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Szanowni Państwo,
W marcu odbędzie się ważna 
konferencja wchodząca w skład III 
Kongresu Ogólnopolskiej Rady 
Ruchów Katolickich. Będzie ona 
organizowana przez nasz Klub i 
poświęcona ewangelizacji w mediach. 
Zagadnienie jest ważne, do czego 
chyba nie trzeba przekonywać. 
    W porównaniu do wielu innych 
krajów europejskich, w Polsce 
sytuacja jest pod wieloma względami 
pozytywna. Co prawda media 
katolickie, konfesyjne, wyglądają –
poza nielicznymi wyjątkami – dosyć 
mizernie, zarówno pod kątem formy, 
nierzadko treści, a na pewno bardzo 
niskiego poziomu czytelnictwa. Tym 
niemniej istnieje coraz to lepiej 
ugruntowana tradycja obecności 
tematyki religijnej w prasie i mediach 
niekonfesyjnych. A te docierają do 
bardzo szerokiego kręgu odbiorców i 
stanowią dziś współczesne antemurale 
christianitatis, żeby użyć 
wojowniczego słownika. W mediach 
tych szczególna rola – rzecz naturalna 
– przypada świeckim, co bywa 
powodem do rozdrażnień części 
hierarchii kościelnej. 
    Dlatego warto wspólnie zastanowić 
się nad metodami rozwoju medialnego 
przekazu prawdy ewangelicznej w 
dzisiejszej i jutrzejszej Polsce i 
Europie. 

Piotr M. A. Cywiński

19.03. poniedziałek, godz. 18.30

Autorytety Bartoszewskiego –
moje życiowe wybory

prof. Władysław Bartoszewski

Spotkanie współorganizowane z Samorządem Studentów UW
odbędzie się w Auli dawnej biblioteki UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Rekolekcje Wielkopostne
w kościele św. Marcina

o. Tadeusz Hajduk SJ
odprawi Msze św. i wygłosi homilie

29 – 30 – 31 marca
czwartek – piątek – sobota

godz. 18.30

po Mszach św. konferencje
i adoracja Najświętszego Sakramentu
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♦  POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE  ♦
06.03. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Nowy Testament 
dr Stanisława Grabska

08.03. czwartek
godz. 17.00

Spotkanie Sekcji Kulturalno-Turystycznej
Zaprasza Halina Truss-Uziembło

10.03. sobota
godz. 9.00

MAGAZYN – PRZEPROWADZKA
Zbiórka koło starego magazynu klubowego przy ul. Fałata

11.03. niedziela
godz. 11.45 

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu 
Zaprasza Sekcja Emaus

12.03. poniedziałek
godz. 17.30

Spotkanie formacyjne z o. Zygmuntem Perzem SJ
Sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61

Zaprasza Sekcja Emaus

13.03. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Stary Testament 
dr Stanisława Grabska

16.03. piątek
godz. 18.00

Chrześcijanin w społeczeństwie – co nam może dać Krzyżowa?
Opowiedzą Maryna i Michał Czaplińscy oraz Anna Michalak-Pawłowska 

Zaprasza Sekcja Polsko-Niemiecka

18.03. niedziela
godz. 11.00

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA
Oprawę Mszy Świętej przygotuje Sekcja Młodzieżowa DRUM BUN

18.03. niedziela
godz. 10.15

Czytanie Ewangelii wg św. Marka, rozdz. 15
Kard. Stanisław Dziwisz – „Świadectwo”

Zaprasza Sekcja Ewangelijna

19.03. poniedziałek
godz. 18.30

Autorytety Bartoszewskiego – moje życiowe wybory (I strona)
prof. Władysław Bartoszewski

20.03. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Nowy Testament
dr Stanisława Grabska

27.03. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Stary Testament 
dr Stanisława Grabska

29 – 30 – 31

czwartek – sobota 

godz. 18.30

R E K O L E K C J E   W I E L K O P O S T N E  w kościele św. Marcina (I strona)
Msze św. będzie celebrował i homilie wygłosi o. Tadeusz Hajduk SJ, rekolekcjonista i kierownik 
duchowy (obecnie dyrektor Domu Rekolekcyjnego księży jezuitów w Zakopanem) 
Po Mszach św. – konferencje i adoracja Najświętszego Sakramentu

31.03. sobota
godz. 9.30

„Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka”
Kongres Tematyczny poświęcony mediom (szczegóły na s. 3)

PRZENOSIMY KLUBOWY MAGAZYN
Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzką klubowego magazynu serdecznie zapraszam do wspólnej pracy wszystkich chcących 
pomóc w tym przedsięwzięciu. 

