Notatka / raport ze spoktania Działaczy Klubu Stolicy Mądrości
Zebranie odbyło się zgodnie z planem 12.06.2019r o godzinie 19:00 modlitwa ( litanią do
serca Pana Jezusa)
Zgodnie z wcześniej zapowiedzianą agendą przez ks. Hasiora poruszanie zostały
następujące działania wraz z uzgodnieniem kto konkretnie się czym zajmie lub zajął.
1.Wrażenia z wydarzeń minionych.
-w sobotę 08.04.2019r na Święcie Ulicy Skaryszewskiej reprenzentowała nas Agata Bylina
robiąc żelki.
Opowiedziała o swoich wrażeniach. Wysoka temperatura na dworze nie pozwoliła na
zastygnięcie żelków niemniej jednakże Agata była przygotowana gotowymi żelkami które
zrobiła wraz z Dzieciakami w stolicy. Nie było zbyt dużo dzieci ,ale za to ku zdziwieniu
Agaty pojawiło się sporo dorosłych i starszych osób. Zaskoczeni byli że w tak prosty
sposób można przygotować domowe żelki.
- Ks. Hasior opowiedział nam o uchodżczyni Loonie , która obecnie wraz z dziećmi
mieszka na Brudnie ( 2 pokoje z kuchnia). Loona wystąpiła w Teatrze Powszechnym w
spektaklu p.t. Uchodzczynie. W spektaklu tym uchodzczynie opowiadały o sobie oraz o
ludziach których czyny są złe. Przedstawienie było głębokie i poruszające (piątek, sobota,
niedziela). Zarówno w języku angielskim jak i arabskim. Loona zaśpiewała piosenkę oraz
namalowała na tablicy mape Iraku. Opowiadała jak było za Sadoma. Miała 6 lat gdy
wybuchła wojna . Wszyscy musieli pojsc do wojska bo w przeciwnym razie obcinano uszy.
Osiem lat trwała wojna, także Loona nie znała swiata bez wojny. Trzy lata pózniej Sadom
zaatakował Kuwejt. Cały świat zaatakował Irak. Polska tez ich bombardowała. Jak już
Sadoma zgładzono i zamknięto to weszli Islamisci. Loona chcac zostac przy swojej wierze
i nie chcąc przejsc na Islam wyjechała do Polski wraz z dziećmi. Nic nie wspominała o
swoim mężu... Po wystąpieniu Loony opowiedziąły swoja historie dwie inne uchodzczynie.
Były ubrane na biało gdyż kolor ten dla nich oznacza radosc.
Na samym koncu wystapiły w strojach ludowych:)
Po zakonczeniu spektaklu loona publicznie podziekowała ks. Hasiorowi
-w dalszym ciągu działa kawiarenka [prowadzona przez panią Magdę] Kawiarenka cieszy
się powodzeniem. Magdę zaczęła wspierać Agata.
-w piątki działa SPERO. Organizatorki współpracują razem. Rozdziela się tylko na
miesiąc.
-treningi oraz mecze odbywały się i odbywają zgodnie z zapowiedziami trenera Janka
który ze względu na nagły wyjazd pana Sergieja zajmuje się dwoma drużynami. Trenera
w zeszłym tygodniu wspierał Miłosz kominkując się z pozostałymi członkami drużyny.

II Wydarzenia nadchodzace
- 15 czerwca odbędą się Poludniowo-Praskie prezentacje. Na to wydarzenia zaprosił
Caritas oraz nasz Klub, Urzad Dzielnicy Praga Poludnie. W ramach tego będziemy mieli
wydarzenia piłkarskie na ul. Mińskiej 25 w godzinach 12-18. Dzięki wcześniejszej pomocy
Agaty zostały rozwieszone plakaty zachęcające do przybycia na to wydarzenie.
- 16 czerwca odbędzie się ostatnia w sezonie msza klubowa o godz. 10.00 . Msza Sw.
odbędzie się na Brzeskiej i podczas ten mszy zostanie ochrzczony Kubuś J.
