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I.

CZŁONKOWIE
Ogólna liczba członków Klubu warszawskiego wynosi w dniu 13 kwietnia 2015 roku 1646 osób.
Od ostatniego Walnego Zebrania (10.05.2014) do Klubu przystąpiło 61 osób, 8 zrezygnowało
z członkostwa (m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, zmianę miejsca zamieszkania), a 15 zmarło.
Spośród wszystkich członków Klubu 389 osób to Członkowie Zwyczajni.
W roku sprawozdawczym spośród Członków Zwyczajnych (według informacji posiadanych przez
sekretariat Klubu) zmarło 5 osób:
Anna Sulikowska-Bogusławska, Zygmunt Preibisz, Jerzy Regulski, Małgorzata Wojciechowska,
Józef Wroniszewski.
Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął Piotra Ciacka na nowego Członka Zwyczajnego.

II.

ZARZĄD
Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 10 maja 2014 roku. Po ukonstytuowaniu
się jego skład i struktura przedstawia się następująco:
Prezes – Joanna Święcicka
Wiceprezesi – Paweł Broszkowski, Maryna Czaplińska, Krzysztof Ziołkowski
Sekretarz – Jakub Kiersnowski
Skarbnik – Krzysztof Sawicki
Członek Prezydium Zarządu – Maria Borkowska
Członkowie Zarządu – Piotr M.A. Cywiński, Andrzej Friszke, Marek Kielanowski, Łukasz
Rozdeiczer-Kryszkowski, Maria Piotrowska, Ewa Teleżyńska, Misza Tomaszewski, Marek Zając.
Od 10 maja 2014 roku (ostatniego Walnego Zebrania) do 18 kwietnia 2015 roku Zarząd odbył łącznie
6 zebrań.

III.

OGÓLNY OPIS WYDARZEŃ KLUBOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
W roku sprawozdawczym Klub prowadził działalność zgodnie ze swoim statutem: skupiał się
na formacji religijnej i intelektualnej, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, działaniach
na rzecz przemian demokratycznych na Białorusi i Ukrainie, działalności stypendialnej, a także
współpracy z innymi Klubami, stowarzyszeniami, organizacjami chrześcijańskimi w Polsce i Europie
oraz pozyskiwaniu funduszy na bieżącą działalność i spłatę kredytu.
Dzięki prowadzonej działalności gospodarczej możliwe stało się sfinansowanie różnego rodzaju
ponadstandardowych kosztów. Siedziba Klubu służy jego członkom oraz różnym organizacjom
i instytucjom jako miejsce spotkań: służbowych, biznesowych, organizacyjnych, świątecznych czy też
z okazji rodzinnych wydarzeń.
Istotnym elementem pracy Zarządu było rozpoczęcie działań związanych ze zbudowaniem
„identyfikacji wizualnej” Klubu, począwszy od zmiany logo, przez przygotowanie i stworzenie nowej
strony internetowej, a skończywszy na opracowaniu ujednoliconej polityki komunikacyjnej.
Wciąż absorbującym zadaniem, rzutującym na działalność Klubu w roku sprawozdawczym,
była dalsza praca nad zabezpieczeniem finansowej przyszłości Klubu oraz bieżąca spłata kredytu
zaciągniętego na potrzeby zakupu i adaptacji obecnej siedziby przy ul. Freta 20/24A w Warszawie.
Prace nad rozwinięciem spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o. powstałej po podziale Libella
Sp. z o.o. (1 marca 2013 r.) oraz wyegzekwowaniem należności od Polskiego Związku KatolickoSpołecznego zgodnie z Umową podziału z 15 listopada 2012 r. były jednym z priorytetów Zarządu.
Więcej na ten temat w dalszej części sprawozdania: „Libella Sp. z o.o./Krakowiaków Nieruchomości
Sp. z o.o.”.
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W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.:
 10 maja 2014 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie KIK. Walne Zebranie
udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną
na dwuletnią kadencję. Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania za rok poprzedni.


17 maja 2014 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia Spotkań w Nazarecie
organizowanych przez Sekcję Emaus.



30 maja 2014 r. w ramach obchodów 25-lecia wolności Klub przy współpracy Parafii Wszystkich
Świętych i Kancelarii Prezydenta RP zorganizował w kościele pw. Wszystkich Świętych przy pl.
Grzybowskim koncert ekumeniczny muzyki gospel pt. „Psalmy Wolności”. W trakcie koncertu
wystąpił zespół ekumeniczny Trzecia Godzina Dnia (TGD). W koncercie uczestniczyło kilkaset
osób. Koncert swoją obecnością uświetniła Para Prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy,
obecny był również kard. Kazimierz Nycz i delegacja Pax Christi.



7 czerwca 2014 r. przedstawiciele Klubu uczestniczyli w XXXIV Pielgrzymce Klubów
Inteligencji Katolickiej na Jasna Górę.



W czerwcu 2014 r. Komisja Stypendialna KIK ogłosiła edycję letnią konkursu stypendialnego.



15 czerwca 2014 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. W spotkaniu uczestniczyło ponad
500 osób. Ks. Andrzej Gałka przewodniczył polowej Mszy Świętej, a grupy Sekcji Rodzin
oraz przedstawiciele innych sekcji przygotowali różnorakie atrakcje dla uczestników Pikniku.



W lipcu 2014 roku Małgorzata Wojciechowska, przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej, została
wybrana wiceprzewodniczącą SIESC (Europejskiego Sekretariatu Nauczycieli Chrześcijańskich)
Pax Romana.



5 września 2014 r. Zarząd Klubu gościł abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski.



15 września 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył
odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom organizacji pozarządowych. Złotymi Krzyżami
Zasługi „za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”
odznaczeni zostali Ewa Teleżyńska i Paweł Sawicki.



W sierpniu 2014 roku po raz dziesiąty 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 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. Po raz
pierwszy przyjazd Liceum został zorganizowany w ramach działań nowej Sekcji
Wschodnioeuropejskiej.



22 sierpnia 2014 roku we Lwowie odbyła się międzynarodowa polsko-białorusko-ukraińska
konferencja na temat zmian społeczno-ustrojowych w naszej części Europy. Konferencja odbyła
się w Sali plenarnej lwowskiego ratusza. Klub reprezentowany był m.in. przez Henryka Wujca,
prof. Krzysztofa Meissnera, Pawła Broszkowskiego i Marka Kielanowskiego.



W dniach 5-12 października 2014 r. w Laskach odbyło się kilkudniowe spotkanie zorganizowane
przez Drum Bun w ramach uczestnictwa Sekcji w JECI-MIEC (Międzynarodowym Ruchu
Studentów Katolickich). Całość wydarzenia zatytułowana była „Młodzi chrześcijanie
a seksualność w Europie w XXI wieku”. W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników z 10 różnych
państw europejskich. W organizację wydarzenia zaangażowanych było wielu młodych członków
Klubu. Opiekę duszpasterską sprawował ks. Sławek Szczepaniak, a całość koordynował Janek
Murawski.



15 października 2014 r. rozpoczął się kolejny rok działalności Akademii Trzeciego Wieku KIK.
Projekt obejmuje szereg działań warsztatowo-wykładowych. W działaniach Akademii regularnie
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uczestniczy kilkadziesiąt osób. Projekt dofinansowany jest m.in. ze środków Miasta Stołecznego
Warszawy. Projekt koordynują Maria Piotrowska i Witold Kunicki-Goldfinger.


24 października 2014 roku Laureatem Nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu Mostów – został
ks. dr Jan Kaczkowski, m.in. założyciel Puckiego Hospicjum Domowego pw. św. Ojca Pio oraz
Hospicjum Stacjonarnego w Pucku, organizator projektu Areopag Etyczny, współautor wydanej
przez Bibliotekę WIĘŹ książki „Szału nie ma jest rak”, wychowawca młodzieży, sam mocno
dotknięty chorobą nowotworową. Nagroda ustanowiona została w 2006 r. przez Zarząd KIK.
Przyznawana jest za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na
rzecz bliźnich. Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi Klubu. Nagrodę przyznano po
raz dziewiąty.



26 października 2014 r. Klub wraz redakcją Więzi, Fundacją im. Roberta Schumana, Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Wszechnicą, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego,
Fundacją Konrada Adenauera i Inicjatywą RAZEM’89 zorganizował debatę nt. bośniackiej misji
Tadeusza Mazowieckiego w 1. rocznicę Jego śmierci.



12 listopada 2014 r. przedstawiciele Klubu na czele z Maryną Czaplińską, reprezentowali Klub
na uroczystościach 25-lecia Mszy Pojednania w Krzyżowej.



15 listopada 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sekcji Rodzin KIK. Paweł Sawicki,
dotychczasowy Przewodniczący Sekcji Rodzin, zapowiedział jeszcze przed zebraniem,
że nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd Sekcji,
a jej przewodniczącym został Rafał Świeżak.



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



11 stycznia 2015 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się Klubowe spotkanie
opłatkowe. Gospodarzem spotkania był ks. kard. Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita
warszawski. Przy okazji spotkania opłatkowego młodzież Klubowa zbierała produkty
żywnościowe, które następnie zostały przekazane Wspólnocie Sant’Egidio opiekującej się
osobami bezdomnymi.



W dniach 16-18 stycznia 2015 r. w Laskach odbyły się Rekolekcje d. Ruchu ZNAK. Tym razem
uczestnicy rekolekcji przygotowali wspólne odpowiedzi na tzw. „Drugą Ankietę Papieża
Franciszka”. Rekolekcje zorganizowane zostały dzięki wspólnemu wysiłkowi warszawskiego
KIK-u i Miesięcznika ZNAK. Uczestniczyło w nich około 70 osób, które reprezentowały takie
środowiska jak: Towarzystwo WIĘŹ, KIK Warszawa, KIK Kraków, KIK Toruń, Miesięcznik
ZNAK, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Wydawnictwo WAM, Stowarzyszenie
EFFATHA, Przymierze Rodzin. Rekolekcje prowadził bp Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy
krakowski.



W lutym 2015 r. na prośbę kard. Kazimierza Nycza Zarząd Klubu postanowił o zebraniu wśród
członków Klubu odpowiedzi na tzw. „Drugą Ankietę Papieża Franciszka”. Zebrane odpowiedzi
(około 50 ankiet) zostały opracowane jako jeden dokument i po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu
przekazane do Kurii warszawskiej.



W marcu 2015 r. Klub zorganizował coroczne spotkanie Kierownictwa Porozumienia Klubów.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Klubu. Rolę gospodarzy pełnili Stanisław Latek, Krzysztof
Ziołkowski i Paweł Broszkowski.



16 marca 2015 r. po długich przygotowaniach Zarząd Klubu podjął decyzję o zmianie logo KIK.
Nowe logo zostało wybrane w anonimowym konkursie i zacznie obowiązywać od momentu
uruchomienia nowej strony internetowej Klubu. Autorką nowego logo KIK jest Zosia Konarska
(autorka m.in. logo Funduszu Stypendialnego KIK) i jej pracownia PARA-BUCH.
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IV.



22 marca 2015 roku zmarła śp. Małgorzata Wojciechowska, członek Zwyczajny Klubu,
przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej KIK, wiceprzewodnicząca SIESC (Europejskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Katolickich).



Przez cały rok w związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Klub poprzez Sekcję
Wschodnioeuropejską i Sekcję Współpracy z Katolikami na Wschodzie prowadził działania
na rzecz pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym w zajściach na kijowskim Majdanie oraz
w walkach we wschodniej Ukrainie. Szczegółowy opis tych działań znajduje się w dalszej części
sprawozdania.



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



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



Klub wydaje „Informator Klubowy” przeznaczony dla członków stowarzyszenia. W biuletynie
zamieszczane były informacje dotyczące bieżącej działalności, programu i ważniejszych decyzji
podejmowanych przez Zarząd Klubu. Równolegle do papierowej formy Informatora rozsyłana jest
również wersja elektroniczna. W roku sprawozdawczym około 1000 adresatów otrzymywało
Informator pocztą i prawie 1500 drogą elektroniczną. Do kontaktów z członkami Klubu
oraz osobami zainteresowanymi działalnością Klubu służy również strona internetowa
www.kik.waw.pl i profil Klubu na portalu społecznościom Facebook.



