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Szanowni Państwo,
Wśród wielu zaplanowanych wydarzeń jubileuszowych jedno było dla
nas niesamowicie miłą niespodzianką.
W dniu 11 listopada 2006 dostaliśmy nagrodę główną konkursu „Pro
Publico Bono". Kilkaset organizacji z
całej Polski zgłosiło w tym roku swoje
projekty i działalność, kilkadziesiąt
przeszło do finałowego stadium konkursu. Jest rzeczą jasną, że nasza kandydatura była poddaniem pod osąd
jury półwiecza naszego istnienia, naszych wszystkich działań i akcji. Ale
ponieważ regulamin konkursu nakazywał wytypowanie jednej akcji do
szczegółowej oceny, zaproponowaliśmy „Akcję Białoruś”, czyli pomoc
podziemnemu liceum oraz wszystkie
działania, w które zaangażowała się
nasza młodzież w czasie wyborów
prezydenckich na Białorusi.
Zgłosiliśmy się w kategorii „Inicjatywy z zakresu kontaktów międzynarodowych,
międzyetnicznych
ze
szczególnym uwzględnieniem działań
na rzecz integracji Polski z Unią Europejską".
Radzie Fundacji przewodniczy
prof. Jerzy Buzek, a Jury – prof. Andrzej Zoll. Osobiście jestem przekonany, że ta nagroda jest efektem
szczególnego przywiązania naszego
środowiska do działalności na rzecz
dobra wspólnego, w duchu dialogu i
wzajemnej odpowiedzialności. A w
tym zakresie – nigdy dosyć!
Piotr M. A. Cywiński

e-mail: kik@kik.waw.pl

10.12. niedziela – 12.12. wtorek

Rekolekcje adwentowe
poprowadzi

ks. bp Bronisław Dembowski
niedziela – godz. 11.00 i 17.30; poniedziałek, wtorek – godz. 18.30
w niedzielę po Mszach św. – rozważania rekolekcyjne
w poniedziałek i wtorek – Msza św. z homilią,
rozważanie rekolekcyjne i adoracja Najświętszego Sakramentu
kościół św. Marcina przy ul. Piwnej

14.12. czwartek

Święty Mikołaj
sacrum i profanum
ks. prof. Michał Janocha
wykładowca UKSW,
Wyższego Seminarium Duchownego

ks. dr Henryk Paprocki
wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku,
Prawosławnego Seminarium Duchownego

dr Tomasz Terlikowski
filozof, publicysta, tłumacz
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♦ POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE ♦
05.12. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Nowy Testament
dr Stanisława Grabska

08.12. piątek
godz. 19.00

Prezentacja książki pt.: „Wypędzeni ze Wschodu”
Spotkanie poprowadzi red. Renate Stoessinger

10,11,12 grudnia
niedziela – wtorek

Zaprasza Sekcja Polsko-Niemiecka
REKOLEKCJE ADWENTOWE w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej (1 strona)
n i e d z i e l a – godz. 11.00 i 17.30; p o n i e d z i a ł e k, w t o r e k – godz. 18.30

10.12. niedziela
godz. 10.15

Czytanie Ewangelii wg św. Marka, rozdz. 12
Myśli z Taizé – „Zadziwienie radością”
Zaprasza Sekcja Ewangelijn

11.12. poniedziałek
godz. 17.30

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

12.12. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Stary Testament
dr Stanisława Grabska

14.12. czwartek
godz. 18.00

Święty Mikołaj – sacrum i profanum (I strona)
ks. prof. Michał Janocha, ks. prof. Henryk Paprocki, dr Tomasz Terlikowski

17.12. niedziela
godz. 16.00
godz. 17.00

OPŁATEK KLUBOWY
Msza Święta w kościele oo. Paulinów pw. Świętego Ducha przy ul. Długiej 3
Spotkanie opłatkowe w kościele oo. Dominikanów pw. św. Jacka przy ul. Freta 10

17.12. niedziela
godz. 11.45

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu

19.12. wtorek
godz. 16.00

Czytamy Nowy Testament
dr Stanisława Grabska

godz. 17.00

Wieczór wigilijny – koncert kolęd w wykonaniu chóru „Cantabile” i czytanie poezji
Zaprasza Sekcja Kulturalno-Turystyczna

24.12. niedziela
godz. 24.00

Wigilia Bożego Narodzenia
JUBILEUSZOWA PASTERKA w kościele św. Marcina
Uroczystej Mszy Świętej Pasterskiej będzie przewodniczył ks. bp. Bronisław Dembowski
Ks. Andrzej Gałka, rektor kościoła św. Marcina, zaprasza na jubileuszową Pasterkę, która odbędzie się w 50. rocznicę posługi i obecności na Piwnej Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
oraz w 650. rocznicę istnienia kościoła.
KLUB NIECZYNNY

25 – 30 grudnia
poniedziałek-sobota

Zaprasza Sekcja Emaus

28.12. czwartek
godz. 17.30

Spotkanie ekumeniczne w Kościele św. Marcina

31.12. niedziela
godz. 17.30
godz. 17.30-24.00
godz. 24.00

Ostatni dzień roku
Msza Święta w kościele św. Marcina
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Msza Święta o pokój na świecie

rys. Dorota Cichocka

Zaprasza ks. rektor Andrzej Gałka

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Klubu dziękuję serdecznie za mijający rok wspólnej modlitwy,
pracy, dyskusji, dialogu i zabawy. Życzę wszystkim i każdemu z osobna prawdziwie
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę, aby był to czas spokojniejszy,
sprzyjający refleksji nad tym, co minęło, co jest i co przyjdzie. Niech Boże Narodzenie
będzie radosnym, nadzwyczajnym przeżyciem w naszej codziennej działalności.
Wszystkich Was oddaję pod opiekę Świętej Rodziny.
Jakub Kiersnowski
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♦ KOMUNIKATY I KOMENTARZE ♦
PRO PUBLICO BONO
W dniu 11 listopada Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie otrzymał ogólnopolską główną nagrodę w konkursie Pro
Publico Bono.
Przedstawiciele Klubu w składzie: Piotr M. A. Cywiński –
Prezes KIK, Jakub Kiersnowski – Sekretarz KIK i Marek
Kielanowski – reprezentant Sekcji Rodzin mieli zaszczyt odebrać ją z rąk Premiera Jerzego Buzka w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO MARCINA
W WARSZAWIE
Bieżący rok jest rokiem jubileuszowym nie tylko dla Klubu
Inteligencji Katolickiej w Warszawie, lecz także dla kościoła
św. Marcina przy ul. Piwnej, z którym społeczność klubowa
związana jest od samego początku. Kolejni rektorzy kościoła
są jednocześnie kapelanami klubowymi, a księża w nim
pracujący sprawują opiekę duszpasterską nad grupami dziecięcymi i młodzieżowymi Sekcji Rodzin.
W tym roku mija 650. rocznica istnienia kościoła i 50.
rocznica obecności w nim i posługi Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Tegoroczne rekolekcje oraz Pasterka są wydarzeniami jubileuszowymi, szczególnymi dla nas wszystkich. Będzie im
przewodniczył długoletni rektor kościoła św. Marcina, ks. bp
Bronisław Dembowski.
KILKA SŁÓW O KOŚCIELE

