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KLUB CZYNNY 

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00 

WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji 
 

SEKRETARIAT  

PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00 
 

KSIĘGOWOŚĆ  

WTOREK−CZWARTEK 9.00-15.00  
 

NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708 

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele! 

Nowy rok pracy Klubu rozpoczynamy od podsumowania tego, co za nami, co wydarzyło się siłami naszej klubowej społecz-

ności w ostatnich miesiącach, ale też spojrzenia na to, co czeka nas w najbliższym czasie. Ostatnie miesiące to dla Klubu nie-

zwykle intensywny czas. Sytuacja w naszym kraju, a szczególnie kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej i wojna w 

Ukrainie, postawiła nas wszystkich wobec wyzwań, których nie tylko wielu się nie spodziewało, ale też do których nie czuli-

śmy się przygotowani. Jednak dzięki niezwykłej pracy i zaangażowaniu setek ludzi KIK-u, dokładnie rok temu, w październiku 

2021 r. w tydzień stworzyliśmy zespół i Punkt Interwencji Kryzysowej, dzięki któremu nieustannie możemy nieść pomoc lu-

dziom uwięzionym w lasach na polsko-białoruskiej granicy, gdzie wciąż trwa kryzys humanitarny, a chwilę później, pod ko-

niec lutego 2022 r., w zaledwie kilka dni od inwazji Rosji na Ukrainę, stworzyliśmy kilka zespołów, dzięki którym mogliśmy i 

nadal możemy nieść pomoc zarówno na terytorium samej Ukrainy, jak i wspierać uchodźców, którzy dotarli do Polski. W tym 

czasie m.in. 11 kwietnia uruchomiliśmy Warszawską Ukraińską Szkołę – SzkoUA dla 270 uczniów, by dzieci z Ukrainy mogły 

kontynuować naukę w swoim ojczystym języku, 2 marca otworzyliśmy i przez 3 miesiące prowadziliśmy Hostel Interwencyjny 

dla uchodźców z Ukrainy bez ukraińskiego obywatelstwa, z wsparcia którego skorzystało przeszło 700 osób z 40 narodowo-

ści, prowadziliśmy ewakuacje ośrodków dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy łącznie dla przeszło 400 dzieci, nieu-

stannie wysyłamy pomoc humanitarną do Ukrainy, do dziś blisko 200 ton. W wakacje odbyło się nie tylko około 30 obozów 

Sekcji Rodzin, Wigier i Santa Marii ale również obozy i lato w mieście – WawUA dla przeszło 1000 dzieci z Ukrainy.  

Chcemy Państwu o tym wszystkim opowiedzieć, dlatego zapraszamy na spotkania, o których szerzej będziemy pisać w na-

szych kanałach informacyjnych: na Facebooku (www.facebook.com/KIK.warszawa), w odnowionej grupie dyskusyjnej dla 

członków Klubu na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/kik.warszawa/), na stronie internetowej (www.kik.waw.pl) 

oraz w newsletterze KIK-u, do którego subskrypcji gorąco zapraszamy (formularz zapisów znajdą Państwo na stronie interne-

towej Klubu). Zależy nam na Państwa obecności w codziennym życiu Klubu, dlatego chcemy wzmocnić te formy komunikacji, 

w których będziemy mogli się razem spotkać i wzajemnie wysłuchać, stąd też otrzymujecie Państwo Informator jedynie  

w formie krótkiego harmonogramu najbliższego miesiąca. 

Przed nami 66. Urodziny KIK-u oraz ogłoszenie nowego Pontifexa (to już 24 października), nowy cykl Mszy klubowych  

w świętym Marcinie, po których odbywać się będą spotkania i rozmowy w siedzibie KIK-u, otwieramy także nowe duszpa-

sterstwo studenckie „Chaynik” oraz Grupę biblijną im. Stanisławy Grabskiej. Organizujemy także spotkanie podsumowujące 

rok działania PIK-u oraz rozmowę o dotychczasowych pracach synodu o synodalności. 

Do zobaczenia w Klubie!    

Jakub Kiersnowski 

Prezes KIK 

 

Jakub Kiersnowski 

http://www.facebook.com/KIK.warszawa
https://www.facebook.com/groups/kik.warszawa/
http://www.kik.waw.pl/
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WALBUN DRUM BUNA 
Wybory Robura, czyli nowego zarządu sekcji Drum Bun 

Piątek, 7 października, godzina 17:00,  

siedziba KIK-u. 

Walbun to coroczne zebranie Drum Buna - sekcji młodzie-

żowej KIK-u – w trakcie którego wybierany jest nowy Robur, 

czyli zarząd sekcji. Drum Bun zaprasza na spotkanie wszyst-

kich, którzy chcą włączyć się w działania sekcji, także tych, 

którzy nie są jeszcze związani z KIK-iem. 

 
MSZA KLUBOWA I SPOTKANIE Z CYKLU 

„WCHODZĄC NA SYKOMORĘ” 
Pierwsza Msza klubowa po przerwie wakacyjnej i po-

czątek nowego cyklu spotkań po mszach dla wszystkich 

członków KIK-u. 

Niedziela, 9 października, godzina 11.00, kościół św. Marci-

na, Spotkanie po Mszy, godzina 12.15, siedziba KIK. 

