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Szanowni Państwo, 

Początek roku był trudnym czasem 
w historii naszej metropolii. Władze 
Klubu musiały przyjąć jasne i 
czytelne stanowisko w sytuacji 
bardzo niezręcznej i rozwojowej. 
Przed ingresem Zarząd Klubu 
postanowił pozostawić sumieniu 
kaŜdego członka Zarządu decyzję w 
kwestii jego uczestnictwa w tej 
uroczystości.  

Pozytywny i nieoczekiwany rozwój 
sytuacji nie zmienił faktu, Ŝe wraz z 
decyzją Benedykta XVI rozwiązany 
został doraźnie jedynie problem 
natury personalnej, natomiast 
wszystkie inne bolączki Kościoła 
ujawnione przy okazji pozostały 
obecne.  

Zarząd Klubu spotkał się na dwóch 
nadzwyczajnych posiedzeniach. 
Doszliśmy jednomyślnie do 
przekonania, Ŝe Klub powinien 
wystosować list do biskupów 
Kościoła w Polsce. Treść listu, który 
publikujemy w tym numerze 
Informatora, została przyjęta przez 
członków Zarządu jednomyślnie. 

Daj BoŜe, by takie sytuacje się nie 
powtarzały. A jeśli muszą się 
powtarzać, to by ich przebieg był 
inny. Jaśniejszy. Mądrzejszy. 
Prawdziwszy.  

Piotr M. A. Cywiński 

 

 

19.02.2007 poniedziałek, godz. 19.00 
 

Prawda siłą Kościoła 
Kościół po niedoszłym ingresie 

 
 

o. Dariusz Kowalczyk SJ 
 

Prowincjał wielkopolsko-mazowieckiej  
prowincji zakonu jezuitów, teolog 

 

Katarzyna Kolenda-Zaleska 
 

redaktor TVN24 
 

Piotr Wojciechowski 
 

pisarz, wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej,  
felietonista "Więzi" 

 

Marek Zając 
 

dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” 
 

Spotkanie odbędzie się w  
BOBOLANUM – Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego  

przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie 

 
dyskusja organizowana 

we współpracy z „Przeglądem Powszechnym” 
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♦  POZOSTAŁE ZEBRANIA OGÓLNE  ♦ 

02.02. piątek OFIAROWANIE PA ŃSKIE – KLUB NIECZYNNY 

06.02. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Nowy Testament  
dr Stanisława Grabska 

08.02. czwartek 
godz. 17.00 

„Doskonałość Twą odnajduję” – wieczór poetycki Ireny Stopierzyńskiej-Siek 
Zaprasza Sekcja Kulturalno-Turystyczna 

11.02. niedziela 
godz. 11.45  

Spotkanie w Nazarecie dzieci do lat siedmiu  
Zaprasza Sekcja Emaus 

12.02. poniedziałek 
godz. 17.30 

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

Zaprasza Sekcja Emaus 

13.02. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Stary Testament  
dr Stanisława Grabska  

15.02. czwartek 
godz. 17.30 

BliŜej Bliskiego Wschodu – relacja z seminarium Pax Christi i wizyty studyjnej w Libanie 
dr Stanisław Latek, dr Agata Skowron Nalborczyk, red. Tomasz Wiścicki 

18.02. niedziela 
godz. 11.00 

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA 
Oprawę Mszy Świętej przygotuje Sekcja Polsko-Niemiecka 

18.02. niedziela 
godz. 10.15 

Czytanie Ewangelii wg św. Marka, rozdz. 14 
Czy widzisz przed sobą szczęście? – rozwaŜanie myśli Brata Rogera z Taizé 

Zaprasza Sekcja Ewangelijna 

19.02. poniedziałek 
godz. 19.00 

Prawda siłą Kościoła. Kościół po niedoszłym ingresie (I strona) 
o. Dariusz Kowalczyk SJ, red. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Piotr Wojciechowski,  
red. Marek Zając 

20.02. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Nowy Testament 
dr Stanisława Grabska 

21.02. środa ŚRODA POPIELCOWA – KLUB NIECZYNNY 

22.02. czwartek 
godz. 17.30 

Spotkanie ekumeniczne w Kościele św. Marcina 
Zaprasza ks. rektor Andrzej Gałka 

23.02. piątek 
godz. 18.00 

Spotkanie z najsłabszym, jako źródło nowej duchowości 
Ojciec Józef Wrzesiński i jego sposób podejścia do walki z ubóstwem (szczegóły na s. 4) 

27.02. wtorek 
godz. 16.00 

Czytamy Stary Testament  
dr Stanisława Grabska 

 
 

ODNALEZIONY! PRZEPROWADZKA! 

stary magazyn sprzętu zmieniamy na nowy 
 

Drodzy Klubowicze, obecni i byli Wychowawcy grup Sekcji Rodzin, Uczestnicy pielgrzymek, 

10 marca 2007 roku przenosimy MAGAZYN ze sprzętem turystyczno/grupowo/obozowo/pielgrzymkowym 

przy ul. Fałata. 
W związku ze zmianą miejsca magazynu prosimy wszystkich, którzy mają swoje rzeczy w obecnym 

pomieszczeniu, o pomoc przy sprzątaniu i ODEBRANIE przetrzymywanych w magazynie rzeczy. 

Szczegółowe informacje o przenosinach moŜna uzyskać w sekretariacie Klubu.  
Nieobecność w dniu przeprowadzki spowoduje utratę przetrzymywanych w MAGAZYNIE rzeczy.  

 

Dziękuję serdecznie 
Jakub Kiersnowski 

 
LIST 
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ZARZĄDU KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W WARSZAWIE  

DO BISKUPÓW KOŚCIOŁA W POLSCE 
 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2006 roku 
 

Czcigodni KsięŜa Biskupi, Pasterze naszego Kościoła, Bracia w Chrystusie! 

Trudno jest zebrać myśli po dramatycznych okolicznościach rezygnacji abp. Stanisława Wielgusa z urzędu metropolity 
warszawskiego. Czujemy jednak, Ŝe nie moŜna przejść do porządku dziennego nad wydarzeniami ostatnich dni. Dlatego 
piszemy ten list, aby wyrazić – w trosce o przyszłość Kościoła – nasze myśli, niepokoje i pragnienia. Kierujemy go do Was – 
Pasterzy Kościoła, świadomi, Ŝe „znaczną część odpowiedzialności za misję Kościoła Bóg powierza świeckim” (adhortacja 
Jana Pawła II „Christifideles laici”, pkt 32).  

 1.  Jesteśmy ruchem ludzi świeckich, świadomie i odpowiedzialnie angaŜujących się w sprawy naszego Kościoła. 
Mamy prawo i chcemy rozumieć to, co się w nim dzieje. Smutne wydarzenia ostatnich dni nie oddalają nas od Kościoła, lecz 
pogłębiają naszą chrześcijańską toŜsamość i poczucie współodpowiedzialności.  

Współtworzymy stowarzyszenie powstałe w 1956 roku. Z naszej własnej historii wiemy, jak trudno było w 
komunizmie zachować jednoznaczność postaw wobec ataków i podstępów bezpieki. Było to jednak moŜliwe. Rzetelność 
wobec bohaterów – duchownych i świeckich – tamtych czasów wymaga więc dzisiaj zachowania jasnych ocen ówczesnych 
dylematów.  

Obecnie chodzi nam nie tylko o fakt współpracy Księdza Arcybiskupa przed laty ze SłuŜbą Bezpieczeństwa ani o brak 
jednoznaczności w jego wypowiedziach w ostatnich dniach przed niedoszłym ingresem. Przy okazji tej sprawy ujawnił się 
bowiem inny wielki problem ludzi Kościoła: nieumiejętność nazywania spraw po imieniu, co wielu postrzega jako niezdolność 
do stawania w prawdzie.  

Nie chcemy osądzać. Pragniemy prawdy. Chcemy teŜ tworzyć Kościół jako wspólnotę pojednanych grzeszników. Nie 
utrudniajmy sobie jednak chrześcijańskiej postawy współczucia i przebaczenia poprzez mówienie półprawd o przeszłości. 
Wielkich, bohaterskich i świętych postaw z czasów komunizmu nie moŜna dzisiaj relatywizować poprzez banalizację tajnej i 
świadomej współpracy z wywiadem PRL. W trosce o przestrzeganie wysokich standardów moralnych w polskim Ŝyciu 
publicznym nie moŜna grzechu usprawiedliwiać okolicznościami. Bez uznania prawdy nie ma autentycznego pojednania. Aby 
dobro mogło pozostać dobrem, zło trzeba nazywać złem.  

 2.  Tworzymy wspólnotę wierzących. Mamy nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim prawo ufać naszym 
pasterzom. Zaufanie łatwo jednak zniszczyć. Pragniemy czuć się oddani pasterzom naszych diecezji, jak dzieci ojcom. Dzieci 
jednak z czasem dojrzewają, samodzielnie widzą i myślą. Pragną prawdy, choćby była bolesna. Boją się utraty swojej ufności.  

Czas, który przeŜywamy, to dla nas wszystkich dni wielkiej próby. Większość z nas Ŝyje w małŜeństwach i rodzinach. 
Stale doświadczamy rozdarcia i wpływu ludzkich błędów na Ŝycie bliskich. Wiemy doskonale z własnego doświadczenia, Ŝe 
niechęć do wyznania prawdy i ucieczka w ciszę jedynie utrwalają dezintegrację wspólnoty. Najciemniejsza noc zanika dopiero 
w świetle świtu. Wszyscy potrzebujemy dziś światła, aby demony przeszłości, grzechów i zdrad nie zatruwały nam przyszłości 
i nie prowadziły do dalszych kłamstw i niedopowiedzeń.  

Współczuliśmy w tych dniach naszym pasterzom oficjalnie reprezentującym Kościół. Wiemy, jak trudno było znaleźć 
właściwe słowa do opisania tej rzeczywistości i własnych odczuć. Są jednak sytuacje, w których milczenie gorszy. Dlatego 
bolała nas nieumiejętność wielu biskupów – a czasem moŜe nawet widoczna niechęć – jasnego wypowiedzenia się i publicznej 
oceny sytuacji.  

Współczuliśmy takŜe księŜom, naszym duszpasterzom, którzy sprawiali wraŜenie pozostawionych samym sobie, a 
przecieŜ – chodząc w tym czasie „po kolędzie” – spotykali się z pytaniami, na które nie potrafili dać odpowiedzi.  

Nie godząc się na komentarze niektórych mediów, uwaŜamy jednak, Ŝe to nie medialny atak był źródłem problemu, 
lecz niezdolność do przyznania prawdy. Przykro nam, Ŝe przedstawiciele mediów, szczerze zatroskani o dobro Kościoła, zostali 
w ostatnich dniach przez niektórych hierarchów tak ostro napiętnowani. 

Dlatego pokornie prosimy Was, nasi Pasterze, aby w przyszłości nie zabrakło Waszego głosu w chwilach, gdy jest 
szczególnie potrzebny. Głos biskupów jest dla nas głosem naprawdę bardzo waŜnym.  

 3.  Mamy świadomość, Ŝe ludzie Kościoła stają często przed fałszywymi oskarŜeniami. Mają wówczas prawo i 
obowiązek się bronić. Jedyną obroną moŜe być jednak prawda, która „nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą samej prawdy” 
(Deklaracja o wolności religijnej II Soboru Watykańskiego, pkt 1).  

Dlatego z wdzięcznością przyjmujemy podjętą ostatnio przez Episkopat decyzję zbadania zgromadzonych w IPN 
materiałów SłuŜby Bezpieczeństwa dotyczących biskupów i duchowieństwa. Zainspirowani tym postanowieniem uwaŜamy, Ŝe 
podobne zadanie staje dziś przed członkami naszego stowarzyszenia. 

WyraŜamy wdzięczność Bogu za szybką decyzję PapieŜa Benedykta XVI z 7 stycznia br. Zapobiegła ona dalszemu 
zgorszeniu. Wiarygodność ewangelizacji i apostolstwa wymaga dziś świadectwa opartego na autorytecie prawdy.  

Złączeni w Duchu i modlitwie  
W imieniu Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

  Jakub Kiersnowski       Piotr M. A. Cywiński 
         Sekretarz         Prezes 

PowyŜszy list został wysłany do wszystkich biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce 
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♦  KOMUNIKATY I KOMENTARZE   ♦ 
 

SPOTKANIE 
„RELIGIJNA MAPA EUROPY” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Jakub Michałowski 
Od lewej: Bogumił Luft, Alina Petrowa-Wasilewicz, Marek Zając 

Alina Petrowa-Wasilewicz – Bułgarka, redaktor KAI. 
Przedstawiła religijny pejzaŜ Bułgarii. Bułgaria to kraj dość 
niewielki, ale narodowościowo i religijnie bardzo 
zróŜnicowany. Obok bardzo wielu religii występuje tam ok. 
30% ateistów. Szczególnie istotna w wystąpieniu panelistki 
była kwestia muzułmanów. Dowiedzieliśmy się, Ŝe wraz z 
wejściem Bułgarii do UE obywatelami naszej wspólnoty stało 
się około miliona osób wyznających tę religię.  

Bogumił Luft  – były ambasador RP w Rumunii. Według 
panelisty Rumunia i Bułgaria to kraje znacznie się róŜniące. 
Rumunia jest krajem, gdzie religijność ma znacznie silniejszą 
pozycję. ReŜim komunistyczny nie zdołał zniszczyć 
zwyczajów religijnych w tym kraju. Praktyki religijne są 
powszechne. Większość Rumunów naleŜy do rumuńskiego 
Kościoła prawosławnego. Na terenie Rumuni występuje drugi 
co do wielkości Kościół greckokatolicki. Prawosławie 
rumuńskie jest wyjątkowo pozytywnie nastawione wobec 
Zachodu; jest to jeden z nielicznych Kościołów 
prawosławnych, który prowadzi otwarty dialog z katolikami.  

Marek Zaj ąc – dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”. 
Panelista przedstawił problem relacji europejsko-tureckich. W 
czasie papieskiej pielgrzymki do Turcji wszystkich 
komentatorów bardzo zaskoczyło wyraŜone przez Ojca 
Świętego przekonanie, Ŝe Turcja powinna być członkiem 
Wspólnoty Europejskiej. Późniejsze wypowiedzi kardynała 
Bertone (papieskiego sekretarza stanu), takie jak: 
„pozostawienie Turcji poza UE grozi wzmocnieniem w tym 
kraju fundamentalizmu islamskiego” oraz „w interesie Europy 
winno być wspieranie kraju, który dąŜy do pełni demokracji” 
– moŜna było interpretować, jako poparcie Watykanu dla 
członkostwa Turcji w UE.  

Dalszą część dyskusji zdominował temat Turcji i stopnia jej 
integracji ze sferą kultury europejskiej.  

Kuba Michałowski 
♦♦♦♦    

 

KONGRES POŚWIĘCONY MEDIOM 
CORAZ BLIśEJ 

W czerwcu odbędzie się Ogólnopolski Kongres Ruchów i 
Stowarzyszeń Katolickich. Obecnie odbywają się tak zwane 
Kongresy Tematyczne. Za Kongres poświęcony mediom 
odpowiada nasz KIK. Odbędzie się on 31 marca 2007 roku. 
    Celem Kongresu, którego podtytuł brzmi: „Media miejscem 
ewangelizacji i troski o człowieka” jest zwrócenie uwagi na 

rosnące znaczenie mediów w Ŝyciu społecznym i w 
działalności Kościoła. 
    Podczas Kongresu pragniemy poruszyć kilka 
fundamentalnych kwestii: rola mediów, zwłaszcza 
elektronicznych, w przekazywaniu treści religijnych, 
zróŜnicowanie mediów i potrzeba dialogu między nimi, 
przekaz religijny w mediach świeckich (polska specjalność 
będąca zapewne owocem pielgrzymek papieskich), 
ewangelizacyjna rola internetu, sposoby promocji mediów 
katolickich, prezentacja ruchów i stowarzyszeń (i ich 
działalności ) w mediach. 
    Do udziału w panelach dyskusyjnych zostaną zaproszeni 
wybitni dziennikarze, znawcy problematyki religijnej i 
kościelnej, animatorzy działań medialnych z róŜnych 
czasopism, stacji telewizyjnych i radiowych oraz specjaliści z 
zakresu mediów z wyŜszych uczelni. 
    Podczas Kongresu będzie moŜliwość zaprezentowania 
osiągnięć ruchów katolickich w dziedzinie działalności 
medialnej. 
    JuŜ teraz zapraszam członków naszego Klubu – i innych 
Klubów z  całej Polski – na Kongres. Szczegóły organizacyjne 
podam w następnym Informatorze. 

Stanisław Latek  
♦♦♦♦    
 

ATD CZWARTY ŚWIAT 
W lutym 2007 roku minie dwadzieścia lat od przyjęcia przez 
Francuską Radę Ekonomiczno-Społeczną raportu ,,Skrajne 
ubóstwo a niestabilność ekonomiczno-społeczna’’ pod 
redakcją księdza polskiego pochodzenia, ojca Józefa 
Wrzesińskiego (1917-1988), załoŜyciela Ruchu ATD Czwarty 
Świat. 
    Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego 
Ruchu ATD Czwarty Świat organizuje w Polsce cykl debat 
wokół koncepcji Józefa Wrzesińskiego dotyczącej 
uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. W Kielcach, Krakowie 
oraz w Warszawie odbędzie się cykl spotkań wokół 
,,podejścia Wrzesińskiego” do walki z ubóstwem i 
wykluczeniem. 
    ATD Czwarty Świat jest ruchem gromadzącym ludzi z 
róŜnych środowisk, między innymi osoby w sytuacji skrajnej 
biedy i wykluczenia. Organizacja prowadzi projekty 
kulturowe oraz współudział obywatelski w 30 krajach świata, 
w tym w Polsce.  
    W Polsce ATD Czwarty Świat rozpoczął swoją działalność 
w 1998 roku w Kielcach od spotkania wolontariuszy z 
bezdomnymi na dworcu PKP i w noclegowni. Obecnie ATD 
w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowym 
projekcie grupy dzieci. Będą one mogły dzielić się pomysłami 
i marzeniami o tym, jak budować przyjaźń i zrozumienie 
między dziećmi. 
    Ruch zbiera równieŜ podpisy pod międzynarodowym 
apelem zatytułowanym: „Wykorzenienie skrajnego ubóstwa 
drogą do pokoju – Deklaracja Solidarności”. Celem projektu 
jest zebranie miliona podpisów przed następnym 
międzynarodowym dniem walki z ubóstwem, który będzie 
obchodzony 17 października 2007 roku.  
    Patrz równieŜ: www.oct17.org/site/article1379,1379.html; 
więcej informacji na stronie: www.atd.org.pl. 

Pierre Klein 
♦♦♦♦    

 
KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN 

Za parę dni ferie zimowe. Nareszcie pada upragniony śnieg, 
co oznacza, Ŝe nasze grupy będą miały normalne zimowiska z 
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jazdą na nartach i snowboardach. Poza trzema, które były w 
górach w okresie ferii świątecznych, oraz nowej grupy 
najmłodszych dzieci (o której za chwilę), wszystkie pozostałe 
szykują się do wyjazdu. śyczymy im poza śniegiem zdrowia, 
bo bez niego nawet śnieg nie daje radości. 
    W natłoku rozmaitych zdarzeń tegorocznej jesieni nie 
wspomniałam o powstaniu nowej LXII grupy, której szefem 
został Maciek Onyszkiewicz. W skład jego kadry weszli: Ania 
Libera, Łukasz Jankowski, Tadek Kochman i Terka 
TeleŜyńska. Wszystkie nasze kadry to nasi wychowankowie. 
Zanim obejmą opiekę nad najmłodszymi dziećmi muszą 
spełnić wymagania stawiane przez Prezydium, z kursem dla 
wychowawców i pomocników na czele. Opiekę nad nimi 
sprawują koordynatorzy grup najmłodszych. 
    Nowej grupie, która przyjęła nazwę Sungowie, Ŝyczymy 
duŜo radości z przebywania razem na wspólnych spotkaniach i 
obozach. 
    Wszystkim, którzy pomogli naszej Sekcji w 
dofinansowaniu obozów bardzo, bardzo dziękujemy!  

Krystyna Sieroszewska 
♦♦♦♦    
 

SPOTKANIE W NAZARECIE 
Nasz bal udał się wspaniale – dzieci przebrane były z fantazją, 
wielkie uznanie zdobył strój Koparki!!! Bal poprzedziła 
legenda o czwartym mędrcu, Artabanie, który szukając 
Dzieciątka Ŝycie spędził na pomaganiu bliźnim, na co 
poświęcił kosztowności przeznaczone dla Mesjasza. 
Spotkawszy w Wielki Piątek ukrzyŜowanego Jezusa doznał 
ukojenia i pociechy, bo nie dar złota, ale serca, okazał się 
najwaŜniejszy… 
    Bal rozpoczęli król i królowa migdałowi – oni dyrygowali 
zabawą „Stoi róŜyczka” i „Jedzie pociąg”. Po posiłku 
zatańczyliśmy poloneza, śpiewając „Bóg się rodzi”. A potem 
zabawy na przemian z konkursami! Poznawanie po kształcie 
przedmiotów ukrytych w czarodziejskiej skrzynce, obgryzanie 
wiszącego pączka, picie przez długaśną rurkę, taniec na 
składanej w coraz mniejsze części gazecie, zabawa w sygnały 
z kolęd, a wszystko nagradzane słodkościami! A na koniec – 
oczekiwana z niecierpliwością wędka szczęścia, na którą złota 
rybka zawieszała upominki! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Andrzej Jaczewski 
Bal w Nazarecie 

Dzieci wyszły zmęczone setnie, ale z uśmiechem, bo i 
wyhasały się, i dostały niespodzianki, a i kolorowe baloniki na 
koniec spotkania! 
   A za zabawki przyniesione przez dzieci w grudniu i 
przesłane do Nowogródka pięknie dziękowały Siostry 
Franciszkanki! 

Alicja Gronau-Osińska 

 
SEKCJA EMAUS 

Spotkanie z o. Z. Perzem w sanktuarium oo. Jezuitów 
wypełniło rozwaŜanie Credo, na bazie Kompendium 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kim jest Jezus Chrystus, 
co znaczą wszystkie Jego tytuły? Jezus to „Bóg zbawia”, 
„Chrystus” to „Mesjasz”, namaszczony to wybrany i posłany, 
„Jednorodny Syn BoŜy” – jedyny i doskonały, „Pan” – władca 
nieba i ziemi, co najpełniej objawił przez Zmartwychwstanie.  
    Dalej zgłębialiśmy tajemnicę Wcielenia, dzięki któremu 
Bóg przyjął naturę ludzką, z jej duszą, wolą, ciałem, sercem, 
zjednoczoną, a nie pomieszaną, z naturą Boską. 

Alicja Gronau-Osińska 
♦♦♦♦    
 

KOMUNIKAT 
SEKCJI POLSKO-NIEMIECKIEJ 

W dniu 19 stycznia 2007 roku gościliśmy kolejną wspaniałą 
osobę – tym razem panią Joannę Sandorską z 
pięcioosobowego Zespołu Niemieckiego Ośrodka Studiów 
Wschodnich. OSW (www.osw.waw.pl) istnieje od 1990 roku 
(Zespół Niemiecki – od dwóch lat), jest finansowany z 
budŜetu państwa i posiada dość duŜą autonomię. 
Przygotowuje analizy na temat sytuacji politycznej, 
społecznej, gospodarczej itp. tylko na podstawie źródeł 
oficjalnych, głównie prasy oraz serwisów i stron 
internetowych. Ośrodek dysponuje własną biblioteką (do 
której zaprasza) i dostępem do wielu baz danych. OSW (60 
osób) jest podzielony na zespoły terytorialne; udało mu się 
wypracować dobry system tworzenia analiz. Mogliśmy 
obejrzeć próbki tych analiz, między innymi Biuletyn 
Niemiecki ukazujący się w cyklu miesięcznym. Mnie 
osobiście zafascynowało zestawienie niemieckich partii 
politycznych i ich poglądów na poszczególne tematy istotne w 
aktualnej polityce. Z przyjemnością obejrzę takie zestawienie 
dotyczące polskich partii. 
    W czasie dyskusji niepostrzeŜenie przeszliśmy od rozmowy 
na temat rzetelnych i obiektywnych analiz do stwierdzenia, Ŝe 
debata polsko-niemiecka zawsze jest emocjonalna. Nasza 
dyskusja teŜ była emocjonalna i okazuje się, Ŝe róŜne emocje 
budzi w ludziach nie tylko kraj pochodzenia i to od pokoleń, 
ale nawet miasto. 
    Niestety, zbliŜała się magiczna godzina 21.00 i musieliśmy 
zakończyć nasze spotkanie. Zapraszamy na następne w marcu. 
    W lutym natomiast spotkajmy się na Mszy Świętej 
Klubowej w kościele św. Marcina, której oprawę liturgiczną 
przygotuje nasza Sekcja (18 lutego, godz. 11.00). 

Halina Rudzka 
♦♦♦♦    

 

KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY 
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE  

Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie dokonała 
podsumowania głównych działań w roku 2006. 
    Przekazaliśmy leki w ilości 19 635 opakowań o wartości 
ok. 32 tys. zł dla ludzi z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i 
Rumunii oraz 2900 sztuk materiałów biurowych i 15 duŜych 
kartonów ubrań i zabawek. Odbyliśmy sześć wypraw na 
Litwę, Białoruś, Ukrainę i do Rosji (Katyń). 
    Przyjęliśmy grupę gości za Smoleńska, Nowogródka, 
Mohylewa i Mińska w okresie wizyty Benedykta XVI w 
Polsce. 
    Ze względu na sytuację polityczną na Białorusi nasze 
dawne kontakty z przedstawicielami ośrodków polskich 
przeszły do „podziemia” – staramy się podtrzymywać je 
nieoficjalnie. 

Wanda Siwek  
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KOMUNIKAT  
SEKCJI ESPERANTO 

W sobotę, 20 stycznia br., Sekcja zorganizowała noworoczne 
spotkanie dla swoich członków i dla środowiska 
warszawskich esperantystów katolików. Mszę św. odprawił i 
homilię wygłosił duszpasterz esperantystów warszawskich, 
ksiądz dr Roman Forycki. Po Mszy św. składano sobie 
Ŝyczenia noworoczne, śpiewano kolędy, słuchano poezji i 
śpiewu solowego w języku esperanto. 
    Podczas dyŜuru Sekcji, w czwartki, udzielamy informacji o 
warunkach uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych 
przez sekcję w maju br. w Józefowie k. Otwocka oraz udziału 
w Międzynarodowym Ekumenicznym Kongresie 
Esperantystów w lipcu w Pelplinie. 
    Członkom naszej Sekcji oraz sympatykom ruchu 
esperanckiego składam serdeczne Ŝyczenia wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku 2007. 

Bohdan Wasilewski 
♦♦♦♦    

 

KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY 
Comiesięczne poniedziałkowe naboŜeństwo ekumeniczne 
odbędzie się 5 lutego (jak zawsze o godz. 19.00, w świątyni 
luterańskiej przy ul. Puławskiej 2a). Nie wiadomo jeszcze, 
jakiego kaznodzieję Bóg nam nadarzy. 

Jan Turnau 
♦♦♦♦    

 

 

Uprzejmie prosimy naszych członków o zabranie 
pozostawionych w Klubie rzeczy (ubrania, parasolki, torby 
itp.) 

Sekretariat 
 

♦♦♦♦    
 

KOMUNIKAT FUNDACJI 
im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA 

W dniu 4 stycznia br. zorganizowano tradycyjne spotkanie 
opłatkowe dla przyjaciół Fundacji w kościele pod wezwaniem 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Tamka 4a, 
poprzedzone Eucharystią w intencji wszystkich przyjaciół 
Fundacji. 
    Na dorocznym, tradycyjnym juŜ, spotkaniu opłatkowym 
podmiotów wspierających duszpasterstwo na Wschodzie w 
Zgromadzeniu u Sióstr od Aniołów w Konstancinie 
przekazano obraz akrylowy autorstwa p. Tomasza 
Awdziejczyka – członka Zarządu Fundacji. 
    Pani Stanisławie Kucewicz – nauczycielce pierwszej klasy 
polskiej szkoły w Miednikach wysłano paczkę ze słodyczami i 
odzieŜą. 

Ryszard Buch 
 
♦♦♦♦    

 
 

 
Z przyjemnością informuję, Ŝe po Urodzinowym 
Wielopokoleniowym Balu Charytatywnym, który  odbył się 
18 listopada 2006 roku, klubowy Fundusz Stypendialny 
dysponuje kwotą 26 tys. 790 zł i 96 gr. Wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękujemy! 
    W dniu 24 stycznia 2006 roku odbyło się spotkanie Komisji 
Stypendialnej. Wyniki decyzji podjętych na spotkaniu oraz 
sprawozdanie Komisji Stypendialnej za rok 2006 zostaną 
opublikowane po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu. 

Krzysztof Sawicki 

    
 
 
 
 
 
 

DAJ PRZYKŁAD PO RAZ TRZECI 
NIE DAWAJ I NIE BIERZ ŁAPÓWEK 

Jak walczyć z korupcją? Oczywiście nie brać i nie dawać 
łapówek. Ale moŜna teŜ dać dobry przykład i publicznie 
zadeklarować – nie daję i nie biorę łapówek przyklejając w 
widocznym miejscu naklejkę „Nie daję, nie biorę 
łapówek”. 
Do takiego zachowania juŜ po raz trzeci namawia grupa 
młodych ludzi tworząca oddolny obywatelski ruch „Normalne 
Państwo”, który stawia sobie za cel dąŜenie do stworzenia 
uczciwego i taniego państwa. Według nich główną przyczyną 
korupcji jest społeczne przyzwolenie, które wynika z 
powszechnego przekonania, Ŝe łapówka to norma. „W 
rzeczywistości uczciwe osoby, które nie dają i nie biorą, 
stanowią przytłaczającą większość. Chcielibyśmy zachęcić jak 
największe grono Polaków do zamanifestowania jedynej 
słusznej postawy i tak naprawdę wywołać modę na 
niedawanie i niebranie łapówek.”– wyjaśnia Maciej Ślusarek, 
pomysłodawca kampanii. 
Symbolem obywatelskiej i antykorupcyjnej akcji, tak jak w 
zeszłym roku, jest naklejka z wizerunkiem zaciśniętej pięści w 
geście „figi z makiem” i napisem: nie daję, nie biorę 
łapówek. W tym roku, od 11 stycznia do 23 lutego 
organizatorzy chcieliby rozdać około miliona naklejek. Jak na 
razie pomoc zaoferował, podobnie jak w zeszłym roku, PKN 
Orlen oraz Ruch S.A. Naklejki moŜna bezpłatnie otrzymać na 
1500 stacjach benzynowych PKN ORLEN oraz w 384 
specjalnie oznaczonych kioskach Ruchu na terenie całej 
Polski.  
Do niedawania i niebrania zachęca kampania informacyjna 
widoczna w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz na 
bilboardach. Hasło „Daj przykład – nie bierz, bierz 
przykład – nie dawaj” wzywa do pozytywnego 
obywatelskiego działania, do publicznego zaprezentowania 
właściwych postaw, do pokazania normalnego zachowania.  
Kulminacja tegorocznej kampanii nastąpi w dniu 23 lutego 
2007 roku (piątek), czyli w Dniu bez Łapówki. Wtedy w całej 
Polsce zostaną rozpalone koksowniki, do których kaŜdy 
będzie mógł wrzucić przysłowiową kopertę z łapówką. 

Zapraszamy na happening w Warszawie, który odb ędzie 
się przy Placu Politechniki  

23 lutego o godz. 13.00  
Oprócz wspomnianych PKN Orlen i Ruch S.A. uczestnictwo 
w akcji zapowiedziały: ZTM  (Zarząd Transportu Miejskiego) 
w Warszawie i Lublinie (drukuje i rozpowszechnia plakaty 
informacyjne o akcji, a kontrolerzy juŜ drugi rok noszą 
znaczki „Nie daję, nie biorę...”), Klub Inteligencji 
Katolickiej w Warszawie, dzięki któremu funkcjonuje biuro 
akcji w siedzibie przy ul. Oboźnej, Izba Skarbowa, Urząd 
Skarbowy z Mińska Mazowieckiego, Urzędy Miast i bank 
BISE. 
Stale aktualizowane informacje na temat akcji zamieszczane 
są na portalu www.niedajelapowek.pl. 

Dalszych informacji udziela Marta Jackowska, 22 826 86 68, 
502 733 753, niedajelapowek@normalnepanstwo.pl 

 
 WSPIERA  AKCJ Ę 
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SIEDZIBA NA FRETA 
         

 
 

Klub Inteligencji Katolickiej ma now ą siedzibę 
Stan na styczeń 2007 

 

Nasza siedziba 
            Adres:   Freta 20/24a, 00-227 Warszawa 
            Poziom:   Poddasze (nad parterem i piętrem) 
            Powierzchnia poddasza:   309,56 m2 

            Powierzchnia uŜytkowa poddasza:   273,33 m2 (po remoncie) 
 

Zakup i adaptacja (remont) 
 

            Umowa kupna-sprzedaŜy:   20 grudnia 2006 roku 
            Partycypacja w wartości budynku:   24% 
            Forma prawna kupna:   Partycypacja we własności budynku 
            Forma prawna docelowa  
            (po zakończeniu adaptacji i wydzieleniu lokalu): Własność poddasza 
            Cena zakupu:   900 000 zł 
            Przewidywane koszty adaptacji poddasza:  600 000 zł 
            Obecny stan remontu całego budynku: Adaptacja poddasza zakończona, prace 

wykończeniowe trwają, dolna część budynku, czyli 
parter, piwnice i pierwsze piętro – w trakcie 
remontu, czekamy na nowe instalacje SPEC-u, 
STOEN-u i TP S.A. 

            Przewidywany termin zakończenia prac:  31 marca 2007 roku 
 

Fundusze 
 

            Zbiórka funduszy  Zasadniczo do października 2005 roku do czerwca 
2006 r. na rzecz nowej siedziby Klub uzyskał 
prawie 1 000 000 zł, z czego połowę wpłaciło ponad 
1000 osób prywatnych (II połowę przekazały 32 
firmy i instytucje). Część pieniędzy od sponsorów 
dotrze do nas ostatecznie po przedstawieniu 
odpowiednich rozliczeń za zakup i kosztów 
remontowych). 

            Kredyt w Banku BISE  Rozpoczęte w październiku prace w poszukiwaniu 
kredytu zakończyły się podpisaniem umowy 
kredytowej z Bankiem BISE w kwietniu 2006 r. 
Umowa przewiduje kredyt do 900 000 zł na 
pokrycie kosztów zakupu i adaptacji (w dowolnych 
proporcjach) na 10 lat. Wykorzystaliśmy połowę tej 
sumy. 
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Płatności 
 

            Zakup – zadatek nr 1:   45 000 zł w dniu 22 listopada 2005 roku 
            Zakup – zadatek nr 2:   45 000 zł w dniu 4 stycznia 2006 roku 
            Koszty notarialne:   25 916 zł w dniu 21 grudnia 2006 roku 
            Zakup – I część opłaty:   450 000 zł w dniu 27 grudnia 2006 roku 
            Adaptacja - dotychczasowe koszty:   554 245 zł w dniu 27 grudnia 2006 roku 
            Opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej: 400 zł w dniu 27 grudnia 2006 roku 
            Koszty ubezpieczenia lokalu:   2160 zł w dniu 4 stycznia 2007 roku 
            Koszty kredytu:   9600 zł w dniu 11 stycznia 2007 roku 
            Zakup – do zapłaty II część:   360 000 zł do dnia 30 czerwca 2007 roku 

 

Klub na Freta 
 

            Planowany termin przeprowadzki:   kwiecień 2007 roku 
            Współmieszkańcy:  na parterze Dominikański Ośrodek Rodziny „Sto 

Pociech”, na I piętrze Akademia Iuris,  Fundacja 
Św. Mikołaja oraz Instytut Tertio Millenio 

            Planowane działania:  Ostateczne formalne wydzielenie poddasza i 
ustanowieniu na nim własności Klubu, Stworzenie 
„Wspólnoty mieszkaniowej” w celu dobrego 
zarządzania budynkiem 

Krzysztof Sawicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzut poziomy poddasza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzut poziomy antresoli 
 

 