Ocalała część
krucyfiksu

Fot. Jacek Michałowski

Od lewej: Jakub Kiersnowski, Piotr M. A. Cywiński,
Marek Kielanowski

Fot. Paweł
Paciorkiewicz

Kościół św. Marcina został ufundowany wraz z klasztorem
oo. Augustianów w 1353 roku, erygowany w 1356 roku,
przebudowany w XVII i XVIII wieku. W XVI wieku na dziedzińcu klasztoru odbywały się sejmiki generalne województwa mazowieckiego. Po drugiej wojnie światowej – odbudowany po znacznych zniszczeniach.
W 1956 roku kard. Stefan Wyszyński powierzył dalszą
opiekę nad kościołem Siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzyża z Lasek, których charyzmatem jest opieka – na
duszy i ciele – nad niewidomymi. Kościół ten jest centrum
duszpasterstwa niewidomych. Znajduje się przy nim siedziba
Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych.
Obecnie wnętrze kościoła jest w dużej mierze nowoczesne,
wykonane wg projektu siostry Almy Skrzydlewskiej – architekta wnętrz. Z przedwojennego wyposażenia kościoła zachowała się dolna część krucyfiksu umieszczonego na prawym bocznym filarze głównej nawy. Wykonana w żelazie
górna część korpusu Chrystusa symbolizuje powstanie stolicy
z gruzów. Ta wymowna kompozycja otoczona jest tablicami
upamiętniającymi walki i cierpienia narodu polskiego.
Na wirydarzu klasztornym znajduje się tablica poświęcona
Jerzemu Zawieyskiemu, współzałożycielowi i pierwszemu
Prezesowi KIK-u.
24 maja 1977 roku w kościele św. Marcina rozpoczęła się
tygodniowa głodówka opozycjonistów na rzecz uwolnienia
aresztowanych robotników. Uczestniczyli w niej m.in.: Stanisław Barańczak, Bohdan Cywiński, o. Aleksander HaukeLigowski OP, Henryk Wujec. Tadeusz Mazowiecki pełnił
funkcję rzecznika prasowego głodujących.
W kościele tym w roku 1976 powstała jedna z pierwszych
w Polsce grup Odnowy w Duchu Świętym. W kościele św.
Marcina odbywają się comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne, jak również, tradycyjnie już, spełnia on istotną rolę związaną z duszpasterstwem środowisk warszawskiej inteligencji.
Aktualnie kościół pełni funkcję kościoła rektorskiego Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża, znanych z prowadzenia
Zakładu dla Ociemniałych w Laskach.
opr. Maria Paciorkiewicz
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OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA KIK-u
PODSUMOWANIE

Właśnie dobiegł końca program obchodów jubileuszu 50lecia Klubu. Przez ten czas zorganizowaliśmy wiele wydarzeń. Jedne z nich bardziej, drugie mniej udane. Niektóre
projekty chcielibyśmy w kolejnych latach powtarzać.
Przez prawie rok poza zwykłym programem Klubu
realizowaliśmy program jubileuszowy. Dla przypomnienia było to:
• Seminarium dla licealistów z Białorusi – „Wybory w Systemie Demokratycznym”;
• Debata – „Czy dziś jeszcze można zdefiniować
inteligencję?”;
• Międzyreligijne Regaty Żeglarskie;
• Bieg Wielopokoleniowy;
• Letni tydzień JECI-MIEC – "Studenci promujący
dialog międzyreligijny przez nieformalne działania edukacyjne";
• Spotkanie urodzinowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
• Uroczyste otwarcie nowej siedziby Klubu dla
sponsorów oraz wręczenie nagrody „PONTIFICI
– Budowniczemu Mostów”;
• Sesja „Pół wieku KIK-u“;
• Uroczysta Jubileuszowa Msza Święta oraz poświęcenie nowej siedziby;
• Jubileuszowy Wielopokoleniowy Bal na rzecz
Funduszu Stypendialnego KIK.
Podsumowując całość możemy śmiało stwierdzić, że
Klub ma nadal dużo do zaoferowania na zewnątrz, gdzie
odbyła się większość naszych jubileuszowych działań.
Jan Kęcik

– grudzień 2006

PANEL „PÓŁ WIEKU KIK-u”
W sobotę, 28 października, w Domu Dziennikarza przy ul.
Foksal odbyła się sesja poświęcona przeszłości i przyszłości
Klubu. W pierwszym, porannym panelu uczestniczyli: Stanisława Grabska, Tadeusz Mazowiecki, Zygmunt Skórzyński i
Andrzej Wielowieyski. Debatę prowadził Andrzej Friszke.
Dyskutanci wspomnieli czasy założenia Klubu, tworzenie
się jego tożsamości, pracę na rzecz ekumenii, recepcji Soboru
Watykańskiego II, odpowiedzialności świeckich w Kościele,
ale również współtworzenie komórek opozycji, powstawanie
„Solidarności”. Wspominali powstanie Sekcji Kultury, Sekcji
Rodzin i innych istotnych dla dziejów Klubu struktur. Wśród
licznych dopowiedzi z sali, wiele dotyczyło działań wspólnotowych, podkreślających ewenement społeczny i kulturowy
Klubu w tworzeniu środowiska warszawskiej inteligencji.
Po południu panelistami byli: Izabella Bnińska, Jacek Cichocki, Piotr M. A. Cywiński, Paweł Sawicki i Mateusz Środoń. Prowadził Zbigniew Nosowski. Druga część panelu poświęcona była przyszłości Klubu. Dyskutanci położyli nacisk
na tożsamość Klubu i na jego wielką potrzebę dzisiaj. Po 1989
roku właśnie działalność formacyjna stała się priorytetem,
dzięki któremu tyle osób przeszło przez Klub.
Młodzi działacze Klubu widzą nowe zadania pojawiające
się przed KIK-iem zarówno na płaszczyźnie formacji, integracji, jak i działalności zewnętrznej – nie ściśle politycznej, ale
raczej obywatelskiej.
Piotr M. A. Cywiński
♦
11 LISTOPADA
ZŁOŻENIE WIEŃCÓW
NA GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

