręczymy nagrodę „PONTIFICI – Budowniczemu Mo-

stów”, wyróżniając w ten sposób osobę, która swoją 

postawą urzeczywistnia to, co w tradycji Klubu najważ-

niejsze – szerzenie wartości dobra wspólnego i dialogu 

oraz budowanie – mimo różnic – wspólnoty opartej 

na prawdzie i wzajemnym szacunku. 
 

W niedzielę 13 października będziemy obchodzić 

XIX Dzień Papieski z okazji 41. rocznicy wyboru Jana Paw-

ła II na Stolicę Piotrową i w 40-lecie pierwszej pielgrzymki 

do Polski. Tego samego dnia odbędzie się święto demo-

kracji - wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Jestem 

przekonany, że dla członków Klubu udział w wyborach 

jest oczywistym wyrazem obywatelskiego zaangażowania. 

Głosując dodatkowo uczcijmy 30. rok naszej wolności, 

do której odzyskania i budowania wielu naszych członków 

walnie się przyczyniło. 
  

W niedzielę 6 października zapraszam do udziału w uro-

czystej Mszy świętej, którą rozpoczniemy nowy rok pracy 

Klubu. Tego dnia w Ewangelii usłyszymy naukę o potrze-

bie silnej wiary i pokory. To ważne i znamienne przesłanie 

na nowy rok pracy Klubu.  
 

Myśląc o rozpoczynającym się roku pracy Klubu, zastana-

wiamy się, jak dziś i jutro powinniśmy realizować powoła-

nie świeckich. Chcemy kontynuować to, co już w Klubie 

się dzieje: systematyczną pracę wychowawczą i edukacyj-

ną, praktyczną formację religijną i intelektualną, konkretną 

pomoc humanitarną i rozwojową, pomoc zranionym  

w Kościele. Widzimy też obszary, do których społeczna 

nauka Kościoła nas wzywa, a gdzie jeszcze nie zapuścili-

śmy korzeni lub niedostatecznie się nimi zajęliśmy. Aby te 

działania mogły być kontynuowane i rozwijane potrzeba 

jest robotników (a więc aktywnych członków Klubu).  
 

Za nami wakacje, czas letnich obozów, rejsów, szkoleń  

i wyjazdów. Serdecznie dziękuję członkom i pracownikom 

Klubu, wychowawcom oraz uczestnikom tych wyjazdów 

za tworzenie w ten niepowtarzalny sposób klubowej 

wspólnoty. 
 

Jakub Kiersnowski 
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DYŻURY SEKCJI I SPOTKANIA PREZYDIUM 
 

Prezydium Zarządu KIK Jan Murawski 

WTOREK 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

12.00 albo 18.00 

22 827 39 39 

Sekcja Rodzin  Karolina Bielecka-Komosa  
PONIEDZIAŁEK 

WTOREK – CZWARTEK 

16.00 – 20.00 

12.30 – 17.30 

sr@kik.waw.pl 
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 

Klub Żeglarski 

Santa Maria 

Dominik Jaraczewski 

Zarząd Santa Marii 

ŚRODA 

PO WCZEŚNIEJSZYM 

UMÓWIENIU 

19.00-21.00 

santamaria@kik.waw.pl 

 

 

 

POZOSTAŁE SPOTKANIA 
07.10. PONIEDZIAŁEK 

godzina 18.00 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ 

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Zbawiciela 

06.10. NIEDZIELA 

godzina 12.30 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11 

24.10. 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- PIĄTEK 10.00-15.00 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 
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63. URODZINY  

WARSZAWSKIEGO  

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

24 października 1956 r. powstało stowarzyszenie, które rok 

później przyjęło nazwę Klubu Inteligencji Katolickiej w War-

szawie. O trwałości i dalekosiężnych skutkach tego wyda-

rzenia może świadczyć objętość i treść październikowego 

wydania Informatora KIK. Wchodząc w 64 rok swego istnie-

nia KIK jest nadal środowiskiem niezwykle aktywnym, sil-

nym zaangażowaniem swoich Członków i różnorodnością 

podejmowanych inicjatyw.  

 

Jest się z czego cieszyć! Dlatego w imieniu Zarządu KIK 

zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania klu-

bowych urodzin, które będziemy obchodzić w siedzibie 

KIK 24 października od 17:30. Jak co roku podczas uro-

czystości będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia 

mijającego roku i spoglądać na to, co może przynieść rok 

nadchodzący. Wręczymy też po raz 14. nagrodę PONTIFICI 

- Budowniczemu Mostów. 
 

Podczas tegorocznych urodzin chcielibyśmy odkrywać   

w sposób szczególny samorządność, lokalność i różnorod-

ność. Pomoże nam w tym w części artystycznej Karolina 

Cicha z repertuarem z albumu „Jeden – Wiele”. Zebrane 

na tej płycie pieśni z Podlasia pochodzą z różnych kultur  

i religii, ale łączy je jedno: wszystkie wychwalają Jedynego 

Boga. Zapraszam do spotkania, modlitwy i świętowania! 

Jan Murawski 

Sekretarz 

 
 

PO WRZEŚNIOWYM ZEBRANIU ZARZĄDU 
 

18 września 2019 r. odbyło się pierwsze po wakacjach ze-

branie Zarządu KIK. Ze względu na to, że w okresie letnim 

Klub – mimo braku wielu form aktywności – dalej działa 

na pełnych obrotach i narosło niemało bieżących spraw, 

część zebrania poświęcono omówieniu: nadchodzących 

wydarzeń, podsumowaniu obozów i sytuacji w realizowa-

nych projektach. Zarząd z uznaniem przyjął informację,  

że w trakcie wakacji odbyło się 28 obozów w Polsce 

i za granicą. W tym roku w wyjazdach Santa Marii i Sekcji 

Wigierskiej uczestniczyły też dzieci z rodzin uchodźczych.  

Z radością przyjęto fakt, że Klub po raz kolejny uzyskał 

środki na poprowadzenie programu finansowego wsparcia 

aktywności warszawskiej młodzieży „Mam pomysł!” oraz na 

zrealizowanie przez Sekcję Wschodnioeuropejską kolonii 

dla dzieci, które w wojnie na Ukrainie straciły najbliższych. 
 

Omówione zostały zbliżające się ważne dla klubowej spo-

łeczności wydarzenia: Msza święta otwierająca rok pracy, 

urodziny KIK oraz kolejna edycja nagrody PONTIFICI: Bu-

downiczemu Mostów. W czasie zebrania członkowie Zarzą-

du podjęli także dyskusję o sposobie i zakresie zabierania 

głosu w sprawach publicznych. Dyskusja ta będzie konty-

nuowana podczas kolejnych zebrań. 
 

Wiele czasu poświęcono omówieniu głównych kierunków 

pracy Klubu w ciągu nadchodzącego roku. Zdając sobie 

sprawę z różnorodności podejmowanych w Klubie działań  

i inicjatyw Zarząd zdecydował się w szczególny sposób 

podkreślać i inspirować działania w następujących tema-

tach: WIARA (formacja duchowa członków Klubu), POMOC 

(wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka: podej-

mowanie różnych dzieł wsparcia, pomocy charytatywnej, 

humanitarnej, rozwojowej), OCHRONA ŚRODOWISKA  

I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (jako zbiór istotnych za-

gadnień, wymagających zainteresowania i zaangażowania 

Zarządu i Członków KIK), ROLA ŚWIECKICH W ŻYCIU KO-

ŚCIOŁA (wynika z odczytywanej potrzeby twórczego i od-

powiedzialnego określenia tej roli; kierunek ten w pewnym 

sensie definiuje sposób realizacji pozostałych zagadnień). 
 

Kolejne zebranie Zarządu Klubu odbędzie się w październi-

ku. Przypominam, że spotkania Prezydium Zarządu KIK 

odbywają się w każdy wtorek o 12:00 albo o 18:00. Każ-

da osoba chętna, żeby omówić jakąś sprawę może umówić 

się na spotkanie z Prezydium dzwoniąc do sekretariatu KIK 

lub pisząc na adres mailowy - jan.murawski@kik.waw.pl.  

Jan Murawski 

Sekretarz 

 

MSZA ŚWIĘTA 

 NA ROZPOCZĘCIE ROKU PRACY KIK 

Zapraszamy na Mszę świętą w kościele św. Marcina przy 

ul. Piwnej, którą rozpoczniemy kolejny rok klubowej 

działalności. 

 
Spotkajmy się wszyscy w naszym klubowym gronie  

w pierwszą niedzielę miesiąca, 6 października,  

o godzinie 12:30. 

