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Klub Inteligencji Katolickiej
I.

CZŁONKOWIE
Ogólna liczba członków Klubu warszawskiego wynosi w dniu 30 kwietnia 2014 roku 1630 osób.
Od ostatniego Walnego Zebrania (20.04.2013) do Klubu przystąpiło 51 osób, 9 zrezygnowało
z członkostwa (m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, zmianę miejsca zamieszkania), a 20 zmarło.
Spośród wszystkich członków Klubu 408 osób to Członkowie Zwyczajni.
W roku sprawozdawczym dokonano dokładnej weryfikacji list członkowskich Klubu. W wyniku tych
prac zanotowano mniejszą rzeczywistą liczbę członków niż wynikałoby to z wcześniejszych zapisów.
W roku sprawozdawczym spośród Członków Zwyczajnych zmarło 5 osób:
Andrzej Grzegorczyk, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Rodowicz,
Kordian Tarasiewicz.

Janina

Słomińska,

Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął 13 nowych Członków Zwyczajnych:
Danuta Baszkowska, o. Marek Pieńkowski OP, Maria Piotrowska, Szymon Piotrowski,
Elżbieta Konopka, Jerzy Sternicki, Dariusz Zdanowski, Urszula Jannasz, Karolina Sokołowska,
Kazimierz Jarosławski, Monika Łoskot, Grzegorz Łoskot, Jan Murawski.

II.

ZARZĄD
Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 21 kwietnia 2012 roku.
Po ukonstytuowaniu się, jego skład i struktura przedstawia się następująco:
Prezes – Joanna Święcicka
Wiceprezesi – Paweł Broszkowski, Marek Zając, Krzysztof Ziołkowski
Sekretarz – Jakub Kiersnowski
Skarbnik – Krzysztof Sawicki
Członek Prezydium Zarządu – Kazimierz Mazan
Członkowie Zarządu – Piotr M.A. Cywiński, Maryna Czaplińska, Andrzej Friszke, Stanisław Latek,
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Paweł Sawicki, Ewa Teleżyńska, Misza Tomaszewski.
Od 20 kwietnia 2013 roku (ostatniego Walnego Zebrania) do 10 maja 2014 roku Zarząd odbył łącznie
5 zebrań.

III.

OGÓLNY OPIS WYDARZEŃ KLUBOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
W roku sprawozdawczym Klub prowadził działalność zgodnie ze swoim statutem: skupiał się
na formacji religijnej i intelektualnej, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, działaniach
na rzecz przemian demokratycznych na Białorusi i Ukrainie, działalności stypendialnej, a także
współpracy z innymi Klubami, stowarzyszeniami, organizacjami chrześcijańskimi w Polsce i Europie
oraz pozyskiwaniu funduszy na bieżącą działalność i spłatę kredytu.
Dzięki prowadzonej działalności gospodarczej możliwe stało się sfinansowanie różnego rodzaju
ponadstandardowych kosztów. Siedziba Klubu służy jego członkom oraz różnym organizacjom
i instytucjom, jako miejsce spotkań: służbowych, biznesowych, organizacyjnych, świątecznych
czy też z okazji rodzinnych wydarzeń.
Istotnym zadaniem, rzutującym na działalność Klubu w roku sprawozdawczym 2013-2014,
była dalsza praca nad zabezpieczeniem finansowej przyszłości Klubu oraz bieżąca spłata kredytu
zaciągniętego na potrzeby zakupu i adaptacji obecnej siedziby przy ul. Freta 20/24A w Warszawie.
Prace nad rozwinięciem spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o. powstałej po podziale Libella
Sp. z o.o. (1 marca 2013 r.) oraz wyegzekwowaniem należności od Polskiego Związku KatolickoSpołecznego zgodnie z Umowa podziału z 15 listopada 2012 r.. były jednym z priorytetów Zarządu.
Więcej na ten temat w dalszej części sprawozdania: „Libella Sp. z o.o./Krakowiaków Nieruchomości
Sp. z o.o.”.
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W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.:
 W kwietniu 2013 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie KIK. Walne Zebranie
rozpoczęliśmy filmową prezentacją wspomnień prof. Stefana Swieżawskiego z obrad II Soboru
Watykańskiego wraz z komentarzem ks. Adama Bonieckiego. Walne Zebranie nadało godność
Członka Honorowego KIK p. Halinie Bortnowskiej i p. Stanisławowi Luftowi. Podczas Zebrania
zostały przyjęte sprawozdania za rok poprzedni.


24 kwietnia 2013 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego odznaczeń państwowych zasłużonym członkom Klubu
i Przymierza Rodzin. „Za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej, za osiągnięcia
w tworzeniu, pogłębianiu i szerzeniu kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i politycznej,
za działalność oświatową na rzecz dzieci i młodzieży” odznaczeni zostali:
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – Jan Turnau i Stefan Wilkanowicz;
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Krzysztof Byrski, Stanisław Latek, Zbigniew
Nosowski i Krzysztof Ziołkowski;
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Paweł Broszkowski, Grzegorz Dąbrowski
(odebrał wcześniej) i Marek Kielanowski;
Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi – Adam Pietrzak (Przymierze Rodzin);
Złotym Krzyżem Zasługi – Piotr Bejnar-Bejnarowicz, Aleksandra Brochocka, Hanna
Czeranowska-Jastrzębska (Przymierze Rodzin), Teresa Epsztein, Michał Ginter (Przymierze
Rodzin), Maria Kiełczewska (Przymierze Rodzin), Jadwiga Lech, Anna Lubiewa-Wieleżyńska
(Przymierze Rodzin), Antonina Mroczko, Ewa Partyga i Danuta Wellman-Ulanowska;
Srebrnym Krzyżem Zasługi – Julia Koszewska, Piotr Mańkowski, Elżbieta Rejtner
i Zofia Sibilska;
„za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”
odznaczona została Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę – Magdalena Marzec.
W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła także Pierwsza Dama Anna Komorowska,
Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski oraz prezydenccy ministrowie i doradcy:
Tadeusz Mazowiecki, Maciej Klimczak, Stanisław Koziej i Jaromir Sokołowski.



W dniach 15-20 maja 2013 r. odbyły się w Polsce dwa spotkania poświęcone duchowości pokoju.
Głównymi organizatorami spotkań były trzy organizacje: międzynarodowy, katolicki ruch
pokojowy Pax Christi International, akcja solidarności niemieckich katolików Renovabis
oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Pierwsze spotkanie (15-17 maja) odbyło się
w warszawskiej siedzibie CARITAS-u. Uczestnikami spotkania w Warszawie byli członkowie
władz i sekretariatu Pax Christi oraz delegaci z Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Holandii,
Polski, Rosji, Nowej Zelandii i Kosowa. W sobotę 18 maja większość uczestników spotkania
warszawskiego udała się do Oświęcimia.



3 czerwca 2013 roku w kościele św. Marcina odbyła się uroczystość przyjęcia przez KIK-owską
młodzież sakramentu bierzmowania. Uroczystości przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz –
metropolita warszawski. Do Sakramentu przystąpiło ponad 40 wychowanków Klubu.
Przygotowania prowadzili „świętomarcińscy” księża: Tomasz Łukasiuk i Andrzej Gałka wspólnie
z licznym gronem klubowych animatorów.



16 czerwca 2013 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. W spotkaniu uczestniczyło ponad
500 osób. Ks. Andrzej Gałka przewodniczył polowej Mszy świętej, a grupy Sekcji Rodzin
oraz przedstawiciele innych sekcji przygotowali różnorakie atrakcje dla uczestników Pikniku.



Na przełomie czerwca i lipca 2013 roku po raz dziewiąty gościliśmy w Polsce młodzież
z Niezależnego Liceum im. Jakuba Kołasa w Mińsku. Pobyt licealistów po raz kolejny został
w dużej mierze sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury i, jak co roku, przez Biuro
Edukacji m.st. Warszawy. Gościliśmy ponad 80-osobową grupę, która – dzięki wytrwałej pracy
wielu członków Klubu, w szczególności Marka Kielanowskiego – mogła w „normalnych”
warunkach zdobywać nowe cenne umiejętności i doświadczenia.
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22 lipca 2013 r. Zarząd Klubu skierował list do ks. Wojciecha Lemańskiego dziękując
za jego dotychczasową posługę duszpasterską.



W pierwszych dniach września 2013 r. Prezes Klubu Joanna Święcicka, Wiceprezes Marek Zając,
Członek Zarządu Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski i Sekretarz Jakub Kiersnowski spotkali się
z abp. Celestino Migliore – Nuncjuszem Apostolskim w Polsce celem omówienia możliwych
rozwiązań prowadzących do złagodzenia sporu między abp. Henrykiem Hoserem
i ks. Wojciechem Lemańskim. Przedstawiciele KIK przekazali Nuncjuszowi list Zarządu Klubu
dotyczący tej sprawy.



W połowie września abp. Henryk Hoser zaprosił przedstawicieli Klubu (o co Zarząd Klubu
wnioskował przed wakacjami) na spotkanie w Kurii Warszawsko-Praskiej. W spotkaniu
uczestniczyła Joanna Święcicka i Jakub Kiersnowski. Podczas półtoragodzinnej rozmowy
przedstawiciele Klubu przekonywali Arcybiskupa jak ważne jest znalezienie takiego rozwiązania
sporu z ks. Wojciechem Lemańskim, które pomoże uniknąć ogólnego zgorszenia.



Listem z 30 września 2013 r. Zarząd Klubu zwrócił się do Członków Klubu z apelem o dalsze
dodatkowe wsparcie finansowe konieczne dla zachowania stabilności finansów Klubu.
Na apel odpowiedziała liczna grupa członków KIK, przekazując co miesiąc (przez okres 1 roku)
darowizny na cele statutowe.



3 października 2013 roku zmarł śp. Władysław Rodowicz, jeden z „Ojców założycieli” Klubu,
wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu, Członek Honorowy Klubu i Kapituły
Nagrody „PONTIFICI”.



24 października 2013 roku Laureatem Nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów – została
p. dr Helena Pyz, świecka misjonarka, naczelny i jedyny lekarz Ośrodka Rehabilitacji
Trędowatych Jeevodaya w Indiach, dyrektor szkoły w tym Ośrodku, członkini Instytutu Prymasa
Wyszyńskiego. Nagroda ustanowiona została w 2006 r. przez Zarząd KIK. Przyznawana jest
za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich.
Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi Klubu. Nagrodę przyznano została po raz
ósmy.



28 października 2013 roku zmarł śp. Tadeusz Mazowiecki, jeden z „Ojców założycieli” Klubu,
założyciel i redaktor naczelny WIĘZI, wieloletni członek Zarządu Klubu, doradca Solidarności,
współautor przemian demokratycznych w Polsce w 1989 r., pierwszy premier III Rzeczpospolitej,
Członek Honorowy Klubu i Kapituły Nagrody „PONTIFICI”. 2 listopada przedstawiciele Zarządu
i niektórych sekcji Klubu pełnili wartę honorową przy trumnie z ciałem
śp. Tadeusza Mazowieckiego wystawioną w Pałacu Prezydenckim. 3 listopada odbył się pogrzeb
śp. Tadeusza Mazowieckiego. Klub i WIĘŹ współpracowały z Kancelarią Prezydenta i Premiera
przy organizacji uroczystości pogrzebowych. W Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie
odbyła się uroczysta Msza święta pogrzebowa. Zbigniew Nosowski odpowiedzialny był
za przygotowanie Modlitwy powszechnej, dwie intencje odczytali przedstawiciele Zarządu Klubu
– Joanna Święcicka i Jakub Kiersnowski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu
zakładowym w Laskach. Przedstawiciele Klubu, Maryna Czaplińska i Jacek Przeciszewski
zorganizowali i koordynowali prace klubowych wolontariuszy pełniących rolę służby
porządkowej w Laskach. Zaraz po pogrzebie Zbigniew Nosowski poprowadził w Domu
Dziewcząt w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach spotkanie poświęcone pamięci zmarłego.



13 listopada 2013 r. rozpoczął się kolejny rok działalności Akademii Trzeciego Wieku KIK.
Projekt obejmuje szereg działań warsztatowo-wykładowych. W działaniach Akademii regularnie
uczestniczy kilkadziesiąt osób. Projekt dofinansowany jest m.in. ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy. Projekt koordynuje Maria Piotrowska i Witold Kunicki-Goldfinger.
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W listopadzie 2013 r. w Mińsku grupa Klubowej młodzieży wraz z młodzieżą z Liceum
Humanistycznego im. Jakuba Kolasa uczestniczyła w kilkudniowych warsztatach z zakresu
zarządzania i umiejętności interpersonalnych zorganizowanych w ramach Projektu Białoruś przez
Joannę Pommersbach i Magdalenę Magusiak z Hay Group.



28 listopada 2013 r. w pierwszą miesięcznicę śmierci śp. Tadeusza Mazowieckiego w Klubie
odbyło się spotkanie poświęcone osobie zmarłego. O śp. Tadeuszu Mazowieckim opowiadali
m.in. Stefan Frankiewicz, Andrzej Friszke, Andrzej Wielowieyski, Jan Turnau, Janusz
Onyszkiewicz i Zbigniew Nosowski. W spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina
śp. Tadeusza Mazowieckiego.



16 grudnia 2013 roku zmarł śp. Kordian Tarasiewicz, w latach 1959-1977 prezes i dyrektor
generalny Libella Sp. z o.o., w późniejszych latach przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki.
Wieloletni Członek Honorowy Klubu i członek Kapituły Nagrody „PONTIFICI”.



W grudniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się, już po raz czwarty, akcja „Rodzina-Rodzinie” – akcja świątecznego wsparcia przez rodziny Klubowe rodzin osób
niewidomych, będących pod opieką sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Akcja odbywa się
corocznie w ramach działalności Sekcji pomocy KIK, jej przebieg koordynują Monika i Grzegorz
Łoskotowie.