♦
DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA
W ostatnią niedzielę października odbył się najważniejszy
punkt obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia warszawskiego
KIK-u – Msza Święta dziękczynna w kościele św. Marcina. W
wypełnionej po brzegi świątyni wszystkie pokolenia członków
Klubu modliły się do Boga dziękując za pięć dekad
błogosławieństw i prosząc o opiekę w przyszłości.
Przed Mszą Świętą słowo do zebranych wygłosił Prymas
Polski Kard. Józef Glemp, podkreślając fenomen KIK-ów w
czasach PRL-u i ich znaczenie dla Kościoła w Polsce. Prezes
Klubu podziękował Prymasowi za wsparcie, jakiego on
osobiście i Kuria Metropolitalna Warszawska udzielili
klubowym staraniom na rzecz zakupu nowej siedziby. Na
zakończenie spotkania ks. Prymas błogosławił społeczności
Klubu na kolejne lata pracy.
Mszę Świętą koncelebrował ks. bp Tadeusz Pikus wraz z
pięcioma innymi księżmi zaprzyjaźnionymi z Klubem, m. in. z
ks. rektorem Andrzejem Gałką i przybyłym z Kazachstanu ks.
Stanisławem Choinką. Ksiądz biskup w swoim kazaniu, wśród
wielu wątków, przestrzegał m. in. przed tym, żebyśmy w swoim
życiu i działalności klubowej nie słuchali tylko głosów tego
świata, ale również byli gotowi usłyszeć głos Boga.
Przed błogosławieństwem wszyscy zebrani odśpiewali
uroczysty hymn „Ciebie Boga wysławiamy ...” Szczególnie
podniosłą atmosferę Mszy Świętej zawdzięczamy też chórowi
KIK-u „Ars Cantata”, który przygotował wspaniałą oprawę
całej uroczystości.
Po Mszy Świętej, mimo mżawki, większość zebranych
udała się piechotą na ul. Freta, do nowej siedziby Klubu, gdzie
nastąpiło jej uroczyste poświęcenie.
Jacek Cichocki

Fot. Krzysztof Meissner

Od lewej: Wiesław Molga, Jadzia Meissnerówna, Paweł Sawicki,
Ula Kielanowska

Dobrze jest mówić o patriotyzmie, ale też bardzo dobrze jest
wspólnie przeżywać święta narodowe. W tym roku już po raz
drugi nasza delegacja złożyła wieniec od Klubu na Grobie
Nieznanego Żołnierza. Nie było nas wielu, ale za to byli
przedstawiciele wszystkich pokoleń. Nieodmiennie wzruszający był apel poległych, nieodmiennie imponująca była defilada wojskowa.
Tuż po głównych uroczystościach, przy dźwiękach werbli,
uroczyście złożyliśmy nasz wieniec i wpisaliśmy się do księgi
honorowej grobu. Wieniec niósł niżej podpisany. I mimo tego,
że wiele razy zdarzało mi się prowadzić procesje u św. Marcina, więc wiem, że trzeba iść krokiem dostojnym i powolnym,
to tym razem szedłem za szybko, na co zwrócił uwagę oficer
dowodzący uroczystością. Po jego drobnej uwadze zwolniliśmy do właściwego tempa.
Paweł Sawicki

5

INFORMATOR KLUBOWY – grudzień 2006
„ROK PO WYBORACH”
DYSKUSJA PANELOWA

W piątek, 17 listopada, odbył się w Klubie panel dyskusyjny
"Rok po wyborach". Nasze zaproszenie przyjęli: dr hab. Mirosława Grabowska – socjolog, dr Radosław Marko – politolog,
dr Mariusz Kowalski – geograf polityczny. Paneliści byli dobrze przygotowani i ciekawie poprowadzili wstęp do dyskusji.
Przedmiotem wystąpień były: generalna analiza rządów PiS
w naszym kraju oraz postawy opozycji wobec poczynań obozu rządzącego, komentarze wyborów władz lokalnych, porównania stanu oraz kierunki przepływów elektoratów głównych partii, polska polityka zagraniczna.

I PIELGRZYMKA RODZICÓW SEKCJI RODZIN
DO STUDZIANNEJ

Matka Boża Świętorodzinna
Cudowny Obraz Świętej Rodziny z Nazaretu (malarz nieznany)

Fot. Jan Gebert

Od lewej: Radosław Marko, Mirosława Grabowska, Mariusz Kowalski

Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja. Na zadawanie pytań zgromadzeni uczestnicy mieli niewiele ponad godzinę
czasu. Generalne panel należy uznać za udany i bardzo interesujący. Praktycznie cała sala naszego Klubu została zapełniona. Warto podkreślić, że połowę uczestników stanowili ludzie
młodzi, poniżej 26 roku życia, i to oni wykazali zdecydowanie
największą aktywność. Można tylko mieć nadzieję, że nowa
siedziba Klubu przy Freta, gdzie sala główna jest znacznie
większa, przyczyni się do wzrostu frekwencji na tak ciekawych spotkaniach.
Jakub Michałowski

♦
KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
WALNE ZEBRANIE WYBORCZE

Zapraszamy wszystkich rodziców i wszystkich członków naszej Sekcji (w tym oczywiście wychowawców) na WALNE
ZEBRANIE WYBORCZE, które odbędzie się w sobotę, 2
grudnia, o godz. 10.00 w auli szkoły im. Cecylii PlaterZyberkówny (Platerówny) przy ul. Pięknej 24. Wybierzemy
na nim nowy Zarząd na następne dwa lata. Bardzo prosimy o
liczne przybycie.
W sobotę, 9 grudnia, o godz. 10.00 zapraszamy wszystkich rodziców SR na Dzień Skupienia do Lasek. Nauki poprowadzi ks. rektor Andrzej Gałka.
Zapraszamy także wszystkie nasze rodziny na tradycyjny
OPŁATEK w niedzielę, 17 grudnia, do klasztoru oo. Dominikanów na ul. Freta. Spotkamy się na Mszy św. o godz.
16.00 w kościele św. Ducha oo. Paulinów, po której przejdziemy naprzeciwko do klasztoru oo. Dominikanów podzielić
się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.
Krystyna Sieroszewska
– Kalendarze KIK na rok 2007 –
do nabycia w sekretariacie Klubu;
dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony
na dofinansowanie obozów zimowych Sekcji Rodzin

