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Klub Inteligencji Katolickiej
I.

CZŁONKOWIE
Ogólna liczba członków Klubu warszawskiego wynosi w dniu 8 maja 2010 roku 1897 osób.
Od ostatniego Walnego Zebrania (25.04.2009) do Klubu przystąpiły 53 osoby, 10 zrezygnowało
z członkostwa (ze względu na wiek, stan zdrowia lub zmianę miejsca zamieszkania) a 21 zmarło.
Spośród wszystkich członków Klubu 389 to Członkowie Zwyczajni.
W roku sprawozdawczym spośród Członków Honorowych i Zwyczajnych zmarło 9 osób są to:
Andrzej Dobrucki, Stanisław Wołłosiecki, Jerzy Dąbrowski, Czesław Domaradzki, Tomasz
Dybowski, Dagmara Parys, Teresa Sobolewska, Teresa Strojny, Jerzy Wocial.
Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął 20 nowych Członków Zwyczajnych. Są to:
Magdalena Bielecka, Michał Czapliński, Przemysław Grzegorzewski, Artur Gustowski, Adam
Hornung, Maja Komorowska, Karolina Bielecka-Komosa, Mateusz Luft, Aniela i Kazimierz Mazan,
Dżemila Sulkiewicz-Nowicka, Wojciech Onyszkiewicz, Krzysztof Pogłód, Teresa Rościszewska,
Elżbieta Sawicka, Cyryl Skibiński, Jan Suffczyński, Ignacy Święcicki, Dominika Wielowieyska,
Marek Zając.

II.

ZARZĄD
Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 19 kwietnia 2008 roku.
Po ukonstytuowaniu się jego skład i struktura przedstawiała się następująco:
Prezes – Piotr M. A. Cywiński
Wiceprezesi – Jakub Michałowski, Łukasz Rozdeiczer – Kryszkowski, Krzysztof Ziołkowski
Sekretarz – Jakub Kiersnowski
Skarbnik – Krzysztof Sawicki
Członkini Prezydium Zarządu – Julia Koszewska
Członkowie Zarządu – Maria Belina Brzozowska, Paweł Broszkowski, Joanna Dąbrowska, Stanisław
Latek, Paweł Sawicki, Andrzej Szpor, Joanna Święcicka.
W dniu 31 maja 2009 roku zmarł Jerzy Wocial a w dniu 17 czerwca 2009 roku Jan Skórzyński ustąpił
z Zarządu Klubu (ze względu na długotrwały zagraniczny wyjazd).
W dniu 14 września 2009 roku Zarząd dokooptował do swojego składu Marka Zająca
a w dniu 27 listopada 2009 roku Marię Belina Brzozowską.
Od 25 kwietnia 2009 roku Zarząd odbył łącznie 6 zebrań.

III.

OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ KLUBU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2009-2010
W roku sprawozdawczym Klub prowadził działalność zgodnie ze swoim statutem: skupiał się na
formacji religijnej i intelektualnej, pracy z dziećmi i młodzieżą, działaniach na rzecz przemian
demokratycznych na Białorusi, działalności stypendialnej, oraz współpracy z innymi Klubami,
stowarzyszeniami, organizacjami chrześcijańskimi w Polsce i Europie oraz pozyskiwaniu funduszy na
bieżącą działalność oraz spłatę kredytu.
Rok sprawozdawczy 2009-2010 był kolejnym, w którym adaptowaliśmy się w naszej, wciąż nowej,
siedzibie. Dzięki rozpoczętej działalności gospodarczej mogliśmy uporządkować Czytelnię, w której
stanął okazały regał. Coraz częściej nowa siedziba Klubu służy jego członkom, oraz różnym
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organizacjom i instytucjom jako miejsce ich spotkań: służbowych, biznesowych, organizacyjnych,
świątecznych i z okazji rodzinnych wydarzeń (odbyło się nawet jedno wesele).
Nieprzerwanie istotnym zadaniem, rzutującym na całą działalność Klubu w roku sprawozdawczym
2009-2010, była praca nad zabezpieczeniem finansowej przyszłości Stowarzyszenia oraz bieżąca
spłata kredytu zaciągniętego na potrzeby zakupu i adaptacji obecnej siedziby przy ul. Freta 20/24A
w Warszawie. Poszukiwanie nowych źródeł utrzymania było jednym z priorytetów Zarządu.
W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.:


W kwietniu 2009 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Zwyczajnych KIK.
Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania za rok ubiegły. Gościem Zebrania był prof. Andrzej
Friszke, który wygłosił wykład dotyczący roli Klubów Inteligencji Katolickiej w wydarzeniach 1989
roku.



Klub był partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych. Współpracuje z Inicjatywą
Wolna Białoruś, Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Freta 10 (projekt: „Areopag na
Freta”), Studium Chrześcijańskiego Wschodu (warsztaty dla sióstr klauzurowych), Fundacją
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów, Krajowym
Stowarzyszeniem Brasławian, Laboratorium WIĘZI oraz Fundacją ks. Niedzielaka.



W roku szkolnym od września 2008 roku do czerwca 2009 roku pierwszy raz w ponad
pięćdziesięcioletniej historii Klubu, w kościele św. Marcina odbyły się przygotowania Klubowej
młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Przygotowania poprowadzili świętomarcińscy
księża: Andrzej Gałka, Sławomir Szczepaniak i Arkadiusz Szczepanik, wspólnie z licznym gronem
Klubowych animatorów, którymi byli: Karolina Kitzman-Czarnecka i Piotr Czarnecki, Zuza
Rudnicka i Paweł Staniewicz (obecnie małżeństwo), Kasia i Przemek Ganowie, Kinga i Stefan
Chabierowie, Zosia Kaczor i Marcin Dobrowolski, Marysia Mazan i Ignacy Święcicki.
W czerwcu 2009 roku do sakramentu bierzmowania przystąpiło 46 młodych KIK-owców.
Mszy świętej przewodniczył i sakramentu udzielił Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz.
Zespołem koordynującym przygotowania był Zarząd Sekcji Rodzin.



Na przełomie czerwca i lipca 2009 roku po raz piąty gościliśmy w Polsce młodzież z niezależnego
liceum im. Jakuba Kołasa w Mińsku. W tym roku 5 tygodniowy pobyt licealistów został w dużej
mierze sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gościliśmy ponad
80 osobową grupę, która dzięki wytrwałej pracy wielu członków Klubu mogła w „normalnych”
warunkach zdobywać nowe cenne umiejętności i doświadczenia. Osobą koordynującą realizację
projektu był Marek Kielanowski.



24 października 2009 roku Laureatem Nagrody „Pontifici” - Budowniczemu Mostów – ustanowionej
przez Zarząd KIK, przyznawanej za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu
i poświęcenia na rzecz bliźnich, której Kapitułę stanowią Członkowie Honorowi Klubu, - został
Krzysztof Zanussi. Nagroda została przyznana po raz czwarty.



Klub był jednym ze współinicjatorów akcji społecznej „Inicjatywa ‘89”. Głównym założeniem
Inicjatywy była szeroko zakrojona akcja promocji upamiętnienia wydarzeń roku 1989 w Polsce tj.:
Okrągły Stół, Wybory w czerwcu ’89 roku, powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Z ramienia
Klubu zespołem zaangażowanym w prace Inicjatywy była Redakcja „KONTAKT-u” oraz Henryk
Wujec i Jacek Michałowski.



W październiku 2009 roku Zespół Indii poinformował o zakończeniu swojej działalności. Zespół
działał w Klubie od lat 60-tych. Ze względu na brak możliwości kontaktu z ośrodkiem dla
trędowatych w Puri i najbiedniejszych w Lonavla, praca Zespołu nie mogła być kontynuowana.

3

Klub Inteligencji Katolickiej


Jak co roku odbył się Klubowy piknik oraz spotkanie opłatkowe, które zgromadziły licznych
członków i przyjaciół warszawskiego KIK-u. Przygotowanie tych wydarzeń koordynowali Magda
Andrzejewska i Adam Skaczkowski (piknik) oraz Krystyna Sieroszewska, Anna Lipińska i Anna
Chołoniewska (opłatek)



Klub, jako organizacja zrzeszona w Forum Świętego Wojciecha, uczestniczył w pracach nad
przygotowaniem VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zjazdy mają charakter ekumeniczny,
międzynarodowy oraz wielokulturowy. Są związane z ideą zjednoczonej Europy. Każdy Zjazd
gromadzi kilkuset reprezentantów ruchów i stowarzyszeń z Europy Wschodniej i Zachodniej.
W Zjeździe uczestniczyło wielu członków Klubu.



Co miesiąc ukazywał się „Informator Klubowy” przeznaczony dla członków stowarzyszenia.
W biuletynie zamieszczane były informacje, dotyczące bieżącej działalności, programu
i ważniejszych decyzji podejmowanych przez Zarząd Klubu. Równolegle do papierowej formy
Informatora, rozsyłana jest również wersja elektroniczna. W roku sprawozdawczym ponad
1000 adresatów otrzymywało Informator drogą elektroniczną. Bezcenną pomoc przy wydaniu
każdego numeru Informatora okazywała Ewa Teleżyńska.
Do kontaktów z członkami Klubu oraz osobami zainteresowanymi naszą działalnością służy również
strona internetowa www.kik.waw.pl. W 2009 roku zarejestrowaliśmy 88139 wejść. Administratorem
strony jest Julia Koszewska.



Zarząd Klubu podjął decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wynajmu sal,
działalności reklamowej oraz wydawniczej. Dzięki temu Klub może zdobywać dodatkowe fundusze
na swoją działalność statutową. W roku sprawozdawczym pozyskaliśmy jednego stałego klienta oraz
licznych mniejszych najemców.



Od marca 2009 roku Klub ponownie dysponuje historycznym numerem telefonu.
Numer 827 39 39 był przez wiele lat używany w dawnej siedzibie przy ul. Kopernika 34 –
obowiązywał jeszcze, jako sześciocyfrowy numer 27-39-39. Po ponad rocznych staraniach udało się
przenieść go do obecnej siedziby KIK-u.



Klub jest obecny w kilku portalach społecznościowych. Na jednym z nich – Facebook’u – do grupy
„KIK – Klub Inteligencji Katolickiej” należy 287 osób (stan na 9 kwietnia 2010 r.). Administratorami
Klubowych grup społecznych w Internecie są Julia Koszewska, Piotr Cywiński, Jakub Kiersnowski.
Kilka Sekcji Klubu oraz liczne grupy Sekcji Rodzin również posiadają swoje profile w portalach
społecznościowych.

IV.

DZIAŁALNOŚĆ ODCZYTOWA KLUBU
Klub organizował wiele odczytów, dyskusji, wykładów, prelekcji, projekcji filmów i wystaw.
Do ważniejszych należały następujące wydarzenia:
 „Zmiany w systemie edukacji – szanse i wyzwania” (gościem spotkania był min. Krzysztof
Stanowski),
 „Opowieści Okrągłego Stołu” i „Stół bez kantów” (pokaz filmów autorstwa Piotra Bikonta),
 „Kryzys wartości a kryzys ekonomiczny” (gościem spotkania był o. Maciej Zięba OP),
 „Droga do 1989” (pokazy filmów z Polskiej Szkoły Dokumentu),
 „Jan Paweł II – nasza niepodległość. Jak odmieniło się oblicze Tej ziemi?” (gośćmi spotkania
byli: Izabela Dzieduszycką, Joanna Fabisiak, Inka Słodkowska, Jacek Moskwa, Waldemar Rataj,
Piotr Wojciechowski),
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„Papież, jako Apostoł Narodów – Pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI – obraz Kościoła
na areopagu świata” (gośćmi spotkania byli: o. Wacław Oszajca SJ, Marcin Przeciszewski, Marek
Zając),
„Wolność u Karola Wojtyły” (gośćmi spotkania byli: Barbara Fedyszak-Radziejowska,
Jacek Moskwa, Zbigniew Nosowski),
„Stanisława Grabska – Pierwsza Dama polskiej teologii” (gośćmi spotkania byli:
Magdalena Bajer, bp Bronisław Dembowski, ks. Andrzej Gałka, Irena Stopierzyńska,
Jan Turnau),
„Polacy wobec Zagłady – postawy w czasach najtrudniejszych” (cykl spotkań, których gośćmi
byli: Barbara Engelking-Boni, Jacek Leociak, Anna Bikont oraz Elżbieta Ficowska).
„Piąta Ewangelia – Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju” (gościem
spotkania był abp Henryk Hoser SAC ordynariusz warszawsko-praski),
„Caritas in veritate – o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie” (gośćmi spotkania
byli: bp Piotr Jarecki i min. Michał Boni)
„Polska i Niemcy 20 lat po przełomie, wyzwania na przyszłość” (gościem spotkania był poseł
Marek Krząkała)
„Lato 1989 ucieczki na Zachód – rozpad NRD” (gośćmi spotkania byli: Maria Jarmoszuk
i Kazimierz Wóycicki)

Poza spotkaniami ogólno-klubowymi w roku sprawozdawczym odbyło się około 20 otwartych zebrań
sekcji klubowych. Wielu członków Klubu uczestniczyło w różnych spotkaniach jako prelegenci.

V.

UDZIAŁ KLUBU W ŻYCIU KOŚCIOŁA

1. W styczniu 2010 roku Klub brał udział w pracach zespołu przygotowującego XIII Dzień Judaizmu
w Kościele Katolickim. W warszawskim Komitecie Organizacyjnym powołanym przez
abp Kazimierza Nycza, Klub reprezentowany był przez Julię Koszewską.
2. Przygotowane przez grupę członków Klubu materiały dotyczące szkoleń dla liderów grup parafialnych
zostały przekazane do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Na podstawie złożonych dokumentów
został opracowany plan studium podyplomowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ogłoszono nabór studentów. Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń studium nie odbyło się, zapadła
decyzja o jego ponowieniu w następnym roku akademickim.
3. Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego,
przygotowującego program obchodów DP i koordynującego realizację tego programu w całej Polsce.
Przedstawicielem KIK-u w OKO był Stanisław Latek.
4. W ramach IX Dnia Papieskiego w Warszawie z inicjatywy Klubu odbyła się dyskusja panelowa
zatytułowana: „Wolność u Karola Wojtyły”. Współorganizatorem spotkania była redakcja Przeglądu
Powszechnego. Klub wziął również udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W ramach zbiórki młodzież klubowa zebrała około 2 tys. zł.
W akcji wzięły udział cztery grupy Sekcji Rodzin. Koordynatorem zbiórki była Maria Czaputowicz.
5. Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
W kilku spotkaniach ORRK przedstawiciele warszawskiego Klubu reprezentowali nie tylko
macierzysty Klub, ale także Radę Porozumienia. Przedstawicielami Klubu w ORRK są Krzysztof
Ziołkowski (członek Rady Programowej ORRK) i Stanisław Latek.
6. Przedstawiciele Klubu – Julia Koszewska i Piotr Cywiński – uczestniczyli w październikowych
1. Społecznych Dniach dla Europy „Solidarność wyzwaniem dla Europy”, które w Gdańsku
zorganizowało COMECE (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej).
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7. W listopadzie 2009 roku abp Henryk Hoser, metropolita warszawsko-praski, przyjął na audiencji
Zarząd Klubu. Rozmowa była bardzo przyjacielska i zaowocowała udziałem Arcybiskupa w spotkaniu
w siedzibie Klubu.

VI.

UDZIAŁ W PRACACH POROZUMIENIA KLUBÓW
1. Klub uczestniczył w pracach Rady Porozumienia Klubów. Krzysztof Ziołkowski pełni funkcję
współprzewodniczącego Rady, a Stanisław Latek jest sekretarzem Rady Porozumienia.
2. KIK warszawski reprezentował Radę Porozumienia na spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów
Katolickich.
3. W listopadzie reprezentanci Klubu warszawskiego uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli KIK-ów

w Toruniu, podczas którego Julia Koszewska i Paweł Sawicki przedstawili przykłady aktywności
młodych w KIK-u warszawskim i propozycje współdziałania z innymi KIK-ami.
4. W marcu 2010 w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Porozumienia, tym razem w klasztorze sióstr
franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Piwnej 9/11. Podczas spotkania siostra Radosława
Przybylska FSK opowiedziała zebranym o życiu i działalności ks. Władysława Korniłowicza.
5. Grupa członków Klubu uczestniczyła w XXIX pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę.

VII.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE DEMOKRATYZACJĘ BIAŁORUSI
Wizyta licealistów z Białorusi (czerwiec – lipiec 2009)
W tym roku już po raz piąty gościliśmy naszych przyjaciół z Niezależnego Liceum Humanistycznego
im. Jakuba Kołasa z Mińska na Białorusi. Tegoroczny pobyt był wyjątkowo długi – ponad 80 uczniów
i nauczycieli spędziło u nas prawie pięć tygodni.
Jak zwykle korzystaliśmy z gościnności Bursy szkolnej nr 4 i Zespołu Szkół im. Stefana Bryły na
warszawskiej Woli. Tak, jak co roku nasz projekt wsparło Biuro Edukacji Miasta Stołecznego
Warszawy. Dzięki temu, że Klub otrzymał dofinansowanie projektu z puli Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, mogliśmy naszym gościom zapewnić bogaty program.
Jak co roku białoruski „rok szkolny na obczyźnie” rozpoczął się uroczystością inauguracyjną, którą
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz Warszawy z wiceprezydentem miasta
Włodzimierzem Paszyńskim, obecni byli również Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Wojciech Starzyński oraz Przewodniczący Sekcji Rodzin Paweł Sawicki. Następnego dnia rano całą
społeczność Liceum przyjął na prywatnej audiencji ks. abp Kazimierz Nycz.
Kolejne dni to spotkania w Ośrodku Studiów Wschodnich, lekcje muzealne w Muzeum Narodowym,
Etnograficznym i Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz warsztaty historyczne organizowane przez
Dom Spotkań z Historią w Warszawie. W lokalu naszego Klubu licealiści obejrzeli filmy „Persona
non grata”, „Popiełuszko. Wolność jest w nas” i „Katyń”. W klubie odbyły się również spotkania
młodzieży z autorami filmów: Krzysztofem Zanussim oraz Andrzejem Wajdą. Ważnym akcentem
tegorocznego pobytu, a także wielkim przeżyciem była wizyta w Pałacu Prezydenckim i spotkanie
z Małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej p. Marią Kaczyńską.
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Podczas jednego z weekendów grupa ok. 20 uczniów gościła w domu Państwa Zanussich w Laskach.
Pozostała część młodzieży uczestniczyła w wycieczce do Białowieży, podczas której spotkali się
ze swymi rodakami mieszkającymi na stałe w Rzeczypospolitej.
Pobyt w Warszawie to nie tylko nauka i spotkania rekreacyjno-edukacyjne. Zorganizowaliśmy dla
nich całodniowe zajęcia sportowe w Aqua Parku w Wesołej i w „parku linowym” w Powsinie. Zajęcia
te połączyliśmy z lekcją poglądową w pobliskim powsińskim Ogrodzie Botanicznym. W ostatni
weekend pobytu Liceum odbyła się trzydniowa wycieczka autokarowa do Częstochowy, Wieliczki,
Krakowa i Oświęcimia.
Projekt Białoruś jest od 5 lat prowadzony jest przez Sekcję Rodzin. W roku sprawozdawczym
koordynatorem całego przedsięwzięcia był Marek Kielanowski a pomagali mu Magdalena Marzec,
Katarzyna Zakroczymska, Anna i Marcin Andrzejewscy, Beata i Piotr Ciacek, Ewa i Piotr Partyga,
Piotr Cywiński, Marcin Gniewosz i Sławomir Nałęcz.

VIII.

PRACA W SEKCJACH KLUBU
W Klubie działa obecnie 15 sekcji:

1. Sekcja Rodzin
Sekcja zrzesza około 350 rodzin. W grupach Sekcji jest około 560 dzieci.
Obecnie działa 19 grup: 11 grup młodszych (9- 12 lat), 5 grup gimnazjalnych (13 – 15 lat) i 3 grupy
licealne (16 – 19 lat).
W ubiegłym roku powstały 3 nowe grupy – jedna w kwietniu, a dwie na jesieni. Kadra liczy
92 wychowawców i pomocników. Zespołami opiekują się koordynatorzy. Zarząd składa się obecnie
z 9 osób — w tym przedstawiciela Rady Sekcji i wychowawców. Rada Sekcji Rodzin składa
się z 19 rodziców-przedstawicieli grup i jednej osoby dokooptowanej. W Sekcji działa również
trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
Wychowanie, działalność grup
Głównym zadaniem władz Sekcji jest wspieranie grup dziecięcych i młodzieżowych, praca z kadrami
oraz z rodzicami. Zwraca uwagę wielkie zaangażowanie kadr nie ograniczające się do prowadzenia
obozów w zimie i w lecie, ale obejmujące pracę przez cały rok szkolny.
W czerwcu 2009 roku 46 osób przystąpiło do sakramentu bierzmowania po trwającym od
października 2008 roku kursie. W przygotowania była również zaangażowana grupa 12 animatorów.
Kolejny kurs przygotowania do bierzmowania planowany jest na rok szkolny 2010/2011.
Jak co roku, na jesieni odbyły się rekolekcje krzyżowe dla młodzieży. W ich trakcie 12 osób przyjęło
Krzyże Klubowe. Na jesieni 2009 roku odbył się dwudniowy Sobór Wychowawców. Wzięło w nim
udział ponad 40 osób. Dyskutowano o bieżącej pracy w grupach, a także o pomysłach na przyszłość.
W jego trakcie odbyły się też odczyty psychologiczne, spotkania panelowe i dyskusje z Zarządem SR.
W Sekcji prowadzone były też 4 szkolenia dla wychowawców na temat metod pracy w kadrze
i aktywizowania grup starszych, sposobów rozmawiania z dziećmi o wierze, o miłości, dojrzewaniu
i seksie. W tych szkoleniach wzięło udział ponad 50 osób.
Kadra zdobywała też uprawnienia państwowe: wychowawców i kierowników kolonii, uczestniczyła
w kursach pierwszej pomocy i kwalifikacyjnych PZN. W tych zajęciach wzięło udział 45 osób, czyli
prawie połowa kadry.
Obozy
W lecie 2009 roku odbyło się 19 obozów, których większość została zwizytowana przez rodziców.
Cztery z nich były przygotowane i poprowadzone według zasad kuratorium i służb sanitarnych.
Wiązało się to z dużym wysiłkiem kadr, które musiały spełnić dodatkowe wymagania, rodziców,
którzy musieli aktywniej uczestniczyć w obozowych przygotowaniach, oraz Zarządu Sekcji, który
organizował, nadzorował i kontrolował przygotowanie oraz przebieg tych obozów. Na uwagę
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zasługuje fakt, że wszystkie te obozy zostały zatwierdzone, a następnie skontrolowane
i zaaprobowane przez służby państwowe. W zimie 2010 roku 8 obozów (spośród 16) również zostało
podporządkowane wymaganiom kuratoryjnym i sanitarnym. Również przygotowanie tych obozów
wymagało dużego wysiłku, ale zakończyło się sukcesem. Wizytatorzy z ramienia kuratorium i służb
sanitarnych nie zgłaszali do nich w zasadzie żadnych zastrzeżeń.
Co roku, przed obozami zimowymi, odbywa się giełda sprzętu narciarskiego.
Finanse Sekcji
Większość funduszy Sekcji pochodzi ze składek rodziców. W okresie sprawozdawczym Klub
dwukrotnie wystąpił do władz miasta o dofinansowanie obozów. W lecie 2009 roku przyznano
dofinansowania w wysokości 7 000 zł, a w zimie 2010 roku – 44 000 zł.
Sytuacja finansowa Sekcji pozwala na finansowanie podstawowych potrzeb. Roczne koszty Sekcji
kształtują się na poziomie 50 000 zł. Coraz większe kwoty przeznaczane są na dofinansowanie
wyjazdów wychowawców i dzieci. Widać potrzebę wydłużenia czasu pracy Sekretariatu Sekcji –
szczególnie w związku ze wzrostem zadań związanych z wymogami formalnego zgłaszania obozów.
Działania na rzecz rodziców
Co roku w okresie Wielkiego Postu i Adwentu organizowane są dni skupienia w Laskach, które
prowadzi ks. Andrzej Gałka. W ostatnim wielkopostnym dniu skupienia wzięło udział ok. 70 osób, a
11 z nich przyjęło Krzyże Rodziców. Krzyż sekcyjny przekazany został również arcybiskupowi
Kazimierzowi Nyczowi.
W roku sprawozdawczym msze św. Sekcyjne połączone były z mszą św. Klubową, co pomaga
w integracji całej społeczności KIK-u. Po mszach organizowane są spotkania rodziców, na tematy
wychowawcze, które cieszą się dużą frekwencją.
Komunikacja, dokumenty
Jesienią 2009 roku Sekcja uruchomiła nową stronę internetową. Jest ona przeznaczona dla członków
SR. Umieszczane są na niej bieżące informacje, wszystkie ważne dokumenty sekcyjne, dane
kontaktowe, bazy miejsc obozowych, informacje pomocne przy programowaniu pracy grup, listy
lektur dla wychowawców, zdjęcia z sekcyjnych uroczystości. Istnieją również podstrony wszystkich
grup Sekcji Rodzin od początku jej istnienia.
Strona stanowi wielkie usprawnienie organizacyjne dla Sekcji. Przy okazji przejrzano
i zaktualizowano dokumenty Sekcji, np. regulaminy obozów, magazynu itp.
Inna działalność Sekcji
Bardzo ważnym działaniem Sekcji jest Projekt Białoruś, szerzej opisany w p. VII sprawozdania.
Sekcja brała udział w konsultacjach społecznych nowej wersji rozporządzanie MEN – część
propozycji Sekcji została uwzględniona w nowym rozporządzeniu obowiązującym
od 1 marca 2010 roku. Przedstawiciele Sekcji rozpoczęli również rozmowy w sprawie nowelizacji
Instrukcji GIS określającej przepisy sanitarne na obozach bez stałej infrastruktury. Rozmowy były
prowadzone wspólnie z Przymierzem Rodzin, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej
i Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.
W dniach 4-9 września 2008 roku (o czym nie było mowy w poprzednim sprawozdaniu), dzięki
uprzejmości Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, grupa młodzieży klubowej wzięła udział
w dorocznej pielgrzymce do Katynia.
Przewodniczącym Sekcji jest Paweł Sawicki, a członkami Zarządu są: Teresa Bielecka, Marcin
Bielecki, Aleksandra Brochocka, Maria Cywińska, Marek Kielanowski, Ewa Teleżyńska, Michał
Tomaszewski i Katarzyna Zakroczymska.
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2. Drum Bun - Sekcja młodzieżowa
Obecnie do Sekcji Drum Bun formalnie należy około 40 licealistów i studentów, około 100 osób to
sympatycy i przyjaciele Sekcji.
W ramach działań sekcji w 2009 i 2010 roku odbyły się następujące wydarzenia:
 Piątki Świętomarcińskie – cykl spotkań o charakterze poznawczo-dyskusyjnym z ks. Sławkiem
Szczepaniakiem;
 Zabawa Majowa – w długi weekend majowy 2009 roku odbyła się kilkudniowa zabawa, tym
razem ze względu na zagrożenie pożarowe i zakaz wstępu do lasów zabawa odbyła się
w Ponurzycy;
 Kophalówa – turniej halowy piłki nożnej dla grup Sekcji Rodzin oraz Przymierza Rodzin, puchar
2010 roku wygrała drużyna Firbolgów;
 Spotkania filmowe – wspólne oglądanie filmów z późniejszą dyskusją na ich temat;
 Drum Bun-owe Msze Święte – zainicjowane w lutym 2008 roku przez ks. Andrzeja Gałkę
odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca na dodatkowej wieczornej Mszy w kościele
św. Marcina. Przewodniczy im ks. Sławek Szczepaniak;
 Akcja Krew – wspólne wyjścia członków sekcji do punktów krwiodawstwa;
 Rekolekcje w czasie Adwentu i dzień skupienia w Wielkim Poście – te duchowe ćwiczenia
prowadzi ks. Sławek Szczepaniak;
 Pokazy slajdów z podróży – gdy ktoś z członków lub przyjaciół Sekcji był w dalekiej podróży,
dobrym zwyczajem jest zorganizowanie dla członków Drum Buna pokazu zdjęć i slajdów
z wyjazdu, w roku sprawozdawczym odbyły się dwie takie prezentacje;
 DrumBunTube Projekt – założona w lutym 2009 roku wytwórnia filmowa DrumBunTube Projekt
nagrała kilka filmów. Przed spotkaniem ustalana jest tylko konwencja filmu (np. horror, komedia
romantyczna), zaś cała reszta, włącznie z fabułą to improwizacja;
 CzwarBun – wznowione w marcu, cotygodniowe swobodne spotkania, na pogawędkę, dyskusję,
wspólną grę w szachy, malowanie itd. itp.;
 Śpiewanki - co pewien czas przy śpiewie i gitarze odbywają się spotkania integrujące;
 Spotkania kulinarne – od czasu do czasu członkowie sekcji spotykają się, aby wspólnie
coś ugotować, każde spotkanie ma hasło przewodnie.
 Spotkanie „Droga do biznesu”: panel dyskusyjny z kilkorgiem KIK-owskich znajomych
o zakładaniu własnego biznesu;
 Spotkanie „Drum Bun umarł?!”: ponowne wyznaczenie celów Sekcji, dyskusja na ten temat,
pobudzenie zapału.
Młodzież Drum Bun-owa również aktywnie uprawia różne sporty:
 DrumBunDreamTeam – piłkarska reprezentacja Drum Buna uczestniczy w rozgrywkach
Akademickiej Ligi Szóstek Piłkarskich;
 Piłka nożna kobiet – drużyna DB, która od marca spotyka się, co dwa tygodnie;
 Siatkówka – spotkania odbywają się mniej więcej, co dwa tygodnie.
Liczni członkowie Drum Buna pomagali Inicjatywie Wolna Białoruś przy organizacji kwietniowego
koncertu „Solidarni z Białorusią”. Ostatecznie, w związku z ogłoszoną żałobą narodową, koncert
został odwołany.
W roku sprawozdawczym działalność Sekcji na arenie międzynarodowej prawie zanikła, tylko kilku
przedstawicieli DB uczestniczyło w różnych projektach integrujących organizacje katolickie z krajów
europejskich. Choć Drum Bun jest członkiem międzynarodowej organizacji JECI-MIEC to obecny
Zarząd Sekcji (tak jak poprzedni) podjął decyzję o zawieszeniu funkcji „MSZ”.
W październiku 2009 roku odbył się Walbun – walne zebranie członków Drum Buna, na którym
został wybrany nowy zarząd (Robur) w następującym składzie: Maria Żywicka (Szobun –
przewodnicząca Sekcji), Konstancja Święcicka, Zuzanna Murawska, Jacek Przeciszewski i Adam
Skaczkowski.
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3. Klub Żeglarski „Santa Maria”
W ramach działalności Sekcji organizowane były szkolenia oraz rejsy śródlądowe. W 2009 roku Klub
Żeglarski „Santa Maria” przeprowadził sezonowe remonty łódek, zorganizował 3 rejsy mazurskie
i dwie szkółki żeglarskie (Figielki) dla dzieci w wieku 8-13 lat.
Mijający rok był również dużym wyzwaniem dla Klubu Żeglarskiego „Santa Maria”. Klub otrzymał
wypowiedzenie umowy dzierżawy hangarów w Wolicy, stanowiących dotychczasową siedzibę Klubu
Żeglarskiego, co ujawniło istniejący od dłuższego czasu kryzys w Sekcji. Przygotowano plan
naprawczy i obecnie trwają prace nad jego wdrażaniem. Klub Żeglarski dalej mieści się w Wolicy,
lecz na zmniejszonej przestrzeni. W marcu 2010 roku dotychczasowy Zarząd Sekcji podał się do
dymisji. W kwietniu 2010 roku wybrany został nowy Zarząd w składzie: Marek Rey (Komandor),
Marysia Belina Brzozowska, Jędrek Kluziński i Adam Skaczkowski.
4. Starszy Ekumenista
Rolę tę pełni w Klubie Jan Turnau, który w roku sprawozdawczym, co miesiąc pomagał
w organizowaniu nabożeństw ekumenicznych, o których informował w Klubowym „Informatorze”.
Pomoc ta polegała na poszukiwaniu kaznodziei. Z ambony świątyni luterańskiej przy placu
Unii Lubelskiej (czyli ul. Puławskiej 2a) mogą mówić katolicy i polskokatolicy, prawosławni
i mariawici, ewangelicy różnych wyznań. Mogą być duchowni i świeccy, mężczyźni i kobiety.
5. Sekcja Nauczycielska
Do sekcji należy 12 członków. W ramach członkostwa KIK-u w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Intelektualistów Katolickich (Pax Romana) Sekcja uczestniczyła w pracach Międzynarodowego
Sekretariatu Nauczycieli Katolickich (SIESC). Sekretariat ten w czasie corocznych kilkudniowych
letnich konferencji zajmuje się problematyką edukacji i wychowania w szkołach europejskich na
wszystkich poziomach nauczania. Uczestnicy konferencji wymieniają doświadczenia w zakresie
efektów
kształcenia
w
zróżnicowanej
kulturowo
społeczności
międzynarodowej.
W roku sprawozdawczym Sekcja w imieniu Klubu podjęła zobowiązanie do pełnienia roli gospodarza
konferencji SIESC w Warszawie w lipcu 2011 r. Rok 2009 był czasem wstępnych przygotowań.
Przewodniczącą Sekcji jest Małgorzata Wojciechowska.
6. Sekcja Wigierska
Latem odbył się obóz nad Wigrami. Wzięło w nim udział ok. 60 uczestników - znacznie więcej niż
w ubiegłym roku. Nad ich bezpieczeństwem czuwała 15 osobowa kadra. Uczestnicy wzięli udział
w wielu pieszych wycieczkach po Suwalszczyźnie. Odbyły się także trzy spływy kajakowe: Czarną
Hańczą, Kanałem Augustowskim oraz szlakiem Rospuda - Blizna - Wigry. Poza tym zorganizowano
wiele zabaw, maraton pływacki, gry terenowe.
W ciągu roku odbywały się przynajmniej raz w miesiącu spotkania z uczestnikami, z czego majowe
odbyło się w formie spływu kajakowego Brdą. Podczas spotkań uczestnicy obozów oraz ich znajomi
wzięli udział w dyskusji z dr. Krzysztofem Murawskim o przyzwoitości, nagrali film, przygotowali
krótkie przedstawienie.
7. Zespół Indii
W roku sprawozdawczym w pracach Zespołu uczestniczyły trzy osoby. Działalność Zespołu była
bardzo utrudniona i w konsekwencji pod koniec 2009 roku Zespół podjął decyzję o jej zakończeniu.
W roku 2009 nie były wysyłane paczki do Indii. W celu przekazania dalszej pomocy dla trędowatych
i najuboższych w Indiach czyniono wiele prób nawiązania kontaktu z nowym Dyrektorem Ośrodka
dla Trędowatych w Puri o. Kurianem – następcą o. Mariana Żelazka. Nie otrzymano konkretnej
odpowiedzi na temat formy ewentualnej dalszej pomocy. Jak się okazało oprócz wysokiego cła za
paczki, które w Polsce trzeba było płacić żądano tego również w Indiach. Prawdopodobnie wysokość
opłat przekraczałaby wartość wysyłanych rzeczy.
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Zespół zdecydował o przekazaniu dla Ośrodka dla Trędowatych w Puri części środków finansowych
pozostających w jego dyspozycji. Po długich oczekiwaniach, za pośrednictwem ojców Werbistów z
Pieniężna, Zespół otrzymał list i podziękowanie od Dyrektora o. Kuriana.
Na wielokrotnie wysyłane listy do s. Walentyny Czernik Zespół nie dostał odpowiedzi. Pisano
również do hinduskiego zakonu, w którym przebywała. Jak się później okazało s. Walentyna zmarła
na początku 2009 roku. Niestety nikt z zakonu nie poinformował o tym Zespołu, wiadomość przyszła
od jednego z członków Klubu.
W związku z powyższym zespół wysłał wszystkie powierzone społecznie pieniądze do Ojców
Werbistów w Pieniężnie (Centrum Animacji Misyjnej) z prośbą o przekazanie ich do Ośrodka dla
Trędowatych w Puri. Zespół otrzymał potwierdzenie, że suma w całości została przekazana do
adresata bez dodatkowych opłat i prowizji za operacje bankowe. W 2009 roku wysłane zostały
również kilkakrotnie znaczki (wcześniej odpowiednio przygotowane) do Pieniężna, skąd
przekazywane były dalej na Misje.
O zakończeniu pracy na rzecz naszych placówek misyjnych w Indiach Zespół poinformował
w październiku ub. roku Zarząd Klubu. Do Zespołu Indii należały Antonina Mroczko, Teresa Epsztein
i Jadwiga Lech.
8. Sekcja Esperanto
W okresie sprawozdawczym odbyło się 27 spotkań Sekcji przy frekwencji od 8 do 12 osób. Podczas
spotkań omawiano aktualne wydarzenia w katolickim ruchu esperanckim, dokonywano przeglądu
prasy esperanckiej, prezentowano literaturę piękną oryginalną i tłumaczoną na esperanto pisarzy
polskich i zagranicznych. Obchodzono uroczyście rocznice związane z Ludwikiem Zamenhofem
i innymi działaczami ruchu esperanckiego.
W kwietniu odbyło się spotkanie Wielkanocne, a po Wielkanocy uczciliśmy rocznicę śmierci
Ludwika Zamenhofa. W maju odbyło sie spotkanie modlitewno-formacyjne w ośrodku
Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II w Kaniach Helenowskich. W czasie wakacji członkowie Sekcji
uczestniczyli w światowych kongresach esperantystów: We Wrocławiu w 19. Ekumenicznym
Kongresie pt: „Wiara, nadzieja i miłość - te trzy, albo Świat pozbawiony nadziei czy chrześcijańska
nadzieja”, oraz w Białymstoku gdzie miał miejsce Światowy Kongres Esperantystów, podczas
którego rozważano temat: „Budowanie pokojowego mostu między narodami.” W październiku 2009
roku Sekcja uczestniczyła w Esperanckich Ogólnopolskich Dniach Skupienia i Modlitwy
w Częstochowie. Zgodnie z doroczną tradycją członkowie Sekcji spotkali się w grudniu na cmentarzu
żydowskim dla uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa z okazji rocznicy jego urodzin. Noworoczne
styczniowe spotkanie kolędowe esperantystów warszawskich odbyło się z udziałem kapelana
ks. Romana Foryckiego. Również w styczniu członkowie Sekcji odwiedzili jubilatkę panią Julię
Ziętek działaczkę duszpasterstwa esperantystów, aby uczcić 100-lecie jej urodzin.
Obecnie działalność Sekcji koncentruje się na przygotowaniach do uczestnictwa w imprezach,
spotkaniach i rekolekcjach zaplanowanych na 2010 rok. Przewodniczącym sekcji jest Bohdan
Wasilewski.
9. Sekcja Ewangelijna
Prowadzi comiesięczne spotkania formacyjne, podczas których omawiane i zgłębiane są teksty
Starego i Nowego Testamentu oraz encyklik papieskich. Spotkania Sekcji odbywały się w trzecią
środę miesiąca. W roku sprawozdawczym Sekcja omawiała teksty Ewangelii św. Łukasza.
Przewodniczącą Sekcji jest Anna Janiszewska.
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10. Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie
W roku sprawozdawczym Sekcja utrzymywała bliskie kontakty z KIK-iem w Mohylewie –
w czerwcu 2009 roku udało się zorganizować 10 dniowy pobyt w Warszawie dla 7 osobowej grupy
ministrantów. Koszty ich pobytu pokryła częściowo Fundacja Ks. Niedzielaka, resztę Klub i Sekcja.
Sekcja podtrzymywała kontakty z Aleksandrem Siemionowem z Lidy – aktywnym działaczem
Związku Polaków, księdzem Tomasikiem z Kercza, z siostrami od Aniołów, z katolicką młodzieżą
białoruską przez udział w mszach świętych w ich języku oraz opiekowała się rodziną państwa
Kaczmarków. Członkowie Sekcji uczestniczyli w licznych wyjazdach zagranicznych, gościli m.in.
w: Nowogródku, Brasławiu, Baranowiczach, Mohylewie, Wilnie i Smoleńsku. Sekcja prenumeruje
„Echa Polesia” i „Nową Europę Wschodnią” oraz nawiązała nowy kontakt z ks. Wiesławem Pęskim
pracującym w Kijowie, któremu pomagała w organizowaniu kwest w kościołach na potrzeby kaplicy,
którą buduje w Kijowie i na opiekę nad rodzinami tamtejszych alkoholików.
Sekcja poszukując środków finansowych potrzebnych do pokrycia kosztów pracy zorganizowała dwie
zbiorki pieniędzy przed kościołem św. Marcina (za zgodą ks. Andrzeja Gałki) oraz uczestniczyła
w Klubowym Pikniku i przygotowała aukcje mikołajkową. Prace Sekcji wsparła również firma Polfa
Sp. z o.o., która przekazała w formie darowizny duże ilości leków. Sekcja za pośrednictwem lekarzy
i pielęgniarek przekazuje je dalej na Ukrainę i Białoruś.
W roku sprawozdawczym 3 nowe osoby zaangażowały się w pracę Sekcji. Przewodniczącą Sekcji jest
Krystyna Engelking.
11. Sekcja Emaus
Sekcja odbyła 7 spotkań formacyjnych, których tematyka zogniskowana została wokół Kompendium
Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dwa dni skupienia z naukami rekolekcyjnymi o. Zygmunta
Perza SJ. W dniu święta patronalnego Sekcji (środa po Niedzieli Wielkanocnej) odbyła się msza św.
w kościele św. Marcina, przygotowana przez członków Sekcji.
Już od 26 lat Sekcja prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku od 2 do 9 lat – „Spotkania w Nazarecie”.
Formacja najmłodszych stanowi bezpośrednie przygotowanie ich do uczestnictwa w Sekcji Rodzin.
W spotkaniach biorą udział nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, dziadkowie, czasem starsze
rodzeństwo. Niektórzy „absolwenci” Spotkań pomagają w ich przeprowadzaniu. Odbyło się 8
Spotkań w Nazarecie o tematyce zgodnej z rokiem liturgicznym. Ich treść, co miesiąc
była prezentowana w biuletynie KIK. Szczególnie uroczyste Spotkania odbywają się z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. W tym roku podczas zajęć dzieci przygotowały ozdoby
choinkowe i ubrały w nie Klubową choinkę. Odbył się również tradycyjny Bal karnawałowy. Sekcja,
jak co roku, uczestniczyła w czerwcowym Klubowym pikniku. W spotkaniach uczestniczy od 20 do
30 dzieci. Zapisanych na liście uczestników jest 60 dzieci z ponad 40 rodzin (stan na styczeń 2009
roku). Lista dzieci stale się poszerza, część z nich odchodzi do Sekcji Rodzin. W tym roku
odnotowano napływ nowych dzieci, w tym szczególnie bardzo małych (3 lata i poniżej). Dzięki
przesyłanym drogą mailową informacjom o „Spotkaniach” z wykorzystaniem sieci Sekcji Rodzin, za
co dziękujemy, nowi chętni mają dostęp do terminów zajęć. Wszyscy są zawsze serdecznie
przyjmowani i zapraszani do kontynuowania uczestnictwa.
Każde „Spotkanie” poprzedzone było zebraniem organizacyjnym (zazwyczaj w pierwszy wtorek miesiąca lub we wtorek poprzedzający drugą niedzielę), stąd w minionym okresie odbyło się ich 7.
Obecnie kadra Sekcji liczy 4 osoby: Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca), Mariola Jaczewska
(zastępca oraz skarbnik), Anna Lipińska oraz Dominika Kaliszewska. Emerytowane członkinie Sekcji
– Czesława Gibes i Zofia Sibilska – odwiedzają szczególnie uroczyste „Spotkania w Nazarecie”,
uczestniczą także w dniach skupienia i części spotkań formacyjnych.
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W roku 2009 rodzice trójki dzieci (jeden rodzic z każdej z 3 rodzin) uczestniczących w „Spotkaniach
w Nazarecie” zgłosili chęć przystąpienia do Klubu, przy poparciu Sekcji Emaus, złożyli stosowne
deklaracje.
12. Sekcja Pomocy
W roku sprawozdawczym Sekcja wznowiła swoją działalność. Rok sprawozdawczy był czasem
organizacji pracy. Sekcja rozesłała do wszystkich członków Klubu ankiety dotyczące oczekiwanej
pomocy jak również możliwości jej udzielania. Udało się również nawiązać kontakt z Fundacja św.
Jana Jerozolimskiego oraz z duszpasterstwem osób niewidomych działającym przy kościele
św. Marcina. Prace Sekcji koordynuje Joanna Święcicka.
13. Sekcja Kulturalno – Turystyczna
Spotkania Sekcji odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Klubu. Są to spotkania m.in. z autorami
książek i tomików wierszy, spotkania z kultura żydowską, prezentacje filmów, spotkania muzyczne.
Sekcja organizuje wyjścia do teatrów i muzeów oraz wycieczki krajoznawcze. Sekcją kieruje Halina
Truss-Uziembło.
14. Chór Kameralny „Ars Cantata”
Chór składa się z 22 osób, w tym 20 członków zwyczajnych i 2 członków – kandydatów.
W roku sprawozdawczym Chór dał 7 koncertów. Chór blisko współpracuje z Collegium Civitas, które
użycza swoich sal na próby zespołu. W roku sprawozdawczym Chór zdobył prestiżową nagrodę na
III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Randers, Dania. Członkowie Chóru uczestniczyli
w wyjazdach szkoleniowo-integracyjnych. Chór (głównie z przyczyn finansowych) rozstał się
z dotychczasowym dyrygentem. W roku sprawozdawczym Chór starał się uzyskać stabilność
finansową. Prezesem Zarządu Chóru jest Joanna Karpińska, sekretarzem Danuta Laskowska
a członkami Zarządu Magdalena Trojanowska i Agnieszka Rybacka.
15. Sekcja Polsko-Niemiecka
Działalność Sekcji Polsko-Niemieckiej wyrażała się głównie poprzez organizowanie comiesięcznych
spotkań w siedzibie Klubu, oraz uczestnictwo w spotkaniach o tematyce polsko-niemieckiej.
W roku sprawozdawczym Sekcja zorganizowała 8 otwartych spotkań m.in.: Spotkanie z grupą
20 studentów z Institut zur Foerderung publizistischen Nachwuchs IFP, Katholischejurnalistenschule.
Spotkanie było współorganizowane przez Marię Bielińską-Jarmoszuk, działaczkę Sekcji PolskoNiemieckiej w latach 90-siątych. Spotkanie z dr Kazimierzem Wóycickim na temat jego książki
pt.”Jak rozmawiać z Niemcami”. Spotkanie było połączone z promocją książki. Sekcja
gościła 16osobową grupą członków Towarzystwa im. Anny Morawskiej, wraz z jej przewodniczącym
Hansem L. Loebbertem. W siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z udziałem red. Wojciecha
Wieczorka i p. Stanisława Latka, którzy opowiedzieli uczestnikom z Niemiec o historii KIK-u, oraz
o historii zaangażowania Klubu w pojednanie z Niemcami.
Na początku lutego 2010 roku odbyło się Zebranie członków Zarządu Sekcji Polsko – Niemieckiej.
Obecnie Zarząd Sekcji kształtuje się w następujący sposób: Wanda Szczycińska – przewodnicząca,
Anna Grzegorczyk – sekretarz, Zofia Pacuska, Anna Przyrowska, Maryna Czaplińska – członkowie.
Sekcja włączyła się w przygotowanie udziału KIK-u w projekcie Morawskiej Akademii
Chrześcijańskiej z Brna w maju 2010, nt.: „Rany i blizny Europy środkowej w XX wieku”.
Sekcja przygotowuje w j. niemieckim materiały informacyjne o Klubie
16. Redakcja „Kontakt”
W roku sprawozdawczym 2009/2010 ukazały się trzy numery periodyku „KONTAKT”: Numer 89 –
wydanie specjalne z okazji 20-lecia 4 czerwca 1989 (czerwie 11/2009), Romantyczność (listopad
12/2009) i Wojna (marzec 13/2010).
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Wydanie Specjalne (11/2009) ukazało się w nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy, było rozdawane
na Krakowskim Przedmieściu podczas imprezy Wyłącz System zorganizowanej w ramach
„Inicjatywy’89”. Zawierało wywiady z ludźmi związanymi z Okrągłym Stołem (m.in. Waldemarem
Kuczyńskim, ks. bpem Bronisławem Dembowskim, Stanisławem Cioskiem). Numer ten był też
pierwszym, który wyszedł szerzej poza środowisko warszawskiego KIKu. Przy okazji wydania
Numeru 89 (11/2009) redakcja zorganizowała w KIKu trzy spotkania z uczestnikami obrad Okrągłego
Stołu.
Numer Romantyczność (12/2009) był pierwszym numerem wydanym po wewnątrzredakcyjnych
reformach. Zmieniony został format, szata graficzna i nakład periodyku. Obecnie każdy numer
wydawany jest w nakładzie 1300 egzemplarzy. Redakcja znacznie poszerzyła również grono
odbiorców i liczbę miejsc, w których „KONTAKT” jest dostępny. W mijającym roku powołana
została także Rada Redakcyjna w składzie: Stanisław Barański, Paweł Cywiński, Ignacy Dudkiewicz,
Anna Libera, Kazimierz Mazan, Jacek Michałowski, Jan Popławski, Wojciech Radwański, Wojciech
Rudzki, ks. Sławomir Szczepaniak, Andrzej Szpor, Jan Suffczyński, Joanna Święcicka, Ignacy
Święcicki, Ewa Teleżyńska.
Rada Redakcyjna pomaga redakcji w tworzeniu numeru, zbieraniu tekstów, wymyślaniu kolejnych
tematów itp. Reaktywowany został także blog Kontatu: www.kontakt.kik.waw.pl oraz powstał profil
Kontaktu na Facebooku.
W ciągu minionego roku członkowie Sekcji spotkali się z olbrzymią życzliwością ze strony
czytelników, sponsorów a także wielu osób bezinteresownie pomagających przy składaniu, korekcie
i druku czasopisma. KONTAKT uzyskał również numer ISDN: 1898-9195.
Redakcję „KONTAKTU” tworzą: Michał Tomaszewski (redaktor naczelny), Maciek Onyszkiewicz
(zastępca redaktora naczelnego), Adam Hornung (sekretarz), Helena Oblicka, Kasia Kucharska, Cyryl
Skibiński, Tomek Kaczor, Mateusz Luft, Janek Mencwel, Jan Libera.

IX.

INNE DZIAŁANIA W KLUBIE

1. Fundusz Stypendialny KIK
W roku sprawozdawczym trwały prace nad nowa formułą i zasadami Funduszu Stypendialnego KIK.
Planujemy ogłoszenie konkursu stypendialnego w 2010 roku.
2. Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka
W roku sprawozdawczym Fundacja wspomagała liczne instytucje i osoby w wielu krajach. Pomoc
przekazywana była również: parafiom, zgromadzeniom zakonnym, duszpasterstwom, szkołom
i osobom prywatnym. Przekazywano sprzęt liturgiczny, książki, leki, materiały szkolne, obuwie,
odzież, artykuły spożywcze i gospodarcze przyznano również kilka stypendiów socjalnych. Prezesem
Zarządu Fundacji jest Ryszard Buch.
3. Inicjatywa Wolna Białoruś
Siedziba Klubu służyła za miejsce zebrań Inicjatywy, zespołu organizatorów i wolontariuszy koncertu
„Solidarni z Białorusią”.

4. Areopag na Freta
Klub jest formalnym organizatorem projektu realizowanego przez Dominikańskie Duszpasterstwo
Akademickie Freta 10. Areopag prowadził działalność na rzecz pogłębiania dialogu osób związanych
z Kościołem katolickim ze współczesną rzeczywistością oraz na rzecz zbliżania środowisk laickich
i kościelnych. W ciągu roku akademickiego odbyło się 10 comiesięcznych (z wyłączeniem lipca
i sierpnia) spotkań – panele dyskusyjne oraz dwa koncerty. Honorowy patronat nad spotkaniami objęli
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Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz oraz Prezydent m. st. Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz. Projekt został sfinansowany dzięki dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa
Agencja Programu "Młodzież w działaniu".
5. Studium Chrześcijańskiego Wschodu przy Klasztorze oo. Dominikanów na Służewie
W roku sprawozdawczym Klub był partnerem i formalnym organizatorem warsztatów ikono-pisania
dla Sióstr z Zakonu Najświętszego Odkupiciela w Bielsku-Białej.

X.

KONTAKTY ZAGRANICZNE
Działalność zagraniczna Klubu opiera się na okazjonalnej współpracy przy konkretnych
programach/spotkaniach przedstawicieli Zarządu Klubu oraz na stałej działalności kilku sekcji,
których główna większość działań opiera się na międzynarodowej współpracy.
Klub jest także członkiem kilku międzynarodowych organizacji:
1. Pax Romana:
Julia Koszewska – członkini Prezydium Zarządu KIK – jest członkiem Pax Romana ELC
(europejskiego Zarządu) w ICMICA/MIIC. W roku sprawozdawczym Julia Koszewska brała czynny
udział w pracy ELC w tym w spotkaniach: w Strasburgu oraz Wilnie. Z ramienia Pax Romana
ICMICA/MIIC przygotowuje także program dla osób w wieku 25-35, które kończąc studia
zakończyły swoją działalność w grupach studenckich Pax Romana IMCS/MIEC. Program
przygotowywany jest we współpracy z koordynatorami regionalnymi oraz Zarządem IMCS/MIEC.
Julia Koszewska weszła także w skład grupy doradczej ds. dialogu międzyreligijnego
i międzykulturowego dla przedstawicielstwa Pax Romana przy Radzie Europy.
Na początku kwietnia 2010 roku KIK gościł także Sekretarza Generalnego Pax Romana IMCS/MIEC:
Christophera Deridge Malano.
SIIAEC (Sekretariat Inżynierów, Ekonomistów i Agronomów Pax Romana) – przedstawicielem
z ramienia KIK-u jest Paweł Broszkowski. Sekretariat ma swoje coroczne spotkania, a raz na dwa lata
organizuje konferencje tematyczne poświęcone ważnym aspektom życia publicznego.
SIESC (Sekretariat Nauczycieli Chrześcijańskich Pax Romana) – z którym współpracuje Sekcja
Nauczycielska Klubu. Sekcja w imieniu Klubu podjęła się zorganizowania w 2011 roku
międzynarodowego spotkania dla wszystkich organizacji zrzeszonych w SIESC.
2. JECI-MIEC European Coordination (czyli europejska koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC
– międzynarodowego ruchu studentów katolickich):
Bardzo aktywny udział Drum Buna w latach ubiegłych (w tym dwukrotne członkowstwo
w Zarządzie) w życiu JECI-MIEC European Coordination w roku sprawozdawczym uległ znacznemu
wyhamowaniu.
W 2009 roku odbyły się 2 spotkania JECI-MIEC-u:
- wrześniowe European Committee (Walne Zebranie organizacji członkowskich) w Bonn (Niemcy)
przygotowane przez AKH Germany oraz KSJ Germany. Drum Bun reprezentowany był przez
Jana Andrzeja Lipskiego oraz Michała Kawiaka;
- Study Session w Strasburgu (Francja) organizowane we współpracy z Radą Europy. Do udziału
w sesji została zakwalifikowana z Drum Buna tylko jedna osoba: Agnieszka Sawicka, która
w ostatniej chwili zrezygnowała z uczestnictwa.
W roku sprawozdawczym odbyło się także pierwsze spotkanie w ramach bilateralnej wymiany KIKDrum Bun i KSJ Germany (obie organizacje należą do JECI-MIEC-u). Grupa 5 członków Drum Buna
gościła w Berlinie. W przyszłym roku spodziewana jest wizyta grupy z Niemiec w Warszawie.
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Do listopada 2009 za współpracę z JECI-MIEC-iem odpowiedzialna była Agnieszka Sawicka (MSZ
Drum Buna). Od listopada funkcję tę pełni Maria Żywicka (Szobun Drum Buna). Niestety ostatni
Robur (zarząd sekcji Drum Bun) postanowił o zawieszeniu funkcji MSZ (koordynatora współpracy
zagranicznej) w Drum Bunie. Efektem tego jest osłabienie współpracy z zagranicą oraz spadające
zainteresowanie i wiedza o relacjach i możliwościach współpracy międzynarodowej wśród członków
sekcji Drum Bun.
3. Pax Christi:
W ostatnim roku współpraca z Pax Christi International polegała przede wszystkim na wymianie
informacji, kontaktach korespondencyjnych oraz wzajemnym publikowaniu tekstów.
W międzynarodowym informatorze kilkakrotnie znalazły się informacje o działaniach Klubu,
natomiast w naszym informatorze i na stronie internetowej publikowane były dokumenty Pax Christi
(w tłumaczeniu Stanisława Latka).
Na przełomie października i listopada odbyło się w Berlinie młodzieżowe seminarium organizowane
przez Pax Christi (we współpracy z JEC France, oraz Mission de France) z okazji rocznicy zburzenia
Muru Berlińskiego. Warszawski KIK – sekcję Drum Bun – reprezentowała Maria Karkosik i Krystyna
Kądziela.
Koordynatorem współpracy miedzy Klubem a Pax Christi jest Stanisław Latek. Kontakty w sprawach
programów młodzieżowych Pax Christi koordynuje Julia Koszewska.
4. Inne:
 W czerwcu 2009 roku w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie Zarządu KIK-u i osób
zaangażowanych w dialog polsko-niemiecki z ministrem Thomasem de Maiziere – ówczesnym
szefem Urzędu Kanclerskiego i ministrem ds. nadzwyczajnych a obecnym ministrem spraw
wewnętrznych w rządzie Angeli Merkel – oraz towarzyszącą mu delegacją.


W lipcu 2009 roku KIK gościł europejski Zarząd organizacji Religions for Peace (Religie dla
Pokoju). Przy okazji tej wizyty odbyło się w KIKu spotkanie Zarządu tej organizacji
z przedstawicielami różnych wyznań i religii obecnych w Polsce.

Więcej informacji o działalności międzynarodowej Klubu można przeczytać w obszernym sprawozdaniu
złożonym Zarządowi Klubu przez Julię Koszewską, która będąc członkinią Prezydium Zarządu KIK,
koordynuje kontakty międzynarodowe naszego Stowarzyszenia.

XI.

PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU KLUBU

Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim osobom, których praca, zaangażowanie, czas, inicjatywa
i ofiarność przyczyniły się do dobrego funkcjonowania naszego Klubu.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę i działalność Sekcji i Zespołów klubowych,
w realizację projektów pikniku i opłatka Klubowego, w akcje zbierania funduszy na nową siedzibę
i spłatę kredytu, oraz inne liczne inicjatywy i przedsięwzięcia.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, sponsorom i ludziom dobrego serca, którzy w mijającym roku
sprawozdawczym wsparli Klub duchowo, finansowo i w postaci konkretnych rzeczowych darowizn.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Zofii Pacuskiej i Ewy Teleżyńskiej za bezinteresowną,
systematyczną pomoc w Klubie i dla Klubu.
Za oddaną pracę dziękujemy wszystkim pracownikom Klubu.
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