Tego dnia obchodzić będziemy także Niedzielę świętego 

Franciszka – szczegóły tego wydarzenia znajdą Państwo 

poniżej. Natomiast po zakończeniu Mszy świętej odbę-

dzie się zbiórka pieniędzy na Fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia.  

Prezydium Zarządu KIK 
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NIEDZIELA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
 

Papież Franciszek, wzywając nas do refleksji i działania, 

mówi: „Usłyszcie wołanie Ziemi” (Laudato Si’ 49). Przyroda 

jest elementem Stworzenia, o które powinniśmy się trosz-

czyć. Tymczasem spacerując po lesie wciąż natykamy się 

na ogromne ilości śmieci. Zmieńmy to! 
  

6 października przypada Niedziela św. Franciszka - oddolne 

święto chrześcijańskiej ekologii organizowane przez Glo-

balny Ruch Katolików na rzecz Środowiska (GCCM). 

To dzień, w którym chcemy dziękować Bogu za dar, jakim 

jest ten świat, a także zwrócić uwagę na palące problemy 

ekologiczne i społeczne. 

 

Tego dnia zapraszamy wszystkich do udziału w „Sprzątaniu 

świata”, które odbędzie się po Mszy rozpoczynającej rok 

pracy KIK-u o 12:30. „Sprzątanie świata” to zawody dla-

grup KIK-owskich, rodzin i wszystkich chętnych, podczas 

których będziemy zbierali śmieci i odpady z warszawskich  

i podwarszawskich parków, lasków i terenów zielonych. Dla 

najodważniejszych i najskuteczniejszych pogromców odpa-

dów mamy nagrody, dla wszystkich: zapewnienie, że robią 

coś bardzo dobrego! Więcej informacji wkrótce! 
Tesia Kądziela, Klara Ignut, Oliwka Laskowska, Nena Deskur 

 

BEZ WIĘZI NIE DA SIĘ ŻYĆ! 
Kochani Członkowie Klubu, Starzy i Młodzi! 

Pragniemy zwrócić uwagę na niezwykle ważny dla naszego 

(i nie tylko) środowiska kwartalnik „Więź”. 
 

 
 

„Więź” już od dłuższego czasu ma poważne kłopoty 

finansowe, ostatnio Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zmniejszyło przyznawaną jej dotację. Nie 

dopuśćmy, aby to ważne dla środowiska KIK pismo zniknę-

ło z powodu braku pieniędzy. W Gdańsku Europejskie Cen-

trum Solidarności ofiarodawcy uratowali w trzy dni – my też 

na pewno umiemy zrobić coś takiego dla „Więzi”! 

Przypominamy, że „Więź”, ukazuje się od roku 1958, a po-

śród jej „ojców założycieli” byli tacy polscy intelektualiści 

katoliccy jak Tadeusz Mazowiecki (redaktor naczelny  

w latach 1958-1981) czy Juliusz Eska – orędownik „Kościo-

ła otwartego”. 
 

Członkowie KIK – możecie okazać wsparcie kupując papie-

rowe wydania „Więzi”, książki Wydawnictwa „Więź” bezpo-

średnio u wydawcy (wydawnictwo.wiez.pl) lub wpłacając 

darowizny na podane niżej konto albo poprzez system 

stałych i transparentnych wpłat Patronite  

(patronite.pl/Wiez). Informacja o planowanej prenumera-

cie kwartalnika, z racji na niepewną przyszłość pisma, zo-

stanie podana przez redakcję pod koniec października. 
 

 

Czytajcie „Więź” papierową lub w Internecie (wiez.pl). 

Można znaleźć tam wiele przemyśleń dotyczących obecnej 

sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce, a także refleksji 

skierowanych ku przyszłości. 

Okażmy solidarność z naszą „Więzią”! Bez naszego wspar-

cia może ona nie przetrwać. 

Prezydium Zarządu KIK 

 

Towarzystwo „Więź” 

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3 

PKO BP S.A. XV O/Warszawa 

nr 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866 

 

z dopiskiem: 

darowizna na rzecz działalności statutowej  

Towarzystwa „Więź” 
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PÓŁ ROKU INICJATYWY  

„ZRANIENI W KOŚCIELE” 
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania 

i środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 

seksualną oraz innymi formami przemocy w Kościele. 

Kontakt telefoniczny przeznaczony jest dla osób, które 

doświadczyły wykorzystywania seksualnego oraz ich 

najbliższych. Niezależną inicjatywę tworzą świeccy kato-

licy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przed-

stawicieli Kościoła. 

 

W każdy wtorek między 19 a 22 pod numerem tele-

fonu 800 280 900 dyżurują psychoterapeutki i wspie-

rający ich asystenci. Osoba dzwoniąca może być 

pewna, że rozmowa będzie anonimowa, bezpłatna, cier-

pliwa, dyskretna i prowadzona w profesjonalny sposób. 

W zależności od potrzeby może też otrzymać fachową 

pomoc prawną, psychologiczną, duszpasterską. 
 

Pierwszy raz telefony odbierane były 12 marca 2019 

r. Do tej pory odbyło się dwadzieścia siedem trzygo-

dzinnych dyżurów, podczas których odebrano ponad 

80 telefonów z całej Polski. Około trzy czwarte spraw 

to historie dotąd nigdzie niezgłaszane. – W wielu 

przypadkach osoba dzwoniąca do nas po raz pierwszy 

mówi komuś o swojej krzywdzie – komentuje Zbigniew 

Nosowski, rzecznik prasowy Inicjatywy. Gdy osoby 

dzwoniące wyraziły taką wolę, ich przypadki zostały 

skierowane do konsultacji specjalistycznych, w tym 

do prawników, lub zgłoszone do odpowiednich władz 

kościelnych, w tym do Stolicy Apostolskiej. – Rozmowa 

telefoniczna to nie koniec, a początek procesu 

wsparcia, z którego mogą skorzystać osoby dzwoniące 

na nasz numer – komentuje Zbigniew Nosowski. 
 

Dowodem na skuteczność działań podejmowanych 

przez Inicjatywę jest między innymi historia krzywdzonej 

przez księdza w dzieciństwie kobiety, która w marcu 

zdecydowała się skorzystać z pomocy psychologicznej  

i lekarskiej, a pięć miesięcy później – w efekcie terapii – 

zdecydowała się również na kontakt z prawnikiem  

i zgłoszenie sprawy do kurii. 
 

Dzwoniący sięgają po telefon wsparcia z różnymi do-

świadczeniami. Są wśród nich osoby molestowane  

i gwałcone w dzieciństwie, ale także skrzywdzone prze-

mocą seksualną jako osoby dorosłe. Zgłaszane są także 

przypadki innych nadużyć, takich jak przemoc słowna, 

psychiczna czy fizyczna. Dzwonią również siostry zakon-

ne opowiadające o niewłaściwych zachowaniach swoich 

przełożonych czy hierarchów kościelnych. 
 

W Inicjatywę zaangażowanych jest wiele osób, między 

innymi 10 psychoterapeutek dyżurujących przy telefo-

nie, 24 psychologów i psychoterapeutów w całej Polsce, 

którzy zadeklarowali wsparcie dla Inicjatywy i osób 

dzwoniących, 10 prawników, którzy bezpośrednio 

wsparli osoby skrzywdzone i samą Inicjatywę, 

oraz 5 asystentek dyżurów, które koordynują wsparcie 

dla osób dzwoniących. 

– Po pół roku działania możemy jasno powiedzieć, że 

ten telefon jest potrzebny – mówi Zbigniew Nosowski. 

Wskazuje również na inne wnioski płynące z działalności 

Inicjatywy, takie jak potrzeba lepszego uregulowania 

w prawie kościelnym kwestii seksualnego wykorzystania 

osób dorosłych, czy poważnego namysłu nad przepisa-

mi państwowymi dotyczącymi przedawnienia prze-

stępstw seksualnych wobec dzieci. – Sprawy, z którymi 

dzwonią do nas osoby skrzywdzone, w olbrzymiej więk-

szości są przedawnione z punktu widzenia prawa karne-

go – wyjaśnia rzecznik. Jak podkreślają inicjatorzy, nie 

zmniejsza to jednak potrzeby udzielenia fachowego 

i wszechstronnego – prawnego, psychologicznego 

i duszpasterskiego – wsparcia osobom skrzywdzonym. 
 

Inicjatorami telefonu zaufania są: Klub Inteligencji Kato-

lickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundacja 

Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Świeccy 

twórcy inicjatywy, działający autonomicznie i niezależ-

nie, odbyli szereg spotkań z hierarchami kościelnymi  

i prowadzą swoją działalność w porozumieniu z nimi. 

Inicjatywa działa w oparciu o współpracę z instytucjami 

takimi jak: Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii 

Ignatianum, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja 

Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami, 

terapeutami, duszpasterzami i prawnikami. 
 

