Ad. 0.
Przybyli na zebranie podzielili się wspomnieniami z wakacji. Omówiono przebieg pielgrzymki do
Niepokalanowa, która odbyła się 7 września br. i rozpoczęła działanie Klubu SM na rok szkolny
2019/2020.
W pielgrzymce brali udział przedstawiciele rodziców Szkoły przy ul. Bronowskiej w Warszawie dla
dzieci niepełnosprawnych. Tata Tosi z tej Szkoły jest chętny do organizowania wycieczek rowerowych
w przyszłości. Pomaga również w dostosowaniu wnętrz obecnej siedziby Klubu do różnorodnych
potrzeb.
Należy już teraz zaplanować i zorganizować rozpoczęcie sezonu 2020/2021 – prośba o propozycje.
P. Hania, która pomaga dzieciom i rodzicom z problemami psychologicznymi i emocjonalnymi, wskaże
dzień tygodnia, w którym będzie się można umówić z Nią na spotkanie w tym temacie.
Ad. 1.
Współpraca Klubu z parafią na Skaryszewskiej została zakończona. Obecnie Klub mieści się przy ul.
Mińskiej 1/5, msze ks. Konrad sprawuje w kaplicy p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul.
Brzeskiej 12 – codziennie o godz. 7.00, w niedziele o godz. 10.00. Msze „klubowe” sprawowane będą
w pierwszy poniedziałek miesiąca (najbliższa 6.10.). Tam też, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie
się Pasterka.
Poczyniono również ustalenia odnośnie sprzątania w Klubie – każdorazowo po każdych zajęciach
(nadzoruje opiekun zajęć) i x w tygodniu sprzątanie generalne (prośba o zgłaszanie chętnych),
szczegółowy grafik opracuje p. Magda. Jest prośba o noszenie ochraniaczy na obuwie lub przynoszenie
obuwia na zmianę.
Zostaną wyrobione legitymacje klubowe (do p. Darka należy wysyłać zdjęcie zrobione smartfonem),
które będą podbijane po każdej mszy „klubowej” - legitymacja uprawnia do udziału w zajęciach
organizowanych w ramach działalności Klubu. Legitymacje zostaną rozdane po mszy w dniu 06.10. br.
Ad. 2.
Za udział w każdych zajęciach dziecko może uzyskać od 0 do 5 litów (waluta Klubu „Stolica
Mądrości”). Osoby biorące udział w dzisiejszym zebraniu działaczy otrzymały po 300 litów.
Ad. 3.
Po każdej niedzielnej mszy w Klubie w godz. 11.45 - 13.45 będzie miał miejsce obiad rodzinny dla
chętnych osób zgłoszonych do ks. Konrada do piątku (obiady płatne 10 litów).
Stolica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00 (w tym podwieczorek, kolacja
i czas nauki), w niedziele o 10.00 msza w Kaplicy przy ul. Brzeskiej, w soboty czasem wycieczki.
Ad. 4.
W dniach 8-15.02.2020 r. planowane jest zorganizowanie obozu w Leśnej Podlaskiej – 300-letni
klasztor po remoncie, z b. dobrymi warunkami lokalowymi i smacznym jedzeniem. Do dyspozycji sala
gimnastyczna w sąsiedniej Szkole. Wpisowe 100 litów + udział finansowy 500 zł. Na przełomie
październik/listopad będzie specjalne zebranie w tej sprawie.
Ad. 5.
- obiady niedzielne – jw.
- piłka nożna – zgłoszonych zostało 20 chłopców, na pewno będzie drużyna młodsza, do starszej na
razie jest zbyt mało chętnych; drużyna prowadzona będzie przez p. Jana Ślązaka wspieranego przez p.
D. Kędzierskiego i p. Mikołaja. Treningi odbywać się będą w tygodniu na boisku przy ul. Mińskiej w
godz. 17.00 – 18.30 (środy i piątki – drużyna młodsza, wtorki i czwartki – ew. drużyna starsza), w
soboty w godz. 14.00-16.00 w Szkole Podstawowej nr 58 na Targówku Fabrycznym
- piątki z Agatą – gotowanie – prośba żeby rodzice sms-owo zgłaszali dzieci na zajęcia (kwestia m.in.
zakupu odp. ilości artykułów)

- środy ze Spero – zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych w godzinach 17.30 – 20.00, zajęcia ułożone
tematycznie (plan zajęć ułożony na cały rok) – przed każdymi 15-minutowa pogadanka na tematy
duchowe. 25.09. spotkanie z rodzicami nt. planowanych działań, ich zalet i wpajanych wartości. Na
dzień 8.01.2020 r. planowane jest kolędowanie, w związku z tym padła propozycja zorganizowania w
tym dniu „klubowego opłatka”
- w poniedziałki w Klubie (częstotliwość do ustalenia) odbywać się będą spotkania z Siostrą z
Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Otwocku, które zajmuje się duszpasterstwem dziewcząt.
Pierwsze ogólne spotkanie będzie miało miejsce 23.09. o godz. 17.00, kolejne będą odbywały się ew. w
grupach
- powraca kawiarenka – w poniedziałki w godz. 16.00-17 poprowadzą ją p. Magda i p. Iza, we wtorki
w godz. 16.00 – 19.00 poprowadzi ją p. Ewa wraz z p. Izą, we czwartki p. Magda i ks. Konrad
- kurs żeglarki – odbyły się dwa rejsy żeglarskie po Zalewie Zegrzyńskiem, w maju planowany jest
kolejny po Mazurach a w czerwcu po Zalewie Szczecińskim z elementami bałtyckimi: co 2-3 tygodnie
w siedzibie Klubu pod kierownictwem Taty ks. Konrada będą odbywały się zajęcia teoretyczne
- akomodacja lub inne działania ks. Marcina – brak konkretnych ustaleń
- ks. Konrad stara się przygotować do Sakramentów dzieci uchodźców z Iraku i Angoli, ta współpraca
jest b. trudna – b. prosi o objęcie tych działań modlitwą
- 10.10. o godz. 18.00 będzie miał miejsce pierwszy wykład dla rodziców p. Marysi Gąsiorowskiej nt.
pozytywnej dyscypliny, planowane jest organizowanie kolejnych raz w miesiącu
- dzieło biblijne - każdego 14 dnia miesiąca w godz. 19.30-20.30 w siedzibie klubu odbywać się będą
spotkania biblijne prowadzone przez ks. Konrada,
- odpust „klubowy” odbędzie się w dniu 14.06.2020 r.
- w dniu 12.10. planowana jest pielgrzymka na Jasną Górę – w najbliższym czasie zostanie rozesłane
ogłoszenie ze szczegółami przedsięwzięcia
- zostanie uruchomiony telefon „klubowy”, który będzie służył do kontaktów dla dzieci biorących udział
w zajęciach oraz ich rodziców a także do rozsyłania ważnych informacji klubowych: p. Agnieszka, która
przekazuje nam wszystkie ogłoszenia, informuje, że w godzinach 8.00 – 13.00 nie ma możliwości
realizowania takowych, prosi o sms-y poza tym czasem
- w dniach 20.21.09. organizowana jest zbiórka żywności w Biedronce przy ul. Podskarbińskiej – w
najbliższym czasie pojawi się stosowne ogłoszenie.