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

DZIAŁALNOŚĆ ODCZYTOWA KLUBU
W roku sprawozdawczym Klub organizował odczyty, dyskusje, wykłady, prelekcje, projekcje filmów
i koncerty. Do ważniejszych należały następujące wydarzenia:
 Cykl judaistyczny:
- „Instytucje samorządu żydowskiego w dawnej Rzeczypospolitej”
(prowadzenie Anna Michałowska-Mycielska);
- „Cmentarz Żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej” wykład połączony ze zwiedzaniem
cmentarza (prowadzenie Maciej Przybyliński);
- „Wzajemne związki i relacje Żydów i pierwszych chrześcijan”
(prowadzenie ks. prof. Łukasz Kamykowski);
- „Izrael od etnogenezy Hebrajczyków do końca monarchii Judy” i „Od Izraelitów do Żydów.
Historia i literatura Żydów od Niewoli Babilońskiej do końca redakcji Starego Testamentu”
(prowadzenie dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano);
 Koncert charytatywny „Z Ukrainą w sercu”;
 „Drogi dialogu na Białorusi” (prowadzenie ks. Wojciech Lemański) we współpracy
z warszawskim Klubem Tygodnika Powszechnego;
 „Jan Karski oraz Jan Nowak Jeziorański – kurierzy” (prowadzenie prof. Andrzej Friszke);
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 „Bądź święty polityku. Od Mahatmy Gandhiego przez Konrada Adenauera i Roberta Schumana
do Tadeusza Mazowieckiego” (o politykach z wartościami mówili: prof. Krzysztof Byrski,
prof. Andrzej Friszke, dr Marta de Zuniga);
 „Uczciwość ponad pokrętną dyplomacją. Bośniacka misja Tadeusza Mazowieckiego”
(w dyskusji udział wzięli: gen. Jovan Divjak, amb. Andrzej Krawczyk, Konstanty Gebert, Emina
Ragipović, prof. Roman Wieruszewski, Zbigniew Nosowski);
 „Ekumenizm – od rozpadu do jedności” (prowadzenie red. Mikołaj Foks);
 Cykl prawosławie:
- „Jedność i podział” i „Teologia i liturgia” (prowadzenie ks. Henryk Paprocki);
- „Prawosławie a katolicyzm – historia rozłamu”, „Prawosławie a inne Kościoły Wschodnie”,
„Prawosławie a katolicyzm. Próby i perspektywy pojednania”, „Teologia ikony”,
„Sztuka tradycji bizantyjskiej”, „Gruziński Kościół Prawosławny”, „Apostolski Kościół
Ormiański” i „Galeria Faras” (prowadzenie ks. dr hab. Michał Janocha);
 Pokaz filmu „Jesień 1939: na granice pamięci” w reżyserii Yahora Surskiego;
 Cykl wyznania reformowane:
- „Rozwój reformacji i tolerancji w Europie w XVI-XVII w.”, „Reformacja w Polsce”
i „Dialog wyznaniowy w XVI-XVII w.” (prowadzenie dr Maciej Ptaszyński);
- „Teologia Marcina Lutra” i „Teologia Jana Kalwina” (prowadzenie prof. Janusz Maciuszko);
- „O liturgii i przestrzeni liturgicznej” (prowadzenie ks. prof. Włodzimierz Nast);
 ”Tożsamość – udręka czy ekstaza?” (prowadzenie red. Anna Wacławik-Orpik, udział wzięli:
prof. Mirosława Marody i dr Agnieszka Graff – spotkanie w Muzeum Polin);
 „Być chrześcijaninem w Izraelu” - spotkanie z księdzem Romualdem Jakubem WeksleremWaszkinelem (prowadzenie red. Anna Wacławik-Orpik – spotkanie w Muzeum Polin);
 „Myśląc z Wojtyłą o….” – Klub był współorganizatorem cyklu spotkań poświęconych osobie
i nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Spotkania odbywały się raz w miesiącu w Domu
Arcybiskupów Warszawskich. Patronat nad tymi wydarzeniami objął kard. Kazimierz Nycz.
Poza spotkaniami ogólno-klubowymi w roku sprawozdawczym odbyło się kilkanaście otwartych
zebrań sekcji klubowych, warsztatów, szkoleń, wycieczek w ramach Akademii Trzeciego Wieku
KIK. Wielu członków Klubu uczestniczyło jako goście w audycjach radiowych i programach
telewizyjnych oraz w różnego rodzaju spotkaniach jako prelegenci.
V.

PROJEKTY REALIZOWANE W KLUBIE
Klub w 2014 i 2015 roku dalej rozwijał się „projektowo”. Jest to specyficzna działalność: częściowo
związana z dotychczas prowadzonymi działaniami KIK-u, częściowo rozwijająca działania zupełnie
nowe. Z definicji projekt jest zamkniętą w czasie działalnością, która realizuje określone cele
społeczne. Obecnie jest to podstawowe narzędzie, którym posługują się organizacje pozarządowe,
aby – we współpracy z jednostkami administracji państwowej – realizować swoje misje
w społeczeństwie. KIK działa na różnych polach: niektórzy z nas poświęcają się rozwojowi kultury,
inni wychowaniu dzieci i młodzieży, jeszcze inni demokratyzacją krajów wschodnich. Na większość
z tych działań jest możliwe pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, poprzez udział Klubu w tak
zwanych „konkursach otwartych”, które organizowane są na szczeblu lokalnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim, międzynarodowym lub biznesowym. Ostatni rok przyniósł nowe efekty w postaci
kreatywnych działań, coraz większej grupy zaangażowanych osób i dalej sięgających pomysłów.
Poniżej skrót z projektów zrealizowanych w 2014 roku:
1. Projekt „Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016”. Dotacja z Biura Pomocy i Projektów
Społecznych m.st. Warszawy. Projekt będzie trwał do czerwca 2016 r. Dotyczy zajęć
warsztatowych (fotograficznych oraz komputerowych) dla seniorów oraz cotygodniowych
wykładów otwartych na różne tematy. W 2014 i 2015 roku były to: historia sztuki,
varsavianistyka, cykl papieski, kultura i historia Żydów, ekumenizm, prawosławie, wyznania
reformowane, teatr antyczny oraz humanizm.
2. Projekt „Mam Pomysł 2014”. Dotacja z Biura Edukacji m.st. Warszawy. Jest to system minigrantów przyznawanych w ramach konkursu organizowanego przez KIK dla młodzieży licealnej
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i gimnazjalnej na realizację działań według ich planu i pomysłu. W tym roku młodzi zrealizowali
naprawdę dużo własnych pomysłów. Poniżej ich spis wraz ze słowem wyjaśnienia:
a. młodzieżowy projekt „Przechodniu powiedz Polsce”: licealiści z Hoffmanowej (LO IX)
zorganizowali edukacyjną grę miejską na temat Armii Andersa, wykorzystując samodzielnie
zaprojektowane plansze chodnikowe;
b. młodzieżowy projekt „Warsztaty pantomimy”: uczestnicy sekcji Drum Bun wraz
ze znajomymi wzięli udział w warsztatach pantomimy zakończonych spektaklem
pantomimicznym pt. „Alicja w Krainie Czarów”;
c. młodzieżowy projekt „Wycieczka”: uczestnicy grupy „Milezjanie” zorganizowali dla dzieci
i rodziców z Domu Samotnej Matki z Otwocka wycieczkę po Warszawie;
d. młodzieżowy projekt „Przedstawienie teatralne pt. Za ścianą”: gimnazjaliści ze szkoły
Lauder-Morasha (Gimnazjum nr 22) wystawili przedstawienie teatralne na podstawie
stworzonego
przez
siebie
scenariusza
oraz z wykorzystaniem
zaprojektowanej
i własnoręcznie wykonanej scenografii;
e. młodzieżowy projekt „Gra fabularna Fabex na podstawie serialu Gra o tron”: uczestnicy
grupy „Sumerowie” przeprowadzili kilkudniową fabularną grę miejską dla gimnazjalistów;
f. młodzieżowy projekt „Sumerowie niosą radość”: uczestnicy grupy „Sumerowie”
przeprowadzili dzień zabaw integracyjnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci z Domu
Samotnej Matki wraz ze wspólnym przygotowywaniem posiłku;
g. młodzieżowy projekt „Zajęcia taneczne grupy Avellanów, Czukczy i Heftalitów”:
uczestnicy grupy „Avellani” oraz „Czukcze” zorganizowali dla siebie i swoich rówieśników
kurs tańca towarzyskiego, jednocześnie promując tę formę spędzania czasu poprzez
stworzenie filmiku promocyjnego;
h. młodzieżowy projekt „Warszawskie burgery”: uczestnicy grupy „Avellani” stworzyli
ranking najlepszych burgerowni w Warszawie, każdą z nich testując i oceniając
wg. ustalonych wcześniej przez siebie kryteriów;
i. młodzieżowy projekt „Festiwal teatralny pt. 12 minut”: licealiści z Hoffmanowej (LO IX)
zorganizowali festiwal teatralny dla swoich rówieśników, którzy prowadzą nieformalne grupy
teatralne. Każdy z przedstawianych spektakli na festiwalu musi trwać nie dłużej niż 12 minut;
j. młodzieżowy projekt „Mali kucharze”: uczestnicy grupy „Avellani” wzięli udział
w warsztatach kulinarnych, a następnie przeprowadzili sami dwa warsztaty kulinarne
dla dzieci ze świetlic Caritasu;
k. młodzieżowy projekt „KIK-owskie planszówki”: uczestnicy sekcji Drum Bun zorganizowali
noc gier planszowych promując tę formę spędzania czasu wolnego jako alternatywę
dla komputera;
l. młodzieżowy projekt „Wigilia”: uczestnicy grupy „Heftalici” przygotowali spotkanie
wigilijno-opłatkowe dla osób biednych, samotnych i bezdomnych.
Obecna, trzecia już edycja konkursu będzie trwała dwa lata – aż do sierpnia 2016 roku pod nazwą
„Mam Pomysł 2015-2016”.
3. Projekt „Akcja letnia 2014”. Dotacja ze środków Wojewody Mazowieckiego. W ramach
projektu odbyło się 7 obozów dla dzieci i młodzieży na terenie Polski, w tym: 4 obozy
stacjonarne, 2 spływy kajakowe oraz 1 obóz wędrowno-kajakowy. W obozach wzięło udział
łącznie 234 uczestników oraz 49 opiekunów. Projekt realizowany był przez Sekcję Rodzin,
Klub Żeglarski Santa Maria oraz Sekcję Wigierską.
4. Projekt „KIKowskie lato 2014”. Dotacja z Biura Edukacji m.st. Warszawy. W ramach projektu
odbyło się 13 obozów, z czego 2 obozy stacjonarne w Polsce, 8 obozów wędrownych w Polsce
(4 spływy kajakowe, 3 obozy rowerowe oraz 1 pieszy) oraz 3 obozy wędrowne za granicą
(2 piesze oraz 1 spływ kajakowy). W obozach wzięło udział łącznie 302 uczestników oraz
68 opiekunów - wolontariuszy. Projekt realizowany był przez Sekcję Rodzin.
5. Projekt „Szkoła liderów dla Białorusi 2014”. Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach programu RITA oraz ze środków m.st. Warszawy, a także z Narodowego
Centrum Kultury. Projekt dotyczył realizacji jubileuszowej X edycji dwutygodniowej sesji
naukowej w Warszawie dla białoruskiego Liceum Humanistycznego. W ramach sesji został
m.in. przeprowadzony cykl spotkań związanych z demokracją. Sesja naukowa była uzupełniona
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o czerwcowe szkolenie z zakresu komunikacji i pracy w zespole dla 15 licealistów z Białorusi,
którzy następnie dla swoich rówieśników przeprowadzili bliźniacze „szkolenia liderów” podczas
sierpniowej sesji letniej. Projekt został zakończony wspólnym polsko-białoruskim wyjazdem
kulturoznawczym i edukacyjnym do Lwowa na Ukrainę, gdzie wszyscy wzięli udział
w międzynarodowej konferencji nt. przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
oraz mieli okazję zwiedzić Lwów i Żółkiew. Projekt realizowany był przez Sekcję
Wschodnioeuropejską.
Projekt „Grant wyjazdowy - Ukraina”. Został pozyskany grant z funduszy PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, dzięki któremu została przeprowadzona wizyta na Ukrainie
i spotkanie z władzami miasta Lwowa celem zaplanowania współpracy naszego środowiska
z miastem Lwowem i lokalnymi organizacjami. Projekt realizowany był przez Sekcję
Wschodnioeuropejską.
Projekt „Młodzi dla Białorusi 2014”. Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt
polegał na przeprowadzeniu dwóch weekendowych szkoleń z zakresu komunikacji, negocjacji
i współpracy zespołowej: dla białoruskich licealistów w październiku w Warszawie (trenerami
byli Polacy) oraz dla polskich licealistów w listopadzie w Mińsku (trenerami byli Białorusini).
Poza umiejętnościami merytorycznymi projekt pozwolił zintegrować ze sobą środowiska
licealistów polskich z KIK-u i białoruskich z Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska
oraz poznać nawzajem kulturę, historię i warunki życia. Projekt realizowany był przez Sekcję
Wschodnioeuropejską.
Projekt „Krzyżowa”. Dotacja z Fundacji Edukacja dla Demokracji. Projekt polegał na
współorganizacji (razem z partnerską Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego)
tygodniowego wyjazdu na wspólne ferie zimowe dla dzieci ukraińskich z obozu dla uchodźców
oraz dla dzieci polskich i dzieci niemieckich z domów dziecka. Projekt realizowany był przez
Sekcję Wschodnioeuropejską.
Projekt „Post-turysta.pl”. Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach projektu
zostało przeprowadzone 16 szkoleń ze świadomej i odpowiedzialnej turystyki, które odbywały się
po raz pierwszy poza Warszawą. Przy współpracy z renomowanymi lokalnymi instytucjami m.in.
z Rzeszowa, Kielc, Cieszyna, Boruszyna, Pruszkowa i Żor. Zapleczem szkoleń jest wirtualny
przewodnik po ideach podróży – post-turysta.pl – zawierający ponad 30 esejów poświęconych
różnorodnym aspektom świadomej turystyki.
Projekt „Kontakt 2014”. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt
dotyczył działalności wydawniczej magazynu „Kontakt” w roku 2014 zarówno w wersji
papierowej, jak i elektronicznej. Dzięki dotacji udało się wydać trzy nowe numery pisma. Projekt
realizowany przez sekcję Kontakt.
Projekt „Świadkowie Pokoju”. Dotacja z FRSE z Programu Grundtvig. Projekt jest
międzynarodowy i zakończy się w czerwcu 2015. Od września trwają spotkania warsztatowe,
w ramach których uczestnicy badają życiorysy czterech „świadków pokoju”: ks. Władysława
Korniłowicza, Stanisławy Grabskiej, Stefana Swieżawskiego oraz Karola Konińskiego.
Efektem końcowym po wszystkich warsztatach będzie film prezentujący wyniki badań i przebieg
prac. W marcu 2015 Klub był gospodarzem spotkania międzynarodowego dla uczestników
projektu z 7 krajów partnerskich.
Projekt „Cantemus! Wspólny koncert w kościele św. Jakuba”. Dotacja z Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy. Projekt dotyczył koncertu i popularyzacji wiedzy nt. muzyki chóralnej.
Do udziału zostały zaproszone też dzielnicowe grupy muzyków – amatorów, którym została
umożliwiona prezentacja przed szerszą publicznością. Projekt realizowany przez Sekcję
Chór Ars Cantata.
Projekt „Świadkowie Epoki. Jan Kochanowski – poezja i muzyka”. Dotacja z Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy. W ramach projektu odbył się koncert popularyzujący twórczość
Jana Kochanowskiego oraz muzykę chóralną z epoki renesansu. Zostały zaprezentowane utwory
m.in. z tabulatury organowej Jana z Lublina, uważanej za najobszerniejsze źródło muzyki
organowej w Europie. Muzyka przeplatana była recytacją poezji Jana Kochanowskiego.
Projekt realizowany przez Sekcję Chór Ars Cantata.
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14. Projekt „1944. Pamiętamy. Koncert w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego”. Dotacja
z Biura Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Projekt dotyczył organizacji koncertu
upamiętniającego 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Szczególne miejsce w programie
koncertu zajęła poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Projekt realizowany przez Sekcję Chór
Ars Cantata.
15. Projekt „1944. Chwała bohaterom. Cykl koncertów chóralnych w 70. rocznicę Powstania
Warszawskiego”. Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej. Podniosły charakter wydarzenia
podkreśliła muzyka Jana Maklakiewicza – Msza Polska na chór, sopran lub tenor i organy,
napisana w 1944 roku. Jej pierwsze wykonania miały miejsce tuż przed i w trakcie Powstania
Warszawskiego. Utwór ten uznawany jest za symboliczną modlitwę w intencji powstańców.
Projekt realizowany przez Sekcję Chór Ars Cantata.
Koordynatorami głównych projektów byli: Karolina Bielecka–Komosa, Marta Chrząstowska–
Wachtel, Paweł Cywiński, Helena Dąbrowska, Marek Kielanowski, Witek Kunicki–Goldfinger, Janek
Murawski, Konstancja Święcicka, Magda Trojanowska, Felek Tuszko, Marysia Złonkiewicz.
Koordynatorem finansowym wszystkich projektów była Magda Marzec – główna Księgowa Klubu,
wsparciem organizacyjnym dla wszystkich projektów był Michał Buczek, a koordynatorem
merytorycznym wszystkich projektów była Marysia Piotrowska – dyrektor ds. projektów w KIK-u.
VI.