Przeprowadzkę rozpoczynamy 10 marca 2007 roku o godzinie 9.00 w magazynie przy ul. Fałata (Zespół nr I).

Nową siedzibą klubowego magazynu będzie schron w Instytucie Łączności. Pierwszy transport dotrze na miejsce o 
godzinie 11.00 – spotkanie pod bramą główną Instytutu przy ul. Szachowej 1 – Miedzeszyn (Zespół nr II).

Osoby przechowujące prywatne rzeczy w obecnym magazynie proszone są o obowiązkowe przybycie na ul. Fałata.

Jakub Kiersnowski
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♦  KOMUNIKATY I KOMENTARZE  ♦
III OGÓLNOPOLSKI KONGRES 

RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

Kongres Tematyczny poświęcony mediom

„Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka”

31 marca 2007 roku, 
Dom Pielgrzyma AMICUS, ul. Hozjusza 2, Warszawa

Celem Kongresu poświęconego mediom jest zwrócenie uwagi 
na rosnące znaczenie środków społecznego przekazu w życiu 
społecznym i w życiu (działalności) Kościoła. Organizatorzy 
pragną poruszyć podczas Kongresu kilka fundamentalnych 
kwestii: Kościół a media, media a ruchy katolickie, rola 
mediów w przekazywaniu treści religijnych, zróżnicowanie 
mediów i potrzeba dialogu między nimi, ewangelizacyjna rola
internetu, sposoby promocji mediów katolickich, sposoby 
skutecznej promocji ruchów i stowarzyszeń katolickich w 
mediach.
     Zapraszamy na nasze spotkanie wszystkich 
zainteresowanych działalnością mediów, a zwłaszcza 
przedstawicieli tych ruchów i stowarzyszeń, które 
wykorzystują lub pracują w mediach, wydawców 
czasopism, biuletynów, portali internetowych, twórców 
radiostacji i stacji telewizyjnych. Obecność na Kongresie 
będzie dla nich okazją do wymiany doświadczeń, a także 
inspiracją do rozszerzenia i wzbogacenia działalności 
medialnej. Kongres będzie też okazją do zaprezentowania 
– podczas przerw w obradach – wydawnictw ruchów i 
stowarzyszeń, stron internetowych, filmów, slajdów i 
ewentualnie innych prezentacji multimedialnych. Na sali 
dostępny będzie komputer z rzutnikiem.

o. Adam Schulz, Przewodniczący ORRK
dr Stanisław Latek, Koordynator Kongresu Tematycznego

Program Kongresu

09.30 – Recepcja
10.00 – Otwarcie Kongresu: Powitanie i słowo wstępne – o. 
Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK, Stanisław Latek, 
koordynator Kongresu Tematycznego.
10.20 – Zadania środków społecznego przekazu w świetle 
nauczania Kościoła – ks. dr Krzysztof Marcyński, Zakład 
Dydaktyki Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i 
Dziennikarstwa, UKSW.
10.50 – Świadectwa przedstawicieli ruchów katolickich 
prowadzących działalność w dziedzinie mediów, ze 
szczególnym uwzględnieniem tematu: jak skutecznie i 
atrakcyjnie przedstawiać w mediach ruchy katolickie i ich 
działalność.
12.00 – Przerwa na kawę (możliwość zapoznania się z 
wydawnictwami i stronami internetowymi ruchów i 
stowarzyszeń).
12.40 – Panel I: Jak pisać o wierze, religii i Kościele, aby 
być czytanym? – Zbigniew Nosowski – red. naczelny 
„Więzi”, Marek Zając – „Tygodnik Powszechny”, Szymon 
Hołownia – „Newsweek”, Ewa Czaczkowska –
„Rzeczpospolita”, ks. Ireneusz  Skubiś – red. naczelny 
tygodnika „Niedziela” (ten ostatni nie potwierdził jeszcze 
swojego udziału).
13.40 – Panel II: Jak poszerzać i ulepszać przekaz treści 
religijnych (i dotyczących Kościoła) w mediach 
elektronicznych? – Marcin Przeciszewski – szef Katolickiej 
Agencji Informacyjnej, Piotr Marciniak – TVN, ks. Artur
Stopka – portal www.wiara.pl, Maciej Łętowski – szef 