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” działa w sposób wolon-

tariacki. Liczba zgłaszanych spraw wymaga jednak stałe-

go zaangażowania specjalistów, a kontakt telefoniczny 

to zaledwie początek długiego procesu wsparcia. 

W związku z tym twórcy Inicjatywy pozyskują fundusze 

w serwisie Zrzutka.pl. 
 

„Potrzebujemy zebrać minimum 60 tysięcy złotych, żeby 

zapewnić działanie telefonu przez rok w obecnym 

kształcie (dyżur raz w tygodniu). Jeśli uzbieramy więcej 

funduszy, to Inicjatywa się rozrośnie i dyżurów będzie 

więcej” – informują organizatorzy. 
 

Więcej informacji o Inicjatywie „Zranieni w Kościele” 

można znaleźć pod adresem www.zranieni.info 

Grupa inicjatywna 

http://www.zranieni.info/
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PROJEKTY HUMANITARNE KIK 

Rehabilitacja lepsza niż tabletki – pomoc w Kurdystanie 

Klub Inteligencji Katolickiej w 2019 r. realizuje dwa projekty 

humanitarne w Irackim Kurdystanie. Obydwa dotyczą po-

mocy medycznej w obozach oraz w nieformalnych obozo-

wiskach w wioskach w regionie Dohuku, szczególnie  

w obszarze wsparcia fizjoterapeutycznego, które w piątym 

roku wojny okazuje się jedną z najpilniejszych potrzeb. 

 

„Porady i ćwiczenia jakie mi pokazaliście są znacznie lepsze 

od tabletek!” powiedziała jedna z pacjentek do fizjotera-

peutki Elizabeth. „Ta opinia dużo dla nas – fizjoterapeutów 

– znaczy”, kontynuuje Elizabeth, „szczególnie tutaj w Re-

gionie Irackiego Kurdystanu, gdzie powszechne jest prze-

konanie, że zażywanie leków to jedyny sposób na poprawę 

stanu zdrowia”. Z doświadczeń Partnera lokalnego oraz 

innych organizacji z obszaru zdrowia wynika że uodpornie-

nie na antybiotyki przybrało tak wielką skalę, że grozi z 

jednej strony nieodwracalnymi zmianami zdrowotnymi, z 

drugiej  wybuchem epidemii oraz rozszerzeniem chorób 

zakaźnych. 

Rozszerzyliśmy dotychczasowy zakres usług medycznych 

poprzez dostęp do mobilnej fizjoterapii dla uchodźców, 

osób przesiedlonych oraz biednej ludności lokalnej żyjącej 

wokół Dohuku. Z danych organizacji międzynarodowych 

wynika, że osoby przesiedlone są rozproszone. Zdecydo-

wana większość żyje poza obozami (63%), a tylko 37%  

w obozach. Na tę statystykę nakłada się zniszczona wojną 

infrastruktura, np. w niektórych lokalizacjach zniszczono 

ponad 30% szpitali. 

Według oficjalnych danych, występujące u wielu spośród 

uchodźców przewlekłe zespoły bólowe to wynik długotrwa-

łego życia w warunkach przesiedlenia, wymagający leczenia 

fizjoterapeutycznego. Pacjenci neurologiczni, po operacjach 

czy wypadkach, wymagający rehabilitacji, nie mają do tego 

dostępu w regionie. Brak wiedzy i ćwiczeń sprawia, że żyją 

kilka lat z bólem, który można fizjoterapią zminimalizować. 

Potwierdza to nasza fizjoterapeutka Elizabeth: „pacjenci 

cierpią z powodu bólu i zmęczenia spowodowanego stałym 

napięciem w mięśniach, nieodpowiednią postawą ciała, 

brakiem lub zbyt obciążającą aktywnością ruchową. Napię-

cie z jakim się zmagają nasi pacjenci spowodowane jest 

nieprawdopodobnie bolesnymi wspomnieniami trauma-

tycznych wydarzeń, niepokojem i niepewnością o przy-

szłość po tym, jak musieli porzucić domy, pracę, godność  

i spokój codziennego życia oraz trudnymi warunkami życia 

w obozie dla przesiedlonych”. 

 

Dodatkowo, to co utrudnia pracę, to niski poziom usług 

fizjoterapeutycznych w Iraku, który utrudnia pomoc i profi-

laktykę. Ludzie wolą wziąć leki niż przyjść na rehabilitację. 

Dużą pracę trzeba wykonać wcześniej, by przekonać po-

trzebujących do skorzystania z tej formy wsparcia. Elizabeth 

mówi: „co więcej, nasza pacjentka dzieli się swoimi spo-

strzeżeniami z sąsiadami i sąsiadkami. To dla nas bardzo 

motywujące. Reakcja jej i innych pacjentów nadaje sens 

naszej pracy, pokazuje, że przynosi ona pozytywną zmianę 

w ich życiu. Współpracując z procesjonalnym i zaangażo-

wanym zespołem, mam nadzieję przynieść ulgę pacjentom 

znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej”. 

 

Dwa projekty na kwotę 2 100 000 zł „Pomoc medyczna 

w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, 

uchodźców i społeczności lokalnej” i „Wsparcie fizjotera-
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peutyczne oraz usługi medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu 

w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców  

i społeczności lokalnej” współfinansowane są w ramach 

programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych RP. 

Marta Titaniec 

Projekty humanitarne KIK 

 
 

KIK szkoli wolontariuszy osób starszych Caritas Spes  

na Ukrainie  

 

W 2019 r. Klub Inteligencji Katolickiej wraz z Caritas Spes  

z Kijowa realizują dwuetapowe szkolenie dla 15 wolontariu-

szy Caritas z dwóch obwodów żytomierskiego i winnickiego 

na Ukrainie, którzy w przyszłości będą pomagać osobom 

starszym i chorym. Niektórzy z uczestników już są zaanga-

żowani w tego typu aktywność, ale nie mają profesjonalne-

go przygotowania do pielęgnacji osób starszych.  

  

Pierwsze szkolenie odbyło się na początku lipca. Drugie 

szkolenie planowane jest na początek października. Jest to 

pierwsze tego typu szkolenie dla wolontariuszy Caritas Spes 

na Ukrainie. Nadija z Czerniachiwa nigdy nie brała udziału 

w tego typu szkoleniach. Mówi: „Dla mnie to było bardzo 

przydatne, dlatego że opiekuje się moją leżącą matką. Dla 

mnie prawie wszystko było nowe. Dowiedziałam się jak 

obliczyć rozmiar pieluch, ile dawać wody, co i kiedy najle-

piej dać na śniadanie, obiad, kolację…, jak prawidłowo 

podnosić, przewracać, przebierać, zmienić pościel”. Podob-

ne wrażenia ma Julia z Nowogradu Wołyńskiego, która po 

pierwszym etapie uświadomiła sobie, że dotychczas prawie 

nic nie robiła prawidłowo, bo nie umiała. Mówi: „Zawsze 

mnie bolał kręgosłup. Podczas praktycznych zajęć bez wiel-

kiego wysiłku udało się mi podnieść mężczyznę, na którym 

przeprowadzaliśmy ćwiczenia praktyczne”. 

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie z metodami i formami 

opieki nad osobami terminalnie chorymi oraz zasadami 

organizacji opieki paliatywnej. Przyszli wolontariusze uczą 

się funkcjonowania osoby starszej, w tym zmian psycholo-

giczno-fizycznych. Uczą się jak wspierać i pielęgnować ta-

kich pacjentów oraz jak wspierać rodzinę. Szkolenie składa 

się z części teoretycznej i praktycznej, która została bardzo 

wysoko oceniona przez uczestników. Olena z Berdyczowa 

od ponad 10 lat odwiedza parafian z parafii Matki Bożej  

z Góry Karmel oraz osoby z państwowego domu opieki  

w pobliżu Berdyczowa. „Zwykle przychodziłam do tych 

ludzi z pieczywem, owocami, po prostu posiedzieć blisko 

nich i słuchać. Niestety, aby pomóc w czymś fizycznie, po-

dać kubek wody albo poprawić zagłówek nie umiałam. 

Bałam się nawet dotknąć niektórych, aby im to nie zaszko-

dziło. Poprzez szkolenie zdobyłam wiedzę i umiejętności  

w zakresie bezpiecznego podnoszenia osoby i różnych 

niezbędnych działań, by być jeszcze bardziej efektywną  

w pomocy osobom starszym”.  

 

Na drugi etap szkolenia KIK zaprosił pracowników Fundacji 

Hospicyjnej, którzy podzielą się swoim 15-letnim doświad-

czeniem z Ukraińcami. Fundacja z Gdańska zajmuje się 

rozwojem opieki paliatywno-hospicyjnej, wsparciem ośrod-

ków hospicyjnych i opiekunów rodzinnych. Prowadzi też 

działalność opiekuńczą, pomocową, edukacyjną i wydawni-

czą.  

