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Klub Inteligencji Katolickiej

I.

CZŁONKOWIE
Ogólna liczba członków Klubu warszawskiego wynosi w dniu 20 kwietnia 2013 roku 1820 osób.
Od ostatniego Walnego Zebrania (21.04.2012) do Klubu przystąpiło 39 osób, 26 zrezygnowało
z członkostwa (m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, zmianę miejsca zamieszkania), a 15 zmarło.
Spośród wszystkich członków Klubu 395 osób to Członkowie Zwyczajni.
W roku sprawozdawczym spośród Członków Zwyczajnych zmarło 5 osób: Janina Barchanowska,
Zofia Barchanowska, Anna Grabska, Wojciech Wieczorek, Zofia Zielińska oraz Jacek Woźniakowski
– współzałożyciel i Członek Honorowy naszego Klubu.
Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął 9 nowych Członków Zwyczajnych: Anna
Andrzejewska, Marek Dąbrowski, Maciej Domaradzki, Ignacy Dudkiewicz, Szymon Kaczanowski,
Magdalena Lange, Rafał Świeżak, Dorota Wiercińska, Elżbieta Ziołkowska.

II.

ZARZĄD
Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 21 kwietnia 2012 roku.
Po ukonstytuowaniu się jego skład i struktura przedstawia się następująco:
Prezes – Joanna Święcicka
Wiceprezesi – Paweł Broszkowski, Marek Zając, Krzysztof Ziołkowski
Sekretarz – Jakub Kiersnowski
Skarbnik – Krzysztof Sawicki
Członek Prezydium Zarządu – Kazimierz Mazan
Członkowie Zarządu – Piotr M.A. Cywiński, Maryna Czaplińska, Andrzej Friszke, Stanisław Latek,
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Paweł Sawicki, Ewa Teleżyńska, Misza Tomaszewski.
Od 21 kwietnia 2012 roku (ostatniego Walnego Zebrania) do 20 kwietnia 2013 roku Zarząd odbył
łącznie 6 zebrań.

III.

OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ KLUBU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2012-2013
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. Siedziba Klubu służy jego członkom oraz różnym organizacjom
i instytucjom, jako miejsce spotkań: służbowych, biznesowych, organizacyjnych, świątecznych czy
też z okazji rodzinnych wydarzeń.
Istotnym zadaniem, rzutującym na działalność Klubu w roku sprawozdawczym 2012-2013, 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. Prace
te po kilku latach starań zakończyły się sukcesem. Więcej na ten temat w dalszej części
sprawozdania: „Libella Sp. z o.o./Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.”.
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W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.:


W kwietniu 2012 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie KIK. Podczas Zebrania
zostały
przyjęte
sprawozdania
za
rok
poprzedni.
Wykładem
wprowadzającym
była relacja premiera Tadeusza Mazowieckiego i p. Andrzeja Wielowieyskiego z wydarzeń
w warszawskim KIK-u w 1972 r. Walne Zebranie dokonało wyboru nowego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Klubu na następną dwuletnią kadencję (lata 2012-2014).



3 czerwca 2012 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. W spotkaniu uczestniczyło ponad 500 osób.
Ks. Sławek Szczepaniak przewodniczył polowej Mszy świętej, a grupy Sekcji Rodzin oraz
przedstawiciele innych sekcji przygotowali różnorakie atrakcje dla uczestników Pikniku.



Na przełomie czerwca i lipca 2012 roku po raz ósmy 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,
a w szczególności Marka Kielanowskiego – mogła w „normalnych” warunkach zdobywać nowe
cenne umiejętności i doświadczenia.



W sierpniu 2012 r. Sekcja Drum Bun zorganizowała wspólnie z litewskim stowarzyszeniem Ateitis
wakacyjny młodzieżowy polsko-litewski wyjazd w góry. Celem wyjazdu była wzajemna integracja
oraz dyskusja na temat obecnych stosunków między oboma Państwami. Koordynatorami wyjazdu
byli Janek Lipski i Marek Dąbrowski. W wyjeździe uczestniczył również o. Marek Pieńkowski OP.
Projekt dofinansowany była z Fundacji Banku BZWBK.



We wrześniu Klub na prośbę Ambasady RP w Baku zorganizował tygodniowy pobyt w Warszawie
dla grupy dzieci i młodzieży z Polonii w Azerbejdżanie. Koordynatorami przedsięwzięcia po stronie
Klubu byli Zofia Rey i Adam Górecki.



We wrześniu 2012 r. Zarząd Klubu zwrócił się do Członków Klubu z pilnym apelem o dodatkowe
wsparcie finansowe konieczne dla zachowania stabilności finansów Klubu. Na apel odpowiedziała
liczna grupa członków KIK przekazując co miesiąc (przez okres 1 roku) darowizny na cele statutowe.



W dniach 18-22 października 2012 r. delegacja Klubu uczestniczyła w wycieczce na Białoruś
zorganizowanej z inicjatywy Niezależnego Liceum im. Jakuba Kołasa z Mińska. Delegacji
przewodniczyła prezes KIK Joanna Święcicka, a wraz z nią wiceprezesi Paweł Broszkowski oraz
Krzysztof Ziołkowski. Poza tym uczestniczyli w niej przedstawiciele Sekcji Współpracy z Katolikami
na Wschodzie, dwie osoby z Sekcji Rodzin oraz grupa młodzieży z Sekcji Rodzin z grup
gimnazjalnych i kadr.



24 października 2012 roku Laureatem Nagrody „Pontifici” – Budowniczemu Mostów – został bp.
Zdzisław Tranda z Kościoła ewangelicko-reformowanego. Nagroda ustanowiona została w 2006 r.
przez Zarząd KIK. Przyznawana jest za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu
i poświęcenia na rzecz bliźnich. Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi Klubu. Nagroda
przyznana została po raz siódmy.



W październiku rozpoczęła swoją działalność Akademia Trzeciego Wieku KIK. Roczny projekt
obejmuje szereg działań warsztatowo-wykładowych. W działaniach Akademii regularnie uczestniczy
około 100 osób. Projekt dofinansowany jest z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt koordynuje Maria Piotrowska.



W dniach 2-4 listopada 2012 r. w Laskach odbyły się Rekolekcje d. Ruchu ZNAK zatytułowane
„Sobór – Ewangelizacja – Wiara”. Spotkanie to zorganizowane zostało dzięki wspólnemu wysiłkowi
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warszawskiego KIK-u i Miesięcznika ZNAK. W rekolekcjach uczestniczyli przedstawiciele
Towarzystwa WIĘŹ, Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Tygodnika Powszechnego, KIK
Warszawa, KIK Kraków, KIK Toruń, Miesięcznika ZNAK, Społecznego Instytutu Wydawniczego
ZNAK i inne osoby blisko związane z tymi środowiskami, a także siostry franciszkanki Służebnice
Krzyża na czele z Matką Anną Marią. Rekolekcjom przewodniczył bp. Grzegorz Ryś – biskup
pomocniczy krakowski.


15 listopada 2012 r. nastąpiło podpisanie Umowy Podziału Między Wspólnikami Libella Sp. z o.o.,
na mocy której warszawski KIK wraz z Towarzystwem WIEŹ stali się większościowymi
udziałowcami (razem ponad 80% udziałów) w nowo powstałej spółce Krakowiaków Nieruchomości
Sp z o.o., której majątkiem zakładowym jest nieruchomość zlokalizowana w Warszawie przy
ul. Krakowiaków 80/98. Nieruchomość ta wcześniej była własnością Libella Sp. z o.o.



