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Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele!
b

Na nadchodzące wakacje i obozy wakacyjnej naszej KIK-owskiej młodzieży; na zbliżające się dni
wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich;
które będą kolejnym sprawdzianem myślenia według wartości dobra wspólnego; na zbliżającą się
podwójną beatyfikację Matki Elżbiety Róży Czackiej i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego,
która już we wrześniu; a także na kolejne wyzwania, stojące przed nami we wspólnocie Klubu Inteligencji Katolickiej – chcę zostawić nam wszystkich
słowa nowych błogosławionych:
"Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte
na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w
ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości. A narodowi potrzeba wielkości. Nie myślcie, że naród
może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi bez wyrazu, którzy żyją byle jak, aby przeżyć,
aby jakoś się odkuć, aby wykręcić się tanim kosztem; dzisiaj na uczelni profesorowi, a jutro na
urzędzie czy stanowisku podjętym obowiązkom.
Łatwizna życiowa jest największym wrogiem
współczesnej Polski. Nie tylko niekompetencje, ale
i nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zadania, nawet dobrze uposażonych, może doprowadzić do straszliwej
katastrofy naszej ojczyzny" (Stefan Wyszyński).
„Podstawą każdego życia uczciwego, szlachetnego, a tym bardziej pobożnego, musi być prawda.
Tam, gdzie prawda jest, jest i pokora” (Elżbieta
Róża Czacka).
Do zobaczenia w październiku.

Jakub Kiersnowski

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Członkowie zwyczajni KIK otrzymają zawiadomienia pocztą
Niedziela, 20 czerwca, siedziba KIK.

DWIE DROGI JEDNEGO KOŚCIOŁA:
SPOTKANIE Z PRYMASEM WYSZYŃSKIM
I MATKĄ CZACKĄ
Prowadzenie: Dawid Gospodarek. Z udziałem s. Alberty FSK,
ks. Andrzeja Gałki i Tomasza Terlikowskiego.
Środa, 9 czerwca, godz. 20:00
Więcej informacji na s. 5.
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Jak zapowiadaliśmy na początku pandemii, działalność Klubu zmienia się, ale nie ustaje. Dzięki zaangażowaniu wielu osób: wychowawców, wolontariuszy, pracowników Klubu, zarządów sekcji wciąż
realizujemy nowe przedsięwzięcia i pomysły. Działają grupy, odbywają się klubowe debaty, funkcjonują zespoły wspierające potrzebujących, rozwijają się inicjatywy takie jak Zranieni w Kościele.
Pandemia odcisnęła swoje piętno na finansach naszego Klubu, podobnie jak dotknęła wiele osób,
firm i instytucji. W wyniku braku możliwości wynajmowania sal w naszej siedzibie, problemów najemców współprowadzonej przez Klub spółki Krakowiaków, wstrzymania wielu konkursów grantowych oraz innych czynników, znacząco zmalały przychody KIK-u, a tym samym ograniczona została
płynność finansowa Klubu. Tymczasem wciąż konieczne są wydatki na: pensje pracowników, działania statutowe, utrzymanie siedziby i wiele innych. Zapewnienie środków na dalsze funkcjonowanie KIK jest dla nas coraz większym wyzwaniem.
Żeby móc dalej funkcjonować KIK potrzebuje Waszej pomocy!
Dziękujemy za wszelkie wsparcie,

Zarząd KIK

WSPIERAM.KIK.WAW.PL
.