Informacyjnej Agencji Radiowej, Bogdan Sadowski –
Redakcja Programów Katolickich TVP. 
14.50 – Podsumowanie Kongresu
15.00 – Obiad dla uczestników, którzy zgłosili chęć 
skorzystania z posiłku.
    Zgłoszenia udziału w Kongresie Tematycznym prosimy 
kierować do Sekretariatu Kongresu Ruchów z wyraźnym 
podkreśleniem, czy pragną Państwo po spotkaniu zjeść obiad. 
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 
marca 2007 roku.
    Nasz adres: Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego 6, 01-015 
Warszawa. Adres e-mailowy: sekretariat@kongresruchow.pl, 
lub: orrk@poczta.opoka.org.pl
    Koszt udziału w Kongresie wynosi 15 zł (bez obiadu). Dla 
tych, którzy pragną zjeść obiad – 35 zł. Opłaty będą 
przyjmowane w recepcji, w dniu, w którym odbywać się 
będzie Kongres Tematyczny.

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y !

Stanisław Latek 

♦

KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
Tegoroczne obozy zimowe, mimo częściowego braku śniegu, 
były bardzo udane. Jest to opinia niemal wszystkich grup, 
niektóre uznały je nawet za najlepsze obozy ze wszystkich 
dotychczasowych. A oto reakcja rodziców jednej ze średnich 
grup. Pozwalam sobie zacytować kilka podziękowań 
przekazanych kadrom wychowawczym drogą mailową.

„...Bardzo dziękuję Naszej Kochanej Kadrze za wspaniały 
obóz!!!! Julka szczęśliwa, uśmiechnięta i zadowolona!”
„....My także bardzo, bardzo dziękujemy za opiekę i 
wychowanie integracyjne. To Wasz ogromny sukces, droga 
Kadro...”
„...Dzisiaj mój syn zrobił śniadanie, zawiązał mi wszystkie 
krawaty, dostałem też „list francuski” i obietnicę pokazania 
śmigu, o ile będą warunki... Dowiedziałem się też coś niecoś o 
Duchu św..! Alleluja, to są wielkie rzeczy, dzięki.! Wdzięczny 
– tata Antka...:”
„...A mój syn..., który przed zimowiskiem twierdził, że nie 
lubi tańczyć, teraz, nagabnięty, mówi, że lubi. Ciekawe, do 
jakiego momentu dojdziemy, jeżeli każdy kolejny obóz jest 
postrzegany jako najlepszy?! A to wiązanie fularów na różne 
sposoby!!! Super! I to, że próbują się wspierać w 
psychicznych dołkach!! Kochana Kadro! Jesteście 
właściwymi ludźmi na właściwym miejscu. Dzięki!...”
„...W imieniu Krzysia dołączamy się do gorących 
podziękowań!... A jak słuchałem jego relacji dotyczących 
różnych zabaw, które im organizowaliście, to nabrałem 
ochoty, aby poprosić o dołączenie do grupy i zabranie na 
następne zimowisko...”
„...Serdeczne podziękowania (podwójne) także od naszej 
rodziny za wspaniały obóz. Dzieciom było tak dobrze, że nie 
przejęły się nawet naszą wizytą pod koniec obozu...”