17 listopada 2012 r. odbył się VII Wielopokoleniowy Charytatywny Bal KIK. Motywem przewodnim
Balu był „Wenecki Bal Maskowy”. W Balu uczestniczyło ok. 300 osób. Honorowy patronat nad
balem objęła Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz. Tak jak w latach poprzednich,
dochód z Balu został przeznaczony na Fundusz Stypendialny KIK.



W grudniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się, już po raz trzeci, akcja - „RodzinaRodzinie” – akcja świątecznego wsparcia przez rodziny Klubowe rodzin osób niewidomych,
będących pod opieką sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża.



W grudniu również z okazji 50 rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II rozpoczęliśmy cykl
wykładów soborowych. Wykłady odbywają się raz w miesiącu w kościele św. Marcina. Podczas
wykładów omawiamy kolejne dokumenty soborowe.



13 stycznia 2013 r. odbyło się Klubowe spotkanie opłatkowe. Gościem specjalnym spotkania
był kard. Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski.



19 stycznia 2013 r. na zaproszenie dyr. Uładzymira Kołasa delegacja Klubu uczestniczyła w Mińsku
w uroczystościach związanych z 10 rocznicą pracy w „podziemiu” Niezależnego Liceum im. Jakuba
Kołasa w Mińsku



W roku sprawozdawczym Zarząd Klubu wystosował kilka publicznych wypowiedzi:
- 25 kwietnia 2012 roku – Głos Klubu Inteligencji Katolickiej w sprawie przyznania przez
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrody „FENIKS” p. Grzegorzowi Braunowi;
- 17 sierpnia 2012 roku – Głos Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w sprawie „Wspólnego
przesłania do narodów Polski i Rosji”;
- 12 listopada 2012 roku – List Zarządu KIK do prof. Stanisława Lufta;
- 28 stycznia 2013 roku – Wspomnienie o śp. Józefie Kardynale Glempie;
- 18 lutego 2013 roku – Głos Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie wobec projektów
instytucjonalizacji związków partnerskich oraz związanej z nimi dyskusji politycznej w Sejmie.



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



Klub jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Pax Christi i Pax Romana –
międzynarodowego ruchu intelektualistów i studentów katolickich. W roku 2012 członkowie Klubu
reprezentowali KIK na międzynarodowych spotkaniach. Młodzieżowa sekcja Klubu: Drum Bun
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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 około 1000 adresatów otrzymywało
Informator pocztą i prawie 1100 drogą elektroniczną. Do kontaktów z członkami Klubu oraz osobami
zainteresowanymi działalnością Klubu służy również strona internetowa www.kik.waw.pl.



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
i Jakub Kiersnowski. Kilka Sekcji Klubu oraz liczne grupy Sekcji Rodzin również posiadają swoje
profile w portalach społecznościowych.

IV.

DZIAŁALNOŚĆ ODCZYTOWA KLUBU
W roku sprawozdawczym Klub organizował odczyty, dyskusje, wykłady, prelekcje, projekcje filmów
i koncerty. Do ważniejszych należały następujące wydarzenia:
 „Obok. Polska i Niemcy. 1000 lat historii w sztuce.” (gościem spotkania była Anda Rottenberg);
 Koncert Pieśni Filomatów i Filaretów „Hej radością oczy błysną” w wykonaniu Zespołu
z Mińska;
 Spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, abp Celestino Migliore;
 „Chrześcijaństwo w Indiach: ewangelizacja, prześladowania, charakter wspólnot, obrzędowość,
misje.” (gościem spotkania była dr Helena Pyz);
 „Reforma programowa w szkole ponadgimnazjalnej - po co i jak?” (gośćmi spotkania byli: prof.
Zbigniew Marciniak, dyr. Joanna Gospodarczyk, Elżbieta Brandenburska, Elżbieta Jaworska);
 „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” Małżeństwo, rodzicielstwo
w czasach zmieniającej się rzeczywistości: dar czy przeżytek?” (gośćmi spotkania byli:
o. Mirosław Pilśniak, red. Zbigniew Nosowski, Joanna Woźniczko-Czeczott, Magda i Robert
Rybakiewiczowie);
 „Jak dziś powinniśmy obchodzić rocznice ważnych wydarzeń?” (gośćmi spotkania byli:
gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski, Janusz Tyman);
 „Sąsiedzi nieznani, choć bliscy: grekokatolicyzm w Polsce i na Białorusi” (gośćmi spotkania byli:
o. przeor Piotr Kuszka OSBM, Anastazja Ilijna, dr Łukasz Rejt, red. Mikołaj Foks);
 „Polska i Litwa: wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość” (gośćmi spotkania byli:
prof. Bohdan Cywiński, o. Marek Pieńkowski OP);
 „Jedno ciało, dwa zdania. Co to jest JEDNOŚĆ małżeńska i jak ją budować?” (gośćmi spotkania
byli: Anna i Krzysztof Łoskotowie);
 „Nowy Testament: Ekumeniczny Przekład Przyjaciół” (gośćmi spotkania byli: abp Jeremiasz,
Mieczysław Kwiecień, red. Jan Turnau);
 „Czy polityka pamięci musi dzielić? Jak rozmawiać o stosunkach polsko-żydowskich? Debata
w 70. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom “Żegota” (gośćmi spotkania byli: prof. Paweł
Śpiewak, dr Marcin Zaremba, dr Michał Bilewicz, dr Sebastian Duda, prof. Andrzej Friszke);
 „Gwiazda Betlejemska” (wykład poprowadził dr Krzysztof Ziołkowski);
 „Granice poznania” (wykład wygłosił prof. Krzysztof A. Meissner);
 „Cywilizacja Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej w X-XVIII wieku (nazwanej od XVIII wieku
Europą)” (wykład wygłosił prof. Jerzy Kłoczowski);
 „Ryby z palcami, dinozaury z piórami – paleontologia a ewolucja” (wykład wygłosił
prof. dr hab. Michał Ginter);
 „Kościół po pontyfikacie Benedykta XVI. Próba bilansu” (gośćmi spotkania byli: dr Monika
Waluś, o. Stanisław Tasiemski OP, red. Jacek Moskwa, red. Marek Zając);
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 „Od rewolucji do nauki – od Komisji Edukacji Narodowej do Polskiej Szkoły Matematycznej”
(wykład poprowadził prof. Marek Kordos);
 „Habemus Papam! - Papież Franciszek” (gościem spotkania był kard. Kazimierz Nycz);
 „Po raz ostatni pod znakiem Orła i Pogoni. Powstanie Styczniowe – wspólne doświadczenie
historyczne narodów I Rzeczypospolitej” (gośćmi spotkania byli: prof. Bohdan Cywiński, prof.
Valentin Holubieu, prof. Maciej Janowski);
 „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce. Realia i mity w sferze poszukiwań
i produkcji gazu oraz zagrożeń środowiskowych.” (wykład wygłosił Hubert Kiersnowski);
 „Warto być chrześcijaninem” – całoroczny, cotygodniowy cykl spotkań o charakterze formacyjnodyskusyjnym prowadzony przez o. Marka Pieńkowskiego OP;
Cykl spotkań związanych z 50. rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II:
 „Kościół w dialogu ze światem 50 lat po Soborze – naiwność czy otwartość? (wykład wygłosił
red. Zbigniew Nosowski);
 „Kilka uwag o reformie liturgicznej dokonanej przez II Sobór Watykański” (wykład wygłosił
Paweł Broszkowski);
 „Konstytucja Lumen gentium: Co mówi o tajemnicy Kościoła w świecie Sobór Watykański II?”
(wykład wygłosił red. Sebastian Duda);
 „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "GAUDIUM ET SPES” (wykład
wygłosił red. Marcin Przeciszewski).
Poza spotkaniami ogólno-klubowymi w roku sprawozdawczym odbyło się kilkanaście otwartych
zebrań sekcji klubowych. Wielu członków Klubu uczestniczyło jako goście w audycjach radiowych
i programach telewizyjnych oraz w różnego rodzaju spotkaniach jako prelegenci.

