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Klub Inteligencji Katolickiej
I.

CZŁONKOWIE
Ogólna liczba członków Klubu warszawskiego wynosi w dniu 21 kwietnia 2012 roku 1822 osób.
Od ostatniego Walnego Zebrania (16.04.2011) do Klubu przystąpiły 43 osoby, 40 zrezygnowało
z członkostwa (m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, zmianę miejsca zamieszkania), a 24 zmarły.
Spośród wszystkich członków Klubu 394 to Członkowie Zwyczajni.
W roku sprawozdawczym zmarł Andrzej Święcicki, Członek Honorowy KIK a w latach 1972-1986
prezes Klubu, oraz dwóch Członków Zwyczajnych: Przemysław Kłosiewicz i Zofia Płatek.
Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął 7 nowych Członków Zwyczajnych:
Dominika Kaliszewska, Jacek Kiljański, Anna Rudzińska, Maria Szymborska, Teresa Teleżyńska,
Michał Zakroczymski, Beata Żywica-Ciacek

II.

ZARZĄD
Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 8 maja 2010 roku. Po ukonstytuowaniu się
jego skład i struktura przedstawia się następująco:
Prezes – Joanna Święcicka
Wiceprezesi – Julia Koszewska, Łukasz Rozdeiczer – Kryszkowski, Krzysztof Ziołkowski
Sekretarz – Jakub Kiersnowski
Skarbnik – Krzysztof Sawicki
Członek Prezydium Zarządu – Marek Zając
Członkowie Zarządu – Maria Belina Brzozowska, Paweł Broszkowski, Piotr M.A. Cywiński,
Maryna Czaplińska, Stanisław Latek, Paweł Sawicki, Ewa Teleżyńska, Misza Tomaszewski.
Od 16 kwietnia 2011 roku (ostatniego Walnego Zebrania) do 21 kwietnia 2012 roku Zarząd odbył
łącznie 5 zebrań.

III.

OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ KLUBU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2011-2012
W roku sprawozdawczym Klub prowadził działalność zgodnie ze swoim statutem: skupiał się
na formacji religijnej i intelektualnej, pracy z dziećmi i młodzieżą, działaniach na rzecz przemian
demokratycznych na Białorusi, działalności stypendialnej, 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. W minionym roku takim kosztem był remont dachu (wymiana
poszycia), odmalowanie wnętrza oraz renowacja podłogi w siedzibie, jak również remont wejścia
do budynku (schody). Siedziba Klubu służy jego członkom oraz różnym organizacjom i instytucjom
jako miejsce spotkań: służbowych, biznesowych, organizacyjnych, świątecznych czy z okazji
rodzinnych wydarzeń.
Nieustająco istotnym zadaniem, rzutującym na działalność Klubu w roku sprawozdawczym 20112012, była praca nad zabezpieczeniem finansowej przyszłości Stowarzyszenia oraz bieżąca spłata
kredytu zaciągniętego na potrzeby zakupu i adaptacji obecnej siedziby przy ul. Freta 20/24A
w Warszawie. Prace nad znalezieniem nowych źródeł utrzymania Klubu były jednym z priorytetów
Zarządu.

W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.:
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W kwietniu 2011 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Zwyczajnych KIK.
Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania za rok ubiegły. Wykładem wprowadzającym
była relacja ze zorganizowanego przez KIK seminarium w Laskach, w którym uczestniczyły osoby
reprezentujące środowiska tworzące tzw. dawny Ruch ZNAK. Walne Zebranie nadało również
godność Członka Honorowego trzem zasłużonym członkom Klubu: p. Krystynie Sieroszewskiej,
p. Kazimierzowi Czaplińskiemu i p. Krzysztofowi Śliwińskiemu.



Na przełomie kwietnia i maja 2011 roku odbyła się wspólna, środowiska KIK-u i Lasek, pielgrzymka
do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne, wówczas jeszcze Sługi Bożego, a obecnie
błogosławionego Jana Pawła II. W pielgrzymce uczestniczyło łącznie ponad 150 osób, z czego ponad
100 osób to członkowie i rodziny Klubowe. Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu Fundacji
„Orlen Dar Serca”.



8 czerwca 2011 roku w kościele św. Marcina odbyła się uroczystość przyjęcia przez KIKowską
młodzież sakramentu bierzmowania. Uroczystości przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz –
metropolita warszawski. Do Sakramentu przystąpiło ponad 40 wychowanków Klubu. Przygotowania
prowadzili „świętomarcińscy” księża: Andrzej Gałka i Sławomir Szczepaniak, wspólnie z licznym
gronem Klubowych animatorów.



9 czerwca 2011 roku zmarł śp. Andrzej Święcicki, od 1957 r. członek KIK a od 2002 r. Członek
Honorowy Klubu. W latach 1972-1986 prezes warszawskiego KIK-u.



12 czerwca 2011 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. W spotkaniu uczestniczyło ponad
500 osób. Tak jak w poprzednich latach, 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 2011 roku po raz siódmy 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 – mogła
w „normalnych” warunkach zdobywać nowe cenne umiejętności i doświadczenia.



Przeprowadziliśmy również udaną akcję rejestracji Liceum im. Jakuba Kolasa z Mińska w Polsce.
Konieczność rejestracji związana była z wprowadzonymi przez reżim Łukaszenki zmianami
w kodeksie edukacyjnym. Według nowych zasad dzieci i młodzież w wieku szkolnym zostały objęte
obowiązkiem uczęszczania do państwowych szkół. Dzięki rozmowom odbytym przez przedstawicieli
Klubu w Kancelarii Premiera i w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także osobistemu
zaangażowaniu p. minister Katarzyny Hall, nasze zaprzyjaźnione Liceum z Mińska jest oficjalnie
zarejestrowane w Gdańsku. Dzięki temu zabiegowi uczniowie Liceja spełniają formalne wymagania
Białoruskiego Kodeksu, a jednocześnie zachowali pełną niezależność, gdyż formalnie podlegają
polskim, a nie białoruskim władzom oświatowym. Białoruskie niezależne media opisały to jako
wielki sukces opozycji i jedno z najważniejszych społecznych wydarzeń 2011 roku na Białorusi.



