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Szanowni Państwo,
Wkroczyliśmy w drugie półwiecze.
Wykończenie siedziby na Freta co
prawda jeszcze trochę potrwa, działania prawno-administracyjne pewnie też, ale już dziś widać kształty
ścian i przestrzenie, wśród których
spędzimy nadchodzące lata.
Muszę powiedzieć, że jest to dla
mnie przyczyną wielkiej radości.
Około tysiąca osób lub małżeństw
wsparło tę wielką akcję. Chciałbym
raz jeszcze, u schyłku tego roku
jubileuszowego, złożyć moje wyrazy uznania i podziękowania.
W listopadzie zapraszamy na debatę
polityczną – na próbę podsumowania pierwszego roku rządów PiS. W
jakiej mierze jest to czas udany, a w
jakiej – nie? Czy nadzieje przedwyborcze, związane z odejściem SLD
od władzy, są na dobrej drodze do
spełnienia? Jak oceniamy ten miniony rok w życiu publicznym, w polityce międzynarodowej, w poszczególnych działaniach rządu RP? Zdania na te tematy są bardzo podzielone, czas zatem porozmawiać. Obiecaliśmy debaty natury politycznej –
zapraszamy!
Wszystkich chętnych oczekujemy na
Wielkim Urodzinowym Balu!
Piotr M. A. Cywiński

e-mail: kik@kik.waw.pl

17.11.06 piątek, godz. 18.00

Rok po wyborach –
debata podsumowująca
dr hab. Mirosława Grabowska
socjolog z Instytutu Socjologii UW

dr Radosław Markowski
socjolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN

dr Tomasz Żukowski
politolog i socjolog z Instytutu Polityki Społecznej UW
Spotkanie odbędzie się w siedzibie KIK-u
ul. Oboźna 7, wejście od ul. Sewerynów

18.11.06. sobota, godz. 21.00

URODZINOWY WIELOPOKOLENIOWY
BAL CHARYTATYWNY KIK
sale NOT-u przy ul. Czackiego 3/5
Zaproszenia i Złote Zaproszenia – rezerwacja tel. 827 39 39
Każdy Gość Balu jest fundatorem kolejnych stypendiów
Klubu Inteligencji Katolickiej
więcej informacji na s. 4

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Oboźna 7 lok. 55, 00-332 Warszawa
tel.: (+48-22) 827.39.39, 826.86.68; fax: (+48-22) 827.29.04
Nowe konto bankowe Klubu
BISE, III Oddział w Warszawie, nr 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700
SUBKONTO na zakup siedziby: PKO BP 79 1020 1156 0000 7102 0063 0988
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♦ POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE ♦
01.11. środa

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – Klub nieczynny

02.11. czwartek

DZIEŃ ZADUSZNY – Klub nieczynny

07.11. wtorek
godz. 17.00

Czytamy Nowy Testament
dr Stanisława Grabska

09.11. czwartek
godz. 17.00

Spotkanie Sekcji Kulturalno-Turystycznej

10.11. piątek
godz. 19.00

O inicjatywach wspierających budowanie dobrych stosunków polsko-niemieckich
opowie prof. Ewa Lipowicz – była pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. stosunków
polsko-niemieckich
Zaprasza Sekcja Polsko-Niemiecka

11.11. sobota
godz. 10.30

Święto Niepodległości – złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza
Spotykamy się przed siedzibą Klubu przy ul. Oboźnej 7; więcej informacji na s. 5

11.11. sobota
godz. 17.30

ODPUST ŚWIĘTOMARCIŃSKI w kościele św. Marcina – zaprasza ks. Andrzej Gałka
ks. prof. Stanisław Kur będzie przewodniczył Mszy Świętej i wygłosi homilię

12.11. niedziela
godz. 11.45

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu

13.11. poniedziałek
godz. 17.30

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

14.11. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Stary Testament
dr Stanisława Grabska

16.11. czwartek
godz.16.00

Spotkanie poświęcone pamięci zmarłych esperantystów

17.11. piątek
godz. 18.00

Rok po wyborach – debata podsumowująca (I strona)
dr Mirosława Grabowska, dr Radosław Markowski, dr Tomasz Żukowski

godz. 19.00

Spotkanie Sekcji Polsko-Niemieckiej

Zaprasza Halina Truss-Uziembło

Zaprasza Sekcja Emaus

Zaprasza Sekcja Esperanto

Zaprasza Wanda Szczycińska
18.11. sobota
godz. 21.00

WIELKI URODZINOWY BAL KLUBOWY (I strona)
Sale NOT-u przy ul. Czackiego 3/5 (szczegóły na s. 4)

19.11. niedziela
godz. 11.00

Msza Święta Klubowa – kościół św. Marcina przy ul. Piwnej
Oprawę Mszy Świętej przygotuje grupa Sekcji Rodzin „Rzymianie”
z szefem Stasiem Barańskim

19.11. niedziela
godz. 10.15

Czytanie Ewangelii wg św. Marka, rozdz. 11
Rozważanie wypowiedzi Brata Rogera z Taizé c.d.
Zaprasza Sekcja Ewangelijna

20.11. poniedziałek
godz. 17.30

Msza Święta w pierwszą rocznicę śmierci Joanny Domańskiej – dyrektora biura KIK
kościół św. Marcina przy ul. Piwnej

21.11. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Nowy Testament
dr Stanisława Grabska

godz. 18.00

Wieczór autorski Ireny Stopierzyńskiej-Siek – prezentacja tomiku poetyckiego „Doskonałość Twą odgaduję”
Spotkanie poprowadzi dr Stanisława Grabska (szczegóły na s. 6)

28.11. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Stary Testament
dr Stanisława Grabska

30.11. czwartek
godz. 17.30

Spotkanie ekumeniczne w kościele św. Marcina
Zaprasza ks. rektor Andrzej Gałka
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♦ KOMUNIKATY I KOMENTARZE ♦
ZDZISŁAW SZPAKOWSKI NIE ŻYJE
1926 – 2006