  

„Projekt Pomoc medyczna dla rodzin polskich z dwóch 

obwodów żytomierskiego i winnickiego oraz budowanie 

wolontariatu dla osób starszych” współfinansowany w ra-

mach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku”. 

 

Marta Titaniec 

Projekty humanitarne KIK 

 
 

SEKCJA RODZIN 

Lato za nami 

Tego lata 16 grup Sekcji Rodzin wyjechało na obozy; 

tradycyjnie, większość obozów stacjonarnych odbyło się 

nad wodą - na Suwalszczyźnie i na Kaszubach. Grupy star-

sze poznawały różne strony Polski: Hunzowie wędrowali po 

Dolnym Śląsku, Fenicjanie – po Beskidzie Sądeckim, a Mo-

hikanie – po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pigmeje 

spływali Wdą, a Piktowie przejechali na rowerach fragment 

trasy Green Velo wzdłuż północno-wschodniej granicy. 
 

 
Pigmeje podczas spływu Wdą 
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Kilka grup postanowiło przekroczyć granicę – Masajowie  

i Kairosi wędrowali po zachodniej Ukrainie, Skjoldungowie  

i Maorysi poznawali Macedonię. W tym roku odbył się rów-

nież obóz dla pomocników w Wąpiersku, w którym wzięło 

udział 27 osób. Wszystkie obozy stacjonarne odwiedzili 

nasi księża oraz przedstawiciele Zarządu lub koordynatorzy.  

 

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organi-

zowanie i prowadzenie obozów!  

 

Filiosi na obozie w Swornychgaciach 

 

Dziękujemy również bardzo Biuru Edukacji 

Miasta St. Warszawy za przyznaną dotację 

na organizację „Kikowskiego lata 2019”. 

Grant był przeznaczony na czternaście 

obozów kikowskich: czterech organizo-

wanych przez Sekcję Rodzin i dziesięć 

obozów Santa Marii.  

 

A co przed nami? 

Serdecznie zapraszamy na Mszę świętą do kościoła św. 

Marcina w niedzielę 6 października o godzinie 12.30. 

Rozpoczniemy nią kolejny rok działalności Klubu i naszej 

Sekcji. Po Mszy podziękujemy za lata pracy wychowawcom, 

którzy kończą w tym roku prowadzenie grup, będzie rów-

nież okazja do udziału w zbiórce papieskiej, czyli wsparcia 

funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąc-

lecia”. 

 

Szczegółowy harmonogram pracy Sekcji Rodzin i informa-

cje o poszczególnych wydarzeniach będziemy wysyłać dro-

gą mailową, a na razie kilka ważniejszych dat, które już 

teraz warto sobie zanotować: 

 
 

19-20 października Seminarium wyjazdowe dla wy-

chowawców grup młodszych 

16 listopada Forum Rodziców 

17 listopada godz. 

11.00 

Msza święta klubowa w kościele  

św. Marcina 

22-24 listopada Rekolekcje „krzyżowe” i młodzie-

żowe 

7 grudnia  

(sobota) 

Dzień skupienia w Laskach 

15 grudnia  

godz. 11.00 

Msza święta klubowa w kościele  

św. Marcina 

 

 

 

Jubileusz Zuli Wielowieyskiej 

W niedzielę 15 września świętowaliśmy 90. urodziny Zofii 

Wielowieyskiej, czyli naszej kochanej i wspaniałej Zuli. 

Rano w krużgankach kościoła świętego Marcina obecni na 

Mszy świętej członkowie Klubu zaśpiewali dla Zuli „Plurimos 

annos”, a nagranie z życzeniami dołączyliśmy do prezentu 

dla Jubilatki. 

 

Po południu, w gościnnym domu Moniki i Maćka Krzyża-

nowskich w Aninie, z Zulą spotkało się kilkoro przedstawi-

cieli Sekcji Rodzin i całego Klubu. Było 90 czerwonych róż, 

kolorowy drewniany anioł, tort, oglądanie zdjęć,  

a przede wszystkim – okazja do spotkania z Zulą, która jak 

zawsze z entuzjazmem i zainteresowaniem rozmawiała  

o pracy Sekcji. 

Wszelkiego dobra, Zulu kochana! 

Zarząd SR 
 

 

 

Schola Sekcji Rodzin serdecznie zaprasza na próbę, która 

odbędzie się 3 października! 

Miejsce: Klasztor św. Marcina (informacja o dokładnym 

miejscu próby będzie na furcie), godzina 18.30. 

Poszukujemy nowych głosów! Szczególnie mile widziani 

panowie;-) Do zobaczenia! 

Anna Siciarek 
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SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 

Sekcja Wschodnioeuropejska naszego KIK-u organizuje tej 

jesieni, podobnie jak w minionych latach, kolonie dla dzieci 

z Ukrainy - ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego, 

trwającego na wschodzie Ukrainy. 

 

Sekcja zaplanowała trzy dwutygodniowe turnusy terapeu-

tyczne oraz jeden tygodniowy turnus „w rodzinach”. Każdy 

turnus to 32 dzieci, opiekunowie i psycholog. 

 

Dzieci – ofiary działań wojennych i konfliktu zbrojnego – 

pojęcie to określa wg ukraińskiego prawa dzieci, które: 

• mieszkają w strefie ATO, zarówno po stronie 

ukraińskiej, jak i niekontrolowanej przez ukraińskie 

władze; 

• z rodzin przesiedlonych wewnętrznie; 

• zostały ranne wskutek działań wojennych; 

• straciły w skutek działań wojennych jedno  

z rodziców, lub oboje rodziców, lub jedno  

z rodziców zostało ciężko rannych (ten punkt 

dotyczy głównie dzieci żołnierzy, broniących 

wschodnich granic Ukrainy). 

 

Turnusy terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, w któ-

rych życiu traumatyczne wydarzenie odbyło się niedawno 

lub zostawiło trwały ślad. Podczas takich dziesięciodnio-

wych pobytów w Polsce w ośrodkach wypoczynkowych 

młodzież będzie znajdowała się pod opieką psychologa, 

który będzie prowadził z nimi zajęcia, młodzież będzie 

również brała udział w zajęciach z arteterapii i innych. 

Oprócz tego dzieci będą brały udział w wycieczkach, będą 

miały zorganizowany czas tak, by mogły wypocząć, prze-

pracować traumę, a także poznać Polskę. Obecność psy-

chologa i tłumacza jest konieczna dla projektu ze względu 

na stan dzieci i ich komfort. Turnusy z założenia mają mieć 

charakter terapeutyczny.  

 

Drugi format  - turnusy „w rodzinach” - jest przez nas prak-

tykowany od 2015 roku. Dzieci przyjeżdżają do Polski na 

tydzień i są przyjmowane przez rodziny, których dzieci 

chodzą do jednej szkoły, a najczęściej jednej klasy. Dzieci 

mieszkają w rodzinach po dwoje, dla ich większego kom-

fortu. Rodziny zapewniają im zakwaterowanie i wyżywienie, 

a także organizują czas wolny poza czasem zorganizowa-

nym przez KIK. Rodziny rekrutowane są przez szkołę, z któ-

rą współpracujemy. Z chętnych, którzy się zgłaszają, 

wychowawcy klas, znający dzieci i rodziców, wraz z dyrekcją 

wybierają te rodziny, które mają odpowiednie warunki by 

przyjąć dzieci z Ukrainy. Rodziny są uprzednio informowane 

o obowiązkach i odpowiedzialności, które na siebie przyj-

mują. Dowiadują się również, jakie dzieci będą mieli pod 

opieką, są instruowani przez ukraińskiego psychologa, jak 

mają postępować z dziećmi. Wszyscy rodzice otrzymują nr 

telefonu do koordynatorki, tłumacza i psychologa, pod 

który całodobowo mogą dzwonić w razie problemów pod-

czas pobytu dzieci. 

 

Co najmniej jeden dzień dzieci polskie i ukraińskie spędzają 

wspólnie w szkole, w praktyce są to na ogół 2-3 dni. 
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Jest to forma wypoczynku dla dzieci, które już w pewnym 

stopniu poradziły sobie z traumą, potrzebują jednak ciągle 

wsparcia. Jest to również szansa do wzajemnego poznania 

się młodzieży z Polski i Ukrainy. 

Będzie to trzeci taki projekt organizowany przez KIK. W tym 

roku naszym partnerem również będzie Szkoła św. Teresy  

w Podkowie Leśnej.  

