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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
b

Listopad to miesiąc, w którym celebrujemy kolejne rocznice odzyskania niepodległości. Kolejny raz stawiamy pytania o dzisiejszy obraz i sposób przeżywania patriotyzmu.
Jak dziś być patriotą, jak patriotyzm rozumieć i jak go praktykować? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania zapraszam wszystkich członków Klubu na nasze klubowe
spotkanie-rozmowę o patriotyzmie. Na początku dyskusji
własnymi refleksjami podzielą się z nami przedstawiciele/ki
czterech klubowych pokoleń: Paweł Rościszewski, Joanna
Święcicka, Anita Szymborska i Stanisław Zakroczymski.
Listopad jest też miesiącem, w którym wspominamy i pielęgnujemy pamięć o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze
przed oblicze Boga. Ważnym wyrazem wspólnoty, którą
jako Klub tworzymy jest pamięć o zmarłych. Świadectwem
naszej troski i szacunku do zmarłych członków Klubu jest
nawiedzenie ich miejsca ostatniego spoczynku. Jeżeli ktoś
z członków KIK-u zdecydowałby się odwiedzić w tym miesiącu grób członka Klubu proszę pamiętać, że przygotowaliśmy specjalne szarfy nagrobne, które można odebrać
w naszej siedzibie przy Freta i położyć na grobie jako znak
naszej pamięci.
W tym miesiącu zadajemy sobie też istotne pytania w wymiarze globalnym. Klub jest partnerem wydarzenia wpisującego się w zainicjowane przez papieża Franciszka
poszukiwania zasad nowej, sprawiedliwej ekonomii. Spotkanie „Ekonomia Franciszka” przygotowuje nas do ogłoszonego przez papieża kongresu w Asyżu w marcu
kolejnego roku.
Wracam jeszcze myślami do październikowych urodzin
Klubu oraz uroczystości wręczenia nagrody „PONTIFICI –
Budowniczemu Mostów”. Dziękuję członkom Klubu
za obecność, dziękuję wielu osobom za pomoc w przygotowaniach. Dziękuję Kapitule Nagrody, naszym wspaniałym Członkom Honorowym za wybór laureatki. Dziękuję
naszemu tegorocznemu Pontifexowi za obecność, zasłowo, za budowanie samorządu opartego na dialogu, trosce o najsłabszych i w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Listopad pełen będzie bardzo różnych spotkań i wydarzeń
a listopadowy Informator pełen jest wspomnień i zapowiedzi. Serdecznie zapraszam i na spotkania, i do lektury.

Jakub Kiersnowski

DZIEDZICTWO MYŚLI
STEFANA SWIEŻAWSKIEGO
Na spotkanie z Anną Karoń Ostrowską
i Tadeuszem Bartosiem zaprasza Klub Tygodnika
Powszechnego
Czwartek, 14 listopada, godzina 18.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 8.

DEBATA CZŁONKÓW KIK O PATROTYZMIE
Spotkanie i rozmowa wielopokoleniowa.
Poniedziałek, 18 listopada, godzina 18.00, siedziba KIK.

EKONOMIA FRANCISZKA
Międzynarodowe spotkanie o nowym kształcie ekonomii.
Niedziela, 17 listopada, godzina 18:00, gmach SGH,
Al. Niepodległości 162
Więcej informacji na s 5.

FIZYKA, FILOZOFIA, FILM
Spotkanie z Krzysztofem Zanussim, zaprasza Klub Tygodnika
Powszechnego
Czwartek, 21 listopada, godzina 18.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 8.

JAK CHRONIĆ DZIECI PRZED
PORNOGRAFIĄ?
Spotkanie dla rodziców, zaprasza Sekcja Rodzin
Środa, 27 listopada, godzina 18.00, siedziba KIK
Więcej informacji na s. 8.
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DYŻURY SEKCJI I SPOTKANIA PREZYDIUM
Jan Murawski

WTOREK
PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU

12.00 albo 18.00
22 827 39 39

Sekcja Rodzin

Karolina Bielecka-Komosa

PONIEDZIAŁEK
WTOREK – CZWARTEK

16.00 – 20.00
12.30 – 17.30
sr@kik.waw.pl

Sekcja Współpracy
z Katolikami na Wschodzie

Krystyna Engelking

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 13.00

Sekcja
Wschodnioeuropejska

Katarzyna Materkowska

ŚRODA

12.00 – 18.00
sw@kik.waw.pl

Prezydium Zarządu KIK

Klub Żeglarski
Santa Maria

Dominik Jaraczewski
Zarząd Santa Marii

ŚRODA
PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU

19.00-21.00
santamaria@kik.waw.pl

POZOSTAŁE SPOTKANIA
04.11. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI EWANGELICKO-REFORMOWANEJ

godzina 18.00

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, plac Zbawiciela

17.11. NIEDZIELA

MSZA ŚWIĘTA KLUBOWA

godzina 11.00

Kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

28.11. CZWARTEK

SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA

godzina 18.00

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

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
PONIEDZIAŁEK 13.00-18.00
WTOREK- PIĄTEK 10.00-15.00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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„PONTIFICI – BUDOWNICZEMU MOSTÓW”
ALEKSANDRA DULKIEWICZ
PONTIFEXEM 2019
Laureatką XIV edycji nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów”, przyznawanej przez warszawski Klub
Inteligencji Katolickiej „za zasługi w szerzeniu wartości
dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich“, została Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska,
prawniczka i samorządowiec.
Uroczystość odbyła się w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 24 października 2019, w dzień 63 urodzin
warszawskiego KIK-u.

Obchody urodzin KIK-u rozpoczęto Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Andrzej Gałka, klubowy
duszpasterz, rektor kościoła św. Marcina. Mszę świętą koncelebrował o. Ludwik Wiśniewski OP, duszpasterz, rekolekcjonista, PONTIFEX w roku 2015.

Po Mszy świętej, otwierając urodziny warszawskiego KIK-u,
Prezes Klubu Jakub Kiersnowski przedstawił najważniejsze
dla naszej społeczności wydarzenia i przedsięwzięcia minionego roku. Zarysował też najważniejsze kierunki na przyszłość. Po otwierającej uroczystość prezentacji przyszedł
czas na wręczenie nagrody PONTIFICI – Budowniczemu Mostów. Paweł Broszkowski, przedstawiciel Kapituły, ogłosił
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Laureatkę XIV edycji – Aleksandrę Dulkiewicz – samorządowca, prawniczkę, od 11 marca 2019 roku prezydent Miasta Gdańska. W latach 2017-2019 pełniła funkcję zastępcy
prezydenta Gdańska do spraw polityki gospodarczej,
a po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza pełniła obowiązki prezydenta miasta. Od lat zaangażowana
w działania lokalne, była m.in. wolontariuszką Gdańskiego
Areopagu – forum wymiany myśli, konferencji i wydarzeń
kulturalnych, odbywającego się w latach 2000-2012. Zaangażowana w powstanie Europejskiego Centrum Solidarności,
była także dwukrotnie wybrana do Rady Miasta Gdańska.

Laudację na cześć Laureatki wygłosił Andrzej Wielowieyski,
polityk, prawnik, działacz opozycji demokratycznej w okresie
PRL, Członek Honorowy naszego Klubu oraz Członek Kapituły nagrody „PONTIFICI-Budowniczemu Mostów“.
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Po ogłoszeniu PONTIFEXA 2019 odbył się koncert Karoliny
Cichej, która wystąpiła z repertuarem ze swojego najnowszego projektu „Jeden-wiele”. Koncert „Jeden – wiele” powstał z fascynacji Podlasiem, gdzie od wieków
współegzystują różne tradycje religijne. Program starał się
połączyć tą bogatą mozaikę w jeden spójny zbiór, w którym
wszystkie Religie Księgi brzmią wspólnie, przemawiając niejako jednym głosem.

Obok katolickich skarbów muzyki sakralnej, takich jak „Kiedy
ranne wstają zorze” z XVIII wieku usłyszeliśmy tradycyjne
pieśni ku chwale Boga innych tradycji Religii Księgi: staroobrzędową pieśń „Irmologiona Supraskiego” z XVI wieku, prawosławną pieśń z Liturgii świętego Bazylego, suficki poemat
Rumiego z XIII wieku czy hebrajską pieśń mistyka Elazara
Azikri z XVI wieku.
W KIK-u z Karoliną Cichą zagrała na etnicznych instrumentach smyczkowych Karolina Matuszkiewicz.

Michał Buczek
Laudacja Andrzeja Wielowieyskiego na cześć Pontifexa 2019
oraz słowo Laureatki na str. 15 Informatora.

Z satysfakcją przyjmujemy również fakt, że KEP docenia nasze działania, czego wyrazem jest powołanie na prezesa nowej fundacji Marty Titaniec, która do tej pory była jednym
z filarów Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Jest to bardzo dobry wybór, gdyż – o czym wiemy, blisko współpracując
z Martą Titaniec – z pewnością będzie ona w Fundacji Świętego Józefa rzecznikiem ofiar, tak jak była nim w naszych
działaniach.
Dziękujemy Marcie Titaniec za jej bezinteresowne ogromne
zaangażowanie w działania naszego telefonu wsparcia
(800 280 900) i tworzenie sieci pomocy dla osób skrzywdzonych. Jednocześnie żal nam, że obecnie musi ona odejść
z zespołu naszej Inicjatywy, nie mogąc łączyć obu funkcji:
oficjalnej i społecznej.
Przypominamy również, że (wbrew pojawiającym się przypuszczeniom) Inicjatywa „Zranieni w Kościele” nie otrzymała
do tej pory żadnej dotacji – ani państwowej, ani kościelnej.
Nasze dotychczasowe funkcjonowanie opiera się całkowicie
na wolontariacie. Jedynym źródłem, z którego pokrywane są
niezbędne koszty związane z prowadzeniem telefonu wsparcia, są darowizny od osób prywatnych, w tym środki pochodzące ze zbiórki prowadzonej na portalu zrzutka.pl
(https://zrzutka.pl/ywf2sg).
Inicjatywa „Zranieni w Kościele” jest i pozostanie dziełem
świeckich katolików, powołanym do życia przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundację Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.
Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują, że właśnie taki kształt naszej inicjatywy odpowiada potrzebom
wielu osób szukających wsparcia w środowisku chrześcijańskim, których zaufanie do instytucji kościelnych zostało
mocno nadwerężone.