UDZIAŁ KLUBU W ŻYCIU KOŚCIOŁA
1. Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego,
przygotowującego program obchodów DP i koordynującego realizację tego programu w całej
Polsce. Przedstawicielem KIK-u w OKO był Stanisław Latek.
2. W ramach XIII Dnia Papieskiego w Warszawie z inicjatywy Klubu odbyła się dyskusja panelowa
zatytułowana: „Bądź święty polityku. Od Mahatmy Gandhiego przez Konrada Adenauera i Roberta
Schumana do Tadeusza Mazowieckiego” oraz członkowie Klubu uczestniczyli w zbiórce pieniędzy
na rzecz funduszu stypendialnego prowadzonego przez Fundację. Ze strony Klubu koordynatorem
zbiórki była Karolina Sokołowska.
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, byli również członkami Rady Programowej i Zespołu
Koordynującego ORRK. W czerwcu 2014 roku odbył się IV Kongres ORRK.
Krzysztof Ziołkowski był jednym z dwóch współprowadzących Kongres. W listopadzie 2014 r.
odbyło się Spotkanie Plenarne ORRK, podczas którego Stanisław Latek został ponownie wybrany
do sześcioosobowego Zespołu Koordynującego prace Rady.
4. W styczniu 2015 r. w Laskach odbyły się Rekolekcje Ruchu ZNAK. Uczestnicy rekolekcji
przygotowali odpowiedzi na pytania do tzw. „Drugiej Ankiety Papieża Franciszka”.
5. W lutym 2015 r. na prośbę kard. Kazimierza Nycza Zarząd Klubu postanowił o zebraniu wśród
członków Klubu odpowiedzi na tzw. „Drugą Ankietę Papieża Franciszka”. Zebrane odpowiedzi
(około 50 ankiet) zostały przez Michała Buczka, kierownika sekretariatu Klubu, opracowane
jako jeden dokument i po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu przekazane do Kurii warszawskiej.
6. Klub oficjalnie włączył się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się
w Polsce w lipcu 2016 roku. Przygotowania koordynują sekcje młodzieżowe Klubu: Drum Bun,
Sekcja Rodzin, KŻ „Santa Maria” i Sekcja Wigierska, głównym koordynatorem jest Jacek
Przeciszewski.

VII.

UDZIAŁ W PRACACH POROZUMIENIA KLUBÓW
1. Klub uczestniczył w pracach Kierownictwa Porozumienia Klubów. Stanisław Latek jest
sekretarzem Rady Porozumienia.
2. Przedstawiciele
Klubu
w
osobach
Pawła
Broszkowskiego,
Stanisława
Latka
i Krzysztofa Ziołkowskiego uczestniczyli w kilku spotkaniach przedstawicieli KIK-ów.
3. W marcu 2015 r. w Warszawie w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie Kierownictwa
Porozumienia. Podczas spotkania omawiano m.in. program wiosennego zebrania Prezesów lub
przedstawicieli Klubów w Płocku w dniu 25 kwietnia br.
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4. W ramach działań w Porozumieniu Klub wziął udział w XXXIV pielgrzymce KIK-ów na Jasną
Górę.
5. Kierownictwo Porozumienia w uzgodnieniu ze wszystkimi Klubami podjęła decyzje o zmianie daty
pielgrzymek KIK-owskich na Jasną Górę. Od 2015 roku Pielgrzymki odbywać się będą
w listopadzie każdego roku.
6. Klub koordynował również obchody Dnia Papieskiego – 2014, organizowanego w Klubach
w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie.
VIII. LIBELLA SP. Z O.O. / KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O
W związku z brakiem jakichkolwiek działań ze strony PZKS w celu wywiązania się z Umowy
Podziału, Wspólnicy Ustępujący zdecydowali się na powierzenie prowadzenia sporu z PZKS-em
kancelarii prawnej GALT. Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy za wynagrodzeniem
na zasadach tzw. „success fee” w wysokości 10% wartości „odzyskanych” od PZKS-u należności.
Zgodnie z zapisami Umowy Podziału Wspólnicy Ustępujący zwrócili się do Prymasa Polski
o powołanie Sądu Arbitrażowego dla rozstrzygnięcia zaistniałego sporu z PZKS-em. Prymas Polski
wydał dekret powołujący Sąd Arbitrażowy.
Spółka Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o., w której Klub posiada 40,85% udziałów, prowadziła
niezakłóconą działalność przynosząc pierwsze wymierne zyski. Ze względów formalno-prawnych
w 2014 roku zyski wypracowane przez Spółkę przekazywane były Klubowi w formie pożyczek.
IX.