V.

UDZIAŁ KLUBU W ŻYCIU KOŚCIOŁA

1. Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego,
przygotowującego program obchodów DP i koordynującego realizację tego programu w całej Polsce.
Przedstawicielem KIK-u w OKO był Stanisław Latek.
2. W ramach XI Dnia Papieskiego w Warszawie z inicjatywy Klubu odbyła się dyskusja panelowa
zatytułowana: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” Małżeństwo,
rodzicielstwo w czasach zmieniającej się rzeczywistości: dar czy przeżytek?”.
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 maju 2012 roku gościliśmy w Klubie abp. Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce,
a w styczniu i kwietniu 2013 r. kard. Kazimierza Nycza – Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.

VI.

UDZIAŁ W PRACACH POROZUMIENIA KLUBÓW
1. Klub uczestniczył w pracach Rady Porozumienia Klubów. Stanisław Latek jest sekretarzem Rady
Porozumienia.
2. Przedstawiciele Klubu w osobach Joanny Święcickiej, Pawła Broszkowskiego, Stanisława Latka
i Krzysztofa Ziołkowskiego uczestniczyli w kilku spotkaniach przedstawicieli KIK-ów powiązanych
także z rocznicami powstania niektórych Klubów.
3. W marcu 2013 r. w Warszawie w klasztorze sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża odbyło się
spotkanie Rady Porozumienia.
4. W ramach działań w Porozumieniu Klub wziął udział w XXXII pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę.
5. Klub koordynował również obchody Dnia Papieskiego – 2012, organizowanego w Klubach w ramach
ogólnopolskiej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie.
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VII.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE DEMOKRATYZACJĘ BIAŁORUSI
W roku sprawozdawczym już po raz ósmy gościliśmy naszych przyjaciół z Niezależnego Liceum
Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska na Białorusi. W tegorocznej edycji, tak jak w roku
poprzednim do grupy młodzieży z Mińska dołączyła kilkuosobowa grupa z Klubu Inteligencji
Katolickiej z Mohylewa.
Jak zwykle goście z Białorusi korzystali z gościnności Bursy szkolnej nr 4 i Zespołu Szkół im.
Stefana Bryły na warszawskiej Woli. Dzięki wsparciu ze strony Biura Edukacji m.st. Warszawy,
dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury oraz prywatnym celowym darowiznom, mogliśmy
naszym gościom zapewnić bogaty program.
Jak co roku, białoruski „rok szkolny na obczyźnie” rozpoczął się uroczystą inauguracyjną, w której
uczestniczyli Prezes KIK Joanna Święcicka, Przewodniczący SR KIK Paweł Sawicki, wiceprezydent
Warszawy Włodzimierz Paszyński i Naczelnik Wydziału Edukacji m. st. Warszawy Andrzej
Makulski. Po inauguracji uczniowie i nauczyciele udali się do Teatru Polskiego, gdzie przyjął ich
Dyrektor teatru Andrzej Seweryn.
Pobyt obfitował w różne zajęcia poza dydaktyczne, co było zgodne z oczekiwaniami kadry
nauczycielskiej „Liceja”. W programie były m.in lekcje historyczne w Muzeum Powstania
Warszawskiego, w Zamku Królewskim i w Muzeum Narodowym. Ważnym wydarzeniem była
zorganizowana w Klubie debata „Przyszłość Białorusi a doświadczenia Polski”. W debacie udział
wzięli nauczyciele z Mińska, członkowie KIK, przedstawiciele Ośrodka Studiów Wschodnich
i Europejskiego Radia dla Białorusi. Obecny był również doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.
W połowie pobytu nasi goście udali się na trzydniowa wycieczkę do Krakowa i Zakopanego.
Goście z Białorusi mieli też okazję zwiedzić Belweder, gdzie po pałacowych pokojach oprowadzał
ich profesor Tomasz Nałęcz i gdzie później odbył się ciąg dalszy debaty rozpoczętej w Klubie
z udziałem doradców Prezydenta RP – premiera Tadeusza Mazowieckiego i Henryka Wujca. Spotkali
się również z Ministrem Spraw Wewnętrznych Jackiem Cichockim w siedzibie MSW oraz zwiedzili
siedzibę Najwyższej Izby Kontroli, gdzie rozmawiali z Dyrektorem Generalnym Markiem
Chodkiewiczem. Dla naszych przyjaciół z Białorusi takie „firmy” jak MSW czy NIK kojarzą się
z aparatem przemocy i represji, jakich często doznają z ich strony w swoim kraju. Tu mieli okazję
zobaczyć, jak takie instytucje działają w demokratycznym państwie i jak służą społeczeństwu.
Poza bardzo poważnymi wizytami nasi goście mieli też okazję do rozrywki. Grupa Białorusinów pod
swoimi narodowymi flagami udała się do strefy kibica, gdzie obejrzeli finałowy mecz Euro 2012.
Jeden z wieczorów zagospodarowali im uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Stefana Bryły
(w tej właśnie szkole białoruscy licealiści mają swoje zajęcia dydaktyczne), zapraszając wszystkich
na spotkanie przy grillu na boisku szkolnym. Nie zabrakło również zajęć stricte sportowych.
W organizację tegorocznego projektu zaangażowani byli: Magdalena Marzec (finanse), Irena Bylicka
(debata, sprawy organizacyjne), Krystyna Engelking i Marysia Kazimierczyk (organizacja spotkań),
Julia Dzienisiewicz (lekcje historyczne), Anna i Marcin Andrzejewscy (aprowizacja i zajęcia
sportowe), Jacek Bartmiński i Maciej Domaradzki (sprawy organizacyjne), Marysia Piotrowska, Ela i
Ula Kielanowskie, oraz Michał Kaczmarski (prace organizacyjne, udział w spotkaniach i wycieczce).
Serdeczne podziękowania należą się również członkom Klubu, bez udziału których program nie
mógłby być zrealizowany: Tadeuszowi Mazowieckiemu, Henrykowi Wujcowi, Jackowi
Cichockiemu, Stanisławowi Barańskiemu i Tomaszowi „Misiakowi” Kiersnowskiemu.
Projekt Białoruś jest od 8 lat prowadzony przez Sekcję Rodzin. W roku sprawozdawczym głównymi
koordynatorami całego przedsięwzięcia byli Marek Kielanowski i Krzysztof Sawicki.
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VIII.