W dniach 23-29 lipca w Warszawie odbył się zorganizowany przez Sekcję Nauczycielską Klubu
Międzynarodowy Zjazd Nauczycieli Chrześcijańskich SIESC. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele
z szesnastu krajów Europy (głównie z Francji, Austrii, Niemiec i Włoch, ale także z Serbii, Słowenii
i Białorusi) należący do międzynarodowego stowarzyszenia SIESC (Secretariat International
des Enseignants Secondaires Catholiques), jednego z wyspecjalizowanych sekretariatów Pax Romana.
Był to 56. w historii tej organizacji - a pierwszy w Polsce – coroczny letni zjazd. Temat przewodni
zjazdu brzmiał: „Duch wspólnotowy przeciw demonom przeszłości (rola nauczycieli chrześcijańskich
w „oczyszczaniu” bliskiej pamięci)”. Uczestnicy zjazdu dyskutowali o roli nauczycieli
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chrześcijańskich w przełamywaniu wzajemnej niechęci i w przezwyciężaniu
utrudniających sąsiadującym ze sobą narodom przyjazne współistnienie.

uprzedzeń



24 października 2011 roku Laureatem Nagrody „Pontifici” – Budowniczemu Mostów – ustanowionej
przez Zarząd KIK, przyznawanej za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu
i poświęcenia na rzecz bliźnich, której Kapitułę stanowią Członkowie Honorowi Klubu – została
s. Rafaela (Urszula Nałęcz) ze zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Nagroda
przyznana została po raz szósty.



Od początku listopada 2011 roku spotyka się grupa poświęcona katechezie osób dorosłych. Hasło
przewodnie całego cyklu spotkań brzmi: "Warto być chrześcijaninem". Grupa prowadzona jest
we współpracy Klubu z klasztorem oo. dominikanów przy kościele św. Jacka w Warszawie; spotkania
odbywały się na przemian, bądź w klasztorze bądź w siedzibie Klubu. W spotkaniach uczestniczyło
od 10 do 40 osób, w wieku od 25 do 75 lat. Co drugie spotkanie poświęcone było prezentacji jakiegoś
określonego tematu (często zaproponowanego przez uczestników); pozostałe to próby wspólnych
odpowiedzi na konkretne pytania, zgłaszane przez uczestników. Grupę prowadzi
o. Marek Pieńkowski OP.



"Jak



W dniach 16-18 marca 2012 r. odbył się IX Zjazd Gnieźnieński, którego KIK
był współorganizatorem. Sekretarz Klubu pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego. Zjazd, którego tematem przewodnim była „Europa obywatelska. Rola i miejsce
chrześcijan.” zgromadził w Gnieźnie ponad 1000 osób, w tym ponad 100 prelegentów.
Uczestnicy Zjazdu pochodzili z 17 państw z całego świata. Honorowy patronat nad Zjazdem objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.



14 kwietnia 2012 r. miało miejsce spotkanie inaugurujące prace nowej Sekcji Klubu. W listopadzie
2011 roku Zarząd KIK na wniosek kilku członków Klubu powołał nową sekcję pod nazwą
Sekcja Małżeńska.



W roku sprawozdawczym Zarząd Klubu wystosował kilka publicznych wypowiedzi:
16 maja 2011 roku – w sprawie wystąpienia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim szkalującego
dobre imię śp. abp. Józefa Życińskiego oraz nieakceptowalnej reakcji na to wystąpienie studentów
uczelni, jak również braku reakcji na te wydarzenia ze strony władz Uniwersytetu;
14 października 2011 roku – w sprawie bezczeszczenia miejsc pamięci, powszechnej agresji,
ataków na mniejszości religijne i ogólnego braku wrażliwości społecznej;
11 listopada 2011 roku – list w sprawie ograniczenia publicznych wypowiedzi nałożonego
na ks. Adama Bonieckiego przez przełożonego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów.
Pod listem podpisało się ponad 8 tys. osób, a jego współinicjatorami byli: Zarząd KIK Warszawa,
Miesięcznik „Więź”, Miesięcznik „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, Kwartalnik „Kontakt”,
Laboratorium WIĘZI, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Róża Thun, Przemysław RadwanRohrenschef;
Styczeń 2012 roku – komunikat Zarządu Klubu po śmierci Vaclava Havla.



Klub był także partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych. Kontynuował
współpracę m.in. z Inicjatywą Wolna Białoruś, Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim
Freta 10, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian,
Laboratorium WIĘZI, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi, Fundacją ks. Niedzielaka
oraz Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (w Radzie Fundacji Klub ma swojego
przedstawiciela w osobie Witolda F. Urbana).

co roku w grudniu odbyło się Klubowe spotkanie opłatkowe, a także już po raz drugi akcja „Rodzina-Rodzinie” - świątecznego wsparcia przez rodziny Klubowe rodzin osób niewidomych,
będących pod opieką sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża.
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IV.



Klub jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Pax Christi i Pax Romana –
międzynarodowego ruchu intelektualistów i studentów katolickich. W roku 2011 członkowie Zarządu
Klubu reprezentowali Klub 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 wydawał „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 prawie 1100 adresatów otrzymywało
Informator drogą elektroniczną. Do kontaktów z członkami Klubu oraz osobami zainteresowanymi
działalnością Klubu służy również strona internetowa www.kik.waw.pl.



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

DZIAŁALNOŚĆ ODCZYTOWA KLUBU
W roku sprawozdawczym Klub organizował odczyty, dyskusje, wykłady, prelekcje, projekcje filmów
i koncerty. Do ważniejszych należały następujące wydarzenia:
 „Jak wierzą uczeni” – gośćmi spotkania byli Magdalena Bajer, prof. Marek Kuś i prof. Andrzej
Paszewski;
 „Ksiądz Jan Zieja: prorok na trudne czasy” – promocja książki i pokaz filmu – gościem spotkania
był Jacek Moskwa;
 „Nieznane działania opozycji demokratycznej w Niemczech i w Polsce w filmie
„Cicho, pod prąd”, projekcja filmu z dyskusją – gośćmi spotkania byli Tomasz Kycia,
Robert Żurek, dr Burkhard Olschowsky, Rafał Rogulski i Zbigniew Nosowski;
 „Diagnoza społeczna 2011-2015 - społeczeństwo obywatelskie dziś i jutro” – gośćmi spotkania
byli prof. Andrzej Zoll, prof. Edmund Wnuk Lipieński;
 „Białoruś nieznana, chociaż bliska: Polacy we współczesnej Białorusi” – gośćmi spotkania
byli Teresa Sobol, Agata Wierzbowska-Miazga, dr. Ewa Godlewska;
 „Dzieci Afryki”, o sytuacji najmłodszych i pracy misyjnej w kraju przez lata dotkniętym wojną
domową – opowiadała siostra Rafaela FSK (Urszula Nałęcz);
 „Przeciw nędzy i wykluczeniu, w imię praw człowieka” – gośćmi spotkania
byli Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, Cezary Gawryś;
 „Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio” – gośćmi spotkania był o. prof. dr hab. Celestyn
Napiórkowski OFMConv, spotkanie prowadził red. Zbigniew Nosowski;
 „Pielgrzymujemy z Niemcami - mój Papież Benedykt XVI” – gośćmi spotkania byli ks. Manfred
Deselaers, dr Krzysztof Jedliński, Marta Titaniec;
 „Obywatel Havel” – projekcja pełnometrażowego filmu dokumentalnego w reżyserii
Miroslava Janeka i Pavla Kouteckego – gośćmi spotkania byli Janusz Onyszkiewicz,
Henryk Wujec i Zbigniew Janas;
 „Białoruś nieznana, choć bliska: Białoruś w oczach tamtejszych Polaków” – gośćmi spotkania
byli Teresa Soból, Alina Jaroszewicz, Stanisław Poczobut;
 „Ludzie KIK-u: Jerzy Zawieyski założyciel i pierwszy prezes KIK (1956-1969)” –
gośćmi spotkania byli Tadeusz Mazowiecki, Zygmunt Skórzyński, prof. Andrzej Friszke,
spotkanie prowadził Kazimierz Mazan.
 „In Spiritu et Veritate – w Duchu i Prawdzie” spotkanie poświęcone Osobie śp. abp. Józefa
Życińskiego w pierwszą rocznicę Jego śmierci – gośćmi spotkania byli ks. Mieczysław Puzewicz,
red. Marcin Przeciszewski, spotkanie prowadził Sebastian Duda;
 „Pascha w tradycji bizantyjskiej” – gościem spotkania był o. Marek Blaza SJ.
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Poza spotkaniami ogólno-klubowymi w roku sprawozdawczym odbyło się kilkanaście otwartych
zebrań sekcji klubowych. Wielu członków Klubu uczestniczyło jako goście w audycjach radiowych,
programach telewizyjnych czy w różnego rodzaju spotkaniach jako prelegenci.

UDZIAŁ KLUBU W ŻYCIU KOŚCIOŁA

V.

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 X Dnia Papieskiego w Warszawie z inicjatywy Klubu odbyła się dyskusja panelowa
zatytułowana: ”Modlitwa: czyja wola niech się stanie?” Współorganizatorem spotkania była redakcja
Przeglądu Powszechnego. Klub uczestniczył również w publicznej zbiórce pieniędzy na rzecz
programu stypendialnego Fundacji.
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.
4. W lutym 2012 roku Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Celestino Migliore przyjął na audiencji Zarząd
Klubu.

VI.

UDZIAŁ W PRACACH POROZUMIENIA KLUBÓW
1. Klub uczestniczył w pracach Rady Porozumienia Klubów. Krzysztof Ziołkowski pełnił do 4 czerwca
2011 roku funkcję współprzewodniczącego Rady, a Stanisław Latek jest sekretarzem Rady
Porozumienia.
2. W kwietniu 2012 w Warszawie w klasztorze sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża odbyło się
spotkanie Rady Porozumienia. Omawiano m.in. program XXXII Pielgrzymki KIK-ów na Jasna Górę
oraz program spotkania Prezesów KIK.
3. W ramach działań w Porozumieniu Klub wziął udział w XXXI pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę.
4. Klub koordynował również obchody Dnia Papieskiego – 2011, organizowanego w Klubach w ramach
ogólnopolskiej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie.

VII.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE DEMOKRATYZACJĘ BIAŁORUSI
W roku sprawozdawczym już po raz siódmy gościliśmy naszych przyjaciół z Niezależnego Liceum
Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska na Białorusi. W tegorocznej edycji do grupy młodzieży
z Mińska dołączyła kilkuosobowa grupa z Mohylewa.
Jak zwykle korzystaliśmy z gościnności Bursy szkolnej nr 4 i Zespołu Szkół im. Stefana Bryły
na warszawskiej Woli. Dzięki wsparciu ze strony Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz dofinansowaniu
z Narodowego Centrum Kultury, mogliśmy naszym gościom zapewnić bogaty program.
Jak co roku, białoruski „rok szkolny na obczyźnie” rozpoczął się uroczystą inauguracyjną, w której
uczestniczyli przedstawiciele władz Warszawy oraz przedstawiciele Zarządu Klubu.
Program całego wyjazdu, oprócz zajęć szkolnych, składał się z licznych spotkań i wizyt.
Szkoła gościła w Ambasadzie Królestwa Niderlandów, miała lekcje muzealne m.in. w Domu Spotkań
z Historią i Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”. Uczniowie odwiedzili takie miejsca jak:
Centrum Nauki Kopernik, Pałac w Wilanowie, Centrum Wyszkolenia Policji w Legionowie.
Jak zawsze odbyły się również wycieczki do innych miejscowości. W tym roku Licealiści odwiedzili:
Żelazową Wolę, Nieborów, Arkadię, Wrocław oraz Krzyżową, gdzie uczestniczyli w zajęciach
prowadzonych przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Tradycyjnie już odbyły się
6
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zajęcia sportowe w Aqua Parku oraz dodatkowo goście z Białorusi uczestniczyli w specjalnej
grze terenowej na Uniwersytecie Warszawskim, której współorganizatorem była Inicjatywa
Wolna Białoruś.
Projekt Białoruś jest od 7 lat prowadzony przez Sekcję Rodzin. W roku sprawozdawczym głównymi
koordynatorami całego przedsięwzięcia byli Marek Kielanowski i Krzysztof Sawicki.

VIII.

PRACA W SEKCJACH KLUBU
W roku sprawozdawczym w Klubie prowadziło swoją działalność 16 sekcji.
1. Sekcja Rodzin
Sekcja zrzesza około 350 rodzin. W grupach Sekcji jest około 500 dzieci.
Obecnie działa 17 grup: 8 grup młodszych (9- 12 lat), 6 grup gimnazjalnych (13 – 15 lat) i 3 grupy
licealne (16 – 19 lat).
W roku sprawozdawczym powstały 2 nowe grupy. Kadra liczy 90 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 22 rodziców – przedstawicieli grup i trzech osób dokooptowanych. W Sekcji
działa również trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
Wychowanie, działalność grup
Głównym zadaniem władz Sekcji jest wspieranie grup dziecięcych i młodzieżowych, praca
z kadrami oraz z rodzicami.
Jak co roku, na jesieni 2011 roku odbyły się rekolekcje krzyżowe dla licealistów, a w czasie
Wielkiego Postu rekolekcje dla wychowawców. W kwietniu 2011 roku zebrał się na dwa dni
Sobór Wychowawców, wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. W czasie tego spotkania rozmawiano
o bieżącej pracy w grupach i o pomysłach na przyszłość.
W Sekcji prowadzone były szkolenia dla wychowawców obejmujące różnego rodzaju tematy.
Chcąc wesprzeć wychowawców, Sekcja starała się zapewnić im kontakt z psychologami,
specjalistami od budowy zespołu, a także organizowała spotkania, na których wychowawcy omawiali
swoje najtrudniejsze problemy wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Latem 2011 roku odbył się w Wąpiersku obóz szkoleniowy dla wychowawców oraz wspólny
z Przymierzem Rodzin obóz dla kandydatów na pomocników wychowawców. Oba obozy
są elementem szkolenia młodzieży chcącej pracować w grupach. W roku 2011 obóz dla
wychowawców został przygotowany przez nowy zespół specjalistów, zaangażowano wielu
profesjonalistów. Obóz był pozytywnie oceniony przez uczestników.
Młodzież sekcyjna zdobywała też uprawnienia państwowe: wychowawców i kierowników kolonii,
kurs pierwszej pomocy i kurs kwalifikacyjny PZN.
W grudni 2011 roku zorganizowane zostało spotkanie dla grup z pp. Ludwiką i Henrykiem Wujcami
nt. 30lecia wybuchu stanu wojennego.
Obozy
W okresie sprawozdawczym dzieci i młodzież systematycznie uczestniczyły w spotkaniach w ciągu
roku szkolnego. W tym okresie wyjechały również na 16 zimowych obozów (obozy narciarskie
w Polsce oraz na Słowacji i w Czechach) i 18 letnich (6 stacjonarnych, 6 wędrownych, 3 kajakowe,
2 rowerowe i 1 żeglarski) m.in. na Krymie, Bornholmie, Korsyce i Litwie.
Od 3 lat już oficjalnie obozy zgłaszane są do kuratorium i sanepidu, w związku z tym większość
obozów została odwiedzona przez służby państwowe, i wszystkie zostały zaakceptowane. Spełnienie
wymogów kuratorium oraz służb sanitarnych i oficjalne zgłoszenie obozu to warunek niezbędny
do otrzymania dofinansowania.
Większość obozów była również wizytowana przez członków zarządu, koordynatorów lub rodziców
doświadczonych w pracy Sekcji. W miarę możności czynione były starania, aby obozy były
odwiedzane przez księży.
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W drugiej połowie stycznia 2012 roku, w czasie ferii, zorganizowano w KIK akcję Zima w mieście.
Cieszyła się ona dużym powodzeniem, wzięło w niej łącznie udział 45 dzieci, a opiekowało się
nimi 6 wychowawców.
Finanse Sekcji
Większość funduszy Sekcji pochodzi ze składek rodziców. W roku 2011 Sekcja dwukrotnie
występowała o dofinansowanie obozów do władz miasta. W zimie 2010/11 uzyskano 30 000 zł
na 8 obozów, a w lecie 2011 r. – 80 000 zł na 15 obozów. Obozów zimowych 2011/2012 nie objęto
zewnętrzną dotacją finansową, gdyż odbywały się poza terminami oficjalnych ferii zimowych.
Roczne wpływy ze składek kształtują się na poziomie 60 tys. zł. Sytuacja finansowa Sekcji pozwala
na finansowanie jej podstawowych potrzeb. Dzięki dofinansowaniu z miasta, a także wewnętrznym
dofinansowaniom w grupach, Sekcja nie musi – jak w latach poprzednich – znacząco
dofinansowywać obozów. Dzięki temu większa część środków została przeznaczona na szkolenia
dla kadr.
Bardzo zauważalne jest znaczne obciążenie pracą sekretariatu oraz księgowości wobec rozlicznych
zadań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem celowych dotacji.
Działania na rzecz rodziców
Co roku w okresie Wielkiego Postu i Adwentu organizowane są dni skupienia w Laskach, które
prowadzi ks. Andrzej Gałka. W ostatnim wielkopostnym dniu skupienia wzięło udział ok. 80 osób.
W roku sprawozdawczym msze św. sekcyjne połączone były z mszą św. Klubową, co pomaga
w integracji całej społeczności KIK-u. Po mszach organizowane są spotkania rodziców na tematy
wychowawcze, które cieszą się dużą frekwencją.
Co roku, dzięki pomocy rodziców, udaje się przeprowadzić przegląd sprzętu w magazynie i naprawę
uszkodzonych namiotów. Również coroczna giełdę sprzętu narciarskiego, z której dochód służy
dofinansowaniu obozów, cieszy się dużym powodzeniem. W 2011 roku członkowie Sekcji aktywnie
uczestniczyli w organizacji wyjazdu KIKu na uroczystości beatyfikacyjne papieża Jana Pawła II
do Rzymu.
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 zorganizowała zbiórkę na zakup
nowych namiotów oraz aktywnie uczestniczyła przy rozmowach wprowadzających z rodzicami
nowopowstałych grup.
Inna działalność Sekcji
Bardzo ważnym działaniem Sekcji jest projekt Białoruś, prowadzony z niezwykłym zaangażowaniem
przez Marka Kielanowskiego od 2005 roku. Organizuje on letnią, kilkutygodniową sesję naukową
dla całej społeczności Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska.
Przed Świętami Bożego Narodzenia Sekcja aktywnie włączyła się w akcję charytatywną paczki
świąteczne dla niewidomych związanych z duszpasterstwem kościoła św. Marcina.
W czerwcu 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji Rodzin. Podczas tego
zebrania został przyjęty dokument „Strategia Sekcji Rodzin” opisujący plan rozwoju sekcji przez
najbliższych kilka lat.
Przewodniczącym Sekcji jest Paweł Sawicki, a członkami Zarządu są: Marcin Bielecki, Aleksandra
Brochocka, Ignacy Dudkiewicz, Elżbieta Jaworska, Marek Kielanowski, Kosta Święcicka,
Ewa Teleżyńska i Katarzyna Zakroczymska.
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2. Drum Bun - Sekcja młodzieżowa
W roku sprawozdawczym w ramach swojej działalności Drum Bun organizował lub brał udział
w wielu spotkaniach, wyjazdach i innych wydarzeniach.
Wyjazdy:
 Wyjazd członków Robura na Korfu na walne zebranie członków organizacji JECI-MIEC.
 Organizacja spływu kajakowego z członkami litewskiej organizacji katolickiej Ateitis.
 Udział członków Drum Buna w spotkaniu studyjnym organizowanym przez JECI-MIEC
w Strasburgu.
 Udział w IX Zjeździe Gnieźnieńskim.
Spotkania:
 Około 20 spotkań formacyjnych (z ks. Sławkiem Szczepaniakiem), dyskusyjnych, sportowych,
o tematyce podróżniczej i społecznej.
 Rekolekcje przed Świętami Bożego Narodzenia.
Inne:
 Drum Bun uczestniczy aktywnie w pracach Komisji ds. polityki młodzieżowej m. st. Warszawy.
 Comiesięczne sekcyjne Msze Święte w kościele św. Marcina.
 Organizacja tygodniowej gry miejskiej "FabEx".
8 grudnia 2011 r. wyłoniony został nowy skład Zarządu Sekcji w składzie: Hanna Hafner,
Piotr Kawiak, Jan Lipski, Jan Murawski (przewodniczący) i Agnieszka Osińska.
3. Klub Żeglarski „Santa Maria”
W ramach działalności Sekcji organizowane były szkolenia oraz rejsy śródlądowe. W 2011 roku Klub
Żeglarski „Santa Maria” przeprowadził sezonowe remonty łódek, a ze względu na ograniczoną
przestrzeń przeprowadzono gruntowne zmiany w samym ośrodku, takie jak: remont pomostu
i łazienki, przystosowanie hangarów (drewnianego i blaszanego) do potrzeb ośrodka, zakup dużego
namiotu.
W roku sprawozdawczym po raz pierwszy zorganizowano lądowy transport wyremontowanych omeg
na Mazury. Taka forma transportu pozwala na zaoszczędzenie czasu i bezpieczniejszą podróż samych
łodzi. Koszt takiego transportu porównywalny jest z tradycyjnym dotychczas realizowanym
„podpływem”.
W sezonie KŻ „Santa Maria” zorganizował 2 rejsy mazurskie i dwie szkółki żeglarskie (Pierwsze
halsy) dla dzieci w wieku 8-13 lat.
Po niełatwym 2010 roku w 2011 Klub Żeglarski „Santa Maria” zdecydowanie wrócił
do wcześniejszych dobrych tradycji. Zarząd KŻ „Santa Maria” chcąc odbudować więź z sympatykami
Klubu wprowadził jako novum wspólne prace bosmańskie rodziców i dzieci.
Jesienią 2011 roku odbyło się walne zebranie członków Santa Marii, na którym wybrano nowy
Zarząd w składzie: Adam Skaczkowski (Komandor), Magda Andrzejewska, Michał Borkowski,
Filip Kalwarczyk.
4. Starszy Ekumenista
Rolę tę pełni w Klubie Jan Turnau, który tak zrelacjonował rok swojej pracy:
„Działałem po staremu w sensie podwójnym: że jak dotąd, ale też zgodnie z peselem... Sekretarzuję
dalej Ekumenicznemu Przekładowi Przyjaciół: kończymy tłumaczyć jako ostatnią już księgę Nowego
Testamentu: List do Hebrajczyków. W zeszłym roku dotychczasowy wydawca, ewangelik dr Ryszard
Tomaszewski, opublikował nam Listy Powszechne i Apokalipsę. Staram się uczestniczyć stale
w reklamowanym tak przeze mnie w KIK-u comiesięcznym nabożeństwie ekumenicznym w świątyni
luterańskiej przy pl. Zbawiciela. Byłem zbudowany frekwencją 5 lutego: w mróz siarczysty przybyło
prawie tyle, co zawsze, czyli około dwudziestu osób. No i dalej służę Ekumenii piórem w ”Gazecie
Wyborczej”, ”Metrze”, ”Buncie Młodych Duchem”.
5. Sekcja Nauczycielska
Do sekcji należy 15 członków, tj. o trzy osoby więcej niż w roku poprzednim. W ramach członkostwa
KIK-u w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Intelektualistów Katolickich (Pax Romana), Sekcja
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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 2011 roku Sekcja w imieniu Klubu pełniła rolę gospodarza konferencji SIESC w Warszawie.
Rok sprawozdawczy był zatem czasem intensywnych przygotowań oraz realizacji powziętego
zadania. Zorganizowany przez Sekcje Zjazd został opisany we wcześniejszej części sprawozdania.
Ponadto członkowie Sekcji Nauczycielskiej opublikowali na łamach biuletynu SIESC-u (SIESCActuel) teksty dotyczące działalności KIK-u, problemów polskiego szkolnictwa i wydarzeń
w polskim Kościele katolickim. W roku sprawozdawczym prowadzone były również przygotowania
do wyjazdu na kolejny zjazd SIESC-u, do Brukseli. Na najbliższy Zjazd SIESC zaprosił 5 osób
z Polski (do tej pory zapraszano 2-3 osoby). Zwiększenie liczby zaproszeń jest - jak wynika
z informacji Sekcji - wyrazem uznania za organizację warszawskiego zjazdu.
Przewodniczącą Sekcji jest Małgorzata Wojciechowska.
6. Sekcja Wigierska
W dniach 26.VI - 16.VII odbył się obóz nad Wigrami. Udział w nim wzięło ok. 60 uczestników,
którzy w trakcie obozu uczestniczyli w wielu pieszych wycieczkach po Suwalszczyźnie. Odbyły
się także trzy spływy kajakowe: Czarną Hańczą, Kanałem Augustowskim oraz szlakiem Rospuda Blizna - Wigry. Poza programem „wędrownym” kadra obozu zorganizowała wiele zabaw, maraton
pływacki, gry terenowe.
Sekcja rozpoczęła także działalność śródroczną w dwóch grupach: starszej i młodszej. Pierwsza
składa się z dzieci w wieku od 8 do 13 lat, starsza z młodzieży uczęszczającej do gimnazjów i liceów.
W ramach grup odbywają się spotkania, wyjazdy i rajdy. Koordynatorem Sekcji jest Janek Murawski.
7. Sekcja Esperanto
W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 spotkań Sekcji przy frekwencji od 5 do 9 osób. Podczas
spotkań omawiano aktualne wydarzenia w katolickim ruchu esperanckim, dokonywano przeglądu
prasy esperanckiej, prezentowano literaturę piękną oryginalną i tłumaczoną na esperanto pisarzy
polskich i zagranicznych. Obchodzono uroczyście rocznice związane z Ludwikiem Zamenhofem
i innymi działaczami ruchu esperanckiego, m.in. nawiedzając ich groby.
W maju 2011 r. członkowie Sekcji nawiedzili kościół p.w. Wszystkich Świętych przy placu
Grzybowskim związany z wydarzeniami historycznymi warszawskiego Ruchu Esperanckiego,
jak również uczestniczyli w uroczystościach religijnych podczas Ogólnopolskiego Kongresu
Esperantystów w Nowym Sączu. W czerwcu członkowie Sekcji uczestniczyli w pogrzebie
duszpasterza Sekcji ks. dra Romana Foryckiego w Ołtarzewie.
W październiku 2011 roku Sekcja uczestniczyła w esperanckich Dniach Skupienia i Modlitwy
w Częstochowie, a w styczniu 2012 roku zorganizowała dla zaproszonych esperantystów uroczystość
opłatkowo-kolędową.
Ze względu na problemy zdrowotne niektórych członków Sekcji kilka spotkań odbyło się w ich
domach. Przewodniczącym sekcji jest Bohdan Wasilewski.
8. Sekcja Ewangelijna
W roku sprawozdawczym Sekcja odbyła 5 spotkań. Czytane były fragmenty ewangelii św. Łukasza
i św. Jana. Próba podjęcia innych tematów nie znalazła spodziewanego oddźwięku. Na spotkania
przychodziły 3-4 osoby. Sekcja zamieściła w grudniowym Informatorze Klubowym recenzję biblijną.
W obecnej chwili działalność Sekcji jest zawieszona i trwają prace nad nową formułą działalności
Sekcji. Prace Sekcji koordynuje Alina Wóycicka.
9. Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie
W roku sprawozdawczym Sekcja utrzymywała bliskie kontakty z KIK-iem w Mohylewie – w maju
i czerwcu 2011 roku udało się zorganizować przyjazd dwóch kilkuosobowych grup z Białorusi. Jedna
z grup uczestniczyła pielgrzymce organizowanej przez KIK do Rzymu. Druga grupa przyjechała wraz
z uczniami liceum im. Jakuba Kolasa z Mińska.
W roku sprawozdawczym Sekcja zorganizowała 2 spotkania z cyklu „Białoruś nieznana, choć bliska”.
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W styczniu, jak co roku, członkowie Sekcji uczestniczyli w spotkaniu świątecznym u Sióstr
od Aniołów w Konstancinie.
Czesława Piotrowska, jak co roku, zorganizowała pielgrzymkę do Nowogródka. Na przełomie
czerwca i lipca Sekcja gościła grupę dzieci z Mior na Białorusi oraz ministrantów z Dzisny, którzy
przyjechali ze swoim proboszczem zbierać środki na odbudowę tamtejszego kościoła.
Oba te przyjazdy organizowała Zofia Proniewska. W tym samym czasie będąc w Warszawie
przejazdem odwiedziła KIK Teresa Soból z Iwieńca z zespołem „Kresowianka”. Sekcja przekazała jej
kilka elementarzy do nauki języka polskiego do biblioteki w Iwieńcu, która wcześniej została
zniszczona przez reżim Łukaszenki. Sekcja zorganizowała tygodniowy pobyt polskiej mniejszości
narodowej z Estonii. Uczestnicy tej wycieczki wraz z przedstawicielami Sekcji zwiedzili: Białystok,
Warszawę, Poznań i Trójmiasto. Koordynatorką tego przedsięwzięcia była Anna Szalewicz.
Sekcja podtrzymuje kontakt, przesyłając okazjonalnie książki, z księdzem Kazimierzem Tomasikiem
z Kercza na Ukrainie, z Aleksandrem Siemionowem z Lidy na Białorusi oraz z KIK-iem
mohylewskim, którym zostały przekazane paczki żywnościowe.
W roku sprawozdawczym Sekcja prenumerowała "Echa Polesia" i "Nową Europę Wschodnią"- która
przekazywana jest dalej do Lidy. Nawiązany został kontakt z Dominiką Dubininą, Rosjanką,
tłumaczką literatury polskiej, katoliczką z Moskwy, której Sekcja wysyła Kontakt, Więź i inne pisma.
W minionym roku do Sekcji dołączyły: Urszula Leszczyńska i Anna Brzozowska-Oszczyk, wystąpił
zaś Włodzimierz Sztek. W dniu 4 grudnia 2011 roku zmarła wieloletnia członkini KIKu i Sekcji,
Zofia Płatek. Przewodniczącą Sekcji jest Krystyna Engelking.
10. Sekcja Emaus
Sekcja odbyła 7 spotkań formacyjnych, których tematyka zogniskowana została wokół adhortacji
Benedykta XVI Verbum Domini. Członkowie Sekcji uczestniczyli również w dniu skupienia
z naukami rekolekcyjnymi o. Zygmunta Perza SJ. W dniu święta patronalnego Sekcji
(środa po Niedzieli Wielkanocnej) odbyła się msza św. w kościele św. Marcina, przygotowana przez
członków Sekcji.
Już od 28 lat Sekcja prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku od 2 do 9 lat – „Spotkania w Nazarecie”.
Formacja najmłodszych stanowi bezpośrednie przygotowanie ich do uczestnictwa w Sekcji Rodzin.
W spotkaniach biorą udział nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, dziadkowie, czasem starsze
rodzeństwo. Niektórzy „absolwenci” Spotkań pomagają w ich przeprowadzaniu. Myślą przewodnią
spotkań jest wspólnotowe przeżywanie roku liturgicznego. Ich treść co miesiąc była prezentowana
w biuletynie KIK. Szczególnie uroczyste Spotkania odbywają się z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Wielkiej Nocy. Odbył się również tradycyjny Bal karnawałowy. Sekcja, jak co roku, uczestniczyła
w czerwcowym Klubowym pikniku. W spotkaniach uczestniczyło od 15 do 25 dzieci. Lista dzieci
stale się poszerza, część z nich odchodzi do Sekcji Rodzin.
Obecnie kadra Sekcji liczy 4 osoby: Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca), Mariola Jaczewska
(zastępca oraz skarbnik), Anna Lipińska oraz Dominika Kaliszewska. Członkami-seniorami Sekcji
są Czesława Gibes oraz Zofia Sibilska. Do grona osób współpracujących z Sekcją dołączyła
w minionym roku Joanna Słowik.
11. Sekcja Pomocy
W roku sprawozdawczym poprzez Sekcję Klub kontynuował współpracę z Duszpasterstwem
Niewidomych zorganizowanym przy kościele św. Marcina. W grudniu 2011 roku w ramach
charytatywnej działalności Klubu jego członkowie uczestniczyli w akcji pomocy osobom
niewidomym pod hasłem „Rodzina-Rodzinie”. Koordynatorką tej akcji była Monika Łoskot.
Kilkoro członków Sekcji regularnie odwiedza w domach starszych członków Klubu pomagając
im w codziennych sprawach.
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 kultura żydowską, prezentacje filmów, koncerty.
Sekcja organizuje wyjścia do teatrów i muzeów oraz wycieczki krajoznawcze. Sekcją kieruje
Halina Truss-Uziembło.
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13. Chór Kameralny „Ars Cantata”
Aktualnie chór składa się z 23 chórzystów w tym 21 członków zwyczajnych i 2 członków –
kandydatów.
W minionym sezonie chór borykał się z trudnościami kadrowymi. Siedmioro spośród jego członków,
zmuszonych sytuacją zawodową lub rodzinną, złożyło wnioski o urlopy od uczestniczenia w próbach
i występach. Absencja ta miała również wpływ na brak możliwości wyłonienia nowego składu
zarządu przez Walne Zebranie 15 listopada 2011 r. w związku z czym podjęto decyzję o zawieszeniu
prób do czasu zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Chóru. Zebranie takie odbyło się
5 marca 2012 r. Powołało ono nowy zarząd, nowego dyrygenta i powzięło uchwałę o wznowieniu
działalności artystycznej. Zauważyć należy, że, w dalszym ciągu, główną bolączką chóru pozostawały
problemy finansowe.
W roku sprawozdawczym dyrygentem chóru była Joanna Karpińska. Od marca 2012 funkcję tą pełni
Anna Celmer – Falkiewicz. Do października 2011 roku członkami zarządu chóru byli Danuta
Laskowska – prezes i Jacek Bienert – skarbnik. W okresie od października 2011 r. do marca 2012 r.
zarząd chóru był niepełny. Nadzwyczajne Zebranie Członków Chóru z dnia 5 marca 2012 r. powołało
zarząd w składzie: Lidia Rugowska, Agnieszka Ryubacka, Maja Waltenberger, Jacek Bienert,
Janusz Iskra.
Działania chóru Ars Cantata w roku sprawozdawczym:
 16-17 kwietnia 2011 – udział w XXXI Gliwickich Spotkaniach Chóralnych;
 sierpień 2011 – tygodniowy obóz integracyjno-szkoleniowy w Orelcu (Bieszczady) w ramach
którego chór przygotowywał się do wykonania „Requiem” Gabriela Faure;
 18 września 2011 – koncert w ramach projektu „Inauguracja roku kulturalnego na Ursynowie” –
Requiem Gabriela Faure z orkiestrą;
 16 października 2011 – koncert w ramach projektu „Dopóki pamiętamy jesteśmy”
współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów – koncert w ramach Dnia Papieskiego
w kościele św. Tomasza w Warszawie;
 24 października - koncert z okazji 55-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej;
 11 listopada 2011 - koncert w ramach projektu „Dopóki pamiętamy jesteśmy” współfinansowany
przez Urząd Dzielnicy Ursynów – koncert patriotyczny w kościele św. Tomasza w Warszawie;
 2 grudnia 2011r – oprawa artystyczna Christmas Evening Reception organizowanego przez
Polsko – Skandynawską Izbę Gospodarczą;
 6 stycznia 2012 r - udział w warszawskim „Orszaku Trzech Króli” na zaproszenie Kancelarii
Prezydenta RP.
14. Sekcja Polsko-Niemiecka
W roku sprawozdawczym Sekcja zorganizowała lub współorganizowała w siedzibie Klubu
następujące spotkania otwarte:
maj 2011 – ”Nieznane oblicza opozycji antykomunistycznej w Niemczech i w Polsce w filmie
Tomasza Kyci i Roberta Żurka „Cicho pod prąd”. Spotkanie z udziałem autorów filmu
i przedstawicieli Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność: dr Burkhardem Olschowsky’m
i Rafałem Rogulskim;
grudzień 2011 – „Pielgrzymujemy z Niemcami – nasz papież Benedykt XVI” z udziałem
ks. Manfreda Deselaersa, dr Krzysztofa Jedlińskiego i p. Marty Titaniec.
W minionym roku członkowie Sekcji uczestniczyli w kilku międzynarodowych spotkaniach:
czerwiec 2011 – A. Przyrowska i A. Grzegorczyk uczestniczyły w polsko-niemieckiej Ekumenicznej
Pielgrzymce Magdeburg-Gniezno szlakiem Św. Wojciecha;
lipiec 2011 – W. Szczycińska i A. Przyrowska uczestniczyły w konferencji nauczycieli niemieckich
i europejskich SIESC, przygotowanej przez Sekcję Nauczycielską;
sierpień 2011 – Sekcja zorganizowała spotkanie ze Stowarzyszeniem Kobiet Ewangelickich
z Niemiec, z udziałem p. Haliny Radacz z Polskiej Rady Ekumenicznej, p. Danuty Baszkowskiej
(stowarzyszenie Effatha), oraz Jana Turnaua, Starszego Ekumenisty;
październik 2011 – Maryna Czaplińska brała udział w dyskusji panelowej w Lipsku pt. „Kościół
i jego mandat polityczny” Polska 1980 - NRD 1989” w ramach obchodów Dnia Pokojowej Rewolucji.
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Ponadto Sekcja regularnie uczestniczyła w spotkaniach Konwersatorium „Polska w Europie”,
konferencjach organizowanych przez Fundację Konrada Adenauera, cyklicznych spotkaniach
Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i warsztatach translatorskich współorganizowanych
przez Goethe–Institut.
Sekcja współpracowała z parafią niemieckojęzyczną przy ul. Żytniej w Warszawie oraz z Katolische
Aktion Wien przy organizowaniu Europasymposion 2012 w klasztorze w Geras. Przewodniczącą
Sekcji jest Wanda Bornus-Szczycińska.
15. Sekcja „Kontakt”
W roku sprawozdawczym ukazały się trzy numery czasopisma „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”:
 Polska na eksport (17/2011)
 Resocjalizacja (18/2011)
 Po lewicy Ojca (19/2012)
Zgodnie z planem „Kontakt” stał się ogólnodostępnym, płatnym kwartalnikiem. Od połowy
2011 roku, tj. od numeru „Polska na eksport”, jest on dostępny w salonach EMPiK w większych
miastach w całej Polsce oraz w kilku warszawskich księgarniach.
Finansowanie „Kontaktu” w 2011 roku było możliwe dzięki wpłatom od prenumeratorów
oraz otrzymanemu od Klubu dofinansowaniu. Redakcja ubiegała się również o dofinansowanie
z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednak do pozytywnego rozpatrzenia
wniosku zabrakło kilku punktów.
Na przestrzeni 2011 roku zmienił się skład redakcji „Kontaktu”. Do zespołu redakcyjnego dołączył
Paweł Cywiński i Ignacy Dudkiewicz, a opuściła go Helena Oblicka, zmieniając swój status na „stale
współpracująca”.
„Kontakt” ukazywał się także jako internetowy tygodnik w formie bloga, na którym w każdy
poniedziałek pojawiały się co najmniej dwa nowe teksty. Ta forma działalności rozwijała się,
co zaowocowało powstaniem profesjonalnej strony internetowej na początku 2012 roku
(www.magazynkontakt.pl). Powstała też osobna grupa odpowiedzialna za funkcjonowanie strony
„Kontaktu”. Osobą koordynującą jej pracę jest Ignacy Dudkiewicz. Działa także profil Kontaktu
na Facebooku.
W kwietni 2011 roku odbyła się debata wokół numeru „Starość” pt.: „Wszyscy jesteśmy seniorami”.
W pierwszych dniach 2012 odbyła się debata dotycząca numeru „Resocjalizacja” pt.: „Zemsta i kara”.
Na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Kontakt” bierze udział w debatach
młodzieżowych środowisk ideowych „Idee Nowego Wieku” organizowanych w Belwederze.
W kwietniu 2012 roku Magazyn był organizatorem i gospodarzem jednej z takich debat zatytułowanej
„Kościół i lewica – porzucone ideały?”
W skład Redakcji wchodzą: Misza Tomaszewski (redaktor naczelny), Maciek Onyszkiewicz (zastępca
redaktora naczelnego), Paweł Cywiński, Kasia Kucharska, Cyryl Skibiński, Tomek Kaczor
(sekretarz), Mateusz Luft, Janek Mencwel, Jan Libera i Ignacy Dudkiewicz.
16. Sekcja Małżeńska
W listopadzie 2011 roku Zarząd KIK, na wniosek grupy członków Klubu, powołał Sekcję Małżeńską
KIK. W skład członków założycieli Sekcji weszli: ks. Andrzej Gałka, Dorota i Jacek Cichoccy,
Anna i Krzysztof Łoskotowie, Katarzyna i Robert Mrozowie oraz Magdalena i Wojciech Wichrowie.
Zaraz po powołaniu Sekcji do zespołu organizacyjnego dołączyła Elżbieta Ziołkowska.
Celem Sekcji jest przede wszystkim: działanie na rzecz małżeństw: ich jedności, trwałości, otwartości
i radości oraz pomoc w przygotowaniu do małżeństwa. Sekcja realizować będzie te cele poprzez
prowadzenie przy kościele św. Marcina poradni „Studnia na Piwnej” oraz poprzez: wykłady,
szkolenia, warsztaty na tematy małżeńskie i rodzinne, propagowanie dobrej literatury i poradników
z tego zakresu, gromadzenie wiedzy na temat małżeństwa, współpracę z innymi organizacjami
o podobnych celach (m.in. organizowanie kursów dla narzeczonych, rekolekcji dla małżeństw).
Poradnia rozpoczęła swoją działalność od początku kwietnia 2012 roku, a 14 kwietnia odbyło się
tzw. „Spotkanie Założycielskie” otwarte dla wszystkich zainteresowanych działaniem w ramach
sekcji. Koordynatorką nowo powstałej sekcji jest Magdalena Wicher.
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IX.

INNE DZIAŁANIA W KLUBIE
1. Fundusz Stypendialny KIK
W roku sprawozdawczym zakończyły się prace nad zmianą formuły Funduszu. W październiku
2011 roku Komisja Stypendialna ogłosiła nową edycję Konkursu Stypendialnego KIK.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w grudniu 2011 roku. Zgłoszonych zostało 30 wniosków
stypendialnych. Komisja Stypendialna przyznała 12 stypendiów na łączną kwotę prawie 25 tys. zł.
W marcu 2012 roku Komisja Stypendialna ogłosiła kolejną edycję Konkursu Stypendialnego, którego
rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2012 r. Komisję Stypendialną tworzą: Joanna Święcicka
(Przewodnicząca), Krzysztof Sawicki (Sekretarz), Jakub Kiersnowski, Julia Koszewska,
Krzysztof Ziołkowski, a koordynatorem Funduszu Stypendialnego KIK jest Julia Rościszewska.
2. Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka
W roku sprawozdawczym Fundacja wspomagała liczne instytucje i osoby w wielu krajach.
Pomoc przekazywana była również: parafiom, zgromadzeniom zakonnym, duszpasterstwom, szkołom
i osobom prywatnym. Prezesem Zarządu Fundacji jest Jadwiga Hermaszewska.
3. Inicjatywa Wolna Białoruś
W roku sprawozdawczym Klub na kilka miesięcy udostępnił część swojej siedziby na potrzeby
tymczasowego biura Inicjatywy. Wielu wychowanków Klubu angażuje się w prace Inicjatywy, której
Prezesem jest Mateusz Luft, wychowanek Klubu, wychowawca grupy Sekcji Rodzin, członek redakcji
„Kontaktu”.
4. Działalność gospodarcza Klubu
W minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim
w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub na stałe współpracuje z dwoma firmami,
które prowadzą w siedzibie KIK warsztaty psychologiczne oraz szkolenia managerskie. Cały dochód
z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony był na działalność statutową KIK.

X.

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:
Julia Koszewska – wiceprezes Zarządu KIK – jest członkiem Pax Romana ELC (europejskiego
Zarządu) w ICMICA/MIIC. W roku sprawozdawczym Julia Koszewska brała czynny udział w pracy
ELC. Julia Koszewska jest także członkiem grupy doradczej ds. dialogu międzyreligijnego
i międzykulturowego dla przedstawicielstwa Pax Romana przy Radzie Europy, w marcu 2012 r.
została nominowana do Rady Europejskich przywódców religijnych.
SIIAEC (Sekretariat Inżynierów, Ekonomistów i Agronomów Pax Romana) – przedstawicielem
z ramienia KIK-u jest Paweł Broszkowski. Sekretariat ma swoje coroczne spotkania, a raz na dwa lata
organizuje konferencje tematyczne poświęcone ważnym aspektom życia publicznego.
SIESC (Sekretariat Nauczycieli Chrześcijańskich Pax Romana) – z którym współpracuje Sekcja
Nauczycielska Klubu. Sekcja w imieniu Klubu zorganizowała w lipcu 2011 roku międzynarodowe
spotkania dla wszystkich organizacji zrzeszonych w SIESC.
2. JECI-MIEC European Coordination (czyli europejska koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC –
międzynarodowego ruchu studentów katolickich):
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W roku sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania JECI-MIEC-u, w których uczestniczyło kilkoro
przedstawicieli Drum Buna.
3. Pax Christi:
W roku sprawozdawczym utrzymywaliśmy również kontakty z Pax Christi International, polegające
głównie na wymianie korespondencji. Sekretariat Pax Christi informował nas o swoich licznych
akcjach i podejmowanych inicjatywach mających na celu umacnianie pokoju, rozwiązywanie
konfliktów, reagowanie na naruszanie praw człowieka.
W marcu 2012 roku przedstawiciele władz Pax Christi odwiedzili Warszawę, gdzie w siedzibie Klubu
spotykali się z Joanna Święcicką - prezes Klubu, Pawłem Sawickim członkiem Zarządu Klubu
i przewodniczącym Sekcji Rodzin KIK oraz z Jankiem Murawskim i Jankiem Lipskim i Hanią Hafner
z zarządu Sekcji Drum Bun. Goście z Pax Christi odbyli także spotkania z członkami Klubu:
Haliną Bortnowską, Janem Turnauem, o. Markiem Pieńkowskim OP oraz Stefanem Wilkanowiczem.
Program wizyty delegacji Pax Christi w Polsce koordynował Stanisław Latek.
Koordynatorem współpracy miedzy Klubem a Pax Christi jest Stanisław Latek. Kontakty w sprawach
programów młodzieżowych Pax Christi koordynuje Julia Koszewska.
4. Maxymilian-Kolbe-Werk
Przedstawiciele Klubu uczestniczyli w międzynarodowym seminarium organizowanym przez
Maximilian Kolbe Werk. Trenerem podczas tego spotkania była Julia Koszewska. Piotr Cywiński jest
członkiem Rady programowej Fundacji.

XI.

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