PRACA W SEKCJACH KLUBU
W roku sprawozdawczym w Klubie prowadziło swoją działalność 17 sekcji. Poniżej prezentujemy
sprawozdania Sekcji w formie przekazanej Zarządowi Klubu przez Zarządy Sekcji i osoby
koordynujące ich pracę:
1. Sekcja Rodzin
Sekcja zrzesza około 2000 osób z 327 rodzin. Członkami mogą być też inne osoby (np. kadra, rodzice
dzieci, które już wyszły z grup, wciąż związani z Sekcją) - jest ich w Sekcji ok. 50. W grupach Sekcji
jest 435 dzieci. Obecnie działa 16 grup: 6 grup młodszych (9-12 lat), 4 grupy gimnazjalne (13-15 lat),
6 grup licealnych (16-19 lat).
W roku 2014 powstały trzy nowe grupy. Kadra liczy 74 wychowawców i pomocników.
W listopadzie 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sekcji Rodzin, na którym podsumowano
dwuletnią pracę Sekcji i wybrano nowe kierownictwo. Zarząd ukonstytuował się w następujący
sposób: Rafał Świeżak – przewodniczący, Aleksandra Brochocka – wiceprzewodnicząca, Katarzyna
Zakroczymska – skarbnik, Ala Budzyńska – sekretarz, członkowie zarządu: Dorota Cichocka, Marcin
Bielecki, Piotr Bielecki (przedstawiciel wychowawców), Karolina Sokołowska (przewodnicząca Rady
Sekcji Rodzin), Marek Cywiński. Zebranie powołało również Komisję Rewizyjną w składzie: Zula
Wielowieyska, Krystyna Sieroszewska, Maciej Siciarek.
Rodzice z grup wyłonili przedstawicieli do Rady SR, która liczy obecnie 17 osób.
Praca z wychowawcami i grupami
Bieżącą
opiekę
nad
grupami
i
wsparcie
dla
kadr
stanowią
koordynatorzy.
W poprzedniej kadencji Zarząd zdecydował się powierzyć wykonywanie tych zadań 5 osobom spośród
członków Zarządu, co dało dobre rezultaty. Koordynatorzy spotykali się z kadrami przynajmniej dwa
razy do roku. Omawiali plany pracy, podsumowywali obozy i pracę semestralną, a także służyli radą
i pomocą w każdej trudnej sytuacji.
Zarówno koordynatorzy jak i wychowawcy zauważyli, że w naszych grupach pojawia się coraz więcej
problemów wychowawczych, z których część przerasta możliwości, umiejętności i doświadczenie
kadry. Nie zawsze też można liczyć na współpracę rodziców przy rozwiązywaniu tych problemów.
Chcąc pomóc wychowawcom w tym zakresie, Zarząd starał się zapewnić im kontakt z psychologami
oraz specjalistami w różnych dziedzinach i organizować szkolenia dla wychowawców, według
zgłaszanych przez nich potrzeb.
W roku 2014 odbył się w Wąpiersku letni kurs dla pomocników wychowawców. Wzięło w nim udział
26 osób. Kursy dla wychowawców odbywają się obecnie co dwa lata, a dla pomocników – co roku.
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Nasi kadrowicze regularnie zdobywali też uprawnienia państwowe: wychowawców i kierowników
kolonii, kurs pierwszej pomocy, które są jednymi z formalnych wymogów niezbędnych dla zgłoszenia
obozów do kuratorium.
W ubiegłym roku po raz pierwszy – zgodnie z nowymi zapisami w ustawie o systemie oświaty –
wychowawcy jadący na obozy z dziećmi musieli dostarczyć do Klubu zaświadczenie z Krajowego
Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a tej ustawy (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Praca z młodzieżą
W październiku 2014 r. nasza młodzież rozpoczęła przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania w kościele św. Marcina. Przygotowanie jest organizowane już po raz czwarty, tym
razem bierze w nim udział 55 gimnazjalistów i licealistów. Nad przygotowaniem naszej młodzieży do
przyjęcia tego sakramentu czuwają nasi duszpasterze ks. Andrzej Gałka i ks. Tomasz Łukasiuk oraz
liczna grupa klubowych animatorów. Obecnie trwa kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu
wiosną 2015 r. Cieszymy się, że organizowane regularnie kursy przygotowujące do przyjęcia
sakramentu bierzmowania na stałe wpisały się w tradycję Sekcji.
Jesienią 2014 r. odbyły się rekolekcje młodzieżowe oraz rekolekcje krzyżowe dla licealistów
młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania. Organizacja rekolekcji w terminie
wielkopostnym oraz w weekend poprzedzający Święto Chrystusa Króla jest tradycją Sekcji, którą
staramy się kontynuować.
Młodzież brała udział w dwóch edycjach projektu „Mam pomysł”, w którym sama musiała
przygotować, przeprowadzić i rozliczyć projekt finansowany z Urzędu Miasta.
Z sukcesem przeprowadzono w 2014r. 12 takich projektów, w tym 7 przygotowanych przez młodzież
z SR, 2 z Drum Buna i 3 przez młodzież z innych środowisk., m.in.: wycieczka, Fabex dla gimnazjum,
Sumerowie Niosą Radość (przygotowanie zabaw, wspólnego obiadu i spędzenie dnia z dziećmi
z domu samotnej matki), kurs tańca, Mali Kucharze (młodzież wzięła udział w kursie gotowania,
po czym zorganizowała mini kursy dla dzieci), Warszawskie Burgery, Wigilia z ubogimi.
Na jesieni, przed Dniem Zadusznym, młodzież sekcyjna odwiedziła groby osób zasłużonych dla
KIKu, składając na nich szarfy od Klubu i zapalając znicze. Była to też okazja do wzbogacenia ich
wiedzy o historii KIK-u.
W roku 2014 młodzież gimnazjalna wyjechała na wycieczkę do Pragi. Wyjazd miał na celu poprawę
integracji międzygrupowej, niezbędną w procesie powstawania kadr. W wyjeździe wzięło udział
33 uczestników i 8 osób kadry.
Obozy
W okresie sprawozdawczym dzieci i młodzież systematycznie uczestniczyły w spotkaniach w ciągu
roku szkolnego. Na przełomie roku 2013/2014 odbyło się 10 obozów zimowych a 4 kolejne już
w 2014 roku: 9 w Polsce i 5 na Słowacji. Latem 2014 roku odbyło się 17 obozów (w tym
5 stacjonarnych, 5 spływów kajakowych w tym na Litwie), 4 obozy rowerowe, w tym jeden w Szwecji
i 3 wędrowne (w Beskidzie Niskim, Słowenii i Austrii oraz w Macedonii).
Powtarzającą się trudnością (zwłaszcza zimą) są rozbieżne terminy ferii wychowawców (w większości
studentów) i uczestników obozów. W związku z tym coraz częściej zdarza się, że obozy zimowe są
organizowane na przełomie grudnia i stycznia, a nie w terminie ferii uczniowskich, co powoduje, że
uczestnicy tuż przed końcem semestru muszą zwalniać się ze szkoły, a dodatkowo nie możemy
uzyskać na nie dofinasowania od miasta.
Większość obozów była wizytowana przez członków Zarządu, koordynatorów lub rodziców
doświadczonych w pracy Sekcji. Staraliśmy się również, aby obozy były odwiedzane przez księży.
Otwieranie nowych grup
W roku 2014 otworzyliśmy trzy nowe grupy dla dzieci z roczników 2004 i 2005. Otwarcie każdej
z tych grup to kilka miesięcy intensywnej pracy nowych zespołów kadrowych i towarzyszących im
koordynatorów, którzy pomagają w przygotowaniu otwarcia, w tym w pisaniu programu dla grupy.
Zainteresowanie zapisywaniem dzieci do grup SR wciąż rośnie. Ta sytuacja pokazuje, że nasze
metody pracy mają duże uznanie. Trudno jednak wyobrazić sobie otwieranie więcej niż dwóch,
maksymalnie trzech grup rocznie. Zarząd Sekcji i wspierające go osoby podejmują wiele działań
umożliwiających tworzenie się nowych kadr. Zostanie kadrą oznacza duży wysiłek, podjęcie się
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zadania na wiele lat, związanego z ogromną odpowiedzialnością. W praktyce decydują się na to
średnio dwa zespoły rocznie, czyli 10-12 osób.
Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki w październiku 2014 roku Zarząd Sekcji uchwalił nowe
zasady przyjmowania kandydatów do grup.
Bardzo pomocny przy otwieraniu nowych grup i w trakcie obozów formacyjnych okazał się
przygotowany w poprzedniej kadencji Zarządu (w ramach projektu strategicznego) Manifest Sekcji
Rodzin.
Polityka finansowa w 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).
Sytuacja finansowa Sekcji pozwala na finansowanie naszych podstawowych potrzeb. Dzięki
dofinansowaniu z miasta, a także wewnętrznym dofinansowaniom w grupach, Sekcja odchodzi od
znaczących dofinansowań obozów (co przez lata było bardzo istotną pozycją w budżecie).
Bardzo zauważalne jest znaczne obciążenie pracą Sekretariatu oraz księgowości wobec rozlicznych
zadań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji celowych.
Działania dla rodziców
Jak co roku w okresie Wielkiego Postu i Adwentu zorganizowaliśmy dni skupienia dla rodziców
w Laskach. Rekolekcje prowadził nasz kapelan ks. Andrzej Gałka. Z przyjemnością obserwujemy,
że przyjeżdża na nie duża grupa rodziców (zwykle ponad 70 osób). Zgodnie ze zwyczajem Sekcji,
w czasie rekolekcji Wielkopostnych rodzice przyjęli Krzyże SR.
Martwi nas, że ostatnio znacznie mniej rodziców decyduje się na przyjęcie krzyża. Krzyż Sekcji
Rodzin jest znakiem wejścia w środowisko, które postawiło sobie za cel wzajemną pomoc
w realizowaniu zasad Ewangelii w życiu rodzinnym i społecznym. Jest znakiem osobistej decyzji
o przyjęciu tych zasad i pragnieniu wprowadzania ich w swoje życie dzięki Bożej pomocy. Nie jest
to odznaczenie za dotychczasowe dokonania.
Msze Św. sekcyjne odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca i od kilku lat są to wspólne Msze SR
i Klubu, ponieważ zależy nam wspólnej modlitwie całej naszej klubowej wspólnoty.
Co roku, dzięki pomocy rodziców, udaje się przeprowadzić przegląd sprzętu w magazynie i naprawę
uszkodzonych namiotów. W latach 2013 i 2014 przeprowadzono dodatkowe zbiórki funduszy
na zakup nowych i naprawę uszkodzonych namiotów, ponieważ stary sprzęt był bardzo
wyeksploatowany. Co roku organizujemy – bardzo popularną – giełdę sprzętu narciarskiego, z której
dochód służy dofinansowaniu obozów. W 2014 roku członkowie Sekcji aktywnie uczestniczyli
w organizacji wyjazdu KIK-u na uroczystości kanonizacyjne papieża Jana Pawła II do Rzymu.
Sekcja Rodzin organizowała też opłatek ogólnoklubowy oraz czerwcowy PIK-KIK-NIK, które były
okazjami do spotkań całej Klubowej społeczności.
Rada Sekcji Rodzin
W skład Rady Sekcji Rodzin wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej działającej grupy SR oraz
dokooptowane osoby, aktywnie zaangażowane w sprawy Sekcji.
Oprócz zadań podstawowych, wynikających z dokumentów SR (komunikacja Grupa – Rada SR –
Zarząd, wspieranie kadr, aktywizowanie rodziców grupowych, opiniowanie dokumentów SR, pomoc
w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Zarząd SR), członkowie Rady zorganizowali
i koordynowali przegląd magazynu, zbiórkę na zakup nowych namiotów, giełdę sprzętu zimowego,
upamiętnianie grobów zasłużonych osób związanych z KIK-iem, Zbiórkę Papieską przeprowadzona
przez Grupy, Pik-KIK-Nik i noworoczne klubowe spotkanie opłatkowe oraz uczestniczyli
w rozmowach z rodzicami z nowopowstających grup. Indywidualne rozmowy z rodzicami
dołączającymi do grupy stanowią istotny element rekrutacji nowych członków Sekcji.
Inna działalność Sekcji
Ważnym działaniem Sekcji był projekt Białoruś, prowadzony z niezwykłym zaangażowaniem przez
Marka Kielanowskiego. W ramach projektu zorganizowano w roku 2014 kilkutygodniową sesję
naukową dla Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska. Elementem współpracy z Liceum był
także wyjazd grupy młodzieży z Sekcji Rodzin (i innych osób z Klubu) do Lwowa latem tego roku.
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W roku 2014 na bazie tych działań powstała nowa sekcja Klubu – Sekcja Wschodnioeuropejska, która
przejęła opiekę nad tym projektem.
Sekcja Rodzin, wspólnie z Sekcją Wschodnioeuropejską, zorganizowała dla naszych kadr szkolenie
w zakresie kształtowania umiejętności miękkich (zarządzanie, przywództwo, sytuacje trudne). Projekt
nosi nazwę „Młodzi dla Białorusi”. Nasza młodzież pod kierunkiem profesjonalnych trenerów z firmy
HAY GROUP (wielkie podziękowania dla Joanny Pommersbach) ukończyła kilkudniowe szkolenie w
tym zakresie. Następnie uczestnicy kursu przeprowadzili podobne zajęcia dla grupy Białorusinów,
a ci z kolei pod okiem naszej młodzieży szkolili swoich kolegów podczas letniej sesji Białoruskiego
Liceum w Warszawie. Szkolenia odbywały się zarówno w Warszawie, jak i w Mińsku.
Od lutego przy kościele św. Marcina co miesiąc najmłodsze dzieci wraz z rodzicami mają spotkania
pt. Kredkami do Nieba – dzieci rozważają i ilustrują niedzielną ewangelię, rodzice rozmawiają
na tematy związane z religijnym wychowaniem dzieci.
2. Drum Bun - Sekcja młodzieżowa
16 listopada 2014 r. odbyło się Walne Zebranie które wybrało nowy Zarząd Sekcji w składzie:
Zofia Wieremiejczuk (SZOBUN – szef Sekcji), Maria Przeciszewska, Wojciech Mróz, Franciszek
Łoskot, Jan Szypulski. Robur zdecydował się kontynuować zmianę w sposobie funkcjonowania
Sekcji. Zadania w Drum Bunie powierzane są trzem zespołom zajmującym się odpowiednio:
- sprawami związanymi z formacją religijną (zespół WIARA, kierowany przez
Marię Przeciszewską),
- sprawami związanymi z kontaktami zagranicznymi Sekcji oraz współpracą z innymi organizacjami
(zespół MSZ, kierowany przez Jana Szypulskiego),
- pozostałymi sprawami (zespół KOORDYNACJA, kierowany przez Franciszka Łoskota
i Wojciecha Mroza).
Opisane poniżej aktywności uwzględniają pracę obu Roburów zarządzających w okresie
od poprzedniego Walnego Zebrania KIK do chwili obecnej.
Przeprowadzone aktywności
Drum Bun przeprowadził spotkania o charakterze kulturalnym, towarzyskim, społecznym,
formacyjnym i sportowym. Od zeszłego roku obserwujemy rosnące zainteresowanie Sekcją.
Coraz więcej młodych licealistów chce coś z nami i dla nas robić. Wśród przeprowadzonych spotkań
i innych form działania można wyróżnić:
Spotkania formacyjne
- Piątki Świętomarcińskie – odbywają się w miarę regularnie co dwa tygodnie (czasem rzadziej
ze względu na możliwości księdza). Są to spotkania z ks. Grzegorzem Michalczykiem.
Rozmawiamy na tematy biblijne bądź dotyczące Kościoła Powszechnego (np. odnośnie ostatniego
soboru). Piątki cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Rekordowa liczba uczestników to 20 osób.
- W Adwencie odbyły się coroczne rekolekcje z ks. Sławkiem Szczepanikiem w kościele
św. Marcina pod hasłem SUMIENIE, które zwieńczone zostały wspólnymi roratami. Tradycyjnie
zgromadziły rzesze młodzieży.
- Sekcyjne Msze Święte – odbywają się niezbyt regularnie. Jedna była w grudniu, druga w marcu.
Najbliższa będzie 26 kwietnia.
- Drum Bun patronuje przygotowaniom uczestnictwa KIK-u w Światowych Dniach Młodzieży, które
odbędą się w Polsce w 2016 roku. KIK przystępuje do nich na zasadach parafii czyli podczas Dni
w Diecezjach (20-25 lipca 2016) będziemy gościć u siebie pielgrzymów z zagranicy. Musimy
przygotować dla nich bazę noclegową i program. Powołany został komitet organizacyjny, którego
koordynatorem jest Jacek Przeciszewski. 15 maja odbędzie się duże spotkanie reklamujące
przygotowania wśród młodzieży gimnazjalno-licealnej, na którym wolontariusze zostaną
zaangażowani do konkretnych zadań.
Inne spotkania
- Frisbee – spotkania sportowe
- Fabex – w dniach 1-7 marca odbyła się kolejna edycja Fabularnej Gry Eksperymentalnej pod
dowództwem braci Chrząstowskich i Święcika. Przez tydzień grasowali po Warszawie Mistycy,
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Kultyści, Mafia oraz Detektywi i Dziennikarze, śledząc się nawzajem i wykonując różne
nieoczywiste zadania w nieoczywistych miejscach.
- Planszówki – parę razy dzięki oddolnej inicjatywie odbyły się spotkania w KIK-u na gry
planszowe. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem.
- 7 lutego odbył się BAL! Siedziba KIK-u zdała egzamin, sprawdziła się jako świetne miejsce
na organizację balu. Przybyło wiele osób nawet z Częstochowy. Bawił się nie tylko Drum Bun,
ale też Przymierze Rodzin i sympatycy. Wydarzenie zdecydowanie godne powtórzenia!
Sprawy zagraniczne
Od maja 2014 roku bardzo dużo się wydarzyło.
- Dominika Świerczyńska i Jan Szypulski jako delegaci reprezentowali Sekcję i Klub na „European
Committee” w Luksemburgu (15-21.09.2014). Jest to coroczne walne zebranie Europejskiej
Koordynacji JECI–MIEC, w której mamy statut członka korespondującego. Mieliśmy okazję
zaprezentować Sekcję i nasze działania (również całego Klubu) na forum międzynarodowym.
Przyjaźnie nawiązane z innymi delegatami na pewno pomogą w przyszłości w organizowaniu
wyjazdów.
- Podczas „European Committee” Drum Bun został nominowany do zarządu koordynacji (European
Team 2015). Sekcję reprezentuje Jan Szypulski. Mandat rozpoczął się 1.01.2015 i trwa do końca
roku 31.12.2015.
- Drum Bun został organizacją goszczącą konferencję JECI – MIEC’u Young Christians and
Sexuality in the 21st Century’s Europe – The Choice of our lifestyle. 5-12.10.2014. Było to
ogromne przedsięwzięcie dla Sekcji. Naszym obowiązkiem było zająć się całą logistyką, Zgłosiło
się wiele osób do pomocy. Odbieraliśmy gości z lotniska i dworców oraz pomagaliśmy im dotrzeć
do Lasek, gdzie konferencja się odbyła. To był wielki sukces!
- W dniach 22 lutego – 1 marca, w European Youth Center (Europejskie Centrum Młodzieży)
w Budapeszcie odbyła się tygodniowa sesja na temat roli młodych ludzi i wykorzystywanych przez
nich nowych mediów do ochrony praw człowieka. Konferencja została zorganizowana przez
Europejską Koordynację JECI-MIEC (której Drum Bun jest członkiem) we współpracy z Radą
Europy. Sekcję reprezentowali Staś Kilian, Franek Łoskot oraz Janek Szypulski. Spotkanie
zorganizowano w oparciu o metodę „Zobacz! Przemyśl! Działaj!” (See! Judge! Act!).
Zgodnie z tą dewizą:

Rozmawialiśmy o prawach mniejszości w różnych krajach Europy

Omawialiśmy rolę nowych mediów w XXI wieku

Dyskutowaliśmy o projektach Rady Europy

Odkrywaliśmy potencjał działań młodzieży

Projektowaliśmy możliwe kampanie na temat praw człowieka
Planowane działania
Pod koniec maja 2015 r. Drum Bun wspólnie z Sekcją Rodzin ma organizować wyjazd dla licealistów.
3. Klub Żeglarski „Santa Maria”
W roku 2014 w obozach KŻ Santa Maria uczestniczyło około 120 uczestników, nad których
bezpieczeństwem czuwały 23 osoby kadry. Zorganizowane zostały:
- 2 turnusy Pierwszych Halsów;
- 2 rejsy na Mazurach;
- Szkolenie na Żeglarza Jachtowego – zakończone uzyskaniem patentu przez wszystkich uczestników.
Dzięki wsparciu KIK Sekcja otrzymała dofinansowanie dla rejsów mazurskich w łącznej wysokości
10 000 złotych z funduszy pozyskanych od Wojewody Mazowieckiego.
Sezon aktywnego życia Santa Marii rozpoczął się 29.03.2014 a zakończył 15.11.2014 r. wniesieniem
pomostu na teren ośrodka. W trakcie trwania sezonu remontowego Zarząd KŻ Santa Maria przy
wsparciu bosmanów i członków Klubu doprowadził jedną z drewnianych lecz starych klubowych
łódek - Deltę - do ponownej świetności. Delta popłynęła na rejsy, gdzie stanowiła jedną z mazurskich
atrakcji.
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W trakcie odpracowywania godzin przez uczestników obozów domek w Wolicy został zabezpieczony
przed owadami niszczącymi drewno. Wespół z sąsiadami wybudowano na drodze pożarowej
zwiększający bezpieczeństwo podjazd z kostki. W roku sprawozdawczym ostatecznie został
wywieziony i zutylizowany azbest stanowiący pozostałość po wymianie dachu domku.
W Wolicy odbyły się również wydarzenia nie związane bezpośrednio z działalnością KŻ „Santa
Maria” – dwa wieczory kawalerskie członków Klubu aktywnie działających we wcześniejszych
latach.
Od jesieni 2014 roku trwają intensywne przygotowania do zaplanowanych na maj 2015 roku
obchodów 50-lecia Klubu Żeglarskiego „Santa Maria”.
Pod koniec listopada 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Klubu Żeglarskiego
„Santa Marii”, podczas którego w wyniku ustąpienia Zarządu zostały przeprowadzone wybory. Nowo
wybrany Zarząd pracuje w składzie: Zofia Rey – komandor, Dominik Jaraczewski, Adam
Skaczkowski, Robert Rey i Aleksandra Wysocka.
4. Starszy Ekumenista
Rolę tę pełni w Klubie Jan Turnau, który tak zrelacjonował rok swojej pracy:
Współdziałałem przy inicjatywie ekumenicznej sympatycznie nietypowej: wydawca Ekumenicznego
Przekładu Przyjaciół, któremu sekretarzuję, dr Henryk Ryszard Tomaszewski, postanowił zaopatrzyć
Wojsko Polskie w Ewangelię św. Jana w tym naszym tłumaczeniu. Tekst został poprzedzony
wstępami biskupów polowych trzech wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego i luterańskiego.
Moja mała rola polegała na namówieniu do napisania wstępu naszego „odnośnego” hierarchy, biskupa
Józefa Guzdka. Poszło mi niespodziewanie gładko. Książeczka wyszła pięknie, w formacie
kieszonkowym, w kolorze wojskowym „moro”.
Przygotowaliśmy drugie wydanie naszego EPP. Zmiany małe, ale praca bardzo żmudna (głównie
współtłumacza, pastora Mieczysława Kwietnia, redaktora wydawniczego naszych kolejnych książek).
Tom ukaże się zapewne po wakacjach.
Pisałem „Notatnik starszego ekumenisty” do „Buntu Młodych Duchem” i różne małe tekściki na ten
jednościowy temat do „Gazety Wyborczej”, „Metra” i mojego blogu. Starałem się brać udział
w naszych warszawskich nabożeństwach. Te, jak wiadomo z naszego programu, odbywają się kolejno
w trzech stołecznych świątyniach ewangelickich, obu luterańskich i reformowanej.
5. Sekcja Nauczycielska
Do sekcji należało 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 2014 roku Małgorzata Wojciechowska została wybrana wiceprzewodniczącą SIESC-u.
Z uwagi na chorobę Małgorzata Wojciechowska nie mogła osobiście uczestniczyć w spotkaniu
Sekretariatu.
Z wielka przykrością informujemy, że w dniu 22 marca 2015 r. po trudnej chorobie zmarła
śp. Małgorzata Wojciechowska – przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej. W związku ze śmiercią
Małgosi dalsze funkcjonowanie Sekcji stoi pod znakiem zapytania.
6. Sekcja Wigierska
W dniach 28 czerwca – 13 lipca odbył się obóz nad Wigrami. Wzięło w nim udział w sumie
53 uczestników w wieku od 8 do 18 lat. Podczas obozu odbyły się trzy wycieczki piesze w okolicach
Suwalskiego Parku Krajoznawczego, a także dwa spływy kajakowe Czarną Hańczą oraz jeden na
Litwie Białą Hańczą.
W styczniu tradycyjnie spotkaliśmy się na świątecznym spotkaniu opłatkowym, w którym wzięło
udział kilkanaścioro członków naszej Sekcji.
W grudniu 2014 roku nasza Sekcja otrzymała w darze od naszego absolwenta Filipa zabawki
i materiały papiernicze. Uczestnicy naszego obozu postanowili oddać większość zabawek na cel
charytatywny. Wspólnie zdecydowaliśmy, że przekażemy je do Domu Dziecka w Nowej Pawłówce,
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który znajduje się na Suwalszczyźnie. 14 lutego udaliśmy się na dwudniową wyprawę
na Suwalszczyznę razem z częścią naszej starszej młodzieży w celu przekazania prezentu oraz
odwiedzenia naszego gospodarza nad Wigrami.
Od marca rozpoczęliśmy pracę nad tegorocznym obozem nad Wigrami.
Przewodniczącym Sekcji jest Witold Kunicki-Goldfinger.
7. Sekcja Esperanto
W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 spotkań klubowych przy frekwencji od 4 do 6 osób.
Podczas spotkań omawiano aktualne wydarzenia w katolickim Ruchu Esperanckim. Dokonywano
przeglądu prasy esperanckiej, prezentowano literaturę piękną oryginalną i tłumaczoną na esperanto
przez pisarzy polskich i zagranicznych. Obchodzono uroczyście rocznice związane z Ludwikiem
Zamenhoffem i innymi działaczami Ruchu Esperanckiego.
W kwietniu członkowie Sekcji uczcili rocznicę śmierci Ludwika Zamenhoffa przez złożenie wiązanki
kwiatów na jego grobie na cmentarzu żydowskim.
W maju odwiedzili Dom Lekarza Seniora, aby dla mieszkańców tego Domu odprawić esperanckie
nabożeństwo majowe w miejscowej kaplicy, a potem zorganizowali spotkanie towarzyskie z osobami
zainteresowanymi ruchem esperanckim.
W październiku członkowie Sekcji uczestniczyli w Częstochowie w 38. Ogólnopolskich Rekolekcjach
Esperantystów Katolików.
W związku z jubileuszem 40-lecia Sekcji jej członkowie opracowali wraz z zespołem Mozillo
monografię Sekcji Esperanto KIK, na której wydanie wszyscy bardzo czekają. Równocześnie trwają
prace nad skatalogowaniem zasobów Esperanckiej Biblioteki.
Przewodniczącym Sekcji jest Bohdan Wasilewski.
8. Sekcja Ewangelijna
Sekcja spotyka się raz w miesiącu. W zamierzeniu miała być sekcją wyłącznie ewangelijną –
rozważającą Słowo z Pisma Świętego. Okazało się, że istnieje pilna potrzeba głębszego wyjaśniania
prawd z zakresu wiary i działalności Kościoła. Prace Sekcji koordynuje Alina Wóycicka.
9. Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie
1) Kontynuacja stałej działalności:
- Prenumeraty: „Ech Polesia”, „Czasopisu”, „Nowej Europy Wschodniej”, „Buntu Młodych
Duchem”.
- Kontakty: z Effathą - Siostrami od Aniołów pracującymi na Wschodzie, z KIK-ami w Mohylewie
i Brześciu, Aleksandrem Siemionowem z Lidy, Teresą Soból z Iwieńca, Krystyną Kalinowską
z Pińska, Iryną Zwaryką i Nadzieżdą Usową z Mińska - to na Białorusi. Wysyłamy im okazjonalnie
czasopisma, książki, lekarstwa. Mamy też dorywczy kontakt z Haliną Romańczuk z Równego,
Związkiem Polaków w Estonii. Nasz przyjaciel ksiądz Kazimierz Tomasik zrezygnował z pracy
w parafii w Kerczu na Krymie. Nie mamy wiadomości od Związku Polaków w Smoleńsku; zmarła
nasza znajoma Dominika Dubinina w Moskwie.
- W lecie dołączyliśmy się znowu do pomocy Sekcji Wschodnioeuropejskiej w opiece nad młodzieżą
z Liceum Kołasa w Mińsku, z którą była grupka uczniów z Mohylewa.
Czesława Piotrowska w okolicy Uroczystości Bożego Ciała poprowadziła wytrwale wycieczkopielgrzymkę do Nowogródka i okolic.
- Michał Proniewski zaprosił 36-osobową grupę dzieci z Mior na Bracławszczyźnie.
- Wiosną 2014 zakończyliśmy cykl "Polska, nasz wspólny dom" spotkaniem z polskimi Tatarami.
Wzięli w nim też udział Tatarzy z Krymu.
2) Zorganizowaliśmy wycieczkę członków naszej Sekcji śladami tych Spotkań. Przejechaliśmy
Podlasie trasą Tykocin - Krynki - Kruszyniany - Supraśl - Puńsk - Sejny. Obejrzeliśmy w teatrze
ciekawy spektakl białoruski "Antyhona". Przez gimnazjum na Raszyńskiej i p. Marinę Gulya
nawiązaliśmy kontakt z dziećmi z Czeczenii. Przekazaliśmy im upominki i gry (dziękujemy
wydawnictwu Granna).
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3) W tym roku, z wiadomych powodów, skupiliśmy się na sprawach ukraińskich. Wiosną
włączyliśmy się w akcję zorganizowaną przez Sekcję Wschodnioeuropejską wysyłania paczek
rodzinom ukraińskim w trudnej sytuacji; w pomoc dla uchodźców z Krymu przebywających
w Czerwonym Borze; w opiekę nad rannym żołnierzem ukraińskim w szpitalu. Nawiązaliśmy kontakt
z ks. Kryżą z warszawskiego Caritasu, i przez Siostry od Aniołów z Caritasem diecezji PodolskoKamienieckiej. Przekazujemy na Ukrainę leki i środki opatrunkowe. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom, którzy nam to umożliwiają. Zebrane na jesieni 1422 złote po mszy w kościele
św. Marcina przekazaliśmy na pampersy dla podopiecznych Sióstr Miłosierdzia opiekujących się nimi
w Domu Opieki w Gródku Podolskim i dla innych osób niepełnosprawnych z Ukrainy.
Jesienią odwiedziła nas p. Sonia Kobryńska, tłumaczka literatury polskiej z Odessy, w marcu s. Beata
Husakiewicz, pracująca w Kamieńcu Podolskim, gdzie jest obecnie dużo uchodźców z Donbasu.
Namówiliśmy polskiego księdza pochodzenia żydowskiego Romualda Wekslera-Waszkinela,
mieszkającego obecnie w Izraelu, do spotkania w KIK-u i współorganizowaliśmy je.
W 2015 dołączyła do naszej sekcji p. Paulina Kopestyńska, Jakutka mieszkająca w Polsce.
Przewodniczącą Sekcji jest Krystyna Engelking.
10. Sekcja Emaus
Sekcja Emaus w podanym okresie sprawozdawczym pracowała według postanowień regulaminu oraz
szczegółowych bieżących ustaleń.
Działalność formacyjna członków Sekcji Emaus
1. Odbyło się osiem spotkań (we czwartek po drugiej niedzieli miesiąca) prowadzonych przez
o. Zygmunta Perza SJ w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej, po uprzednim
uczestnictwie we Mszy Świętej. Ich tematyką były:
 od lutego do kwietnia encyklika Lumen fidei przygotowana przez dwóch papieży: Benedykta XVI
i Franciszka;
 od maja konferencje dotyczyły adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, będącej pokłosiem
synodu biskupów na temat współczesnej ewangelizacji.
2. W grudniu zorganizowaliśmy Dzień Skupienia (u ss. Urszulanek na ul. Wiślanej). Program objął
Mszę Świętą oraz dwie nauki rekolekcyjne prowadzone przez o. Zygmunta Perza SJ, a także modlitwy
i rozważania przygotowane przez członkinie Sekcji. Podczas dwóch konferencji omawialiśmy
zagrożenia i wartości zaangażowania wspólnotowego chrześcijan.
3. W spotkaniach formacyjnych i dniach skupienia uczestniczą członkowie Sekcji Emaus oraz grupa
formacyjna z parafii oo. jezuitów. W sumie jest to zwykle ok. 8 osób.
4. W dniu święta patronalnego Sekcji (środa po Niedzieli Wielkanocnej) odbyła się Msza Święta
w kościele św. Marcina z udziałem członków Sekcji, którzy przygotowali czytania i śpiew psalmu oraz
alleluja, a także intencje modlitewne.
5. Szczegółowa treść spotkań formacyjnych prezentowana była w Informatorach KIK.
Działalność formacyjna dzieci „Spotkania w Nazarecie”
1. Jesienią roku 2014 obchodziliśmy 30 lat prowadzenia Spotkań w Nazarecie. W sobotę 17 maja 2014
o 18.00 spotkaliśmy się w Klubie świętując w gronie współpracowników i uczestników tę uroczystość.
Władze KIK-u reprezentował Krzysztof Ziołkowski z Małżonką. Uczestniczyła w nim także nasza
seniorka – Zofia Sibilska. Druga seniorka – Czesława Gibes – przekazała swoje wspomnienia.
Te i inne wypowiedzi (nadesłane mailowo) czytaliśmy oraz przekazywaliśmy na żywo, a towarzyszyła
temu prezentacja zdjęć dokumentujących zajęcia z dziećmi, najstarsze pochodziły z lat 80. Raczyliśmy
się także pysznym tortem jubileuszowym. Również podczas majowego spotkania z dziećmi
pokazywaliśmy im dawne zdjęcia, a niektórzy z rodziców wspominali swój udział w spotkaniach, gdy
byli jeszcze dziećmi. Okazuje się, że w pamięci pozostają szczególnie inscenizacje, np. przejście przez
Morze Czerwone, Boże Narodzenie, bitwa pod Jasna Górą, walka Dawida z Samsonem, ale także bal i
świetne zabawy muzyczno-ruchowe. Również niektóre piosenki zapadają w pamięć i po latach są
przekazywane własnym dzieciom.
Pozostałe Spotkania jak zwykle były poświęcone wspólnie przeżywanemu rokowi liturgicznemu.
Zawsze są w nich: opowiadanie, inscenizacja z towarzyszeniem piosenek, zabaw muzycznoruchowych i prac ręcznych. Spotkań jest w sumie 8 (plus jedno pikKIKnikowe). Gromadzą ciągle
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odnawiającą się grupę uczestników. Część z nich przychodzi na zajęcia stale i wielokrotnie. Stałym
uczestnikom proponujemy zapisanie się do KIK-u, a następnie zapisanie dzieci do Sekcji Rodzin.
Ostatnio średnia wieku naszych dzieci obniżyła się i wynosi ok. 3-4 lata.
Szczegółowa treść „Spotkań w Nazarecie” była prezentowana w Informatorach KIK w postaci opisu
przebiegu spotkania oraz zdjęć. Płyty ze zdjęciami (ostatnio link do chmury), przekazywane są
uczestnikom Spotkań podczas grudniowej Wigilii.
3. Na czerwcowym pikniku KIK-u kadra prowadziła loterię z bibelotami, z której dochód
przeznaczony został na potrzeby Sekcji.
3. Liczba dzieci uczestniczących w „Spotkaniach w Nazarecie” waha się od 15 do 35. Mamy swoją
sieć przesyłania informacji o zajęciach. Zawsze chętnie przyjmujemy nowe osoby i zachęcamy do
przyprowadzania swoich znajomych. Zajęcia są bowiem otwarte dla wszystkich chętnych.
Sprawy personalne
Sekcja Emaus działa aktywnie w składzie: Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca), Mariola
Jaczewska (zastępca oraz skarbnik), Anna Lipińska oraz Dominika Kaliszewska. W gronie osób
współpracujących z nami od trzech lat znajduje się Joanna Słowik. Nadal duchowo wspierają nas
członkinie-emerytki Czesława Gibes i Zofia Sibilska.
Sprawy finansowe
Sekcja Emaus w roku 2013 została dofinansowana kwotą jedynie 1000 zł przeznaczoną dla
o. Zygmunta Perza SJ, za cykl comiesięcznych spotkań formacyjnych oraz wykładów podczas dnia
skupienia.
Koszty przeprowadzania 8 comiesięcznych zajęć pokrywane są tylko dzięki ofiarności rodziców dzieci
biorących udział w „Spotkaniach w Nazarecie” i darczyńców zewnętrznych oraz dzięki przychodom
z loterii podczas pikKIKniku. Koszty obejmują uzupełnianie stanu strojów i rekwizytów do
inscenizacji, zakupów materiałów do prac ręcznych oraz artykułów spożywczych do posiłku dla
dzieci, przedmiotów do bożonarodzeniowej „wędki szczęścia” i czerwcowej loterii. Z tej puli także
wynagradzana jest osoba improwizująca i akompaniująca na fortepianie podczas zajęć, niebędąca
członkiem KIK-u (absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – specjalność
Rytmika).
11. Sekcja Pomocy
W roku sprawozdawczym poprzez Sekcję Klub kontynuował współpracę z Duszpasterstwem
Niewidomych zorganizowanym przy kościele św. Marcina. W grudniu 2014 roku w ramach
charytatywnej działalności Klubu jego członkowie uczestniczyli w akcji pomocy osobom niewidomym
pod hasłem „Rodzina-Rodzinie”. Koordynatorami tej akcji byli Monika i Grzegorz Łoskotowie.
Kilkoro członków Sekcji regularnie odwiedza w domach starszych członków Klubu pomagając
im w codziennych sprawach. Przewodniczącą sekcji jest Elżbieta Ziołkowska.
12. Sekcja Kulturalno – Turystyczna
Spotkania Sekcji odbywają się kilka razy w roku w siedzibie Klubu. Są to spotkania m.in. z autorami
książek i tomików wierszy, spotkania z kulturą, prezentacje filmów, koncerty. Sekcja organizuje
wyjścia do teatrów i muzeów oraz wycieczki krajoznawcze. Sekcją kieruje Halina Truss-Uziembło.
13. Chór Kameralny „Ars Cantata”
W roku sprawozdawczym 2014/2015 w chórze „Ars Cantata” śpiewało łącznie około 25 osób. Obecny
skład liczy 24 chórzystów: 18 członków zwyczajnych (w tym 2 osoby na rocznym urlopie)
i 6 członków – kandydatów. Chór spotyka się na próbach dwa razy w tygodniu (przez cały rok,
z wyjątkiem lipca i sierpnia). Dyrygentem chóru jest Anna Celmer–Falkiewicz.
Walne Zebranie chóru odbyło się w listopadzie 2014 r. Skład zarządu chóru od kwietnia 2014 r.
do listopada 2014 r.: Magdalena Trojanowska, Renata Szumigaj, Jacek Bienert, Arkadiusz Rydzewski,
Izabela Bylińska. Skład zarządu chóru od listopada 2014 r. do marca 2015 r.: Magdalena Trojanowska
- prezes, Renata Szumigaj, Arkadiusz Rydzewski, Łukasz Targoński, Rafał Kowalczyk.
Najważniejsze działania chóru „Ars Cantata” w minionym okresie:
- 30 maja 2014 – koncert podczas uroczystej graduacji w Collegium Civitas
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- 14 czerwca 2014 – koncert „Świadkowie epoki - Jan Kochanowski” w kościele św. Tomasza
Apostoła na Ursynowie – projekt współfinansowany przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy
- 17-20 lipca – wakacyjne zgrupowanie szkoleniowe w Gongolinie
- 30 sierpnia 2014 – koncert plenerowy w parku im. marszałka Rydza-Śmigłego w ramach
„Dni Śródmieścia”
- 1 października 2014 – występ podczas inauguracji roku akademickiego w Collegium Civitas
- 4 października 2014 – występ podczas inauguracji roku akademickiego w WSIiZ
- 12, 19 października oraz 11 listopada 2014 – cykl 3 koncertów (w Skierniewicach, Zegrzu
i Wesołej) upamiętniających 70. rocznicę Powstania Warszawskiego – projekt współfinansowany
przez Ministra Obrony Narodowej
- 12 października 2014 – koncert Katedrze Polowej W.P. upamiętniający 70. rocznicę Powstania
Warszawskiego – projekt współfinansowany przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy
- 26 października 2014 – wspólny koncert „Cantemus!” w kościele św. Jakuba na Ochocie (wraz
z chórem PJATK) – projekt współfinansowany przez Dzielnicę Ochota m. st. Warszawy
- 14-16 listopada 2014 – jesienne zgrupowanie szkoleniowe w Śródborowie
- 9 stycznia 2015 – oprawa muzyczna uroczystości pogrzebowej ś.p. prof. Edmunda WnukLipińskiego
14. Sekcja Polsko-Niemiecka
W roku sprawozdawczym działalność Sekcji była bardzo umiarkowana. Członkowie Sekcji żywią
nadzieję, że w najbliższym roku Sekcja powróci do swojej dotychczasowej aktywności.
Przewodniczącą Sekcji jest Wanda Bornus-Szczycińska.
15. Redakcja „Kontakt”
W roku sprawozdawczym ukazały się trzy numery czasopisma „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”:
 Niemoc pomocy (25/2014)
 Zielone pojęcie (26/2014)
 Niema bieda (27/2014)
Ubiegły rok był już drugim, w którym koszty tworzenia pisma pokryte były w większości z funduszy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja pozwoliła nam wynagradzać niektórych
autorów za ich teksty oraz ilustracje. Wniosek z 2014 roku jest już rozliczony. W listopadzie 2014
roku złożony został wniosek o trzyletnie finansowanie wydawania „Kontaktu” ze środków
Ministerstwa, który został rozpatrzony pozytywnie, jednak przyznane zostało tylko 60%
wnioskowanej kwoty.
„Kontakt” nadal dostępny jest w salonach EMPiK w większości dużych miast w Polsce oraz
w niektórych Świetlicach Krytyki Politycznej.
Strona internetowa Magazynu „Kontakt” przeszła gruntowną modernizację. Zmieniły się między
innymi wygląd, grafika, sposób prezentacji tekstów oraz częstotliwość ukazywania się kolejnych
numerów (strona przeszła w tryb dwutygodnika). Zmianie uległ też skład redakcji internetowego
dwutygodnika „Kontaktu” – jej prowadzenie objęli Ala Budzyńska i Staś Zakroczymski, a oprócz nich
w skład redakcji wchodzą także: Staś Chankowski, Anna Dobrowolska, Wanda Kaczor, Mateusz Luft,
Kuba Maria Mazurkiewicz, Zuzanna Morawska, Szymon Rębowski. Magazynkontakt.pl jest już
rozpoznawalnym i regularnie czytanym portalem internetowym.
Członkowie redakcji regularnie zapraszani są na łamy innych mediów, m.in. Gazety Wyborczej,
Programu Trzeciego Polskiego Radia, Polskiego Radia RDC, Radia TOK.fm.
Na portalu społecznościowym Facebook profil „Kontaktu” subskrybuje już niemal 4900 osób
(co oznacza ponad 2000 nowych subskrypcji od ostatniego sprawozdania).
W 2014 roku odbyło się ponadto sześć spotkań otwartych organizowanych przez redakcję:
 Pols-kość niezgody (7 marca, Stacja Muranów)
Debata i wokół 24. numeru „Kontaktu”. W dyskusji udział wzięli Aleksandra Bilewicz,
socjolożka i publicystka Nowych Peryferii, Adam Ostolski, socjolog, filozof i tłumacz, lider Partii
Zieloni 2004, oraz Piotr Pałka, redaktor naczelny Rebelya.pl, zastępca redaktora naczelnego
Fronda. Spotkanie poprowadził Jan Mencwel, aktywista społeczny, członek zespołu Pracowni
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Innowacji Społecznych STOCZNIA, redaktor magazynu „Kontakt”. Wydarzenie odbyło się
w ramach cyklu debat współorganizowanych przez trzy środowiska: Magazyn Kontakt, Nowy
Obywatel oraz Nowe Peryferie. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób.
Niemoc pomocy: między państwem a filantropią (20 października, Pracownia Duży Pokój)
Debata połączona z premierą 25. numeru „Kontaktu”. W rozmowie z praktykami pomocy
społecznej próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, z jakimi głównymi systemowymi problemami
zmagają się pracownicy społeczni. Spotkanie poprowadził redaktor działu Wiara Ignacy
Dudkiewicz. Wydarzenie zgromadziło około 30 osób.
Kto zarabia na sankcjach? Białoruś w konflikcie rosyjsko-ukraińskim? (12 listopada,
Pracownia Duży Pokój)
Debata dotyczyła obecnej sytuacji międzynarodowej w Europie Wschodniej. Wraz z białoruskim
niezależnym socjologiem Andrjejem Wardamackim (Ośrodek Badawczy NOVAK), Olgą
Salomotovą (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) i Karoliną Słowik (Nowa Europa Wschodnia)
próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, w czym tkwi tajemnica obecnego dużego poparcia dla
Aleksandra Łukaszenki wśród mieszkańców Białorusi oraz jaka była reakcja białoruskich władz
na kryzys na Ukrainie. Spotkanie poprowadził redaktor magazynu „Kontakt” Mateusz Luft.
Wydarzenie zgromadziło około 20 słuchaczy.
Spotkanie wokół książki Bogumiła Lufta „Rumun goni za happy endem” (5 grudnia, Klub
Inteligencji Katolickiej)
„Kontakt” był współorganizatorem prezentacji książki Bogumiła Lufta. Spotkanie poprowadził
redaktor „Kontaktu” Mateusz Luft. W spotkaniu wzięło udział około 40 osób.
Zrozumieć bezdomność (9 grudnia, Pracownia Duży Pokój)
Debata skoncentrowana była wokół problemów bezdomności w Warszawie. Do rozmowy
zaprosiliśmy osoby pracujące z osobami bezdomnymi i zmagające się z tym problemem:
Katarzyna Górniak – badaczka, doktor socjologii na wydziale Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej, Magdalena Wolnik, dziennikarka, działaczka Wspólnoty Sant'Egidio
w Warszawie i Julia Wygnańska współpracująca z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej.
Spotkanie poprowadził redaktor naczelny „Kontaktu” Misza Tomaszewski. Próbowaliśmy
odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy miasta mogą sami wpływać na los osób w trudnej
sytuacji mieszkaniowej. Debata zgromadziła około 30 słuchaczy.
Czy można krytykować Izrael i nie zostać antysemitą? (17 grudnia, klubokawiarnia
Państwomiasto)
Debata podejmowała temat relacji izraelsko-palestyńskich. Do udziału zaprosiliśmy dr. Michała
Bilewicza, wykładowcę Wydziału Psychologii UW, kierownika Centrum Badań nad
Uprzedzeniami i aktywistę, oraz Dominikę Blachnicką-Ciacek publicystkę, wykładowczynię
w Goldsmiths College na Uniwersytecie Londyńskim. Dyskusję moderował redaktor „Kontaktu”
Jarosław Ziółkowski. W debacie wzięło udział około 50 słuchaczy.