Tegoroczne kolonie odbędą się w Podkowie Leśnej  

w dniach 28 września-6 października oraz w Małem Cichem 

w dniach 1-10 października, 20-29 października i 15-24 

listopada. 

Projekt jest finansowany w ramach projektu „Kolonie ro-

dzinne i terapeutyczne dla dzieci – ofiar działań wojennych 

 i konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy” przez Depar-

tament Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Mi-

nistrów. 

Katarzyna Materkowska, 

Marek Kielanowski 

 

Wyprawa kresowa - Wołyń 2019 

W tym roku w ramach corocznych kresowych wypraw klu-

bowych nasze kroki skierowaliśmy w rejony rzadziej odwie-

dzane przez turystów, ale jednocześnie jakże ważne 

dla naszej historii. Tym miejscem był Wołyń – przepiękne 

rejony dawnej Rzeczypospolitej, tak boleśnie dotknięte 

w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Odwiedzaliśmy 

zarówno miejsca uświęcone krwią ofiar ukraińskiego ludo-

bójstwa, jak i liczne artefakty architektury i kultury narodów 

niegdyś zamieszkujących te tereny. Podczas wspólnych 

rozmów i wykładów zastanawialiśmy się, dlaczego w społe-

czeństwach, które przez setki lat żyły we względnej symbio-

zie, doszło do tak niespotykanych w dziejach zbrodni. 

Czy dziś możemy być pewni, że świadomi tej strasznej spu-

ścizny potrafimy nie dopuścić, aby to kiedykolwiek się po-

wtórzyło? 

Przyjęło się, że cały Wołyń leży poza obecnymi granicami 

Polski, a jednak jego mała część – okolice Hrubieszowa – 

nadal pozostają w Rzeczypospolitej.  

Pierwszym miejscem jakie odwiedziliśmy w czasie naszej 

podróży była mała miejscowość Uściług (miasteczko poło-

żone przy ujściu rzeki Ług do Bugu), gdzie zwiedziliśmy 

małe muzeum Igora Strawińskiego. Muzeum zostało zor-

ganizowane w zachowanym dworku należącym do żony 

tego wielkiego rosyjskiego kompozytora. Mieszkali tam 

w latach 1905-1910. Tuz przed śmiercią w 1971 roku Stra-

wiński odwiedził Związek Sowiecki, ale komunistyczne wła-

dze zabroniły mu wizyty w jego domu rodzinnym.  

Stamtąd przejechaliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego, 

miasta założonego przez Księcia Włodzimierza Wołyńskie-

go i od 988 roku będącego historyczną stolicą Wołynia. 

Wieczorem dojechaliśmy do Łucka, który stał się na dwa 

dni naszą bazą wypadową na dalsze zwiedzanie. W samym 

Łucku zwiedziliśmy XIV-wieczny zamek litewskiego Księcia 

Lubarta, który wielokrotnie przebudowywany i rekonstruo-

wany przetrwał do naszych czasów w całkiem niezłym sta-

nie. Dużym przeżyciem było zwiedzanie muzeum Ikony 

Wołyńskiej, gdzie w ośmiu salach zaprezentowanych jest 

ponad sto ikon z różnych okresów, łącznie ze słynnym wi-

zerunkiem Matki Boskiej Chełmskiej uznawanym za najstar-

szą ikonę na Wołyniu. Zgodnie z tradycją została ona 

napisana przez ewangelistę Łukasza na płótnie, naklejonym 

na trzech deskach cyprysowych. Ikonę, podobnie jak wiele 

innych, w X wieku Grecy przekazali jako dar księciu ruskie-

mu Włodzimierzowi po przyjęciu przez niego chrztu i po-

ślubieniu cesarzówny Anny. 

W piątek wyruszyliśmy do naszej drugiej bazy, którą było 

miasto najdalej w wysunięte na wschód w czasach II Rze-

czypospolitej, czyli Równe. Po drodze zatrzymaliśmy się 

w Ołyce, gdzie znajduje się zdewastowany pałac Radziwi-

łów oraz kolegiata, w której trwają prace renowacyjne 

z udziałem polskich konserwatorów. Projekt finansowany 

jest przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Następny postój to zamek w Klewaniu i równie 

zdewastowany zamek Czartoryskich. Przed wojną zamek 

odrestaurowano po wojennych zniszczeniach i mieściła się 

w nim szkoła. Od czasów władzy sowieckiej nie był wyko-

rzystywany i spokojnie niszczeje do dziś. Po południu doje-

chaliśmy do miejsca gdzie kiedyś znajdowała się słynna 

Dolina Janowa. Wzorcowe osiedle dla pracowników kamie-

niołomów bazaltowych. Piękne domki, świetlice, kluby, 

kino, sklepy, kaplica. Wszystko runęło w ten tragiczny Wiel-

ki Piątek 23 kwietnia 1943 roku, kiedy Ukraińcy z zimną 

krwią zamordowali prawie wszystkich mieszkańców, w tym 

kobiety i dzieci (ponad 600 osób), a drewniane domy puści-

li z dymem. 

 

 
Tak wyglądała Janowa Dolina przed tragedią z kwietnia 

1943 r. Osiedle domów dla pracowników kamieniołomów 

bazaltu 

Dziś nie ma śladu po Dolinie Janowej, miejsce nazywa się 

Bazaltowe, ale o tragedii sprzed lat przypomina polski po-

mnik z krzyżem. W chwili zadumy modliliśmy się za wszyst-

kich pomordowanych na tych ziemiach rodaków.  
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Pomnik ponad 600 zamordowanych przez Ukraińców Pola-

ków w Janowej Dolinie 

Wracając już do Równego w jednym z wyrobisk bazalto-

wych odkryliśmy miejscowe kąpielisko. Wielu z nas nie od-

mówiło sobie zanurzenia w błękitnej wodzie 

kamieniołomów. Było cudownie! 

 

Po upalnym dniu kąpiel w wyrobisku kamieniołomu. Oczy-

wiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 

W sobotę zwiedziliśmy Dubno i Ostróg z całkiem nieźle 

zachowanymi zamkami oraz XIX-wieczną twierdzę w Tara-

kanowie, o której piszący tę relację niewiele może opowie-

dzieć, gdyż wraz z jedną z uczestniczek w tym czasie 

zwiedzali… dubieński oddział ortopedyczny. Dość poważny 

uraz ręki nie przeszkodził jednak naszej koleżance w szyb-

kim dołączeniu do grupy. Na koniec dnia w ostrogskiej 

kolegiacie miejscowy ksiądz specjalnie dla naszej grupy 

odprawił Mszę świętą w liturgii niedzielnej i oczywiście 

po polsku.  

 

Ginące w zieleni pozostałości twierdzy w Tarakanowie 

Niedziela to jeszcze pół dnia indywidualnych spacerów po 

Równym i wyjazd do Warszawy, gdzie dotarliśmy późnym 

wieczorem.  

W czasie dość długich przejazdów tradycyjnie umilaliśmy 

sobie czas wykładami o sztuce, o historii, geologii. Taka to 

była swoista klubowa Akademia.  

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 

za wspaniałą atmosferę i wyrozumiałość w chwilach dla nas 

trudnych.  

Wszystkich, którzy byli z nami i tych, którzy nie byli, a chcie-

liby więcej dowiedzieć się o naszej kresowej wyprawie, 

zapraszamy do siedziby Klubu 16 października o godzi-

nie 18.30 na wieczór slajdów i wspomnień.  

Barbara i Marek Kielanowscy 

  

Spływ Dniestrem 

Grupa członków naszej Sekcji już po raz drugi wybrała się 

na kajakowy spływ Dniestrem. W tym roku dołączyły do nas 

nasze przyjaciółki z Wileńszczyzny - Alina i Augustyna. 

Można powiedzieć, że znów Litwa z Koroną na Rusi się 

spotkały. Tylko tym razem całkiem pokojowo. I w tym 

i w ubiegłym roku w ciągu 5 dni przepłynęliśmy ponad 

170 km i możemy powiedzieć, że dość dobrze poznaliśmy 

tę piękną rzekę na odcinku od Halicza do Okopów Świętej 

Trójcy i ujścia Zbrucza. Rzeka jest bezpieczna, przyjazna, 

ciepła, w miarę czysta (nie mieliśmy obaw przed codzienną 

kąpielą), ludzie życzliwi, przyroda praktycznie nienaruszona.  

O lokalnych cenach żywności lepiej nawet nie wspominać. 

Mało jest miejsc, gdzie tak tanio można spokojnie przeżyć.  