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU
adw. Zofia Józefowicz-Paszewska
KLUB CZYNNY
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-17.00
WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji
SEKRETARIAT
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00
KSIĘGOWOŚĆ
WTOREK 13.00-18.00
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA- PIĄTEK 10.00-15.00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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LIST KIK DO RADY STAŁEJ
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Warszawa, 6 maja 2021 r.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Szanowni Księża Arcybiskupi i Biskupi, członkowie Rady
Stałej Konferencji Episkopatu Polski!
Z wielkim smutkiem i zdziwieniem zauważamy, że
w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wydanym po spotkaniu na Jasnej Górze w dniu
3 maja 2021 roku, zupełnie pominięta została osoba
Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki
zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża
i twórczyni Dzieła Lasek, której beatyfikacja decyzją Papieża Franciszka odbędzie się 12 września br. razem
z beatyfikacją Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wspólna beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej
i Prymasa Stefana Wyszyńskiego ma wiele ważnych dla
Kościoła znaczeń. O tych znaczeniach i o bliskości, jaka
łączyła Księdza Prymasa z Matką, mówił w lutym w Archikatedrze Warszawskiej br. ksiądz dr Andrzej Gałka,
rektor kościoła św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie,
Krajowy Duszpasterz Osób Niewidomych i duszpasterz
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Do niniejszego listu załączamy tekst tego wystąpienia.
Nie rozumiemy dlaczego Księża Biskupi podjęli decyzję
o nieuwzględnieniu w podziękowaniach dla papieża
Franciszka i niezauważeniu w opublikowanym komunikacie znaczenia dla naszej Ojczyzny i Kościoła postaci
Matki Elżbiety Róży Czackiej. Nasze zdziwienie i smutek
jest tym większe, że Sługa Boży Prymas Stefan Wyszyński był w początkowym okresie swojego kapłaństwa
duchowym uczniem Matki, a następnie wielkim Jej i całego Dzieła Lasek przyjacielem. To właśnie Prymas Wyszyński 19 maja 1961 roku w trakcie pogrzebu Matki
Czackiej w Laskach powiedział: „Miralilis Deus in sanctis
suis! – Przedziwny jest Bóg w świętych swoich!”, wyrażając tym samym przekonanie o świętości Jej życia. A dalej
podkreślał, że „[…] my kapłani, którym dane było w różnych okresach rozwoju Dzieła przejść przez Laski […]
czerpaliśmy z bogatego ducha naszej Matki i z duchowości tego ubłogosławionego przez Boga miejsca
[…]”[1].

Zdawać by się mogło również, że w związku z trwającą
pandemią koronawirusa, jak również z uwagi na powszechnie dostrzegalny kryzys duszpasterski w naszym
Kościele, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski swoim Komunikatem mogła Matkę Elżbietę Różę Czacką
uczynić w polskim Kościele patronką osób znajdujących
się w trudnych duchowych i zdrowotnych sytuacjach.
O miejscu, jakie w Kościele powinna zajmować Matka
Elżbieta Róża Czacka, pisał już w 1976 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła: „[…] Jak wszystkim znającym Was,
tak i mnie bardzo bliską bowiem jest duchowo Wasza
Matka Założycielka. Zarówno przez swe dzieło opieki
nad niewidomymi przepojone ofiarnym miłosierdziem
Chrystusa jak również przez głęboko chrześcijańskie
ujęcie cierpień ludzkich jako wartości łączących w jedną
rodzinę ludzi cierpiących i zdrowych, duchownych
i świeckich, dzięki świadomej duchowej więzi z krzyżem
Chrystusa, Matka Czacka jest pod tym względem dziś
wzorem nie tylko dla Waszego Zgromadzenia zakonnego i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, ale dla całego duszpasterstwa charytatywnego w parafiach naszej
Ojczyzny. Oby stała się w przyszłości jego u Boga Patronką”[2].
Środowisko ludzi wierzących i poszukujących, członków
Kościoła katolickiego i tych, dla których jest on punktem
odniesienia, zgromadzonych wokół idei stojącej u podstaw Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, uznaje
Dzieło Lasek – którego Matka Elżbieta Róża Czacka była
założycielką – za swoją „duchową ojczyznę“. Dlatego
usilnie prosimy aby w komunikatach o wielkiej uroczystości, jaką będzie wspólna beatyfikacja księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży
Czackiej, którzy mają być dla nas wzorem świętości, znalazło się właściwe miejsce dla tej wspaniałej kobiety,
która swym życiem, pokonując własną ułomność i cierpienie, wprowadziła tyle dobra.

