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P ODZ IĘ KOWA NI A  

Przewodnik po zasobie archiwalnym powstał w ramach projektu finansowanego przez 

Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych: „Rozwój Archiwum Klubu Inteligencji 

Katolickiej 2017”. Projekt ten jest kontynuacją zeszłorocznego projektu. Tegoroczne prace 

dotyczyły dokumentacji pisemnej jak i po raz pierwszy dokumentacji fotograficznej.  

W trakcie tegorocznego projektu wykonano prace uzupełniające zeszłoroczne nad 

dokumentacją pisemną. Opracowano i zabezpieczono nowo włączane materiały o wielkości 

4,5 m.b. W ten sposób cały zasób, tj. 17 m.b., swoim zakresem czasowym obejmuje historię 

KIK – od jego założenia w 1956 roku, aż do czasów współczesnych. Znajduje się w nim nie 

tylko dokumentacja zebrań władz Klubu (m.in. sprawozdania, stenogramy, protokoły), ale 

również materiały dotyczące codziennego funkcjonowania Klubu i jego sekcji (m.in. 

programy, korespondencja). W ramach realizacji projektu dokonano także odpowiedniego 

zabezpieczenia nowo włączanego zasobu archiwalnego Klubu poprzez umieszczenie go w 

nowych, bezkwasowych teczkach, mających zabezpieczyć papier przed zniszczeniem. Cały 

zasób został pozbawiony też metalowych elementów oraz spaginowany.  

W ramach prac nad dokumentacją fotograficzną włączono do Archiwum KIK kolekcję 

1500 zdjęć. Fotografie zostały ułożone w grupy rzeczowe i jednostki archiwalne oraz 

skatalogowane. W dużym stopniu udało się je również szczegółowo opisać. Kolekcja ta 

została odpowiednio zabezpieczono poprzez umieszczenie ich w odpowiednich obwolutach.  

Opracowano dwa inwentarze: zbioru dokumentów i zbioru fotografii. Inwentarze są do 

wglądu w siedzibie Klubu. W tym roku powstał również przewodnik po zasobie 

archiwalnym, który opisuje zawartość poszczególnych serii i podserii. Warto z niego w 

pierwszej kolejności skorzystać, gdyż są w nim również wskazówki, gdzie może znajdować 

się materiał uzupełniający zawarty w innych seriach.  

Jesteśmy bardzo wdzięczni Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za udzielone 

nam dotacje, które umożliwiły nam wykonanie tej pracy, w ramach realizacji zadania 

publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016” oraz „Wspieranie działań archiwalnych 

2017”.  

Zadanie zostało sfinansowane w 88,02% ze środków publicznych w formie 

dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych.  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASOBU ARCHIWALNEGO 

 

Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej w formie niezinstytucjonalizowanej działało 

zapewne od początku działalności Klubu tj. od 1956 r. Przez cały okres swojej działalności 

członkowie Klubu mieli świadomość wagi przechowywania podstawowych dokumentów, o 

czym może świadczyć między innymi zapieczętowywanie protokołów z Zarządów, czy paginacja 

stron w zeszycie z protokołami Prezydium. Wszystkie obecnie zebrana materiały były 

przechowywane w Klubie. W zeszłym roku dzięki dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych udało uporządkować się zachowaną dokumentację oraz ją zinwentaryzować 

większą cześć dokumentacji. W tym roku dodano kolejny materiał odnaleziony w Klubie. Jednak 

nie cały dawny zasób archiwum jest przechowywane w naszej siedzibie. Część materiałów przy 

okazji przeprowadzki została przekazana już wiele lat temu do Archiwum Akt Nowych w 

Warszawie. Inwentarz przekazanych materiałów jest dostępny również w Klubie.  

W chwili obecnej archiwum składa się z 17 metrów bieżących dokumentacji, w skład 

której wchodzi 1178 jednostek archiwalnych. Całość została podzielona na poszczególne serie i 

podserie, których objaśnienie zamieszczono poniżej.  
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OPIS POSZCZEGÓLNYCH SERII I PODSERII W RAMACH 
ZASOBU ARCHIWALNEGO 

 

1. OGÓLNOPOLSKI KLUB  POSTĘPOWEJ INTELIGENCJI KATOLICKIEJ I 
POWOŁANIE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Liczba: j. a.: 4 

Daty skrajne:1956-1958 r. 

W serii tej znajdują się dokumenty założycielskie Ogólnopolskiego Klubu Postępowej 

Inteligencji Katolickiej (OKPIK) i pierwsze dokumenty Klubu inteligencji Katolickiej (KIK-u). Są 

wśród nich: Protokół zebrania założycielskiego OKPIK-u w dniach 22-24 października 1956 r. 

Wniosek o rejestrację Klubu Inteligencji Katolickiej, wraz ze statutem, jak również wyciągiem z 

protokołu zebrania członków założycieli z 16 VI 1957 r., decyzja Wydziału Społeczno- 

Administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w Warszawie o wpisaniu KIK do rejestru 

stowarzyszeń z 16 X.1957 r., lista członków założycieli KIK-u. 

W zasobie zachowała się również dokumentacja związana z rejestracją poszczególnych 

klubów terenowych KIK, m.in. w Augustowie, Gdańsku-Wrzeszczu, Toruniu, czy we Wrocławiu, z 

tego okresu (patrz seria: 19/G). 

2. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIE 

Liczba:  j. a.: 6 
Daty skrajne: 1957-1983 

W tym niewielkim, ilościowo, zbiorze dokumentów znajdują się kolejne Statuty KIK, 

(pierwszy statut znajduje się w  pierwszej serii). Działalność Klubu, który jako stowarzyszenie 

funkcjonował początkowo podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 

października 1932 r. ze zmianami z 1950 r. , na skutek wprowadzenia Stanu Wojennego została 

zawieszona 13 XII 1981 a odwieszona dopiero 3 czerwca 1983 roku. W archiwum zachowała się 

dokumentacja dotycząca uchylenia zawieszenia (wniosek władz Klubu o odwieszenie i decyzja 

władz).  

Również podstawy prawne wewnątrzklubowe zostały umieszone w tej serii [patrz seria: 

2-D] są to między innymi regulaminy prac Zarządu i  statuty poszczególnych sekcji. 
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Statut Klubu był wielokrotnie zmieniany, dokumentacja dotycząca innych zmian w 

statucie KIK-u jest  zawarta w serii obejmującej Walne Zebrania KIK (patrz seria: 5) podczas 

których podejmowane są decyzje o wprowadzanych zmianach.  

3. KONCEPCJE DZIAŁALNOŚCI  KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Liczba j.a.: 1 
Daty skrajne: 1971 

W tym niewielkim zbiorze znajdują się założenia ideowe działalności Klubu. Niestety 

większość tych dokumentów nie posiada określonego roku wytworzenia. Są to między innymi 

projekt organizacji pracy intelektualnej w Klubie, czy założenia pracy wydawniczej.  

4. SPISY CZŁONKÓW  KIK I DEKLARCJE PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU  

Liczba j. a.: 55 
Daty skrajne: 1957-2010 

Obecnie w archiwum jest przechowywanych około 8 000 deklaracji członkowskich, spisy 

członków zwyczajnych j członków uczestników/kandydatów.  Seria zawiera również regulamin 

przyjmowania członków z 1972 r. 

Od początku swojego istnienia Statut KIK zakładał funkcjonowanie dwóch rodzajów 

członkostwa Klubu: członek zwyczajny i członek uczestnik (członek kandydat). 

Pełnoprawnym członkiem Klubu zostawała osoba, która  przez Zarząd KIK-u została 

przyjęta  do grona członków zwyczajnych. Miała ona prawo  uczestniczenia w Walnych 

Zebraniach Klubu i posiadała bierne oraz czynne prawa wyborcze. Natomiast członek uczestnik 

(w późniejszym okresie działalności klubu przemianowany na członka kandydata) nie ma praw 

wyborczych  i może brać tylko udział w działalności Klubu. Początkowo wystarczyło złożyć w 

sekretariacie deklaracje członkostwa, aby  zostać członkiem uczestnikiem, obecnie decyzje o 

przyjęciu podejmuje Prezydium Zarządu KIK.  

5. WALNE ZEBRANIE KIK 

Liczba j. a.: 85 
daty skrajne: 1958-2015 

Walne Zebranie członków zwyczajnych jest podstawowym organem KIK- u jako 

stowarzyszenia. Zwoływane jest ono każdego roku. Obecnie może ono przybrać  trzy formy.  

Pierwsza to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, druga to zebranie sprawozdawcze i trzecia to 

zebranie nadzwyczajne.  
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Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przedstawiane było sprawozdanie Zarządu KIK 

z rocznej działalności oraz wybierany  nowy Zarząd.  Do 1998 r. zwoływane były takie zebrania 

co roku. Od 1998 r. są one zwoływane co dwa lata. Zmiana ta związana jest z wprowadzeniem 

dwuletniej kadencji Zarządu. Od tego roku zebranie sprawozdawcze, podczas  tego zebrania 

Zarząd przedstawia między innymi sprawozdanie z rocznej działalności,  odbywa się 

naprzemiennie z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.. Od czasu  do czas zwoływane jest 

również Walne Zebranie nadzwyczajne, które dotyczy np. zmiany statutu, czy podjęcia innej 

ważnej wspólnej decyzji lub konsultacji.  

Dokumentacja zebrań sprawozdawczo-wyborczych w większości przypadku jest ułożona 

wedle określonego schematu stworzonego na potrzeby ułożenia dokumentów wewnątrz 

poszczególnych jednostek archiwalnych - teczek.  

Na początku każdej teczki  znajdują się zawiadomienia o Walnym Zebraniu przesyłane do 

członków  zwyczajnych zawierających m.in. proponowany porządek zebrania, a czasem również 

proponowane uchwały Walnego Zebrania. Do tego dołączono złożone  przez członków 

usprawiedliwienia nieobecności. 

Następnie znajdziemy listy obecności  oraz stenogramy i / lub protokoły z Walnego 

Zebrania.  Stenogramy, są właściwie zapisem nagrania na taśmie magnetofonowej. Same taśmy 

nie zachowały się niestety w naszym archiwum. Pierwszy stenogram pochodzi z 1965 r. a 

ostatni z 1989 r. Są one jednym z cenniejszych źródeł dotyczących działania całego klubu. Same 

protokoły są  zazwyczaj jedynie krótkim streszczeniem podjętych decyzji lub umawianych 

kwestii, brak w nim zapisu dyskusji. Niestety, ani protokoły, ani stenogramy nie zachowały się w 

komplecie. 

Kolejno w każdej jednostce archiwalnej znajdziemy trzy rodzaje sprawozdań. Pierwsze 

Zarządu KIK – przedstawiające działalność Klubu (nie tylko Zarządu) w ciągu roku 

sprawozdawczego. To oznacza, że zawiera ono również informacje o działalności sekcji, czy 

komisji Klubu. Druga forma sprawozdań – sprawozdanie finansowe jest przygotowywane przez 

Skarbnika KIK. Znajdują się w nich m.in. zestawienia wydatków i przychodów Klubu. Osobno 

zebrane, zachowane w poszytach, pełne sprawozdania finansowe z okresu 1957-1981 znajdują 

się podserii 6/C. Trzecim rodzajem sprawozdań są sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która jest 

organem kontrolującym działalność Klubu, w tym również Zarządu (więcej o tym organie patrz 

seria: 8). 
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Ostatnim w miarę stałym elementem jednej teczki  są protokoły Komisji Skrutacyjnej, 

powoływanej podczas Walnego, Zebrania w celu przeprowadzenia wyborów lub innych 

głosowań.  

W dalszej kolejności w poszczególnych jednostkach archiwalnych mogą znajdować się 

protokoły z pierwszych, konstytuujących zebrań Zarządu. Zwyczajowo odbywały  się one 

podczas Walnego Zebrania lub tuż po nim, tak aby móc  ogłosić skład Zarządu KIK i jego 

Prezydium obecnym członkom Klubu.  

Na samym końcu znajdują się tzw. „pozostałe załączniki”, które są zbiorem dokumentów 

wytworzonych  na potrzeby Walnego Zebrania lub podczas jego trwania. Są to między innymi 

sprawozdania poszczególnych sekcji, wersje robocze sprawozdań Zarządu KIK, korespondencja 

do Walnego Zebrania, notatki/protokoły sekretarzy Walnego Zebrania, a także luźne notatki.  

Dokumentacja z walnych zebrań z lat 1956-1957 znajduje się w materiałach serii  1. W 

chwili obecnej w zasobie znajdują się dokumenty ze wszystkich wyborczo-sprawozdawczych 

Walnych Zebrań z wyjątkiem tego, które odbyło się w 2006 r. Początkowo może wydawać się, że 

brakuje również materiałów z 1971 r., jednak wówczas zebranie nie odbyło się. Sprawozdanie 

za 1971 r. znajduje się w teczce poświęconej Zebraniu 16 kwietnia 1972 r. Teczki z pierwszego 

okresu działalności Klubu, przełom lat 50. i 60., są od dawna zapieczętowane i zasznurowane.  

Przyjęte przez nas  nazwy dokumentów nie zawsze są zgodne z ich rzeczywistym  tytułem. 

Zostały one ujednolicone w celu łatwiejszego korzystania z inwentarza. I tak Sprawozdania 

Zarządu faktycznie noszą tytuł „Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu Inteligencji 

Katolickiej w okresie …” lub „Sprawozdanie merytoryczne z działalności warszawskiego KIK za 

okres....”. Z powodu tego samego charakteru dokumentu są  nazywane zgodnie z pierwszym 

przykładem.  

W dokumentacji Walnych Zebrań występują dublety poszczególnych dokumentów – 

zazwyczaj zawiadomień i sprawozdań – wynika to z tego, że w celu  zapoznania się z 

wspomnianymi dokumentami  członków Klubu udostępniano je  przed Zebraniem lub w trakcie 

jego trwania. Częściowo zachowały się teczki lub skoroszyty zawierające dublety  powyższych 

materiałów.  
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6.  ZARZĄD KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Liczba j. a.: 144 
daty skrajne: 1957-2014 

Zarząd KIK, wybierany przez Walne Zebranie, podejmuje kluczowe decyzje w imieniu 

Klubu. Obecnie jest on odpowiedzialny m.in. za: wybór Prezydium Zarządu KIK, uchwalanie 

budżetu, przyjmowanie członków zwyczajnych, powoływanie nowych sekcji, podejmowanie 

uchwał przedstawiających stanowisko Klubu, czy też występowanie do właściwych władz 

kościelnych o powoływanie kapelana klubowego. Jest on zwoływany średnio raz  lub dwa razy w 

miesiącu. 

Dokumentacja funkcjonowania Zarządu składa się przede wszystkim z protokołów z 

zebrań Zarządu, które zależnie od okresu przyjmują postać zestawienia decyzji (uchwał) 

podejmowanych przez tenże organ lub bardziej szczegółowego opisu przebiegu zebrania. 

Zachowane są również zawiadomienia o zebraniu zawierające między innymi proponowany 

porządek zebrania. W pozostałych załącznikach znajduje się między innymi korespondencja 

przychodząca jak i wychodząca Zarządu.  

Seria zawierająca dokumentacje funkcjonowania Zarządu jest podzielona na mniejsze 

części. Pierwsze dwie (seria 6/A i 6/B) zawierają wspomniane wyżej protokoły zebrań. Pierwsza 

podseria jest najpełniejszym zbiorem zawierającym również listy obecności, korespondencję, 

czy notatki. Druga z nich  (seria 6/B) zawiera dublety przede wszystkim samych protokołów 

zebrań. Sprawozdania finansowe (seria 6/C), przygotowywane przez Skarbnika KIK, w okresie 

1957-1981 były osobno „wydawane” . Są to dość sporej wielkości poszyty zawierające 

szczegółowe informacje o stanie finansowym klubu i realizacji jego budżetu. Znajdują się tam 

również protokoły z rewizji ksiąg handlowych sporządzane przez Wydział Finansowy 

Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawa. Trzeba pamiętać, że sprawozdania finansowe za 

ten okres oraz późniejszy znajdują się również w dokumentacji Walnego Zebrania (patrz  seria 

5/A).  

Podseria 6/d – to podseria pozostawiona dla oddzielnie zebranych sprawozdań Zarządu z 

działalności.  W kolejnej podserii 6/E znajduje się również dokumentacja Komisji Stypendialnej 

powoływanej przez Zarząd dysponująca funduszem stypendialnym. Kolejne podseria (seria 6/F) 

została stworzona z myślą o dokumentacji prac innych Komisji podlegających Zarządowi.  

Trzeba  pamiętać, że korespondencja Zarządu może być również przechowywane, nie 

tylko ze względu na wytwórcę, ale również ze względu na adresata lub poruszaną tematykę. W 

późniejszych seriach znajdziemy korespondencję Klubu (w tym również samego Zarządu) z 

Kościołem Rzymsko-katolickim (patrz seria: 16), z instytucjami państwowymi (patrz seria: 17), 
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z instytucjami społecznymi (patrz seria: 18), czy z pozostałymi Klubami Inteligencji Katolickimi 

(patrz seria: 19) lub z innymi środowiskami katolickimi (patrz seria:20). Jak również zachowana 

jest dokumentacja dotycząca współpracy międzynarodowej (patrz seria 21). Wszystkie zbiory 

korespondencji zachowane są w niepełnym kształcie. 

7. PREZYDIUM ZARZĄDU  KIK 

Liczba j. a.: 91 
daty skrajne: 1960-2007 

Podczas pierwszego, w danej kadencji, zebrania Zarządu zostaje wybrane Prezydium 

Zarządu KIK. Składa się ono z Prezesa, wiceprezesa (lub wiceprezesów), Sekretarza, Skarbnika 

oraz członków Prezydium,  którzy są odpowiedzialni za bieżące funkcjonowanie Klubu. W tym 

celu Prezydium Zarządu spotyka się co tydzień lub dwa razy w tygodniu, aby omawiać sytuację 

w Klubie i podejmować bieżące decyzje.  

W zebranej dokumentacji znajdziemy  protokoły z posiedzeń Prezydium, decyzje 

podejmowane przez to gremium - m.in. dotyczące przyjmowania członków kandydatów, 

gospodarowania budżetem, zatrudniania pracowników, czy nadzoru nad działalnością 

gospodarczą Klubu.  

Pierwsze trzy podserie (seria 7/A, 7/B i 7/C) obejmują swoim zakresem protokoły z 

zebrań Prezydium. Z tym, że podobnie jak w przypadku Zarządu, podseria 7/A zawiera 

najpełniejszą dokumentację. Pozostałe zawierają jedynie duplikaty dokumentów. Jednak w serii 

7/B – zawarte są egzemplarze sekretarza oraz księgowej – w związku z tym mogą one posiadać 

również odręczne uwagi, których nie ma w pierwszym egzemplarzu. We wszystkich, 

powyższych podseriach, materiał ułożony jest wedle kadencji Zarządu.  

Siódma seria jest również przewidziana dla dokumentów poszczególnych członków 

Prezydium a zwłaszcza Prezesa (seria 7/D), Sekretarza (seria 7/E) oraz Skarbnika (seria 7/F). 

Dotychczas umieszczono w zasobie dokumenty Skarbnika.  

8. KOMISJA REWIZYJNA 

Liczba j. a.: 20 

Daty skrajne: 1958-2000 

Walne Zebranie wybiera Komisję Rewizyjną - organ odpowiedzialny za kontrolę 

działalności Klubu. Komisja monitoruje działalność merytoryczną, finansową i majątkową oraz 
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gospodarczą Klubu. Jak również kontroluje działalność poszczególnych sekcji i komisji Klubu. Ze 

swojej działalność składa coroczne sprawozdania przed Walnym Zebraniem.  

W dokumentacji Komisji Rewizyjnej znajdziemy  dokumentację dotyczącą wszystkich 

wspomnianych zakresów kontroli. Zawiera ona zarówno sprawozdania, korespondencję z 

Zarządem, czy Prezydium jak i dokumentację dotyczącą funkcjonowania Sekcji.  

Seria została podzielona na cztery mniejsze podserie. Na początku znajdują się podstawy 

prawne funkcjonowania Komisji (seria 8/A) z okresu 1961-1972, następnie (seria 8/B) 

protokoły z posiedzeń Komisji z okresu 1958-1980 oraz z 2000 r. Dokumentacja związana ze 

sprawozdaniami rocznymi  (seria 8/C) obejmuje lata 50, 60 i 70. W ostatniej podserii znajdują 

się pozostałe materiały niemieszczące się we wcześniejszych podseriach.  

Jak widać dokumentacja ta jest niepełna dotyczy przede wszystkim początków 

funkcjonowania Klubu, lat 60, 70, 80 oraz pierwszej połowy lat 90. Dlatego w celu znalezienia 

sprawozdań Komisji trzeba skorzystać z dokumentacji Walnego Zebrania (seria 5/A).  

9. RADA PROGRAMOWA KIK 

Liczba j. a.: 3 

Daty skrajne 1963-1985 

W tej serii zebrano dokumentację z działalności Rady Programowej z lat 60, 70 i 80. Jest to 

przede wszystkim korespondencja i projekty działań. W chwili obecnie jest to niewielki zbiór. 

Więcej informacji o Radzie Programowej można znaleźć w protokołach Zarząd (6/A) lub 

Prezydium (7/A). 

10. INNE MATERIAŁY DOTYCZĄCE WŁADZ KIK  

Liczba j. a.: 2 
daty skrajne: 1962-1997 

Znajdują się tutaj materiały, które nie mieściły się we wcześniej wydzielonych seriach 

dotyczących władz Klubu. Są to między innymi zestawienia członków Zarządów z 

poszczególnych lat, czy też część oświadczeń członków Zarządu. Są to też materiały zbiorcze, 

które z pewnego powodu zostały razem zebrane i dotyczą działalności różnych organów klubu 

lub tez sekcji (np. materiały zebrane przez Zarząd). Nie rozdzielano takiej dokumentacji, 

zostawiono je w pierwotnej formie.  
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11. MATERIAŁY PROGRAMOWE I PROBLEMOWE 

Liczba j. a.: 40 
daty skrajne: 1957-1990 

Seria ta rozpoczyna dokumentację poświęconą bezpośrednio działalności merytorycznej 

Klubu. Mogła być ona kierowana bądź przez kogoś z władz Klubu :Prezydium lub Zarząd, bądź 

pojedynczych członków tychże gremiów, jak również sekcje, czy też pojedynczych członków 

Klubu. Dokumentacja ta obejmuje zarówno kwestie organizacyjne (np. zaświadczenia o 

ukończeniu kursu, wytyczne Prezydium dotyczące opracowania konferencji), jak również 

materiały z kursów, opracowania poszczególnych tematów, w formie poszytów.  

Cała dokumentacja została podzielona na mniejsze, tematyczne, podserie. Tematyka 

związana z religijnością (seria 11/A), z rodziną (seria 11/B) oraz ogólnie z społeczeństwem 

(seria 11/C) to jeden z filarów działalności Klubu. Zachowana dokumentacja pochodzi przede 

wszystkim z lat 60 i 70 (chociaż są też dokumenty z końca lat 50), jak również w części 

materiałów nie rozpoznano datacji. Ważne w historii Klubu były kontakty z Niemcami i działanie 

a rzecz dialogu z tymi sąsiadami dlatego też wyodrębniono osobną serię dla materiałów 

poświęconych tejże tematyce (seria 11/D).  

Jest to jedynie szczątkowy zbiór, w celu jego uzupełnienia należy przede wszystkim 

spojrzeć na dokumentację związaną z władzami klubu (5-8), z poszczególnymi spotkaniami 

organizowanymi przez Klub (seria 13), z sekcjami (seria 14) i projektami (seria 15). Zachowana 

jest również osobna seria poświęcone relacjom międzynarodowym Klubu (seria 21). 

12. KIK W ŻYCIU PUBLICZNYM  

Liczba j. a.: 0 

Serię utworzono dla obecnie zbieranych materiałów dokumentujących udział Klubu w 

życiu publicznym 

13. ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ORAZ INNE SPOTKANIA W 
KLUBIE INTELIGENCJI KATOLICKIEJ (PRELEKCJE, SPOTKANIA DYSKUSYJNE, 
KONFERENCJE, SEMINARIA)  

Liczba j. a.: 6 
daty skrajne: 1965-1990 

W chwili obecnej seria ta posiada jedną pod serię dotyczącą zebrań członków zwyczajnych 

organizowanych w latach 1965-1990. Były to zebranie członków zwyczajnych Klubu, nie mające 



13 
 

charakteru Walnych Zebrań. Zachowało się parę zapisów nagrań (stenogramów) z tych spotkań 

m.in. z 1965 i 1976 r.  

14. KOMISJE, SEKCJE I ZESPOŁY KIK  

Liczba j. a.: 199 
Daty skrajne:1957-2008 

Tak już wyżej wspomnieliśmy jednym z filarów działalności Klubu są licznie powstałe  

sekcje, a wcześniej również obok sekcji  komisje i zespoły. Od 1956 r. do dzisiaj powstało 

przeszło 90 sekcji Klubu. Każda z nich skupiała członków lub sympatyków wokół pewnego 

tematu/zagadnienia albo formy działania. Do pierwszej grupy należały między innymi sekcje: 

etyki, filozofii, ( w tym filozofii Hoene-Wrońskiego), polsko-niemiecka Odra-Bałtyk, współpracy 

z Polakami w ZSRR.  Do drugiej takie jak: żeglarska (później Santa Maria), kulturalno-

turystyczna, teatrzyk kukiełkowy, pisma Kontakt. W Klubie  obecne są też od początku sekcje, 

których celem jest kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, najważniejszą z nich jest 

Sekcja Rodzin. Obecnie również działają  sekcje młodzieżowe, które definiują się poprzez 

przynależność do pewnej grupy wiekowej (Sekcja Kultury-studenci, Drum-Bun- licealiści, Sekcja 

Młodzieżowa). Trzeba również pamiętać o funkcjonujących kiedyś żywa w Klubie sekcjach 

zawodowych m.in. inżynierskiej, nauczycielskiej, czy pielęgniarek. Powyższy podział nie oddaje 

w pełni rzeczywistości, gdyż jest on jedynie przedstawiony tutaj w celu zobrazowania 

różnorodności życia klubowego. Sekcje w rzeczywistości zmieniały też  pole swojej działalności, 

warto również pamiętać, że niektóre z sekcji zmieniały nazwę, czego przykładem jest sekcja Jana 

Turnaua, która nazywała się Sekcją Starszy Ekumenista, a później Zwariowany Ekumenista. Poza 

sekcjami istniały również zespoły (m.in. ekumeniczny, prelegentów), czy Komisja Soborowa 

związana z postanowieniami II Soboru Watykańskiego.  

Jednym z podstawowych dokumentów wytwarzanych przez każdą z sekcji jest coroczne 

sprawozdanie z działalności, które zostaje przedłożone Zarządowi Klubu. Poza tym sekcja może 

posiadać własny regulamin lub statut. Niektóre z sekcji: Sekcja Kultury, Drum-Bun czy Sekcja 

Rodzin przez krótki czas wydawały własne komunikaty – comiesięczne informatory opisujące 

program działań na kolejny miesiąc. Staraliśmy się pozyskać jak najwięcej archiwalnych 

numerów komunikatów, aby zebrać ich pełną kolekcję. Dzięki uprzejmości dawnych członków 

sekcji udało się pozyskać bądź w formie oryginału lub fotokopii  sporą ich cześć. Warto również 

zawrócić uwagę, że w archiwum przechowywane są numery archiwalne czasopisma Kontakt 

wydawanego przez sekcją o tej samej nazwie. Dzięki uprzejmości członków redakcji udało się 

pozyskać większość archiwalnych numerów.  
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Obecnie zasób archiwalny jest szczątkowy jeśli chodzi o działania sekcji. Najwięcej 

zgromadzonej dokumentacji  dotyczy Sekcji Drum Bun, a zwłaszcza jej kontaktów 

zagranicznych. Dokumenty związane z działalnością sekcji  można również znaleźć w serii 

poświęconej kontaktom Klubu zagranicą (seria 21) oraz w materiałach przekazanych przez Julię 

Koszewską (seria 26/B). 

Sprawozdania sekcji częściowo również znajdują się w dziale Walne Zebranie (seria 5), 

gdyż między innymi na ich podstawie Zarząd opracowywał  swoje sprawozdania. Dodatkowo 

działalność sekcji jest opisywana w sprawozdaniach Komisji Rewizyjnej (seria  5 oraz 8). 

Ponieważ działalność sekcji jest jedną z kwestii omawianych podczas zebrań Zarządu (seria 6), 

czy też Prezydium (seria 7) to również w tych seriach odnajdziemy interesującą nas 

dokumentację odnoszącą się do działalności sekcji Klubu  

15. PROJEKTY PROWADZONE PRZEZ KIK 

Liczba j. a.: 3 

Daty skrajne: 2013-2016  

W ostatnich latach, po okresie transformacji, Klub coraz więcej zdobywa pieniędzy ze 

źródeł zewnętrznych od różnych grantodawców zarówno ze środków publicznych od  instytucji 

państwowych jak i innych organizacji pozarządowych.  

Obecnie w archiwum przechowywana jest dokumentacja z trzyletniego projektu 

Akademia Trzeciego Wieku finansowanego ze środków m.st Warszawy. Znajdują się tam 

zestawienia poszczególnych tematy-wykładów, jak i  listy obecności uczestników 

poszczególnych zajęć, jak również  materiały  z zajęć (m.in. referat prof. Juliusza Domańskiego).  

W przypadku  projektów prowadzone przez sekcje Klubu, ich archiwalia są 

przechowywane w dokumentach  poszczególnych sekcji (patrz: seria 14). Np. zachowała się 

obszerna dokumentacja projektów  sekcji Drum-Bun. Również w sprawozdaniach Zarządu  z 

działalności Klubu znajdują się krótkie opisy wszystkich prowadzonych projektów w danym 

okresie sprawozdawczym (patrz: seria  4). 

16. KONTAKTY KIK Z KOŚCIOŁEM RZYMSKO-KATOLICKIM 

Liczba j. a.: 5 
daty skrajne: 1969-2000 

Od początku swojej działalności Klub utrzymywał ścisłe kontakty z Kościołem Rzymsko-

Katolickim, a zwłaszcza z hierarchami Kościoła lub też pojedynczymi księżmi, czy zakonnikami. 
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Klub posiada własnego kapelana, Przez długi okres był nim rektor kościoła św. Marcina w 

Warszawie. Niektóre z sekcje Klubu posiadały również własnych opiekunów duchowych, nie 

wspominając o ścisłych relacjach Klubu ze środowiskiem Lasek i Sióstr Franciszkanek  Służebnic 

Krzyża.  Klub również od samego początku był w stałym kontakcie z Prymasem Polski przede 

wszystkim z kardynałem Stefanem Wyszyńskim jak również utrzymywał kontakty z kardynałem 

Karolem Wojtyłą zarówno przed jak i w trakcie jego pontyfikatu.  

Przechowywana szczątkowa korespondencja w archiwum obejmuje przede wszystkim 

lata 70. i 80. Jednak dokumentacja świadcząca o relacjach Klubu z Kościołem Katolickim  

znajduje się również w protokołach z posiedzeń Zarządu Klubu (seria 6/A.)jak i  Prezydium 

(seria 7/A).  

17. KONTAKTY KIK Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI  

Liczba j. a.: 16 
Daty skrajne:1965-1987 

Klub w swojej działalność utrzymuje stałe kontakty z instytucjami państwowymi. Nie tylko 

polegają one na składaniu sprawozdań z działalności, które ma obowiązek przekazywać danym 

władzom, czy też na zdobywaniu dotacji na realizację zdań publicznych. Zachowana i osobna 

wydzielona korespondencja w tej serii to przede wszystkim świadectwo trudnych relacji Klubu z 

władzami od lat 60, aż do końca lat 80. Przykładem czego jest korespondencja KIK z 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim związana z 

kontrolami administracyjnymi KIK- u przez władze Warszawy.  

Podseria 17/A obejmuję korespondencje z Urzędem ds. Wyznań, który sprawował nadzór 

nad stowarzyszeniami wyznaniowymi. Następna (17/B) dotyczy między innymi Urzędu Kontroli 

Prasy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy innymi instytucjami i urzędów szczebla 

centralnego. Kolejna dotyczą relacji z władzami Warszawy: 17/C – Prezydium Rady Narodowej 

m. st. Warszawa; 17/D – Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście; 17/E 

– Urzędu m. st. Warszawa; 17/F – Urzędem Dzielnicowym Warszawa-Śródmieście.  Pozostała 

korespondencja dotycząca relacji z władzami znajduje się w podserii 17/G.  Cała ta bardzo 

niewielka dokumentacja ma charakter  szczątkowy i przypadkowy – nie obrazuje ona w pełni 

charakteru tych kontaktów. 

Wiele informacji dotyczącej relacji Klubu z Władzami znajduje się przede wszystkim w 

protokołach i ich załączników zarówno z posiedzeń Zarząd (6/A) jak i Prezydium (7/A), czy też 

Walnych Zebrań (5/A). 
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18. KONTAKTY KIK Z INSTYTUCJAMI SPOŁECZNYMI  

W chwili obecnej seria ta nie posiada żadnego zasobu. Została ona stworzona z myślą o 

obecnie wytwarzanych dokumentach przez Klub, ale jeszcze nie przekazanych do Archiwum.  

19. INNE KLUBY INTELIGENCJI KATOLICKIEJ I WSPÓŁPRACA KLUBÓW 
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

Liczba j. a.: 83 
Daty skrajne: 1956-2007 

Jak już wcześniej wspomniano KIK w Warszawie, nie jest jedynym takim Klubem 

działającym w Polsce. Najstarsze Kluby powstawały w tym samym momencie co warszawski, 

druga fala rejestracji stowarzyszeń nastąpiła w okresie Solidarności w latach 1980 -1981, a 

ostatnia w trakcie transformacji ustrojowej w latach 1988 - 1990. Dokumentacja z kontaktów 

została podzielona na następujące grupy: 

Pierwsza, 19/A, zawiera statuty poszczególnych Klubów z okresu 1981-2003 oraz te 

których datacji nie jesteśmy w tej chwili ustalić. Ułożone są one w kolejności alfabetycznej 

według nazw miejscowości z której pochodzi dany Klub. Kolejna, 19/B, kolekcja zawiera 

informatory, programy działań, biuletyny oraz w niewielkim stopniu korespondencję 

zawierającą informacje o działalności Klubów. W większości są one pochodną korespondencji 

Klubu warszawskiego z pozostałymi. Pochodzą one z okresu 1974-2015 r. 

Dwukrotnie Klubu Inteligencji Katolickiej zrzeszały się w celu zacieśnienia współpracy. W 

serii 19/C znajduje się dokumentacja z pierwszej takiej inicjatywy o nazwie Porozumienie o 

współpracy Klubów Inteligencji Katolickiej. W archiwum zachowała się dokumentacja z lat 

1970-1976. Drugą inicjatywą, do dziś funkcjonującą, jest Ogólnopolskie Porozumienie Klubów 

Inteligencji Katolickiej, której poświęcona jest seria 19/D. Posiada ona obszerną dokumentację 

zarówno obejmująca spotkania prezesów KIK-ów, protokoły z posiedzeń Rady Porozumienia, 

czy też korespondencję  z lat współpracy. Materiał ten obejmuje dwadzieścia lat kontaktów od 

1987 r. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Komisji Finansowej przy 

Ogólnopolskim Porozumieniu znajdują się w serii 19/E, obejmującej okres 1994-2007 r. 

Korespondencja między Klubem warszawskim i pozostałymi znajduje się w serii 19/F.  

Zależnie od lat była ona wcześniej zbierana bądź w układzie chronologicznym z podziałem na 

kolejne lata (lata 80), bądź w układzie na poszczególne miasta w pewnym okresie czasie (np. 

1993-2004). W sumie cała ta korespondencja dotyczy okresu 1978-2009r.  

Ostatnia seria, 19/G, zawierająca pozostałą materiały zawiera dokumenty dotyczące m.in. 

rejestracji poszczególnych Klubów Inteligencji Katolickiej w latach 1956-1957, jak również 
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osobno zachowaną teczkę Akademickiego Klubu Katolików ze statutem, własną deklaracją z 

1956 r. Znajdziemy tutaj także dokumentację powstawania klubów w okresie Karnawału 

Solidarności. W sumie obejmuje ona okres 1956-2000 r. 

Dokumentacja kontaktów międzyklubowych będzie też znajdowała się m.in. w 

protokołach z Zarządu (6/A) oraz z Prezydium (7/A). Ponadto cenne informacje na ten temat 

zawarte są w, wydawanych przez Klub, informatorach (24/A). 

20. INNE ŚRODOWISKA KATOLICKIE I WSPÓŁPRACA KIK Z NIMI 

Liczba j. a.: 5 
Daty skrajne: 1972-1982 

W tej serii znajdują się bardzo szczątkowe dokumenty świadczące o kontaktach z innymi 

środowiskami katolickimi, inny niż ten, który został zebrany i przedstawiony tu we wcześniej 

omawianych, środowisk katolickich. Klub przez cały swój okres w dużo większym stopniu 

otrzymywał kontakty m.in. z Tygodnikiem Powszechnym, czy wydawnictwem Znak, niż miałyby 

o tym świadczyć zachowane materiały. Można tak stwierdzić m.in. obserwując protokoły z 

posiedzeń Zarządu KIK (6/A), czy Prezydium (7/A).  

21. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA KIK 

Liczba j. a.: 36 
Daty skrajne: 1971-2007 

Współpraca międzynarodowa Klubu opiera się z jednej strony na kontaktach władz Klubu, 

czy też pojedynczych członków Zarządu, z drugiej strony na relacjach pojedynczych sekcji lub 

członków Klubu. Seria 21 jest poświęcona m.in. kontaktom z osobami z poszczególnych krajów 

jak i z różnymi organizacjami. W latach 70 Klub korespondował z osobami, stowarzyszeniami i 

innymi instytucjami z takich krajów jak Francja, RFN, Anglia czy Jugosławia. Znajduje się tu 

również  w miarę szczegółowa dokumentacja uczestnictwa Klubu w ruchu Pax Christi (z lat 

1988-2013) oraz Pax Romana (z lat 1971-2004), czy w Marszu Żywych (March of the Living). 

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wytwórcą materiałów dotyczących współpracy z Youth Forum 

Jeunesse może być sekcja Drum Bun. Jednak z powodu braku rozpoznania dokładnego 

pochodzenia dokumentów zostały one tutaj umieszczone.  

Tak jak wszystkie tematy dotyczące współpracy Klubu podstawą do badania powyższych 

tematów są protokoły z posiedzeń Zarządu KIK (6/A), czy Prezydium (7/A). Trzeba również 

pamiętać o informacjach zawartych w informatorach wydawanych przez Klub (24/A) 
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22. KORESPONDENCJA KIK 

Liczba j. a.: 6 
Daty skrajne: 1971-2007 

Zostały tu umieszczone jednostki archiwalne zawierające pozostałą korespondencję, 

względem powyżej wymienionych.  Jest to przede wszystkim korespondencja, która 

przechodziła przez sekretariat Klubu zarówno przychodząca jak i wychodząca.  

W pierwszej podserii 22/A przechowywane są listy oznaczone wcześniej listą dziennika 

„L.dz.Cz…”. Dzięki stosowaniu takiego oznaczenia w latach 70 i 80 udało się łatwo wyodrębnić 

korespondencję związana członkami Klubu. Nie jest jednak znana instrukcja kancelaryjna z 

ówczesnych lat, dlatego trudno precyzyjnie określić znaczenie tego oznaczenia.  

W drugiej podserii, 22/B, znajduje się pozostała korespondencja znajdująca się wcześniej 

w sekretariacie Klubu. Są to między innymi listy od członków (zbiór pocztówek) lub innych 

osób. Dotychczas zebrano taką korespondencję z okresu 1973-2005.  

23. INFORMATORY DOTYCZĄCE BIEŻĄCEJ PRACY  KIK 

Liczba j. a.: 240 
Daty skrajne: 1964-2016 

Informatory, w pewnym okresie zwane programami, są obok protokołów Zarządu i 

Prezydium jednym z podstawowych źródłem dotyczących działalności Klubu. Są one 

wewnątrzklubowym, co miesięcznym, periodykiem skierowanym przede wszystkim do 

członków Klubu. Wychodzą one właściwie w każdy miesiąc, poza okresem wakacyjnym. 

Pierwszy zachowany numer w naszym archiwum pochodzi z grudnia 1964 r., niestety nie udało 

się skompletować wszystkich wydanych numerów, wciąż trwają poszukiwania programów z lat 

60. Z pozostałych lat brakuje już jedynie pojedynczych numerów. Informatory te zostały 

podzielone na cztery mniejsze podserie ze względu na etap powstania. W zasobie archiwum 

zachowały się zarówno egzemplarze pochodzące z drukarni jak i egzemplarze, które 

powstawały na etapie przygotowawczym. W wyniku porównania tych dwóch egzemplarzy mogą 

wynikać ważne obserwacje – np. ingerencję cenzury (która do końca swojego funkcjonowania 

kontrolowała wydawania informatorów) oraz władz miejskich, które mogły nie udzielić zgody 

na zorganizowanie danego otwartego spotkania w Klubie. Zmiany te mogę również wynika z 

odwołania danego spotkania w okresie przygotowawczym. 

Pierwsza, więc podseria 23/A zawiera I egzemplarz informatora. Druga podseria 23/B 

zawiera II egzemplarz (tzw. archiwalny). Kolejna, 23/C obejmuje egzemplarze, które nie 

posiadają pieczęci drukarni, a więc zazwyczaj maszynopisy częściowo z odręcznymi uwagami. 
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Ostatnia podseria 23/D, to miejsce przechowywania kolejnych egzemplarzy materiałów 

znajdujących się w podserii 23/B i 23/C. 

24. INFORMATORY OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KIK  

Liczba j.a.: 2 
Daty skrajne: 1972-1995 

To niewielki zbiór informatorów wydawanych przez Klub, w której informuje on ogólnie o 
swojej działalności. Powstawały one w celach promocyjnych, aby przekazać ideał działania 
Klubu. W wielu przypadkach nie udało się dokładnie rozpoznać dat powstania ich. Wiele z nich 
dotyczy ważnych wydarzeń, czy nawiązywania kontaktów np. zagranicznych.  

25. KRONIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KIK  

Liczba j. a.: 5 
Daty skrajne: 1956-1994 

Znajdują się tutaj opracowania źródłowe dotyczące historii Klubu nie mające charakteru 

publikacji. Na seria składają się dwie odręcznie prowadzone kroniki Klubu zawierające 

informacje z przełomu lat 50 i 60, a jedna z nich składa się między innymi z księgi gości z okresu 

1957-1962 r. Kolejne dwie są zestawieniami informacji o działalności Klubu zawierają takie 

informacje jak: lista spotkań w okresie 1956-1967, zestawienie Walnych Zebrań,  uchwał oraz o 

stosunkach z władzami od 1959 r, aż do 1994 r. Ostatnie opracowanie jest zbiorem tekstów 

źródłowych referatów oraz tekstów ideowych z przełomu lat 50 i 60. Dotychczas żadne z 

opracowań dotyczących historii Klubu nie zawiera w sobie tak obszernego zestawienia danych z 

historii Klubu.  

26.  MATERIAŁY ZWIĄZANE  Z POSZCZEGÓLNYMI OSOBAMI 

Liczba j.a.: 26 

Daty skrajne: 1963-2007 

Seria to obejmuje dwie kategorie dokumentów. W pierwszej podserii (26/A) znajdziemy 

te materiały, te które dotyczą poszczególnych osób ważnych dla środowiska klubowego. Są to 

więc zebrane wypowiedzi poszczególnych osób: ich prace bądź teksty ich dotyczące. Są to takie 

osoby jak Karol Wojtyła, Jerzy Zawieyski, Stanisław Stomma, czy Andrzej Wielowieyski. Osobno 

również zostały zebrane nekrologii członków klubu.  

W drugiej podserii (26/B) znajdują się te materiały, które zostały przekazane przez 

poszczególne osoby. Zbiór Julii Koszewskiej działaczki Drum-Buna, członka Zarządu KIK, który 

znajduje się w tej podserii, to kilkanaście jednostek archiwalnych obejmujących zarówno jej 
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pracę w sekcji jak i w Zarządzie. Jednak niektóre materiały, jak te przekazane przez Piotra 

Kapelę i Jana Chomickiego, ponieważ dotyczyły ściśle Sekcji Kultury, zostały umieszczone w serii 

poświęconej sekcjom. Dzięki uprzejmości Marcina Święckiego  syna Andrzeja Święckiego, 

wieloletniego prezesa Klubu, udało się również pozyskać kopię niektórych dokumentów. Były to 

miedzy innymi brakujące informatory w zbiorze archiwum.  

27. SPRAWY ADMINISTRACYJNE KIK 

Liczba j. a.: 18 
Daty skrajne: 1961-2002 

Wytwórcą powyższej serii jest przede wszystkim księgowość, Skarbnik Zarządu oraz 

sekretariat. Klub z powodu szerokiego wachlarza działań wytwarzał również bogatą 

dokumentację administracyjną.  

W pierwszej podserii (17/A) zebrano zachowaną dokumentację dotyczą pracowników 

zatrudnianych przez Klub, są m.in. zestawienia umów zlecenie dotyczących prac intelektualnych 

z lat 1961-1970 i 1976-1977. Są tutaj również angaże wychowawców na zimowiska w 1965 r. W 

kolejnej podserii (17/B) zachowane są materiały związane z ruchomościami klubowymi są to 

m.in. zestawienia inwentaryzacyjne z 1966 i 1969-1971 r., umowy użyczenia samochodu, czy 

kupna sprzedaży. W ostatniej podserii (17/C) znajduje się dokumentacja obejmująca 

nieruchomości Klubowe lub te które Klub próbował pozyskać– dokumentacje siedziby przy ul. 

Kopernika, domku na Tarasówce koło Zakopanego, domku w Żaliwowie, w Podkowie Leśnej, czy 

też podziemi Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie i jego remontu. Są to przede 

wszystkim umowy i korespondencja z okresu 1962-1997.  

Prezydium Zarządu podejmuje, zgodnie ze statutem, decyzje o angażu pracowniku, 

powyższy zbiór jest zatem uzupełnieniem dla uchwał i decyzji podejmowanych przez tenże 

organ (patrz 7/A). Kwestie dotyczące ruchomości są właściwe podejmowane na bieżąco przez 

sekretariat, księgowość i skarbnika. Część spraw, takich jak np. kwestia samochodu służbowego, 

była już podejmowana przez władze klubu. Natomiast za nieruchomości przede wszystkim 

odpowiada Zarząd, który podczas swoich zebrań podejmuje kluczowe decyzję w tej kwestii 

(6/A).  
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28. DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA KIK 

Liczba j. a.: 23 
Daty skrajne: 1957-2011 

Jednym z fundamentów finansowania działalności Klubu była, obok składek 

członkowskich, działalność gospodarcza. Podstawą były udziały KIK w Centrali Wytwórczo-

Usługowej Libella. Obecnie z zasobie archiwalnym jest przechowywana dokumentacja związana 

z nadzorem nad tą spółką z okresu 1957-201. Jest to między innymi korespondencja między 

stowarzyszeniem a przedsiębiorstwem, czy też sprawozdania. Uzupełnieniem do tego zbioru są 

sprawozdania finansowe Klubu (6/C oraz 4/A) oraz protokołu Zarządu (6/A)i Prezydium (7/A).  

29. POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZŚRODOWISKA  

Liczba j. a.: 3 

Daty skrajne: 2006 

Obecnie seria ta zawiera materiały związane z obchodami 50 - lecia istnienia KIK-u.  

30. ZBIORY BIBLIOTECZNE KIK 

Liczba j. a.: 27 

Daty skrajne: 1963-2013 

W zbiorze tym znajdują się wybrane pozycje przechowywane wcześniej w zbiorach 

bibliotecznych jednak ze względu na swoją wartość historyczną zostały one umieszczone w 

archiwum. Jest tu również zbiór prasy i wycinków prasowych dotyczących działalność Klubu z 

okresu 1994-2013 oraz nieliczne multimedia dotyczące działalność Klubu (np. audycja w Radiu 

Warszawa z 2009r.). Tu również znajduje się zachowana dokumentacja wytworzona podczas 

działalności biblioteki/czytelni klubowej.  

31. OPRACOWANIA DOTYCZĄCE KIK 

Liczba j. a.: 0 

W chwili obecnej seria ta nie zawiera żadnych opracowań. Stworzono ją z myślą, aby w 

przyszłości zebrać różne prace historyczne, czy socjologiczne dotyczące Klubu.  
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32. WIĘŹ  

Liczba j. a.: 1 
Daty skrajne: 1960 

Klub od początku istnienia czasopisma („Więź)  i wydawnictwa („Biblioteki Więzi ) był z 

nimi ściśle związany. Seria ta została stworzona z myślą o dokumentacji wytworzonej w związku 

z działalności czasopisma i wydawnictwa. Dotychczas w zbiorze klubowym udało się jedynie 

znaleźć dotyczącą otrzymania lokalu przez Więź z 1960 r. 

33. VARIA  

Liczba j. a.: 17 
Daty skrajne: 1956-2017 

W serii tej umieszczono wszystkie pozostałe dokumentu, które nie mieściły się 

bezpośrednio z żadnej z powyższych serii. Znajduje się tu też duży zbiór (w ramach dotychczas 

jednej jednostki archiwalnej) materiałów m. in. o nierozpoznanej jeszcze proweniencji, 

niejasnym autorstwie – być może przynajmniej część jego zostanie przeniesiona w przyszłości 

do poszczególnych serii.  

34. ZBIORY WIELKOFORMATOWE 

Liczba j. a.: 1 
Daty skrajne: 1996-2016 

Umieszczono tutaj plakaty, które z powodu swojej wielkości nie mogły być umieszczony w 
powyżej wspomnianych seriach. Są to  plakaty z 40-lecia Klubu i z pokazu filmu dokumentalnego 
„Klub” z 2016 r. 