12 stycznia 2014 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się Klubowe spotkanie
opłatkowe. Gospodarzem spotkania był ks. kard. Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita
warszawski.



W dniach 17-19 stycznia 2014 r. w Laskach odbyły się kolejne już Rekolekcje d. Ruchu ZNAK.
Tym razem uczestnicy rekolekcji przygotowali wspólne odpowiedzi na tzw. „Ankietę Papieża
Franciszka”. Opracowane i przetłumaczone na j. włoski odpowiedzi dzięki uprzejmości Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore zostały przekazane do Watykanu.
Rekolekcje zorganizowane zostały dzięki wspólnemu wysiłkowi warszawskiego KIK-u
i Miesięcznika ZNAK. Uczestniczyło w nich prawie 80 osób, które reprezentowały takie
środowiska jak: Towarzystwo WIĘŹ, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
Tygodnik Powszechny, KIK Warszawa, KIK Kraków, KIK Toruń, Miesięcznik ZNAK,
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK. Rekolekcje prowadził bp. Grzegorz Ryś – biskup
pomocniczy krakowski.



27 stycznia 2014 r. powstała nowa sekcja Klubu – Sekcja Wschodnioeuropejska. Na czele Sekcji
stanął Marek Kielanowski a jej sekretarzem została Marta Chrząstowska-Wachtel. Sekcja przejęła
od Sekcji Rodzin organizację „Projektu Białoruś” oraz koordynowała wszystkie działania Klubu
związane z pomocą Ukrainie.



Od połowy stycznia 2014 r. w związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Klub poprzez
Sekcję Wschodnioeuropejską rozpoczął intensywne działania na rzecz pomocy ofiarom
i poszkodowanym w zajściach na kijowskim Majdanie. Szczegółowy opis tych działań znajduje
się w dalszej części sprawozdania. Koordynatorem całości działań związanych z akcją pomocową
był Marek Kielanowski.



15 marca 2014 r. Klub zorganizował coroczne spotkanie Rady Porozumienia Klubów.
Tak jak poprzednio gościny użyczyły nam siostry franciszkanki Służebnice Krzyża.
Rolę gospodarzy pełnili Stanisław Latek i Krzysztof Ziołkowski.



W dniach 24 kwietnia – 1 maja 2014 r. odbyła się wspólna pielgrzymka środowiska Klubu i Lasek
na uroczystości kanonizacyjne papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. W pielgrzymce uczestniczyło
ponad 90 osób w tym około 30 dzieci niewidomych z Lasek.
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IV.



W roku sprawozdawczym Zarząd Klubu wystosował kilka publicznych wypowiedzi:
- 30 lipca 2013 r. – List Zarządu KIK do abp. Celestino Migliore – Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce w sprawie konfliktu między abp. Henrykiem Hoserem i ks. Wojciechem Lemańskim;
- 24 stycznia 2014 roku – Głos Klubu Inteligencji Katolickiej w sprawie wydarzeń na Ukrainie;
- 21 lutego 2014 roku – list do abp. Światosława Szewczuka – Arcybiskupa Większego KijowskoHalickiego Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego;
- 17 marca 2014 roku – list do abp. Stanisława Gądeckiego, nowego przewodniczącego Episkopatu
Polski.



Klub jest także partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych. Współpracował
m.in. z Inicjatywą Wolna Białoruś, Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Krajowym
Stowarzyszeniem Brasławian, Laboratorium WIĘZI, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi,
Warszawskim Klubem Tygodnika Powszechnego, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacją
Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundacją ks. Niedzielaka. Siedziba Klubu służyła
różnym wspólnotom religijnym i mniej lub bardziej sformalizowanym grupom do organizowania
spotkań.



Klub jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Pax Christi i Pax Romana –
międzynarodowego ruchu intelektualistów i studentów katolickich. W roku 2013 członkowie
Klubu reprezentowali KIK na międzynarodowych spotkaniach. Młodzieżowa sekcja Klubu: Drum
Bun należy do europejskiej młodzieżowej organizacji JECI – MIEC European Coordination.
Kilku członków Sekcji uczestniczyło w spotkaniach organizowanych przez tę organizację.



Klub wydaje „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 około 1000 adresatów otrzymywało
Informator pocztą i prawie 1100 drogą elektroniczną. Do kontaktów z członkami Klubu
oraz osobami zainteresowanymi działalnością Klubu służy również strona internetowa
www.kik.waw.pl i profil Klubu na portalu społecznościom Facebook.



Klub jest obecny na kilku portalach społecznościowych, m.in. Facebook, Golden Line i inne.
Administratorami Klubowych grup społecznosciowych w Internecie są: Julia Koszewska,
Piotr Cywiński i Jakub Kiersnowski. Kilka Sekcji Klubu oraz liczne grupy Sekcji Rodzin również
posiadają swoje profile w portalach społecznościowych.

DZIAŁALNOŚĆ ODCZYTOWA KLUBU
W roku sprawozdawczym Klub organizował odczyty, dyskusje, wykłady, prelekcje, projekcje filmów
i koncerty. Do ważniejszych należały następujące wydarzenia:
 „Odkrywanie porzuconych skarbów Kościoła” – najważniejsze zagadnienia Dekretu
o Katolickich Kościołach wschodnich oraz Dekretu o ekumenizmie, II Soboru Watykańskiego
(wykład prowadził red. Mikołaj Foks);
 Jak dobrze zaplanować domowy budżet: „Nie ma zysku bez ryzyka - o ekonomicznych podstawach
oszczędzania i inwestowania” (wykład prowadził dr Marek Dietl);
 „Jan XXIII – papież wiosny Kościoła”
(debata z udziałem: Jana Turnaua, Andrzeja Wielowieyskiego, Grzegorza Polaka, prowadzenie
Marek Zając);
 „70. rocznica zagłady Polaków na Wołyniu – przeszłość, która ciąży; jak pamiętać o tragicznych
zbrodniach?”
(dyskusja z udziałem: prof. Andrzeja Friszke, prof. Grzegorza Motyki, prowadzenie
Paweł Broszkowski);
 „Odzyskiwanie ducha przymierza. Jak judaizm i chrześcijaństwo mogą odpowiadać na wyzwania
laicyzmu i islamizmu?”
(wykład rabina Irvinga Greenberga, prowadzenie Zbigniew Nosowski)
6

Klub Inteligencji Katolickiej
 „Nasi ojcowie i ich wkład w budowanie pojednania polsko-niemieckiego” – we wspomnieniach
dzieci Güntera Särchena i Wojciecha Wieczorka.
(z udziałem s. Karoli FSK i red. Wiesława Celińskiego, poprowadzenie dr Kazimierz Wóycicki);
 „Rozmowa jako miejsce spotkania – o dialogu w Piśmie Świętym i nauczaniu Jana Pawła II”
(debata z udziałem: dr Anny Karoń-Ostrowskiej i dr Sebastiana Dudy)
 „Z szacunkiem, współczuciem i delikatnością, czyli – jak?” Spotkanie z autorami książki
„Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm”
(w dyskusji udział wzięli: Natalia Wizimirska, ks. dr Bogusław Szpakowski, red. Katarzyna
Jabłońska, red. Cezary Gawryś, prowadzenie Maciej Onyszkiewicz);
 „Obraz świata w fizyce”
(wykład inauguracyjny Akademii Trzeciego Wieku KIK wygłosił prof. Krzysztof Meissner);
 „Miłujcie się wzajemnie - budowanie wspólnoty Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”
(wykład poprowadził ks. Aleksander Seniuk);
 „Średniowiecze – czy naprawdę ciemne?”, „Od reformacji do Rewolucji Francuskiej”,
„Wiek totalitaryzmów i świętych papieży”
(wykłady poprowadził ks. Andrzej Gałka);
 „Polska, nasz wspólny dom” - spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce
(w spotkaniu udział wzięli: dr. Grażyna Charytoniuk-Mickiej, Tamara Bołdak-Janowska,
Tomasz Sulima, Michał Androsiuk, Igor Łukaszuk, Sergiusz Anoszko);
 „Czas awangard. Kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm, konstruktywizm”
(cztery wykłady z cyklu „Historia sztuki XX wieku” ATW KIK poprowadziła Joanna FalkowskaKaczor);
 „Miejsce po Getcie – przywracanie pamięci”
(wykład w ramach ATW KIK poprowadziła Dorota Płuciennik);
 Cykl wykładów varsavianistycznych w ramach ATW KIK
(prowadzenie dr Marek Ostrowski i Maciej Przybyliński);
 „Polska, nasz wspólny dom” – spotkanie z przedstawicielami mniejszości litewskiej w Polsce
(w spotkaniu udział wzięli: dr Nijola Birgiel, Irena GasperaviČute, Jan Wydra);
 „List Jana Pawła II do seniorów”
(wykład poprowadziła Alina Wóycicka);
 „Jan XXIII i Jan Paweł II w przededniu kanonizacji, w oczach laika”
(prelekcję wygłosił dr Krzysztof Ziołkowski);
 „Niedostrzeżony cud Jana Pawła II. Rola papieża w procesie przemian demokratycznych
w Europie Środkowo – Wschodniej”
(w dyskusji wzięli udział: Henryk Wujec i o. Maciej Zięba OP, prowadzenie dr Anna KarońOstrowska);
 „Jan XXIII oczami świadka”
(wykład w ramach ATW KIK poprowadził red. Jan Turnau);
 „Jan XXIII papież pokoju”
(wykład w ramach ATW KIK poprowadził ks. dr Andrzej Gałka);
 „Polska, nasz wspólny dom” – spotkanie z przedstawicielami społeczności tatarskiej w momencie
aneksji Krymu
(w spotkaniu udział wzięli: Jan Adamowicz, dr Artur Konopacki, Michał Sulkiewicz,
Lenur Kerymow)
 „Myśląc z Wojtyłą o….” – Klub był współorganizatorem cyklu spotkań poświęconych osobie
i nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Spotkania odbywały się raz w miesiącu
w Domu Arcybiskupów
Warszawskich.
Patronat
nad
tymi
wydarzeniami
objął
kard. Kazimierz Nycz.
Poza spotkaniami ogólno-klubowymi w roku sprawozdawczym odbyło się kilkanaście otwartych
zebrań sekcji klubowych, warsztatów, szkoleń, wycieczek w ramach Akademii Trzeciego Wieku
KIK. Wielu członków Klubu uczestniczyło, jako goście w audycjach radiowych i programach
telewizyjnych oraz w różnego rodzaju spotkaniach, jako prelegenci.
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V.

DZIAŁALNOSC PROJEKTOWA KLUBU
Klub z roku na rok realizuje coraz więcej „projektów”. Jest to działalność częściowo związana
z dotychczas prowadzonymi działaniami KIK-u, częściowo rozwijająca działania zupełnie nowe.
Z definicji projekt jest zamkniętą w czasie działalnością, która ma określone cele, powinna przynieść
założone rezultaty i przede wszystkim – odpowiedzieć na jasno określone problemy społeczne.
Obecnie jest to podstawowe narzędzie, którym posługują się organizacje pozarządowe, aby –
we współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej – realizować swoje misje
i cele. KIK zgodnie ze swoim statutem realizuje projekty z bardzo różnych dziedzin: kultury,
wychowania dzieci i młodzieży, demokratyzacji krajów wschodnich, turystki i innych. Na większość
z tych działań Klub pozyskiwał dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, poprzez udział
w tak zwanych „konkursach otwartych”, które organizowane są na szczeblu lokalnym
(biura m.st. Warszawy), wojewódzkim (Wojewoda Mazowiecki), ogólnopolskim (ministerstwa),
międzynarodowym (Unia, programy międzynarodowe) lub biznesowym (fundacje). Od udziału
w konkursie, do uzyskania dotacji – a potem w efekcie do realizacji zaplanowanych działań droga
jest długa i żmudna, ale z roku na rok Klub nabiera coraz więcej doświadczenia, a co za tym idzie
ma coraz lepsze efekty w postaci bardzo dobrych projektów, kreatywnych działań, coraz większej
grupy zaangażowanych osób i daleko sięgających pomysłów. Poniżej prezentujemy skrót z projektów
zrealizowanych w 2013 roku i realizowanych na początku 2014 r.
1. Projekt „Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej 2012-2013”.
Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dotyczył zajęć dla seniorów
w miesiącach styczeń – czerwiec 2013;
2. Projekt „Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016”. Dotacja z Biura Pomocy i Projektów
Społecznych m.st. Warszawy. Projekt dotyczył zajęć dla seniorów w miesiącach październik –
grudzień 2013;
3. Projekt „Mam Pomysł 2013”. Dotacja z Biura Edukacji m.st. Warszawy. Projekt dotyczył
aktywizacji młodzieży: refinansowania projektów młodzieżowych tj. „Świetlica Nazaret”, „Leżak”,
„Paczka dla potrzebujących”, „Warszawiacy są egoistami? Zmieńmy to!”, „Gry planszowe –
alternatywa dla samotności przed komputerem”;
4. Projekt „Wąpiersk 2013 – szkolenie dla wolontariuszy wychowawców dzieci i młodzieży”.
Dotacja z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Projekt dotyczył obozu
szkoleniowego dla pełnoletnich wolontariuszy SR-KIK. Projekt realizowany przez Sekcję Rodzin;
5. Projekt „Akcja letnia 2013 – KIK-owskie obozy dla dzieci i młodzieży”. Dotacja ze środków
Wojewody Mazowieckiego. W ramach projektu odbyło się 6 obozów wędrownych na terenie
Polski, związanych ze sportami wodnymi. Projekt realizowany przez Sekcję Rodzin,
KŻ „Santa Marię” i Sekcję Wigierską;
6. Projekt „KIKowskie lato 2013”. Dotacja z Biura Edukacji m.st. Warszawy. W ramach projektu
odbyło się 14 obozów, z czego 6 obozów stacjonarnych, 2 obozy wędrowne w Polsce
oraz 6 obozów wędrownych za granicą. Projekt realizowany przez Sekcję Rodzin;
7. Projekt „Białoruś 2013 - RITA”. Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt
dotyczył realizacji IX dwutygodniowej sesji naukowej w Warszawie dla białoruskiego Liceum
Humanistycznego, wspartej cyklem spotkań związanych z demokracją. Projekt był również
dofinansowany ze środków m.st. Warszawy;
8. Projekt „Białoruś 2013 – NCK”. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury. W ramach projektu
podczas naukowej sesji letniej, białoruskie Liceum Humanistycznie mogło uczestniczyć
w weekendowej wycieczce edukacyjnej do Gniezna i Poznania. Częścią projektu był również
wyjazd polskiej grupy 16 osób do Mińska w listopadzie 2013;
9. Projekt „Koncert Muzyki Chóralnej – Jubileusz 20-lecia Parafii Wojskowej Bł. Jana Pawła II
w Wesołej”. Dotacja z Biura Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Projekt dotyczył koncertu muzyki
chóralnej dla lokalnego środowiska mieszkańców. Projekt realizowany przez sekcję
Chór Ars Cantata;
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10. Projekt „Koncert muzyki chóralnej pt. Pieśni i piosenki Niepodległej Polski”.
Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt dotyczył upamiętnienia Święta Niepodległości
poprzez prezentację tradycyjnych pieśni patriotycznych i piosenek z tamtego okresu.
Projekt realizowany przez sekcję Chór Ars Cantata;
11. Projekt „Tuwim in memoriam”. Dotacja z Biura Kultury m.st. Warszawy. W ramach projektu
został zrealizowany koncert monograficzny z okazji roku Juliana Tuwima. Projekt realizowany
przez sekcję Chór Ars Cantata;
12. Projekt „Pieśni i piosenki Niepodległej Polski”. Dotacja z Biura Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy. W ramach projektu został zrealizowany wspólny koncert Męskiego Zespołu
Wokalnego „Calvi Cantores” wraz z KIK-owskim chórem kameralnym Ars Cantata.
Projekt realizowany przez sekcję Chór Ars Cantata;
13. Projekt „Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej”. Dotacja z Biura Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy. Projekt dotyczył koncertu muzyki chóralnej wraz z komentarzem
dla mieszkańców dzielnicy. Projekt realizowany przez sekcję Chór Ars Cantata;
14. Projekt „Post-turysta.pl – inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość Polaków na temat
globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji zachowań turystycznych”.
Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach projektu powstała platforma internetowa
oraz zostały przeprowadzone szkolenia ze świadomej turystyki. Koordynatorami
i pomysłodawcami projektu byli Marysia Złonkiewicz i Paweł Cywiński;
15. Projekt „Wydawanie Magazynu Kontakt w 2013 r.”. Dotacja z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dotyczył działalności wydawniczej magazynu Kontakt w roku
2013. Projekt realizowany przez sekcję Kontakt;
16. Projekt „Towards Peace”. Dotacja ze środków unijnych z FRSE z Programu Grundtvig.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania międzynarodowe w gronie koordynatorów: w Danii oraz
w Irlandii;
17. Projekt "Akademia Trzeciego Wieku 2013-2016". Dotacja z Biura Pomocy i Projektów
Społecznych m.st. Warszawy. Projekt dotyczy aktywizacji osób starszych. Prowadzone są zajęcia
fotograficzne i komputerowe oraz cykle wykładowe z różnych dyscyplin naukowych;
18. Projekt „Wydawanie kwartalnika Kontakt w wersji papierowej i tygodnika Kontakt w wersji
elektronicznej w 2014 r.”. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt dotyczy działalności wydawniczej magazynu Kontakt w roku 2014. Projekt realizowany
przez sekcję Kontakt;
19. Projekt „Mam Pomysł 2014”. Dotacja z Biura Edukacji m.st. Warszawy. Projekt dotyczy
aktywizacji młodzieży licealnej i gimnazjalnej poprzez refinansowanie projektów młodzieżowych
realizowanych na terenie Warszawy;
20. Projekt „Świadkowie Epoki – Jan Kochanowski. Poezja i muzyka”. Dotacja z Biura Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy. Projekt dotyczy koncertu muzyki chóralnej przy wykorzystaniu poezji
Jana Kochanowskiego. Projekt realizowany jest przez sekcję Chór Ars Cantata;
21. Projekt "Cantemus! Wspólny koncert w kościele św. Jakuba". Dotacja z Biura Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy. Projekt dotyczy koncertu muzyki chóralnej wraz z komentarzem
dla mieszkańców dzielnicy. Projekt realizowany jest przez sekcję Chór Ars Cantata;
22. Projekt "Szkoła liderów dla Białorusi 2014". Dotacja z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, pozyskana z programu RITA - Przemiany w regionie, którego operatorem jest Fundacja
Edukacja dla Demokracji. Projekt ma na celu umożliwienie profesjonalnego szkolenia
umiejętności miękkich, zwłaszcza związanych z umiejętnością komunikacji, negocjacji i pracy
zespołowej młodzieży białoruskiej z Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska.
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VI.

UDZIAŁ KLUBU W ŻYCIU KOŚCIOŁA
1. 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.
2. W ramach XIII Dnia Papieskiego w Warszawie z inicjatywy Klubu odbyła się dyskusja panelowa
zatytułowana: „Rozmowa jako miejsce spotkania – o dialogu w Piśmie Świętym i nauczaniu Jana
Pawła II”.
3. Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (ORRK).
W kilku spotkaniach ORRK przedstawiciele warszawskiego Klubu reprezentowali nie tylko
macierzysty Klub, ale także Radę Porozumienia. Przedstawiciele Zarządu Klubu,
Krzysztof Ziołkowski i Stanisław Latek, są również członkami Rady Programowej i Zespołu
Koordynującego ORRK. Obecnie trwają przygotowania do IV Kongresu ORRK.
Krzysztof Ziołkowski został wybrany jednym z dwóch współprowadzących Kongres.
4. W styczniu 2014 r. w Laskach odbyły się Rekolekcje Ruchu ZNAK. Uczestnicy rekolekcji
przygotowali odpowiedzi na pytania do tzw. „Ankiety Papieża Franciszka”. Przedstawiciele Klubu
w osobach Pani Prezes i Sekretarza podczas spotkania w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej
przekazali opracowane odpowiedzi abp. Celestino Migliore z prośbą o przekazanie ich
do Watykanu.
5. W marcu 2014 r. Joanna Święcicka i Krzysztof Ziołkowski na zaproszenie Nuncjusza
Apostolskiego uczestniczyli w obchodach pierwszej rocznicy wyboru Papieża Franciszka na Stolicę
Piotrową.
6. Pod koniec kwietnia reprezentacja Klubu wraz z reprezentacją Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach (razem prawie 100 osób) uczestniczyła w pielgrzymce do Rzymu
na uroczystości kanonizacyjne papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

VII.

UDZIAŁ W PRACACH POROZUMIENIA KLUBÓW
1. Klub uczestniczył w pracach Rady Porozumienia Klubów. Stanisław Latek jest sekretarzem
Rady Porozumienia.
2. Przedstawiciele
Klubu
w
osobach
Pawła
Broszkowskiego,
Stanisława
Latka
i Krzysztofa Ziołkowskiego uczestniczyli w kilku spotkaniach przedstawicieli KIK-ów.
3. W marcu 2014 r. w Warszawie w klasztorze Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża odbyło się
spotkanie Rady Porozumienia.
4. W ramach działań w Porozumieniu Klub wziął udział w XXXIII pielgrzymce KIK-ów na Jasną
Górę.
5. Klub koordynował również obchody Dnia Papieskiego – 2013, organizowanego w Klubach
w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie.

VIII.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE DEMOKRATYZACJĘ BIAŁORUSI
W czasie ubiegłorocznej lipcowej sesji gościliśmy łącznie 72 uczniów oraz 11 nauczycieli
z Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kolasa z Mińska. Korzystali oni z gościnności
Zespołu Szkół im. Prof. Stefana Bryły, który użyczył im swoich sal lekcyjnych i pomocy naukowych,
a mieszkali jak zwykle w pobliskiej Bursie Szkolnej nr 4. Bardzo dziękujemy dyrektorom obydwu
placówek: Teresie Lesiak i Jakubowi Czarkowskiemu za coroczną współpracę i okazywaną
życzliwość.
Myślą przewodnią tegorocznego programu nauczania były wędrówki tropami bohaterów „Lalki”
Bolesława Prusa. Były spacery Krakowskim Przedmieściem, Bednarską, Mariensztatem, kościoły
Karmelitów i Wizytek, a zaraz po przyjeździe wszyscy udali się na całodzienny festyn organizowany
przy Państwowych Torach Wyścigów Konnych. Wprawdzie wyścigi już nie w tym miejscu,
co w czasach Wokulskiego, towarzystwo też „nieco” inne, ale - jak twierdzili licealiści - pomogło
im to zrozumieć atmosferę tamtej Warszawy. Jak co roku bardzo bogaty był program lekcji historycznych organizowanych przez warszawskie placówki muzealne. Dom Spotkań z Historią zorganizował
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spacer śladami warszawskiego Getta, udało się zwiedzić nowo powstające Muzeum Historii Żydów
Polskich, a także Muzeum Narodowe i Zamek Królewski. Spotkania z literaturą, sztuka i historią
zwieńczył dwudniowy program poświęcony Powstaniu Styczniowemu. Uczniowie i nauczyciele
wspólnie z kikowcami odwiedzili kwatery powstańcze na Powązkach i inne miejsca związane
z wydarzeniami lat 1863 – 1865.
Wizyta naszych przyjaciół to nie tylko wspomnienia z przeszłości. Odbyło się również wiele spotkań
z osobami, które dziś tworzą historię. Już pierwszego dnia odwiedził Białorusinów doradca Prezydenta
RP, Henryk Wujec. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych szkołę przyjęła wiceminister Katarzyna
Pełczyńska-Nałęcz, a w Pałacu Prezydenckim Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.
Odbyło się także spotkanie w Narodowym Banku Polskim, gdzie Dyrektor Centrum Pieniądza,
dr Stanisław Gorący oprowadził licealistów po powstającym Muzeum Pieniądza, a jego współpracownicy przestawili zasady funkcjonowania banku centralnego w gospodarce rynkowej. Dopełnieniem
spotkania z teraźniejszością były całodzienne warsztaty w Mokotowskim Bussines Parku w firmie
Aegis Media. Licealiści zapoznawali się z najnowszymi środkami przekazu i poznawali urządzenia,
które dopiero w przyszłości wejdą do powszechnego użytku.
Tradycyjnie weekend poświęcony był na kilkudniową wycieczkę po Polsce. Licealiści wraz z grupą
kikowców pojechali do Poznania i Gniezna, gdzie zwiedzali miejsca związane z początkami polskiej
państwowości oraz z wielkopolską walką o demokrację w Polsce. Zwieńczeniem tej wizyty było
spotkanie w Gnieźnie z ks. Prymasem Seniorem arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim. Wycieczka
była możliwa dzięki wsparciu, jakie uzyskaliśmy od Narodowego Centrum Kultury i osobistemu
zaangażowaniu Dyrektora NCK Krzysztofa Dudka oraz Kariny Poteralskiej – którym serdecznie
dziękujemy.
Podczas dwutygodniowego pobytu znalazł się również czas na rozrywkę. Nasi goście byli w Mokotowskim Domu Kultury na spektaklu Teatru Montownia „Szelmostwa Skapena” wg Moliera.
Uczniowie szkoły im. Stefana Bryły zorganizowali wieczorny piknik, udało się także odwiedzić jeden
z warszawskich aquaparków. Pobyt jak zwykle zakończył się wieczorem poezji i pieśni polskich
i białoruskich, który organizowany był przez naszych gości dla nas, jako gospodarzy, oraz dla
wszystkich grantodawców i sympatyków. Na pożegnalne spotkanie przybył wiceprezydent Warszawy
Włodzimierz Paszyński. Pomimo tak wielu atrakcji licealiści z nawiązką zrealizowali wszystkie
zajęcia szkolne, jakie mieli zaplanowane.
Tak bogaty w różnorodne wydarzenia projekt mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu finansowemu,
otrzymanemu od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Przemiany
w regionie – RITA”, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Szczególne
podziękowania składamy Ewie Sobiesiak, która koordynowała nasz projekt od strony grantodawcy.
Specjalne podziękowania należą się dla Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, szczególnie
dyrektorom Andrzejowi Makulskiemu i Mirosławowi Sielatyckiemu, a także dyrektor Jolancie
Gospodarczyk.
Ten program nie byłby zrealizowany, gdyby nie zaangażowanie całego zespołu białoruskiego.
Dziękujemy: Marysi Piotrowskiej, Magdzie Marzec, Krzysztofowi Sawickiemu, Julii Dzienisiewicz,
Alinie Wóycickiej, Agnieszce Luft, Krystynie Engelking, Ani i Marcinowi Andrzejewskim, Joannie
Pommersbach, Jackowi Bartmińskiemu, Maciejowi Domaradzkiemu, Irenie Bylickiej i Pawłowi
Sawickiemu.
Przekazujemy także podziękowania naszym „wysoko postawionym” koleżankom i kolegom
klubowym, którzy w tym roku wspomagali nasz projekt. Dziękujemy: Katarzynie PełczyńskiejNałęcz, Jackowi Michałowskiemu, Henrykowi Wujcowi i Tomaszowi Kiersnowskiemu.
Przede wszystkim jednak dziękujemy Markowi Kielanowskiemu, który, jak co roku był głównym
koordynatorem całego Projektu Białoruś.
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IX. LIBELLA SP. Z O.O. / KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O
Z uwagi na istotę i złożoność sprawy w tym sprawozdaniu przypominamy treść sprawozdania
za poprzedni okres sprawozdawczy 2012/2013 dodając kilka zdań aktualizacji dotyczących obecnego
okresu sprawozdawczego 2013/2014.
Tekst ze sprawozdania za 2012/2013 przyjęty przez Walne Zebranie w dniu 21 kwietnia 2013 r:
W 1957 roku Ojcowie Założyciele KIK-u i WIĘZI powołali do życia podmiot gospodarczy
(obecnie pod nazwą Libella Sp. z o.o.), którego celem było finansowanie bieżącej działalności WIĘZI
oraz – jak się szybko okazało – również Klubu. Na przestrzeni lat, za czasów PRL,
władze niejednokrotnie odbierały Libellę jej prawowitym właścicielom, przekazując pod zarząd
innych stowarzyszeń katolickich (t.j. Polski Związek Katolicko Społeczny (PZKS) czy
Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie) uznawanych przez ówczesne władze. Po przełomie 1989
roku Libella wkroczyła w nową rzeczywistość III RP w następującym składzie właścicielskim:
KIK Warszawa (29% udziałów), PZKS (29% udziałów), Towarzystwo WIĘŹ (28% udziałów), KIK
Poznań i KIK Lublin (po 7% udziałów). Lata dziewięćdziesiąte XX w. to dla Libelli, a więc i dla jej
Właścicieli, czas finansowej prosperity. Oferta produktowa Libelli z tego okresu była bardzo szeroka:
od produkcji pierwszych w Polsce czajników elektrycznych, produkcję artykułów chemii spożywczej
i gospodarczej, po szafy przesuwne i podzespoły dla FSO. Z pełną historią Libelli od jej założenia
w 1957 r. aż po 1997 rok można poznać się dzięki lekturze książki „Libella 1957-1997: historia
i współczesność” autorstwa Pawła Kądzieli.
W latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych dywidenda przekazywana z Libelli
na działania Klubu sięgała 60-80% rocznego budżetu KIK. Dodatkowo z funduszy Libelli wspierana
była działalność Klubów należących do Porozumienia Klubów jak i samego Porozumienia.
Od początku lat dwutysięcznych, w wyniku coraz silniejszej konkurencji, zdecydowanie spadła
rentowność spółki, a w jej wyniku wysokość wypłacanej dywidendy, aż do zaniechania jakichkolwiek
wypłat. Ponadto analiza aktywów Libelli wskazywała na spadek jej wartości oraz znaczny wzrost
ryzyka dla właścicieli spółki. Ponieważ diagnoza sytuacji wskazywała na strukturalny problem,
niemożliwy do rozwiązania bez zaangażowania znacznych środków, w 2007 roku Wspólnicy
uzgodnili chęć sprzedaży Spółki. Zarząd Klubu podjął stosowną decyzję w drodze uchwały.
W następnych latach trwały rozmowy z różnymi inwestorami zainteresowanymi przejęciem spółki,
niestety rozmowy te nie dały oczekiwanego rezultatu. W wyniku tej sytuacji oraz przeprowadzonych
licznych negocjacji w gronie wspólników, w dniu 15 listopada 2012 r., Wspólnicy Spółki Libella
Sp. z o.o. podpisali notarialnie poświadczoną Umowę Podziału między Wspólnikami. Na mocy tej
Umowy PZKS stał się wiodącym wspólnikiem w Libella Sp. z o.o. do której majątku należy część
produkcyjna, a KIK Warszawa i Towarzystwo WIĘŹ wiodącymi wspólnikami w nowo zawiązanej
spółce Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o., której majątkiem stała się część nieruchomościowa
w skład której wchodzi przede wszystkim nieruchomość położona w Warszawie przy
ul. Krakowiaków 80/98, zabudowana budynkiem biurowym oraz halami magazynowo-produkcyjnymi.
1 marca 2013 r. Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził podział Libelli, czym przypieczętował zawartą
wcześniej Umowę Podziału. Od tego momentu rozpoczęły się prace nad odbudową finansowej
stabilności Klubu, w oparciu o posiadane przez nową Spółkę nieruchomości. Prace te potrwają
z pewnością do końca 2013 r.
Na przestrzeni ostatnich 6 lat w sposób bezpośredni w sprawy podziału Libelli ze strony
KIK Warszawa zaangażowani byli: Piotr M. A. Cywiński, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski,
Piotr Wielowieyski, Marek Dietl i Jakub Kiersnowski. Po stronie WIĘZI byli to przede wszystkim
Zbigniew Nosowski i Paweł Kądziela.
Aktualizacja – rok sprawozdawczy 2013/2014:
Spółka Krakowiaków Nieruchomości w roku sprawozdawczym 2013/14, a więc w pierwszym roku
działalności zwiększyła swoja dochodowość, a co za tym idzie Spółka mogła wypłacić Wspólnikom
(KIK Warszawa, WIĘŹ, KIK Poznań, KIK Lublin) pierwsze „zauważalne” w budżetach stowarzyszeń
pieniądze. Na obecną chwilę są to pożyczki, docelowo wypłaty będą dokonywane w formie
dywidendy.
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Zgodnie z Umową Podziału z 11 listopada 2012 r., 1 lipca 2013 r. PZKS miał dokonać przelewu
na konta KIK Warszawa, WIĘŹ, KIK Poznań, KIK Lublin pierwszej raty ceny, którą zobowiązał się
zapłacić w zamian za przejęcie wszystkich udziałów w firmie Libella Sp. z o.o. Następne raty miały
być wypłacane, co kwartał przez okres 25 lat. W związku z niedokonaniem przez PZKS zapłaty
pierwszej raty (ani żadnej następnej) cała wartość ceny (łącznie 3,5 mln zł) stała się wymagalna.
W roku sprawozdawczym przedstawiciele KIK Warszawa oraz pozostałych wspólników (wierzycieli)
czynili starania w celu wyegzekwowania tych należności. Czyniąc te starania Wspólnicy mieli
na uwadze ówczesną trudną sytuację finansową Spółki Libella oraz inne kwestie natury formalnoprawnej, które stanowiły przeszkodę przed podjęciem bardziej stanowczych działań.
W kwietniu 2014 r. sytuacja spółki Libella znacznie się poprawiła (Libella sprzedała część swojego
majątku), co pozwoliło Spółce na spłatę wielomiesięcznych i przeterminowanych zobowiązań – m.in.
spłatę zobowiązania/darowizny względem Wspólników KIK Warszawa, WIĘŹ, KIK Poznań
i KIK Lublin, wynikających z Umowy Podziału.
Obecnie trwają rozmowy między PZKS a pozostałymi Wspólnikami dot. sposobu i czasu spłaty
zobowiązania PZKS, wynikającego z Umowy Podziału, względem Wspólników.

X.

PRACA W SEKCJACH KLUBU
W roku sprawozdawczym w Klubie prowadziło swoją działalność 17 sekcji.
1. Sekcja Rodzin
Sekcja zrzesza około 1400 osób z 380 rodzin (w tym 290 rodzin ma dzieci w aktywnych grupach).
W grupach Sekcji jest około 420 dzieci. Obecnie działa 16 grup: 5 grup młodszych (9- 12 lat), 11 grup
starszych (13 – 17 lat).
W roku sprawozdawczym powstały 3 nowe grupy. Kadra liczy 75 wychowawców i pomocników.
Zespołami opiekują się koordynatorzy, którymi w obecnej chwili są członkowie Zarządu Sekcji.
Zarząd składa się z 9 osób — w tym przedstawiciela Rady Sekcji i wychowawców. Rada Sekcji
Rodzin składa się z 18 osób. W Sekcji działa również trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
Wychowanie, działalność grup
Młodzież i wychowawcy SR regularnie biorą udział w rekolekcjach. Na wiosnę 2013 roku,
po całorocznym kursie przygotowawczym, sakrament bierzmowania przyjęło 46 osób. Cieszy,
że regularne kursy przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania na stałe wpisały się
w tradycję Sekcji. Od lutego 2014 spotkania religijno-plastyczne dla najmłodszych, jeszcze przed
komunijnych dzieci, w kościele św. Marcina zaczęła prowadzić Dorota Cichocka.
Wsparcie dla kadr stanowią w Sekcji koordynatorzy (członkowie Zarządu), którzy m.in. regularnie
spotykają się z kadrami, omawiają z nimi sytuację w grupach, wspierają przy rozwiązywaniu
pojawiających się problemów, zapoznają się z planami obozowymi i semestralnymi.
Chcąc wesprzeć wychowawców w trudnej pracy z dziećmi, w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, a także w trudnych nieraz kontaktach z rodzicami, Sekcja zapewnia kadrom kontakt
z psychologami i specjalistami od budowy zespołu.
Co dwa lata odbywa się obóz dla wychowawców w Wąpiersku - w roku 2013 wzięło w nim udział
20 osób. Drugi już raz odbył się on według opracowanej na nowo formuły, przygotowanej przez
zespół pod kierunkiem Rafała Milewskiego i Kasi Zakroczymskiej. W tym roku po raz pierwszy
uzyskaliśmy na ten cel dotację z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, co wymagało
spełnienia wielu wymogów formalnych. Co roku w Wąpiersku organizowane są też wspólnie
z Przymierzem Rodzin obozy dla pomocników wychowawców – w roku 2013 wzięły w nim udział
23 osoby z grup KIK-owskich (na 33 uczestników). Młodzież sekcyjna regularnie zdobywa też
uprawnienia państwowe: wychowawców i kierowników kolonii, kurs pierwszej pomocy, które są
jednymi z formalnych wymogów niezbędnych do zgłoszenia obozów do kuratorium.
Staramy się przygotowywać dla grup zebrania związane z historią Polski i samego KIK-u. Podobnie
jak w roku 2012, przed św. Zmarłych część grup wzięła udział w akcji upamiętniania zasłużonych
członków KIK, najpierw zapoznając się z życiorysami tych osób, a potem odwiedzając ich groby
i kładąc na nich szarfy od Klubu.
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Na wiosnę zostały zorganizowane wyjazdy integracyjne do Berlina – jeden dla grup gimnazjalnych,
drugi dla licealnych. Udała się nie tylko część integracyjna, ale również zwiedzanie i spotkania
z mieszkańcami Berlina.
Obozy
W okresie sprawozdawczym dzieci i młodzież systematycznie uczestniczyły w spotkaniach w ciągu
roku szkolnego. Latem 2013 roku odbyło się 17 obozów: 5 stacjonarnych, 5 spływów kajakowych
(w tym 1 na Litwie), 1 rejs żeglarski i 6 wędrownych (w tym: w Gruzji, Macedonii, na Ukrainie
i w Rumunii).
Powtarzającą się każdej niemal zimy trudnością są rozbieżne terminy ferii wychowawców
(w większości studentów) i uczestników obozów. Z tego powodu coraz częściej obozy zimowe
organizowane są na przełomie grudnia i stycznia, a nie w terminie ferii szkolnych, w związku z tym
w zimie 2013/2014 na 14 obozów 10 odbyło się w przerwie świątecznej, a tylko 4 w czasie ferii
lutowych. Pięć obozów odbyło się na Słowacji.
Większość obozów letnich i część zimowych było wizytowanych przez członków zarządu,
koordynatorów lub rodziców doświadczonych w pracy Sekcji. W miarę możności staramy się,
aby obozy były odwiedzane również przez księży.
Finanse Sekcji
Zdecydowana większość funduszy Sekcji pochodzi z darowizn rodziców (zwyczajowo nazywanych
„składkami”) oraz celowych darowizn (1% podatku dochodowego – nota bene w roku 2013
zanotowaliśmy 50 % spadek wpływów z tego tytułu; składka na zakup nowych namiotów, zbiórki
okolicznościowe do „puszek”).
Od kilku lat SR regularnie bierze udział w konkursach ogłaszanych przez m.st. Warszawę oraz
Wojewodę Mazowieckiego, i otrzymuje dotacje dofinansowujące organizację obozów.
W 2013 r. z Biura Edukacji m. st. Warszawy otrzymaliśmy 63000 zł, z CKS 5000 zł, a z dotacji
Wojewody Mazowieckiego 44100 zł.
Ponadto Sekcja po raz pierwszy współprowadziła projekt regrantingowy dotyczący aktywizacji
młodzieży „Mam pomysł”, na który dostaliśmy (i rozdysponowaliśmy młodzieży na ich podprojekty)
kwotę 10000 zł. W 2014 projekt jest kontynuowany.
Sytuacja finansowa Sekcji pozwala na finansowanie naszych podstawowych potrzeb.
Dzięki dofinansowaniu letniej akcji obozowej w ramach projektów, a także wewnętrznym
dofinansowaniom w grupach, Sekcja odchodzi od znaczących dofinansowań tych obozów (co przez
lata było bardzo istotną pozycją w budżecie). Natomiast obozy zimowe wciąż wymagają finansowego
wsparcia Sekcji. Stale też musimy inwestować w szkolenia dla kadr (zarówno te wymagane przez
państwo, jak i szkolenia organizowane przez nas).
Bardzo zauważalne jest wciąż zwiększające się obciążenie pracą Sekretariatu oraz księgowości wobec
rozlicznych zadań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem celowych dotacji.
Działania na rzecz rodziców
Co roku organizujemy dni skupienia w Laskach w okresie Wielkiego Postu i Adwentu, prowadzone
przez naszego duszpasterza ks. Andrzeja Gałkę, a ostatnio także przez ks. Grzegorza Michalczyka.
Z przyjemnością obserwujemy, że przyjeżdża na nie duża grupa rodziców (ok. 50 - 70 osób).
Zgodnie ze zwyczajem Sekcji, w czasie skupienia Wielkopostnego rodzice przyjmują Krzyże SR.
Msze św. sekcyjne odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca. Niestety zakończony został cykl spotkań
świętomarcińskich im. Jerzego Wociala. Mimo dużego zaangażowania prowadzącej cykl Ireny
Bylickiej i ciekawych prelegentów, wiele osób usprawiedliwiało swój brak udziału w spotkaniach
niechęcią do tego typu spotkań w niedzielę.
Co roku, dzięki pomocy rodziców, udaje się przeprowadzić przegląd sprzętu w magazynie i naprawę
uszkodzonych namiotów. W roku 2013 po raz kolejny przeprowadzono dodatkową zbiórkę na zakup
nowego sprzętu (głównie namiotów), gdyż obecnie używane są bardzo wyeksploatowane. W tym roku
10 używanych namiotów przekazaliśmy na Majdan w Kijowie.
Co roku organizujemy giełdę sprzętu narciarskiego, z której dochód służy dofinansowaniu obozów.
Źródłem dofinansowania naszych obozów jest też coroczna zbiórka do puszek prowadzona przez
naszą Sekcję po Opłatkowej Mszy św.
Sekcja Rodzin organizuje opłatek ogólnoklubowy, który w tym roku po raz pierwszy – na zaproszenie
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kardynała Kazimierza Nycza – odbył się w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej.
Świętem Sekcji i całego KIK-u jest coroczne spotkanie na czerwcowym PIK-KIK-NIKu,
organizowane przez naszych wychowawców.
Rada Sekcji Rodzin
W skład Rady Sekcji Rodzin wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej działającej grupy SR
oraz inne osoby, aktywnie zaangażowane w sprawy Sekcji (na zasadzie dokooptowania).
Oprócz zadań podstawowych, wynikających z dokumentów SR (komunikacja Grupa – Rada SR –
Zarząd, wspieranie kadr, aktywizowanie rodziców grupowych, opiniowanie dokumentów SR,
rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Zarząd SR), Rada aktywnie uczestniczyła w rozmowach
wprowadzających z rodzicami nowopowstałych grup. Indywidualne rozmowy z rodzicami
dołączającymi do grup stanowią istotny element rekrutacji nowych członków Sekcji.
Inna działalność Sekcji
Bardzo ważnym działaniem Sekcji jest projekt Białoruś (od stycznia 2014 r. przejęty przez nowo
zawiązaną Sekcję Wschodnioeuropejską), prowadzony z niezwykłym zaangażowaniem przez Marka
Kielanowskiego od 2005 roku. Organizuje on letnią, kilkutygodniową sesję naukową dla całej
społeczności Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska. Elementem współpracy z Liceum
są wyjazdy grupy członków Sekcji i osób z innych sekcji Klubu na Białoruś, a także zaangażowanie
naszej młodzieży w szkolenie liderów dla Białorusi. Od tego roku projekt przejmie nowopowstała
Sekcja Wschodnioeuropejska.
Przed Świętami Bożego Narodzenia, podobnie jak w latach ubiegłych, Sekcja aktywnie włączyła się
w akcję charytatywną paczki świąteczne dla niewidomych związanych z duszpasterstwem kościoła
św. Marcina, a w czasie Klubowego opłatka młodzież zorganizowała zbiórkę czapek, szalików
i rękawiczek dla bezdomnych.
Przewodniczącym Sekcji jest Paweł Sawicki, a członkami Zarządu: Marcin Bielecki, Aleksandra
Brochocka, Marek Dąbrowski, Marek Kielanowski, Tadek Kochman, Ewa Teleżyńska, Teresa
Teleżyńska i Katarzyna Zakroczymska.
2. Drum Bun - Sekcja młodzieżowa
Walne Zebranie Sekcji Drum Bun odbyło się 16 grudnia 2013 roku. Wybrany został nowy Robur
w składzie: Alicja Chibowska, Marta Luft, Jan Murawski, Jan Szypulski.
Nowy Robur zdecydował się wprowadzić istotną zmianę w sposobie funkcjonowania Sekcji.
Odtąd zadania w Drum Bunie powierzane są trzem zespołom zajmującym się odpowiednio:
- sprawami związanymi z formacją religijną (zespół WIARA, kierowany przez Alicję Chibowską),
- sprawami związanymi z kontaktami zagranicznymi Sekcji oraz współpracą z innymi organizacjami
(zespół MSZ, kierowany przez Jana Szypulskiego),
- pozostałymi sprawami (zespół KOORDYNACJA, kierowany przez Martę Luft).
Opisane poniżej aktywności uwzględniają pracę obu Roburów zarządzających w okresie
od poprzedniego Walnego Zebrania KIK do chwili obecnej.
Przeprowadzone aktywności
Drum Bun zorganizował i przeprowadził wiele spotkań o charakterze kulturalnym, towarzyskim,
społecznym, formacyjnym i sportowym. Stale powiększa się oferta Sekcji dla młodzieży.
Istotnie zwiększyła się również liczba osób biorących udział w spotkaniach. Dużym wsparciem
dla Robura jest stałe zaangażowanie rosnącej liczby osób w sprawy Sekcji. Wśród przeprowadzonych
spotkań i innych form działania można wyróżnić:
Spotkania formacyjne
- Sekcyjne rekolekcje adwentowe w dniach 20 – 22 grudnia poprowadził ksiądz Sławomir
Szczepaniak,
- spotkania formacyjne przeprowadzone z udziałem księży Sławomira Szczepaniaka
i Grzegorza Michalczyka (4 spotkania),
- adoracje Najświętszego Sakramentu w kościele św. Marcina w każdą drugą i czwartą niedzielę
miesiąca (z inicjatywy Jacka Przeciszewskiego),
- pięć sekcyjnych Mszy Świętych.
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Inne spotkania
- Spotkania sportowe na Polach Mokotowskich dla sympatyków gry we frisbee (5 spotkań),
- spotkania dla fanów gier planszowych (3 spotkania),
- spotkania filmowe połączone z dyskusją na temat filmu (3 spotkania),
- spotkania brydżowe (2 spotkania),
- wspólne wyjścia na wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie (2 spotkania),
- warsztaty z szycia spódnic (1 spotkanie),
- warsztaty grupy Hogbun dla iluzjonistów (5 spotkań),
- warsztaty świadomej turystyki (1 spotkanie zainicjowane i przeprowadzone przez
Pawła Cywińskiego).
Wyjazdy
- wyjazd majowy (1-4 maja) w Góry Bardzkie i Sowie (Sudety)
Sprawy zagraniczne
Przedstawiciele Drum Buna oraz Sekcji Studenckiej KIK-u w Poznaniu przygotowywali się
do wyjazdu na międzynarodową konferencję JECI-MIEC pod tytułem Young Christians and Sexuality
in the 21st Century’s Europe – The Choice of our lifestyle organizowaną na Ukrainie. Niestety
w związku z sytuacją na Ukrainie spotkanie zostało odwołane. DrumBun podjął się jego organizacji
w Polsce.
Łącznie w ramach działalności Sekcji Drum Bun zorganizowano i przeprowadzono 33 spotkania
od ostatniego Walnego Zebrania KIK (nie licząc adoracji).
Planowane działania
Z aktywności będących w fazie realizacji warto wymienić:
- Warsztaty pantomimiczne zorganizowane w ramach projektu Mam pomysł!,
- letni wyjazd na spływ kajakowy rzeką Gaują na Łotwie,
- organizację konferencji JECI-MIEC pod tytułem Young Christians and Sexuality in the 21st
Century’s Europe – The Choice of our lifestyle dla około 40 osób z europejskich organizacji
zrzeszonych w JECI-MIEC. Konferencja odbędzie się najprawdopodobniej w Laskach, w październiku
tego roku.
3. Klub Żeglarski „Santa Maria”
Sezon żeglarski 2013 był kontynuacją dwuletniej kadencji Zarządu, wybranego w listopadzie 2011
na Walnym Zebraniu Członków KŻ Santa Maria, w składzie: Komandor Adam Skaczkowski oraz
Filip Kalwarczyk, Michał Borkowski i Magdalena Andrzejewska.
W kwietniu 2013 roku członkowie sekcji wraz z ojcami dzieci ze szkółek figielkowych Pierwsze halsy
wyciągnęli łodzie z hangarów i przygotowali ośrodek do remontów. W weekend 27-28 kwietnia
ruszyły prace bosmańskie, a wraz z nimi możliwość odpracowania godzin, uprawniających do zniżki
za rejsy. Prace trwały do ostatniego tygodnia czerwca. W tym czasie wszystkie Omegi przeszły
renowację kokpitów. Rejsy otrzymały jachty w bardzo dobrym stanie, dzięki wytężonej pracy
bosmanów. Udało się też poprawić stan Optymistów. Dzięki uprzejmości „RS Auto Skaczkowski”
przeprowadzony został remont Konserwy (motorówki), a jeden ze starych wózków został
przystosowany do jej transportu. Ponadto udało się ponownie „rzucić” na wodę Starą (drewniana
Omega), która poprzednio pływała w 2006 roku.
W dalszym ciągu toczyły się prace nad stanem ośrodka w Wolicy. Udało się pozbyć jednej latryny,
a drugą przenieść w sam róg terenu ośrodka. Ogrodzenie śmietnika płotkami ogrodowymi pozwoliło
odseparować ten obszar od reszty działki. Ponadto została oddana, w ręce byłej pani bosman, łódź
balastowa Vega, którą Klub otrzymał w 2007 roku i nigdy nie zwodował. W domku pojawiły się:
nowe łóżko, dwa małe stoliki, szafki dla bosmanów. Ośrodek czysty i przygotowany na zimę,
zamknięty został 8 listopada 2013 r.
Ruszyła nowa strona sekcji, przygotowana przez Adama Skaczkowskiego. Dostępne są na niej
dokumenty Klubowe (Statut, Regulamin ośrodka, zarządzenia, sprawozdania z działalności
Zarządu, Cennik, czy Regulamin płatności), zdjęcia z weekendów w Wolicy, obozów i innych
eventów. Na stronie można znaleźć opis floty, jaką dysponuje KŻ Santa Maria. Jednak przede
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wszystkim służy ona do obsługi szkółek, rejsów (opisy, relacje i zapisy) oraz zapisów
na odpracowanie godzin.
9 czerwca 2013 r. wystartował sezon żeglarski. Odbyła się Msza święta, którą odprawił ksiądz
Sławomir Szczepaniak, a później wspólne grillowanie.
Klub otrzymał dofinansowanie rejsów od Marszałka Województwa Mazowieckiego, co pozwoliło
na zakup nowych kapoków i olinowania ruchomego, ale przede wszystkim zakup sześciu nowych
kompletów żagli do Omeg oraz obniżenie kosztów obozów.
W 2013 roku Klub zorganizował cztery obozy: dwa turnusy szkółki Pierwsze halsy (dla dzieci
w wieku 8-12 lat) oraz dwa turnusy rejsów mazurskich (uczestnicy odpowiednio w wieku 12-14 i 1416 lat). Wszystkie wyjazdy cieszyły się dużą popularnością – wzięło w nich udział ponad 100 dzieci.
Uczestnicy szkółek Pierwsze halsy zdobyli elementarną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie
budowy jachtu, manewrowania, pierwszej pomocy i prac bosmańskich, a także poznali niektóre
zwyczaje żeglarskie. W czasie obozów poprzez zabawę realizowane były także program
wychowawczy i religijny. Pierwszy turnus zakończył się regatami żeglarskimi, które obserwowali
rodzice; drugi (ze względu na złą pogodę) zorganizował slajdowisko ze zdjęciami z wyjazdu.
Ostatni weekend czerwca upłynął pod sztandarem podjazdu lawetami Omeg na Mazury. Pierwszy rejs
na klubowych łódkach zorganizowała grupa Sekcji Rodzin – Avellani. W drugiej połowie lipca jachty
wróciły pod banderę Klubu. Odbyły się dwa rejsy, w których wzięło udział sześćdziesięcioro dzieci.
Pływali na siedmiu własnych łódkach (Stara, Papa Smurf, Cichy wicher, Ruda, Biała, Piękność dnia,
Nova). Drugi z rejsów zakończył się spływem Pisą i Narwią do Wolicy.
Od połowy sierpnia możliwy był czarter łodzi nad Zalewem Zegrzyńskim. Z tej propozycji Klubu
skorzystało kilka osób. Szczególne zainteresowanie wykazali Rodzice i dzieci szkółek Pierwsze halsy.
W październiku ofertą Santa Marii zainteresowały się także grupy Sekcji Rodzin – Milezjanie
i Pelegryni – które zorganizowały w Wolicy swoje biwaki. Podobnie w maju grupa Avellanów
poprzedziła swój rejs pracą na rzecz ośrodka.
Na jesieni 2013 r. Walne Zebranie KŻ „Santa Maria” wybrało nowy Zarząd w składzie: Marek Rey
(komandor), Michał Borkowski, Filip Kalwarczyk.
W kwietniu 2014 r. Klub rozpoczął kolejny sezon, mając 125 członków, w tym dziesięciu czynnych.
4. Starszy Ekumenista
Rolę tę pełni w Klubie Jan Turnau, który tak zrelacjonował rok swojej pracy:
„Sprawozdanie (naj)starszego ekumenisty:
Główne moje działanie w Roku Pańskim 2013 medialne jak zawsze było. Gdzie się dało,
ideę ekumeniczną uparcie lansowałem (w felietonie "Notatnik starszego ekumenisty"
w "Buncie Młodych Duchem", w moim blogu przy "GW", w samej "GW", w "Metrze", w radiowej
Dwójce...). Na spotkania "w tym temacie" rozmaite uczęszczałem, czasem w organizacji ich trochę
pomagając. I tak jakoś szło.”
5. Sekcja Nauczycielska
Do sekcji należy 15 członków. W ramach członkostwa KIK-u w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Intelektualistów Katolickich (Pax Romana), Sekcja uczestniczy 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.
W lipcu 2013 roku Małgorzata Wojciechowska wzięła udział w dorocznym letnim zjeździe
stowarzyszenia nauczycieli (SIESC) w St. Poelten pod Wiedniem. Tematem zjazdu była edukacja
małych dzieci (w wieku 3-6 lat).
W ciągu ostatniego roku członkowie Sekcji Nauczycielskiej opublikowali na łamach ukazującego się
dwa razy do roku biuletynu SIESC-u (SIESC-Actuel) teksty dotyczące działalności KIK-u, problemów
polskiego szkolnictwa i wydarzeń w polskim Kościele katolickim. Ponadto poproszono nas
o napisanie tekstu dotyczącego polskiej oświaty (a wcześniej sytuacji politycznej w Polsce – ten tekst
już się ukazał) do biuletynu ogólnowłoskiej organizacji nauczycieli katolickich (UCIIM).
Przewodniczącą Sekcji jest Małgorzata Wojciechowska.
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6. Sekcja Wigierska
Wiosną 2013 roku, przed obozem, odbył się cykl spotkań Grupy Młodszej. Były to spotkania, podczas
których włączaliśmy nowe dzieci zostały włączone do Sekcji. W pracach nad tymi spotkaniami
uczestniczyła również tzw. półkadra Sekcji.
W dniach 29 czerwca – 19 lipca odbył się obóz nad Wigrami. Udział wzięło w sumie 61 uczestników
w wieku od 7 do 18 lat, którzy uczestniczyli w wielu pieszych wycieczkach po Suwalszczyźnie.
Odbyły się także trzy spływy kajakowe rzekami: Rospudą, Biebrzą oraz na Litwie Białą Hańczą.
Po obozie odbył się również cykl spotkań dla Grupy Młodszej, w czasie których
m.in. przygotowywano przedstawienie świąteczne. Zostało one wykonane przed rodzicami.
Przewodniczącym Sekcji jest Witold Kunicki-Goldfinger
7. Sekcja Esperanto
W okresie sprawozdawczym odbyło się 30 spotkań klubowych przy frekwencji od 4 do 6 osób.
Podczas spotkań omawiano aktualne wydarzenia w katolickim Ruchu Esperanckim. Dokonywano
przeglądu prasy esperanckiej, prezentowano literaturę piękną oryginalną i tłumaczoną na esperanto
przez pisarzy polskich i zagranicznych. Obchodzono uroczyście rocznice związane z Ludwikiem
Zamenhoffem i innymi działaczami Ruchu Esperanckiego.
W marcu członkowie Sekcji zorganizowali tradycyjne Wielkanocne „Jajeczko” klubowe. Brali
również udział w rekolekcjach dla członków KIK-u w kościele przy ulicy Piwnej. W kwietniu uczcili
rocznicę śmierci Ludwika Zamenhoffa przez złożenie wiązanki kwiatów na jego grobie na cmentarzu
żydowskim.
W maju odwiedzili Dom Lekarza Seniora, aby dla mieszkańców tego Domu odprawić esperanckie
nabożeństwo majowe w miejscowej kaplicy, a potem zorganizowali spotkanie towarzyskie z osobami
zainteresowanymi ruchem esperanckim.
W lipcu 2013 r. uczestniczyli w 66. Międzynarodowym Kongresie Esperantystów Katolików
w Kalwarii Zebrzydowskiej, którego tematem obrad była „Nowa Ewangelizacja” – historia
i współczesne problemy.
We wrześniu 2013 r. członkowie Sekcji wzięli udział w pielgrzymce do Włoch śladami Jana Pawła II
i św. Ojca Pio. W październiku pojechali do Częstochowy na 37. Ogólnopolskie Rekolekcje
Esperantystów Katolików.
W listopadzie 2013 r. dla uczczenia pamięci Juliana Tuwima – esperantysty, w roku jemu
poświęconym, odwiedzili Muzeum Literatury, aby wziąć udział w spektaklu słowno-muzycznym
opartym na tekstach tego pisarza. W związku z jubileuszem 40-lecia Sekcji jej członkowie opracowali
wraz z zespołem Mozillo monografię Sekcji Esperanto KIK, która, powinna zostać niebawem
opublikowana. Równocześnie trwają prace nad skatalogowaniem zasobów Esperanckiej Biblioteki.
Przewodniczącym sekcji jest Bohdan Wasilewski.
8. Sekcja Ewangelijna
Sekcja spotyka się raz w miesiącu. W zamierzeniu miała być sekcją wyłącznie ewangelijną –
rozważającą Słowo z Pisma Świętego. Okazało się, że istnieje pilna potrzeba głębszego wyjaśniania
prawd z zakresu wiary i działalności Kościoła. Od kilku miesięcy Sekcja, po swoim spotkaniu, dołącza
do grupy Areopag - prowadzonej przez Ojca Marka Pieńkowskiego, gdzie zapoznajemy się z tekstami
dokumentów Kościoła. Prace Sekcji koordynuje Alina Wóycicka.
9. Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie
Działalność stała – kontynuacja: Prenumerata Ech Polesia, Nowej Europy Wschodniej,
Buntu Młodych Duchem. Kontakty: z Effathą - grupą Sióstr od Aniołów, pracujących na wschodzie;
z KIK-iem w Mohylewie; Aleksandrem Siemionowem z Lidy; Dominiką Dubininą z Moskwy;
Teresą Soból z (zabranego przez władze Białoruskie Domu Polskiego) w Iwieńcu;
księdzem Kazimierzem Tomasikiem z Kerczu na Krymie; Haliną Romańczuk z Równego;
Iryną Zwaryką i Nadzieżdą Usową z Mińska; Związkiem Polaków z Nowogródka. Sekcja przekazuje
im okazjonalnie lekarstwa i książki religijne.
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Zbiórka pieniędzy, którą Sekcja przeprowadziła dzięki uprzejmości ks. Andrzeja Gałki na wiosnę
w kościele św. Marcina dała tym razem 1800 zł. Pieniądze te przekazane zostały: KIK-owi
w Krapkowicach pod Opolem na kolonie dla dzieci polskich z Wołynia; na pobyt młodzieży
z Mohylewa w lipcu.
Liceum im. Jakuba Kołasa – od trzech lat do młodzieży przyjeżdżającej do Polski dzięki energii
Marka Kielanowskiego dołącza ok 10-osobowa grupa związana z KIK-iem mohylewskim.
A więc i Sekcja włącza się w opiekę nad nimi i, siłą rzeczy w organizację pobytu całego Liceum.
W tym roku udało się zorganizować dla wszystkich (100 osób) przedstawienie "Szelmostw Skapena"
w wykonaniu Teatru Montownia i zajęcia związane z rocznicą Powstania Styczniowego, pomóc w ich
pobycie w Poznaniu.
Doroczna wycieczko-pielgrzymka do Nowogródka prowadzona przez Czesławę Piotrowską
odwiedziła w tym roku również Pińsk i Nowogródek, spotykając się tam ze znajomymi
ze Związku Polaków.
W 2013 roku Sekcja zorganizowała ogólno-KIKowskie spotkanie "Powstanie Styczniowe widziane
oczami Polaków, Litwinów i Białorusinów" w 150 rocznicę; i współorganizowała sesję z okazji
rocznicy Rzezi Wołyńskiej.
W 2014 roku rozpoczął się cykl spotkań z mniejszościami narodowymi i etnicznymi pod hasłem
"Polska, nasz wspólny dom". Spotkania maja na celu spotkanie się z ludźmi mieszkającymi
tu "od zawsze", jak i z imigrantami szukającymi w Polsce pracy i wolności. W 2013 roku dołączyła
do Sekcji pani Jadwiga Dudkiewicz-Wilczyńska. Przewodniczącą Sekcji jest Krystyna Engelking.
10. Sekcja Emaus
Sekcja Emaus w podanym okresie sprawozdawczym pracowała według postanowień regulaminu oraz
szczegółowych bieżących ustaleń.
Działalność formacyjna członków Sekcji Emaus
Osiem spotkań (we czwartek po drugiej niedzieli miesiąca) prowadzonych przez o. Zygmunta Perza SJ
w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej, po uprzednim uczestnictwie
we Mszy Świętej. Ich tematyką były: Osoba Jezusa na podstawie pism Jana Pawła II, Św. Leona
Wielkiego papieża i Benedykt XVI; rozważania o wierze, jako odpowiedzi na objawienie Boże
na podstawie listu na rozpoczęcie trzeciego tysiąclecia Jana Pawła II; rozważania o wierze na bazie
Konstytucji dogmatycznej o kościele, przygotowanej przez Sobór Watykański II; tekst Konferencji
Episkopatu Polski o wyzwaniach bioetycznych naszych czasów; od października podstawą rozważań
jest encyklika Lumen fidei przygotowana przez dwóch papieży: Benedykta XVI i Franciszka.
Dzień Skupienia (u ss. Urszulanek na ul. Wiślanej): 8 czerwca 2013. Program objął Mszę Św.
oraz dwie nauki rekolekcyjne prowadzone przez o. Zygmunta Perza SJ, a także modlitwy i rozważania
przygotowane przez członków Sekcji. Podczas pierwszej konferencji rozmawialiśmy o trzeciej
tajemnicy fatimskiej, a w drugiej konferencji – o objawieniach publicznych i prywatnych.
W spotkaniach formacyjnych i dniach skupienia uczestniczą członkowie Sekcji Emaus oraz grupa
formacyjna z parafii oo. Jezuitów. W sumie jest to zwykle ok. 8-12 osób.
W dniu święta patronalnego Sekcji (środa po Niedzieli Wielkanocnej) odbyła się Msza św. w kościele
św. Marcina z udziałem członków Sekcji, którzy przygotowali czytania i śpiew psalmu oraz alleluja,
a także intencje modlitewne. Szczegółowa treść spotkań formacyjnych prezentowana była
w Informatorach KIK.
Działalność formacyjna dzieci „Spotkania w Nazarecie”
W 2014 roku Sekcja obchodzi 30 rok prowadzenie zajęć z dziećmi (od 2 do 9 lat) – „Spotkania
w Nazarecie”. Z dziećmi i rodzicami wspólnie przeżywamy rok liturgiczny poprzez opowiadania,
inscenizację, z towarzyszeniem piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych i prac ręcznych. Spotkania,
a było ich, jak co roku 8 (od X do V) plus 9. PIK-KIK-nikowe, gromadzą ciągle odnawiającą się grupę
uczestników. Część z nich przychodzi na zajęcia stale i wielokrotnie. Szczególnie uroczyste
„Spotkania” odbywają się z okazji Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Również do wielkich
wydarzeń należy styczniowy Bal Karnawałowy z uroczystym polonezem. Na czerwcowym pikniku
KIK-u kadra prowadziła loterię z bibelotami, z której dochód przeznaczony został na potrzeby sekcji,
oraz (bezpłatne) roboty ręczne dla wszystkich zainteresowanych dzieci.
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Szczegółowa treść „Spotkań w Nazarecie” była prezentowana w Informatorach KIK w postaci opisu
przebiegu spotkania oraz zdjęć.
Uroczystość jubileuszowa planowana jest na maj 204 r. i obejmie spotkanie z uczestnikami „Spotkań
w Nazarecie” z kolejnych dziesiątków lat, począwszy od lat 80. Pokażemy filmy i zdjęcia, a uczestnicy
podzielą się swoimi wspomnieniami z zajęć. W roku sprawozdawczym trwały
Liczba dzieci uczestniczących w „Spotkaniach w Nazarecie” waha się od 20 do 30.
Sprawy finansowe
Sekcja Emaus w roku 2013 została dofinansowana kwotą: 1000 zł przeznaczoną dla o. Zygmunta
Perza SJ, za cykl comiesięcznych spotkań formacyjnych oraz 2 wykładów podczas dnia skupienia.
Fundusz ten został rozszerzony dzięki ofiarności rodziców dzieci biorących udział w „Spotkaniach
w Nazarecie” i darczyńców zewnętrznych. Przeznaczony jest on na uzupełnianie stanu strojów
i rekwizytów do inscenizacji, zakupów materiałów do prac ręcznych oraz artykułów spożywczych
do posiłku dla dzieci, przedmiotów do bożonarodzeniowej „wędki szczęścia” i czerwcowej loterii.
Z tej puli także wynagradzana jest osoba improwizująca i akompaniująca na fortepianie podczas zajęć,
niebędąca członkiem KIK-u (absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina –
specjalności Rytmika).
Sprawy personalne
Sekcja Emaus działa aktywnie w składzie: Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca),
Mariola Jaczewska (zastępca oraz skarbnik), Anna Lipińska oraz Dominika Kaliszewska.
W gronie osób współpracujących z znajduje się Joanna Słowik. Nadal duchowo wspierają nas członkinie-emerytki Czesława Gibes i Zofia Sibilska.
11. Sekcja Pomocy
W roku sprawozdawczym poprzez Sekcję Klub kontynuował współpracę z Duszpasterstwem
Niewidomych zorganizowanym przy kościele św. Marcina. W grudniu 2013 roku w ramach
charytatywnej działalności Klubu jego członkowie uczestniczyli w akcji pomocy osobom niewidomym
pod hasłem „Rodzina-Rodzinie”. Koordynatorką tej akcji byli Monika i Grzegorz Łoskotowie.
Kilkoro członków Sekcji regularnie odwiedza w domach starszych członków Klubu pomagając
im w codziennych sprawach. Przewodniczącą sekcji jest Elżbieta Ziołkowska.
12. Sekcja Kulturalno – Turystyczna
Spotkania Sekcji odbywają się kilka razy w roku w siedzibie Klubu. Są to spotkania m.in. z autorami
książek i tomików wierszy, spotkania z kulturą, prezentacje filmów, koncerty. Sekcja organizuje
wyjścia do teatrów i muzeów oraz wycieczki krajoznawcze. Sekcją kieruje Halina Truss-Uziembło.
13. Chór Kameralny „Ars Cantata”
W roku sprawozdawczym 2013/2014 w chórze „Ars Cantata” śpiewało łącznie około 30 osób.
Obecny skład liczy 23 chórzystów: 19 członków zwyczajnych (w tym 5 osób czasowo urlopowanych)
i 4 członków – kandydatów. Chór ćwiczy przez 4 godziny tygodniowo (przez cały rok, z wyjątkiem
lipca i sierpnia).
Dyrygentem chóru jest Anna Celmer – Falkiewicz. Walne Zebranie chóru odbyło się w październiku
2013 r.. Skład zarządu chóru od kwietnia do października 2013: roku Maja Waltenberger,
Jacek Bienert, Marcin Suder, Magdalena Trojanowska, Łukasz Targoński, Renata Szumigaj.
Skład Zarządu Chóru od października 2013 do kwietnia 2014: Magdalena Trojanowska,
Renata Szumigaj, Jacek Bienert, Arkadiusz Rydzewski, Izabela Bylińska.
Najważniejsze działania chóru „Ars Cantata” w minionym okresie:
- 8 czerwca 2013 – udział w Festiwalu Muzyki Chóralnej „Mater Misericordiae” w Ząbkach
(chór wyśpiewał drugą nagrodę);
- 12 czerwca 2013 – koncert podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego w Collegium
Civitas;
- 23 czerwca 2013 – koncert z okazji jubileuszu 20-lecia Parafii Wojskowej Bł. Jana Pawła II
w Warszawie-Wesołej – projekt współfinansowany przez Dzielnicę Wesoła m. st. Warszawy;
- 4-11 lipca 2013 – wyjazd do Francji w ramach „Festival Choral International en Provence”;
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- 30 września 2013 – udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Collegium Civitas;
- 5 października 2013 – inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Infrastruktury
i Zarządzania;
- 19 i 20 października 2013 – jesienne zgrupowanie szkoleniowe w Rozalinie oraz doroczne
Walne Zebranie Członków Chóru;
- 2 listopada 2013 – dwoje z chórzystów wzięło udział w warcie honorowej w Pałacu Prezydenckim
przy trumnie z ciałem ś.p. Tadeusza Mazowieckiego;
- 10 listopada 2013 – dwa uroczyste koncerty w ramach obchodów Narodowego Święta
Niepodległości (w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz w kościele M.B. Ostrobramskiej
na Bemowie) – projekty współfinansowane przez Dzielnicę Bemowo m. st. Warszawy
oraz Ministra Obrony Narodowej;
- 23 listopada 2013 – organizacja i udział w koncercie „Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej”
w kościele św. Tomasza Apostoła na Ursynowie – projekt współfinansowany przez Dzielnicę
Ursynów m. st. Warszawy;
- 29 listopada 2013 – koncert monograficzny „Tuwim in memoriam” w Muzeum Literatury
w ramach roku Juliana Tuwima – projekt współfinansowany przez Biuro Kultury
m. st. Warszawy;
- 8 grudnia 2013 – koncert charytatywny w Ząbkach na rzecz 11-letniego chorego Kuby;
- 8 stycznia 2014 – udział w koncercie kolęd w Międzynarodowym Centrum Dialogu
Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW;
- 12 stycznia 2014 – koncert kolęd w Malborku w ramach XXIII Festiwalu „Boże Narodzenie
w Sztuce”;
- 15 i 16 marca 2014 – wiosenne zgrupowanie szkoleniowe w Rozalinie;
- 6 kwietnia 2014 – koncert muzyki pasyjnej w Warszawie-Zerzniu;
- 28 kwietnia 2014 – koncert „Gaude Mater Polonia!” w kościele p.w. św. Jakuba w Warszawie
z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
14. Sekcja Polsko-Niemiecka
 21 września 2013 r. (w ramach przygotowań do planowanego spotkania) Anna Grzegorczyk
przeprowadziła nagrania rozmowy z siostrą Karolą z Lasek i p. Krakowiakiem na temat przyjazdów
woluntariuszy z Niemiec (Akcja Znaki Pokuty, szczególnie grupy skupionej wokół Guentera
Saerchena) w latach 60 i 70 ubiegłego wieku w Zakładzie w Laskach.
 25 i 29 września 2013 r. odbyły się spotkania członków Sekcji z Krzysztofem Żurowskim w celu
przygotowania materiału na Spotkanie październikowe.
 4 październik 2013 r. odbyło się spotkanie Sekcji z grupą z Niemiec (członkowie Towarzystwa
im. Anny Morawskiej) pt. „Nasi ojcowie i ich udział w pojednaniu polsko-niemieckim” z udziałem
p. Zuzanny Wieczorek-Podbielkowskiej, córki redaktora Wojciecha Wieczorka, oraz p. Elisabeth
Here i Claudią Wyzgol, córkami Guentera Soerchena. Spotkanie poświęcone było związkom
przyjaźni łączących grupę opozycji demokratycznej w dawnej NRD ze środowiskiem KIK, Więzi
i środowiskiem Lasek. Spotkanie prowadził Kazimierz Wóycicki. Podczas spotkania odbyła się
także prezentacja filmów dokumentalnych i zdjęć.
 2 listopada 2013 r. przewodnicząca Sekcji Wanda Szczycińska pełniła wartę honorową
przy trumnie zmarłego premiera Tadeusza Mazowieckiego w Pałacu Prezydenckim. Członkowie
Sekcji uczestniczyli we Mszy św. i uroczystościach pogrzebowych w Laskach.
 6 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie Zarządu Sekcji i reżysera Krzysztofa Żurowskiego
w Laskach z s. Karolą, aby przekazać jej materiał filmowy z przeprowadzonej we wrześniu
rozmowy. (rozmowa odbyła się z s. Anitą, gdyż s. Karola źle się czuła.)
 26 marca 2014 r. Zarząd Sekcji przesłał kondolencje w związku z pogrzebem żony
Guentera Soerchena, Brigitte. Brygitte Saerchen, geb. Lawiak, zmarła 10 marca 2014 r.
 Przedstawiciele Sekcji brali udział w cyklicznych spotkaniach Konwersatorium „Polska w Europie”
 Sekcja współpracowała z Katholische Aktion Wien przy organizowaniu Eurosymposion 2013
w klasztorze w Jarosławiu - kwiecień 2013 r.
Przewodniczącą Sekcji jest Wanda Bornus-Szczycińska.
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15. Redakcja „Kontakt”
W roku sprawozdawczym ukazały się trzy numery czasopisma „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”:
 Cześć Pracy! (22/2013)
 Post-Turysta (23/2013)
 Pols-kość Niezgody (24/2013)
Był to pierwszy rok, w którym koszty tworzenia pisma pokryte były w większości z funduszy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja pozwoliła nam wynagradzać niektórych
autorów za ich teksty oraz ilustracje. Wniosek z 2013 roku jest już rozliczony. Na 2014 również udało
się dostać dofinansowanie (choć tym razem konieczne było odwołanie).
Kontakt nadal dostępny jest w salonach EMPiK w większości dużych miast w Polsce. Od niedawna
również w niektórych Świetlicach Krytyki Politycznej.
Powiększyła się redakcja strony internetowej Kontaktu. W jej skład wchodzą: Jarek Ziółkowski,
Mateusz Luft, Stanisław Zakroczymski, Wanda Kaczor, Ala Budzyńska. Strona przyjęła postać
regularnego tygodnika internetowego i staje się coraz bardziej rozpoznawalnym i czytanym portalem.
Członkowie redakcji coraz częściej zapraszani są na łamy innych mediów, m.in. Gazeta Wyborcza,
Program Trzecie Polskiego Radia, radio TOK.fm. Ewa Gajewska za artykuł „Gdy zniknie ostatni
turysta”, który ukazał się w numerze Post-Turysta (23/2013) otrzymała wyróżnienie w konkursie
„Pióro Odpowiedzialności" dla dziennikarzy piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu,
organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Redakcja kontynuuje półotwarte seminaria – spotkań z ludźmi, których chcemy posłuchać,
ale, z którymi także chcemy dyskutować. W roku sprawozdawczym 2013-2014 gościem Seminarium
Kontaktu był m.in. Marcin Święcicki.
Na portalu społecznościowym Facebook profil „Kontaktu” subskrybuje już ponad 2800 osób
(od zeszłego sprawozdania ilość subskrypcji wzrosła o ponad 100%). W skład Redakcji wchodzą:
Misza Tomaszewski (redaktor naczelny), Cyryl Skibiński (zastępca redaktora naczelnego),
Tomek Kaczor (sekretarz), Katarzyna Kucharska-Hornung, Kamil Lipiński, Paweł Cywiński,
Ignacy Dudkiewicz, Mateusz Luft, Jan Mencwel, Maciek Onyszkiewicz, Joanna Sawicka,
Ignacy Święcicki, Konstancja Święcicka, Stanisław Zakroczymski, Jarosław Ziółkowski.
16. Sekcja Małżeńska
Główną działalnością Sekcji Małżeńskiej jest prowadzenie poradni małżeńskiej i rodzinnej Studnia
na Piwnej. W minionym roku odbyło się około 100 spotkań.
Pracują w niej:
Katarzyna Mróz – doradca życia rodzinnego, nauczyciel NPR. Spotykała się przede wszystkim
z parami narzeczonych przygotowujących się do sakramentu Małżeństwa. Były to cykle trzech
godzinnych spotkań.
Hanna Marchel – psycholog. Do niej przychodziły małżeństwa oraz pojedyncze osoby z problemami
małżeńskimi i rodzinnymi. Zazwyczaj były to półtoragodzinne spotkania.
Elżbieta Ziołkowska – prawnik. Doradzała osobom w kwestiach prawa rodzinnego, często w sprawach
rozwodów.
Magdalena Wicher – doradca życia rodzinnego. Spotykała się z małżeństwami w kryzysie.
Wielokrotnie z jedną osobą z małżeństwa, które chciało walczyć o związek. Nieraz kontynuowała
porady telefonicznie.
Wszystkie osoby pracują, jako wolontariusze. Siostry Franciszkanki przy ul. Piwnej użyczają pokoju,
w którym odbywają się spotkania. Porady są bezpłatne.
Drugą gałęzią działalności sekcji są spotkania otwarte w KIK-u. W semestrze letnim odbyły się dwa
takie spotkania, w zimowym zawiesiliśmy ich organizację ze względu na sytuację rodzinną oraz
ze względu na niewielkie zainteresowanie takimi spotkaniami.
Koordynatorką sekcji jest Magdalena „Bedzia” Wicher.
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17. Sekcja Wschodnioeuropejska
Sekcja powstała 27 stycznia 2014 r. i przejęła od Sekcji Rodzin projekt Białoruś, a dodatkowo
rozszerzyła zakres o działalność skierowaną na rzecz Ukrainy. Wstępny akces i zainteresowanie nową
Sekcją, zgłosiło kilkadziesiąt osób. Sekcja jeszcze nie przeprowadziła walnego zebrania
sprawozdawczo-wyborczego i nie określiła swojego regulaminu. Na pierwszym zebraniu
założycielskim tymczasowym przewodniczącym został wybrany Marek Kielanowski. Funkcję
sekretarza pełni Marta Chrząstowska-Wachtel. Bardzo aktywnie działają również Karolina
Sokołowska, Maria Piotrowska, Elżbieta Konopka, Joanna Pommersbach, Julia Dzienisiewicz.
Działania na rzecz projektu Białoruś.
 Sekcja kontynuuje prace przygotowujące tegoroczną IX letnią sesję naukowa Niezależnego Liceum
Humanistycznego z Mińska.
 Trwa projekt „Szkoła liderów dla Białorusi 2014”, w którym uczestniczy grupa klubowej i
białoruskiej młodzieży. Program realizowany jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu Joanny
Pommersbach i firmy Hay Group.
 Planowana jest tradycyjna już jesienna wyprawa na Białoruś.
Działania na rzecz Ukrainy
Gwałtowne wydarzenia, jakie od kilku miesięcy toczą się na Ukrainie skłoniły członków Sekcji
do jak najszybszego włączenia się w akcję pomocy dla poszkodowanych. Pomoc Sekcji została
zorganizowana tak, aby była maksymalnie skuteczna i zaspakajała konkretne potrzeby.
Dzięki zaangażowaniu i znajomościom Elżbiety Konopki nawiązany został kontakt z lekarzami
z Medycznej Służby Majdanu i z nimi koordynowano poszczególne działania. Pomoc realizowana
przez KIK była oceniana, jako celowa i skuteczna.
Działania, jakie Sekcja Wschodnioeuropejska podjęła w okresie od stycznia do kwietnia 2014 r.
 Zorganizowanie specjalnych wpłat darowizn celowych podczas Mszy św. w kościele św. Marcina
oraz na konto klubu. Do dnia 22 kwietnia suma darowizn celowych to 80 890,95 zł;
 Zakup kardiomonitorów, koncentratorów tlenu, ssaków, defibrylatorów, laryngoskopów i innego
sprzętu medycznego za kwotę 30 tys. zł;
 Wyjazd na Majdan do Kijowa i dostarczenie zakupionego sprzętu bezpośrednio Medycznej Służbie
Majdanu;
 Odczytanie na Majdanie stanowiska Zarządu Klubu w sprawie wydarzeń na Ukrainie;
 Zorganizowanie zakupu i dostarczenia na Majdan specjalistycznego, polowego aparatu
diagnostycznego USG. Środki (60 tys. zł) uzyskano od Samorządu Województwa Warmińsko
Mazurskiego za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej;
 Zorganizowanie, dzięki pomocy MSW i Państwowej Straży Pożarnej, kompletnego szpitala
polowego na 40 łóżek. W skład tego szpitala wchodziło również 10 namiotów z zasobów Sekcji
Rodzin. Szpital został dostarczony do Kijowa w chwili zakończenia tam walk. W późniejszym
czasie został przetransportowany do obwodu chersońskiego i jest gotowy do wykorzystania,
jeśli zajdzie taka potrzeba;
 Dzięki współpracy z Zakonem Kawalerów Maltańskich i Fundacją Solidarności Międzynarodowej
dostarczyliśmy na Ukrainę kolejny transport zawierający: 4 kompletne plecaki resuscytacyjne,
2 defibrylatory, wielokanałowy aparat EKG, materiały opatrunkowe ok. 700 kg. Wartość tego
sprzętu to 24 510 zł;
 Zorganizowanie transportu i leczenia dla wszystkich rannych i poszkodowanych, których
nie zdążyła objąć pomoc rządowa. Możliwość leczenia tych osób Sekcja uzyskała dzięki
współpracy z samorządami lokalnymi i prezydentami miast (przede wszystkim Wrocławia
i Poznania). W sumie taką pomoc uzyskało 11 osób;
 Objęcie opieką przebywających w szpitalach rannych. Część z nich po zakończeniu kuracji
szpitalnej znalazła opiekę w klubowych rodzinach, gdzie mogli mieszkać i dokończyć
rekonwalescencję;
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 Zorganizowanie akcji wysyłania paczek dla osób potrzebujących. Początkowo Sekcja włączyła się
w projekt koordynowany przez Caritas, później członkowie Sekcji sami zadbali o 25 rodzin
z Drohobycza znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 Pomoc w zorganizowaniu, przy wydatnej współpracy ze strony Fundacji Edukacja dla Demokracji,
zakupu za kwotę 25 tys. zł partii kamizelek kuloodpornych i hełmów z kevlaru. Ten sprzęt ochrony
osobistej będzie przeznaczony dla służb medycznych i kapelanów wojskowych pracujących
na najbardziej zagrożonych odcinkach. Zgodnie z ustaleniami strona ukraińska zobowiązała się,
że gdy sprzęt ten nie będzie potrzebny, zostanie przekazany prowadzonym prze kościół ośrodkom
medycznym (aparatura medyczna), organizacjom harcerskimi skautowym (namioty i łóżka
polowe), oraz misjom pokojowym ONZ (hełmy i kamizelki),
 Przedstawiciele Sekcji są uczestnikiem stałego zespołu koordynującego pomoc dla Ukrainy
powołanym przez Ministra Władysława Kosiniaka–Kamysza w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej.
Ocena działalności KIK i działania pomocy pośredniej
 Podczas spotkania w Belwederze zorganizowanego przez Prezydenta RP z organizacjami
zaangażowanymi w pomoc Ukrainie, KIK został wymieniony, jako jedna z tych organizacji,
których pomoc jest najbardziej skuteczna i celowa.
 W czasie tego spotkania Marek Kielanowski reprezentujący KIK zaproponował, aby Polska
wspomogła Ukrainę we wprowadzaniu zmian poprzez stworzenie stosownych komisji ekspertów.
W ostatnim czasie Prezydent Bronisław Komorowski powierzył Marcinowi Święcickiemu misję
tworzenia komisji ekspertów w zakresie reformy samorządu terytorialnego.
 Pięknym przykładem tego, że ofiarowana jakiemuś środowisku pomoc jest przekazywana dalej była
inicjatywa naszych przyjaciół z Białorusi, a przede wszystkim Olgi Kołas. Wystąpili oni
z inicjatywą zorganizowania charytatywnego koncertu „Pokój Ukrainie”, z którego dochód był
przeznaczony na rzecz poszkodowanych na Majdanie. Koncert odbył się w Pałacu Arcybiskupów
Warszawskich, a KIK miał możliwość być współorganizatorem i współprowadzącym
tę uroczystość.
 Klub otrzymał podziękowania od Ordynariatu Polowego Armii Ukraińskiej za dostarczenie szpitala
polowego i środków ochrony osobistej.
 Prezydent Lwowa p. Andrij Sadowyj przekazał KIK- owi list z podziękowaniem za okazana pomoc
dla społeczeństwa Ukrainy w tych trudnych dniach.
 Na zakończenie swej misji w Polsce J. E. Ambasador Ukrainy profesor Markijan Malski zaprosił
delegację KIK na wieczorne spotkanie w Ambasadzie. Ambasador na ręce Marka Kielanowskiego
wręczył Klubowi pamiątkowy dyplom z podziękowaniem.
Rozliczenie finansowe
 Wpłaty darowizn celowych do puszek i na konto Klubu wyniosły: 80 897,95 zł;
 Wydatki na rzecz pomocy społeczeństwu Ukraińskiemu (w zdecydowanej większości opisane
powyżej) wyniosły: 171 321,20 zł – To jest wartość pomocy, jaką KIK przekazał Ukrainie
w okresie od stycznia do kwietnia 2014 r. Kwota ta nie obejmuje kosztów leczenia i transportu
rannych i poszkodowanych, oraz wydatków, jakie nasi członkowie ponieśli indywidualnie,
na utrzymanie rekonwalescentów, na wysyłanie paczek, czy sprzęt (śpiwory i materace, leki itp.)
dołączone do poszczególnych transportów.
 W kasie Sekcji/Klubu pozostało 44 879,95 zł. Wynika z tego, że Sekcja zebrała 80 897,95 zł,
wydała 171 321,20 zł, a pozostało jej 44 879,95 zł. Ten pozorny „fenomen” rachunkowy (wydano
więcej niż wyniosły wpłaty darowizn i jeszcze zostało…) wynika z faktu, że w dużej mierze Sekcja
starała się korzystać z innych funduszy niż własne. Bardzo często płatnikami rachunków
za działania podejmowane przez Sekcję były fundacje (Fundacja Solidarności Międzynarodowej,
Fundacja Edukacja dla Demokracji) i samorządy terytorialne (np. z woj. Warmińsko Mazurskiego),
a także osoby prywatne.
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XI.

INNE DZIAŁANIA W KLUBIE
1. Fundusz Stypendialny KIK
W 2013 roku Komisja Stypendialna ogłosiła jedną edycję Konkursu Stypendialnego KIK.
Zarząd Klubu powołał także nowy skład Komisji Stypendialnej. W jej skład obecnie wchodzą:
Elżbieta Ziołkowska, Joanna Święcicka, Julia Rościszewska, Dżemila Sulkiewicz-Nowicka,
Jan Murawski, Piotr Kawiak. Koordynatorem Funduszu Stypendialnego KIK jest Jan Murawski.
2. Akademia Trzeciego Wieku KIK
W Klubie już od ponad dwóch lat z powodzeniem działa Akademia Trzeciego Wieku KIK.
Projekt obejmuje szereg działań warsztatowo-wykładowych. W roku sprawozdawczym projekt
dofinansowany był ze środków Miasta Stołecznego Warszawy i Ministerstwa pracy i Polityki
Społecznej. W ramach Akademii odbywają się spotkania otwarte oraz spotkania w grupach
warsztatowych – w roku sprawozdawczym odbyło się około 40 takich spotkań. W spotkaniach
uczestniczy blisko 100 słuchaczy w wieku powyżej 60 lat. Koordynatorami całego projektu Akademia
Trzeciego Wieku KIK jest Maria Piotrowska i Witold Kunicki-Goldfinger.
3. 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. Prezesem Zarządu Fundacji jest Jadwiga Hermaszewska.
4. Inicjatywa Wolna Białoruś
W roku sprawozdawczym wielu wychowanków Klubu angażowało się w prace Inicjatywy Wolna
Białoruś (m.in. w przygotowanie koncertu „Solidarni z Białorusią”). Członkiem Zarządu Inicjatywy
są m.in. wychowankowie i wychowawcy Klubu – Mateusz Luft i Feliks Tuszko.
5. Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego
Siedziba Klubu służy za podstawowe miejsce spotkań warszawskiego Klubu Tygodnika
Powszechnego. Przynajmniej raz na miesiącu w siedzibie Klubu odbywają się spotkania dyskusyjne
organizowane przez Klub TP.
6. Areopag na Freta – wcześniej – Warto być chrześcijaninem
Trzy razy w miesiącu w siedzibie Klubu odbywają się spotkania dyskusyjne oparte o teksty nauczania
Kościoła prowadzone przez o. Marka Pieńkowskiego OP. Spotkania odbywają się w ramach
współpracy Klubu z dominikanami z klasztoru św. Jacka w Warszawie.
7. Działalność gospodarcza Klubu
W minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim
w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub na stałe współpracuje z dwiema firmami,
które prowadzą w siedzibie KIK warsztaty psychologiczne oraz szkolenia managerskie. Cały dochód
z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową KIK.

XII.

KONTAKTY ZAGRANICZNE
Działalność zagraniczna Klubu polega na okazjonalnej współpracy przy konkretnych
programach/spotkaniach przedstawicieli Zarządu Klubu oraz na stałym kontakcie kilku sekcji, których
duża część działań opiera się na międzynarodowej współpracy. Klub jest także członkiem kilku
międzynarodowych organizacji:
1. Pax Romana:
SIESC (Sekretariat Nauczycieli Chrześcijańskich Pax Romana) – z którym współpracuje
Sekcja Nauczycielska Klubu.
2. JECI-MIEC European Coordination (czyli europejska koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC
– międzynarodowego ruchu studentów katolickich).
W roku sprawozdawczym przedstawiciele Drum Buna uczestniczyli w spotkaniach JECI-MIEC.
W kwietniu 2014 r. w związku z sytuacją na Ukrainie odwołane zostało spotkanie, które miało się tam
odbyć. Drum Bun wyraził gotowość przeniesienia spotkania do Warszawy, na co zgodziły się władze
JECI-MIEC – trwają prace przygotowawcze do spotkania, spotkanie odbędzie się w Laskach.
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3. Pax Christi:
W dniach 15-20 maja 2013 r. odbyły się w Polsce dwa spotkania poświęcone duchowości pokoju: jak
czerpać z przeszłości, jak umacniać i promować przemieniającą się demokrację i budować przyszłość
w duchu pokoju. Głównymi organizatorami spotkań były trzy organizacje: międzynarodowy, katolicki
ruch pokojowy Pax Christi International, akcja solidarności niemieckich katolików Renovabis
oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
Pierwsze spotkanie (15-17 maja) odbyło się w warszawskiej siedzibie CARITAS-u. Uczestnikami
spotkania w Warszawie byli członkowie władz i sekretariatu Pax Christi oraz delegaci z Belgii,
Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Holandii, Polski, Rosji, Nowej Zelandii i Kosowa. W czasie
konferencji swoje wykłady wygłosili m.in. Marcin Święcicki, Zbigniew Nosowski i Marcin
Przeciszewski. List do uczestników spotkania skierował min. Jacek Michałowski – Szef Kancelarii
Prezydenta RP.
W sobotę 18 maja większość uczestników spotkania warszawskiego udała się do Oświęcimia.
Na terenie byłego obozu Auschwitz I przedstawiciele Pax Chritsi przeszli przez główną bramę
z napisem „Arbeit macht frei”. Zwiedzili muzealne ekspozycje w kilku blokach. Złożyli kwiaty przed
ścianą straceń na dziedzińcu bloku 11, zobaczyli krematorium i komorę gazową. Następnie udali się
do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Tu przeszli wśród baraków obozowych i ruin krematoriów
wzdłuż rampy kolejowej, na której hitlerowcy dokonywali selekcji.
W niedzielę uczestnicy rekolekcji z Pax Christi wzięli udział we Mszy św. w Centrum Dialogu
i Modlitwy pod przewodnictwem współprzewodniczącego organizacji, biskupa Rustenburga w RPA,
Kevina Dowlinga, spotkali się z ocalałym z Holokaustu, byłym więźniem getta łódzkiego,
Ignacym Krasnokuckim oraz wysłuchali wykładu ks. Manfreda Deselaersa z CDiM. W poniedziałek
20 maja uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz II-Birkenau.
4. Maxymilian-Kolbe-Werk
Piotr Cywiński jest członkiem Rady programowej Fundacji.

XIII.

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 tak bogatego programu Klubu w mijającym roku. Słowa podziękowania kierujemy
do Zofii Pacuskiej, Zuli Strzeleckiej i Ewy Teleżyńskiej za bezinteresowną, systematyczną pomoc
w Klubie.
Dziękujemy darczyńcom, sponsorom i ludziom dobrego serca, którzy w mijającym roku
sprawozdawczym wsparli Klub duchowo, finansowo i w postaci konkretnych rzeczowych darowizn.
Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się wszystkim Członkom i Przyjaciołom Klubu,
którzy tak licznie odpowiedzieli na apele Zarządu i w mijającym roku wsparli Klub stałymi,
systematycznymi darowiznami. Wsparcie to było niezbędne dla zachowania nieprzerwanej
działalności Klubu.
Z uwagi na powagę sytuacji na Ukrainie w sposób najbardziej szczególny chcemy podziękować
Markowi Kielanowskiemu. Dziękujemy Ci Marku za inicjatywę, odwagę, szybkość i skuteczność
działania w momencie, kiedy każdy dzień, każda chwila były na wagę złota. Dziękujemy także
za skalę osobową, jaką nadałeś tym działaniom. Dzięki Tobie wielu z nas miało szansę
(i ją wykorzystało) w tym trudnym dla społeczeństwa ukraińskiego czasie zrobić coś dobrego
dla naszych Braci Ukraińców. Dziękujemy wszystkim osobom, które z Toba współpracowały i walnie
przyczyniły się do skuteczności podejmowanych działań.
Jak co roku, ale zawsze z tym samym pełnym przekonaniem dziękujemy pracownikom Klubu
za ich oddaną i jakże często ponad wymiarową pracę na rzecz Klubu.
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