 

 

Uczestnicy spływu na mecie w Zaleszczykach. Od lewej: 

Marek, Andrzej, Kasia, Augustyna z Aliną, dwie Basia, Moni-

ka i Maciek 

Po spływie część z nas pojechała jeszcze na krótki objazd 

Podola. Odwiedziliśmy Kamieniec Podolski, Chocim, Czer-

niowce, Zaleszczyki, Trembowlę, Skałę Podolską, Ławrę 

Poczajowską i oczywiście spędziliśmy dwa dni we Lwowie.  

Z dojazdem i zwiedzaniem cała wyprawa zajęła nam 12 dni.  
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Bezkresne i spokojne wody Dniestru 

Zdecydowanie zachęcamy do organizowania spływów 

Dniestrem i indywidualnego podróżowania po tych tere-

nach. Na prawdę jest tam co oglądać, a warunki są sprzyja-

jące, choć drogi niewątpliwie różnią się od naszych 

standardów. Zainteresowanym chętnie opowiemy więcej  

i podpowiemy jak dojechać, co zwiedzić i gdzie wypożyczyć 

kajaki. 

Barbara i Marek Kielanowscy 

 

17 sierpnia gościliśmy w Warszawie zaprzyjaźnioną mło-

dzież z zespołu Randeo Anima. Młodzi Polacy z Litwy,  

w czasie swojej pielgrzymki do Krakowa i w Tatry, zatrzyma-

li się na jeden dzień w stolicy. Na prośbę młodzieży zorga-

nizowaliśmy dla nich zwiedzanie Zamku Królewskiego  

z oprowadzaniem przez przewodników.  Bardzo cieszymy 

się z każdego spotkania z tymi młodymi  utalentowanymi 

ludźmi. 

Serdecznie dziękujemy Państwu Joannie i Bohdanowi Kurel-

lom za opiekę nad grupą! 

 

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 

Akcja letnia 2019 zakończona sukcesem! 

Z radością ogłaszamy, że KIK-owski Klub Żeglarski „San-

ta Maria” szczęśliwie dotarł do portu i ogłosił, że akcja 

letnia 2019 zakończyła się sukcesem!  

 

Za nami 10 obozów! 

220 uczestników, 57 kadry, 35 aktywnych członków… 

tyle nas w tym sezonie było! Istne szaleństwo! 

Czasem było ciężko i intensywnie, ale w zdecydowanej 

większości było mnóstwo pozytywnej energii i radości. 

Dzięki współpracy ze inicjatywą „Chlebem i Solą” i Sek-

cją Wschodnioeuropejską KIK zabraliśmy na nasze obozy  

pięcioro młodych uchodźców - dzieci z Ukrainy, Czecze-

nii i Egiptu oraz czworo Polaków mieszkających na Li-

twie. Po raz pierwszy w historii zorganizowaliśmy obóz 

omegami w Szwecji. Oj działo się…  

A wszystko dzięki Kadrze i aktywnym Członkom! To Wy 

wciągacie dzieciaki w tak piękną żeglarską przygodę. 

Dziękujemy Wam za czas i serducho, jakie w to wszystko 

wkładacie! Jesteście wielcy! Rozpiera nas radość, że tak 

fajną ekipę ludzi mamy przy sobie. 

Dziękujemy każdemu z Was!  

Kadrze: 

1) Pierwszych Halsów 1: Tusia Kalwarczyk, Dorota Potę-

pa, Lula Chankowska, Zuzia Sternicka, Nena Deskur, 

Marcin Pruszczyk, Władysław Pogłód. 

2) Pierwszych Halsów 2: Jadzia Zdziarska, Emilia Mań-

czak, Marysia Rzepka, Szymon Gołąb, Gustaw Ignut, 

Stanisław Zakrzewski. 

3) Pierwszych Halsów 3: Wojtek Mróz, Basia Olszewska, 

Janina Wędrychowska, Jerzy Traczyński, Jakub Feleszko, 

Ernest Małkiewicz. 

4) Rejsu Młodszego 1: Mikołaj Grzeszczuk, Julia Alexan-

drowicz, Zosia Andrzejewska, Bogdan Białek, Piotr Ja-

strzębski. 

5) Rejsu Młodszego 2: Jan Mróz, Tereska Radoszewska-

Zakościelna, Ernest Studziński, Małgosia Ekielska, Marta 

Luft. 

6) Rejsu Młodszego 3: Tymek Haman, Zuza Nowalska, 

Ania Więcław, Kasia Więcław, Mateusz Kruk, Stefan Ro-

man. 

7) Rejsu Starszego 1: Michał Grzejdziak, Kasia Budzyń-

ska, Krzyś Małachowski, Zachary Milonas, Kuba Włodar-

ski. 

8) Rejsu Starszego 2: Marcin Lewandowski, Kasia Wię-

cław, Bolek Muzalewski, Dominik Telakowiec, Andrzej 

Borkowski, Marcin Pruszczyk, Dominik Jaraczewski, Jerzy 

Jaraczewski, Jan Mróz, Władysław Pogłód. 

9) Rejsu w Szwecji 1: Piotr Bogucki, Adam Skaczkowski, 

Zosia Rey, Jerzy Jaraczewski. 

10) Rejsu w Szwecji 2: Adam Skaczkowski, Tusia Kalwar-

czyk, Mikołaj Grzeszczuk, Robert Rey. 
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Oraz członkom, którzy wsparli nas w organizacji około 

obozowej. W szczególności pragniemy podziękować: 

– Kasi Materkowskiej za ogrom pracy przy sprawach 

formalnych, organizację akcji letniej oraz napisanie  

i koordynację wniosku o dotację; 

– Krzyśkowi Sawickiemu i Magdzie Marzec za pomoc 

przy prowadzeniu finansów; 

– Karolinie Bieleckiej-Komosie za pomoc i dobrą radę  

w sprawach formalnych oraz napisanie i koordynację 

wniosku o dotację; 

– Piotrkowi Boguckiemu i Zosi Rey za przygotowanie 

rejsu w Szkierach i poprowadzenie dekwaterki; 

– Gustawowi Ignutowi i Jankowi Wołowskiemu za po-

moc przy remontach i dekwaterce; 

– Dominikowi Gubrynowiczowi za pomoc przy stworze-

niu strony; 

– Jerzemu Jaraczewskiemu za pomoc przy Szkierach  

i starszym rejsie; 

– Marcinowi Pruszczykowi za pilnowanie obozu  

we Wdzydzach i pomoc przy poprowadzeniu starszego 

rejsu; 

– Krzysztof Dąbrowskiemu za przywiezienie siln ika na 

rejs spływowy; 

– Marcie Luft za pomoc w Wolicy, podjeździe;  

– Mateuszowi Andrzejewskiemu i Oli Wysockiej za po-

moc w podjeździe, wyciągnięciu omegi i zwrocie czarte-

rowanej łódki; 

– Dorocie Potępie i Zuzi Sternickiej za zorgan izowanie 

koszulek na obozy i działania związane z akcją Zgarnij 

Ciucha; 

– Marcie Jankowskiej za przygotowanie czarterowanej 

łódki do oddania; 

– Olkowi Kipieli, Irkowi Pogłódowi za pomoc w podjeź-

dzie; 

– Basi Skaczkowskiej za ogarnięcie zakupów na oba tur-

nusy szkierów; 

– Jankowi Skaczkowskiemu za remonty łódek i pomoc 

przy podjeździe; 

– Michałowi Morawskiemu za prowadzenie prac remon-

towych; 

– Stefanowi Pogłódowi za pomoc przy transporcie kadr 

na rejs starszy; 

– Tymkowi Hamanowi, Ignacemu Kraciukowi, Robertowi 

Reyowi za remonty łódek, pomoc przy podjeździe i peł-

ną gotowość do działania; 

- Andrzejowi Borkowskiemu za pomoc przy podjeździe 

oraz pomoc przy poprowadzeniu starszego rejsu;  

- Natalii Kur i Marysi Złonkiewicz za współorganizację 

wakacji dla pięciorga uchodźców, przygotowanie kadry  

i bycie niesamowitym wsparciem podczas obozu. 

 

Dziękujemy! 

Zarząd Santa Marii 

ZWARIOWANY EKUMENISTA 

Wakacje  minęły, wracają comiesięczne nabożeństwa eku-

meniczne w stołecznych Kościołach ewangelickich.   

W poniedziałek  7 października  spotykamy się w świątyni  

luterańskiej  przy pl. Zbawiciela, jak zawsze o godz. 18.00. 

Alleluja! 

Jan Turnau 

 

SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA 

Zapowiadana w czerwcowym Informatorze podróż studyj-

na, organizowana przez naszą Sekcję z okazji  Rocznicy 

Mszy Pojednania w Krzyżowej, nie może się odbyć  w ter-

minie listopadowym z powodu braku miejsc (remont jed-

nego skrzydła hotelu). 