I reakcja Kadry:
”...Strasznie miło poczytać takie opinie o obozie. Poproszę o 
jeszcze...”
„Cała Kadra jest zachwycona dzieciakami i obozem, a 
przeczytanie maili od Was to naprawdę wielka przyjemność. „

    Kochani Rodzice! Czy zawsze pamiętacie o podziękowaniu 
tym wspaniałym MŁODYM WYCHOWAWCOM za radość, 
jaką dają Waszym dzieciom?!!!

Krystyna Sieroszewska
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DZIEŃ SKUPIENIA
W LASKACH

Zapraszamy Rodziców na Dzień Skupienia w Laskach w 
sobotę 3 marca. Spotkamy się przed kapliczką na terenie 
Zakładu Niewidomych o godzinie 10.00. Spotkanie 
poprowadzi i nauki wygłosi nasz kapelan, ks. Andrzej Gałka. 
O godz. 13.15 jest przewidziany obiad; zakończenie spotkania 
około godziny 15.30.

Krystyna Sieroszewska

♦

SPOTKANIE W NAZARECIE
Tematem zajęć była miłość. Rozmowa z dziećmi stanowiła 
wspólne rozważanie wybranych wersów Hymnu o miłości
oraz uczynków miłosiernych co do duszy: dzieci obiecały 
pomodlić się za zmarłych. Każde dziecko otrzymało oba 
teksty. Zastanawialiśmy się też, po czym poznajemy, że kocha 
nas mama i tato, i jak im okazać naszą miłość. Pomysłów nie 
brakowało! 
    Ukoronowaniem rozmowy było opowiadanie i inscenizacja 
przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Co prawda 
zbójców było aż trzech, a potem go musiała zagrać pisząca te 
słowa, ale za to Samarytanin wczuł się w swoją rolę świetnie! 
(tu dźwiga cierpiącego).

Fot. Andrzej Jaczewski
Trzej zbójcy

Fot. Andrzej Jaczewski
Samarytanin dźwigający pobitego

Po posiłku nastąpiły prace ręczne: wycięcie dwóch typów 
serduszek nalepionych i zawieszonych potem na wielkie serce 
w otoczeniu zdjęć z balu i słów uczonych piosenek –
popatrzcie sami na naszą tablicę, jak wspaniale wyszło! Śpiew 
Sercem kocham Jezusa, Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, 
Boża miłość, jak rzeka towarzyszył nam przez cały czas.

Alicja Gronau-Osińska

SEKCJA EMAUS
Lutowe spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem wypełniły 
rozważania o prawdach Maryjnych zawartych w Credo. 
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego objaśnia 
tajemnicę niepokalanego poczęcia Maryi – zawsze Dziewicy –
współpracującej w zbawczym zamyśle Boga. Jej duchowe 
macierzyństwo rozciąga się na wszystkich ludzi, czyniąc z 
Niej nową Ewę.

Alicja Gronau-Osińska

♦

KOMUNIKAT
SEKCJI POLSKO-NIEMIECKIEJ

Serdecznie zapraszam w piątek, 16 marca 2007 o godz. 18.00,
do Klubu przy Oboźnej na spotkanie zatytułowane 
„Chrześcijanin w społeczeństwie – co nam może dać 
Krzyżowa”. 
    Współzałożyciele Fundacji Krzyżowa, państwo Maryna i 
Michał Czaplińscy (p. Michał jest obecnie 
Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji) oraz pani Anna 
Michalak-Pawłowska (członek Rady Nadzorczej Fundacji 
Krzyżowa i członek Rady Programowej Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej), opowiedzą nam o 
historii Krzyżowej, zaangażowaniu Polaków w powstanie 
Fundacji i o rozlicznych inicjatywach, które mają miejsce w 
obecnym czasie. 
    Gorąco zachęcam do przyjścia młodzież od 10 do 100 lat.