LIBELLA SP. Z O.O. / KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O
W 1957 roku Ojcowie Założyciele KIK-u i WIĘZI powołali do życia podmiot gospodarczy (obecnie
pod nazwą Libella Sp. z o.o.), którego celem było finansowanie bieżącej działalności WIĘZI oraz –
jak się szybko okazało – również Klubu. Na przestrzeni lat, za czasów PRL, władze niejednokrotnie
odbierały Libellę jej prawowitym właścicielom, przekazując pod zarząd innych stowarzyszeń
katolickich (t.j. Polski Związek Katolicko Społeczny (PZKS) czy Klub Inteligencji Katolickiej
w Lublinie) uznawanych przez ówczesne władze. Po przełomie 1989 roku Libella wkroczyła w nową
rzeczywistość III RP w następującym składzie właścicielskim: KIK Warszawa (29% udziałów), PZKS
(29% udziałów), Towarzystwo WIĘŹ (28% udziałów), KIK Poznań i KIK Lublin (po 7% udziałów).
Lata dziewięćdziesiąte XX w. to dla Libelli, a więc i dla jej Właścicieli, czas finansowej prosperity.
Oferta produktowa Libelli z tego okresu była bardzo szeroka: od produkcji pierwszych w Polsce
czajników elektrycznych, produkcję artykułów chemii spożywczej i gospodarczej, po szafy przesuwne
i podzespoły dla FSO. Z pełną historią Libelli od jej założenia w 1957 r. aż po 1997 rok można poznać
się dzięki lekturze książki „Libella 1957-1997: historia i współczesność” autorstwa Pawła Kądzieli.
W latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych dywidenda przekazywana z Libelli
na działania Klubu sięgała 60-80% rocznego budżetu KIK. Dodatkowo z funduszy Libelli wspierana
była działalność Klubów należących do Porozumienia Klubów jak i samego Porozumienia.
Od początku lat dwutysięcznych, w wyniku coraz silniejszej konkurencji, zdecydowanie spadła
rentowność spółki, a w jej wyniku wysokość wypłacanej dywidendy, aż do zaniechania jakichkolwiek
wypłat. Ponadto analiza aktywów Libelli wskazywała na spadek jej wartości oraz znaczny wzrost
ryzyka dla właścicieli spółki. Ponieważ diagnoza sytuacji wskazywała na strukturalny problem,
niemożliwy do rozwiązania bez zaangażowania znacznych środków, w 2007 roku Wspólnicy
uzgodnili chęć sprzedaży Spółki. Zarząd Klubu podjął stosowną decyzję w drodze uchwały.
W następnych latach trwały rozmowy z różnymi inwestorami zainteresowanymi przejęciem spółki,
niestety rozmowy te nie dały oczekiwanego rezultatu. W wyniku tej sytuacji oraz przeprowadzonych
licznych negocjacji w gronie wspólników, w dniu 15 listopada 2012 r., Wspólnicy Spółki Libella
Sp. z o.o. podpisali notarialnie poświadczoną Umowę Podziału między Wspólnikami. Na mocy tej
Umowy PZKS stał się wiodącym wspólnikiem w Libella Sp. z o.o. do której majątku należy część
produkcyjna, a KIK Warszawa i Towarzystwo WIĘŹ wiodącymi wspólnikami w nowo zawiązanej
spółce Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o., której majątkiem stała się część nieruchomościowa
w skład której wchodzi przede wszystkim nieruchomość położona w Warszawie przy
ul. Krakowiaków 80/98, zabudowana budynkiem biurowym oraz halami magazynowo-produkcyjnymi.
1 marca 2013 r. Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził podział Libelli, czym przypieczętował zawartą
wcześniej Umowę Podziału. Od tego momentu rozpoczęły się prace nad odbudowaniem finansowej
stabilności Klubu, w oparciu o posiadane przez nową spółkę nieruchomości. Prace te potrwają
z pewnością do końca 2013 r.
Na przestrzeni ostatnich 6 lat w sposób bezpośredni w sprawy podziału Libelli ze strony KIK
Warszawa zaangażowani byli: Piotr M. A. Cywiński, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski,
Piotr Wielowieyski, Marek Dietl i Jakub Kiersnowski. Po stronie WIĘZI byli to przede wszystkim
Zbigniew Nosowski i Paweł Kądziela.
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IX.