W skład Redakcji wchodzą: Misza Tomaszewski (redaktor naczelny), Cyryl Skibiński (zastępca
redaktora naczelnego), Tomek Kaczor (sekretarz), Paweł Cywiński, Ignacy Dudkiewicz, Katarzyna
Kucharska-Hornung, Kamil Lipiński, Mateusz Luft, Jan Mencwel, Maciek Onyszkiewicz, Joanna
Sawicka, Konstancja Święcicka, Ignacy Święcicki, Stanisław Zakroczymski, Jarosław Ziółkowski.
16. Sekcja Małżeńska
Sekcja Małżeńska prowadzi od kilku lat poradnię rodzinną Studnia na Piwnej. Udzielamy porad
prawnych, psychologicznych oraz z zakresu życia rodzinnego, w tym naturalnego planowania rodziny.
Największym zainteresowaniem cieszą się spotkania z Katarzyną Mróz, która spotyka się
z narzeczonymi w ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Działalność 'Studni' nie byłaby
możliwa bez wsparcia ss Franciszkanek Służebnic Krzyża, które udostępniają nam pokój do spotkań
w swoim klasztorze. Koordynatorką sekcji jest Magdalena „Bedzia” Wicher.
17. Sekcja Wschodnioeuropejska
Sekcja powstała 27 stycznia 2014 r. i przejęła od Sekcji Rodzin projekt Białoruś, a dodatkowo
rozszerzyła zakres o działalność skierowaną na rzecz Ukrainy. Sekcja ukonstytuowała się w lutym
2015 r. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd KIK. Przewodniczącym Sekcji jest Marek
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Kielanowski, vice-przewodnicząca jest Anna Chodzeń, skarbnikiem Anita Szymborska, sekretarzem
Marta Chrząstowska-Wachtel a członkiem Zarządu Elżbieta Konopka.
Działania na rzecz Ukrainy
Gwałtowne wydarzenia jakie od kilkunastu miesięcy toczą się na Ukrainie, skłoniły nas do jak
najszybszego włączenia się w akcję pomocy dla poszkodowanych. Naszą pomoc postanowiliśmy
zorganizować tak, aby była maksymalnie skuteczna i zaspokajała konkretne potrzeby. Dzięki
zaangażowaniu i znajomościom Elżbiety Konopki nawiązaliśmy kontakt z lekarzami z Medycznej
Służby Majdanu i z nimi koordynowaliśmy poszczególne działania. Pomoc realizowana przez KIK
była oceniana jako celowa i skuteczna.
Działania bezpośrednie
 Zorganizowanie zbiórki funduszy podczas Mszy w kościele św. Marcina oraz na konto klubu.
Zbiórka do dnia 22 kwietnia 2014 przyniosła 80 890,95 zł;
 Zakup kardiomonitorów, koncentratorów tlenu, ssaków, defibrylatorów, laryngoskopów i innego
sprzętu medycznego za kwotę 30 tys. zł;
 Wyjazd na Majdan do Kijowa i dostarczenie zakupionego sprzętu bezpośrednio Medycznej
Służbie Majdanu;
 Odczytanie na Majdanie stanowiska Zarządu Klubu w sprawie wydarzeń na Ukrainie;
 Zakup i dostarczenie na Majdan specjalistycznego, polowego aparatu diagnostycznego USG.
Środki (60 tys. zł) uzyskano od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej;
 Zorganizowanie, dzięki pomocy MSW i Państwowej Straży Pożarnej, kompletnego szpitala
polowego na 40 łóżek. W skład tego szpitala wchodziło również 10 namiotów z naszych
klubowych zasobów. Szpital został dostarczony do Kijowa w chwili zakończenia walk. Teraz
został przetransportowany do obwodu chersońskiego i jest gotowy do wykorzystania jeśli będzie
taka potrzeba;
 Dzięki współpracy z Zakonem Kawalerów Maltańskich i Fundacją Solidarności Międzynarodowej
dostarczyliśmy na Ukrainę kolejny transport zawierający: 4 kompletne plecaki resuscytacyjne,
2 defibrylatory, wielokanałowy aparat EKG, materiały opatrunkowe o łącznej wadze ok. 700 kg.
Wartość tego sprzętu to 24 510 zł;
 Zorganizowanie transportu i leczenia dla wszystkich rannych i poszkodowanych, których nie
zdążyła objąć pomoc rządowa. Możliwość leczenia tych osób uzyskaliśmy dzięki współpracy
z samorządami lokalnymi i prezydentami miast (przede wszystkim Wrocławia i Poznania).
W sumie taką pomoc uzyskało 11 osób;
 Objęcie opieką przebywających w szpitalach rannych. Część z nich po zakończeniu kuracji
szpitalnej znalazła opiekę w naszych klubowych rodzinach, gdzie mogli mieszkać i dokończyć
rekonwalescencję;
 Zorganizowaliśmy akcję wysyłania paczek dla osób potrzebujących. Początkowo włączyliśmy się
w projekt koordynowany przez Caritas, potem sami zadbaliśmy o 25 rodzin z Drohobycza
w trudnej sytuacji materialnej;
 Wspólnie z Fundacją Edukacja dla Demokracji zorganizowaliśmy skomplikowaną operację
urologiczną w jednym z warszawskich szpitali dla postrzelonego na Majdanie młodego człowieka;
 Dzięki współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji udało nam się zakupić za kwotę 25 tys. zł
partię kamizelek kuloodpornych i hełmów z kevlaru. Ten sprzęt ochrony osobistej będzie
przeznaczony dla służb medycznych i kapelanów wojskowych pracujących na najbardziej
zagrożonych odcinkach. Wciąż jednak mamy nadzieję, że zarówno ten sprzęt jak i wysłany przez
nas szpital polowy nigdy nie będzie tam potrzebny. Zgodnie z ustaleniami strona ukraińska
zobowiązała się, że gdy sprzęt ten nie będzie potrzebny, zostanie przekazany prowadzonym przez
Kościół ośrodkom medycznym (aparatura medyczna), organizacjom harcerskim i skautowym
(namioty i łóżka polowe), oraz misjom pokojowym ONZ (hełmy i kamizelki);
 Zorganizowaliśmy we Lwowie międzynarodową konferencję pod tytułem „Zmiany społecznopolityczne i gospodarcze w naszej części Europy”. Uczestnikami konferencji poza członkami KIK
byli uczniowie i nauczyciele z Niezależnego Liceum im. Jakuba Kolasa z Mińska, a także grupa
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młodzieży i działaczy społecznych z Ukrainy. Konferencja odbyła się w sali plenarnej lwowskiego
Ratusza;
Wspólnie z Fundacją „Krzyżowa” i dzięki wsparciu z Fundacji „Agora” zorganizowaliśmy
dwutygodniowe kolonie letnie dla prawie 30 dzieci żołnierzy walczących na froncie;
Do szpitala polowego w Winnicy dostarczyliśmy prawie tysiąc dawek szczepionek
przeciwtężcowych;
Jesteśmy uczestnikiem stałego zespołu koordynującego pomoc dla Ukrainy powołanym przez
Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
Przeprowadziliśmy zbiórkę rzeczy i dostarczyliśmy je do domu dziecka pod Żytomierzem;
Zorganizowaliśmy dwa turnusy kolonijne dla dzieci żołnierzy walczących na froncie. Kolonie
organizowane były w Fundacji Krzyżowa;
Współorganizowaliśmy wydarzenie „Modlitwa za Ukrainę” oraz spotkanie z archimandrytą
Hilarionem;
Organizowaliśmy turnus kolonijny dla ponad 40 dzieci uchodźców z Kamionki. Kolonie odbyły
się na Mazurach.