Halina Rudzka

♦

KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE

Jerzy Nikorowski, nasz wieloletni podopieczny, przesłał nam 
list z serdecznymi podziękowaniami za pomoc w nauce w 
czasie studiów w Szkole Głównej Handlowej. Podziękował 
zwłaszcza prof. Krystynie Engelking za zlikwidowanie jego 
niedociągnięć w matematyce, Komisji Stypendialnej za 
stypendium socjalne przyznane na I roku nauki i za udział w 
bezpłatnym nauczaniu języka angielskiego na Kursie Języków 
Obcych działającym wówczas przy KIK.
   Nadmieniamy przy tym, że dzięki naszej pomocy Jurek, po 
ukończeniu nauki w Studium Języka Polskiego dla 
Cudzoziemców w Łodzi, dostał się na studia w SGH w 
Warszawie otrzymując również miejsce w akademiku. Studia 
ukończył z wynikiem dobrym. Następnie wyjechał do Aarhus 
(Dania) na dwuletnie studia podyplomowe z wykładowym 
językiem angielskim, podczas których utrzymywał się z pracy 
fizycznej. Studia ukończył z wynikiem dobrym. Obecnie 
przebywa w Irlandii, gdzie otrzymał pracę w Banku 
Inwestycyjnym w Dublinie. Z pracy jest bardzo zadowolony. 
Niemniej jednak podjął decyzję, że po dwóch latach powróci 
do kraju i podejmie pracę jako wykwalifikowany pracownik w 
wyuczonym zawodzie finansisty.
    Na zaproszenie Gminy Warszawa-Centrum, w ramach 
repatriacji, przyjechali nasi rodacy z Kazachstanu – pp. 
Siraccy. Otrzymali bardzo ładną kawalerkę przy ul. Kościelnej 
8 na Nowym Mieście, z której są bardzo zadowoleni. Nasza 
Sekcja, w uzgodnieniu z gminą, pomaga w zaadaptowaniu się 
naszych rodaków w Warszawie. Załatwiamy sprawy związane 
z otrzymaniem dowodów osobistych, paszportów oraz 
wszelkie sprawy bytowe. Natomiast ich siedmioosobowa 
rodzina – dzieci i wnuk – osiedlili się w Byczynie k. Opola, 
gdzie otrzymali od gminy dwa mieszkania z pełnym 
wyposażeniem oraz pracę zgodną z ich kwalifikacjami.
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W celu zasilenia naszej sekcyjnej kasy pani Zofia Proniewska-
Ważyńska systematycznie maluje postacie Matki Boskiej na 
szkle, przekazując je do sprzedaży po kosztach własnych, tj. 
ok. 30 zł za sztukę. Prace są kolorowe, pięknie wykonane i 
znajdują nabywców nie tylko wśród członków naszej sekcji.
    Uzyskany dochód wspiera działalność naszej Sekcji.

Wanda Siwek

♦

KOMUNIKAT 
SEKCJI ESPERANTO

Spotkanie sekcyjne w dniu 5 lutego poświęcono omówieniu 
historii ruchu esperanckiego w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem katolickiej działalności w Warszawie i na 
Mazowszu. Podstawą było opracowanie kol. Ireny Szanser, 
długoletniej działaczki esperanckiej w Warszawie.
Z uwagi na zbliżający się termin Światowego Kongresu 
Ekumenicznego Esperantystów w Pelplinie członkowie Sekcji 
poświęcają swoje spotkania przygotowaniu do udziału w 
Kongresie poprzez formację duchową i zbieranie materiałów 
do opracowywanej przez Sekcję wystawy na temat 
kongresowy. 

    Wielkanocne spotkanie członków Sekcji odbędzie się w 
czwartek, 29 marca o godz. 16.00.

Bohdan Wasilewski

♦

KOMUNIKAT 
STARSZEGO EKUMENISTY

Ksiądz Roman Indrzejczyk, kapelan Prezydenta RP i 
ekumenista wspaniały, w poniedziałek, 5 marca o godz. 
19.00, wygłosi homilię na comiesięcznym nabożeństwie 
ekumenicznym w świątyni luterańskiej przy ul. Puławskiej 2a.

Jan Turnau

♦

KOMUNIKAT FUNDACJI
im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA

Uprzejmie przypominam, że tradycyjna zbiórka pieniężna na 
najpilniejsze potrzeby Kościoła i rodaków na Wschodzie 
będzie miała miejsce jeszcze po raz ostatni w tymczasowej 
siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Oboźnej 7/55, 
wejście od ulicy Sewerynów. 
    Dyżury odbędą się w poniedziałki 5, 12 i 19 marca w 
godz. 11.00-15.00 oraz w czwartki 1, 8 i 15 marca w godz. 
14.00-17.00. 
    Ponadto przypominamy o możliwości alternatywnej wpłaty 
na konto Fundacji, na następujący numer rachunku 
bankowego: 25 1060 0076 0000 4010 2018 0970.
    W ramach kontynuowania pomocy Zgromadzeniu Sióstr od 
Aniołów w Konstancinie przekazano album „Dekalog dla 
Polaków – czas na odrobienie lekcji, której nie chcieliśmy 
słuchać”.
    Księdzu Archimandrycie Janowi S. Gajkowi, wizytatorowi 
apostolskiemu grekokatolików na Białorusi, przekazano 
świece, olej do świec, świeczki procesyjne, leki, odzież, 
obuwie, filmy Telewizji Watykańskiej oraz wydawnictwa 
albumowe.
    Ks. Ryszardowi Wojciechowskiemu, przełożonemu 
Wikariatu im. św. św. Cyryla i Metodego Zgromadzenia 
Księży Marianów, przekazano filmy Telewizji Watykańskiej i 
„Dzienniczek” Siostry Faustyny Kowalskiej w języku 
słowackim.

Szkole polskiej w Miednikach na Litwie przekazano zestaw 
tablic dydaktycznych do nauki języka polskiego (zasady 
ortografii, gramatyki itp.) oraz pomoce do zajęć wf. (skakanki 
i piłki skaczące). Dzieciom ofiarowano słodycze i odzież.

Ryszard Buch

♦

Komisja Stypendialna KIK informuje, że na posiedzeniu w 
dniu 24.01.07 roku na podstawie otrzymanych dokumentów 
postanowiono przyznać 6 stypendiów socjalnych, 2 stypendia 
naukowe „Projekty stacjonarne” oraz 4 stypendia naukowe 
„Projekty wyjazdowe”. Z powodu braku odpowiednich 
dokumentów nie rozpatrywano 2 wniosków o stypendia 
socjalne. 

Komisja rozdysponowała kwotę 26 100 zł, z czego na 
stypendia socjalne przeznaczono 10 700 zł, a na stypendia 
naukowe 15 400 zł.

Stypendium socjalne otrzymały następujące osoby: Esila 
Adajewa, Rafał Grucza, Maria Kopyłowa, Andrei Napolau, 
Bartłomiej Tański, Andrzej Worzegow.

Stypendia naukowe „Projekty stacjonarne” otrzymały 
następujące osoby: 

       ●   Grażyna Karczmarek – 3 000 zł, cel: opłacenie 
studiów w Podyplomowym Studium dla Tłumaczy 
Języka Rosyjskiego;

       ●   Anna Skuza – 2 400 zł, cel: opłacenie studiów 
podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Stypendia naukowe „Projekty wyjazdowe” otrzymały 
następujące osoby:

       ●   Renata Jodeliuk – 2 000 zł, cel: opłacenie dojazdu na 
studia na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym;

       ●   Joanna Koszewska – 3 000 zł, cel: pokrycie kosztów 
studiów architektonicznych w Ecole d’Architecture w 
Paryżu (materiały, wydruki, podręczniki, wstęp do 
muzeów);

       ●   Ryszard Manteuffel – 3 000 zł, cel: pokrycie kosztów 
komunikacji (miejskiej, oraz lotniczej) wyżywienia, 
zakupu materiałów i pomocy podczas studiów 
prawniczych na Uniwersytecie Kopenhaskim;

       ●   Benedykt Żółtowski – 2 000 zł, cel: pokrycie kosztów 
kursów językowych, transportu, opłaty za semestr, 
wyżywienia podczas studiów na Uniwersytecie 
Technicznym w Braunschweigu (cel wyjazdu: 
zebranie materiałów do pracy magisterskiej).

Kandydatów zgłaszały sekcje Drum Bun (7 wniosków), 
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie (6 wniosków), 
a także członkowie zwyczajni Klubu (1 wniosek).

Rozstrzygnięcia Komisji zostały zatwierdzone przez 
Zarząd Klubu, a ze stypendystami są zawierane specjalne 
umowy. Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach.
Wszystkim stypendystom gratulujemy!

Termin składania kolejnych wniosków o stypendia KIK 
mija 31.05.07 roku. Informacje o stypendiach (Program 
stypendialny na rok 2007) oraz formularze wniosków są 
dostępne na naszej stronie: http://www.kik.waw.pl/o-
klubie/fundusz-stypendialny-kik/

Krzysztof Sawicki 
Sekretarz Komisji Stypendialnej
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Sprawozdanie z działalności Komisji Stypendialnej KIK
w 2006 roku

1. W roku 2006 Komisja Stypendialna KIK pracowała w składzie:

 Anna Radziwiłłowa – Przewodnicząca; 
 Kamila Dembińska – Wiceprzewodnicząca;
 Krzysztof Sawicki – Sekretarz;

oraz Członkowie:
 Dorota Cichocka;
 Maciej Dąbski;
 Jacek Michałowski;
 Manina Ossolińska.

2. W ciągu roku miał miejsce następujący przepływ środków Funduszu Stypendialnego KIK:

Wpływy

Stan początkowy 2006 3 763,35 zł
Wpłaty darczyńców prywatnych 22 627,61 zł
Procter&Gamble Operations Sp. z o.o. 1 000,00 zł
Fundacja im. Ludwika Kastory 3 000,00 zł
Bank BISE 5 000,00 zł 
razem 35 390,96 zł

Podjęte decyzje o udzieleniu stypendiów

W roku 2006 Komisja Stypendialna KIK odbyła 1 posiedzenie. Przyznano 4 stypendia na łączną kwotę 8 600 zł, 
w tym: 

jedno stypendium socjalne 5 % środków Funduszu 2 000,00 zł
trzy stypendia naukowe „projekty 

      wyjazdowe”
19 % środków Funduszu 6 600,00 zł

razem 8 600,00 zł

Stan środków Funduszu Stypendialnego KIK w dniu 31.12.2006 roku

Wpływy (środki do dyspozycji Komisji) 35 390,96 zł
Podjęte decyzje o wypłacie stypendium 8 600,00 zł
Bilans na dzień 31.12.2006 roku 26 790,96 zł

3. Stypendia KIK przyznane w roku 2006: 

Stypendium socjalne przyznano Natalii Kałamei. Kandydatkę zgłosiła sekcja Drum Bun.

Stypendia naukowe przyznano: Ludwikowi Reyowi na pokrycie kosztów dojazdu oraz zakupu niezbędnych 
podręczników i pomocy naukowych podczas rocznych studiów na Uniwersytecie w Nijmegen (Holandia), Marii 
Belina Brzozowskiej na pokrycie kosztów przejazdów oraz utrzymanie podczas stażu w JECI w Paryżu (w ramach 
studiów na Wydziale Zarządzania UW oraz stypendium na Uniwersytecie w Le Havre) oraz Michałowi 
Zawadzkiemu na pokrycie kosztów dojazdu oraz zakwaterowania podczas semestru studiów na Uniwersytecie w 
Tromso (Norwegia). Wnioski o stypendia w imieniu kandydatów złożyli: sekcja Drum Bun (1 wniosek) oraz 
członkowie zwyczajni Klubu (2 wnioski – każdy wniosek podpisało trzech członków). 
Na stypendia naukowe przeznaczono 6 600 zł (trzy stypendia po 2 200 zł).

4. Informacje dodatkowe

Ze wszystkimi stypendystami zawarto specjalne umowy. Stypendyści, którzy otrzymali stypendia naukowe, 
zobowiązali się do prezentacji efektów uzyskanych dzięki stypendium podczas wystąpienia w Klubie oraz – w 
przypadku publikacji – do zamieszczania informacji o wsparciu Klubu. 

W imieniu Komisji Stypendialnej
Krzysztof Sawicki