26 października zmarł red. Zdzisław Szpakowski. Urodził się
w 1926 roku. Już w 1942 włączył się w działalność polskiego
podziemia niepodległościowego. Był m.in. członkiem AK.
Studiował socjologię i historię – był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1954 roku wykładał na KUL-u.
Na początku października 1956 wspólnie z innymi młodymi działaczami katolickimi współtworzył Klub Inteligencji
Katolickiej „Dialog”. W latach 60. związał się z „Więzią” i
został formalnie członkiem KIK-u, z którym był związany już
wcześniej. Publikował w prasie katolickiej i niezależnej. Był
aktywnym działaczem opozycji demokratycznej. Wykładał
na kursach i spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo
Kursów Naukowych oraz jako członek Zespołu Prelegentów
Klubu Inteligencji Katolickiej.
W stanie wojennym był internowany. W latach 1982-1989
współorganizował i współprowadził Duszpasterstwo Ludzi
Pracy „Wola”. Po wznowieniu działalności przez KIK stworzył i prowadził Sekcję Historyczną Klubu. Zaproszeni przez
Z. Szpakowskiego historycy i on sam przygotowali i wygłosili w KIK-u dziesiątki prelekcji, głównie na tematy dotyczące
najnowszej historii Polski.
Ostatni wykład wygłosił w Klubie w czerwcu. Wprowadził do październikowego programu KIK kolejne prelekcje,
m. in. na tematy wydarzeń polskiego Października 1956.Tych
prelekcji nie zdążył już wygłosić.
W ostatnich latach KIK był dla Niego bardzo ważnym
miejscem. Bardzo chciał dzielić się z innymi swą wiedzą historyczną, swym umiłowaniem Polski.
Żegnamy Człowieka dobrego, życzliwego, skromnego.
Jednego z ludzi najbardziej zasłużonych dla naszego Stowarzyszenia.
Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej

♦
PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE
DLA KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Na Zamku Królewskim w Warszawie 7 października odbyła
się uroczystość wręczenia nagród TOTUS – zwanych niekiedy
potocznie „polskimi katolickimi Noblami”.
Tradycyjnie przyznano nagrody i wyróżnienia w czterech
kategoriach: „Promocja człowieka, praca charytatywna oraz
edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Propagowanie nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II” oraz „Totus medialny dla upamiętnienia bp.
Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania
Jana Pawła II w mediach”.

Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej otrzymał specjalne
wyróżnienie w dziedzinie „Propagowanie nauczania Ojca
Świętego Jana Pawła II”. W uzasadnieniu swojego werdyktu
członkowie kapituły napisali: „Warszawski Klub Inteligencji
Katolickiej, obchodzący jubileusz 50-lecia, przez całą swoją
działalność promował nauczanie Kościoła w duchu Jana Pawła II, wychowując w ten sposób szerokie kręgi inteligencji
katolickiej w Polsce, a także wpływając w tym duchu na życie
publiczne – zarówno w okresie PRL, jak i dziś.”
W uroczystości uczestniczyli m.in. prymas Polski kard.
Józef Glemp, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, parlamentarzyści, a także ludzie kultury i nauki, rektorzy wyższych uczelni.
Przyznająca nagrody TOTUS Fundacja Dzieło Nowego
Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu
Polski w 2000 roku. Stawia sobie za cel wprowadzanie nauczania Jana Pawła II w życie, a jej głównymi formami działalności są: fundowanie stypendiów dla zdolnej, ale ubogiej
młodzieży, organizowanie obchodów Dnia Papieskiego oraz
konkursu akademickiego im. bp. Jana Chrapka o indeks i staż
dziennikarski.
Aleksandra Brochocka

♦
DZIEŃ PAPIESKI 2006
Kolejna rocznica wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na
następcę Świętego Piotra miała w tym roku przebieg tak samo
uroczysty, jak w latach ubiegłych.
Odbyły się podniosłe uroczystości centralne i setki spotkań
o różnym charakterze, które zostały przygotowane przez instytucje kościelne i świeckie w całej Polsce.
W Warszawie wręczono tegoroczne nagrody i wyróżnienia
TOTUS. Członkowie Klubu z wielką satysfakcją przyjęli wiadomość o przyznaniu specjalnego wyróżnienia naszemu KIKowi w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana
Pawła II”. Także w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się Sesja Naukowa z okazji VI Dnia Papieskiego
„Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”. Głównym prelegentem
był ks. kard. Józef Tomko z Watykanu.
W kościele akademickim św. Anny celebrowana była specjalna Msza Święta, a następnie na Placu Zamkowym odbył
się uroczysty koncert.
Wkład naszego Klubu w obchody Dnia Papieskiego należy
ocenić jako znaczący – przekraczający wymiar lokalny, warszawski.
Klub, wspólnie z czasopismem jezuickim „Przegląd Powszechny”, zorganizował sesję na temat „Lustracja i/lub Miłosierdzie”. W sesji, która odbyła się w odnowionej auli klasztoru oo. Jezuitów (Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61)
udział wzięli: o. Hubert Czuma SJ, prof. Andrzej Friszke, ks.
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, red. Zbigniew Nosowski i o. Wacław Oszajca SJ. Spotkanie prowadził Piotr Cywiński.
Zapewne z powodu tematu i nazwisk znakomitych panelistów, a może także lepszej niż zazwyczaj promocji na spotkanie przybyło wyjątkowo dużo ludzi; obecne były również
media.
Nie sposób przedstawić w krótkiej nocie przebiegu blisko
3-godzinnego spotkania. Przepisuję więc ze swoich notatek
kilkanaście zdań wypowiedzianych przez panelistów (wypowiedzi nie są autoryzowane!).
o. Hubert Czuma
Zawsze można powiedzieć, że „nie będę współpracował” …
Przeźroczystość możliwa jest tylko dla Boga, ludzie powinni
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zmierzać ku prawdzie. Nie należy rozgrzebywać spraw przebrzmiałych. O. Czuma opowiedział o swoim świadectwie w
Pałacu Mostowskich w latach pięćdziesiątych. Do dziś nie
rozumie, dlaczego mimo odmowy współpracy nie został
aresztowany.
prof. Andrzej Friszke
Należy unikać ostrych sądów – nie należy pognębiać człowieka. Obecna debata ma płaski wymiar. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż się ją przedstawia w mediach. Trzeba pamiętać o różnym stopniu uwikłania osób kontaktujących
się ze służbami specjalnymi.
red. Zbigniew Nosowski
Drogą miłosierdzia jest prawda. Trzeba pomóc lustrowanym
w stawaniu w prawdzie. Dać szansę przebaczenia ludziom
złamanym. Trzeba dążyć do tego, by po lustracji Kościół był
lepszy. By sumienia były bardziej wrażliwe. I odkryć bohaterstwo wielu księży.
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Kościół nie ma pomysłu na lustrację. Ostatnie przykre wydarzenie: o. Mądel został usunięty z Kolegium Jezuickiego w
Krakowie. Odczuwa się brak Jana Pawła II. Można mówić o
winie zaniechania polskiego Kościoła. Nadzieja w młodych
duchownych. Trwa wyścig z czasem. Procesu lustracji nic już
nie zatrzyma.
o. Wacław Oszajca
Jezuici będą musieli zmierzyć się z problemem. Nie uciekną
od jego podjęcia. Inny problem to odzyskanie ludzi, których
Kościół (albo księża) skrzywdził. Bo może oni będą chcieli
odejść z Kościoła? Jak wyeliminować zemstę? A co z UBowcami? Czy mają szansę odzyskać sumienie? Kto zachowa
autorytet? Nie łudźmy się, nie ma ludzi bez grzechu. Nawet
św. Piotr zapłakał. Nie ma sprawiedliwości i nie ma prawdy
bez miłosierdzia.
kilka myśli wypowiedzianych przez panelistów
po pytaniach uczestników spotkania
• Ewentualne zniszczenie akt nic nie pomoże. Pozostałyby
plotki i hipotezy. Zniszczono by dowody bohaterstwa.
• Nie było grzechu zaniechania. Sprawa musiała dojrzeć. W
latach 90. była ona zbyt świeża (a przy okazji: jedyne niedostępne archiwa w Polsce to archiwa kościelne – czy tak powinno być?).
• Można przebaczać jednostronnie, ale pojednanie – bez
prawdy i skruchy – nie jest możliwe. Potrzeba nam i prawdy, i
miłosierdzia!
• I niech będzie solidarność sumień, a nie sutann.
Stanisław Latek