W piękną i słoneczną ostatnią sobotę września, tuż przed rozpoczęciem nowego roku pracy Sekcji Rodzin, grupa rodziców
z Sekcji pod przewodnictwem ks. Andrzeja Gałki udała się z
pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w
Studziannie. Ruszyliśmy starożytnym szlakiem pielgrzymkowym z Warszawy do Częstochowy, po śladach wielu naszych
przodków zdążających na Jasną Górę. Oddalony o dwie godziny drogi od stolicy klasztor oo. Filipinów w Studziannej–
Poświętnem jest perłą polskiego baroku. Słynie z obrazu Matki Boskiej Studziańskiej przedstawionej w dość nietypowy
sposób: Święta Rodzina w komplecie przy nakrytym do
wspólnego posiłku stole, Święty Józef z troską pochylony nad
małym Jezusem służy mu do posiłku. Przedstawienie jakby
dedykowane naszej Sekcji!
Matka Boska Studziańska uchodziła przez wieki za Obrończynię Polski. Uciekali się pod jej opiekę dowódcy idący do
walki oraz prości żołnierze. Niezwłocznie po elekcji przybył
tu Jan III Sobieski, który nawiedził raz jeszcze sanktuarium w
drodze na Wiedeń, a w drodze powrotnej złożył w nim drogocenne dary dziękczynne. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza
zwiedziliśmy klasztorne muzeum, w którym dary te do dnia
dzisiejszego spoczywają.
W 1968 roku Cudowny Obraz został ukoronowany przez
Prymasa Polski Kard. Stefana Wyszyńskiego. W wygłoszonym w czasie mszy koronacyjnej kazaniu „W pielgrzymim
hołdzie – Najświętszej Rodzinie” ks. Prymas poruszał min. in.
takie problemy, jak rodzina i Kościół na straży istnienia narodu, niebezpieczeństwa grożące rodzinie polskiej, w obronie
nienarodzonych, nadzieje na przyszłość. Sumę pontyfikalną
celebrował ks. kard. Karol Wojtyła.
Dzięki ks. Andrzejowi mieliśmy okazję zapoznać się z tekstem homilii Prymasa Tysiąclecia, pokazującej nam realia
bytowania narodu w końcu lat 60. ubiegłego wieku. Pouczająca historycznie lektura. I bogaty materiał do przemyśleń.
Kilka długich godzin spędziliśmy w prezbiterium, zanosząc
do Najświętszej Panienki nasze wspólne i osobiste intencje:
modlitwy za wszystkie nasze rodziny, nasze małżeństwa,
dzieci i całą Sekcję. Wzmocnieni mądrym słowem ks. Andrzeja w dziele niekończącego się budowania wzajemnych relacji
małżeńskich z ufnością i radością zakończyliśmy nasze pielgrzymowanie Mszą Świętą.
W drodze powrotnej z sanktuarium zwiedziliśmy kościół
romański pw. św. Idziego w Inowłodziu.
O architekturze i ikonografii obu świątyń bardzo ciekawie
opowiedziała nam nasza klubowa koleżanka, historyk sztuki,
Joanna Kaczor. Dopełnieniem uczty duchowej był przepyszny
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obiad w Starym Młynie we Fryszerce, słynnej z hodowanych
na miejscu pstrągów, sandaczy i jesiotrów.
Piękny dzień, piękny kawałek naszej Ojczyzny.
Do Cudownego Rodzinnego Obrazu postaramy się powrócić. Gorąco zapraszamy za rok!
Irena Bylicka, Elżbieta Hackenberg, Joanna Potocka,
Rafał Lipiński, Piotr Szeliga, Jerzy Wocial
Grupa ds. Rodziców Zarządu Sekcji Rodzin

– grudzień 2006

drewicz i Henio Teysseyre. Niemal tyle tej kadry, co uczestników – wszystkich przechowuję we wdzięcznej pamięci.

Informacje o sanktuarium według : „Dzieje Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie”, ks. W. Nater c. or., Stanisław Stanik, Studzianna
1992 rok.

♦
JUBILEUSZ GRUPY
„SZARYCH SÓW”
Mniej więcej 25 lat temu (mogę się mylić o tydzień lub dwa,
ale w tej perspektywie to chyba nie ma dużego znaczenia) w
słynnej „Wieży” przy Kościele Najświętszej Marii Panny na
Starym Mieście w Warszawie powstała grupa Szarych Sów.
Od początku grupę prowadziłem ja, Łukasz Święcicki, i moja
późniejsza żona, a w tym czasie chyba dopiero dziewczyna,
bo jeszcze nie narzeczona, Anita Boguniowska. Oboje mieliśmy wówczas po 19 lat!
Pewnie każdy szef grupy uważa, że jego grupa jest niezwykła, więc nie zdziwię nikogo pisząc z przekonaniem, że grupa
nasza była niezwykła. Spróbuję jednak podać konkretne powody, dla których tak myślę.
Nasza grupa powstała w okresie pierwszej „Solidarności” i
zaraz potem wpadła w odmęty stanu wojennego. W pierwszym dniu stanu wojennego odbyliśmy wycieczkę do Puszczy
Kampinoskiej i nie byliśmy nawet świadomi, że wiadomy
generał już zdecydował o naszym losie na najbliższy czas. W
stanie wojennym odbyliśmy nasz pierwszy letni obóz, całkowicie nielegalny rzecz jasna. Przypuszczam, że ten obóz miał
najdłuższą w historii kwaterkę – trwała chyba dwa tygodnie i
była właściwie osobnym obozem. W pierwszym okresie funkcjonowania grupy, kiedy nie działały telefony albo rozmowy
były „kontrolowane”, zwoływaliśmy wycieczki jeżdżąc rowerami po Warszawie i … mieliśmy świetną frekwencję.
Nasza grupa była pierwszą, w której na pełną skalę wprowadzono tzw. obrzędowość, która zresztą wcale się tak wówczas nie nazywała. Co więcej, w naszej grupie zawiązały się
dwa małżeństwa – jedno kadrowe między Anitą i mną, drugie
między Magdą Kudrewicz i Maćkiem Święcickim. Oba te
małżeństwa istnieją nadal i dobrze się mają. Wreszcie, i to
jedna z moich większych radości, mnóstwo Szarych Sów brało później udział w prowadzeniu innych grup (boję się wymieniać, bo pewnie wszystkiego nie wiem i o kimś bym zapomniał), a dwie, Agnieszka Bejnar-Bejnarowicz i Maciek
Siciarek, były koordynatorami grup.
Widać nas było w Sekcji Rodzin wszędzie w ciągu tych
ostatnich 25 lat. Byłoby miło, gdybym wszystkie te zasługi
mógł przypisać sobie albo raczej Anicie i sobie, ale tak naprawdę Szare Sowy były prowadzone przez bardzo wiele
osób, które w różnych okresach miały związek z naszą grupą.
Nie jestem pewien, czy potrafię wszystkich wymienić, ale
spróbuję przynajmniej osoby najważniejsze. Bardzo ważny
był mój Tata, czyli druh Ojciec – Antoni Święcicki, który
nadał grupie prawdziwy harcerski sznyt (dzieci nie lubiły
słowa „harcerski”, ale ja czuję do niego prawdziwy sentyment). Oprócz niego: Wojtek Święcicki, Michał Ginter (Reytan), Bartek Ziołkowski, Grześ Postek, Basia Piecychna (o! A
obecnie też Postek – to trzecie małżeństwo z naszej grupy),
Jarek Czubaty, Michał Owadowicz, Paweł Solecki, Rafał Ku-