Zbigniew Nosowski
rzecznik prasowy Inicjatywy „Zranieni w Kościele”

INICJATYWA „ZRANIENI W KOŚCIELE”
PO POWOŁANI FUNDACJI ŚW. JÓZEFA
9 października, podczas Zebrania Plenarnego KEP, biskupi
polscy przyjęli statut Fundacji Świętego Józefa, która ma służyć pomocą i wsparciem osobom wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie lub w młodości we wspólnocie Kościoła.
Zespołem pracującym nad statutem kierował prymas Polski
abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.
Inicjatywa Zranieni w Kościele wydała komunikat odnosząc się do pomysłu biskupów.
Jako Inicjatywa „Zranieni w Kościele” z uznaniem przyjmujemy powołanie przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacji Świętego Józefa jako wyspecjalizowanej instytucji
skoncentrowanej na potrzebach osób dotkniętych przemocą
seksualną we wspólnocie Kościoła.

ZWARIOWANY EKUMENISTA
W poniedziałek czwartego listopada, godz. 18, nabożeństwo
ekumeniczne

w

świątyni

ewangelicko-reformowanej

przy Al. Solidarności 64 a. Zapraszamy!

Jan Turnau
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EKONOMIA FRANCISZKA
W obliczu kryzysu ekonomicznego i ekologicznego papież̇
Franciszek wezwał młodych przedsiębiorców i ekonomistów
z całego świata do budowania nowej ekonomii.
Na zaproszenie papieża odpowiedziało już̇ ponad 2 tys. młodych liderów nowej ekonomii i społeczeństwa obywatelskiego z 45 krajów świata i najważniejsi współcześni
ekonomiści.

W ten sposób powstała Ekonomia Franciszka – międzynarodowa sieć wydarzeń́. Jej celem jest tworzenie produktywnych
i praktycznych rozwiązań́ w duchu ekonomii, która opowiada
się̨ po stronie życia a nie zabijania łączy, a nie wyklucza
chroni stworzenie, a nie niszczy je.
Pierwsze w Polsce wydarzenie będące częścią̨ programu
Ekonomii Franciszka odbędzie się̨ w Warszawie, w niedzielę
17 listopada, o godz. 18.00 pod tytułem:
EKONOMIA FRANCISZKA: ODPOWIEDŹ NA KRYZYS KLIMATYCZNY?
w gmachu Szkoły Głównej Handlowej przy Al. Niepodległości 162, budynek C, róg Madalińskiego i Niepodległości..
Gośćmi specjalnymi będą̨:
Siostra Profesor Alessandra Smerilli, siostra zakonna i profesor ekonomii politycznej. Pierwsza kobieta powołana
do Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego, pełniącego
w imieniu papieża władzę ustawodawczą,
Baron Maurice Glasman, członek brytyjskiej Izby Lordów,
twórca ruchu Blue Labour,
Prof. Luigino Bruni, doradca ekonomiczny Benedykta XVI,
Dyrektor Naukowy programu Ekonomia Franciszka.
Moderatorem spotkania będzie Rafał Woś, publicysta ekonomiczny związany m.in. z Tygodnik Powszechny.
Finałem międzynarodowego programu The Economy
of Francesco będzie spotkanie w Asyżu 26-28 marca 2020 r.
z udziałem młodych przedsiębiorców, działaczy społecznych
i ekonomistów z całego świata.

Jan Murawski
Sekretarz

PLATERKI: SPECJALNA PROPOZYCJA
DLA CZŁONKÓW KIK
Prywatne Szkoły im. Cecylii Plater – Zyberkówny, reaktywowały w ubiegłym roku Liceum. W odróżnieniu od tego
sprzed lat to obecne ma jednak charakter koedukacyjny.
Do dyspozycji uczniów i nauczycieli został oddany budynek
zwany „pałacykiem” stanowiący odrębne skrzydło („C”) kompleksu budynków szkolnych przy ulicy Pięknej 24/26.
Cech świadczących o wyjątkowości tego miejsca jest wiele:
program wychowawczy – zbieżny pod względem katalogu
wartości z kikowskim, system tutorski, który zastąpił klasyczne godziny wychowawcze na rzecz indywidualnej relacji
uczeń-nauczyciel, doskonała kadra pedagogiczna, wśród
której znajdują się zarówno nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem jak i niedawni absolwenci Szkoły Edukacji, wysoki poziom języków obcych (angielski, francuski
lub hiszpański), wielorakie formy zajęć sportowych i wiele innych.

Osobom ze środowiska KIK dołączającym do obecnej klasy
drugiej proponujemy stypendium w wysokości 75%
kwoty czesnego lub wyższe (zależnie od sytuacji finansowej stypendysty), co oznacza, że aż do matury miesięczne
czesne wynosiłoby nie więcej niż około 325zł. Osobom dołączającym do obecnej klasy pierwszej liceum trzyletniego
lub czteroletniego proponujemy stypendium wysokości
50% czesnego, czyli miesięczny koszt wynosiłby nie więcej
niż 650zł.
Od stypendystów oczekujemy otwartego umysłu, gotowości
do intensywnej pracy w serdecznej atmosferze pod opieką
nauczycieli przedmiotowych oraz tutorów a także akceptacji
zasad i wartości Szkoły.
Zainteresowanych zachęcam do przyjścia na niezobowiązujący tydzień adaptacyjny. Zapraszam również do zapoznania
się z ofertą męskiej oraz żeńskiej szkoły podstawowej.
Proszę o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:
602-520-977, a.hornung@cpz.edu.pl.

Adam Hornung
Wicedyrektor
Prywatnych Szkół z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Cecylii Plater-Zyberkówny
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TAIZÉ W KIK-U
Wspólnota Taizé organizuje Europejskie Spotkania Młodych, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu w terminie 28.12.2019-01.01.2020.
Dla chętnych w wieku 16-35 lat organizujemy wspólny KIKowski wyjazd na to spotkanie. Serdecznie zapraszamy, kontakt z Jadwigą Cichocką-Kawiak i Piotrem Kawiakiem (+48
660 207 780).
Aby poczuć ducha wspólnoty Taizé w każdą ostatnią środę
miesiąca zapraszamy na modlitwy ze śpiewami z Taizé
do kościoła św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11 na godzinę
19:00. Po modlitwie spotykamy się przy herbacie w siedzibie
KIK-u.

bycia Stworzeniem i spotykania innych Stworzeń, oraz doświadczenia bycia częścią całego Stworzenia.
Na drugim spotkaniu w miesiącu zajmiemy się odkrywaniem
świata w skali mikro. Dużą salę w siedzibie KIK-u będziemy
zamieniać na eksperymentalną pracownię Stworzeń. Będziemy grzebać, oglądać, wydłubywać, zatapiać, wyławiać,
jednym słowem badać wszystkimi zmysłami znaleziska z dzikiej wyprawy i inne przyrodnicze skarby i stworzenia. Dzieci
razem z rodzicami będą mogły też eksplorować różne montessoriańskie pomoce, które znajdują się w naszej pracowni.
Jako grupa Stworzeń, wspólnota członków KIK-u, będziemy
każde spotkanie zaczynali modlitwą, a w przerwie od zabawy
będziemy wspólnie przygotowywać i jeść drugie śniadanie.

Wspólnota Taizé została założona w 1940 roku przez brata
Rogera, który w centrum jej życia umieścił dwie podstawowe
rzeczywistości ewangeliczne: prostotę i dobroć serca.
Dzisiaj Wspólnota Taizé liczy ponad stu braci. Są wśród nich
katolicy i ewangelicy różnych Kościołów. Bracia pochodzą
z około 30 krajów. Samo istnienie Wspólnoty jest już znakiem pojednania pomiędzy podzielonymi chrześcijanami
i zwaśnionymi narodami. Bracia żyją z własnej pracy.
Wspólnota modli się śpiewami, wielokrotnie powtarzając
krótkie wersety najczęściej z Pisma Świętego. Modlitwa
ma medytacyjny charakter.
Wspólnota mieści się w małej wiosce Taizé w centralnej Francji. Co roku przyjeżdża tam wiele młodych osób ze wszystkich kontynentów, aby wziąć udział w tygodniowych
spotkaniach.

STWORZENIA:
NOWE SPOTKANIA DLA NAJŁODSZYCH
Powstaje nowa grupa dla najmłodszych członków KIK-u
(dzieci w wieku 3-5 lat) i ich rodziców o wiele mówiącej nazwie – „Stworzenia”.
Będziemy spotykać się dwa razy w miesiącu, w niedziele.
Jedno ze spotkań będzie się odbywało w terenie. Podczas
wyprawy spróbujmy wspólnie poznawać nadwiślańskie okolice i mieszkające tam stwory, a przy okazji siebie nawzajem
i samych siebie. Spróbujmy wspólnie szukać doświadczenia

Grupa Stworzeń jest grupą stałych członków. Aby się zapisać
należy do 10 listopada napisać maila na adres aniela.mazan@gmail.com, a w nim parę słów o sobie i dziecku/dzieciach, które mają wstąpić do grupy. Pierwsze spotkanie wyprawa już 17.11! Zapraszam!

Aniela Mazan

PIELGRZYMKA KIK-ÓW NA JASNĄ GÓRĘ
Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się
z widocznym na kolejnej stronie zaproszeniem Michała Białkowskiego do udziału w pielgrzymce Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Osoby,
które chciałyby wziąć udział w pielgrzymce prosimy
o zgłoszenie zainteresowania do Sekretariatu warszawskiego Klubu do 10 listopada. Jeśli zbierze się
odpowiednia liczba chętnych, Zarząd Klubu postara
się zorganizować wspólny transport na Jasną Górę.

Jan Murawski, Sekretarz
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

SEKCJA RODZIN

z radością – w imieniu Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce – zapraszam do udziału w XXXIX Pielgrzymce Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
Wydarzenie będzie miało miejsce już za kilka tygodni,
w sobotę 16 listopada 2019 r. Rozpocznie je Msza święta
pod przewodnictwem ks. abp. dr. Stanisława Gądeckiego
i koncelebrowana będzie przez kapelanów Klubów.
W roku jubileuszu 100. rocznicy powstania Konferencji Episkopatu Polski oraz trwających obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, chcemy Jasnogórskiej
Pani zawierzyć sprawy Kościoła w Polsce, upraszać błogosławieństwo dla naszych rodziny, złożyć w Jej ręce problemy
i troski codzienności.
Mam nadzieję, że będzie to dla nas czas indywidualnej modlitwy oraz wspólnej środowiskowej refleksji. Serdeczne zaproszenie do udziału w pielgrzymce proszę przekażcie
członkom i sympatykom Waszych Klubów. Poniżej załączam
szczegółowy program.
Do zobaczenia,

Michał Białkowski
Sekretarz Porozumienia
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

PROGRAM PIELGRZYMKI
09.30–11.00 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu
pod przewodnictwem ks. abp. dr. Stanisława Gądeckiego
i koncelebrowana przez kapelanów Klubów;
11.00-11.30 Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem
Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego;
11.30-13.00 Wykłady w Kaplicy Różańcowej;

ROZPOCZĘCIE ROKU I EMERITUSY
6 października Mszą św. w kościele św. Marcina rozpoczęliśmy nowy rok działalności Klubu i Sekcji Rodzin. Po Mszy
wychowawcy, który zakończyli pracę w grupach, odebrali
z rąk Oli Brochockiej tzw. emeritusy, czyli podziękowania,
książki i zaświadczenia o pracy wolontariackiej.
W imieniu rodziców i Zarządu SR jeszcze raz tą drogą serdecznie dziękujemy za serdeczne relacje, jakie zbudowaliście
z dziećmi, za Wasz czas, pomysły, świadectwo wiary.
Emeritusy otrzymali w tym roku: Marcin Białek, Alicja Budzyńska, Stanisław Chankowski, Ignacy i Antoni Chrząstowscy-Wachtel, Aniela Darlińska, Mikołaj Grzeszczuk, Joanna
Gubrynowicz, Anna Gutkowska, Julia Jeleńska, Piotr Kawiak,
Ludmiła Kruszewska, Ireneusz Pogłód, Elżbieta Roman, Maria Rościszewska, Katarzyna Siennicka, Feliks Tuszko, Kajetan
Zakrzewski, Zofia Żółtowska i Hanna Żylicz.
II FORUM RODZICÓW SR

11.30-12.15 Ks. abp dr Stanisław Gądecki (metropolita poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski):
„Troska o dobrze uformowane sumienie”;

W sobotę 16 listopada w szkole „Platerek” przy ul. Pięknej 24/26 odbędzie się II Forum Rodziców Sekcji Rodzin KIK.
Obrady zaczną się o godz. 9.45, planowane zakończenie:
o godz. 15.00.

12.15-13.00 Dr Michał Białkowski (UMK, KIK Toruń): „Episkopat Polski na Soborze Watykańskim II” (wykładowi towarzyszyć będzie promocja książki M. Białkowskiego, Protokoły
konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów
1962-1965, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium,
Lublin 2019);

Forum będzie okazją, by w gronie rodziców z różnych grup
SR porozmawiać o tym, w jakim kierunku ma zmierzać nasza
Sekcja, przedyskutować nowe pomysły i inicjatywy i wypracować konkretne rozwiązania problemów. Chcemy podjąć
refleksję nad wartościami leżącymi u podstaw działalności
SR oraz nad tym, jak są one realizowane w praktyce.

14.00-14.45 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II;

Praca podczas Forum będzie odbywała się przede wszystkim
w grupach tematycznych, a następnie najważniejsze wnioski
i refleksje będą prezentowane na forum ogólnym.

15.00- Zebranie prezesów Klubów lub upoważnionych
przedstawicieli Zarządów (redakcja Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”, ul. 3-go Maja 12).

Organizatorzy Forum zaproponowali wstępnie pięć tematów, będą jeszcze doprecyzowane:
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1. Grupa jako umowa;
2. Wychowanie w grupach;
3. Formacja intelektualno-kulturalna w grupach;
4. Grupa jako miejsce formacji religijnej;
5. Sekcja jako miejsce formacji religijnej.
Szczegółowe informacje wraz z zaproszeniem do zgłaszania
się do udziału w Forum zostaną wkrótce wysłane drogą mailową. Serdecznie zachęcamy do udziału w Forum!

Organizatorzy
SPOTKANIE Z EKSPERTEM
pt. „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią”
Zapraszamy na spotkanie z panią Izabelą Karską, psychologiem, ekspertem ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Klubu w środę 27 listopada
o godz. 18.

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA W LASKACH
Przypominamy, że 7 grudnia w godz. 10-15 odbędzie się
Dzień Skupienia w Laskach, czyli krótkie adwentowe rekolekcje w gronie naszej wspólnoty. Serdecznie wszystkich
zapraszamy, szczególnie rodziców, wychowawców i starszą
młodzież.

Zarząd SR

KLUB TYGODNIKA POWSZECHNEGO
W WARSZAWIE ZAPRASZA
Klub "Tygodnika Powszechnego" zaprasza w listopadzie
na dwa spotkania:
JAKI KOŚCIÓŁ? DZIEDZICTWO MYŚLI PROF. STEFANA
SWIEŻAWSKIEGO
Uczestnikami rozmowy będą:
Anna Karoń-Ostrowska, dr filozofii, adiunkt w Akademii
Ignatianum w Krakowie, współzałożycielka i członek Rady
Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie,
główny specjalista ds. badań naukowych w Centrum Myśli
Jana Pawła II w Warszawie, koordynator Krytycznego Wydania Pism Karola Wojtyły – Jana Pawła II, redaktor „Więzi”.
Tadeusz Bartoś – filozof, publicysta, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Dyrektor
programowy Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii.
Data: 14 listopada, godz. 18:00, KIK ul. Freta 20/24, Warszawa.
FIZYKA, FILOZOFIA, FILM
– SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM
Data: 21 listopada, godz. 18:00, KIK ul. Freta 20/24, Warszawa.

MASZ POMYSŁ?!
Dane dotyczące konsumpcji pornografii przez polskie dzieci
są szokujące. Z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
przeprowadzonych na kilkunastotysięcznej grupie polskich
uczniów klas II i III gimnazjum wynika, że 32% chłopców
ogląda pornografię kilka razy w miesiącu, a 11% robi to codziennie lub częściej. 52% chłopców i 33% dziewcząt, którzy
mieli kontakt z pornografią, pierwszy raz zetknęła się z nią
jeszcze przed ukończeniem 12. roku życia! Styczność dzieci
z tego rodzaju treściami ma bardzo poważny wpływ na ich
psychikę. Skorzystajmy z okazji, by dowiedzieć się więcej
o tym problemie i o tym, jak chronić nasze dzieci.
Zapraszamy!

Organizatorzy

Zachęcamy pomysłowych gimnazjalistów i licealistów
do przekuwania swoich pomysłów na konkretne projekty.
Każdy ma jakieś pasje, a cechą pasji jest motywacja, zaangażowanie i kreatywność. Potrafią one zaskoczyć nawet nas samych. Tylko tyle potrzebujecie, aby wpaść na pomysł.
Wykorzystajcie zatem swoje pasje!
Listopad to jesienne dni, ale niekoniecznie depresyjne i monotonne. Liście wieloma barwami pokrywają drzewa i ziemię.
Miesiąc ten obfituje również w różnorodne wydarzenia
w Warszawie i w kraju, które mogą być dla Was inspiracją
do podjęcia Własnego projektu. Mamy wtedy m.in. dwa
święta: Wszystkich Świętych oraz Święto Niepodległości.
Jednak najlepszą inspiracją są własne doświadczenia życiowe. Szukajcie inspiracji i zgłaszajcie swoje pomysły.
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W tej edycji wsparliśmy już jeden projekt. Zespół projektowy
Bardzo Potterowy Musical wystawił musical o tej właśnie nazwie. Dla nas najważniejsza jest Wasza inicjatywa i zaangażowanie. Projekty nie muszą być efektowne. Ważne, żeby
to był Wasz pomysł.

Równolegle kończymy też prace nad nowym wydaniem magazynu papierowego, które poświęciliśmy postaci
Jana Pawła II. Czy pokolenie JP2 istnieje? Co jest największą
zasługą, a co największym błędem Jana Pawła II? O czym papież wiedział i dlaczego to nie jest najważniejsze?

Zapraszamy do zgłaszania się. Czekamy na Wasze pomysły.
Szukajcie inspiracji. Projekt składajcie na formularzu zgłoszeniowym, a jego niepodpisaną wersję wyślijcie mailem na adres mampomysl@kik.waw.pl. Zachęcamy do przeczytania
regulaminu. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się
na stronie konkursu. W Klubie znajdziecie ulotki.

Między innymi na te pytania spróbujemy odpowiedzieć
w szykowanym właśnie numerze, którego premiera odbędzie się w listopadzie. Zachęcamy do zakupienia prenumeraty.

Jerzy Biderman
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2
www.facebook.com/mampomysl

KONTAKT W LISTOPADZIE: JAN PAWEŁ II
Dobiegają końca trwające od kilku miesięcy intensywne
prace nad nową stroną internetową Magazynu Kontakt. W listopadzie nareszcie ujrzy ona światło dzienne. Mamy nadzieję, że nowa strona spełni Państwa oczekiwania i pozwoli
nam dotrzeć do nowych czytelników, a także komunikować
nasze potrzeby finansowe. Serdecznie zapraszamy na magazynkontakt.pl, w połowie miesiąca na pewno dostrzegą tam
Państwo znaczące zmiany!

Jakub Niewiadomski, sekretarz Redakcji

SANTA MARIA
To był owocny rok działań Santa Marii! A to jeszcze nie koniec…
Powoli kończymy kolejny sezon działalności Klubu.
Jest to dobry czas na podsumowanie tego co się wydarzyło,
co się udało zrobić, a nad czym musimy popracować.
W ciągu roku :
● zorganizowaliśmy 10 obozów żeglarskich
● stworzyliśmy nową stronę
● zatrudniliśmy pracownika
● wygraliśmy pieniądze z projektu M.St. Warszawa
● zrealizowaliśmy wszystkie zakładane cele:
○ Zrobiliśmy porządki w Wolicy – solidny audyt
z przekazaniem w dobre ręce drewnianej dezety
– Hornblowera.
○ Zorganizowaliśmy obóz w Szkierach Szwedzkich.
○ Ożywiliśmy życie towarzyskie Santa Marii oraz
usprawniliśmy komunikację
○ Nawiązaliśmy współpracę z Chlebem i Solą
i sekcją Wschodnioeuropejską KIK czego owocem było wzięcie 9 dzieci na nasze obozy
● i wiele, wiele więcej!
Są też sprawy, z którymi mieliśmy trudności, tj.: jakość sprzętu, zaangażowanie nowych osób, komunikacja.
Z pewnością będziemy nad nimi pracować.
Przy tej okazji pragniemy podziękować wszystkim członkom
Klubu Żeglarskiego Santa Maria, bez których to wszystko by
się nie udało. Osobom, którym się chciało coś zrobić, które
włożyły ogrom czasu i serducha, żeby powstały ww. projekty.
Jeszcze raz dzięki wielkie! Jest to niesłychanie budujące i radujące!
Jesień w Santa Marii to wbrew pozorom bardzo aktywny
i wymagający czas.

Ilustracja z nowego numeru Kontaktu aut. Artura Denysa.

W październiku miały miejsce następujące wydarzenia:
● 5.10.2019 pożegnanie, przekazanie i wywiezienie
Hornblowera do Kuby Michałowskiego
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●
●
●

5.10.2019 impreza kadr i przyjaciół SM
17.10.2019 Walne Zebranie Sprawozdawcze SM
19-20.10.2019 biwak szkutniczy SM

że w rosyjskich więzieniach nadal przebywają tysiące ukraińskich obywateli i to nie tylko żołnierzy.
W końcu września przyjechała do gościnnej Podkowy Leśnej
grupa 32 dzieci z wychowawcami i psychologiem na dziewięciodniowy pobyt. Podobnie jak w roku ubiegłym zostali
przyjęci w rodzinach dzieci ze szkoły im. św. Teresy.
Założeniem turnusu „Dzieci w rodzinach” było to, aby nasi
mali goście poznali swoich rówieśników, zobaczyli jak żyją,
czym się zajmują. Dlatego w obydwa weekendy i we wszystkie popołudnia dzieci uczestniczyły w normalnych zajęciach
gospodarzy. Chodzili na spacery, do muzeów, kin, teatrów,
na zakupy i spotkania z rodzinami i przyjaciółmi.

Przed nami jeszcze dużo pracy: wyjęcie łódek z wody (zapraszamy 9 listopada do Wolicy), przygotowanie ośrodka i jachtów na zimę. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
i zaangażowania się w działalność Klubu!

Więcej informacji o Hornblowerze i Walnym SM można znaleźć na naszej strone (santa-maria.pl) oraz na naszym Facebooku.
Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy,

Dominik, Michał, Adam, Zachary i Tusia

DZIECI BOHATERÓW 2019
PODKOWA LEŚNA
W tym roku znów dzięki dotacji jaką Klub otrzymał z Kancelarii Premiera RP mogliśmy zorganizować kolejne turnusy terapeutyczne dla dzieci żołnierzy ukraińskich poległych
i rannych w walce z rosyjską agresją na wschodzie. Temat walk i ofiar w tym regionie zniknął już prawie z mediów
i wiele osób myśli, że tam już jest spokój. Tymczasem
tylko w ciągu września na froncie zginęło 13 osób, a 41 zostało rannych i zaginionych. Niedawno głośno było o zwolnieniu z więzień 35 porwanych przez Rosjan ukraińskich
marynarzy i więźniów politycznych, ale mało kto wie,

Nie chcąc za bardzo zaburzać tok zajęć szkolnych polskich
dzieci staraliśmy w godzinach lekcji zapewnić gościom zajęcia programowe. I tak we wtorek byliśmy w ośrodku jeździeckim w Kozerkach, gdzie dzieci zapoznały się
z profesjonalna hodowlą koni sportowych, obejrzały ośrodek treningowy, mogły również dosiąść wierzchowców
na krótką przejażdżkę, a po tych wrażeniach wspólnie upiec
kiełbaski na ognisku.

W tym roku pogoda dopisała. W środę Kasia Materkowska
udała się na zajęcia sportowe do Hangaru 646, gdzie dzieci
wesoło spędziły czas na trampolinach, później odwiedziły
papugarnię, gdzie cieszyły się z karmienia kolorowych pięknych papug. Około południa wszyscy wzięli udział w zorganizowanym w ostatniej chwili spotkaniu w Senacie
z p. Ministrem ds. Pomocy Humanitarnej Michałem Wosiem.
Dzieci porozmawiały z panem Ministrem, otrzymały piękne
prezenty, oraz zwiedziły budynek Parlamentu R.P.
Kolejny dzień to wyprawa do Muzeum Kolejki Wąskotorowej
w Sochaczewie. Zwiedziliśmy bardzo ciekawą ekspozycję
muzealna i wspaniały skansen starych pociągów, do których
można było wejść i zrobić sobie zdjęcie jako maszynista parowozu. Punktem kulminacyjnym wycieczki była ponad dwugodzinna przejażdżka zabytkową kolejką do Puszczy
Kampinoskiej, gdzie po krótkim spacerze i wysłuchaniu
puszczańskich opowieści znów było ognisko, kiełbaski i napoje.
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Pani Julia – Bardzo dziękuję! Niesamowita pdróż! Dziecku
się bardzo spodobało! Mnóstwo niezapomnianych emocji!
J.N. - Dzieci są naprawdę zachwycone! Bardzo dziękuję
wszystkim organizatorom, polskiej stronie, rodzinie, która
ciepłem i miłością ogrzała nasze dzieci! Dziękuję pani Ewie,
która przygotowała dla dzieci kanapki, smakołyki, prezenty!
Serdecznie dziękuję za troskę!
Mama Wiaczesława – Bardzo dziękuję, Sława jest zachwycony!!! Dziękujemy polskiej stronie i wszystkim, którzy brali
w tym udział, nisko się Wam kłaniam, jesteście ludźmi
o wielkich kochających sercach!

Ale szkoła też zorganizowała wspólne zajęcia dla dzieci.
W poniedziałek był to dzień integracyjny dzieci tworzyły
słowniczek polsko-ukraiński, kolaże, dowiadywali się kim
była św. Teresa, patronka szkoły, a w piątek tworzyły origami,
z których następnie powstały flagi Polski i Ukrainy.
W piątek dzieci spotkały się również z Panem Burmistrzem
Podkowy Leśnej, poznały historię miasta i zwiedziły je z przewodnikiem. Pojechaliśmy również do Otrębusów do Matecznika zespołu Mazowsze, gdzie nauczyły się polskich tańców
narodowych.
Po południu w podkowiańskim kościele już tradycyjnie odbyła się wspólna polsko-ukraińska modlitwa różańcowa
w intencji pokoju na Ukrainie. Modlitwa odbywała się w języku polskim i po ukraińsku. Znamienne jest to, że właśnie
w tej samej świątyni kilkadziesiąt lat temu została odprawiona chyba pierwsza w Polsce Msza św. w intencji pojednania polsko ukraińskiego.
W piątkowy wieczór w szkole odbyło się formalne zakończenie i podsumowanie projektu. Oczywiście kilka przemówień,
występów piosenek, paczki z prezentami i pamiątkami,
ale najbardziej wzruszający moment nastąpił niespodziewanie w trakcie uroczystości. W zamierzeniu wychowawców kilkoro dzieci miało podejść do mikrofonu i podziękować
rodzinom przyjmującym ich w swoich domach. Nagle okazało się, że to nie dwoje, nie troje tylko każde chce coś powiedzieć, podziękować po swojemu. I padały słowa „mamo,
tato, dziękujemy”. Dziękujemy, że w Waszych domach czuliśmy się jak w rodzinie i że wiemy, że tu w Polsce też mamy
mamę, tatę i rodzeństwo. Łzy wzruszenia ocierał niejeden….
Sobota to jeszcze jeden dzień tylko z rodzinami, a w niedziele kolejne łzy przy pożegnaniu. Wrażenia dzieci niech zilustrują
teksty
podziękowań
jakie
dostaliśmy
od ich najbliższych z Ukrainy:

Mama: - Moja Weroniczka jest zachwycona!
Mama Dimy Boiko – Serdecznie Wam dziękuję!

Olga Mohilna – Wielkie podziękowania dla wszystkich organizatorów tej wspaniałej wycieczki, odpoczynku. Dziecko
jest pod wielkim wrażeniem, pełne radości i szczęścia. Bardzo chciałaby jeszcze pojechać. Wszystko jej się bardzo
spodobało. Bardzo dziękuję!
Mama Weroniki – Jedna wielka wdzięczność! Weronika
jest zachwycona, mnóstwo wrażeń, wspomnień – na całe
życie! Jesteście super! Nisko się kłaniam rodzinie, która
przyjęła moją córkę.
Mama – Dziękujemy za ciężką pracę, dzieci są szczęśliwe
i szczerze uśmiechnięte! Jesteście niesamowicie, za takie
dobre uczynki chce się dziękować i dziękować!
Mama Sofii - Sofijka już w domu. Niech Bóg da Wam zdrowie. Mnóstwo emocji, nie mogę się nasłuchać.

MAŁE CICHE K. ZAKOPANEGO
Równolegle z pobytem dzieci w Podkowie Leśnej rozpoczął
się pierwszy z trzech turnusów terapeutycznych w Małym Cichym koło Zakopanego.
Dzieci poza programem zorganizowanym przez Klub otrzymały również wspaniały pakiet atrakcji od władz Zakopanego.
Każdy z turnusów jest szczegółowo monitorowany przez
osoby sekcji i każdy doświadcza tradycyjnych kikowskich wizytacji wg dobrej szkoły Sekcji Rodzin.
W chwili gdy Państwo otrzymaliście ten Informator trwa
drugi turnus. Szczegółowe sprawozdanie ze wszystkich „górskich” części projektu w kolejnym Informatorze.
Trzeba pamiętać, że dzieci ukraińskie jechały do Polski z bardzo różnym nastawieniem. Najczęściej z radością i dużymi
nadziejami, a czasem z niepokojem, był również przypadek
nieukrywanej niechęci. Nasze narody dużo łączy, ale jeszcze
więcej dzieli. Bolesne doświadczenia z historii szczególnie
tej nieodległej bardzo często zburzyły więzi sąsiedzkie i wytworzyły zły obraz.
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W tych bardzo trudnych latach dla Ukrainy przyjeżdżają
do nas ci najsłabsi, których wojna tak okrutnie potraktowała.
Przyjeżdżają z różnych środowisk, z miast, z wiosek, z bogatych domów i z ubogich rodzin. Tu, w Polsce wszystkich traktujemy równo. Chcemy, żeby te dzieci zapamiętały
i przekazały w swoim kraju, że w tych najtrudniejszych
dla nich chwilach, to tu nad Wisłą czy w Tatrach spotkało ich
dobro i gościnność, tu znaleźli przyjaciół i drugie rodziny.
Takie właśnie działanie może zasypać te doły dzielące nas
od pokoleń, a nawet odbudować właśnie mosty, które nas
połączą. I chyba budowanie takich mostów znacznie lepiej
nam wychodzi niż nagradzanie za nie innych. I niech tak pozostanie.

Marek Kielanowski

KIK-OWCY W UZBEKISTANIE

które na co dzień opiekują się miejscami pochówku Polaków. W Szachrisabz był to starszy Uzbek, który wspominał
polskich żołnierzy z Armii Andersa częstujących go chlebem
i cukierkami. Większość Polaków udało się Andersowi wyprowadzić z „nieludzkiej ziemi” do Iranu. Pozostali próbowali
wracać do Polski przez Rosję.
Tylko nieliczni zostali w Uzbekistanie. Dziś ostatnie polskie
rodziny myślą o repatriacji. W Taszkiencie i Bucharze są polskie kościoły, do każdego z nich na mszę po polsku przychodzi ok. 10 osób.

Ewa Teleżyńska-Sawicka

WYZWANIA DLA NOWEJ EUROPY
Pod takim tytułem odbyła się w Krakowie w dniach 11-12
października XIX międzynarodowa konferencja z cyklu „Rola
Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”.

W dniach 11-21 października 2019 r. grupa KIK-owców
(tzw. Matuzalemy) odwiedziła Uzbekistan – kraj na „Jedwabnym Szlaku” słynący z zabytków Buchary i Samarkandy
i otwartych, gościnnych mieszkańców.
W 1942 roku znalazło się tu ok. 150 tys. Polaków. Docierali
do Uzbekistanu z miejsc zesłania, z łagrów, obozów, często bardzo chorzy. Z nich gen. Anders organizował armię,
której Stalin odmawiał wyposażenia, a nawet ograniczał racje żywnościowe. Uzbecy, sami często cierpiąc głód, przyjmowali Polaków (a także przybyszów innych nacji) niezwykle
gościnnie. Opowiadali nam, że w ich kraju żadne osierocone
dziecko nie trafiło do domu dziecka, wszystkie znalazły miejsce w uzbeckich rodzinach, które dzieliły się wszystkim
co miały. Klimat, niedożywienie, brak opieki lekarskiej sprzyjał chorobom. Epidemie spowodowały śmierć ok. 2000 żołnierzy (nie licząc kobiet i dzieci). W całym Uzbekistanie
jest około 40 polskich cmentarzy.

Odwiedziliśmy 5 miejsc pamięci, składając kwiaty i szarfy
od KIK-u. Przy każdym cmentarzu spotkaliśmy osoby,

We wstępie do informacji o tegorocznej konferencji jej organizatorzy napisali: „Kiedy jesienią ubiegłego roku, Biskup
Tadeusz Pieronek, otwierał XVIII Międzynarodową Konferencję tego cyklu, mówił że wydarzenie uzyskuje „pełnoletność”,
że mamy przed sobą nowy etap i nowe otwarcie dla krakowskich spotkań pod hasłem „Rola Kościoła katolickiego
w procesie integracji europejskiej”. Nie wiedzieliśmy tego
jeszcze wtedy, ale październikowa konferencja była także zamknięciem pewnego etapu. Biskup Tadeusz zmarł,
dla nas niespodziewanie i zbyt wcześnie, rankiem 27 grudnia
2018 roku.
Między październikiem a grudniem, jak było to regułą, rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej – XIX konferencji. Biskup Tadeusz planował nieco odświeżyć sposób
debatowania. W tym zakresie zawsze starał się być na bieżąco. Uważnie obserwował inne debaty publiczne.
Wraz z nim dbaliśmy, żeby nasi goście nie odczuwali znużenia, żeby mieli do czynienia z ciekawymi opiniami, nieprzeciętnymi liderami i dynamicznym przekazem. Dbaliśmy
i będziemy dbali nadal. Zresztą w ostatnich tygodniach często powtarzamy, że gdyby komuś przyszło do głowy zarzucić ten projekt w tak trudnym czasie, to… „oj, Pieronek
by nam tego nie wybaczył”.
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W Komitecie Organizacyjnym witamy nową osobę: Kardynała Stanisława Dziwisza. Dziękujemy Eminencji za wyrażenie
zgody
na
objęcie
funkcji
Honorowego
Przewodniczącego. Cieszymy się tym bardziej, że Kardynał
Dziwisz, jeszcze jako sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II
był inspiratorem pierwszej konferencji, która przerodziła się
w ten wieloletni, niezwykły cykl”.
A oto kilka zdań z przemówienia kardynała na rozpoczęcie
konferencji: „Obecny 2019 rok to czas rocznic: 30. Rocznica
Okrągłego Stołu, pierwszych częściowo wolnych wyborów
w Polsce, upadku komunizmu w Europie ŚrodkowoWschodniej i upadku muru berlińskiego. W tym roku obchodzimy także 450 lat od podpisania Unii lubelskiej, czyli od założenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów – państwa
stanowiącego – przez ponad dwa stulecia – swego rodzaju
historyczne laboratorium integracji europejskiej. Dlatego
właśnie duża cześć konferencji będzie poświęcona Europie
Środkowej. Zaproszeni prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie o to, jak przebiega proces integracji między
dwiema częściami Europy, czy Zachód zadał sobie trud głębszego zrozumienia Europy Środkowej, jak nasza część Europy zdaje egzamin z przyswajania unijnego modelu
współpracy”.
A oto ważniejsze elementy programu konferencji:
Wyzwania dla Nowej Europy – wystąpienie wprowadzające do tematyki konferencji Abp. prof. Grzegorza Rysia,
Metropolity Łodzi;
Wolność Religijna jako wyzwanie dla polityki europejskiej – debata, której moderatorem był Zbigniew Nosowski,
publicysta, Redaktor Naczelny Kwartalnika WIĘŹ;
Nowa wspólnota UE po Brexicie – debata z udziałem
m.in. Mairead McGuinness, wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego;

Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. Uroczysta gala odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach
na krakowskim Rynku. Laudację podczas uroczystości wygłosił kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Nagroda im. Biskupa Tadeusza Pieronka “In veritate” przyznawana jest przez Fundację im. Bp. Tadeusza Pieronka
za wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich.

Stanisław Latek

POMAGAMY POMAGAJĄCYM
SZKOLENIA W ŻYTOMIERZU
W dniach 3-5 października br. odbyło się drugie szkolenie
dla wolontariuszy osób starszych w ośrodku Caritas Spes
w Żytomierzu na Ukrainie.
Projekt jest finansowany z Senatu RP. Pierwszy dzień prowadziła Ania Janowicz z Fundacji Hospicyjnej z Gdańska. Uświadomiła uczestnikom jak ważną rolę odgrywają w systemie
pomocy, jak ważne jest by umieli też zadbać o siebie pomagając innym. Podzieliła się bogatym doświadczeniem Fundacji w pracy z osobami terminalnie chorymi i systemem
wsparcia opiekunów i wolontariuszy.
Drugi dzień prowadziła lekarka – gerontolog prof. Wira Czajkowska, która uczyła jak ma wyglądać domowa pierwsza pomoc medyczna.
Trzeci dzień prowadziła pielęgniarka Halina Kurnicka. Jej zajęcia dotyczyły opieki pielęgnacyjnej chorych w domu.
Ostatnie dwa dni to dużo zajęć praktycznych, co pozwoliło
utrwalić zdobyte umiejętności.

Marta Titaniec

Populizm w Europie: relacje między elitami a obywatelami – debata pod przewodnictwem ks. Kazimierza Sowy,
publicysty;
Wspólny model gospodarczy dla Unii – wykład Elżbiety
Bieńkowskiej, Komisarza ds. ds. rynku wewnętrznego
i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Komisja Europejska;
Europa Środkowo-Wschodnia trzy dekady po jesieni ludów - sesja specjalna z udziałem m.in Bronisława Komorowskiego, b. Prezydenta Polski.
Podczas konferencji wręczono Nagrodę Biskupa Tadeusza
Pieronka "In veritate". Nagrodę otrzymała pani prof. UAM
dr hab. Hanna Suchocka, była premier RP, ambasador RP
przy Stolicy Apostolskiej, członkini Papieskiej Komisji
ds. Ochrony Nieletnich.

POLSKIE RODZINY NA UKRAINIE
BO WSZYSCY BĘDZIEMY KIEDYŚ STARSI…
Klub Inteligencji Katolickiej zakończył realizację projektu
„Pomoc medyczna dla rodzin polskich z dwóch obwodów
żytomierskiego i winnickiego oraz budowanie wolontariatu
dla osób starszych” we współpracy z Caritas Spes na Ukrainie.
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Projekt był współfinansowany przez Kancelarię Senatu RP.
Projekt zakładał dwa szkolenia dla 15 wolontariuszy
osób starszych z 2 obwodów żytomierskiego i winnickiego
z 12 parafii o największej liczbie osób pochodzenia polskiego.
Pierwsze szkolenie odbyło się 4-6 lipca, drugie w dniach 3-5
października br. Osoby pochodziły m.in. z Berdyczowa, Żytomierza, Nowogradu Wołyńskiego oraz Połonnego.
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kiedyś starsi. Musimy wiedzieć o tym, jak udzielić pierwszej
pomocy, nawet jak jesteśmy młodzi.
Z wypowiedzi uczestników wynika, że szkolenie było przydatne, ponieważ nauczyli się, jak właściwie pomagać osobom starszym, jakie są pierwsze kroki do przyjazdu karetki
pogotowia, leki, jakie powinny znajdować się w domowej apteczce osoby starszej.
Przydatna była również informacja o wyposażeniu pokoju
osoby leżącej i rozmieszczenie mebli, komunikacja z chorymi, którzy są w depresji, pomoc w przypadku epilepsji
czy paraliżu.
Wg uczestników pomocne było poznanie nowych sposobów
opieki nad leżącymi pacjentami, zwłaszcza produkty higieniczne. Interesujący był również temat komunikacji z osobami starszymi.

Drugie szkolenie współprowadziła Anna Janowicz z Fundacji
Hospicyjnej z Gdańska, od wielu lat prowadzącej hospicjum
oraz wsparcie dla opiekunów osób chorych. Ania skoncentrowała się na potrzebach wolontariuszy związanych z permanentną opieką nad chorymi. Jej zajęcia były owocem
wieloletniej obserwacji potrzeb wolontariuszy w Fundacji,
którzy świadcząc pomoc, sami również potrzebują pomocy.
Zachęcała bardzo do tworzenia grup samopomocy wśród
wolontariuszy w parafiach. Na Ukrainie nie ma jeszcze
ustawy o wolontariacie, tym samym osoby świadczące nieodpłatnie pracę nie są w adekwatnym stopniu wspierane.
Niektórzy z uczestników mówili, że np. mają wyznaczone dni
do przychodzenia do ośrodków oraz że są tam ledwo tolerowani. Wynika to z braku zrozumienia roli wolontariuszy
w systemie pomocy. Ostatnie ćwiczenie dotyczyło wyobrażenia wolontariatu za 5 lat na Ukrainie. To, co się najczęściej
powtarzało, to potrzeba szkoleń i wsparcia państwa dla rozwoju wolontariatu. Na pewno jest to zadanie dla Caritas by
lobbować za powstaniem systemowych rozwiązań dla wolontariuszy na Ukrainie.
Drugi dzień prowadziła lekarka –gerontolog prof. Wira Czajkowska, która uczyła jak ma wyglądać pierwsza pomoc medyczna i jakie są potrzeby chorych.
Trzeci dzień poświęcony był domowej opiece pielęgnacyjnej.
Obydwa dni były prowadzone metodą warsztatową, co dało
szansę każdemu przećwiczyć prawidłowe traktowanie leżących pacjentów.
Uczestnicy szkolenia podkreślali, że wolontariat osób starszych jest ważny dla nas wszystkich, bo wszyscy będziemy

Temat wsparcia wolontariuszy cieszył się dużym zainteresowaniem, bo był nowym zagadnieniem. Dla uczestników wolontariat to raczej poświęcanie się dla drugiej osoby,
bez zadbania o swoje potrzeby. Szczególnie interesujący
było, jak stwierdzili, poznanie rozwoju wolontariatu w Polsce.
Jak wygląda wolontariat pomocy osobom starszym i wolontariat w hospicjach.
Po zrealizowaniu szkoleń widać jak ważne jest wsparcie wolontariuszy, by umieli zarządzać swoimi zasobami
oraz jak efektywnie pomagać, dbając o swoją kondycję fizyczną.

Marta Titaniec
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Dokończenie ze strony 4.

„PONTIFICI – BUDOWNICZEMU MOSTÓW”
Laudacja wygłoszona przez Andrzeja Wielowieyskiego,
z okazji wręczenia nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu
Mostów” Aleksandrze Dulkiewicz.
Pani Prezydent, Droga Aleksandro.
Szanowni Państwo!
Wręczamy dziś, już po raz czternasty nagrodę dla Pontifexa – Budowniczego
Mostów.
Dziś
budowniczowie mostów pomiędzy
ludźmi są nam szczególni potrzebni. Dzieli nas bowiem bardzo
przeszłość konfliktów, bardzo różne
często traktowanie społeczeństwa
oraz tego co jest dobre, a co złe dla
naszego kraju. Nagroda jest przyznawana „za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia
na rzecz bliźnich”. W oparciu o nasze tradycje i doświadczenie sądzimy, że wartości te są kluczowe dla każdego chrześcijanina, katolika i obywatela. Nagroda „PONTIFICI –
Budowniczemu Mostów” przyznawana jest zatem tym, którzy pragną łączyć a nie dzielić. W takim właśnie duchu postrzegamy Panią i podejmowane przez Panią działania.

z nienawiści zrodzonej z pogłębiającej się wrogości
i podziałów politycznych. Był wyrazicielem tego gdańskiego
ducha swobody i wyzwolenia, a także solidarnościowej
i obywatelskiej postawy. Przyczynił się walnie do powstania,
budowy i działania Europejskiego Centrum Solidarności.
Przez kilka lat byłem z nim razem (jako b. szef Ośrodka Ekspertów KK „Solidarności”) członkiem Rady ECS, wraz
z L. Wałęsa, B. Borusewiczem, Wł. Frasyniukiem,
abp. T. Gocłowskim i wieloma przyjaciółmi. Prezydent Adamowicz tej Radzie przewodniczył, rzetelnie i z rozmachem.
Centrum stało się silnym ośrodkiem badawczym
i promującym, zarówno narodową pamięć jak i aktualną problematykę: nowe wyzwania stojące przed Polską i przed Europą. Prowadził Centrum o. Maciej Zięba OP a obecnie
dr Basil Kerski.
Dziś prezydentem Gdańska jest Aleksandra Dulkiewicz. Urodziła się w 1979 r. Jej rodzice działali w latach 70-tych tworząc wraz z Aleksandrem Hallem i o. Ludwikiem Wiśniewskim
przy DA Św. Mikołaja – Ruch Młodej Polski, który odegrał tak
ważną rolę w organizacji wielkiego, sierpniowego strajku
w Stoczni. Jako uczennica a później studentka prawa – była
także ściśle związana z tym środowiskiem duszpasterskim.
Od kilkunastu już lat pracowała Pani Prezydent w Zarządzie
Miasta i włożyła dużo pracy w organizację ECS, gdzie pierwszy raz się z Aleksandrą zetknąłem. Od 2017 r. była pierwszym zastępcą prezydenta Adamowicza.

Nasza nagroda ma już swoją tradycję. Nagradzaliśmy nią ludzi Kościoła, duszpasterzy, w tym Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka, ale też filozofów, jak
ks. prof. Tomasa Halika, który pracuje w Kościele odtwarzającym swoją apostolską orientację. Nagrodę Pontifici otrzymał też prof. Adam Strzembosz, broniący wytrwale
i konsekwentnie zasad demokratycznego państwa prawa
w Polsce. Wśród nagrodzonych są duchowni i świeccy, ludzie
ofiarnej pracy dla najbardziej potrzebujących, jak dr Helena
Pyz za wieloletnią pracę z trędowatymi w Indiach.

Po śmierci zamordowanego w styczniu b.r. prezydenta Pawła
Adamowicza była w odczuciu Gdańszczan jego naturalnym
następcą i została wybrana na stanowisko prezydenta Miasta
znaczną większością głosów. Kontynuuje solidarnościowe
i obywatelskie tradycje, które od 40 lat są w Gdańsku żywe
/także dzięki DA/. Broni twardo spraw swego Miasta oraz
niezależności ECS, jako ważnego ośrodka tradycji solidarnościowych i demokratycznych. Z konieczności stała się też
ważnym liderem demokratycznego samorządu terytorialnego w Polsce, który jest zagrożony.

W tym roku – nasilających się walk ideowych, politycznych
i wyborczych, kapituła Nagrody Pontifici, którą tworzą honorowi członkowie KIK – wieloletni działacze naszego Klubu –
postanowiła stawić czoła tej sytuacji społecznej. Chcemy nie
tylko dać świadectwo o wielkich zadaniach i dokonaniach
w budowaniu mostów między ludźmi, ale chcemy też wesprzeć ludzi tworzących rozwijające się wspólnoty.
Tak bardzo są przecież Polsce potrzebni.

Oto fragmenty tylko kilku wypowiedzi z ostatniego roku naszej dzisiejszej Laureatki oddające ducha Budowniczego Mostów:

40 lat temu Gdańsk stał się dla Polski miastem wiodącym
w walce o wolność, ale też w walce o wspólnotę narodową
i obywatelską. Pozostał nim na długo. Prezydent Paweł Adamowicz, przed 31 laty przywódca strajku studenckiego
wspierającego Solidarność, był potem przez 20 lat prezydentem Gdańska. Zginał w styczniu tego roku zamordowany

- „Moje marzenie jest, żebyśmy byli dla siebie lepsi, mieli wy-

Po śmierci Prezydenta
- „Róbmy wszystko, żeby być wspólnotą, o jakiej marzył nasz

Prezydent. Bądźmy, gościnni, szanujmy tych, którzy myślą
inaczej, przekonujmy siłą argumentów, a nie argumentem
siły..Bądźmy solidarni na co dzień.”
ciągniętą rękę i uśmiech dla drugiego człowieka, bo to nic
nie kosztuje.”
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Sprawa imigrantów
- „Podzielałam z Pawłem

Adamowiczem wrażliwość
na ludzki los, nieszczęście konkretnych ludzi w trudnej sytuacji z powodu wojny, prześladowań, czy choćby z przyczyn
ekonomicznych. Tworząc program wyborczy na kolejną kadencję myśleliśmy o mieście, w którym każdy ma się czuć
dobrze. Skoro jestem chrześcijaninem, chrześcijanką –
to nie mogę odrzucać żadnej osoby w potrzebie.”
4 czerwca 2019 – 30. rocznica Wyborów
- „Wielu z nas tęskni za wolnością i pokojem. Przez ECS

przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wielu z nich mówi,
że są zmęczeni temperaturą debaty politycznej. Żalą się,
że stracili przyjaciół, że już nie siadają z nimi do świątecznego stołu(…)
(…)Przemiana zaczyna się w rodzinie, w gronie przyjaciół,
w miejscu pracy. A także w życzliwie wyciągniętej dłoni (…)
w solidarności codziennej, tej pisanej małą literą.
Stoimy na Placu Solidarności, tam gdzie za wolność polała
się krew, a „Solidarność” kazała stawiać opór władzy, choć
nikt nie wiedział czym to się skończy. Nie da się tworzyć
przyszłości bez pamięci o przeszłości. Z przeszłości dowiadujemy się czym kończy się łamanie prawa.
Nie używajmy słów, które ranią i powodują powstanie rowu,
którego nie da się zasypać.”
Lipiec 2019 – komentarz do codziennej (niełatwej) rzeczywistości
- „Krótkie słowo do propagandzistów: zbijających kapitał

polityczny na sianiu nieprawdy, na jątrzeniu i dzieleniu, popełniacie jeden z najcięższych grzechów, grzech przeciwko
wspólnocie narodowej. To złe, niegodne, haniebne…”
- „Chcę Polski wolnej, praworządnej i sprawiedliwej dla każdej obywatelki i obywatela. Ojczyzny która łączy a nie dzieli
i na pewno nie jest wyspą, tylko jest silnie zakorzeniona
we wspólnocie europejskiej.”
31 sierpnia 2019 – rocznica Porozumień Sierpniowych
- „(…) solidarność nie jest przeciwko komuś, lecz z kimś

i za kimś (…) (ks. J.Tischner, Etyka Solidarności ) . Dziś być
obywatelem, to być razem z innymi, nie przeciwko, ale razem.”
Przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, 31 sierpnia 2019
- „Cenimy wolność i nie dajmy jej sobie odebrać. Nie dajmy

nikomu pisać historii na nowo. Miejmy do siebie szacunek,
rozmawiajmy ze sobą w pokojowy sposób, bo tylko w dialogu
i wzajemnym szacunku jesteśmy w stanie zmieniać Polskę
na lepsze.”
1 września 2019 – rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
- „(…) nie ma wątpliwości, że wspólnota europejska, która

powstała ze wspólnot narodowych, była odpowiedzią
na horror wojny. Celem integracji europejskiej był nie tylko

2019 LISTOPAD

dobrobyt i rozwój, ale przede wszystkim pokój między narodami i pokój społeczny. Jak wiemy wymaga to praworządności i poszanowania tych wartości, które stanowią katalog
praw człowieka i obywatela. Dlatego ci, którzy kwestionują
zjednoczenie europejskie i demontują większościową demokrację sprzyjają powrotowi stref wpływu i prymatu silniejszego. Tam gdzie zaczyna brakować praw i tłumi się wolność,
tam prędzej czy później pojawia się przemoc w życiu publicznym. Tam gdzie zanika gotowość do porozumienia, gotowość do dialogu, tam zawsze polityka podżega do wojny.”
***
Przyznając Pani nagrodę „PONTIFICI – Budowniczego Mostów” Kapituła pragnie docenić i podkreślić Pani postawę
ukazującą, że możliwe jest – choć wymaga to często wielkiego poświecenia, wysiłku i samozaparcia – w życiu publicznym realizowanie polityki wartości. Budowanie przyjaznego
mostu między samorządem (władzą) a mieszkańcami (obywatelami). Mostu, którego kolejne przęsła stanowią: prawda,
umiar, powściągliwość, dialog i kompromis, a cała konstrukcja wsparta jest o filary zbudowane na wartościach: chrześcijańskich,
demokratycznych,
europejskich
i urzeczywistniających idee pierwszej „Solidarności”.
Budowniczy mostów to nie tylko ten, który mosty ukończył,
ale w również ten, kto mosty nieustająco buduje. Budowa
mostów międzyludzkich, mostów złożonych z dialogu, porozumienia i szacunku dla każdego człowieka to praca, która
nigdy nie ma końca. Nieustannie bowiem, z różną intensywnością, doświadczamy wiatru nienawiści, obojętności, pogardy dla słabszego i innego powodującego wzburzoną falę,
która stara się zniszczyć Pontifexa i to, co zbudował.
Kapituła Nagrody Pontifici uznała, że w tym trudnym dla Polski okresie zagrożeń, ale i tworzenia się nowego kształtu demokracji obywatelskiej, a także niełatwego rozwoju
wspólnoty europejskiej, powinniśmy wyróżnić w tym roku
najmłodszą Prezydent wśród prezydentów wielkich miast
w Polsce – za jej odwagę i walkę o wolną, demokratyczną
Polskę, a tym samym wesprzeć gdańską tradycję wolności
i solidarności.
O kilka dni wyprzedzili nas Hiszpanie. W Oviedo Król Hiszpanii Filip VI wręczył kilka dni temu Pani Prezydent Dulkiewicz Nagrodę Księżnej Asturii w kategorii „Zgoda” dla miasta
Gdańska „za obronę wolności i praw człowieka… a także pokoju”.
Droga Pani Aleksandro, Pani Prezydent,
Przyznana Pani nagroda Budowniczego Mostów ma w naszym zamyśle wymiar otwierający. Nagroda nie jest klamrą
zwieńczająca dorobek całego życia, ale jest uznaniem
dla Pani dotychczasowej postawy i działań, wyrazem wsparcia, wobec tego z czym przyszło się Pani mierzyć i deklaracją
zaufania na przyszłość.

Andrzej Wielowieyski
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Słowo Laureatki, Aleksandry Dulkiewicz, wygłoszone
z okazji odebrania nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu
Mostów”
Szanowni Państwo,
Podniosła to uroczystość. Trudno
mi rozeznać, czy bardziej jestem
zaszczycona, czy zakłopotana.
Czuję się bowiem w gronie budowniczych mostów jak studentka
pierwszego roku wydziału inżynierii lądowej. Zaszczycona i zakłopotana jednocześnie, świadoma,
jak wiele muszę się jeszcze nauczyć. Dziękuję, że pozwalacie mi Państwo ogrzać się w cieple
autorytetu osób, które odebrały w poprzednich latach tę nagrodę: prof. Andrzeja Zolla, Krzysztofa Czyżewskiego,
Krzysztofa Zanussiego, o. Ludwika Wiśniewskiego
czy prof. Adama Strzembosza.
Na rewersie statuetki widnieje sentencja z księgi Rodzaju:
Nie wiem, czy ja jestem opiekunem mojego brata? To ważne
i wciąż aktualne dla mnie pytanie. Musiałam je sobie zadać,
nim podjęłam decyzję, że po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza będę ubiegać się o urząd prezydenta Gdańska. Odpowiedziałam na nie twierdząco w sumieniu sama
przed sobą. W obliczu mojej córki i najbliższych zaświadczyłam: Tak, chcę być opiekunem mojego brata. Praktyka codzienności pokazuje, jak trudne i wymagające to zadanie.
Dziękuję Bogu, że przyszłam na świat w mieście, które
po powojennej pożodze przyjęło przychodźców z różnych
stron Polski. Ci wierzyli w sprawczą moc solidarności i pragnęli wolności. Szczęśliwie moim rodzicom w ciemnych czasach komunizmu nie było wszystko jedno. W dobrym
momencie życia spotkali na swojej drodze o. Ludwika Wiśniewskiego, a nam, swoim córkom, zaszczepili wartości.
Błogosławieństwem było, że na swojej drodze spotkałam
i wciąż spotykam, wielu mądrych ludzi, z których wiedzy
i doświadczenia mogę czerpać.
Bycie prezydentem Gdańska to wielkie zobowiązanie,
bo to miasto – jak niewiele innych – doświadczyło w XX
wieku historii, które odcisnęły się na przyszłości Polski, Europy i świata. Tydzień temu miałam zaszczyt odebrać z rąk
króla Filipa i księżniczki Leonory nagrodę Księżniczki Asturii
w kategorii Zgoda. „Przyszłość i teraźniejszość w Gdańsku,
to wrażliwość na solidarność, obronę wolności oraz praw
człowieka, a także ochronę pokoju” – napisano w uzasadnieniu.
Moje osobiste zobowiązanie ma jeszcze większą moc,
bo z perspektywy Warszawy zbyt dużo u nas w Gdańsku
wolności, zbyt dużo solidarności i wiatr od morza dmie niebezpiecznie. A do tego, no cóż, trudno ukryć, bywają takie

chwile, kiedy ponosi mnie temperament. Prezydent Adamowicz nie raz pytał: „Czy ty Dulkiewicz nie możesz być jak twój
ojciec?”. W domyśle cicha i układna. No, nie potrafię,
choć wierzcie Państwo, pracuję nad sobą.
Czuję powinność wobec gdańszczanek i gdańszczan,
ale również wobec wszystkich obywatelek i obywateli naszego kraju, którym droga jest demokracja. Kilka dni temu
w mediach społecznościowych mieszkanka Piekar Śląskich
napisała do mnie: „Jaka szkoda, że nie możemy wszyscy zamieszkać w Gdańsku”.
Dziś wszystkim nam potrzeba mostów. W Gdańsku mostami,
które przerzucamy między sobą, są Model na rzecz Równego
Traktowania, Model Integracji Imigrantów, nowopowstałe
Centrum Pomocy Dzieciom, złote rączki, które nieodpłatnie
świadczą pomoc seniorom, czy nasz gdański okrągły stół,
przy którym siadamy do debaty w dzielnicach. Mostem jawi
mi się każda międzyludzka relacja oparta na dobrej woli, szacunku i otwartości. Tylko tak uda się przerzucić mosty ponad
murami. Tylko, albo aż.
Nagrodę PONTIFICI przyznajecie Państwo „za zasługi
w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich”. Onieśmielająca to formuła. Z jednej
strony bowiem, to cnoty, które w dzieciach powinien zaszczepiać dom, w młodzieży umacniać edukacja, a w dorosłych szlifować wybory codzienności. Z drugiej jednak
strony, żyjemy w czasach wszechogarniających egoizmów
i interesów, kiedy zwyczajna przyzwoitość urasta do rangi
heroizmu. Pozwólcie więc Państwo, że wszystkim nam –
a Kapitule PONTIFICI szczególnie – życzyć będę jak największej rzeszy kandydatów do tej nagrody.
Serdecznie dziękuję warszawskiemu Klubowi Inteligencji Katolickiej za tytuł Budowniczego Mostów. Jeszcze na niego
nie zasłużyłam. Przyjmuję więc go jako zobowiązanie.
Sprytną zasadzkę zastawiliście Państwo na mnie, Szacowna
Kapituło.

Aleksandra Dulkiewicz, PONTIFEX 2019

Informacja o Nagrodzie:
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 szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich“. Te wartości bowiem
zostały uznane za niezwykle ważne w doświadczeniu ludzi
Klubu Inteligencji Katolickiej.
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Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi KIK:
Halina Bortnowska, Izabela i Paweł Broszkowscy,
prof. Krzysztof Byrski, prof. Kazimierz Czapliński, bp Bronisław Dembowski, Izabela Dzieduszycka, dr Stanisław Latek,
prof. Stanisław Luft, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Anna Radziwiłłowa, Krystyna Sieroszewska, dr Krzysztof Śliwiński,
dr Paweł Rościszewski,
Zofia i Andrzej
Wielowieyscy,
Jan Turnau, Stefan Wilkanowicz, Henryk Wujec, dr Krzysztof
Ziołkowski.

Prelegentami i dyskutantami podczas seminarium byli m.in.
redaktor naczelny kwartalnika „Więź” Zbigniew Nosowski,
były szef międzynarodowej organizacji rozwojowej Cordaid
René Grotenhuis z Uniwersytetu Utrechckiego, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Jakub Wygnański, Júlia Mink z Węgierskiego Stowarzyszenia
Ewangelickiego, o. Daniel Buda z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. W zamkniętych spotkaniach wzięło udział
w sumie 35 osób.

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), ks. prof. Tomáš Halik (2016), abp Wojciech Polak
(2017) oraz prof. Adam Strzembosz (2018).
Nagroda ma postać statuetki, która przedstawia dwie twarze, odrębne, ale stanowiące całość, jak poszczególne kartki
stanowią jedną książkę. Na odwrocie widnieje motto nagrody, którym jest cytat z Genesis, zapisany w czterech językach (hebrajski, greka, łacina i polski):

Nie wiem. Czy ja jestem opiekunem mojego brata?
Do Nagrody dołączony jest również dyplom potwierdzający
przyznanie tytułu PONTIFEXA.

Uczestnicy tegorocznego seminarium poznali lokalne perspektywy z różnych państw, wymienili doświadczenia i przygotowali grunt pod organizację w kolejnych trzech latach
seminariów regionalnych dla krajów grupy wyszehradzkiej,
Bałkanów i byłego Związku Radzieckiego. Seminaria regionalne posłużą do znalezienia rozwiązań na rzecz kultury dialogu w państwie i w Kościele w konkretnych krajach.

Autorką projektu statuetki jest prof. Magdalena SchmidtGóra. Autorem zdjęć statuetki jest Michał Dąbski.

Zarząd KIK

GŁOSY UMIARU
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM
Od środy do niedzieli, 23-27 października, odbyło się w Warszawie seminarium „Voices of Moderation” (pol. „Głosy
umiaru”). Na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej w
Warszawie, Laboratorium „Więzi”, Fundacji Communicantes
i Pax Christi International do Polski przybyli teologowie,
działacze społeczni, akademicy i publicyści z 16 krajów europejskich.
– Populizm, polaryzacja społeczna, rosnące nierówności,
brak zaufania do instytucji publicznych i kościelnych oraz migracje to jedne z najpoważniejszych wyzwań dla europejskich demokracji i zaangażowanych społecznie chrześcijan.
Kościół może odegrać konstruktywną rolę w odpowiadaniu
na te wyzwania – mówi Bartosz Bartosik, sekretarz Laboratorium „Więzi” i współorganizator seminarium „Voices of Moderation”. Inspiracji do działania organizatorzy szukali
w rozwijającej się katolickiej nauce społecznej i w konkretnych działaniach obywatelskich chrześcijan. – Z pokorą
i otwartością na dialog, bo wymagają tego zwłaszcza światopoglądowe i tożsamościowe różnice między społeczeństwami Europy – dodaje Bartosik.

Fot. Franciszek Łoskot
Wszystkie organizacje odpowiadające za seminarium aktywnie uczestniczą w życiu obywatelskim i w życiu Kościoła.
KIKu oczywiście nie trzeba przedstawiać czytelnikom Informatora, warto wspomnieć może o pozostałych współorganizatorach. Laboratorium „Więzi” to chrześcijański ośrodek
myśli działający przy kwartalniku „Więź”. Fundacja Communicantes to holenderskie wydawnictwo i ośrodek myśli, łączący Europę Wschodnią i Zachodnią. Pax Christi
International jest chrześcijańskim ruchem pokojowym, promującym prawa człowieka, sprawiedliwość i pojednanie
na całym świecie.

Jan Murawski i Bartosz Bartosik