Wszystkie osoby zainteresowane poinformujemy o możli-

wym terminie wiosennym.    

Anna Grzegorczyk 

 

MAGAZYN KONTAKT 

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Magazynu 

Kontakt zatytułowanego „Kryzys wyobraźni”. 

 
Stawiamy w nim diagnozę: nie jesteśmy już w stanie wyob-

razić sobie lepszego świata. Nawet w kulturze popularnej 

więcej jest dystopii niż wizji lepszego jutra. Tymczasem bez 

nadziei i bez wyobraźni nie poradzimy sobie z globalnymi 
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nierównościami, katastrofą klimatyczną i szeregiem innych 

zagrożeń. Nie wystarczy krytykować tego, co złe. Trzeba 

jeszcze dostrzegać dobro – również takie, które na razie nie 

istnieje. 

 

Do nowej rzeczywistości prowadzić mogą różne drogi. Jaką 

rolę w ich wytyczaniu mogłyby odegrać nauki społeczne,  

a jaką chrześcijaństwo, w którym nadzieja stanowi jedną  

z podstawowych cnót? Wreszcie – jak szukać lepszego 

świata w popkulturze?  

 

Między innymi te wątki poruszyliśmy w najnowszym nume-

rze Kontaktu. Zapraszamy do lektury, a także na dysku-

sję pt. „Kryzys wyobraźni. Czy kultura uratuje świat?”, 

która odbędzie się 28 października o godzinie 19.00  

w Faktycznym Domu Kultury przy ul. Gałczyńskiego 12. 

Porozmawiamy o tym, jak możemy opisać lepszy świat  

i kto mógłby to zrobić. Spotkanie poprowadzi Filip 

Springer.  

 

Serdecznie zapraszamy! 

Redakcja Magazynu Kontakt 

 

 

MAM POMYSŁ 2019/2020 

Ruszył konkurs Mam Pomysł 2019/2020. 

Zapraszamy klubową młodzież w 7 i 8 klasie szkoły pod-

stawowej, gimnazjalistów i licealistów do udziału w pro-

gramie. Konkurs pozwala Wam zaangażować się  

w wolontariat na Waszych zasadach – to wy zgłaszacie się 

ze swoimi projektami. My wspieramy Was na każdym 

etapie. Szukajcie inspiracji w swoich talentach, pasjach  

i marzeniach. Zastanówcie się, jak możecie je wykorzystać  

i  wypełnijcie formularz zgłoszeniowy. Możecie zrobić coś 

niezależnego i własnego, a następnie podzielić się tym  

z innymi. Zapraszajcie swoich znajomych i zróbcie coś nie-

zwykłego. Wyjdźcie poza szkołę i zrealizujcie własny projekt 

z pasją.  

Zapraszamy do zgłaszania się. Czekamy na Wasze pomysły. 

Szukajcie inspiracji. Projekty składajcie na formularzu zgło-

szeniowym, a jego niepodpisaną wersję wyślijcie mailem na 

adres mampomysl@kik.waw.pl. Zachęcamy do przeczytania 

regulaminu. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się 

na stronie konkursu. W Klubie znajdziecie także ulotki.  

Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku: 

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

https://www.facebook.com/mampomysl 

Jerzy Biderman 

 
 

 

SŁOWA DO PARY 

Zaprzyjaźniona z Klubem wspólnota Małżeńskie Drogi ser-

decznie zaprasza na Seminarium dla młodych małżeństw 

„Słowa do Pary”. Celem Seminarium jest umocnienie mło-

dych małżonków w ich powołaniu. Na spotkaniach będą 

poruszane tematy związane z budowaniem więzi, dialo-

giem, bliskością, tworzeniem rodziny, relacjami ze sobą 

i światem. Każde spotkanie będzie składać się 

z wprowadzenia w temat prowadzonego przez do-

świadczone małżeństwo oraz księdza, indywidualnej 

refleksji, dialogu małżonków i modlitwy, a także wymia-

ny myśli na forum przy kawie. Seminarium jest doskonałą 

okazją do wzmocnienia swego małżeństwa! 

 

Gdzie i kiedy? 

W każdą trzecią sobotę miesiąca na terenie klasztoru Do-

minikanów na Starym Mieście przy ul. Freta 10 w godz. 10-

13. Nowy cykl naszych seminaryjnych spotkań rozpocznie-

my 19 października.  

Zapisy mailowe: seminarium.mlodemalzenstwa@gmail.com 

Seminarium jest przeznaczone dla małżeństw (zaprasza-

my na spotkania razem). 

Jacek Przeciszewski 

 

 

KLUB „TYGODNIKA POWSZECHNEGO”  

W WARSZAWIE 

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie zaprasza na 

spotkanie „Poezja i sztuka jako miejsce teologiczne”  

z o. Wacławem Oszajcą SJ, jezuitą, teologiem, poetą, 

dziennikarzem, publicystą, wieloletnim felietonistą działu 

wiara w „Tygodniku Powszechnym”. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 października godz. 

18:00, w siedzibie KIK. 
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NOWA BAZA CZŁONKÓW KIK 

Drodzy Członkowie, 

W tym roku uruchomiliśmy nową bazę Członków KIK. Jest 

to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ nowa baza znacznie 

ułatwi podstawową komunikację pomiędzy Klubem  

a Członkami w kwestiach formalnych – takich jak aktualiza-

cja danych, czy stan składek członkowskich, a w przyszłości 

także innych wpłat, np. darowizn na cele statutowe. 

 O sprawne działanie bazy i bezpieczeństwo danych dba 

firma Yellows, z którą współpracowaliśmy przy jej tworze-

niu. 

Obecnie baza zawiera podstawowe dane kontaktowe 

Członków, a także dane dotyczące płatności składek. 

Przy okazji, bardzo dziękuję Wolontariuszom, którzy wyko-

nując drobiazgową pracę, pomogli nam wprowadzić dane 

do nowej bazy (nie wszystkie dane udało się, tak po prostu, 

przesłać ze starej bazy)! 

Docelowo nowa baza Członków będzie służyła coraz 

to nowym celom – o wszystkich jej funkcjach będziemy 

informować drogą mailową oraz w kolejnych wydaniach 

Informatora KIK. Już niedługo mailem prześlemy informa-

cję, jak samodzielnie zweryfikować swoje dane w bazie 

i zobaczyć historię swoich wpłat z tytułu składek oraz 

upewnić się, jaka obowiązuje wysokość składki (ze względu 

na zróżnicowane statusy członków, wysokości składek 

do zapłacenia różnią się, np. inne składki obowiązują mał-

żonków, a inne gdy małżonek nie jest członkiem). Każdy 

Członek będzie mógł zalogować się i zajrzeć na swoje kon-

to w bazie. 

Część z Państwa otrzymała już wiadomość mailową z adre-

su czlonkowie.kik@kik.waw.pl. Była to prośba o aktualizację 

danych członkowskich lub o uregulowanie płatności skład-

kowej (ci z Państwa, którzy jeszcze nie otrzymali maila, mo-

gą się go spodziewać w najbliższych tygodniach).  

Jeżeli nie otrzymali Państwo maila z bazy, lub chcą Państwo 

zmienić adres mailowy, na który mamy przesyłać kore-

spondencję, prosimy o informację na adres kik@kik.waw.pl. 

 

Krzysztof Sawicki 

Skarbnik 

  

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

Drodzy Członkowie, 

Składki są bardzo ważną częścią naszego wspólnego klu-

bowego budżetu. Liczymy na nie i potrzebujemy ich 

na podstawowe wydatki.  

Dlatego dziękuję wszystkim, którzy opłacili już składki 

członkowskie na ten rok! Dziękuję tym, którzy uporali się 

także z zaległościami - wiem, że nie zawsze jest to łatwe - 

tym bardziej dziękuję!  

Bardzo proszę o opłacenie składek tych spośród nas, którzy 

jeszcze tego nie zrobili! Obecnie składka roczna za rok 

bieżący, jak i każdy zaległy, wynosi 120 zł dla Członków 

uczestników, 130 zł dla Członków zwyczajnych. W przypad-

ku korzystania z „Ulgi 50%” składki wynoszą 60 zł 

dla Członków uczestników (czyli, np. razem dla małżonków 

120 zł) oraz dla Członków zwyczajnych 70 zł (czyli 60 zł 

oraz dodatkowe 10 zł). Zasady dotyczące wysokości skła-

dek w Klubie są zamieszczone pod adresem: 

http://www.kik.waw.pl/kik/#czlonkostwo.  

W razie wątpliwości lub potrzeby wyjaśnienia zachęcam 

do kontaktu ze mną lub Magdą Marzec – księgową Klubu. 