Fot. Łukasz Święcicki

Od lewej: Paweł Tędziagolski, Michał Maszkiewicz,
Maciek Święcicki z synem Jędrusiem

Uroczysty jubileusz grupy Szarych Sów odbył się 1 października 2006 roku i rozpoczął Mszą Świętą w kościele św. Marcina. Wypadło znacznie bardziej okazale niż można by się
spodziewać. Nie dość, że nam się jubileusz grupowy zbiegł z
KIK-owskim 50-leciem, to jeszcze Mszę św. odprawiał ks. bp
Bronisław Dembowski, o czym nigdy nie śmielibyśmy nawet
marzyć.
Po Mszy urządziliśmy okolicznościową wystawę w wirydarzu i znów byliśmy bardzo przyjemnie zdziwieni frekwencją i
zainteresowaniem. A potem była jeszcze cała część prywatna
u nas w domu. Wszystkim, którzy wzięli udział w jubileuszu
Szarych Sów, a zwłaszcza wszystkim, którzy pomagali w jego
organizacji bardzo dziękujemy.
Zapraszamy za 25 lat na 50-lecie, a jeszcze przedtem na
różne inne jubileusze (np. za jakieś 2 lata na 25. rocznicę naszego ślubu).
Anita i Łukasz Święciccy

♦
SPOTKANIE RODZICÓW
SEKCJI RODZIN
A mówiłem, żeby tym razem wziąć większą salę! Bo temat
aktualny i każdego z nas w jakimś stopniu dotyczący. Gościnny dom sióstr franciszkanek na Piwnej ledwo pomieścił
wszystkich chętnych, przybyłych na spotkanie poświęcone
przemocy w szkole. Zmoczeni listopadowym deszczem radziliśmy nad tym, jak przemocy zapobiegać.
Głos zabrało kilkunastu uczestników (niektórzy dwukrotnie). Byli wśród nich rodzice i nauczyciele. Właściwie każde
wystąpienie wnosiło coś nowego do rozmowy. Najpierw jednak wprowadzenia do dyskusji dokonała pani Alicja Macińska, pedagog szkolny, którą zaprosiliśmy na to spotkanie. W
jej szkole (Przymierze Rodzin) jest regulamin i prowadzi się
lekcje o godności. W razie potrzeby problemem zajmuje się
Rada Pedagogiczna oraz organizowane jest spotkanie z dzieckiem i rodzicami. Trzeba uczyć dzieci odpowiedzialności. W
skrajnych przypadkach dziecko agresywne podpisuje kontrakt
ze szkołą i w razie jego niedotrzymania może być ze szkoły
usunięte.
W dyskusji wskazywano na różne utrudnienia: negatywne
wzorce w mediach i w świecie dorosłych, brak etatów w szkołach, przepisy krępujące ręce nauczycielom, prawa ucznia
większe niż obowiązki, przeładowany program nauczania
(brak czasu na wychowywanie). Gimnazja, gdzie agresja jest
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często największa, to miejsca „przejściowe”: już się z dziećmi
nie bawimy (podstawówka), a jeszcze z nimi nie rozmawiamy
(liceum).
Co zatem robić? Najważniejszy jest autorytet, osobisty
kontakt, uczciwość i konsekwencja w postępowaniu z dziećmi, w szkole i w domu. Musi być lepsza współpraca rodziców
ze szkołą. Dziecko powinno otrzymać wyraźny sygnał braku
tolerancji dla zachowań agresywnych. Ważne jest egzekwowanie odpowiedzialności. Sprawca sam ma wskazać formę
zadośćuczynienia. Ofiara agresji musi mieć wsparcie (jak ma
reagować na przejawy agresji). Trzeba dostrzegać wartości
również w dziecku agresywnym.
Czego nie robić? Nie obniżać autorytetu nauczycieli w domach. Nie zamiatać trudnych spraw po dywan. Unikać segregacji uczniów.
Zapamiętałem szczególnie jedną wypowiedź: trudnej młodzieży nie silna, lecz dobra ręka jest potrzebna.
Piotr Szeliga