W imieniu
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie,
Jakub Kiersnowski
Prezes KIK
[1] cytaty za: „Niewidoma Matka niewidomych“, s. Radosława Podgórska FSK, Wyd. FIDEI, Warszawa 2020.
[2] z listu ks. kard. Karola Wojtyły do Matki Marii Stefanii, ówczesnej przełożonej generalnej, z okazji 100-lecia
urodzin Matki Czackiej w 1976 roku.
5 maja 2021 roku ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, skierował do wiernych
list pasterski, w którym pisze m.in. o przygotowaniach
do uroczystej beatyfikacji Sługi Bożej Matki Elżbiety
Róży Czackiej. List można przeczytać na stronie Archidiecezji Warszawskiej.
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OŚWIADCZENIE KIK W SPRAWIE
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LUBELSKIEGO
Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Warszawie
w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście
i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości,
w dniu 78. rocznicy wybuchu powstania
w Getcie Warszawskim,
19 kwietnia 2021 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie z niedowierzaniem przyjął słowa Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana
Pawła II, uzasadniające utrzymanie w mocy umorzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie wypowiedzi ks. prof.
Tadeusza Guza*. W szczególności poraża zdanie stwierdzające, że kwestia tzw. mordów rytualnych „stanowi element
nierozstrzygniętej ciągle dyskusji naukowej”.
Wspomniane uzasadnienie jest:


obrazą ofiar antysemityzmu w całej Europie;



obrazą judaizmu i jego zasad religijnych i moralnych;



obrazą Kościoła, jego wysiłków do przezwyciężenia
absurdalnych i raniących ludzi uprzedzeń i stereotypów opartych na kłamstwie;



obrazą Jana Pawła II, który mówił w Yad Vashem,
23 marca 2000 roku, że Kościół „głęboko ubolewa z
powodu nienawiści, prześladowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek
spotkały Żydów ze strony chrześcijan”;



obrazą idei uniwersytetu, która jest zbudowana na
fundamencie szacunku dla argumentacji, dążeniu
do prawdy i przekazywaniu jej kolejnym pokoleniom;



obrazą tradycji KUL-u, którego dawna odwaga w
służbie prawdy budowana była w najtrudniejszych
latach opresji komunistycznej;



obrazą dla Polski, państwa konstytucyjnie budowanego na podstawie uniwersalnych wartości prawdy,
sprawiedliwości, dobra i piękna.

W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości, w 78. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim czujemy –
pochodzącą z serca, z rozumu i z sumienia – potrzebę najgłębszego sprzeciwu wobec poglądów wyrażonych

w oficjalnym dokumencie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, stawiających je wśród takich publikacji jak Protokoły Mędrców Syjonu spreparowane przez
carską Ochranę.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

PO ZEBRANIACH ZARZĄDU KIK
Od ostatniego - kwietniowego - wydania Informatora Klubowego odbyły się już 3 zebrania Zarządu (13 i 28 kwietnia
oraz 19 maja). Od początku kwietnia członkowie Zarządu
działają w tematycznych, roboczych zespołach. Sporo uwagi poświęcono omówieniu tego sposobu działania i sugestiom usprawniania go.
Podczas zebrań - wciąż jeszcze odbywających się poprzez
komunikatory internetowe - Zarząd skupił się na pracy nad
bieżącymi sprawami Klubu. Po dłuższej dyskusji udało się
zamknąć listę pytań do ankiety wśród członków KIK. Ankieta została przeprowadzona za pośrednictwem internetu
między 17 a 30 maja i wzięło w niej udział ponad 420 osób
z grona członków i sympatyków KIK.
Istotnym tematem prac Zarządu było Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które zaplanowane jest na 20
czerwca. Omawiano różne techniczne warianty organizacji
Walnego Zebrania i zakres spraw do omówienia w jego
trakcie.
Zarząd KIK z uwagą przygląda się wyzwaniu jakim dla Klubu
Żeglarskiego Santa Maria jest konieczność zawieszenia
działalności w ośrodku w Wolicy nad Zalewem Zegrzyńskim. Zarząd Klubu wspiera Santa Marię w analizie możliwości pozyskania nowego miejsca służącego realizacji
działalności wychowawczej i żeglarskiej.
19 kwietnia 2021 Zarząd Klubu wydał oświadczenie odnoszące się do decyzji Komisji Dyscyplinarnej KUL w sprawie
wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza na temat tzw. “mordów rytualnych”.
6 maja 2021 Zarząd Klubu skierował do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski list z prośbą o niepomijanie osoby
Matki Róży Czackiej w komunikatach o wspólnej beatyfikacji Założycielki Dzieła Lasek i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jan Murawski, sekretarz KIK

INFORMACJA OD SKARBNIKA KIK
Drodzy Członkowie Klubu,
Dziękuję za wszystkie wpłaty!
Klub potrzebuje stałego wsparcia ze strony Członków, dla-
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tego bardzo ważne jest bieżące opłacanie składek. Bardzo
doceniamy również każdą wpłatę darowizny na rzecz Klubu.
Do końca maja otrzymaliśmy kwotę około 39 000 zł z tytułu
bieżących składek (stanowi około 30% oczekiwanych
wpłat). Drugie tyle to spłata zaległości! Dziękuję!