Msza rozpocznie rok pracy KIK-u, a spotkanie będzie pierw-

szym z nowego cyklu, w czasie którego chcemy rozmawiać  

i wspólnie szukać odpowiedzi na pytania przed jakimi sta-

wia nas współczesny świat. Razem wdrapywać się na syko-

morę, aby spróbować dostrzec Prawdę, ale też po prostu 

wymienić się myślami i zjeść razem ciasto. 

Temat pierwszego spotkania to: 

Jak to się stało, że nasze dzieci wcale nie kochają prze-

cudownego świata, który dla nich stworzyliśmy?  

Skąd zastraszające statystyki wokół zdrowia psychicz-

nego dzieci? I co dalej? 

 
 

POCZĄTEK PRZYGOTOWAŃ  

DO BIERZMOWANIA W ŚW. MARCINIE 
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października poprzez 

formularz  
(link do formularza i więcej informacji na stronie KIK). 

Poniedziałek, 10 października, godzina 19:30,  

kościół św. Marcina. 
 

 

 

PIERWSZE SPOTKANIE „CHAYNIKA” 
Chaynik to nowe duszpasterstwo studenckie w KIK-u. 

Środa, 12 października, godzina 19:00, kościół św. Marcina. 

CHAYNIK to środowisko, którego celem jest pogłębianie 

wiary i rozwijanie relacji z Bogiem. Budujemy społeczność, 

w której dzielimy się wiarą, doświadczeniem i pomagamy 

sobie nawzajem. Podejmujemy wyzwania, rozwijamy talenty 

i stajemy się coraz lepsi, żeby jeszcze lepiej służyć innym. 

Dlaczego Chaynik? Dlatego, że jego przeznaczeniem jest 

dawanie czegoś innym (herbaty w tym wypadku), ale żeby 

to mógł robić, musi się najpierw napełnić. Podczas naszych 

Chaynikowych spotkań będziemy się więc napełniali Du-

chem, słuchali Słowa Bożego, poznawali podstawy teologii  

i różne formy duchowości. Na spotkania zapraszamy prze-

de wszystkim studentów, wszystkich, nie tylko z KIK-u! 

 

PIERWSZE SPOTKANIE GRUPY BIBLIJNEJ  
„W brzuchu wieloryba”, czyli wejście w głębię narracji 

biblijnych. 

Czwartek, 13 października, godzina 19:00,  

siedziba KIK oraz ZOOM. 

Uruchamiamy w KIK-u nową inicjatywę: Grupę biblijną 

imienia Stanisławy Grabskiej. 

13 października (czwartek) o godz. 19 w lokalu Klubu oraz 

online (przez ZOOMa, link do zgłoszenia na stronie KIK-

u) odbędzie się pierwsze spotkanie pt.: „W BRZUCHU WIE-

LORYBA, czyli wejście w głębię narracji biblijnych”. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pójść o krok 

dalej w czytaniu i rozumieniu Pisma Świętego poprzez 

wsłuchanie się w tradycję chrześcijańską i żydowską oraz 

kontekst historyczny tekstów biblijnych. 

Spotkania poprowadzi Siostra Katarzyna Kowalska, doktor 

religioznawstwa, wykładowczyni akademicka. 
 

 

SYNTEZA PROCESU SYNODALNEGO 
Zapraszamy na spotkanie w KIK-u, na którym razem z 

zaproszonymi gośćmi podsumujemy dotychczasowe 

prace synodu o synodalności. 

Środa, 19 października, godzina 18:00,  

siedziba KIK-u. 

Więcej informacji, w tym nazwiska zaproszonych gości, 

podamy w najbliższych dniach na stronie internetowej Klu-

bu oraz na Facebooku KIK-u. 
 

 

MSZA KLUBOWA I SPOTKANIE Z CYKLU 

„WCHODZĄC NA SYKOMORĘ” 
Po Mszy zapraszamy do KIK-u na rozmowę na temat 

„Dlaczego jesteśmy w Kościele” 

Niedziela, 23 października, godzina 11.00, kościół św. Mar-

cina; Spotkanie po Mszy, godzina 12.15, siedziba KIK. 
 

 

URODZINY KIK-U  

I OGŁOSZENIE PONTIFEXA 2022 ROKU 
Poniedziałek, 24 października  

Więcej informacji w najbliższych dniach na Facebooku  

i stronie KIK-u. 
 

 

ROK OD URUCHOMIENIA PIK-U 
Mija rok od pierwszego dyżuru w Punkcie Interwencji 

Kryzysowej KIK-u przy granicy polsko-białoruskiej.  

Zapraszamy na prezentację raportu z działania PIK-u. 

Wtorek, 25 października, godzina 18:00, siedziba KIK-u. 
 

SPOTKANIE GRUPY „CHAYNIK” 
Drugie spotkanie nowego KIK-owskiego  

duszpasterstwa studenckiego. 

Środa, 26 października, godzina 19:00, kościół św. Marcina 
 

SPOTKANIE  

GRUPY BIBLIJNEJ KIK-U 
Czwartek, 27 października, godzina 19:00,  

siedziba KIK oraz ZOOM. 