Ocena działalności KIK i działania pomocy pośredniej,
 Podczas kwietniowego spotkania z Panem Prezydentem w Belwederze KIK został wymieniony
jako jedna z tych organizacji, których pomoc jest najbardziej skuteczna i celowa;
 W czasie tego spotkania zaproponowaliśmy, aby Polska wspomogła Ukrainę we wprowadzaniu
zmian poprzez stworzenie stosownych komisji ekspertów. W ostatnim czasie Prezydent
Komorowski powierzył Marcinowi Święcickiemu misję tworzenia komisji ekspertów w zakresie
reformy samorządu terytorialnego;
 Pięknym przykładem tego, że ofiarowana jakiemuś środowisku pomoc jest przekazywana dalej
była inicjatywa naszych przyjaciół z Białorusi, a przede wszystkim Olgi Kołas. Wystąpili oni
z inicjatywą zorganizowania charytatywnego koncertu „Pokój Ukrainie”, z którego dochód był
przeznaczony na rzecz poszkodowanych na Majdanie. Koncert odbył się w Pałacu Arcybiskupów
Warszawskich, a KIK miał zaszczyt być współorganizatorem i współprowadzącym tę uroczystość;
 Otrzymaliśmy podziękowania od Ordynariatu Polowego Armii Ukraińskiej za dostarczenie
szpitala polowego i środków ochrony osobistej;
 Prezydent Lwowa p. Andrij Sadowyj przekazał KIK-owi list z podziękowaniem za okazaną
pomoc dla społeczeństwa Ukrainy w tych trudnych dniach;
 Na zakończenie swej misji w Polsce J. E. Ambasador Ukrainy profesor Markijan Malski zaprosił
delegację KIK na wieczorne spotkanie w Ambasadzie. Ambasador wręczył nam pamiątkowy
dyplom z podziękowaniem;
 Otrzymaliśmy podziękowania ze szpitala wojskowego w Winnicy za dostarczenie tam dużej partii
szczepionek przeciwtężcowych;
 1 grudnia w rocznicę powstania Majdanu przedstawiciel KIK został zaproszony do Pałacu
Prezydenckiego na uroczyste spotkanie z Szefem Kancelarii Prezydenta RP Ministrem Jackiem
Michałowskim i z J. E. Ambasadorem Ukrainy Andrijem Deszczycą;
 16 grudnia przedstawiciel Klubu został zaproszony na uroczysty obiad, jaki na cześć
odwiedzającego Polskę prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki wydał Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Tego samego dnia przed południem odbyło się spotkanie Małżonek obydwu
prezydentów z przedstawicielami organizacji pozarządowych wspomagających Ukrainę. W tym
spotkaniu również uczestniczyła przedstawicielka Klubu;
 Podziękowania dyrekcji Domu Dziecka pod Żytomierzem za dostarczenie transportu odzieży
zimowej.
Działania na rzecz Białorusi
Liceum im. Jakuba Kołasa z Mińska
Czas wakacji to okres wytężonej pracy dla naszej Sekcji. Jak zwykle latem głównym naszym
projektem było organizowanie jubileuszowej, dziesiątej już, letniej sesji dla Niezależnego Liceum
im. Jakuba Kołasa z Mińska. W tym roku nasi goście przyjechali w sierpniu, a ich pobyt wpisany był
w realizowany od czerwca projekt „Szkoła liderów dla Białorusi 2014”. Do licealistów z Mińska
dołączyli ich koledzy z Nowogródka i jak zwykle grupa młodzieży z Mohylewa.
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Tym razem warsztaty prowadziła grupa młodzieży białoruskiej, która odbyła wcześniej w czerwcu
szkolenie w Warszawie. Zajęciom przyglądali się nasi animatorzy, którzy wcześniej prowadzili
czerwcowe zajęcia. Szkolenie zakończone było wręczeniem dyplomów dla uczestników, które odbyło
się podczas tradycyjnej wieczornicy białoruskiej. Nasza młodzież uczestnicząca w projekcie otrzyma
specjalne certyfikaty wydane przez firmę Hay Group. Za zorganizowanie szkolenia bardzo dziękujemy
Joannie Pommersbach i Magdalenie Magusiak z Hay Group oraz Marysi Piotrowskiej i Marcie
Chrząstowskiej, które koordynowały te zajęcia.
Oczywiście jak co roku licealiści mieli normalne zajęcia szkolne, które z powodu remontu szkoły
im. Stefana Bryły w tym roku wyjątkowo odbywały się w pobliskiej szkole podstawowej nr 225 przy
ul. Jana Brożka. Pani dyrektor Elżbiecie Krużyńskiej serdecznie dziękujemy.
Tradycyjnie zapewniliśmy naszym gościom bogaty program pozalekcyjny. Już w dzień po przyjeździe
chętni mieli okazję zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego i obejrzeć przejmujący film „Miasto
ruin”.
W poniedziałek 11 sierpnia w bursie nr 4 odbyła się uroczysta inauguracja dziesiątego już roku
szkolnego na obczyźnie w obecności przedstawicieli władz miasta, dyrekcji szkół i bursy, a także
Zarządu Klubu. Mowy powitalne podkreślały długoletnią współpracę naszych środowisk, a także
odnosiły się do przypadających w tym roku wielu ważnych rocznic. Uroczystość zakończyła się
wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły na melodię „Gaudeamus Igitur”.
Następny dzień to lekcja historyczna w Muzeum Narodowym. Uczniowie z dużym zainteresowaniem
przeszli trasę nazw na „Muzealne Przeboje”, która obejmowała najważniejsze dzieła malarstwa
od XVI do XX w. Najwięcej emocji wzbudziło oglądanie obrazu Jan Matejki „Bitwa pod
Grunwaldem”. Wiele postaci uwidocznionych na tym obrazie to narodowi bohaterowie zarówno dla
nas jak i dla Białorusi.
W roku 2014 obchodzimy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie nie mogło
zabraknąć elementów związanych z tym wydarzeniem. Poza wspomnianą wizytą w Muzeum
Powstania Warszawskiego zaprosiliśmy naszych gości do kina Femina na projekcje filmu „Powstanie
Warszawskie”. Jak wiemy, jest to pierwszy film fabularny zmontowany z autentycznych
i odrestaurowanych kronik filmowych. Film i późniejszy wykład Sergiusza Anoszki zrobił
na młodzieży ogromne wrażenie.
Czwartek 13 sierpnia był bardzo ważnym dniem dla naszych gości. Rano byli zaproszeni do pałacu
prezydenckiego, gdzie mogli zwiedzić okolicznościową wystawę poświęconą śp. Tadeuszowi
Mazowieckiemu. Po południu do Belwederu zaprosiła ich Małżonka Prezydenta RP p. Anna
Komorowska. Po wysłuchaniu krótkiej historii Liceum Pani Prezydentowa zwróciła uwagę na
podobieństwo tej szkoły do naszych tajnych kompletów czy też do idei Latającego Uniwersytetu.
15 sierpnia to rocznica wielkiego zwycięstwa Polaków nad bolszewikami w 1920 roku, a zarazem
święto Wojska Polskiego. Marcin Andrzejewski zaprosił naszych gości na wspólne oglądanie defilady
wojskowej, a później na wielopokoleniową zabawę na pikniku wojskowym na Agrykoli. Szczególnie
na chłopcach olbrzymie wrażenie zrobiły dudniące Leopardy, Kraby, Rosomaki, czy też przelatujące
myśliwce F-16 i szturmowe śmigłowce Mi-24.
16 sierpnia w sobotę nauczyciele Liceum byli zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na uroczystości
związane z podpisaniem w 1989 roku pierwszej koalicji OKP, ZSL, SD. Dużym wzruszeniem dla nich
była chwila, gdy osobiście mogli uścisnąć dłoń i zamienić kilka słów z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim.
Drugi tydzień pobytu to kolejna lekcja historyczna tym razem w Muzeum Historii Żydów Polskich.
Dzięki uprzejmości p. Barbary Domaradzkiej i p. Pauliny Zommer uczestnicy mogli zwiedzić
tę bardzo interesującą ekspozycję, która jeszcze nie była udostępniona publicznie.
Charakter lekcji historyczno-politycznej miała wizyta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
O polityce, o bieżących problemach zarówno Polski jak i Białorusi licealiści rozmawiali z Szefem
Kancelarii Premiera ministrem Jackiem Cichockim. Potem w ramach programu historycznego mieli
możliwość zwiedzić budynek, poznać jego historię i teraźniejszość. Za przygotowanie tej wizyty
dziękujemy Julii Dzienisiewicz.
Ale tegoroczny program spotkań nie ograniczał się tylko do osób ze świata wielkiej polityki. Któregoś
wieczora w bursie odwiedzili ich dwaj podróżnicy Jarosław Kowalski i Marcin Dławichowski.
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Co najciekawsze, nie byli to podróżnicy ze wspomnieniami ze źródeł Amazonki czy z Himalajów lecz
podzielili się z naszymi licealistami wspomnieniami z podróży… po Białorusi.
Edukacyjny program pozaszkolny zakończyła projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa – człowiek
z nadziei” i krótka rozmowa po projekcji na temat filmu i wydarzeń w nim przedstawianych.
Ostatni wieczór w Warszawie to tradycyjna wieczornica białoruska, podczas której młodzież szkoły
dzieliła się z widzami swoimi wspomnieniami z tegorocznego pobytu. Uroczystość zakończyła
wspólna kolacja.
Wspólna konferencja polsko-białorusko-ukraińska
21 sierpnia o świcie wspólnie w trzy autokary wyruszyliśmy do Lwowa. Oprócz Białorusinów
w wyprawie wzięło udział prawie 30 osób z Klubu, a ponieważ wyjazd był już tradycyjnie
wielopokoleniowy, wśród uczestników była zarówno młodzież z naszych kadr, jak i szacowni
członkowie Prezydium KIK. Niestety cześć białoruskich rodziców nie zgodziła się, aby ich dzieci
jechały w „tak niebezpieczne miejsce”. Siła przekazu odbieranej na Białorusi telewizji Putina jest
porażająca.
Po drodze zatrzymaliśmy się w Żółkwi – miasteczku, w którym czas się zatrzymał. Tam poznaliśmy
nasza przewodniczkę p. Lubę, która towarzyszyła nam przez następne dni. Po kilkugodzinnym
zwiedzaniu tego pięknego miasteczka udaliśmy się do Lwowa. Zamieszkaliśmy w polskim domu
rekolekcyjnym w podlwowskich Brzuchowicach. Dyrektor ośrodka ks. Władysław Biszko dwoił się
i troił, aby wszystkich sprawnie zakwaterować i wyżywić.
Oczywiście po wspaniałej kolacji nie zabrakło chętnych, którzy wyruszyli na wieczorną wyprawę do
samego Lwowa. Wielu przyznało, że trudno znaleźć drugie miasto tak przyjazne turystom i z tak
niepowtarzalną atmosferą. Szczególnie, że trafiliśmy na święto narodowe i ukraiński dzień flagi
narodowej.
Sobotę 22 sierpnia zaczęliśmy od głównego punktu programu naszej wyprawy czyli międzynarodowej
polsko-białorusko-ukraińskiej konferencji na temat zmian społeczno-ustrojowych w naszej części
Europy. Konferencja dzięki życzliwości mera Lwowa p. Andrija Sadovego odbyła się w pięknej sali
plenarnej lwowskiego ratusza. Polską stronę w dyskusji poza członkami Prezydium KIK
reprezentowali prof. Krzysztof Meissner i minister Henryk Wujec, w imieniu Białorusinów głos
zabierali Uładzimir Kołas i Henryk Gołubiew. Niestety w związku z licznymi tego dnia
uroczystościami związanymi ze Świętem Niepodległości większość zaproszonych ukraińskich
prelegentów nie dopisała.
Po południu pod przewodnictwem pani Luby udaliśmy się na wędrówkę po Lwowie, poznając
wielokulturową tradycję tego miasta. Po kolacji już w małych grupkach część z nas znów wyruszyła
do miasta. Białoruska młodzież w tym czasie zorganizowała ognisko.
Niedzielę rozpoczęliśmy polską Mszą Świętą w Katedrze Łacińskiej. Następnie z p. Lubą udaliśmy się
na Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Część z nas jeszcze zdołała obejrzeć
Cerkiew św. Jura wpisaną w 1998 r do rejestru światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Po kolacji
wyruszyliśmy do Warszawy, dokąd zgodnie z założeniami (choć nie bez przygód) dotarliśmy
w poniedziałek bladym świtem.
Lwowska wyprawa przekonała nas, że pomimo tego, że Ukraina toczy regularną wojnę z rosyjskim
agresorem, to jednocześnie stara się żyć normalnie, a Ukraińcy pragną, abyśmy do nich przyjeżdżali.
Na każdym kroku spotykaliśmy się z serdecznością i życzliwością z ich strony. Po dawnych
animozjach nie pozostał ślad. Powszechną w Polsce opinię jakoby na Ukrainę nie powinno się teraz
jeździć trzeba potraktować jako fałszywą. Właśnie teraz tam jesteśmy tam potrzebni i nic nam nie
zagraża. W każdym razie nic więcej niż w każdym innym miejscu w Polsce czy na świecie.
Inne działania
W październiku i listopadzie prowadziliśmy projekt „Młodzi dla Białorusi 2014”, będący kontynuacją
czerwcowych i sierpniowych ćwiczeń w ramach „Szkoły liderów dla Białorusi 2014”. Ćwiczenia,
w których udział wzięła młodzież polska i białoruska, dotyczyły wzmacniania umiejętności miękkich
– komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz pracy w zespole.
W treningu, który odbył się w Warszawie w dniach 24-27 października, wzięło udział 17 Białorusinów
z Mińska i Mohylewa. Zajęcia prowadziło 6 trenerów rekrutowanych w dużej części z klubowych
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kadrowiczów. Do Mińska z rewizytą 13-16 listopada pojechało 11 uczestników i 5 trenerów.
Zostaliśmy ciepło przyjęci przez uczniów Liceum im. Kołasa i całość pobytu upłynęła w przyjemnej
atmosferze integracji poprzez wspólne działania – ćwiczenia, grę miejską oraz krajoznawcze spacery.
Odwiedziliśmy byłą siedzibę Liceum, Starówkę oraz Kuropaty – miejsce masowych mordów
dokonywanych przez NKWD.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy zamek w Mirze wpisany na listę UNESCO, Sobór Opieki Matki
Bożej w Baranowiczach, Muzeum Biblii prowadzone przez zakon werbistów oraz (z okien autokaru)
Brześć.
X.

INNE DZIAŁANIA W KLUBIE
1. Fundusz Stypendialny KIK
W 2014 roku Komisja Stypendialna ogłosiła dwie edycje Konkursu Stypendialnego KIK. W skład
Komisji wchodzą obecnie: Elżbieta Ziołkowska, Joanna Święcicka, Julia Rościszewska, Dżemila
Sulkiewicz-Nowicka, Jan Murawski i Piotr Kawiak. Koordynatorem Funduszu Stypendialnego KIK
jest Jan Murawski.
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. Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego
Siedziba Klubu służy za podstawowe miejsce spotkań warszawskiego Klubu Tygodnika
Powszechnego. Przynajmniej raz w miesiącu w siedzibie Klubu odbywają się spotkania dyskusyjne
organizowane przez Klub TP.
4. Areopag na Freta – (wcześniej: Warto być chrześcijaninem)
Trzy razy w miesiącu w siedzibie Klubu odbywały się spotkania dyskusyjne oparte o teksty nauczania
Kościoła prowadzone przez o. Marka Pieńkowskiego OP. Z uwagi na przeniesienie o. Marka do
klasztoru w Rzeszowie spotkania zostały zawieszone.
5. Działalność gospodarcza Klubu
W minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej, przede wszystkim
w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub na stałe współpracuje z dwiema firmami,
które prowadzą w siedzibie KIK warsztaty psychologiczne oraz szkolenia managerskie. Cały dochód
z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową KIK.

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.
W dniach od 5 do 12 października 2014 r. w Laskach odbyła się konferencja (Colloquium) pt. „Młodzi
chrześcijanie a seksualność w Europie XXI wieku”, zorganizowana w ramach JECI-MIEC przez Drum
Bun. Konferencja początkowo miała odbyć się na Ukrainie ale w związku z trudną sytuacją spotkanie
zostało przeniesione do Polski.
W dniach 22 lutego - 1 marca 2015 r. w European Youth Center (Europejskie Centrum Młodzieży)
w Budapeszcie, odbyła się tygodniowa sesja na temat roli młodych ludzi i wykorzystywanych przez
nich nowych mediów do ochrony praw człowieka. Konferencja została zorganizowana przez
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Europejską Koordynację JECI-MIEC (której Drum Bun jest członkiem) we współpracy z Radą
Europy. W kwietniu 2014 r. w związku z sytuacją na Ukrainie odwołane zostało spotkanie, które miało
się tam odbyć. Drum Bun wyraził gotowość przeniesienia spotkania do Warszawy, na co zgodziły się
władze JECI-MIEC – trwają prace przygotowawcze do spotkania, spotkanie odbędzie się w Laskach.
3. Pax Christi:
W minionym roku przedstawiciele Pax Christi kilkukrotnie odwiedzili Polskę i Warszawę spotykając
się z przedstawicielami Klubu. Obecnie Pax Christi we współpracy z Klubem przygotowuje projekt,
którego głównym celem jest integracja ukraińskiej młodzieży studenckiej oraz dialog
międzywyznaniowy. Projekt zakłada udział młodzieży z Ukrainy Wschodniej i Zachodniej oraz z
Polski i Holandii w odwiedzaniu różnych klasztorów i miejsc kultu na Ukrainie w celu lepszego
poznania się nawzajem i nauczenia się dialogu.
4. Maxymilian-Kolbe-Werk
Piotr Cywiński jest członkiem Rady programowej Fundacji.
5. Fundacja "Centrum Oświaty Humanistycznej, Kultury i Sztuki Čoven"
Członkowie Klubu zasiadają w Radzie białoruskiej, ale zarejestrowanej w Polsce, fundacji „Coven”
Przewodniczącą Rady jest Irena Bylicka, wiceprzewodniczącym Marek Kielanowski a sekretarzem
Paweł Sawicki.
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
za realizację tak bogatego programu Klubu w mijającym roku.
W sposób szczególny dziękujemy ustępującemu w minionym roku Zarządowi Sekcji Rodzin,
zwłaszcza Ewie Teleżyńskiej, Markowi Kielanowskiemu i Pawłowi Sawickiemu, za ich wieloletnią i
wytężoną pracę na rzecz Sekcji Rodzin i całego Klubu.
Dziękujemy darczyńcom, sponsorom i ludziom dobrego serca, którzy w mijającym roku
sprawozdawczym wsparli Klub duchowo, finansowo i w postaci konkretnych rzeczowych darowizn.
Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się wszystkim Członkom i Przyjaciołom Klubu,
którzy tak licznie odpowiedzieli na apele Zarządu i w mijającym roku wsparli Klub stałymi,
systematycznymi darowiznami. Wsparcie to było niezbędne dla zachowania nieprzerwanej
działalności Klubu.
Jak co roku, ale zawsze z tym samym pełnym przekonaniem, dziękujemy pracownikom Klubu
za ich oddaną i jakże często ponad wymiarową pracę na rzecz Klubu.
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