♦
SPOTKANIE W NAZARECIE
Świętość to powołanie dla każdego! To odwaga, by zaufać
Panu Jezusowi. Jezu, ufam Tobie! – to zawołanie z wizji bł.
Faustyny i piosenka, którą śpiewaliśmy wszyscy z wielkim
zaangażowaniem. Każdy dobry uczynek stanowi krok ku
świętości, krok na drabinie do nieba, której rysunek otrzymały
wszystkie dzieci, by na nim wpisać swoje dokonania. Zobaczymy, co nam przyniosą za miesiąc!
Inscenizacja o podzieleniu się swoją szatą z żebrakiem
przez św. Marcina ubarwiła opowieść o biskupie z Tours.
Rysunek dawnego rycerza – to zadanie dla dzieci do przygotowania na następne spotkanie. A jak ładnie kolorują rysunki,
można się przekonać na Nazaretowej tablicy w KIK-u!
Po posiłku i zabawach przystąpiliśmy do wykonania własnoręcznie polskiej flagi narodowej z orłem w koronie pośrodku. Spotkanie zakończyły śpiewy piosnek: Czy wy wiecie,
że jesteśmy rodziną i Panie Jezu zabierzemy Cię do domu.
Dzieci radośnie przy tym machały flagami.
Alicja Gronau-Osińska
♦
SEKCJA EMAUS
Spotkanie w sanktuarium oo. Jezuitów na ul. Rakowieckiej o.
Z. Perz poświęcił analizie wyznania wiary na bazie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jego początkowe
słowa to traktat o stworzeniu świata dla chwały Bożej, w której uczestniczy wszelkie stworzenie. Bóg stworzył świat w
drodze – ku doskonałości. Nie jest w żaden sposób przyczyną
zła, a potrafi z niego wywieść dobro. Dzieło stworzenia osiąga
szczyt w dziele odkupienia.
Alicja Gronau-Osińska
♦
KOMUNIKAT
SEKCJI POLSKO-NIEMIECKIEJ
10 listopada mieliśmy przyjemność gościć w KIK-u panią
prof. Irenę Lipowicz (byłą pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. stosunków polsko-niemieckich), która bardzo
życzliwie zareagowała na zaproszenie naszej Sekcji i poświęciła nam niezwykle ciekawy wieczór. Jest osobą świetnie
wtajemniczoną we wszystko, co się aktualnie dzieje w sprawach polsko-niemieckich, mimo że nie pełni już funkcji rządowej. Otrzymaliśmy więc dużo cennych informacji o cieka-

wych inicjatywach, m. in. o pierwszej edycji konkursu Darboven Idee Grant pod honorowym patronatem p. Ireny Lipowicz i p. Gesine Schwanz, o działaniu polskiej placówki Kirche in Not przy kościele św. Michała w Warszawie, o nowym
Centrum Badań Historycznych i Katholische Akademie w
Berlinie, o problematyce niemieckiej w Ośrodku Studiów
Wschodnich w Warszawie, o Polsko-Niemieckim Towarzystwie Zdrowia Psychicznego w Krakowie czy o projekcie
Centrum Starzejącej się Europy. Równocześnie otrzymaliśmy
bezpośrednią relację z niedawnej debaty z Eriką Steinbach w
jej „twierdzy” – Aschaffenburgu.
Pani profesor z wielkim optymizmem starała się pokazać
nam wielu ludzi, którym sprawy polskie i niemieckie leżą na
sercu i zachęcić nas do nawiązania z nimi kontaktów. Ponad
20 osób – przedstawicieli różnych pokoleń, które uczestniczyły w tym spotkaniu, słuchało wszystkiego z wielką uwagą i
przyjemnością. O zainteresowaniu problematyką świadczyło
też wiele stawianych pytań.
Również 10 listopada Zarząd Sekcji spotkał się z przedstawicielami duszpasterstwa niemieckojęzycznego: p. Ullą Anton
i ks. Sylwestrem Matusiakiem z Ołtarzewa. Grupa ta spotyka
się trzy razy w miesiącu na niedzielnej Mszy Świętej, a potem
„na herbatce” przy ul. Żytniej – jesteśmy zaproszeni do
uczestnictwa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
8 grudnia (piątek) o godz. 19.00 serdecznie zapraszamy do
Klubu na Oboźną na spotkanie z współredaktorką książki
„Wypędzeni ze Wschodu”, p. Renate Stoessinger.
Pani prof. Irena Lipowicz w swoim wystąpieniu podkreślała
rzetelność analiz Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo
chwaliła szefa OSW, p. Jacka Cichockiego, który jest również
członkiem KIK-u, za to, że na jej prośbę odważył się włączyć
do działalności placówki zespół pracujący nad problematyką
niemiecką.
Jest dumna, że w Ośrodku powstają obiektywne analizy,
chociaż nie udało się zmienić jego nazwy na bardziej adekwatną, czyli Ośrodek Studiów Zagranicznych. Przedstawiciele Zespołu Niemieckiego OSW będą naszymi gośćmi w
styczniu 2007 roku.
Pragniemy poinformować, że dyżur Sekcji PolskoNiemieckiej w piątki w godz. 18.00-19.00 zmienia charakter
na dyżur telefoniczny: Anna Grzegorczyk 0-501.836.898
Halina Rudzka 0-605.073.091, Wanda Szczycińska 0691.616.725.
Anna Grzegorczyk, Halina Rudzka, Wanda Szczycińska

♦
ZESPÓŁ INDII
Pragniemy poinformować, że termin pielgrzymki do Puri w
Indiach nie został dotychczas ustalony ze względu na trudności organizacyjne.
Nasz Zespół utrzymuje jeszcze stały kontakt z siostrą Walentyną Czernik w Indiach i dlatego bardzo prosimy o przekazywanie znaczków, głównie zagranicznych oraz polskich,
jak również jasnych jednobarwnych tkanin koniecznych do
obszywania wysyłanych paczek.
Antonina Mroczko
♦
KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
Ksiądz Andrzej Luter, duchowny skądinąd rzymskokatolicki,
wygłosi homilię w świątyni luterańskiej na comiesięcznym
poniedziałkowym nabożeństwie ekumenicznym 4 grudnia o
godz. 19.00 (ul. Puławska 2a).
Jan Turnau
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KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
W dniu 1 listopada 2006 roku na cmentarzu Polaków zamordowanych w Katyniu została odprawiona Msza Święta, w
której uczestniczyli przedstawiciele Związku Polaków ze
Smoleńska, z Ambasady Polskiej w Moskwie oraz jedyna
przedstawicielka z kraju, nasza koleżanka – Zofia Płatek.