- poprzez system Pagaspot: każdy z Członków Klubu
otrzymał zaproszenie od Pagaspot do korzystania z powiadomień w zakresie składek członkowskich – w razie potrzeby można się kontaktować z Pagaspotowym opiekunem
Klubowych
składek
–
Jankiem
Szypulskim
jan.szypulski@pagaspot.com;
- poprzez telefon lub mail do Sekretariatu Klubu: tel.
22 8273939, kik@kik.waw.pl;
- poprzez adres czlonkowie.kik@kik.waw.pl - można tam
zadać pytanie oraz zgłosić wniosek o dostęp do swojego
konta członkowskiego.
Zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną - w sprawie składek, darowizn, płatności oraz jakichkolwiek innych
kwestii: krzysztof.sawicki@kik.waw.pl (skarbnik KIK) oraz
Magdaleną Marzec kasa@kik.waw.pl (księgowa KIK), i tel.
22 827 39 39 (Sekretariat KIK).

Pozdrawiam, Krzysztof Sawicki, skarbnik KIK

DWIE DROGI JEDNEGO KOŚCIOŁA.
SPOTKANIE Z MATKĄ CZACKĄ
I KSIĘDZEM PRYMASEM
STEFANEM WYSZYŃSKIM

Wszystkich, którzy jeszcze nie zapłacili składek w tym
roku, zachęcam by to uczynili do końca czerwca. Od
lipca składki bieżące będą naliczane w pełnej wysokości
- pierwsza połowa roku jest ulgowa – warto skorzystać!
Dostęp do informacji na temat indywidualnej sytuacji
składkowej jest obecnie bardzo szeroki:

12 września 2021 roku w Warszawie odbędzie się uroczysta
beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki
zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, oraz
księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Kościół dając nam błogosławionych zachęca, by spojrzeć na ich życie nie jako na zamkniętą opowieść, której
przyglądamy się z dystansu, lecz jako propozycję dla naszej
teraźniejszości i przyszłości. Dlatego zapraszamy na spotkanie, w którego trakcie będziemy rozmawiać o Matce
Czackiej i księdzu prymasie Wyszyńskim jak o naszych bliskich przyjaciołach, którzy wciąż mają nam wiele do powiedzenia. Zobaczymy jakimi drogami podróżowali do ludzi
i Boga, porozmawiamy, co z ich duchowości i narzędzi,
których używali w pracy dla Kościoła jest dla nas wciąż cenne oraz jak możemy skorzystać z ich mądrości w czasie
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dramatycznych podziałów w polskim społeczeństwie, przyspieszającej sekularyzacji i Kościoła w Polsce, który traci
swój autorytet.
Do rozmowy zapraszamy siostrę Albertę FSK, która przypomni nam charyzmat Dzieła Lasek i Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz przesłanie Matki Czackiej dla Kościoła.
Ksiądz Andrzej Gałka, doktor historii Kościoła, duszpasterz
KIK, krajowy duszpasterz niewidomych i rektor kościoła św.
Marcina w Warszawie, przybliży nam życie księdza prymasa
Wyszyńskiego oraz opowie o kontekście społecznopolitycznym i realiach, w jakich musiał działać Kościół czasów Prymasa Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Ksiądz Gałka
opowie nam także historię relacji między Elżbietą Czacką,
a księdzem Stefanem Wyszyńskim.
Tomasz Terlikowski, dr filozofii, publicysta, razem z nami
poszuka tego, co z tych dwóch dróg do świętości pozostaje
szczególnie cenne i wciąż dla nas aktualne. Spróbujemy
dostrzec i zrozumieć, jaką radę dla Kościoła XXI wieku mają
nowi błogosławieni.
Spotkanie poprowadzi Dawid Gospodarek z Katolickiej
Agencji Informacyjnej.
Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2021 roku o godzinie
20.00 i będzie transmitowane na profilu KIK na Facebooku z pokoju Matki Czackiej przy Kaplicy pw. Matki Bożej
Anielskiej w Laskach.
Do zobaczenia!

Prezydium Zarządu KIK

SEKCJA RODZIN
Kochani,
dzielimy się nowościami z życia Sekcji Rodzin:
Nowe grupy
W ostatni weekend maja udało nam się otworzyć trzy nowe
grupy dla dzieci z roczników 2012 i 2013. Z radością witamy
nowe wspólnoty dzieci, rodziców i wychowawców! Cieszymy się, że do grona kadr dołączyli wychowawcy:
 W grupie 92: Maria Bołdok, Marysia Rzepkę, Róża
Deskur, Janek Możański, Janek Kadlewicz;
 W grupie 91: Marysia Boguta. Basia Zielińska,
Marysia Wilińska, Franek Źrebiec, Mateusz Siciarek,
 W grupie 90: Ernest Małkiewicz, Olga Zdanowska,
Julia Olchawska, Janek Stanisławski, Antek
Olszewski.
Spotkania grupowe
Z końcem maja wróciliśmy do spotkań na żywo całymi grupami. Spotkania odbywać się mogą tylko na dworze. Pamiętamy też o zachowywaniu zasad sanitarnych m.in.
w komunikacji publicznej. Jednak najistotniejsze jest to,

że grupy wreszcie mogą się zobaczyć w pełnym składzie.
Wychowawcy, dzieci i rodzice nie mogli się już doczekać!
Czwartkowa modlitwa wieczorna
W każdy czwartek o g. 21 na platformie zoom modlimy się
wspólnie w intencji naszych dzieci i wychowawców. Łączymy się na około 15 minut. Serdecznie zapraszamy do modlitwy naszej wspólnoty!
Przygotowania do obozów
Obozy już za kilka tygodni, więc przygotowania idą pełną
parą. W ciągu ostatnich dni ukazały się nowe wytyczne do
organizacji wypoczynku, co przyspieszyło jeszcze nasze
działania. W tym roku planujemy 8 obozów stacjonarnych
grup młodszych, 10 obozów wędrownych i kurs dla Pomocników w Wąpiersku.
Dotacja na organizację obozów Klubu Inteligencji
Katolickiej
W tym roku Sekcja Rodzin wraz z Sekcją Żeglarską „Santa
Maria” i Sekcją Wigierską złożyły ofertę w konkursie ”Lato
poza miastem 2021” ogłoszonym przez Biuro Edukacji m.st.
Warszawy. Nasza oferta „Kikowskie lato 2021” została zaopiniowana pozytywnie. W ciągu najbliższych kilku dni spodziewamy się oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu
i potwierdzenia dobrych wieści!

KLUB ŻEGLARSKI SANTA MARIA
Szanowni Państwo,
za nami bardzo nietypowy, a zarazem wyjątkowy sezon
letni. Santa Maria chwyta wiatr w żagle i nabiera rozpędu
w przygotowaniach ośrodka i sprzętu. Poniżej przedstawiamy co się u nas dobrego działo, jakie mamy plany oraz
wydarzenia przed nami.
Sezon letni
Po roku przerwy, wracamy do działań w pełnej krasie! Przed
nami 11 obozów + 1 wyjazd Oldboyów w Szkiery! Ogromnie się cieszymy, że ponad 230 dzieci i młodzieży pojedzie
w tym roku na obozy Santa Marii. Przygotowania wciąż
trwają. W tym roku zorganizujemy:
- 3 Pierwsze Halsy - obozy stacjonarno-żeglarskie we
Wdzydzach na półwyspie Kozłowiec
- 3 Rejsy Młodsze na Mazurach
- 2 Rejsy Starsze na Mazurach
- 2 Rejsy w Szkierach szwedzkich
- 1 Szkółka Żeglarska
- 1 wyjazd oldboyów w Szkierach szwedzkich
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Bardzo dziękujemy wszystkim komandorom, kadrom, pomocnikom i rodzicom za zaangażowanie jakie wkładacie
w przygotowanie obozów. Robicie niesamowitą robotę!
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Otwarte Wody
Z okazji dnia dziecka ruszamy z naszą nową inicjatywą
“Otwarte Wody”, której celem jest zebranie pieniędzy dla
dzieci z rodzin uchodźczych mieszkających w Polsce. Dzięki
zebranym środkom, będziemy mogli zaprosić podopiecznych stowarzyszenia Chlebem i Solą na obozy żeglarskie
i dać im możliwość pojechania na często ich pierwsze wakacje w życiu! Od 2 lat współpracujemy z fundacją, zabierając dzieci z rodzin uchodźczych na nasze żeglarskie
weekendy i obozy. W tym roku marzy nam się zaprosić
jeszcze więcej dzieci. Chcemy otworzyć serca wszystkich
Polaków, dlatego wyruszyliśmy naszym optymistem w podróż po całej Polsce. Razem spełnijmy marzenia dzieci!
Wejdź na naszą stronę otwartewody.pl i dołącz do naszej
inicjatywy!

Pływanie dzieci w Wolicy
16 maja mieliśmy okazję po raz kolejny gościć 10 młodych
uchodźców, podopiecznych Chlebem i Solą. Dzieciaki wzięły udział w całodniowych warsztatach z żeglowania, Wspaniale było im towarzyszyć. Swoim śmiechem i pozytywnym
szaleństwem zarażali całą Wolicową okolicę. Bardzo dziękujemy wszystkim, w szczególności kadrze, która sprawiła,
że sprawy swój czas, aby to mogło się wydarzyć.

Zmiany
Przed nami duże zmiany, otwarcie nowej karty historii.
Po kilkudziesięciu latach działania Santa Marii w Wolicy
chwilowo opuszczamy naszą bazę.
W Wolicy odbędzie się gruntowny remont domku. Przebudowa ośrodka trwać będzie do 3 lat. Po tym czasie mamy
nadzieję wrócić do naszej ukochanej Wolicy. Razem z Właścicielami działki pragniemy, aby Wolica pozostała siedzibą
Santa Marii.
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Niewątpliwie charakter jej funkcjonowania i zakres użytkowania się zmieni.
Dlatego już od kilku miesięcy szukamy bazy obozowej będącej mazurską przystanią Santa Marii.
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13:40 poczęstunek, tort, grill i wspólny stół
15:00 do wieczora - spacery, żeglowanie, wspólne świętowanie i wspominanie ostatnich 35 lat działalności Klubu
nad Zalewem Zegrzyńskim.

Uśpienie Wolicy
Serdecznie zapraszamy na niezwykłe wydarzenie "Uśpienie
Wolicy", które odbędzie się 11-13.06.2021 r. w Starych
Załubicach, ul. Mazowiecka 233A.
Wydarzenie "Uśpienie Wolicy" będzie pożegnaniem
i uwiecznieniem całej dotychczasowej historii działalności
Klubu w Wolicy. Przed nami nowe wody, nowe wyzwania,
ale także nowe możliwości!
Oficjalne wydarzenie będzie miało miejsce w sobotę o godzinie 12:00.

Niedziela:
10:00-15:00 żeglowanie dla chętnych
Po południu grill dla chętnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i przyjaciół
Santa Marii. Razem się spotkajmy i uwiecznijmy to jakże
wspaniałe i legendarne miejsce!
Przygotowania przed obozami

Plan całego wydarzenia wygląda następująco:
Piątek:
20:00 impreza taneczna dla aktywnych członków i przyjaciół SM
Sobota :
11:30 przyjazd gości
12:00 oficjalne przywitanie i przemówienie gości specjalnych
12:30 wspomnienie Wolicy - krótka historia jak to było.
13:00 zdjęcie pamiątkowe
13:10 licytacja nazw łódek i sprzedaż cegiełkę na nową
ziemię

Przed nami półtora miesiąca przygotowań do obozów.
To będzie niewątpliwie bardzo intensywny czas. Zachęcamy
wszystkich chętnych do pomocy:
- remonty na Krakowiaków - w każdy czwartek
i weekend
- zapakowanie siedziby w Wolicy - czerwiec/lipiec
- przeprowadzka Wolicy do magazynu w Piasecznie czerwiec/liepiec
- podjazdy:
- 3-4.07.2021 → I podjazd
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-

10-11.07.2021 → II podjazd
17-18.07.2021 → III podjazd

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie!
Co poza tym?

Pozdrawiamy serdecznie,
Zarząd Santa Marii
Agata (Tusia) Kalwarczyk, Ania Zdanowicz, Ewa Kuijpers,
Stasiek Skudniewski i Michał Grzejdziak



W maju zorganizowaliśmy akcję „Wietrzenie
magazynów”,
które
cieszyło
się
dużym
zainteresowaniem. Poznaliśmy stałych i nowych
czytelników i czytelniczki, którzy przyszli, by pomóc
nam zrobić miejsce na nowy numer – wychodzili
z archiwalnymi Kontaktami pod pachą. Jeśli
jesteście zainteresowani uzupełnieniem swojej
kolekcji numerów, skontaktujcie się z nami
(kontakt.sekretarz@gmail.com).



Już niedługo na naszej stronie pojawi się nowa
odsłona tematyczna. Odpowiemy na pytanie, czego
dowiedzieliśmy się o świecie po roku pandemii.
Przeczytacie w niej m.in.: tekst Michała
Rzeczyckiego o tym, czy Kościół zdał egzamin
z bycia wspólnotą; wywiad z Tomaszem
Stawiszyńskim o tym, jak pandemia zmieniła nasze
relacje i dlaczego ulegamy teoriom spiskowym oraz
rozmowę z doktorem ekonomii Wojciechem
Paczosem o tym, czy na naszych oczach dokonuje
się transformacja kapitalizmu.

MAGAZYN KONTAKT
To już oficjalne: nie tylko nie dostaliśmy dotacji z pierwszego wniosku do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ale również odwołanie nie zostało
rozpatrzone pozytywnie. Teraz przynajmniej mamy jasność: Kontakt pozostaje bez państwowego wsparcia
na rok 2021. Nie wycofujemy się jednak z gry. Obecnie publikujemy wyłącznie dzięki wsparciu naszych
Czytelników i Czytelniczek.
Dzięki
Wam
zobaczyliśmy,
że Kontakt
powinien
nie tylko dalej się ukazywać, ale też tworzyć nowe formy
i zwiększać zasięgi. Przez ostatnie trzy miesiące działaliśmy
dosyć stabilnie, udało nam się m. in. wydać i rozpromować
45. numer pt. „Teologia wyzwolona”, zorganizować 5 spotkań online i publikować nowe treści na naszej stronie.
W przypadku podobnych inicjatyw najważniejsza jest jednak stabilność i trwałość wsparcia. Dlatego prosimy
o jeszcze. Czytajcie. Promujcie nas w mediach społecznościowych. Mówcie o nas znajomym. Kupujcie papierowe
wydanie pisma. Prenumerujcie. Przekażcie jednorazową
darowiznę lub ustawcie stały przelew. Zostańcie naszym
patronem, naszą matronką.
Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na naszej
stronie w zakładce „Wspieraj nas”. Podajemy numer
konta do przelewów:
42 1560 0013 2000 1706 4454 5707
Najbardziej pomogą nam stałe zlecenia.
Tytuł przelewu:
darowizna na cele statutowe_Magazyn Kontakt.
Odwdzięczymy się kolejnymi tekstami. Zapraszaniem
na nasze
łamy
kolejnych
autorów
i autorek
oraz rozmówców i rozmówczyń z zagranicy w Polsce nieobecnych. Podcastem, z którym startujemy już niebawem!
Debatami i wydarzeniami (online i – mamy nadzieję – także
na żywo). Niesieniem w świat przesłania o chrześcijaństwie,
o lewicy oraz o lewicowym chrześcijaństwie.

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie zaprasza do
kościoła św. Marcina w sobotę 5 czerwca na Mszę świętą
o godz. 17:30 w intencji więzionej Hanny Paniszewej, dyrektorki szkoły polskiej w Brześciu. Jest ona osobą chorą, więzioną od marca przez Łukaszenkę najpierw w Brześciu,
a obecnie w Mińsku na Wołodarce.

Krystyna Engelking

MAM POMYSŁ 2020/2021
WSPIERAMY PROJEKTY MŁODZIEŻOWE
Zapraszamy młodzież, szczególnie młodzież klubową,
do zrealizowania swojego projektu w wakacje. Projekty
możecie realizować poza Warszawą. Edycja wiosenno-letnia
konkursu Mam Pomysł potrwa do 31 sierpnia. Działania
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projektowe mogą być realizowane w uzasadnionych przypadkach nawet do końca września.
Zrealizowanie swojego pomysłu ze znajomymi i przyjaciółmi to szansa na odbudowanie relacji z nimi. Możecie
otrzymać mini grant i wsparcie na jego zrealizowanie
w ramach konkursu Mam Pomysł. Wakacje to może być
świetny czas na zrealizowanie takiego projektu. Tym bardziej, że możecie w jego ramach działać poza Warszawą.
Wróciliście do swoich znajomych i przyjaciół w szkołach czas nadziei i odbudowywania relacji. Jest to trudne
w obecnych warunkach. Relacje najlepiej odbudowuje się
i rozwija poprzez spędzanie ze sobą wolnego czasu lub
wspólne działanie. Jesteśmy świadomi, że obecny czas jest
dla was trudny ze względu na powrót do szkoły po długim
okresie nauczania zdalnego - czas niepewności. Wielu
z was jest mocno obciążonych nauką i może wam brakować czasu. Być może musicie nadrabiać zaległości. Warto
jednak już teraz pomyśleć jak wykorzystać wakacje do odbudowania relacji, które się zakurzyły przez ostatni
rok. Świetnym pomysłem będzie zrealizowanie wspólnie
projektu.
Mam Pomysł jest przestrzenią, gdzie pozwalamy Wam
zmieniać Wasz codzienny świat. Możecie doświadczyć,
że macie wpływ nie tylko na Wasze życie. Tutaj odkryjecie,
że możecie realizować własne pomysły.
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
https://www.kik.waw.pl/aktualnosci-kik/wiosenna-edycjakonkursu-mam-pomysl/
https://www.facebook.com/mampomysl

Jerzy Biderman

ZBIÓRKA NA POSIŁKI
DLA RODZIN ALEPPO
„Obecnie sytuacja w Aleppo jest bardziej niepokojąca niż
kiedykolwiek. Ceny żywności dramatycznie wzrosły. Coraz
więcej ludzi cierpi głód, pogrąża się w biedzie, brak też
bezpieczeństwa żywnościowego. Podstawowy posiłek jest
poza zasięgiem większości rodzin. Nie mają nawet dość
chleba, nie mówiąc już o innych produktach, które są tu
codziennym pożywieniem, jak oliwki. Ludzie ustawiają się w
kolejce przed piekarniami, aby kupić ograniczone porcje
chleba. Często jest to jedyna żywność, na jaką mogą sobie
pozwolić. Dostęp do żywności jest wymieniany przez ludzi
jako ich podstawowa potrzeba. Rodzice rezygnują z jedze-

nia, aby dać je swoim dzieciom. W tym bardzo trudnym i
krytycznym momencie historii, w czasie eksplozji głodu,
najbardziej narażone są wdowy, sieroty, osoby starsze, chorzy i niepełnosprawni. Teraz zbieramy fundusze na kuchnię
polową. Każdy grosz jest ważny! Koszt posiłku dla jednej
osoby wynosi 8 złotych. Chcemy rozpocząć przygotowywanie ciepłych posiłków i dystrybucję”.
To fragment listu ojca Ibrahima Alsabagha, franciszkanina,
proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Aleppo. Cały
list zamieszczamy na stronie internetowej Klubu.
W ramach programu „Rodziny Aleppo” co miesiąc wspieramy 54 rodziny. Pomóż nam nakarmić kolejne!
Chcemy uzbierać kwotę 50 tysięcy złotych, dzięki której
będziemy w stanie sfinansować wydanie 6250 ciepłych
posiłków, a tym samym zapewnić miesięczne wyżywienie kolejnym 54 rodzinom! Każde wpłacone 8 zł to jeden ciepły posiłek!

Zbiórkę, dzięki której zbudujemy kuchnię, którą poprowadzą Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi w Aleppo, znajduje się pod adresem:

https://zrzutka.pl/8jf3zx
INICJATYWA
ZRANIENI W KOŚCIELE