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 18 grup: 6 grup młodszych (9- 12 lat), 7 grup gimnazjalnych (13 – 15 lat) i 5 grup
licealnych (16 – 19 lat).
W roku sprawozdawczym powstały 2 nowe grupy. Kadra liczy 85 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 24 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.
Młodzież i wychowawcy SR regularnie biorą udział w rekolekcjach (krzyżowych w czasie Adwentu
i wielkopostnych). Obecnie trwa kurs przygotowujący młodzież do przyjęcia sakramentu
bierzmowania (wiosna 2013 r.), bierze w nim udział ok. 50 osób.
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.
Bieżącą opiekę i wsparcie dla kadr stanowią w Sekcji koordynatorzy (członkowie Zarządu), którzy
m.in. omawiają z kadrami plany obozowe i semestralne. Co dwa lata odbywa się obóz dla
wychowawców, a co roku (organizowane wspólnie z Przymierzem Rodzin) obozy dla pomocników
wychowawców. Młodzież sekcyjna regularnie zdobywa też uprawnienia państwowe: wychowawców
i kierowników kolonii oraz pierwszej pomocy, które są jednymi z formalnych wymogów niezbędnych
dla zgłoszenia obozów do Kuratorium.
W pracy formacyjnej Sekcja wspierana jest przez grupę Zacheusz, która pomaga przy organizacji
rekolekcji i wizytacji księży na obozach.
Sekcja stara się przygotowywać dla grup zebrania związane z historią Polski i samego KIK-u. Przed
świętem Wszystkich Świętych w 2012 roku 10 grup wzięło udział w akcji upamiętniania zasłużonych
członków KIK, najpierw zapoznając się z życiorysami tych osób, a potem odwiedzając ich groby
i kładąc na nich szarfy od Klubu.
Obozy
W okresie sprawozdawczym dzieci i młodzież systematycznie uczestniczyły w spotkaniach w ciągu
roku szkolnego. W zimie 2011/2012 odbyło się 16 obozów. Kilka z nich było na Słowacji
i w Czechach. Latem 2012 roku odbyło się 17 obozów: 6 stacjonarnych, 4 spływy kajakowe (w tym
na Litwie), obóz rowerowy w Szwecji i 6 wędrownych (w tym 1 w Rumunii).W zimie 2012/2013
odbyło się 15 obozów grupowych, w tym jeden w Sarajewie, 3 na Słowacji; były też 3 obozy
na biegówkach.
Powtarzającą się każdej niemal zimy trudnością są rozbieżne terminy ferii wychowawców
(w większości studentów) i uczestników obozów. W takich przypadkach zdarza się, że obozy zimowe
są organizowane na przełomie grudnia i stycznia, a nie w terminie ferii uczniowskich. W związku
z tym w zimie 2012 i 2013 Sekcja zorganizowała „Zimę w mieście” – dla dzieci sekcyjnych, które
okres ferii szkolnych spędzały w Warszawie. Zajęcia te cieszyły się dużą popularnością, brało w nich
udział ok. 50 dzieci.
Większość obozów była wizytowana przez członków zarządu, koordynatorów lub rodziców
doświadczonych w pracy Sekcji. W miarę możności staramy się, aby obozy były odwiedzane również
przez księży.
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Finanse Sekcji
Zdecydowana większość funduszy Sekcji pochodzi ze składek rodziców oraz celowych darowizn
(1% podatku dochodowego, składka na zakup nowych namiotów oraz dofinansowanie organizacji
obozu dla wychowawców w Wąpiersku).
Dzięki dofinansowaniu od władz miasta, a także wewnętrznym dofinansowaniom w grupach, Sekcja
odchodzi od znaczących dofinansowań obozów (co przez lata było bardzo istotną pozycją w
budżecie). Dzięki temu większe sumy Sekcja mogła przeznaczyć na szkolenia dla kadr (zarówno te
wymagane przez państwo, jak i szkolenia wewnętrzne).
Bardzo zauważalne jest znaczne obciążenie pracą Sekretariatu oraz księgowości wobec rozlicznych
zadań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji celowych.
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. 60 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 oraz „spacery z kulturą” po warszawie, które cieszą się dużą frekwencją.
Co roku, dzięki pomocy rodziców, udaje się przeprowadzić przegląd sprzętu w magazynie Sekcji
i naprawę uszkodzonych namiotów. W roku 2012 przeprowadzono dodatkową zbiórkę na zakup
nowego sprzętu (głównie namiotów) i naprawę uszkodzonych, gdyż obecnie używane są bardzo
wyeksploatowane. Co roku Sekcja organizuje – bardzo popularną – giełdę sprzętu narciarskiego,
z której dochód służy dofinansowaniu obozów. Źródłem dofinansowania obozów jest również
coroczna zbiórka do puszek prowadzona przez Sekcję po Opłatkowej Mszy św.
Sekcja Rodzin organizuje też opłatek ogólnoklubowy, który już od kilku lat odbywa się w Bibliotece
Rolniczej. Świętem Sekcji i całego KIK-u jest coroczne spotkanie na czerwcowym PIK-KIK-niku,
organizowanym przez sekcyjnych wychowawców.
Rada Sekcji Rodzin
W skład Rady Sekcji Rodzin wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej działającej grupy SR oraz
inne osoby, aktywnie zaangażowane w sprawy Sekcji (na zasadzie dokooptowania).
Oprócz zadań podstawowych, wynikających z dokumentów SR (komunikacja Grupa – Rada SR –
Zarząd, wspieranie kadr, aktywizowanie rodziców grupowych, opiniowanie dokumentów SR,
rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Zarząd SR), Rada aktywnie uczestniczyła 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. Elementem współpracy
z Liceum był dwukrotny na przełomie 2012 i 2013wyjazd grupy członków Sekcji i osób z innych
sekcji Klubu na Białoruś.
Przed Świętami Bożego Narodzenia Sekcja aktywnie włączyła się w akcję charytatywną paczki
świąteczne dla niewidomych związanych z duszpasterstwem kościoła św. Marcina.
Sekcja kontynuuje prace przyjęte w Strategii SR na nadzwyczajnym walnym zebraniu w listopadzie
2010 r. Owocem Strategii jest przygotowany przez grupę rodziców, kadr i członków zarządu 10punktowy Manifest Sekcji Rodzin, będący uzupełnieniem programu wychowania w SR. Pracujemy
też, w kilku mniejszych grupach, nad innymi przyjętymi zaleceniami strategicznymi
Przewodniczącym Sekcji jest Paweł Sawicki, a członkami Zarządu są: Marcin Bielecki, Aleksandra
Brochocka, Marek Dąbrowski, Marek Kielanowski, Tadek Kochman, Ewa Teleżyńska, Teresa
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.
Spotkania regularne:
- Spotkania religijne w kościele św. Marcina z księżmi: ks. Sławkiem Szczepaniakiem na temat
Katechizmu Kościoła Katolickiego, z ks. Andrzejem Gałką oraz o. Markiem Pieńkowskim OP
na temat Soboru Watykańskiego II (około 20 spotkań);
- Spotkania „z postaciami” (podróżnikami, filozofami etc.). tzw. Czwarbuny – około 10 spotkań;
- Spotkania sportowe – freesbie, około 8 spotkań;
- Szkoła sztuczek karcianych Hog Bun – 4 spotkania z Jankiem Murawskim;
- Gry planszowe – 4 spotkania;
Wyjazdy:
- Wyjazd Agnieszki Osińskiej, Marii Przeciszewskiej oraz Janka Święcickiego do Peltre w ramach
projektu JECI MIECu - ,,Preparing young people for responsibilities of tomorrow’s Europe”;
- Spływ kajakowy podczas weekendu majowego;
- Wakacyjny wyjazd wraz z litewską organizacją Ateitis w góry;
Wydarzenia jednorazowe/nieregularne:
- Udział w debacie organizowanej przez Prezydenta RP na temat angażowania młodzieży w pracę
wolontaryjną. Wystąpienie Alicji Budzyńskiej;
- Wizyta w areszcie przy ul. Rakowieckiej w ramach projektu więziennego;
- Organizacja tygodniowej gry miejskiej Fabex;
- Msze sekcyjne;
- Wieczory filmowe.
W skład obecnego zarządu sekcji wchodzą: Agata Machcewicz, Jan Święcicki (skarbnik),
Jakub Wasiluk (przewodniczący - Szobun). W działaniach Sekcji aktywnie uczestniczy około 30
osób.
3. Klub Żeglarski „Santa Maria”
W 2012 roku Klub Żeglarski „Santa Maria” przeprowadził sezonowe remonty łódek, przeprowadzono
także zmiany w samym ośrodku, takie jak: wymiana dachu nad hangarem, uszczelnienie dachu
w „blaszaku”, zakup stołu, nowa aranżacja żaglowni.
W 2012 roku Klub zorganizował pięć obozów: dwa turnusy szkółki Pierwsze halsy (dla dzieci
w wieku 8-12 lat), dwa turnusy rejsów mazurskich (uczestnicy odpowiednio w wieku 12-14 i 14-16
lat) oraz szkółkę na patent żeglarza jachtowego (12-17 lat). Wszystkie wyjazdy cieszyły się dużą
popularnością – wzięło w nich udział ponad 130 dzieci. Szkółka na patent żeglarza jachtowego
zakończyła się zdanym przez wszystkich uczestników (26 kursantów) egzaminem państwowym
Polskiego Związku Żeglarskiego.
Sezon żeglarski rozpoczął się maju 2012 r. mszą świętą w Wolicy, którą odprawił ksiądz Sławomir
Szczepaniak. W czerwcu Santa Maria pojawiła się na Pik-KIK-niku z omegą. Zorganizowaną aukcję
na jej nazwę wygrali Dorota i Jacek Cichoccy wraz z Magdą i Wojtkiem Wichrami – omega
otrzymała nazwę „Cichy Wicher”.
Santa Maria zakupiła nowe t-shirty, w różnych wersjach kolorystycznych, które otrzymali wszyscy
uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Klub.
We wrześniu odbyły się dodatkowo trzy wydarzenia organizowane przez Sekcję:
- Przyjazd grupy polonijnej z Azerbejdżanu (organizacja dnia na wodzie i lądzie)
- „Rodzinne pływanie w Wolicy, w którym uczestniczyło około dwudziestu osób w różnym wieku.
- „Męski weekend w Wolicy” we współpracy ze stowarzyszeniem Sternik.
W ciągu sezonu podjęte zostały również działania mające na celu próbę ratowania DZety
Hornblower, należącej do Klubu, a niepływającej od blisko siedmiu lat. Z powodu wysokich kosztów
remontu projekt remontu ostatecznie upadł.
Dużym osiągnięciem minionego roku jest zmiana Statutu Klubu Żeglarskiego „Santa Maria” oraz
Regulaminu ośrodka. Klub SM podjął się również regulacji cen za czarter jachtów należących do
Santa Marii i wynajem domku, co ma wpłynąć na konkurencyjność względem innych klubów
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nad Zalewem Zegrzyńskim i zwiększyć liczbę czarterujących. Powstał także Regulamin płatności
za obozy sekcji, który ma nadać więcej przejrzystości działaniom Santa Marii.
Zarząd Santa Marii pracował 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:
„Skończyliśmy Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Zrobiliśmy mu stosowną reklamę, od ”Gazety
Wyborczej” do baptystycznego ”Słowa Prawdy”. Przyjęliśmy miłe słowa biskupów (m.in. obu
prymasów z Gniezna), przeczytaliśmy też fachową, niepozbawioną na szczęście krytyki recenzję prof.
Kaliny Wojciechowskiej w ”Jednocie” i sami notujemy liczne usterki dla nowego wydania.
Nabożeństwa na pl. Unii trwają, czasem nawet ze zwiększoną frekwencją (przynajmniej 30 osób)
i świetną homilią (Krzysztofa Dorosza).
Wygłosiłem coś o mariawitach w ich parafii na Woli, zastanawiam się, czemu sensowna większość
tego wyznania - Kościół Starokatolicki Mariawitów z centralą w Płocku - musi wciąż znosić
obraźliwe opinie, choć odcięła się od pomysłów arcybiskupa Kowalskiego. Nie uczynił tego tylko
mniejszościowy Kościół Katolicki Mariawitów, który ma swoją główną siedzibę w Felicjanowie.
Bo też, kogo to obchodzi...
A w ogóle to polska ekumenia może i kwitnie w stolicy, ale w Siedlcach czy Radomiu nie dzieje się
zgoła nic dobrego, a w Łodzi nawet Droga Krzyżowa pozbawiona została ekumenicznego charakteru.
Nadzieja w papieżu Franciszku także w tej sprawie!”
5. Sekcja Nauczycielska
Do sekcji należy 15 członków. W ramach członkostwa KIK-u w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Intelektualistów Katolickich (Pax Romana), Sekcja uczestniczy w pracach Międzynarodowego
Sekretariatu Nauczycieli Katolickich (SIESC). Sekretariat ten w czasie corocznych kilkudniowych
letnich konferencji zajmuje się problematyką edukacji i wychowania w szkołach europejskich
na wszystkich poziomach nauczania.
W lipcu 2012 roku cztery członkinie sekcji wzięły aktywny udział w dorocznym letnim zjeździe
stowarzyszenia nauczycieli (SIESC) w Brukseli. Sekcja zorganizowała w siedzibie Klubu połączone
z dyskusją zebranie ogólne dotyczące reformy szkolnictwa w Polsce.
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 St. Poelten pod Wiedniem.
Przewodniczącą Sekcji jest Małgorzata Wojciechowska.
6. Sekcja Wigierska
W roku sprawozdawczym 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 spływy kajakowe. Poza programem „wędrownym” kadra obozu zorganizowała wiele zabaw
i gier terenowych. Szefem kadry obozowej był Janek Murawski.
Sekcja kontynuuje 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.
7. Sekcja Esperanto
W okresie sprawozdawczym odbyły się 22 spotkania Sekcji przy frekwencji od 5 do 9 osób. Podczas
spotkań poruszone były zagadnienia związane z Rokiem Wiary, przygotowywano udział członków
Sekcji w esperanckich krajowych i zagranicznych spotkaniach, rekolekcjach, kongresach itp.
Dla uczczenia 95 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa, w kwietniu Sekcja nawiedziła jego grób
na cmentarzu żydowskim.
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W maju członkowie Sekcji uczestniczyli w święceniach kapłańskich zaprzyjaźnionego z Sekcją
ks. Dariusza, pallotyna z Ołtarzewa. W czerwcu 2012 r. członkowie Sekcji nawiedzili kościół
p. w. św. Tadeusza Apostoła na Sadybie, a w listopadzie sanktuarium Chrystusa Króla.
W sierpniu członkowie Sekcji wzięli udział w 45. Międzynarodowych Wczasach Esperanckich
w Szczawnie Zdroju, podczas których miała miejsce koncelebrowana Msza św. oraz odsłonięto
tablicę upamiętniającą pobyt twórcy języka międzynarodowego w tym uzdrowisku w 1912 roku.
W październiku 2012 roku Sekcja uczestniczyła w esperanckich Dniach Skupienia i Modlitwy
w Częstochowie, a w grudniu w Białostockich Dniach Zamenhofa. W marcu 2013 r. sekcja
zorganizowała uroczyste spotkanie Wielkanocne.
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 wznowiła swoją działalność i odbyła 9 spotkań. Prace sekcji
odbywały się dwukierunkowo. Z jednej strony kontynuowano czytania biblijne, a z drugiej
odpowiadano na problemy i wątpliwości natury religijnej zgłaszane przez uczestników.
Jedno ze spotkań poświęcone było wprowadzeniu w praktykę modlitwy brewiarzowej. Na spotkania
uczęszcza 7 osób. Prace Sekcji koordynuje Alina Wóycicka.
9. Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie
W roku sprawozdawczym Sekcja utrzymywała bliskie kontakty z KIK-iem w Mohylewie.
Po raz drugi grupa 10 osób przyjechała do Warszawy wraz z uczniami liceum im. Jakuba Kolasa
z Mińska. 4 osoby z Sekcji uczestniczyły w październikowej ogólnoklubowej wycieczce do Mińska.
W roku sprawozdawczym Sekcja zorganizowała 4 spotkania ogólnokikowskie: "Białoruś w oczach
tamtejszych Polaków"; koncert pieśni filareckich "Hej radością oczy błysną" (współorganizacja);
"Białoruskie zabytki historii i religii" o odbudowie Nieświeża i Miru; "Grekokatolicyzm w Polsce i na
Białorusi". W styczniu, jak co roku, członkowie Sekcji uczestniczyli w spotkaniu świątecznym
u Sióstr od Aniołów w Konstancinie.
Sekcja pomogła rodzinie pp. Bowsunowskich, repatriantów z Kazachstanu, w staraniach o uzyskanie
mieszkania w Warszawie. Interweniowała w MSZ w sprawie pracy Konsulatów Polski na Białorusi
i fatalnych warunków uzyskiwania wiz przez Białorusinów, nawet posiadających Kartę Polaka.
Sekcja podtrzymuje kontakt z księdzem Kazimierzem Tomasikiem z Kercza na Ukrainie,
z Aleksandrem Siemionowem z Lidy na Białorusi, Dominiką Dubininą z Moskwy, księdzem
Wiesławem Pęskim z Kijowa, Teresą Soból z Iwieńca oraz z KIK-iem mohylewskim przesyłając im
okazjonalnie książki, lekarstwa, filmy i żywność.
W roku sprawozdawczym Sekcja prenumerowała "Echa Polesia", "Nową Europę Wschodnią" i „Bunt
Młodych Duchem”.
W minionym roku do Sekcji dołączyli panowie: Michał Proniewski, Andrzej Radecki i Mariusz
Kazimierczyk. Przewodniczącą Sekcji jest Krystyna Engelking.
10. Sekcja Emaus
Sekcja odbyła 6 spotkań formacyjnych, których tematyka dotyczyła modlitwy na podstawie
Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz wiary w oparciu o list duszpasterski episkopatu
na uroczystość Chrystusa Króla.
Członkowie Sekcji dwukrotnie 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 29 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. W ciągu roku
odbywa się 8 spotkań. Myślą przewodnią jest wspólnotowe przeżywanie roku liturgicznego. Ich treść
co miesiąc była prezentowana w biuletynie KIK. Szczególnie uroczyste Spotkania odbywają się
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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 20 do 35 dzieci. Lista dzieci znacznie wzrosła, część z nich z czasem odchodzi do Sekcji Rodzin.
Obecnie kadra Sekcji liczy 4 osoby: Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca), Mariola Jaczewska
(zastępca oraz skarbnik), Anna Lipińska oraz Dominika Kaliszewska. W 2012 roku Dominika
Kaliszewska uzyskała godność członka zwyczajnego KIK. W gronie osób współpracujących znajduje
się Joanna Słowik. Działania Sekcji nadal wspierają członkinie-emerytki Czesława Gibes i Zofia
Sibilska, które uczestniczą we mszy patronalnej.
11. Sekcja Pomocy
W roku sprawozdawczym poprzez Sekcję Klub kontynuował współpracę z Duszpasterstwem
Niewidomych zorganizowanym przy kościele św. Marcina. W grudniu 2012 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. Działania te koordynuje Ania Bogdanienko.
12. Sekcja Kulturalno – Turystyczna
Spotkania Sekcji odbywają się kilka razy w roku w siedzibie Klubu. Są to spotkania m.in. z autorami
książek i tomików wierszy, spotkania z kulturą, prezentacje filmów, koncerty. Sekcja organizuje
wyjścia do teatrów i muzeów oraz wycieczki krajoznawcze. Sekcją kieruje Halina Truss-Uziembło.
13. Chór Kameralny „Ars Cantata”
Aktualnie sekcja „Ars Cantata” składa się z 24 chórzystów: 16 członków zwyczajnych (w tym
1 osoba na rocznym urlopie) i 8 członków – kandydatów. Próby chóru odbywają się 2 razy
w tygodniu (przez cały rok, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych). Należy podkreślić, że priorytetowe
zadanie, jakie postawił sobie chór, tj. odbudowanie składu po poważnych trudnościach kadrowych
z poprzedniego okresu, zostało zrealizowane w stopniu przewyższającym założenia. Tak liczne grono
członków-kandydatów jest wynikiem stale i konsekwentnie prowadzonej przez zarząd chóru akcji
rekrutacyjnej.
W okresie sprawozdawczym dyrygentem chóru była Anna Celmer–Falkiewicz. Do walnego zebrania
chóru w październiku 2012 roku członkami zarządu byli: Lidia Iwanowska, Agnieszka Rybacka, Maja
Waltenberger, Jacek Bienert, Janusz Iskra. Od października zarząd pracował w składzie: Maja
Waltenberger, Jacek Bienert, Marcin Suder. W trakcie roku sprawozdawczego do prac zarządu zostały
włączone kolejne osoby: Magdalena Trojanowska, Łukasz Targoński, Renata Szumigaj.
Najważniejsze działania artystyczne chóru „Ars Cantata” w minionym roku sprawozdawczym:
- 4 czerwca 2012 – koncert podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego w Collegium
Civitas;
- 13-16 września 2012 – zgrupowanie integracyjno-szkoleniowe w Radzyminie;
- 29 września 2012 – udział w II Międzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich (chór otrzymał
wyróżnienie „za repertuar najbardziej odpowiadający idei Festiwalu”);
- 1 października 2012 – udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Collegium Civitas
(m. in. z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego);
- 27 października 2012 – udział w IV Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni
(chór zdobył „brązowe pasmo”);
- 25 listopada 2012 – koncert z okazji dnia św. Cecylii pod hasłem „Święto Muzyki Chóralnej”
w parafii wojskowej w Wesołej (we współpracy z Zarządem Dzielnicy Wesoła);
- 7 grudnia 2012 – koncert podczas uroczystego spotkania świątecznego członków SkandynawskoPolskiej Izby Handlowej w Warszawie;
- 6 stycznia 2013 - udział w warszawskim „Orszaku Trzech Króli” na zaproszenie Kancelarii
Prezydenta RP;
- 13 stycznia 2013 – koncert kolęd w kościele św. Augustyna w Warszawie.
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14. Sekcja Polsko-Niemiecka
W minionym roku członkowie Sekcji zorganizowali kilka spotkań w siedzibie Klubu
oraz uczestniczyli w kilku międzynarodowych spotkaniach: 1-5 maja - udział W. Szczycińskiej i A.
Milewskiej (jako prowadzącej warsztaty) w Eurosymposion 2012 organizowanym przez Katholische
Aktion Wien odbywającym się w Geras, 10 maja – spotkanie z Andą Rottenberg – kuratorką wystawy
w Berlinie: "OBOK" - o sąsiedztwie polsko-niemieckim, 24-28 czerwca – udział A. Przyrowskiej i
J. Borkowicza w polsko-niemieckiej Ekumenicznej Pielgrzymce Gniezno-Magdeburg szlakiem
Św. Wojciecha, 1 sierpnia – spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Kobiet Ewangelickich
z Niemiec i Akcji Znaki Pokuty, z udziałem p. H. Radacz z Polskiej Rady Ekumenicznej, również
w sierpniu – udział w Mszy Świętej oraz w uroczystościach pogrzebowych zmarłego 7 sierpnia
red. Wojciecha Wieczorka, wielkiego autorytetu w sprawach stosunków polsko-niemieckich, zawsze
wspierającego Sekcję swoją wiedzą, kulturą, doświadczeniem i wyczuciem politycznym;
5 października – spotkanie Zarządu Sekcji z p. Zuzanną Wieczorek-Podbielkowską, córką zmarłego
red. W. Wieczorka, oraz p. Elizabeth Heere, córką Guentera Soerchena, w celu przygotowania
spotkania Sekcji poświęconego związkom przyjaźni łączących grupę opozycji demokratycznej
w dawnej NRD ze środowiskiem KIK, Więzi i środowiskiem Lasek, 7 listopada – udział w spotkaniu
panelowym organizowanym przez Ambasadę Niemiec – na temat książki Anny Morawskiej „Dietrich
Bonhoeffer – Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy. 14 kwietnia – Maryna Czaplińska zorganizowała
w siedzibie KIK spotkanie którego gościem był Helmuth Caspar von Moltke syn założyciela Kręgu
z Krzyżowej.
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 również 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. Redakcja „Kontakt”
W roku sprawozdawczym ukazały się dwa numery czasopisma „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”:
 Kaganiec Oświaty (20/2012)
 Chamofobia (21/2012)
Od numeru 17/2011 Kontakt dostępny jest w salonach Empik w większych miastach w całej Polsce.
Ilość numerów sprzedanych w Empikach systematycznie wzrasta. Numer 20/2012 sprzedał się w 96
egzemplarzach. (Nie ma jeszcze danych odnośnie numeru 21/2012).
Stale przybywa również nowych prenumeratorów, co istotne – osób spoza Klubu, co oznacza,
że Kontakt staje się rozpoznawalny poza szeroko pojętym gronem znajomych.
Członkowie redakcji coraz częściej występują na łamach innych mediów (m.in. Gazeta Wyborcza,
Nowy Obywatel, Program Trzeci PR, Radio PIN i inne).
Na przełomie lutego i marca 2013 r. w warszawskiej galerii Praca (ul Szpitalna 6) odbyła się
wystawa ilustratorów Kontaktu. Oprócz stałej ekspozycji w sali galerii odbyły się także trzy
spotkania: warsztat z kolażu prasowego, spotkanie z Maciejem Kałkusem (dyrektor artystyczny
Agory), oraz – w ramach finisażu – koncert zespołu Winnie Cooper.
Redakcja rozpoczęła serię półotwartych spotkań dla członków i współpracowników redakcji.
Do tej pory odbyły się 3 seminaria, a gośćmi byli: Bartłomiej Sienkiewicz, o. Maciej Zięba OP,
Ryszard Bugaj.
„Kontakt” zorganizował również dwie otwarte debaty: „Lewica i Kościół. Krajobraz po bitwie”
udział w której wzięli: Maciej Gdula, Jarosław Makowski i Misza Tomaszewski oraz „Walka klas:
o równość przez edukację” z udziałem dr hab. Piotra Laskowskiego, dr Przemysława Sadura
i dr Piotra Zamojskiego.
W roku sprawozdawczym intensywnie rozwijała się także strona internetowa Kontaktu oraz profil
na Facebooku. Kontakt na Facebooku subskrybuje już ponad 1400 osób.
Pod koniec 2012 roku złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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o dofinansowanie Kontaktu. Na początku 2013 roku wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Kontakt otrzymał z MKiDN dofinansowanie w wysokości 25 tys. PLN.
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 (strona internetowa),
Konstancja Święcicka, Ignacy Święcicki, Stanisław Zakroczymski, Paweł Zerka.
16. Sekcja Małżeńska
Sekcja powstała w listopadzie 2011 roku. Celem Sekcji jest przede wszystkim działanie na rzecz
małżeństw: ich jedności, trwałości, otwartości i radości oraz pomoc w przygotowaniu do małżeństwa.
Sekcja realizuje 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 w kwietniu 2012 roku. Od tego czasu z poradni skorzystało
około 80 osób. W roku sprawozdawczym Sekcja zorganizowała trzy spotkania otwarte, w których
uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
Koordynatorką sekcji jest Magdalena „Bedzia” Wicher.

X.

INNE DZIAŁANIA W KLUBIE
1. Fundusz Stypendialny KIK
W 2012 roku Komisja Stypendialna ogłosiła jedną edycję Konkursu Stypendialnego KIK
a z początkiem 2013 roku ogłoszony został kolejny konkurs. Komisję Stypendialną tworzą:
Joanna Święcicka (Przewodnicząca), Krzysztof Sawicki (Sekretarz), Jakub Kiersnowski,
Krzysztof Ziołkowski, a koordynatorem Funduszu Stypendialnego KIK jest Julia Rościszewska.
W 2012 r. uruchomiona została specjalna strona internetowa poświęcona Funduszowi –
www.stypendia.kik.waw.pl
2. Akademia Trzeciego Wieku KIK
W październiku rozpoczęła swoją działalność Akademia Trzeciego Wieku KIK. Roczny projekt
obejmuje szereg działań warsztatowo-wykładowych. Projekt dofinansowany jest z funduszy
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach Akademii odbywają się spotkania otwarte z historii Kościoła oraz z nauk ścisłych –
w roku sprawozdawczym odbyło się 9 takich spotkań oraz spotkania w grupach warsztatowych:
„Dziadkowie z wnukami zwiedzają muzea”, „Warszawa stolicą Polski” (zwiedzanie instytucji
państwowych), „Oko w oko z kulturą i sztuką” (wycieczki do teatrów z omówieniem sztuk),
„Warsztaty Fotograficzne”, „Kultura i Historia Żydów w Polsce”, „Szkoła Tańca”, „Salon
Dyskusyjny” – w roku sprawozdawczym odbyło się ponad 40 warsztatów.
W spotkaniach warsztatowych uczestniczy blisko 100 słuchaczy w wieku powyżej 60 lat z czego
około 45% to członkowie Klubu oraz około 25 dzieci (wnuków). W prace Akademii
zaangażowanych jest 9 stałych koordynatorów prowadzących warsztaty oraz eksperci (10 osób)
wygłaszający prelekcje w ramach wykładów otwartych. W roku sprawozdawczym do działań
Akademii wpisane były również: Wielopokoleniowy Bal KIK i Spotkanie Opłatkowe.
Koordynatorem całego projektu Akademia Trzeciego Wieku KIK jest Maria Piotrowska.
3. Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka
W roku sprawozdawczym Fundacja wspomagała liczne instytucje i osoby w wielu krajach.
Pomoc przekazywana była również: parafiom, zgromadzeniom zakonnym, duszpasterstwom,
szkołom i osobom prywatnym. Prezesem Zarządu Fundacji jest Jadwiga Hermaszewska.
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4. Inicjatywa Wolna Białoruś
W roku sprawozdawczym wielu wychowanków Klubu angażowało się w prace Inicjatywy
(m.in. w przygotowanie koncertu „Solidarni z Białorusią”), której Prezesem jest Mateusz Luft,
wychowanek Klubu, wychowawca grupy Sekcji Rodzin, członek redakcji „Kontaktu”.
5. Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego Siedziba Klubu służy również za podstawowe
miejsce spotkań warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Przynajmniej raz na miesiąc
w siedzibie Klubu odbywają się spotkania dyskusyjne organizowane przez Klub TP.
6. Areopag na Freta – wcześniej - Warto być chrześcijaninem
Trzy razy w miesiącu w siedzibie Klubu odbywają się spotkania dyskusyjne oparte o teksty
nauczania Kościoła prowadzone przez o. Marka Pieńkowskiego. W spotkaniach uczestniczy
kilkanaście osób. Spotkania odbywają się w ramach współpracy Klubu z dominikanami
z klasztoru św. Jacka w Warszawie.
7. Działalność gospodarcza Klubu
W minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim
w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub na stałe współpracuje z dwiema
firmami, które prowadzą w siedzibie KIK warsztaty psychologiczne oraz szkolenia managerskie.
Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony był na działalność statutową
KIK.