Fot. Ola Taniukiewicz

Katyń – Msza Święta w intencji zamordowanych oficerów polskich

Sekcja składa serdeczne podziękowanie pani Katarzynie Grabowskiej z Warszawy za udzielanie lekcji matematyki Andrzejowi Napolanowi, Polakowi pochodzącemu z Nowogródka na Białorusi.
Pani Katarzyna udzielała naszemu podopiecznemu lekcji
raz w tygodniu, od października 2005 do czerwca 2006 roku.
Dzięki tej pomocy Andrzej Napolan rozpoczął w bieżącym
roku akademickim studia na SGH. Serdecznie dziękujemy!
Wanda Siwek

♦
KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
Spotkanie w dniu 16 listopada zostało poświęcone wspomnieniom o esperantystach zmarłych w latach 2005-2006.
Członkowie Sekcji wzięli udział w ogólnopolskim spotkaniu esperantystów w Gliwicach – GRUPE-10, które odbyło się
w dniach 10-12 listopada.
Tradycyjne noworoczne spotkanie środowiska esperantystów warszawskich, połączone z Mszą Świętą w języku międzynarodowym, rozpoczniemy w sobotę, 20 stycznia o godz.
14.30 u sióstr przy ul. Sewerynów 8 w Warszawie.
Bohdan Wasilewski
♦
KOMUNIKAT FUNDACJI
im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA
1. W dniu 4 stycznia 2007 roku o godz. 17.00 serdecznie
zapraszamy przyjaciół i sympatyków Fundacji na tradycyjne
spotkanie opłatkowe, które rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Teresy (ul. Tamka 4 a).
2. W grudniu będziemy kontynuować bożonarodzeniową
zbiórkę pieniężną na najpilniejsze potrzeby Kościoła i rodaków na Wschodzie. Zbiórka odbędzie się w Klubie Inteligencji Katolickiej przy ul. Oboźnej 7 (wejście od ul. Sewerynów,
lokal 55, II piętro, III kondygnacja) w następujących terminach: poniedziałki 4 i 11 grudnia w godz. 11.00-15.00 oraz
w czwartki: 7 i 14 grudnia w godz. 14.00-17.00.
Dodatkowa zbiórka odbędzie się w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Tamka 4 a w niedzielę, 3
grudnia, po Mszach Świętych.
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3. Na uroczystości 11 listopada przybyła do Polski ze Skidla na Białorusi grupa pielgrzymów wraz ze swoim proboszczem, ks. Cezarym Michem. Po zabytkach Warszawy naszych
gości oprowadzał dr Jan Podgórski.
4. Nowo powstałej wspólnocie sióstr felicjanek w Niżnym
Nowogrodzie, w diecezji moskiewskiej, poza pomocą finansową przekazano m. in.: filmy Telewizji Watykańskiej „Papież, który tworzył historię” oraz „Klucze Królestwa – od Jana
Pawła II do Benedykta XVI”, Agendę Biblijną na rok 2007,
kalendarze, portret Benedykta XVI, a także literaturę sakralną
i historyczną, artykuły sakralne i dekoracyjne oraz koncentraty
spożywcze.
5. Kościołowi w Kazachstanie przekazano poświęcone
papieżowi filmy Telewizji Watykańskiej.
6. Udzielono pomocy polskim placówkom szkolnym i
wychowawczym na Wileńszczyźnie:
● szkole w Rostynianach przekazano 4 kartony papieru
komputerowego, 15 kartonów książek dla dzieci, 6 kartonów
zabawek, 5 kartonów dla dzieci, 10 krzyży do sal lekcyjnych;
● dla szkoły w Rakańcach zakupiono kosiarkę spalinową;
● szkole w Miednikach przekazano pomoce szkolne dla
pierwszej klasy;
● do polskiego domu dziecka w Wilnie dostarczono pomoce szkolne, w tym: tornistry, kredki, plastelinę, zeszyty,
piłki do gry, piórniki i zabawki.
7. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych 90-lecia szkoły polskiej w Rakańcach.
Ryszard Buch
♦

18 listopada odbył się Urodzinowy Wielopokoleniowy Bal
Charytatywny na rzecz klubowego Funduszu Stypendialnego.
W chwili, gdy piszę tę słowa jeszcze nie mogę określić dokładnej kwoty zebranej na rzecz Funduszu. Szacuję wstępnie,
że jest to kwota w wysokości 15 tys. zł.
Fundusz Stypendialny KIK istnieje od 2002 roku. Powstał
po pierwszym klubowym Wielopokoleniowym Balu Charytatywnym.
Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego Klub udzielił około
135 stypendiów socjalnych i naukowych w wysokości od 1000
do 5000 zł na łączną kwotę prawie 250 tys. zł!!!
W 2007 roku chcielibyśmy udzielać kolejne stypendia.
Nadal szukamy sponsorów i oczekujemy na wpłaty. Zapraszamy do wspierania Funduszu!
Krzysztof Sawicki
Zostań Fundatorem stypendiów KIK!
Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Oboźna 7/55; 00-332 Warszawa
nr konta: 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700
BISE, III Oddział w Warszawie
Tytuł wpłaty: „Darowizna na Fundusz Stypendialny KIK”

SEEN Technologie
Fundacja im. Ludwika Kastory
Szymborski i Szymborski Architekci
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IV URODZINOWY WIELOPOKOLENIOWY
BAL CHARYTATYWNY KIK
NA RZECZ FUNDUSZU STYPENDIALNEGO KLUBU

W sobotę, 18 listopada, w salach NOT-u odbył się wielki
Urodzinowy Bal Klubu. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wsparcie Funduszu Stypendialnego KIK i za stworzenie wspaniałej atmosfery Balu. Wszystkich nieobecnych
już dziś zapraszamy na Bal KIK 2007.