- 18 czerwca zaplanowane jest zakończenie sezonu. W tym dniu będziemy mieli okazje
podziekowas komus. A komu? To już będzie zalezało od nas. Warto również zaprosic ta
osobe której chcemy podziekować., by była na tej uroczystości podczas podziekowań.
Został zorganizowany i w połowie zasponsorowany i zorganizowany przez pana Tomasza .
Wynajeta fachowa obsługa przygotuje dla nas grilla w granicach 600zł. W cenie

otrzymamy obsługę grilla , tacki, warzywa i sosy ( bez mięsa). Pani Dorotka zgodziła się
zająć mięsem oraz jego przygotowaniem wraz z zakupem kiełbasy, kaszanki, i bułek. Grill
odbędzie się w godzinach 18 – 20 na przewidziane 30 osób. Wszystkie sprawy związane z
konsumpcja załatwiamy do wtorku włącznie.
- ks. Fasarz który organizuje pielgrzymki rowerowe wybiera się do Austrii i zabiera ze sobą
za darmo syna Loony – Justina
- 13 czerwca odbedzie się Konsulium prawnicze w sprawie Uchodzców na którym obecny
będzie Ojciec Jezuita.
III Przeprowadzka
zgodnie z planem powinniśmy wyprowadzić się ze szkoły do 27 czerwca. Wstępny termin
to 24 czerwca ( poniedziałek) lub zaraz po Bożym Ciele.
Zaplanowane są 2 lokalizacje do których ks. Hasior dokłada ogromnych starań: lokalizacja
przy ul. Brzeskiej 12 oraz lokalizacja przy Mińskiej 1/5 ( szkoła)
Jeśli chodzi o lokalizację na ul. Brzeskiej to jest teren dawnego szpitala wraz z Kaplicą i
jest jest zarządzany przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości , który podlega Marszałkowi
Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Po wstępnych rozmowach z administrat”orem
budynkuks. Hasiorotrzymał informację że nie może wynając tego pomieszczenia. Ks.
Hasior ponowił swoją próbę po znalezieniu oferty w interenecie dotyczącej włąśnie
pomieszczenia przy ul. Brzeskiejniemniej jednak administrator budynku stoi przy
swoim.Administrator obawia się ze zaczna chodzic i zakłócać spokój „inni „jesli wynajęty
zostanie nam ten loka ( w sensie Klubu)
Ks. Hasior nie poddał się i poszło pismo do sekretariatu, do Marszałka w tej sprawie.
Ostateczna decyzje podejmuje dyrektor. Na razie brak odzewu na pismo. Pouruchomiane
zostałykontakty osobowe i na razie czekamy.
Ks. Dyrektor Kamil wysłał do p. Jacka Wachowicza prośbę o jakiekolwiek pomieszczenie.
Jeśli chodzi o lokalizację przy ul. Minskiej 1/5 to najprawdopodobniej za zgoda p. dyrektor
uda się wynająć jedno małe pomieszczenie ( salka na półparterze).
Podczas oglądania nowego lokalu , pani dyrektor najprawdapodobniej była pod wrażeniem
małego Kubusia :)pokazała ks. Hasiorowi i Magdzie również pomieszczenie
kawiarenkowe, które dla naszego Klubu byłoby szczytem marzeń :). Magda pokazała nam
zdjęcia i rzeczywiście lokal robi wrażenie. Jest rewelacyjne. Niestety decyzja o zgodzie nie
należy do p. dyrektor tylko do Burmistrza. Ale bądżmy dobrej mysli i czekajmy na
ostateczna decyzje. Naprawdę warto bo to duże pomieszczenie kawiarenkowe z
dostępnym całym socjalem.
W czasie przeprowadzki zostanie zorganizowana „akcja pomocy „ przy przeprowadzce za
lity.
To czego się nie uda przenieść bo się np. nie zmieści wróci z powrotem do magazynu
Caritas.
IV Perspektywy na nowy sezon
- duszpasterstwo i Msza św przy ul. Brzeskiej wraz z legitymacja podbijana co miesiąc
- kontynuacja nauki w środy
- kontynuacja działalności SPERO
- kontynuacja zajęć piątkowych pod przewodnictwem Agaty ( organizowanie /
przygotowywanie posiłków wraz z dziećmi.
- konkursy plastyczne i wycieczki organizowane prze Magdę
- piłka nożna – treningi 2 razy w tygodniu . Trener Jacek
- możliwość uczestnictwa w pielgrzymce do Medziugorie.
Powstała idea zorganizowania takiej pielgrzymki dla naszego Klubu. Magda zorientuje się
jakby to wyglądało. W sprawie finansów pielgrzymki można rozmawiać z ks. Hasiorem.
Ceny są promocyjne ze względu znajomości Magdy. Po kosztach to 160Euro. Terminy

najbliższej pielgrzymek to: 27 czerwca – 3 lipca 2019r.
- polecane Warsztaty „Błogosławmy Dzieciom” Słowo ma moc jest przekleństwem albo
błgosławieństwem. Cena 700zł. Najbliższa edycja jesienna. 14 sobót. Grupa zamknięta.
Jesli chodzi o dofinansowanie należy rozmawiać z Ks Hasiorem.
- planowane warsztaty bez przemocy.
I Edycja była przeprowadzona przez p. Ele Stawińska . 15 spotkań po 3h za 800zł.
Magda gorąco namawia do tego typu warsztatów. ( Skontaktuje się z p. Stawińską w
sprawie szczegółów)
-mecze w weekendy
- płaszczyzna wypraw – Mariusz, Maciek, Tomek to grupa która wyjeżdża w góry
a) majowka w Gorach
b) czerwiec/lipiec Bieszczady
- wyprawy „Otwartych serc” - będą odbywały się w soboty.
Najbliższa odbędzie się 7.09.2019r do Niepokalanowa
-Stolica Mądrości pod Żaglami . Najbliższy termin żagli to 3.08.2019r. Jest 10 miejsc.
Popłyną 2 łódki . Cena to 30 litów + 10zł. Drugi turnus odbędzie się 14.09.2019r.od X do
końca kwietnia odbędą się zajęcia teoretyczne żeglarskie. Patent składa się z teorii i
praktyki. W dniach 15-18.05.2020r. Planowany wyjazd Zeglarski na Mazury (do ustalenia).
Cały ten proces będzie służyć do tego żeby wyłonić załogę która popłynie po Mazurach
lub nad Zalew Szczeciński z akcentami Bałtyku
-dla niepełnosprawnych ks. Hasior odprawia i będzie odprawiał msze Sw. W marcu 2020r
planowane rekolekcje.
-konferencje biblijne ósmego dnia każdego miesiąca. Padła propozycja by na takiej
konferencji pojawił się ks. Krakowczyk. Chcemy się przygotowywać cały rok ósmego dnia
każdego miesiąca na wydarzenie 08 czerwca
V Wolne wnioski i pytania...
pytania;
Co się dzieje w wakacje?
-03-08-2019r za 30litów + 10 zł można wyjechać na jednodniowy rejs po Zalewie
Zegrzyńskim
-niema kawiarenki, nauki oraz piłki nożnej
-wyjazd do Wilna
- w każdy piątek będą organizowane zajęcia z Agata
wolne wnioski:
1 Pani Ewa Tobiasz która załatwiła wieszak i piłkarzyki uda się do Wedla żeby rozejrzeć
się za nowa siedziba naszego Klubu.
2 Trwają poszukiwania nowej siedziby . Każdy z nas może w tym uczestniczyć i się
włączyć. Możemy się podzielić działalnością i lokalizacja gdyby udało się zorganizować
więcej niż jedną lokalizację
Spotkanie przebiegło sprawnie i spokojnie. Zakończyło się modlitwa spontaniczną.
Ksiądz Hasior ogłosił ze w tym roku tak jak w poprzednim roku ksiądz proboszcz poprosił
nasz Klub o przygotowanie Ołtarza na Boże Ciało i liczy na to ze ktoś się zgłosi.
Modliliśmy się również w tej intencji na modlitwie spontanicznej.