♦
SPOTKANIE NA CHŁODNEJ
dla NGO-sów
Z okazji naszych urodzin w dniu 4 października 2006 roku
zaprosiliśmy przedstawicieli współpracujących z nami od lat
organizacji pozarządowych na kameralne spotkanie w kawiarni Chłodna 25. Było to kolejne wydarzenie wpisujące się w
obchody 50-lecia Klubu.
Z naszego zaproszenia skorzystało kilkadziesiąt osób. Gości podjęliśmy kieliszkiem wina i miłą rozmową. W kulminacyjnym momencie spotkania Prezes Piotr Cywiński wraz innymi przedstawicielami Zarządu KIK zdmuchnęli świeczki na
urodzinowym torcie naszego Klubu. Podczas wieczoru panowała bardzo ciepła atmosfera. Miło było spotkać znajomych,
którzy wywodzą się z naszego Klubu, a z którymi mamy
rzadką możliwość kontaktu. Jedno jest pewne: podobne spotkania należy powtarzać nie tylko z okazji naszych urodzin.
Jakub Michałowski
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URODZINOWY WIELOPOKOLENIOWY
BAL CHARYTATYWNY KIK
Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejny Bal
Klubu. Bale są klubową tradycją, jednak ten będzie
szczególny, bo URODZINOWY!!! Nie zabraknie
emocjonujących (urodzinowych) niespodzianek!
Patronat nad Balem objęli Członkowie Honorowi
Klubu: Bohdan Cywiński, bp Bronisław Dembowski,
Izabela Dzieduszycka, Stanisława Grabska, Jerzy
Kłoczowski, Tadeusz Mazowiecki, Hanna Przeciszewska, Władysław Rodowicz, Zygmunt Skórzyński,
Andrzej Święcicki, Kordian Tarasiewicz, Zula i Andrzej Wielowieyscy, Stefan Wilkanowicz, Stanisław
Wołłosiecki, Jacek Woźniakowski, Alina Zan.
Jak zawsze, każdy Gość Balu będzie fundatorem
kolejnych stypendiów Klubu Inteligencji Katolickiej.
Od 2002 roku Klub przyznał już 135 stypendiów socjalnych i naukowych na kwotę prawie 250 tys. zł!!!
Zaproszenia na Bal będą dostępne w Klubie od
początku listopada. Można dokonywać rezerwacji
telefonicznych. Będzie można także nabyć specjalne
Złote Zaproszenia dla tych, którzy pragną dodatkowo wspomóc Fundusz Stypendialny. Ilość zaproszeń
jest ograniczona! Do zobaczenia na Balu!
Komisja Balowa:
Izabella Bnińska, Jan Kęcik,
Jakub Kiersnowski, Krzysztof Sawicki
♦
WERNISAŻ WYSTAWY
„KLUB”