Fot. Tomasz Kiersnowski

Wszystkie panie otrzymały róże

W tym roku Patronat Honorowy nad naszym Balem objęli:
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 – serdecznie dziękujemy!
Jest już tradycją, że Klubowe Bale rozpoczynamy polonezem. W tym roku do tańca stanęło 150 par, a układ poprowadzili Stanisław i Jan Barańscy. Bezpośrednio po polonezie
wystąpiła liczna (34 osoby) grupa członków Klubu z przygotowywanym od września br. pokazem tańca – SWING!!! Swój
występ zatytułowali: „Gdzie się podziały tamte prywatki
1956-2006” Nad całością pokazu pracowały Izabella Bnińska
i Kamila Dembińska – wielkie brawa.
Goście Balu mogli uczestniczyć w Cichej Aukcji. Za przedmioty przekazane na tę aukcję serdecznie dziękujemy:
Dorocie Cichockiej, Kamili Dembińskiej, Annie Dzieduszyckiej, Janeczce i Michałowi Kacprzykom, Wandzie
Kęcik, Andrzejowi Mańkowskiemu, Oli Szlachcic.
Przedmioty z Cichej Aukcji wylicytowano na ogólną sumę
2605 zł.
Wszyscy uczestnicy Balu mogli zakupić LOS (każdy wygrywał) na Loterii. Fundatorami fantów byli: ACTION SA,
ARUP, Bank BISE, Bergson, Biblioteka Więzi, Biuro
Promocji Miasta, BRE Bank, BREAKPOINT, Carisma,
Centrum Dobra Autoryzowany Dealer FORDA, Chłodna
25, Chór ARS Cantata, Joanna Czaputowicz, Delta,
ExpressMap, Filharmonia Narodowa, FOCUS, Galeria
Anny Dzieduszyckiej, Galeria Zachęta, Gazeta Wyborcza,
Gutek Film, Instytut Francuski, Instytut im. Adama Mickiewicza, JanySport, Kalimba, Kino Lab, Kinoteka, L'OREAL, LOT, Muchomor, MURATOR, National Geographic, Orange, P&G, Peugeot, Pływalnia Polonez, PWN,
Restauracja „Przegryź”, RMF FM, SKI TEAM, Szkoła z
Klasą, Świat Książki, Tygodnik Powszechny, W.A.B, Wydawnictwo ZNAK, Zwierciadło.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
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Z loterii na rzecz Funduszu Stypendialnego KIK zebraliśmy
11 tys. 80 zł.
Do godziny 24.00, przy wspaniałej muzyce granej na żywo
przez Diapente Quintet, bawiło się tańcząc, śmiejąc się, jedząc, pijąc i rozmawiając około 350 osób.
Punktualnie o godzinie 00.00 na parkiecie rozległo się głośne i uroczyste „Sto Lat, Sto Lat” śpiewane przez gości dla
całego Klubu z okazji 50-lecia „urodzin”. Wszyscy obecni
mogli spróbować bardzo smacznego jubileuszowego tortu
przygotowanego specjalnie na tę okazję przez cukiernię pp.
Szymańskich z Góry Kalwarii. Dziękujemy!
W czasie dzielenia tortu Kasia Czaputowicz przedstawiła
zebranym na sali projekt „Korosteń” sfinansowany przez Fundusz Stypendialny KIK. Zaprezentowała wiele slajdów z hospicjum w Korosteniu, o którym opowiadała z wielkim przejęciem.
Opiekę nad oprawą muzyczną drugiej części Balu sprawowali Marek i Krzysztof Żółtowscy. Serdeczne podziękowania! Tańcom i zabawie nie było końca. Niestety o godzinie
4.00 rano zabrzmiała ostatnia piosenka – choć na parkiecie nie
było wolnego miejsca. Dzięki sprawnej pomocy wielu młodych ludzi zaangażowanych w działalność Klubu udało nam
się do godziny 6.00 wszystko posprzątać i spokojnie udać na
zasłużony odpoczynek.
W tym miejscu należą się ogromne podziękowania dla
głównych organizatorów Balu, bez których całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.
Dziękujemy: Kasi Czaputowicz, Magdzie Feli Jaszczuk,
Alicji Górskiej i Kamili Dembińskiej.
Za dekoracje balowe, które w sposób nadzwyczajny uświetniły wspominane wydarzenie serdeczne podziękowania
składamy Marysi i Wojtkowi Radwańskim, Anieli Święcickiej i Kazikowi Mazanowi, Asi Skórzyńskiej, Jankowi
Kopaczowi i Izabeli Radziwiłł oraz szczególne wyrazy
wdzięczności dla pani Anny Kopacz za całodzienną opiekę
nad Tosią Radwańską.
A oto lista dobrych ludzi, którzy swoją nieocenioną pracą
wsparli organizację Balu:
Julia Przedpełska, Julia Milewska, Krzyś Kiersnowski,
Marysia Mazan, Zosia Kaczor, Janek Tomaszewski, Tadek Kochman, Michał Sobolewski, Zosia Radziwiłł, Agata
Mężyńska, Agata Dederko, Marta Sawicka, Olga Święcicka, Jaś Żółtowski, Marta Wasiluk, Zosia Meissner, Ola i
Ela Kielanowskie, Ania Litwiniuk, Helena Oblicka, Bogusia Romanowska, Julia Bogusławska, Marysia Żywicka,
Ryszard Manteuffel, Bartek Lewkowicz, Jędrek Dederko,
Maciek Ochmański, Jakub Michałowski ....
Obsługę fotograficzną zapewnili: Tomek Misiak Kiersnowski, Tomek Kaczor, Janek Frymus i Przemek Krasnal
Gan.
Dziękujemy również wszystkim nie wymienionym tu z
imienia, lecz, jak wierzymy, życzliwym nam pomocnikom!
Na koniec z przyjemnością informujmy, że suma wszystkich wpłat na rzecz Balu, a więc Funduszu Stypendialnego
KIK wyniosła około 45 tys. zł.
Fundusz Stypendialny KIK został bezpośrednio wsparty
przez: Bank BISE, Procter&Gamble, Fundację im. Ludwika Kastory, SEEN technologie, Szymborski i Szymborski
Architekci. Dziękujemy
Na rzecz Balu swe produkty podarowały firmy: Alka Woda, A. Blikle, Piekarnia Karol Szlenkier. Dziękujemy!
Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy!
Komisja Balowa
Izabella Bnińska, Krzysztof Sawicki,
Jan Kęcik, Jakub Kiersnowski
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SIEDZIBA NA FRETA

JUŻ OTWARTA,
ALE JESZCZE NIECZYNNA

Szanowni Państwo!
Siedziba na Freta już otwarta, ale jeszcze nieczynna. Tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Ci z Państwa, którzy
w niedzielę 29 października wybrali się na Freta wiedzą, o czym piszę. Adaptacja poddasza klubowego zakończona – z niezagospodarowanego strychu powstał nowy przestronny lokal. Pozostały jeszcze prace wykończeniowe. Natomiast dolna część budynku, czyli parter, piwnice i pierwsze piętro, jest jeszcze w trakcie poważnego remontu. Czekamy wciąż na nowe instalacje SPEC-u i STOEN-u.
Przypomnę, że już niedługo w budynku przy Freta będą się mieściły szacowne instytucje: na parterze Dominikański Ośrodek Rodziny, na pierwszym piętrze Akademia Iuris, Fundacja św. Mikołaja oraz Instytut Tertio
Millenio, na drugim piętrze – czyli na poddaszu – Klub. Czekamy z niecierpliwością!
Krzysztof Sawicki

Kuria Metropolitalna
Warszawska

Gmina
Wyznaniowa
Żydowska

SWISS INVEST Sp. z o.o.

Fundacja im.
Ludwika Kastory

Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka

