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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Ze wzruszeniem wspominam naszą urodzinową
uroczystość, podczas której został ogłoszony laureat nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”. Pontifexem został w tym roku abp Wojciech
Polak Prymas Polski. Mądrą i poruszającą laudację
wygłosiła Marta Titaniec. Równie ważna była wygłoszona przez Laureata odpowiedź. Myślę, że ci
spośród Nas, którzy byli obecni na tej uroczystość
wiele na tym zyskali.
Przed nami listopad, kierujący nasze myśli ku tym
naszym bliskim, którzy odeszli z tego świata,
ale trwają wciąż wśród nas dzięki naszym wspomnieniom i działaniom, które z myślą o nich podejmujemy. Myślę, że warto zacząć zbieranie tych
wspomnień, by ludzie, którzy odegrali ważną rolę
w naszej wspólnocie nie odeszli w niepamięć.
Osoby zainteresowane tematem wspomnień proszę o kontakt.
Właśnie minęła czwarta rocznica śmierci premiera
Tadeusza Mazowieckiego i serdecznie zachęcam
Was do wzięcia udziału w sesji „Czy zmieniać Konstytucję” poświęconej roli Konstytucji w formowaniu ustroju państw na przykładzie bliskich nam
narodów.
W listopadzie przypada również dziewięćdziesiąta
dziewiąta rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, dlatego zapraszam do wspólnego – razem z naszymi gośćmi z Wileńszczyzny –
śpiewania pieśni patriotycznych. Niech to będzie
wstęp do przygotowania się na stulecie naszej niepodległości w przyszłym roku.
Serdecznie zapraszam Was do czynnego udziału
w życiu naszego wspólnego Klubu. Do zobaczenia

Joanna Święcicka

CZY ZMIENIAĆ KONSTYTUCJĘ?
Ustawy zasadnicze w Europie Środkowej
6 listopada, g. 16.30, Centrum Konferencyjne Zielna,
ul. Zielna 37, Warszawa, więcej informacji na s. 10.

„PRZYBYLI UŁANI”
Koncert dla Niepodległej
11 listopada, g. 18.45 (zaraz po Mszy świętej),
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Szumiąca 5,
Warszawa – Ursynów,
Zaprasza Chór Kameralny Ars Cantata, więcej s. 9.

WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
Z gościnnym występem zespołu „Randeo Anima”
z Wileńszczyzny
11 listopada, g. 18.30, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A,
Zaprasza Sekcja Wschodnioeuropejska, więcej s. 9.

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA
W każdą 3. niedzielę miesiąca spotykamy się na
wspólnej Klubowej Eucharystii.
19 listopada, g. 11.00, kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”
Walne Zebranie sprawozdawcze za 2017 r.
23 listopada, g. 18.00, siedziba KIK, ul. Freta 20/24A,
Zaprasza Klub Żeglarski „Santa Maria”, więcej s. 10.
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DYŻURY NIEKTÓRYCH SEKCJI
Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

Krystyna Sieroszewska

PONIEDZIAŁEK

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Sekcja
Wschodnioeuropejska

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00

Sekcja Emaus
Spotkania w Nazarecie

Alicja Gronau-Osińska

DRUGA NIEDZIELA
MIESIĄCA

e: agronau@wp.pl
t: 608-291-505

Sekcja Rodzin

16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
po wcześniejszym
umówieniu

POZOSTAŁE SPOTKANIA
06.11. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ

godzina 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Małachowskiego 1

12.11. NIEDZIELA

SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.45

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK

19.11. NIEDZIELA

KREDKAMI DO NIEBA – SPOTKANIE DLA DZIECI

godzina 9.40

ul. Piwna 9/11

30.11. CZWARTEK

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA

godzina 18.00

Zaprasza ks. Andrzej Gałka, ul. Piwna 9/11

30.11. CZWARTEK

SPOTKANIE POWYCIECZKOWE NA KRESY

godzina 18.00

Zaprasza Sekcja Wschodnioeuropejska, siedziba KIK

03.12. NIEDZIELA

GIEŁDA SPRZĘTU ZIMOWEGO

godzina 10.00

Zaprasza Sekcja Rodzin, siedziba KIK

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU
adw. Zofia Józefowicz-Paszewska
KLUB CZYNNY
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00
WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji
SEKRETARIAT
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00
KSIĘGOWOŚĆ
WTOREK 13.00-18.00
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK 10.00-15.00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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„PONTIFICI
– BUDOWNICZEMU MOSTÓW”
KSIĄDZ ARCYBISKUP WOJCIECH POLAK
PONTIFEXEM 2017
Laureatem XII edycji nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu
Mostów”, przyznawanej przez warszawski Klub Inteligencji
Katolickiej „za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich“, został ksiądz
arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński,
Prymas Polski.
Uroczystość ogłoszenia Laureata i wręczenia nagrody odbyła się tradycyjnie w dzień urodzin Klubu Inteligencji Katolickiej – 24 października 2017 roku, w kościele św. Marcina
przy ulicy Piwnej w Warszawie.

Uroczystość wręczenia Nagrody
Przyznawaną przez Klub Inteligencji Katolickiej statuetkę
wręczono po Mszy świętej. Uroczystość otworzyła pani Prezes Joanna Święcicka, witając wszystkich gości. Następnie
pan Paweł Broszkowski, przedstawiciel Kapituły, odczytał
uroczyście decyzję Kapituły o przyznaniu Nagrody i nadaniu
tytułu Pontifexa Laureatowi. W dalszej części pani Marta Titaniec wygłosiła laudację na cześć Księdza Prymasa, bp Paweł z Kościoła prawosławnego odczytał list od Metropolity
Arcybiskupa Sawy, a Krzysztof Ziołkowski odczytał nadesłane listy gratulacyjne od kard. Stanisława Dziwisza, abp.
Stanisława Gądeckiego, abp. Marka Jędraszewskiego, bp.
Zdzisława Trandy z Kościoła ewangelicko-reformowanego,
Pontifexa w roku 2012 oraz ks. Adama Bonieckiego MIC.

Fot. Paweł Kęska

Fot. www.triuno.pl
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej sprawowanej
pod przewodnictwem i z homilią kardynała Kazimierza Nycza. Eucharystię wspólnie z metropolitą warszawskim oraz
Prymasem Polski celebrowali: biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha, biskup senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski, ks. Andrzej Gałka, rektor kościoła św.
Marcina i duszpasterz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, ksiądz Andrzej Luter, asystent kościelny „Więzi”, oraz
ksiądz Marcin Kulczyński, sekretarz Księdza Prymasa.
W trakcie Mszy świętej oraz uroczystości obecni byli również
przedstawiciele: Koscioła prawosławnegow – bp Paweł,
reprezentujący Arcybiskupa Sawę i ks. Doroteusz; Kościoła
polskokatolickiego – ks. Henryk Dąbrowski; Kościoła
greckokatolickiego – o. Piotr Kuszka OSBM. Obecna była
także Laureatka Nagrody w roku 2010, pani Danuta
Baszkowska. Muzyczną oprawę Mszy świętej zapewniła
Schola Sekcji Rodzin KIK pod przewodnictwem Ani Siciarek.
Czytanie i modlitwę powszechną przeczytali Maria
Borkowska i Jan Murawski. W Mszy świętej uczestniczyli
członkowie i przyjaciele Klubu.
Za wspólną modlitwę wszystkim serdecznie dziękujemy.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Po odebraniu nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów” i wysłuchaniu laudacji i listów gratulacyjnych Ksiądz
Arcybiskup Wojciech Polak Prymas Polski, zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowań. Najpierw nawiązał do zakończonej Eucharystii, która stanowiła okazję do
dziękczynienia Bogu za 61 lat działania warszawskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej. Eucharystia – mówił Ksiądz Prymas –

to nasze dziękczynienie nieustannie wyrażane Bogu, przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. To dziękczynienie
wyrażane także we wspólnocie Kościoła, która staje razem,
by uwielbiać Tego, który jest głównym dawcą darów. Dlatego dziękując w tej Eucharystii za wszystkich, którzy
tę szczególną wspólnotę ducha tworzą – mówił dalej Ksiądz
Arcybiskup – chciałbym życzyć, byście bogaci tym, z czego
wyrastacie, co jest waszym doświadczeniem – umiłowanie
prawdy, dobra i piękna, umiłowanie ludzkiego ducha – potrafili dalej w tym dobru wzrastać. Bądźcie ludźmi, jak mówi
papież Franciszek, którzy są misjonarzami nadziei, a nie prorokami nieszczęść. Bądźcie tymi, którzy niosą nadzieję, którzy tą nadzieję budzą w ludzkich sercach, i którzy ją
umacniają we własnym życiu, w życiu waszych rodzin, waszych wspólnot i naszego Kościoła. Tego życzę i o to się z całego serca modlę.
W dalszej części Prymas Polski nawiązał do homilii
wygłoszonej podczas Mszy świetej przez Księdza Kardynała
Kazimierza Nycza, który przywołał obraz mostu
budowanego między brzegami rwącej rzeki. Abp Wojciech
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Polak wspomniał także swoją ostatnią wizytę w Stanach
Zjednoczonych, kiedy stojąc na 102. piętrze One World
Centre spoglądał na Brookliński Most. Pomyślałem wówczas
o miejscu, w którym stoję – przyznał Prymas. Jego nazwa

uświadomiła mi, że to centrum jednego świata wyrosło
na gruzach tego, co było tutaj przedtem. Na gruzach
okrutnie zniszczonych ludzką nienawiścią dwóch wież World
Trade Center. Jednak pomimo tego dostrzegłem tam jakąś
nową perspektywę, którą dzisiaj odczytuję starając się
zrozumieć to wszystko, co mieści się w słowie Pontifex.
Wierzę, że na gruzach tego, co jest naznaczone nienawiścią,
co jest owocem nienawiści, grzechu, naszej słabości, tego,
co jest pokusą w naszych sercach, by budować mury, może
zrodzić się jednak coś nowego, nowy jeden świat. Świat ludzi,
którzy będą braćmi, którzy będą jedno. Świat, za który
Chrystus oddał swoje życie i modlił się, aby byli jedno.
Aby świat uwierzył. Bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj
mieliśmy okazję zbliżyć się do tego świata.
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Mogłem obserwować jak chłonął to, co rzeczywiście jest
naszą pamiątką dziejów. Dziękuję Braciom z Kościoła
prawosławnego, z Kościoła polskokatolickiego i z Kościoła
greckokatolickiego. Bardzo serdecznie dziękuję, że możemy
być razem w tej wspólnocie. Bardzo serdecznie dziękuję
Siostrom za ich modlitwę. I przede wszystkim bardzo
dziękuję wszystkim, którzy zechcieli dzisiaj swój czas
poświęcić. Ufam, że nie tylko dla mnie, ale dla tej sprawy,
której każda i każdy z nas w swoim powołaniu służy, czyniąc
dobro, którego Bóg zapragnął.
W ostatnim fragmencie swojej wypowiedzi, nawiązując
do listu gratulacyjnego skierowanego przez Księdza Adama
Bonieckiego, Ksiądz Arcybiskup powiedział, że pokój mogą
budować tylko ludzie, którzy mają nadzieję i przywołał słowa
wiersza swojego ulubionego poety Czesława Miłosza:

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy,
że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem,
I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.
A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem,
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.
Wejść tam nie można. Ale jest na pewno.
Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli,
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli.

Fot. Paweł Kęska
Wyraźnie wzruszony Ksiądz Prymas w dalszej części
wystąpienia odniósł się również do laudacji wygłoszonej
przez Panią Martę Titaniec. Dziękuję za te słowa – mówił
Prymas – za Waszą obecność w naszym domu biskupim.

Obecność dobrych jest zawsze nam potrzebna. Bo przy
dobrych stajemy się lepszymi, przy tych, którym mamy
co przebaczać, stajemy się odważniejsi, przy tych, którym
winniśmy pomóc, stajemy się bardziej otwarci, przy tych,
z którymi dzielimy drogę, stajemy się jeszcze bardziej ludźmi
nadziei. Dlatego też bardzo dziękuję, że mogę kawałek drogi
dzielić razem z Wami dzisiaj, w Warszawie. Razem
z Metropolitą Warszawskim, którego dom był zawsze
otwarty i gościnny dla różnych przybyszów, także tych
z Gniezna. Bardzo dziękuję za słowa, które zostały
skierowane przez Biskupa prawosławnego Pawła. Dziękuję
Księdzu Metropolicie Arcybiskupowi Sawie, którego dom
często był dla mnie domem spotkania, dzielenia wspólnoty
stołu, braterskiej miłości. Dziękuję wszystkim Księżom
Biskupom. Księdzu Biskupowi Bronisławowi, który zawsze
swoim sercem i swoja myślą ogarnia młodszych biskupów.
Biskupowi Michałowi, z którym podczas jego ostatniej wizyty
w Gnieźnie mogliśmy obejrzeć Złoty Kodeks Gnieźnieński.

Niektórzy mówią, że nas oko łudzi
I że nic nie ma, tylko się wydaje,
Ale ci właśnie nie mają nadziei.
Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,
Cały świat za nim zaraz być przestaje,
Jakby porwały go ręce złodziei.
Na koniec składając wszystkim zebranym życzenia powiedział: Życzę tej nadziei, która nie jest snem, lecz żywym cia-

łem. Obyśmy byli jej budowniczymi.
Po oficjalnej części uroczystości zebrani udali się na agapę
do klasztoru sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża.

Fot. www.triuno.pl
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Laudacja wygłoszona przez Martę Titaniec podczas wręczenia Nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”
Księdzu Arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi

jest przekonanie, że z drugim człowiekiem warto budować
przyszłość. Otwarcie na drugiego, który się od nas różni”.

Cyprian Kamil Norwid napisał: „Dobrych uczynków nie brak
u nas, ale brak dobrego uczynienia. Bo słowo, które nic nie
czyni, a czyn, co nic nie mówi – równa czczość”.
Inaczej jest w przypadku dzisiejszego Laureata, który otrzymuje Nagrodę „Pontifici – Budowniczemu Mostów” za „zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu
i poświęcenia na rzecz bliźnich”. Słowa i gesty abp Wojciecha Polaka otwierają drzwi Kościoła w taki sposób, że mogą
przez nie wejść (a nie muszą przeciskać się) Ci, którzy tego
potrzebują. Upomina się on wyraźnie i odważnie o najważniejsze dzisiaj sprawy, często jako pierwszy, czasem jako jedyny hierarcha.
Chce dla nas Kościoła, który służy nie samemu sobie, lecz
jest wspólnotą otwartą dla wszystkich, zwłaszcza słabych,
biednych, ubogich, poranionych i doświadczonych przez życie, co zaznaczył podczas niedawnej wizyty w Nowym Jorku.
Chce Kościoła misyjnego, bardziej wychodzącego do ludzi,
niż oczekującego, aż sami przyjdą. Mówi: „Oczekiwałbym,
aby nasz Kościół był bardziej otwartym na wszystkich zagubionych i poszukujących. Winniśmy wyjść do tych, którzy już
nie przychodzą”.
W tym Kościele chce kapłanów nadziei, pojednania i miłości,
którzy będą łączyć. przekonuje: „Kapłan na dzisiejsze czasy
to kapłan, który niesie przebaczenie i pojednanie. Inaczej
jest kapłanem, który dzieli, jątrzy i nie pozwala ludziom żyć
w nadziei. O takich kapłanów codziennie się modlę”.
Definiując obecną rolę prymasa Polski, mówi, że „głos ten
musi być głosem jednoczącym. Powinien ukazywać fundamenty, których nie wolno pomijać: dobro wspólne narodu,
praworządność, zdolność do współpracy i przekraczanie
partykularnego myślenia partyjnego”. Jego patron –
św. Wojciech – jest przecież patronem Kościoła jeszcze niepodzielonego.
Nas wszystkich przestrzega przed „farbowaną duchowością”
pozbawioną żaru Ewangelii: „Dziś potrzeba konkretnego
świadectwa, które wyraża nas samych, które domaga się
osobistego zaangażowania, twórczej i odważnej obecności
czy rewizji naszych przyzwyczajeń, nawyków, utartych schematów. Świadectwa, które niekiedy musi nawet kosztować.
Potrzeba misji twarzą w twarz. Potrzeba, byśmy dzielili się
z innymi doświadczeniem Boga z pierwszej ręki”.
Prymas Polski proponuje nam drogę wolną od zacietrzewienia, przekonania o własnej nieomylności i pogardy wobec
innych: „wówczas będziemy umieli stanąć naprzeciw drugiego człowieka i powiedzieć: przepraszam, pomyliłem się,
nie miałem racji. Myślę, że fundamentem każdej wspólnoty,
także w wymiarach narodowych, rodzinnych i społecznych

Fot. Paweł Kęska
Pyta o kształt naszego chrześcijaństwa. W Krynicy wyrażał
obawę o to, że w chrześcijaństwo „wkrada się” nacjonalizm
czy fundamentalizm. Powiedział: „Aprobata dla tego typu
myślenia nie tylko jest niewłaściwa, ale wręcz heretycka –
tak nie może być. To odciąga od tego, co jest istotą chrześcijaństwa”. Gdzie indziej powiedział, że „Krzyż nie może być
niesiony na czele takiej czy innej grupy – choćby sama miała
poczucie, że jest wierząca czy do wiary się odwołuje –
gdy podczas tego marszu czy pochodu padają słowa nienawiści, złości, agresji, podszyte chęcią poniżenia, zniszczenia
czy zniesławienia innych”.
Upomina się odważnie o tych, którzy dziś głosu nie mają
albo jest on niewłaściwie rozumiany. W pierwszy dzień swojego prymasostwa, zapytany o stosunek Kościoła do zjawiska pedofilii, powiedział: „Chcemy oczyścić i wyzwalać siebie,
i Kościół, nawracać najpierw siebie z tej rzeczywistości, która
jest grzechem i złem. Takie czyny są przestępstwem i ciężkim
grzechem. Zero tolerancji”. W 2017 r. powtórzył: „Nie może
być żadnego cienia tolerancji dla pedofilii”.
Jego wielką troską jest nasza postawa wobec uchodźców.
Przekonuje: „Nie wolno powiedzieć, że uchodźcy to nie nasz
problem”. Dramatycznie pyta, czy żyjemy jak Jezus, który wychodził do biednych, ubogich i odtrąconych. Czy rozumiemy
przelęknienie i zastraszenie tych, którzy uciekli przed horrorem wojny, przed śmiertelnymi ciosami szaleńczych nalotów
i bombardowań, przed złem doznawanych krzywd i cierpień,
aby znaleźć bezpieczne schronienie? Dodaje: „Chyba utraciliśmy poczucie bratniej odpowiedzialności, popadliśmy w hipokryzję, staliśmy się nieczuli na wołanie innych,
przyzwyczailiśmy się do ich cierpienia, do ich śmierci, nie dotyczy nas, nie interesuje, to nie nasza sprawa. Ale to jest właśnie nasza sprawa, bo jest to sprawa Jezusa”.
Dba o mądre rozdzielenie spraw przynależnych władzy
ziemskiej i Kościołowi, jak choćby w przypadku sejmowej
uchwały ws. objawień fatimskich. Przypomniał, że „Akty ściśle religijne nie powinny być wykorzystywane do tego,
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by tak czy inaczej odczytywać naszą społeczną rzeczywistość. Pan Bóg nie domaga się od nas aktów strzelistych,
nie domaga się od nas deklaracji, nie domaga się tego, byśmy wobec innych manifestowali w słowie to, że jest taka
czy inna rocznica, ale domaga się od nas przede wszystkim
chrześcijańskiej postawy”.
Wzywa do budowania mostów, abyśmy Polskę wspólnie budowali, a nie niszczyli. Jako pierwszy prosił o pojednanie
i przebaczenie, o przezwyciężanie podziałów w ojczyźnie.
W Częstochowie w tym roku apelował o przemianę szanującą porządek i ład społeczny, a nie bezmyślne burzenie go
dla takich czy innych racji. Wzywał: „Mamy szanować ład
konstytucyjny, który jest gwarantem naszego bycia razem
i współistnienia, a nie nadwyrężać go czy wręcz omijać
we wszystkich wymiarach życia, w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym”.
Kiedy indziej powiedział: „Musimy przemyśleć sobie, co znaczy dobro we wspólnych kategoriach. Co dla nas znaczy wyjście np. poza zamknięte układy partyjne w celu rozumienia
dobra całego narodu, wszystkich Polaków, bez względu
na to, w jakiej sytuacji się znajdują i jakich wyborów dokonują”.
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za pokonywanie jego naturalnej nieśmiałości i pochylanie się
nad człowiekiem z gestem wyciągniętej dłoni;
za towarzyszenie w drodze i dzielenie z nami trudów tej pielgrzymki, bez oczekiwania specjalnych przywilejów, żeby
przypomnieć stanie w kolejce po posiłek w Taizé czy siedzenie na schodach, bo zabrakło krzeseł w trakcie jednego z wykładów na Zjeździe Gnieźnieńskim;
za bycie jednym z nas, będąc Prymasem Polski.
Obecnie o wiele trudniej być prymasem niż za jego poprzedników. Dziś prymasostwo to funkcja tylko honorowa, więc
autorytet nie jest budowany automatycznie, gdyż prymas nie
przewodniczy już z urzędu konferencji episkopatu. Ale arcybiskup Wojciech Polak pokazuje skutecznie, że przewodzi
w ewangeliczności, w prostocie. Że kto chce być pierwszym
między Wami, niech będzie sługą wszystkich.
Mamy Prymasa na XXI wiek! Prymasa nadziei.

Marta Titaniec,
kierownik działu projektów zagranicznych Caritas Polska,
sekretarz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów,
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X I XI Zjazdu
Gnieźnieńskiego, wiceprezes Fundacji św. Wojciecha Adalberta, członek zwyczajny KIK.
Nagroda „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”
W 50-lecie założenia warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (2006 r.), Zarząd Klubu ustanowił doroczną nagrodę
„PONTIFICI”, czyli „Budowniczemu mostów”. Każdego roku,
24 października, w rocznicę powstania KIK Warszawa, tytuł
Pontifexa przyznawany jest jednej osobie, „za zasługi w sze-

rzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia
na rzecz bliźnich”. Te wartości bowiem zostały uznane
Fot. Paweł Kęska
Za co jestem osobiście wdzięczna Księdzu Prymasowi?
że przyjeżdżam do Gniezna nie jak do Pałacu Prymasowskiego, a jak do domu, gdzie każdy może znaleźć gościnne
progi;
za prostotę stołu, gdzie nic się nie marnuje, a ser pojawia się
do tego momentu, aż nie zostanie do końca zjedzony;
że ja, nie będąc biskupem, otrzymuję odpowiedź na każdy
sms;
za ludzkie wzruszenie, które odebrało mu głos, kiedy przemawiał na Jasnej Górze do papieża Franciszka;
za odwagę, która nie jest rewolucjonizmem, a wynika z głębokiego przekonania, że czasem milczeć nie można;
za pokorę, z jaką znosi lejący się na niego internetowy hejt;
za homilie, z których każda przywołuje nauczanie papieża
Franciszka, choć to tak tu nad Wisłą niepopularne;

za niezwykle ważne w doświadczeniu ludzi Klubu Inteligencji
Katolickiej.
Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie
Honorowi KIK: Halina Bortnowska, Izabela i Paweł Broszkowscy, prof. Krzysztof
Byrski, prof. Bohdan Cywiński, prof. Kazimierz Czapliński, bp Bronisław Dembowski, Izabela Dzieduszycka, prof. Jerzy
Kłoczowski, dr Stanisław Latek, prof. Stanisław Luft, Anna i Krzysztof Łoskotowie,
Anna Radziwiłłowa, Krystyna Sieroszewska, Zygmunt Skórzyński, dr Krzysztof Śliwiński, Paweł Rościszewski, Zofia i Andrzej Wielowieyscy, Jan Turnau, Stefan
Wilkanowicz, Henryk Wujec, dr Krzysztof Ziołkowski.
Dotychczas Laureatami nagrody zostali: prof. Andrzej Zoll
(2006), abp Henryk Muszyński (2007), Krzysztof Czyżewski
(2008), prof. Krzysztof Zanussi (2009), Danuta Baszkowska
(2010), +s. Rafaela FSK – Urszula Nałęcz+ (2011), bp Zdzisław
Tranda (2012), dr Helena Pyz (2013), +ks. dr Jan Kaczkowski+
(2014), o. Ludwik Wiśniewski OP (2015) i ks. Tomáš Halík
(2016).
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Nagroda ma postać statuetki, która
przedstawia dwie twarze, odrębne,
ale stanowiące całość, jak poszczególne
kartki stanowią jedną książkę. Na odwrocie jest cytat z Genesis, w czterech językach
(hebrajskim,
grece,
łacinie
i polskim):

Nie wiem. Czy ja jestem opiekunem mojego brata?
Autorką projektu statuetki jest prof. Magdalena SzmidtGóra, autorem zdjęć statuetki jest Michał Dąbski.

SEKCJA RODZIN
Nowy rok akademicki, a tym samym nowy rok pracy naszych
grup, rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą w kościele
św. Marcina. Bezpośrednio po Mszy Ola Brochocka i Krysia
Sieroszewska odznaczyły medalem „Educator emeritus”
w imieniu Zarządu SR wychowawców kończących pracę
z młodzieżą. Cały kościół podziękował wychowawcom
gromkimi brawami. Wychowawcom zostały wręczone także
certyfikaty, potwierdzające ich zaangażowanie w pracę wolontariacką i zdobyte podczas niej kompetencje.
Wychowawcy w trakcie pracy z naszymi dziećmi kształcą
i szlifują niezwykle pożądane na rynku pracy cechy i umiejętności: m.in. umiejętność pracy w zespole i kierowanie zespołem,
odpowiedzialność,
zdolności
organizacyjne
i komunikacyjne, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zarządzanie własnym czasem, które – mamy nadzieję – wspomogą realizację ich dalszych planów zawodowych.
Dziękujemy Wam serdecznie jeszcze raz i Bóg Wam Zapłać…
(w dolarach jak mawiał pewien znajomy proboszcz).
Nie zdążył opaść kurz po obozach letnich, a przed nami już
„kampania zimowa”. Ferie mazowieckie przypadają w tym
roku w pierwszym terminie, a więc już 15 stycznia.
Ze względu na przesunięcie w stosunku do przerwy akademickiej, obozy zimowe większości grup odbędą się
w związku z tym w przerwie świątecznej, pomiędzy Bożym
Narodzeniem a Nowym Rokiem. Obozy nie będą pewnie tak
narciarskie jakby niejeden sobie marzył lub życzył, ale dzięki
temu będzie czas na realizację programu.

Jan Hofmokl
Giełda sprzętu narciarskiego planowana jest na niedzielę
3 grudnia w siedzibie KIK-u. Szczegółowe informacje zostaną przesłane mailowo w połowie listopada.
W listopadzie zapraszamy młodzież na rekolekcje:
• Rekolekcje Młodzieżowe, skierowane do młodzieży
w wieku od 13 do 15 lat. Poprowadzi je kl. Mateusz
Nycz. Odbywać się będą w Laskach od piątku 24 listopada do niedzieli 26 listopada.

•

Rekolekcje Krzyżowe połączone z przyjęciem Krzyża,
dla młodzieży licealnej. Poprowadzi je ks. Tomasz Łukasiuk. Odbywać się będą także w Laskach, od piątku
24 listopada do niedzieli 26 listopada.

Zgłoszenia na rekolekcje można przysyłać na adres:
sr@kik.waw.pl do 9 listopada.

Zarząd Sekcji Rodzin

MAM POMYSŁ 2017-2018
Rozpoczęliśmy kolejną edycję konkursu Mam Pomysł! Będzie się odbywał w dwóch edycjach: pierwsza do 31 grudnia
2017 roku, druga od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 roku. Zamierzamy aktywizować warszawską młodzież. Uczyć tworzenia i realizacji własnych projektów. Udzielać wsparcia
i finansowania. Pokazać, że mają wpływ i są odpowiedzialni
za otaczający ich świat. Rozwijać w nich kreatywność. Zapoznać ich z finansami, dokumentacją oraz z umiejętnościami
zarządzania, pracy zespołowej i pracy metodą projektu.
Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych od
6 klasy, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Do konkursu zapraszamy grupy składające się z minimum
3 osób oraz pełnoletniego opiekuna. Projekt musi być zrealizowany na terenie Warszawy. Działania muszą być ukierunkowane na innych ludzi lub uatrakcyjnienie przestrzeni
miejskiej.
Zgłaszajcie się za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Szczegółowe informacje są w regulaminie. Wszystkie dokumenty znajdziecie na stronie: www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl.
Formularz wyślijcie na adres mampomysl@kik.waw.pl (wersja niepodpisana), dostarczcie do sekretariatu Klubu (wersja
podpisana). Na każdym etapie projektu zapewniamy wsparcie oraz możliwość spotkania się z doradcą projektowym.
Wszelkie pytania piszcie na skrzynkę: mampomysl@kik.waw.pl.
Odwiedźcie naszą stronę: www.kik.waw.pl/projekty/mampomysl i znajdźcie nas na Facebooku: www.facebook.com/mampomysl
Czekamy na was! Zgłaszajcie swoje pomysły!

Jerzy Biderman, doradca projektowy

ZWARIOWANY EKUMENISTA
Comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w warszawskich
świątyniach ewangelickich odprawione zostanie w tym miesiącu u braci luteranów w ich pięknie odnowionym kościele
Świętej Trójcy (plac Małachowskiego 1), w poniedziałek 6 listopada o godzinie 18.

Jan Turnau
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SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Październikowe zajęcia otworzyły kolejny rok pracy Sekcji
Emaus i 33. rok prowadzenia Spotkań w Nazarecie. Ich tematem stały się objawienia fatimskie w 100-lecie od ostatniego,
październikowego spotkania trójki dzieci z Matką Bożą.
Opowiadanie przypomniało historię wszystkich sześciu spotkań, w tym opóźnionego sierpniowego. I to właśnie dramatyczna sytuacja wywołana przez starostę: uwięzienie dzieci
i wystawienie na próbę ich prawdomówności, stanowiła
główną oś opowiadania. W inscenizacji skupiliśmy się natomiast na zwykłym życiu dzieci w Fatimie, ich codziennej modlitwie różańcowej podczas pracy w polu, reakcji dzieci na
pojawienie się Matki Bożej i wysłuchanie jej próśb wziętych
do serca. Inscenizacji towarzyszyła śpiewana modlitwa
Aniele Boży, Stróżu mój. Cieszyliśmy się, że śpiewać znaczy
podwójnie się modlić!

znajomych w naszym imieniu, z każdej osoby cieszymy się
bardzo!
Nadal prosimy o zgłoszenie się osób do pomocy w przeprowadzaniu zajęć, szczególnie dobrze śpiewających i umiejących rozmawiać z dziećmi.

Alicja Gronau-Osińska
SEKCJA EMAUS
Przed wakacjami została zakończona współpraca formacyjna
z o. Zygmuntem Perzem SJ. Trwała tak długo, że trudno się
dziś doliczyć – na pewno ponad 30 lat. Początkowo odbywała się w trybie spotkań kwartalnych, czasem wzbogacanych rekolekcjami w Laskach. Od 10 lat comiesięczne
spotkania cieszyły się udziałem większej grupy słuchaczy,
wzbogaconej o byłych członków spotkań formacyjnych z o.
Stefanem Moysą. Rekolekcje często udawało się nam zorganizować dwa razu do roku, najczęściej korzystając z gościnności Sióstr Urszulanek w klasztorze na ul. Wiślanej. Niestety,
problemy zdrowotne naszego opiekuna duchowego, jak i
malejącej z tego powodu grupy uczestników, zdecydowały o
zakończeniu współpracy.
Cała grupa wyraża wielkie podziękowania za tyloletnią
współpracę, której zawdzięczamy nie tylko dogłębną znajomość wielu aktualnych encyklik i listów papieskich, komunikatów episkopatu, katechizmu oraz ważnych wydawnictw
czasopiśmiennych czy książkowych, ale także możliwość
podjęcia dyskusji o ważnych sprawach duchowych człowieka
współczesnego. O. Zygmunt Perz swoją nadzwyczajną erudycją z jednej strony, a przymiotami ducha pedagoga z powołania i duchownego o szerokich horyzontach z drugiej,
wpływał na nasze postrzeganie świata, jego wyzwań, ale
także napawał otuchą i pocieszał zdolnością widzenia dobra
w każdym człowieku i zrozumienia dla jego niedoskonałości.
Takiego opiekuna duchowego można życzyć każdemu.

Po owocowej przekąsce zabawy muzyczno-ruchowe związane zostały z tematem opowiadania, a podczas prac ręcznych dzieci pokolorowały rysunek Matki Bożej Fatimskiej.

Ojcze Zygmuncie, bardzo dziękujemy i będziemy mieć nasze
spotkania we wdzięcznej pamięci!

Alicja Gronau-Osińska

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA

Fot. Maria Pacuska
Na każde spotkanie w Nazarecie zapraszamy wszystkich
chętnych rodziców z dziećmi od 1 roku do 8 lat. Zapraszajcie

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami, które
planujemy na listopad – będzie się działo!
Od 4 do12 listopada będziemy gościć grupę 32 dzieci
z Ukrainy, których ojcowie zginęli lub zostali ranni podczas
konfliktu zbrojnego we Wschodniej Ukrainie. Dziękujemy
za dotychczasowe wsparcie, również finansowe. Mamy nadzieję, że uda nam się podarować tym dzieciom chwile
szczęścia i beztroski. Niestety nadal nie zebraliśmy potrzebnej kwoty, więc jeśli ktoś może wesprzeć ten projekt finansowo, to prosimy o wpłaty na konto Sekcji (69 1560 0013
2000 1706 4454 5706) z tytułem „Darowizna na cele statutowe – Dzieci Ukrainy”.
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Prosimy także o wsparcie modlitewne i duchowe. Wszystkich, którzy chcieliby poznać naszych gości, posłuchać
ich wrażeń z pobytu w Warszawie, spróbować własnoręcznie
przez nich przygotowanych potraw, serdecznie zapraszamy
w sobotę 11 listopada o godz. 15.00 do IX Liceum Ogólnokształcącego im K. Hoffmanowej przy ul. Hożej 88, wejście
również od ul. Wspólnej.

Uczestników wyprawy prosimy o sprawdzanie swoich maili
w najbliższym czasie, gdyż będziemy prosić o pomoc w organizacji spotkania.

Katarzyna Materkowska i Marek Kielanowski

CHÓR „ARS CANTATA”

11 listopada w Dniu Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy serdecznie wszystkich na godzinę 18.30 do siedziby Klubu na wieczór pieśni patriotycznych. Tego dnia
naszymi gośćmi będzie młodzież z zespołu muzyczny „Randeo Anima” z Wileńszczyzny. Wilniacy przyjadą do nas już
w piątek 10 listopada i będą mieli występ podczas uroczystości organizowanych przez Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tym z Państwa, którzy przyjmują
naszych gości w swoich domach, serdecznie dziękujemy,
a wszystkich zapraszamy na wspólne śpiewanie. To dobra
okazja by przeżyć to Święto w miłej atmosferze z tymi, którzy na co dzień pielęgnują polską kulturę i tradycje poza
obecnymi granicami naszego kraju. Będzie można pośpiewać, porozmawiać i po prostu wspólnie spędzić ten czas.

Serdecznie zapraszamy na koncert muzyki chóralnej w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości
pt. "Przybyli ułani". Wystąpi chór kameralny Ars Cantata, pod
dyrekcją Anny Celmer-Falkiewicz. Na program koncertu
złożą się utwory muzyki polskiej,w tym tradycyjne pieśni patriotyczne, znane piosenki żołnierskie oraz kompozycje chóralne do tekstów patriotycznych w opracowaniu na chór.
Postaramy się też przybliżyć słuchaczom prezentowane
utwory i okoliczności ich powstania, nie zabraknie również
niespodzianki dla słuchaczy.

30 listopada o 18.30 zapraszamy na spotkanie powycieczkowe. Przypominamy, że w czerwcu odbyliśmy podróż
na Kresy, a dokładnie na urokliwą Huculszczyznę. Zapraszamy wszystkich uczestników wyprawy, a także wszystkich,
którzy chcą posłuchać naszych opowieści i wspomnień, zapewniamy, że będą ciekawe! Będzie też okazja, aby wspólnie
ustalić, dokąd skierować nasze kroki w przyszłym roku.

11.11.2017 o godz. 18.45 (bezpośrednio po Mszy świętej)
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Szumiąca 5,
Warszawa – Ursynów
Projekt jest współfinansowany przez Dzielnicę Ursynów m.st.
Warszawa. WSTĘP WOLNY.

Agata Bąk
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KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”

SEKCJA ESPERANTO

Ahoj!
Jesień w Santa Marii to bardzo aktywny i wymagający okres.
Chcemy serdecznie podziękować wszystkim aktywnie
uczestniczącym w działaniach w ostatnich miesiącach: wyciąganiu z wody i chowaniu łódek na zimę – w tym przewiezieniu niektórych na Krakowiaków oraz wyciągnięciu pomostu.
Działania te były niezbędne, a dzięki Wam zakończyły się
sukcesem!

W dniach od 13 do 15 października 2017 roku uczestniczyliśmy w dorocznych rekolekcjach esperantystów na Jasnej Górze. Mszę świętą w języku esperanto w kaplicy Matki Bożej
odprawili księża esperantyści z krajowym duszpasterzem
księdzem Romanem Gmyrkiem z archidiecezji częstochowskiej.
Na spotkaniu listopadowym – w piątek 27. – będziemy
wspominać esperantystów warszawskich, którzy odeszli
od nas w ciągu ostatniego roku.

Bohdan Wasilewski

CZY ZMIENIAĆ KONSTYTUCJĘ?
USTAWY ZASADNICZE W EUROPIE ŚRODKOWEJ
Zapraszamy na spotkanie upamiętniające 4. rocznicę śmierci
Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego premiera Trzeciej
Rzeczpospolitej.

Fot. K. Dąbrowski
Nadchodząca jesień przynosi ze sobą również wiele możliwości i potrzeb dla naszego Klubu. Jest to czas, w którym
zarząd intensywnie pracuje nad różnymi opcjami rozwoju
ośrodka, systemu remontów, układaniem obozów. Będziemy
wdzięczni za wsparcie, jakie każdy z Was byłby w stanie okazać Klubowi (od pomocy przy przystosowaniu ośrodka
do szkolenia, pomysłami, co zrobić z obecnym pomostem/może nowym, przez pomoc przy remontach łódek,
do wsparcia klubowych działań, poprzez przekazanie
na rzecz Santa Marii 1% podatku). Jeżeli ktoś już dziś wie,
że chciałby przyszłe wakacje spędzić jako kadra na jednym
z obozów (lub kilku), niech już dziś da znać!

W kontekście przyszłorocznego referendum mającego zawierać pytania o nowy kształt polskiej Konstytucji, zapowiedzianego przez prezydenta Andrzeja Dudę, podczas debaty
zastanowimy się nad tym:
• Jak polskie rozwiązania konstytucyjne wyglądają na tle europejskim, w szczególności w porównaniu z innymi krajami
naszego regionu, które także budowały system demokratyczny po 1989 roku?
• Czy u sąsiadów Polski także toczy się debata konstytucyjna? Z jakimi wyzwaniami mierzą się tamtejsze ustawy zasadnicze, jakie propozycje zmian się pojawiają lub jakie
zostały wdrożone w ostatnich latach?
• Które rozwiązania w polskiej Konstytucji sprawdziły się? Jakie są problemy? Czy pożądane są zmiany, a jeśli tak, to jakie?

Najlepszą okazją, by podzielić się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami będzie Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2017. Serdecznie zapraszamy obecnych
i przyszłych członków oraz osoby zainteresowane życiem
Klubu do siedziby KIK w dniu 23 listopada (czwartek)
na godzinę 19.00. Serdecznie zachęcamy do aktywnego
uczestnictwa w spotkaniu.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Zarząd KŻ Santa Maria
Dominik, Andrzej, Robert, Władek, Piotrek
www.santa-maria.pl
www.facebook.com/KlubZeglarskiSantaMaria

PROGRAM:
16.30 – Otwarcie rejestracji dla uczestników
17.00 – Otwarcie spotkania: Ewelina Górecka – Fundacja
Schumana
17.10 – Wprowadzenie: „20 lat polskiej konstytucji – rola
i wkład Tadeusza Mazowieckiego” Mirosław Wyrzykowski –
sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
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17.25 – Dyskusja: "Konstytucje w państwach Europy Środkowej. Inspiracje dla polskiej debaty publicznej":
•
•
•

•

Polska: Mirosław Wyrzykowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
Węgry: Attila Antal – Instytut Historii Politycznej/ Politikatörténeti Intézet w Budapeszcie;
Litwa: Mariusz Antonowicz – Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, Polski Klub Dyskusyjny;
Czechy: Jana Reschova – Wydział Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Karola w Pradze.
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W następnych dniach młodzież serdecznie witana przez
panią dyrektor Teresę Młyńską i uczniów uczestniczyła
w zajęciach szkolnych w zaprzyjaźnionej polskiej szkole
w Suderwie i Rostynianach.

Moderacja: Dominika Wielowieyska – Gazeta Wyborcza.
Dyskusja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
18.00 - Pytania z sali - dyskusja
19.15 - Zakończenie i poczęstunek
Prosimy o wcześniejszą rejestrację:
www.schuman.pl/czy-zmieniac-konstytucje.
Organizatorami spotkania są instytucje, które współtworzył
Tadeusz Mazowiecki: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, kwartalnik „Więź”, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, a także Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)
i Konrad Adenauer Stiftung in Polen.

Uczniowie z Polski nie zapomnieli również o złożeniu
kwiatów na grobie Józefa Piłsudskiego i jego Matki oraz
o odwiedzeniu miejsca jego urodzenia i Kościoła
Sorokpolskiego, miejsca chrztu Marszałka. W drodze
powrotnej do Polski w miejscowości Druskienniki uczniowie
mieli możliwość rekreacji w tamtejszym ośrodku
wypoczynkowym, jak również mogli podziwiać z wysokości
kolejki linowej panoramę miasta. Wracając do Grabowca
dzieci zwiedziły ostoję żubrów w Puszczy Białowieskiej,
zabytki Białowieży i okolicę.

FUNDACJA
IMIENIA KSIĘDZA STEFANA NIEDZIELAKA
Fundacja im. Ks. Niedzielaka już po raz czwarty była
współorganizatorem wymiany wakacyjnej dzieci i młodzieży
ze szkół z Polski i Litwy. Stało się tradycją
współorganizowanie wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży
ze szkół z obu tych państw.
W dniach od 15 do 20 maja br. Fundacja im. Ks. Stefana
Niedzielaka wraz z Politechniką Warszawską, Zespołem
Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu oraz
Archikonfraternią Literacką zorganizowała wyjazd na Litwę
dzieci ze szkoły w Grabowcu. Podczas tej wycieczki
dwadzieścioro siedmioro uczniów było zakwaterowanych
w domu parafialnym w Nowej Wilejce, oddalonej około
dziesięć kilometrów od centrum Wilna.
W czasie pobytu na Litwie młodzież szkolna swój czas
poświęcała na zwiedzanie pięknych zabytków Wilna i okolic.
Odwiedziła Stare Troki i zapoznała się z historią zamku
Księcia Giedymina. Płynąc po jeziorze Galves (głowa)
podziwiała z pokładu statku piękny pałac rodziny
Tyszkiewiczów, stary zamek w Trokach oraz wodne tory
wyścigowe na jeziorze. W drodze powrotnej do Wilna
uczniowie zobaczyli także posiadłość rodową Tyszkiewiczów
w Lendwarowie.

Natomiast młodzież litewska ze szkoły z Suderwy i Rostynian
przebywała w Polsce od 9 do 17 czerwca. Dzięki życzliwości
pracowników Politechniki Warszawskiej, uczniowie litewscy
przez cztery dni byli zakwaterowani w Akademiku
Studenckim przy pl. Narutowicza. Na spotkaniu w gmachu
Politechniki, w którym uczestniczyli Rektorzy pan profesor
dr hab. Janusz Walo i pan profesor dr hab. Władysław
Wieczorek oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Zarządu
Panią Jadwigą Hermaszewską i zarządem Archikonfraterni
Literackiej z Seniorem Janem Szymczykiem. Uczniowie
zostali zapoznani z uczelnią, a studenci z kół zainteresowań
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zaprosili gości na swoje pokazy, po spotkaniu otrzymali
paczki promujące Politechnikę.

FUNDACJA
„DOKŁADAM SIĘ”

Przez następne dni młodzież zwiedziła Zamek Królewski,
Pałac i park w Wilanowie oraz Muzeum Wojska Polskiego,
Stare Miasto, Pałac Kultury i Nauki, a przejażdżka metrem
sprawiła im wielką radość i wywołała spore zaciekawienie.
Po kilkudniowym pobycie w Warszawie grupa młodzieży
udała się do Grabowca, zwiedzając po drodze Pałac
Czartoryskich w Puławach, piękny Kazimierz, uzdrowiskowy
Nałęczów oraz zabytki Lublina. W Grabowcu na gości z Litwy
oczekiwała dyrektor Szkoły Elżbieta Widyma wraz
z nauczycielami i uczniami.

W maju Fundacja otrzymała numery KRS, NIP i REGON, uzyskując tym samym osobowość prawną.

Miło nam jest Państwa poinformować, że do Rady Programowej Fundacji zgodzili się, jak dotąd, wejść: Janina Ochojska, Szymon Hołownia, Jakub Wygnański i Piotr Ciacek.
Zespół Fundacji opracowuje obecnie dokumenty formalne
niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. Równolegle prowadzimy liczne rozmowy i spotkania przygotowujące
start projektu „ZAOKRĄGLAMY”.

Po serdecznym powitaniu młodzież została zakwaterowana
w szkolnym internacie, a następnie spożyła obiadokolację.
Na uwagę zasługuje zaangażowanie władz miejscowych
w uatrakcyjnienie pobytu młodzieży na pięknej, czystej
od skażeń przemysłowych ziemi zamojskiej. Goście zwiedzili
między innymi Zamość, Park Dinozaurów w Krasnobrodzie
oraz uczestniczyli w spływie kajakowym. Zobaczyli także
osadę Gotów w Masłomęczu koło Kryłowa, w której byli
częstowani „Gockiem jadłem”, podziemia kredowe
w Chełmie, Bazylikę i Aguapark oraz Zwierzyniec - rodowe
miasto hetmana Jana Zamoyskiego, założyciela Zamościa.
Nauczyciele ze szkoły zadbali o integrację obu grup
młodzieży: przeprowadzili wspólne lekcje języka polskiego
i angielskiego, a nauczyciele wychowania fizycznego
organizowali zawody sportowe oraz piesze wycieczki
po okolicach Grabowca. Wieczorami odbywały się spotkania
integracyjne przy śpiewie i kiełbaskach fundowanych przez
miejscowego wójta gminy pana Waldemara Greniuka.
W Święto Bożego Ciała dzieci czynnie uczestniczyły we Mszy
Świętej w kościele w Grabowcu i brały udział w procesji
po ulicach miejscowości. Na pożegnalnej kolacji goście
z Litwy zostali obdarowani przez Panią Dyrektor, nauczycieli
i uczniów szkoły pamiątkami z pobytu w Grabowcu i na ziemi
roztoczańskiej. Należy podkreślić, że opiekunem wymiany
od czterech lat jest członek Zarządu Fundacji Ludwik
Pawłowski.

Jadwiga Hermaszewska
Prezes Fundacji

Głównym celem projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych i wykorzystanie gotowości społeczeństwa do wspierania działalności charytatywnej - 80% Polaków chce
wspierać akcje charytatywne, najchętniej za pomocą drobnych gestów i niewielkim wysiłkiem.
Odpowiedzią na te deklaracje jest stworzenie ogólnodostępnego narzędzia przekazywania datków w momencie dokonywania płatności w kasach sieci sklepów, stacji
benzynowych, drogerii, aptek itd. poprzez zaokrąglenie rachunku
przy
kasie
do
pełnej
złotówki.
Zalety takiego rozwiązania to:
►łatwość i dogodność wykonania gestu wsparcia (przy okazji zakupów);
►ogólna dostępność – w dużych sieciach sprzedaży;
►zaokrąglamy do pełnej złotówki (średnia kwota datku
to tylko 0,50 zł) – każdego na to stać!
Obecnie skupiamy się na pozyskiwaniu partnerów biznesowych (sieci sklepów, w których prowadzone będą zbiórki)
oraz nawiązywaniu współpracy z instytucjami, które pro
bono wzmocnią potencjał Fundacji Dokładam Się.
Podczas wakacji zespół Fundacji indywidualnie ćwiczył zaokrąglanie swoich rachunków. Kwota uzbierana wspólnie
to 384,81 zł – zostanie ona przekazana na Fundusz Stypendialny KIK.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.dokladamsie.org
Podajemy także numer konta dla wszystkich, którzy już teraz
chcieliby dołożyć się do pomagania:
Bank PKO BP 81 1020 1068 0000 1902 0318 5691

W imieniu Zespołu Fundacji
Tomasz Kiersnowski