26 października w Galerii Banku BISE odbył się wernisaż
wystawy prac fotograficznych pt. „Klub” autorstwa Jana
Brykczyńskiego. Prace powstały parę lat temu w ramach stypendium Klubu. Sądzę, że mogą być doskonale znane wielu
spośród nas. Są próbą ukazania środowiska, organizacji, tego,
co się w niej dzieje, przez młodego człowieka, który w Klubie
się wychował. Mają charakter niezwykle intymny. Są pełne
ciepła, ale i swego rodzaju dystansu. Powstały po to, by, jak
powiedział Janek, „zmierzyć się” z Klubem. Zdjęcia opatrzone zostały krótkimi komentarzami – cytatami wypowiedzi
przyjaciół i znajomych z KIK-u zebranymi przez autora.
Wystawa w Galerii Banku BISE to bardzo ciekawa odsłona
tych prac. Wpisuje się znakomicie w obchody 50-lecia Klubu.
Potwierdza także znakomite relacje Klubu z Bankiem BISE –
Fundatorem stypendiów KIK (niemalże od samego początku
istnienia Funduszu Stypendialnego) oraz bankiem istotnie
wspierającym zakup i adaptację naszego poddasza na Freta –
naszej nowej siedziby.
Wystawę można oglądać w Galerii Banku BISE przy ul.
Dubois 5a na Muranowie do 13 grudnia od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-17.00.
Krzysztof Sawicki
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Wszystkich, którzy chcieliby tego dnia wspólnie uczestniczyć
w obchodach 88. rocznicy odzyskania niepodległości, zapraszamy o godzinie 10.30 pod siedzibę naszego Klubu przy ul.
Oboźnej 7, skąd uroczyście wyruszymy na plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Podczas tej uroczystości delegacja naszego Klubu złoży biało-czerwony wieniec na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza. Zapraszamy!
Piotr Cywiński, Marek Kielanowski
♦
„WEEKEND W POLSCE”
Od 29 września, co tydzień, gościmy w Klubie grupy młodzieży z Białorusi. W ramach programu „Weekend w Polsce”
jego uczestnicy zapoznają się z zasadami działania organizacji
pozarządowych oraz administracji publicznej, osiągnięciami
polskiej transformacji, historią „Solidarności”, a także ze sposobami działania mediów. Naszym gościom z Białorusi staramy się przekazywać wiedzę o tym, jak w warunkach demokracji i wolnego rynku współpracować m.in. właśnie z mediami, jak współdziałać w grupie lub być jej efektywnym
liderem.
Poza wykładami i warsztatami, dzięki zaproszeniu pani
poseł Joanny Fabisiak, młodzież zobaczyła na własne oczy,
jak działa polski Parlament. Nasi goście zwiedzili również
siedzibę Telewizji Polskiej i TVN. W dniu 7 października
obserwowali wiece zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i
Prawa i Sprawiedliwości.
Naszymi wykładowcami są:
Henryk Wujec – legenda „Solidarności” i „KOR-u”, Mariusz
Maszkiewicz – były ambasador polski na Białorusi, Jerzy
Modlinger – dziennikarz i korespondent TVP w Europie
Wschodniej, Andrzej Szpor – wykładowca Wydziału Prawa i
Administracji UW, Marta Gumkowska z Fundacji „KlonJawor” – specjalista ds. organizacji pozarządowych, Monika
Jakubiak z „Grupy Trop” – socjolog, trener umiejętności psychospołecznych, Ilona Goszczyńska z firmy „Profile” – trener
umiejętności psychospołecznych.
Agnieszka Ostrowska
Koordynator programu
+48 600 743 518
♦
W październikowym Informatorze ukazała się przez pomyłkę niepełna i zawierająca nieścisłości informacja na
temat tegorocznego pobytu Liceum Białoruskiego w Warszawie. Zapraszamy do lektury poprawionego tekstu i
jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
nam zorganizować ten pobyt.
• • •
TAJNE LICEUM HUMANISTYCZNE
Z BIAŁORUSI
PO RAZ DRUGI W WARSZAWIE
Już po raz drugi nasz Klub gościł uczniów i nauczycieli prześladowanego przez łukaszenkowski reżim Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska na Białorusi.
Ta niezwykła szkoła, zdelegalizowana za nauczanie w
języku białoruskim i wychowywanie uczniów do wolności,
nadal działa na zasadzie tajnych kompletów, prowadząc zajęcia w wynajętych, zupełnie nie przystosowanych do prowadzenia lekcji pomieszczeniach. Uczniowie nie mają dostępu
do pracowni przedmiotowych, komputerów, a bogata biblioteka liceum została skonfiskowana. Nauczyciele, rodzice, a
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także uczniowie często spotykają się z różnymi szykanami ze
strony białoruskich władz oświatowych, milicji i KGB.
Trudno w tych warunkach skutecznie zrealizować program
współczesnej szkoły średniej, dlatego w czasie wakacji licealiści starają się nadrobić zaległości, korzystając z pustych w
tym czasie placówek oświatowych w Polsce i na Litwie.
O determinacji uczniów, a jednocześnie o poziomie nauczania w liceum świadczy fakt, że mimo tak trudnych warunków wszyscy absolwenci pomyślnie zdają egzaminy na
wyższe uczelnie zarówno w kraju, jak i za granicą.
Tegoroczny pobyt w Warszawie trwał ponad dwa tygodnie
(29 czerwca - 16 lipca). Tym razem udało się zaoszczędzić
naszym gościom wojażowania po całym mieście z plecakami
pełnymi książek. Dzięki pomocy Biura Edukacji m.st. Warszawy zamieszkali oni w gościnnej Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza, skąd do szkoły mieli zaledwie parę kroków, korzystali bowiem z gościny Zespołu Szkół nr 24. Uczyli się, jak
zwykle, nawet w soboty, my zaś staraliśmy się tak ułożyć całą
resztę programu, by nie studzić ich edukacyjnego zapału.
Nasi białoruscy licealiści byli gośćmi prof. Jerzego Stępnia
– Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zwiedzili siedzibę
Trybunału, wysłuchali wykładu na temat konstytucyjnych
tradycji Rzeczpospolitej. Złożyli także wizytę w Sejmie RP,
zaproszeni przez posła Artura Górskiego. Cenną lekcję możliwości, jakie daje życie w demokracji, stanowiła wizyta w
Ambasadzie USA, na zaproszenie ambasadora, pana Victora
Ashe’a.
Dla grupy uczniów, którzy realizują autorski program edukacji dziennikarskiej, staraliśmy się zorganizować mini staże
w Telewizji Polskiej: oglądali oni telewizję od kuchni dzięki
wizytom w Redakcji Telekspresu, w reżyserce programu
Krzysztofa Skowrońskiego i w Redakcji Programów Katolickich. Cennym doświadczeniem była także możliwość uczestniczenia w kolegium redakcyjnym tygodnika Diecezji Warszawsko-Praskiej „Idziemy”. W programie nie zabrakło też
propozycji dla tych, którzy szczególnie interesują się kulturą i
historią: wizyty w Galerii Zachęta, w Muzeum Narodowym, w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w Teatrze Montownia.
Udało się także zorganizować trzy wycieczki. Część grupy
pojechała na trzydniową wyprawę kulturoznawczą do miasta,
które od wieków było miejscem spotkania różnych kultur,
czyli do Lublina (wycieczkę zorganizowała Weronika Samolińska oraz stowarzyszenie studentów białoruskich, dzięki
życzliwości władz UMSC) Inna grupa wyruszyła w tym samym czasie na wyprawę przyrodniczo-ekologiczną do Puszczy Białowieskiej, którą, podobnie jak w ubiegłym roku, zorganizowało Towarzystwo Ochrony Krajobrazu „Leszcza”.
Przedostatniego dnia prawie wszyscy, wraz z kilkoma
członkami klubowej sekcji Drum-Bun, pojechali na całodniową wycieczkę na pola Grunwaldu. W miejscu, gdzie dokonała się zagłada pochodzących z ziem białoruskich Pułków Smoleńskich uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na zakończenie wszyscy obejrzeli wspaniałą inscenizację fragmentu
bitwy.
Pobyt w Warszawie zakończył się uroczystą akademią i
bankietem, a gościem honorowym wieczoru był pan Zenon
Paźniak – lider Białoruskiego Frontu Narodowego. Następnego dnia rano uczniowie wyjechali specjalnym wagonem
Intercity na dwutygodniowy pobyt do Gdańska, gdzie dzięki
uprzejmości władz miasta kontynuowali naukę w tamtejszej
szkole. Swoje wyjazdowe lekcje zakończyli na Litwie, a po
krótkich wrześniowych wakacjach, znów rozpoczęli swoje
tajne komplety w Europie XXI wieku.
Realizacja tego etapu tzw. projektu Białoruś nie byłaby
możliwa, gdyby nie pomoc i życzliwość wielu osób, organiza-
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cji i instytucji. Dziękujemy więc bardzo gorąco: Departamentowi Promocji MSZ RP i Ambasadzie RP w Mińsku; panu
prof. Jerzemu Stępniowi, Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego; Biuru Edukacji m.st. Warszawy, zwłaszcza zaś pani
Annie Borowskiej-Tomczyk i pracownikom kierowanego
przez nią Wydziału Edukacji Pozaszkolnej; panu Jakubowi
Czarkowskiemu, Dyrektorowi Bursy nr 4, oraz wszystkim jej
pracownikom; pani Teresie Lesiak, Dyrektorce Zespołu Szkół
nr 24; władzom i pracownikom PKP Intercity; panu Marcinowi Bochenkowi, Wiceprezesowi Telewizji Polskiej, Redakcji
Teleekspresu, ks. Andrzejowi Majewskiemu oraz Redakcji
Programów Katolickich TVP, panu Krzysztofowi Skowrońskiemu i jego współpracownikom; redakcji tygodnika „Idziemy” i pani Barbarze Sułek-Kowalskiej, jej Sekretarzowi; pani
Agnieszce Morawińskiej, oraz pracownikom Działu Edukacji
Galerii Zachęta; panu Ferdynandowi B. Ruszczycowi, Dyrektorowi Muzeum Narodowego, oraz pani Annie Lipińskiej,
Kierownikowi Działu Promocji i Marketingu; Dyrekcji Teatru
Montownia; pani Monice Kulik z Telekomunikacji Polskiej;
panu Januszowi Korbelowi i Towarzystwu Ochrony Krajobrazu „Leszcza”; panu Adamowi Wajrakowi, pani Danucie Kuroń; pani Weronice Samolińskiej; panu Krzysztofowi Jabłonce
z liceum w Łomiankach; panu Lechowi Gorajowi; a także
wszystkim ubiegłorocznym sponsorom, których dary wykorzystywaliśmy jeszcze w tym roku.
„Zespół białoruski” Sekcji Rodzin:
Ewa Partyga, Joanna Potocka, Marek Kielanowski

♦
KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
Pierwszego października rozpoczęliśmy Mszą Świętą nowy
rok pracy Sekcji Rodzin. W modlitwie wiernych cofnęliśmy
się o 25 lat wstecz – grupa Szare Sowy obchodziła dwudziestopięciolecie swego powstania, a jej niegdysiejszy szef, Łukasz Święcicki, z przejęciem odczytywał słowa modlitwy. Po
Mszy Świętej zwiedzaliśmy w krużgankach wystawę grupy –
to, co po niej pozostało, nie licząc gromadki jej dawnych
członków otoczonej wianuszkiem licznego potomstwa.
W dniu 16 października odbyło się w Klubie pierwsze
powakacyjne spotkanie wychowawców, a jednym z ważnych
punktów jego programu było wręczenie orderów i dyplomów
odchodzącym na zasłużony odpoczynek wychowawcom.
Ordery EDUCATRIX EMERITA pierwszej klasy na wstędze
zielonej otrzymały: Marta Czaputowicz, Marynia Dąbska i
Magda Jaszczuk, a ordery EDUCATOR EMERITUS, również
pierwszej klasy i również na wstędze zielonej, otrzymali: Karol Grzegorczyk, Janek Kopacz, Bartek Lewkowicz, Wojtek
Rudzki, Maciek Sienkiewicz, Jaś Suffczyński i Jacek Ziemski.
Na tej uroczystości wręczono też ordery i dyplomy przyznane
w zeszłym roku, których wówczas, z ważnych przyczyn, emerytowani wychowawcy nie odebrali. Byli to: Joanna Skórzyńska, Magda Siciarek, Magda Żebrowska i Tomek Rey.
Wszystkich wielce zasłużonych wychowawców, odchodzących na emeryturę, zebrani pożegnali rzęsistymi oklaskami.
Drugim ważnym punktem programu było wręczenie nagród grupom biorącym udział w akcji „Nasz ślad”. Akcja ta,
prowadzona na obozach letnich, ma na celu pozostawienie
przez nasze grupy śladu pozytywnego działania na rzecz
mieszkańców okolic, w których przebywają. W tym roku
pierwszą nagrodę otrzymały dwie grupy ex aequo; są to Gallowie i Mrówki. Obie grupy przez cały tydzień pracowały
ofiarnie na Roztoczu w gminie Narol. Gallowie doprowadzili
do porządku dwa pomniki ludzi, którzy ponieśli bohaterską
śmierć dla dobra kraju oraz porządkowali pobliską cerkiew,
Mrówki zaś uprzątnęły powstańczy cmentarz, a także wygra-
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biły duży teren po skoszonej trawie. Drugą nagrodę uzyskali
Rzymianie i Inuici, a wyróżnienie – grupa Ramamentysów.
Rzymianie obozowali w Mołdawii, gdzie przez trzy dni integrowali się z mieszkańcami okolicznych wsi, Inuici zaprosili
do wspólnych zabaw dwójkę miejscowych dzieci, a Radamantysi zostawili gospodarzom jeden ze swoich rowerów.
Tak przebiegła w tym roku akcja „Nasza ślad” Mamy nadzieję, że rozwinie się ona w latach następnych i że to działanie dla dobra drugiego człowieka ogarnie wszystkie grupy
Sekcji Rodzin.
Krystyna Sieroszewska

♦
SPOTKANIE W NAZARECIE
Pierwsze w tym roku spotkanie rozpoczęły wspomnienia z
wakacji przeplatane śpiewanymi piosenkami. Dzieci opowiadały, gdzie były i co widziały. Przypomnieliśmy także, na
czyją pamiątkę zostały nazwane nasze spotkania – kto w Nazarecie mieszkał i czym zajmował się Pan Jezus, kiedy był
dzieckiem. Piosenka ilustrująca niektóre z tych czynności
ubarwiła rozmowę. Październikowe odmówienie różańca
trzymanego wspólnie przez wszystkie dzieci zakończyła śpiewana litania.
Po słodkim posiłku zabraliśmy się do „stwarzania” świata.
Z wielkim zapałem dzieci układały na podłodze morze, na nim
wielkie papierowe kontynenty z roślinnością i zwierzętami.
Na nieboskłonie przyczepiły słońce, księżyc i gwiazdy. Piękny rezultat został oddany w ręce Adama i Ewy. Tu nastąpiła
historia grzechu pierworodnego, w której chytry wąż skusił
Ewę, a Adam zjadł prawdziwe jabłko zerwane z wielkiego
drzewa, w jakie przeobrażony został biurowy wieszak. Dobrze, że Sakrament Chrztu zmył z nas ten grzech!
Na zakończenie ulepiliśmy z masy solnej mnóstwo zwierzątek, które dzieci w domu miały wysuszyć i pomalować.
Dwie kolorowanki z radosną tajemnicą różańca i „kalendarzem” dzieła stworzenia, wzięte przez dzieci do domu, mają
przypominać ciekawie spędzony czas w Nazarecie.
Alicja Gronau-Osińska
♦
SEKCJA EMAUS
Spotkanie w sanktuarium oo. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej
o. M. Perz poświęcił głośnemu wykładowi Ojca Świętego
Benedykta XIV na Uniwersytecie Ratysbońskim. Starannie
zanalizował i wyjaśnił podłoże nieporozumień, których przyczyną stały się użyte tam słowa cesarza Manuela II.
W drugiej części spotkania powróciliśmy do rozważań na
bazie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Alicja Gronau-Osińska
♦
SPOTKANIE Z PUBLICYSTKĄ I POETKĄ
IRENĄ STOPIERZYŃSKĄ-SIEK
Serdecznie zapraszamy na wieczór autorski Ireny Stopierzyńskiej-Siek, publicystki i poetki, poświęcony jej ostatniemu
tomowi poezji „Doskonałość Twą odnajduję”.
Wiersze nawiązują formą do Psalmów, pełne są odniesień
do przyrody. Jedna z części tomu nosi tytuł „Dzięki za obłoki”. Wiele jest też odniesień do przeżyć osobistych, np.
„Chroń w nas delikatność” lub „Wspieraj usychanie”.
Książka, wraz z autografem autorki, będzie do nabycia w
Klubie.
Stanisława Grabska
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SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA
ZAPRASZA
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie
się w Klubie 10 listopada o godzinie 19.00. Pani profesor
Irena Lipowicz (była pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. stosunków polsko-niemieckich) opowie o instytucjach i inicjatywach wspierających i budujących dobre stosunki polsko-niemieckie.
Halina Rudzka
♦
KOMUNIKAT
SEKCJI KULTURALNO-TURYSTYCZNEJ
Nowy rok działań Sekcji rozpoczęliśmy wyprawą na Zamojszczyznę i Roztocze. Po raz drugi zresztą odwiedziliśmy te
strony – za każdym razem cieszą oczy, a serca wypełniają
uczuciem dla miejsc stworzonych „na miarę człowieka”.
Po powrocie – spotkanie klubowe – wieczór uświetniony
poezją pani Janeczki Nurowskiej – człowieka przez lata opiekującego się dziećmi chorymi, niepełnosprawnymi. Mającego
dla nich serce i rozum znakomitego pedagoga.
Wspaniała poetycka wyobraźnia i czułość, z jaką w swoich
utworach pani Janka pochyla się nad wszystkim co ludzkie i
co Boskie sprawiła, że ten wieczór przyniósł nam wiele dobrych wzruszeń. W imieniu Sekcji i swoim serdecznie pani
Jance dziękuję.
Halina Truss-Uziembło
♦
KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Dnia 6 października Sekcja Esperanto wznowiła cotygodniowe spotkania klubowe. Ze względów organizacyjnych spotkania odbywać się będą teraz w czwartki w godzinach od 16.00
do 18.00 w pokoju Sekcji Rodzin. Serdecznie na nie zapraszamy członków naszej Sekcji oraz sympatyków ruchu esperanckiego.
W dniach 14-15 października członkowie Sekcji uczestniczyli w ogólnopolskich rekolekcjach esperantystów na Jasnej
Górze w Częstochowie, które prowadził krajowy duszpasterz
esperantystów.
Polski Związek Esperantystów zaprasza na doroczne ogólnopolskie spotkanie GRUPE-10 w dniach 11-12 listopada w
Gliwicach.
Nasze klubowe spotkanie w trzeci czwartek miesiąca (16
listopada) poświęcimy wspomnieniom o esperantystach, którzy zmarli w ostatnim czasie.
Bohdan Wasilewski
♦
KOMUNIKAT FUNDACJI
im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA
Podobnie jak w latach minionych, wznawiamy bożonarodzeniową zbiórkę pieniężną na najpilniejsze potrzeby Kościoła i
rodaków na Wschodzie.
Zbiórka odbędzie się jeszcze w przejściowej siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Oboźnej 7 (wejście od ul.
Sewerynów, lokal 55, II piętro, III kondygnacja) w następujących terminach: poniedziałki 20 i 27 listopada oraz 4 i 11
grudnia, w godz. 11.00-15.00 oraz czwartki: 23 i 30 listopada oraz 7 i 14 grudnia, w godz. 14.00-17.00. Dodatkowa
zbiórka odbędzie się w kościele św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, ul. Tamka 4A w niedzielę, 3 grudnia, po Mszach
Świętych.
Ryszard Buch