 

Krzysztof Sawicki 

Skarbnik 

 

STO POCIECH 

 

Od kiedy jesteśmy na Freta sąsiadujemy z Fundacją Sto 

Pociech. Fundacja ta wbrew pozorom nie zajmuje się tylko 

pracą z małymi dziećmi, ale prowadzi też warsztaty i grupy 

dla rodziców. Pomyśleliśmy, że to ciekawa oferta i dlatego 

dokładamy do naszego Informatora ulotkę dotycząca ich 

działalności. 

Czy wiecie skąd wzięła się nazwa Fundacji? Inspiracją był 

wiersz Wisławy Szymborskiej z 1967 roku. 

Wisława Szymborska, Sto pociech 

Zachciało mu się szczęścia, 

zachciało mu się prawdy, 

zachciało mu się wieczności, 

patrzcie go! 

Ledwie rozróżnił sen od jawy, 

ledwie domyślił się, że on to on, 

ledwie wystrugał ręką z płetwy rodem 

krzesiwo i rakietę, 

łatwy do utopienia w łyżce oceanu, 

za mało nawet śmieszny, żeby pustkę śmieszyć, 

oczami tylko widzi, 

uszami tylko słyszy, 

rekordem jego mowy jest tryb warunkowy, 

rozumem gani rozum, 

słowem: prawie nikt, 

ale wolność mu w głowie, wszechwiedza i byt 

poza niemądrym mięsem, 

patrzcie go! 

mailto:czlonkowie.kik@kik.waw.pl
mailto:kik@kik.waw.pl
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Bo przecież chyba jest, 

naprawdę się wydarzył 

pod jedną z gwiazd prowincjonalnych. 

Na swój sposób żywotny i wcale ruchliwy. 

Jak na marnego wyrodka kryształu - 

dość poważnie zdziwiony. 

Jak na trudne dzieciństwo w koniecznościach stada - 

nieźle już poszczególny. 

Patrzcie go! 

Tylko tak dalej, dalej choć przez chwilę, 

bodaj przez mgnienie galaktyki małej! 

Niechby się wreszcie z grubsza okazało, 

czym będzie, skoro jest. 

A jest - zawzięty. 

Zawzięty, trzeba przyznać, bardzo. 

Z tym kółkiem w nosie, w tej todze, w tym swetrze. 

Sto pociech, bądź co bądź. 

Niebożę. 

Istny człowiek. 

 

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA 

FRANCUSKIEGO INSTYTUTU  

ZARZĄDZANIA 
 

W zaprzyjaźnionym z nami Francuskim Instytucie Zarządza-

nia, którego zajęcia odbywają się od lat w naszej siedzibie, 

11 października rozpocznie się  IV edycja Akademii Przy-

wództwa. Program obejmuje 8 comiesięcznych jednodnio-

wych spotkań z ekspertami-praktykami z obszaru 

przywództwa i zarządzania. Akademia to szerokie i odświe-

żające spojrzenie na rozwój umiejętności przywódczych  

i menedżerskich, partnerska wymiana doświadczeń  

oraz intelektualne „spa” w atmosferze życzliwości i wzajem-

nej troski o rozwój. W nowej edycji programu zajęcia po-

prowadzą m.in: Dariusz Duma, Stefan Batory, Jacek 

Santorski, Piotr Dubno, Gaweł Boguta, o. Stach Nowak, 

Tommy Zee. 

Więcej informacji na stronie Francuskiego Instytutu Zarzą-

dzania - www.mba.edu.pl 

Na hasło KIK 10% zniżki. 

 

KIKPIKNIK  

PODZIĘKOWANIA 

Drodzy, 

Ponieważ przed wakacjami nie było okazji chcielibyśmy 

podsumować tegoroczny KIKpiknik. Działo się na nim dużo! 

Po pierwsze, Piknik odbywał się 9 czerwca w Święto Zesła-

nia Ducha Świętego (pięknym zbiegiem okoliczności na 

polanie Pociecha, w Puszczy Kampinoskiej). Otworzyła go 

Msza święta celebrowana przez ks. Andrzeja Gałkę, uświet-

niona śpiewem scholi pod batutą Jerzego Traczyńskiego. 

  
W modlitwie powszechnej, przygotowanej przez grupę 

Filiosów, pamiętaliśmy o tych, którzy nie mogli do nas do-

łączyć, ale także o 25. rocznicy przyjęcia obowiązków dusz-

pasterza KIK przez ks. Andrzeja. Z tej okazji, na zakończenie 

Mszy, ks. Andrzej otrzymał malowany krzyż stworzony 

przez Dorotę Łoskot-Cichocką, a odwdzięczył się wszystkim 

serią wspaniałych wspomnień z czasów, gdy był wikariu-

szem w swojej pierwszej parafii w pobliskim Izabelinie. 

W czasie Mszy zbieraliśmy pieniądze na leczenie Wandy 

Wajdy i rehabilitację Scholi, jej adoptowanej niewidomej  

i niedosłyszącej córki. Zebraliśmy ponad 3 tys. zł. Serdecz-

nie dziękujemy za hojność! 

 

Bezpośrednio po Mszy wszyscy obecni wzięli udział w tra-

dycyjnym wspólnym zdjęciu piknikowym. Tym razem jed-

nak zdjęcie po raz pierwszy było robione z drona 

(dziękujemy za jego udostępnienie i fachową licencjono-

waną obsługę Jankowi Morawskiemu), po drugie nawiązu-

jąc do święta Ducha Świętego ustawiliśmy się wszyscy  

http://www.mba.edu.pl/
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w kształt gołębicy. Sam kształt został zaprojektowany przez 

Janka Kuczę-Kuczyńskiego, a ustawiony z pomocą Józka 

Wali. W tym momencie było już wiadomo, że frekwencja 

na KIKpikniku dwukrotnie przerosła najśmielsze oczekiwa-

nia: było nas wszystkich ponad 500 osób!  

Po wspólnym zdjęciu przyszedł czas na bardziej przyziemne 

przyjemności: pyszne jedzenie przywiezione przez grupy SR 

(nad którym czuwała Dżemila Sulkiewicz-Nowicka) i atrak-

cje zorganizowane przez grupy SR. Wielkie podziękowania 

dla grup: Fenicjan, Pigmejów, Hunzów, Filiosów, Amorytów, 

Achajów i Enfinidów za pomysłowość i uatrakcyjnienie pik-

niku. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

 

Był też czas na wspólne tańce, poprowadzone przez Annę 

Abramowicz, które chociaż odbywały się w pełnym słońcu, 

to zebrały spore grono wytrwałych tancerzy. 

W trakcie zabaw trwało głosowanie na najciekawszą atrak-

cję. Zgodnie z zasadami zwycięska grupa miała otrzymać 

zbierane podczas pikniku pieniądze na wybrany przez sie-

bie charytatywny cel. Ostatecznie wygrała atrakcja Hunzów: 

interaktywna makieta Kampinosu oraz „żywy” łoś. Hunzo-

wie postanowili przeznaczyć zebrane pieniądze (2244,49 zł  

i 10 rubli) na akcję Zranieni w Kościele oraz Zakład Ociem-

niałych w Laskach. Jako organizatorzy chcielibyśmy wyróż-

nić i pogratulować Annie i Karolowi Żakowiczom 

za niezwykle pomysłową atrakcję jaką była Świątynia Ducha 

Świętego: instalacja, która korzystając ze środków arty-

stycznych i sensorycznych opowiadała o Trzeciej Osobie 

Trójcy i zachęcała do lektury Pisma Świętego. Niesamowity 

pomysł! 

 

Inne cele, które chciały wspierać grupy przygotowujące 

atrakcje to: 

- Zranieni w Kościele 

- Rodziny Aleppo 

- Wspólnota Sant’Egidio 

Zachęcamy wszystkich do wspierania tych celów także 

po Pikniku i niezależnie od niego!!! 

 

Nad sprawnym przebiegiem KIKpikniku panował swym 

głosem Andrzej Szeptycki, dzięki któremu każdy wiedział 

czego i gdzie może się spodziewać. 

Mamy ogromną nadzieję, że tak frekwencja i jak i włączenie 

się tak wielu osób w przygotowania, będą w następnych 

latach inspiracją dla kolejnych ekip organizujących KIKpik-

nik!  

 

Autorem dokumentacji fotograficznej KIKpikniku jest  

Bohdan Wędrychowski. Dziękujemy! 

 

Do zobaczenia na pikniku w przyszłym roku! 

Małgosia Mańczak, Ewa Haman, Jadzia Zdziarska,  

Janek Kiljański, Janek Murawski,  

Uli Schwendimann, Dominik Struss,  

 

Autorem zdjęcia „gołębicy” na stronie 18 jest Jan Morawski. 
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