XI.

KONTAKTY ZAGRANICZNE
Działalność zagraniczna Klubu polega na okazjonalnej współpracy przy konkretnych
programach/spotkaniach przedstawicieli Zarządu Klubu oraz na stałym kontakcie kilku sekcji,
których duża część działań opiera się na międzynarodowej współpracy.
Klub jest także członkiem kilku międzynarodowych organizacji:

1. Pax Romana:
SIESC (Sekretariat Nauczycieli Chrześcijańskich Pax Romana) – z którym współpracuje Sekcja
Nauczycielska Klubu.
2. JECI-MIEC European Coordination (czyli europejska koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC –
międzynarodowego ruchu studentów katolickich).
W roku sprawozdawczym przedstawiciele Drum Buna uczestniczyli w spotkaniach JECI-MIEC-u.
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 oraz kwietniu 2013 r. przedstawiciele Zarządu Pax Christi odwiedzili Warszawę,
gdzie w siedzibie Klubu spotykali się z przedstawicielami Zarządu Klubu oraz Sekcji Drum Bun.
KIK został zaproszony do współudziału w organizacji warsztatu, który ma się odbyć w Warszawie
w maju 2013. Temat spotkania: "Duchowość dla pokoju: czerpanie z przeszłości, przemienianie
teraźniejszości, budowanie przyszłości dla pokoju".
Koordynatorem współpracy między Klubem a Pax Christi jest Stanisław Latek.
4. Maxymilian-Kolbe-Werk
Piotr Cywiński jest członkiem Rady programowej Fundacji.
17

Klub Inteligencji Katolickiej

XII.

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, Zuli Strzeleckiej i Ewy Teleżyńskiej
za bezinteresowną, systematyczną pomoc w Klubie.
Za oddaną pracę dziękujemy wszystkim pracownikom Klubu.
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