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LIST KILKU CZŁONKÓW KLUBU
W ODPOWIEDZI NA ARTYKUŁ O KIK-u
OPUBLIKOWANY W SOBOTNIO-NIEDZIELNYM DODATKU
DO RZECZPOSPOLITEJ „PLUS-MINUS” (28-29.10.2006)

Warszawa, 28 października 2006
Szanowny Pan
Paweł Lisicki
Redaktor Naczelny
„Rzeczpospolitej”
Szanowny Panie Redaktorze,

W sobotnim wydaniu „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł
pani Mai Narbutt o warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej. Tekst ten ukazuje obraz instytucji, w której przyszłość
nie wierzą nawet ci, którzy nią kierują albo aktywnie ją współtworzą.
Jesteśmy gorącymi zwolennikami otwartej debaty, dlatego
nie oczekiwaliśmy z okazji 50-lecia naszego Klubu wyłącznie
laurek. Redaktorzy „Rzeczpospolitej” mają prawo wyrażać
swe poglądy i przekonania co do aktualnej sytuacji naszego
Klubu. Nie mają jednak prawa wkładać swoich myśli w nasze
usta – a tak właśnie się stało w przypadku pani Narbutt.
Z całą odpowiedzialnością – jako osoby cytowane w artykule – stwierdzamy, że mówiliśmy przedstawicielce „Rzeczpospolitej” co innego niż przeczytaliśmy w druku. Red. Narbutt albo nie zrozumiała naszych wypowiedzi, albo świadomie nimi manipulowała, zmieniając ich sens, stronniczo dobierając fragmenty pod tezy, które chciała przedstawić. Nie
prosiliśmy o autoryzację swoich słów, ufając dziennikarskiej
uczciwości i profesjonalizmowi publicystki poważnego dziennika. Niestety, nasze zaufanie zostało nadużyte i wykorzystane. Jednocześnie autorka artykułu pominęła wiele naszych
wypowiedzi jednoznacznie pokazujących nowe szanse i perspektywy KIK.
W sposób lekceważący pani Narbutt przedstawiła najstarszych członków naszej społeczności, a w nieprawdziwy: najmłodszych – wolontariuszy-wychowawców Sekcji Rodzin.
Zabrakło jej także elementarnej wiedzy i kompetencji. Przykładowo, czytamy o niezaangażowaniu Klubu w debatę o
lustracji w Kościele, podczas gdy dwa tygodnie temu odbyła
się – poświęcona temu tematowi, ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem, relacjonowana w mediach – specjalna sesja
„Lustracja i/lub miłosierdzie?”, zorganizowana przez KIK u
warszawskich jezuitów z okazji Dnia Papieskiego. Autorka
nie wspomina o żadnych pozytywnych działaniach bieżących
Klubu, współtworzeniu Zjazdów Gnieźnieńskich, formacji
obywatelskiej setek młodych Białorusinów lub o wielkim
sukcesie, jakim było zgromadzenie funduszy na zakup nowej
siedziby.
Jesteśmy oburzeni, że redakcja „Rzeczpospolitej” w taki
sposób przedstawiła problem tożsamości i przyszłości naszego
Klubu. Sami dyskutujemy na ten temat otwarcie i stale, a
ostatnio szczególnie dużo podczas obchodów 50-lecia KIK.
Niestety, pomimo zaproszeń z naszej strony, przedstawicieli
„Rzeczpospolitej” podczas tych publicznych spotkań nie zauważyliśmy.
Podpisały osoby cytowane w artykule:

Izabela Dzieduszycka, Krystyna Sieroszewska,
Zula Wielowieyska, Piotr M. A. Cywiński,
Andrzej Friszke, Zbigniew Nosowski, Andrzej Wielowieyski
♦

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Comiesięczne poniedziałkowe nabożeństwo w świątyni luterańskiej przy ul. Puławskiej 2a – 6 listopada, godz. 19.00.
Homilię wygłosi duchowny rzymskokatolicki, ks. dr Krzysztof Kobylski.
Jan Turnau
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SIEDZIBA NA FRETA

SIEDZIBA NA FRETA JUŻ OTWARTA!
ALE JESZCZE NIECZYNNA
We wtorkowy wieczór, 24 października 2006 roku, w kamienicy przy ul. Freta 20/24a, odbyło się bardzo uroczyste otwarcie nowej
siedziby Klubu Inteligencji Katolickiej.
Spotkanie rozpoczął i prowadził red. Zbigniew Nosowski zapraszając Prezesa Klubu. Piotr M.A. Cywiński przywitał gości: Panią
Minister Lenę Dąbkowską-Cichocką reprezentującą Prezydenta RP, p. Lecha Kaczyńskiego, Księdza Prałata Andrzeja Gałkę, kapelana Klubu, reprezentującego Księdza Prymasa, księży, zakonników i zakonnice, osoby duchowne od lat współpracujące z naszym
Klubem, w szczególności o. Marka Pieńkowskiego reprezentującego Zakon oo. Dominikanów, naszych nowych sąsiadów, Piotra
Kadlčika – przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wszystkich obecnych na spotkaniu członków honorowych Klubu Inteligencji Katolickiej: panie Stanisławę Grabską,
Izabelę Dzieduszycką, Hannę Przeciszewską, państwa Zulę i Andrzeja Wielowieyskich, panów Tadeusza Mazowieckiego, Stefana Wilkanowicza, Stanisława Wołłosieckiego, Władysława Rodowicza, Kordiana Tarasiewicza, Andrzeja Święcickiego,
Bohdana Cywińskiego, p. Stefana Wespera, Sekretarza Generalnego Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, oraz p. Petera
Demutha, dyrektora niemieckiej kościelnej fundacji Renovabis, wszystkie osoby, które przyczyniły się do zdobycia nowej siedziby,
wszystkich darczyńców i sponsorów, wszystkich członków Zarządu, obecnego i poprzednich, oraz przedstawicieli władz poszczególnych Sekcji Klubu, wszystkich członków i sympatyków Klubu, a także pierwszego Pontifexa, laureata naszej nowo ustanowionej
nagrody, którego tożsamość zostanie ujawniona poniżej w tekście.
Po licznych powitaniach p. Lena Dąbkowska-Cichocka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w imieniu pana Lecha
Kaczyńskiego nadała Ordery Odrodzenia Polski i Złote Krzyże Zasługi zasłużonym działaczom Klubu Inteligencji Katolickiej.
Po tej jakże podniosłej chwili obecni na sali prezesi Klubu: Stanisława Grabska, Andrzej Święcicki, Paweł Broszkowski i Piotr
Cywiński w sposób symboliczny, bo poprzez przecięcie wstęgi, otworzyli nową siedzibę KIK-u.
Należy tu wspomnieć, że nie byłoby co otwierać, gdyby nie nasi liczni darczyńcy. Dzięki ich wpłatom na rzecz zakupu i remontu
lokalu przy Freta możemy cieszyć się nieodległą perspektywą przeprowadzki do własnych „czterech kątów”. Sponsorów, którzy
wsparli nas najwyższym wkładem finansowym, uhonorowaliśmy specjalnymi tabliczkami dziękczynnymi.
Przyszedł czas na odsłonięcie tablicy sponsorskiej, na której oprócz wyróżnionych sponsorów znajdują się imiona i nazwiska osób
oraz nazwy firm, które drobniejszymi wpłatami, ale patrząc całościowo ogromną sumą pieniędzy (ziarnko do ziarnka i uzbierała się
miarka), wsparły to wielkie dzieło zakupu nowej siedziby dla naszego KIK-u. Na tablicy wymienionych jest ponad tysiąc nazwisk
osób prywatnych i około trzydziestu „firm”.
Czwartym punktem uroczystości było wręczenie nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów, ustanowionej z okazji jubileuszu i przyznawanej co roku jednej osobie, która w życiu publicznym ukazuje całym swym zaangażowaniem wartość dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. Pierwszego laureata przedstawił Pan Premier Tadeusz Mazowiecki. Nagroda – statuetka –
powędrowała do rąk Pana Profesora Andrzeja Zolla; serdecznie gratulujemy. W skład Kapituły Nagrody wchodzą Członkowie Honorowi KIK-u.
Na zakończenie uroczystości kapelan Klubu, ks. prałat Andrzej Gałka, odczytał list przesłany od ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego z okazji jubileuszu KIK-u, ze słowem skierowanym do Klubu wystąpił p. Stefan Wesper oraz Peter Demuth, a jako ostatni
wystąpił Piotr Kadlčik Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.
Po oficjalnej części wieczoru zaprosiliśmy zebranych gości na lampkę wina. Całą uroczystość uświetnił swoimi występami chór
Ars Cantata.
Naszej uroczystości towarzyszyły liczne media, m. in. Telewizja Polska, Polskie Radio Trójka, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza,
Katolicka Agencja Informacyjna, Polska Agencja Prasowa i Radiowa Agencja Informacyjna.
Uroczystość otwarcia nowej siedziby Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zakończyła się w bardzo podniosłej atmosferze.
Zdjęcia, z których kilka zamieściliśmy poniżej, można obejrzeć na stronie Klubu www.kik.waw.pl. Serdecznie zapraszam.
Wszystkim, którzy w sposób szczególny przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia jakże ważnej w historii Klubu uroczystości serdecznie dziękuję (s. 9).
Jakub Kiersnowski
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PODZIĘKOWANIA
Bardzo serdecznie dziękujemy Jankowi Kęcikowi koordynatorowi obchodów 50-lecia oraz wszystkim, którzy mu pomagali:
Stasiowi Barańskiemu, Agacie Bluj, Ani Borkowskiej, Jankowi Brykczyńskiemu, Zuzi Bujko, Pawłowi Cywińskiemu, Maryni
Dąbskiej, Agacie Dederko, Jankowi Frymusowi, Przemkowi Krasnalowi Ganowi, Alicji Górskiej, Magdzie Feli Jaszczuk,
Tomkowi Kaczorowi, Tadkowi Kochmanowi, Kubie Kopczyńskiemu, Jankowi Liberze, Jankowi Lipskiemu, Kazikowi Mazanowi, Agacie Mężyńskiej, Maćkowi Niemojewskiemu, Ewie Ochman, Dominice Pyzowskiej, Klarze Rościszewskiej, Jankowi
Strzeleckiemu, Anieli Święcickiej, Michałowi Miszy Tomaszewskiemu, Jankowi Zborowskiemu, Magdzie Żebrowskiej i całemu zespołowi chóru Ars Cantata za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wieczornych uroczystości 24 października
2006 roku. Jeżeli pomagałaś/eś, a nie zostałaś/eś wymieniona/y na powyższej liście, to właśnie w tym miejscu i właśnie Tobie
serdecznie dziękujemy.
Piotr M.A. Cywiński, Jakub Michałowski, Krzysztof Sawicki, Jakub Kiersnowski
GALERIA ZDJĘĆ Z OTWARCIA
NOWEJ SIEDZIBY KLUBU
24 października 2006
fot. Jan Brykczyński (JB) i Jacek Michałowski (JM)

Fot. JM

Fot. JB

Słowo inauguracyjne – Piotr M. A. Cywiński

Od lewej: prof. Andrzej Zoll, Premier Tadeusz Mazowiecki,
Prezes KIK Piotr M. A. Cywiński, Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Lena Dąbkowska-Cichocka

Fot. JB

Fot. JB

Wśród odznaczonych przez Prezydenta RP znaleźli się m. in.: Krystyna Sieroszewska, Krzysztof Sawicki oraz Zula Wielowieyska
(poniżej)

Chór
„Ars Cantata”
towarzyszył
zebranym
podczas całej
uroczystości

Fot. JM
Fot. JB
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Uroczyste otwarcie nowej siedziby KIK-u
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali dotychczasowi Prezesi Klubu
od lewej: Paweł Broszkowski, Andrzej Święcicki,
Stanisława Grabska, Piotr M. A. Cywiński

Fot. JB

Fot. JB

Fot. JB

Premier Tadeusz Mazowiecki – wprowadzenie do nagrody PONTIFICI i prezentacja pierwszego Pontifexa, prof. Andrzeja Zolla

Fot. JB

o. Marek Pieńkowski
z Zakonu oo. Dominikanów,
naszych nowych sąsiadów

Kuria Metropolitalna
Warszawska

Fundacja im.
Ludwika Kastory

Fot. JB

Piotr Kadlčik z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
przemawia w imieniu darczyńców

Gmina
Wyznaniowa
Żydowska

SWISS INVEST Sp. z o.o.

Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka

