
 

 

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania Klubu Inteligencji Katolickiej  

za okres od 18 kwietnia 2015 roku do 24 kwiartnia 2016 roku 
 

SPRAWOZDANIA SEKCJI KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

Załacznik skałda się ze sprawozdań, w treści przekazanej Zarządowi Klubu przez Zarządy Sekcji 

i osoby koordynujące ich pracę, wszystkich Sekcji działających w ramach Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Warszawie. 

 

 Sekcja Rodzin – str. 2 

 Drum Bun – str. 7 

 Klub Żeglarski „Santa Maria“ – str. 9 

 Starszy Ekumenista – str. 10 

 Sekcja Nauczycielska – str. 10 

 Sekcja Wigierska – str. 10 

 Sekcja Esperanto – str. 10 

 Sekcja Ewangelijna – str. 11 

 Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie – str. 11 

 Sekcja Emaus – spotkania w Nazarecie – str. 12 

 Sekcja Pomocy – str. 13 

 Sekcja Kulturalno-Turystyczna – str. 13 

 Chór Kameralny „Ars Cantata“ – str. 13 

 Sekcja Polsko-Niemiecka – str. 14 

 Magazyn „Kontakt“ – str. 15 

 Sekcja Małżeńska – str. 17 

 Sekcja Wschodnioeuropejska – str. 18 
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1. SEKCJA RODZIN 
 

Informacje podstawowe 

Sekcja zrzesza 1281 osób z 367 rodzin i około 80 wychowawców. Obecnie działa w sumie 

18 grup, w tym 5 młodszych, 7 gimnazjalnych, 6 licealnych. Zarząd Sekcji Rodzin składa się 

z dziewięciu osób: Rafała Świeżaka (przewodniczący), Aleksandry Brochockiej 

(wiceprzewodnicząca), Doroty Cichockiej, Katarzyny Zakroczymskiej (skarbnik), Alicji Budzyńskiej 

(sekretarz), Marcina Bieleckiego, Piotra Bieleckiego (przedstawiciel wychowawców), Tomasza 

Alexandrowicza (przedstawiciel Rady Rodzin SR od 2015 roku), Marka Cywińskiego. Komisja 

Rewizyjna Sekcji Rodzin składa się z trzech osób: Zuli Wielowieyskiej, Krystyny Sieroszewskiej 

i  Macieja Siciarka. 
 

Zmiany w zakresie finansów 

Zintensyfikowanie prac nad bezpieczeństwem i związane z tym liczne szkolenia dla naszych 

wychowawców wymusiły podniesienie kwoty rocznej darowizny na działalność Sekcji. Od 2015 

roku wynosi ona 300 zł rocznie (od rodziny, wpłaty w grupie najmłodszego dziecka), a składka 

solidarnościowa od 400 zł wzwyż. W roku 2015 uzyskaliśmy 61 000 zł ze składek, co stanowi 

73% zadeklarowanych wpłat. Uzyskaliśmy również 14750 zł z 1% podatku dochodowego 

zadeklarowanego na SR KIK. W sumie w 2015 roku Sekcja Rodzin odnotowała ponad 

90 000zł wpływów (darowizny-składki, 1%, namioty, projekty), a wydano 138 840,03 zł. 
 

Msza Święta KIK organizowana przez SR 

Od marca 2015 roku postanowiliśmy, po uzgodnieniu z kapelanem oraz Zarządem KIK, zmienić 

godzinę Mszy Św. z 9.30 na 11.00, żeby stała się ona ważnym elementem jednoczącym całą 

wspólnotę KIK. W tym celu, dla piękniejszej oprawy tej Mszy, powołaliśmy Scholę SR, którą 

prowadzi Ania Siciarek, organizujemy zajęcia plastyczno-ewangelizacyjne dla najmłodszych 

dzieci SR „Kredkami do Nieba” – Dorota Cichocka, Ania Moszyńska. Po Mszy świętej 

poszczególne grupy SR organizują agapę dla całej społeczności Klubowej. 
 

Sobór wychowawców 

W maju 2015 roku odbył się dwudniowy sobór wychowawców, w którym uczestniczyło ponad 

dwudziestu wychowawców oraz przedstawiciele rodziców i Zarządu SR. Dyskusje dotyczyły m.in. 

kodeksu wychowawców, powstania Plemion, zewnętrznego finansowania obozów, rozmów 

z dziećmi na temat seksualności. Sobór był wydarzeniem, które umożliwiło wymianę myśli wśród 

wychowawców, integrację, spotkanie z przedstawicielami rodziców i Zarządu.  
 

Rekolekcje dla rodziców w Laskach  

W dniach 22-24 maja 2015 roku w Laskach odbyły się rekolekcje/spotkanie pt. Korzenie i owoce 

naszego życia. Część rekolekcyjną poprowadził w duchu ignacjańskim ks. Andrzej Gałka, część 

wykładowo–dyskusyjną poprowadzili ks. Sławomir Szczepaniak, rektor kaplicy Zakładu dla 

Ociemniałych w Laskach, matka Radosława Podgórska, Przełożona Generalna Zgromadzenia 

Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, prof. Andrzej Friszke. Spotkanie miało na celu pogłębienie 

własnego życia duchowego, bliższe poznanie Dzieła Lasek, jego różnorodnych charyzmatów, 

życia twórców Dzieła i ich wpływu na środowisko KIK-u oraz refleksję nad dziedzictwem KIK-u 

i jego wpływem na naszą teraźniejszość i przyszłość. Wzięło w nim udział około 25 osób. 

Rekolekcje były organizowane wspólnie przez Zarząd KIK i Zarząd SR. W nieco zmienionej 

formie warto je powtarzać cyklicznie.  
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PIK-KIK-NIK  

PIK-KIK-NIK jest jednym z corocznych, stałych wydarzeń Klubowych, na które zaproszona jest 

cała Społeczność Klubowa. Organizowany jest wspólnie przez wszystkie grupy SR – przez 

Rodziców, Kadry i Dzieci. Jest wspólna Msza Święta, której przewodniczy Kapelan KIK-u, jest 

wspólne zdjęcie "z lotu ptaka", jest wspólna zabawa i wspólne "bycie razem". Po raz pierwszy 

w tym roku (2015), zorganizowany był tzw. WSPÓLNY STÓŁ. Zmiana formuły PIK-KIK-NIK-u 

polegała na tym, że oprócz pomysłu ograniczenia niektórych spraw organizacyjnych (nie 

przywoziliśmy krzeseł z KIKu i nie "ciągnęliśmy" kabla z prądem z domu PP Wielowieyskich), 

zrezygnowaliśmy z elementów "handlu i sprzedaży" wyrobów spożywczych, które w poprzednich 

latach organizowały oddzielnie poszczególne grupy na swoich stoiskach. WSPÓLNY STÓŁ był 

pomysłem mającym na celu znalezienie takiej formuły, która umożliwi WSZYSTKIM Piknik-

Kikowcom także wspólne "bycie razem" przy posiłku (tak jak robimy to w czasie tzw. agap 

po klubowych Mszach w Kościele Św. Marcina). 
 

Obozy grup SR 

W 2015 roku odbyło się 15 obozów letnich i 13 obozów zimowych. Zagranicznymi celami grup 

były m.in. Rumunia, Słowenia, Włochy, a w zimie Czechy. Latem oprócz obozów 

stacjonarnychgrupy wybierały formę obozów wędrownych, (najczęściej) kajakowych 

i rowerowych. Trudnością obozów zimowych jest znalezieniu dogodnego terminu – ferie 

studenckie nie pokrywają się ze szkolnymi, co jest przyczyną tego, że grupy bardzo często 

wybierają termin poświąteczny. 
 

Obozy dla pomocników i wychowawców w Wąpiersku 

W lipcu 2015 roku w Wąpiersku odbyły się obozy dla wychowawców (kierował nim Rafał 

Milewski) i pomocników (kierowany przez Janka Murawskiego i Jacka Przeciszewskiego). 

W obozie dla wychowawców uczestniczyło 15 osób, w obozie dla pomocników 30 osób. 

Obydwa obozy zostały w ramach ewaluacji ocenione bardzo wysoko. Opracowano jednocześnie 

założenia nowej formuły obozu dla wychowawców (rozszerzenia szkolenia), które będą 

realizowane w większej współpracy z Przymierzem Rodzin. 
 

Wypadek w grupie Avellanów 

19 sierpnia 2015 roku podczas obozu letniego grupy Avellanów w Górach Fogaraskich  

w Rumunii doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym zginęła jedna z uczestniczek obozu 

Małgorzata Dederko. Przedstawiciele Zarządu KIK i Sekcji Rodzin podjęli szereg niezbędnych 

w tej sytuacji działań. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wypadku, sekretarz Klubu Jakub 

Kiersnowski powołał zespół, który wspierał kadrę, a także zajął się zorganizowaniem powrotu 

grupy do Polski, poinformowaniem rodziców z tej grupy, znalezieniem pomocy psychologicznej, 

pomocą Rodzinie Małgosi w załatwianiu spraw formalnych i przygotowaniu pogrzebu. 

W tych trudnych dniach towarzyszyło nam poczucie wzajemnej troski, życzliwości i wspólnoty 

oraz atmosfera modlitwy. W szczególny sposób wsparli nas Agnieszka i Bartek Ziołkowscy, 

którzy podjęli się udzielenia pomocy psychologicznej rodzinie, kadrze i całej grupie. Wypadek 

stał się bezpośrednią przyczyną zintensyfikowania prac nad nowymi standardami 

bezpieczeństwa w SR KIK, które są obecnie opracowywane i wdrażane.  
 

Nowe grupy 

W roku 2015 otwarto jedną grupę (nr 77, Fenicjanie) dla trzydziestki dzieci z rocznika 2005. 

Jej szefem jest Marysia Grocholska, a Marcin Bielecki i Agnieszka Pyśka Sawicka pracowali 

z kadrą nad przygotowaniem programu. Na wiosnę roku 2016 otwarto dwie nowe grupy dla 
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sześćdziesięciorga dzieci z rocznika 2006 (nr 78, Pigmeje i nr 79, Hunzowie). Grupom szefują 

Irenka Moszyńska i Janek Mróz. W przygotowaniu kadry i programu uczestniczyli Kasia 

Zakroczymska i Ignacy Dudkiewicz (grupa 78) oraz Marcin Bielecki i Stach Krzyżanowski (grupa 

79). Otwarcie nowej grupy wymaga najpierw skompletowania zespołu wychowawców, który 

powinien składać się z 5 osób, w tym z 3 osób pełnoletnich, posiadających (lub mogących 

posiadać) papiery wychowawcy wypoczynku (2 osoby) i kierownika wypoczynku (1 osoba). 

Z takim zespołem podejmujemy pracę nad programem. Zazwyczaj przygotowanie nowej kadry 

trwa 3-4 miesiące. 
 

Wyjazd wychowawców do Izraela 

Pod koniec września odbył się dziesięciodniowy wyjazd wychowawców do Izraela z księżmi 

Sławkiem i Tomkiem. Wyjazd miał formę pielgrzymki połączonej ze zwiedzaniem m. in. okolic 

jeziora Galilejskiego, Masady i Jerozolimy. Pojechało na niego trzydzieścioro wychowawców.  
 

Plemiona 

Jesienią 2015 r. wystartował pilotażowy projekt „Plemiona”. Są to małe, 12 osobowe grupki 

dzieci w wieku 7 - 8 lat, z trzyosobowym zespołem kadrowym w wieku licealnym. Spotykają się 

dwa razy w miesiącu. Organizują wspólne wycieczki, wyjazdy, zabawy, zajęcia typu „Kredkami 

do Nieba”, biwaki. Odbyły się również dwie Msze Święte dla Plemion w kościele św. Marcina. 

W czerwcu planujemy Manewry Plemienne – wspólną zabawę w lesie dla wszystkich Plemion. 

Na każdym spotkaniu jest obecny jeden rodzic. W projekcie bierze udział 26 osób kadry, 

94 dzieci w 8 Plemionach, 4 osoby koordynujące. Planujemy kontynuować projekt w przyszłym 

roku szkolnym z kolejnym rocznikiem pomocników i dzieci. 
 

Zlot Gwiaździsty SR 

To nowy pomysł, nawiązujący do dawnej tradycji jesiennych spotkań Kikowskich Czarnych Stóp 

w Kampinosie. W październiku 2015 r. wszystkie Grupy i Plemiona SR oraz grupa rodziców, 

wędrowali różnymi trasami na Górę Ojca w Puszczy Kampinoskiej, gdzie miała odbyć się 

wspólna Msza Święta. Z powodu deszczu została przeniesiona do Domu Dziewcząt w Zakładzie 

w Laskach. Uczestniczyło kilkaset osób, za organizację odpowiedzialni byli Monika i Grzegorz 

Łoskotowie. 
 

„Nowe otwarcie” grupy gimnazjalnej Skjoldungów 

 W 2015 r. grupa Skjoldungów, której dzieci kończyły szkołę podstawową, realizowała program 

„nowego otwarcia”. Program obejmował przygotowanie kadry i dzieci do nowej formy i zasad 

pracy w grupie gimnazjalnej, jego ważnym elementem było również spotkanie dla rodziców. 

Kadra uczestniczyła w specjalnie dla niej zorganizowanych warsztatach prowadzonych przez 

psychologa. Szkolenie obejmowało m.in. takie zagadnienia: charakterystyka rozwojowa wieku 

nastoletniego, komunikacja z nastolatkiem – jak rozmawiać, jak udzielać informacji zwrotnej, jak 

chwalić, jak słuchać, praca zespołowa plus analiza swoich mocnych stron oraz metody radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych. Szkolenie miało pomóc kadrze w dalszej pracy wychowawczej 

z młodzieżą oraz w przygotowaniu programu dla grupy. 

24-25 października 2015 odbyło się wyjazdowe spotkanie grupy, w którym wzięli udział: dzieci, 

rodzice i kadra. Był to oficjalny moment przejścia Skjoldungów z grup dziecięcych 

do gimnazjalnych. Podczas wyjazdu realizowany był specjalny program dla rodziców z tej grupy, 

który miał na celu odnowienie więzi w grupie, przypomnienie rodzicom o potencjalnych 

zagrożeniach i problemach wieku gimnazjalnego, a także rozmowę z przedstawicielami zarządu 
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SR o oczekiwaniach wobec rodziców gimnazjalistów i współpracy rodziców z kadrą i zarządem 

sekcji. 
 

Zaangażowanie na rzecz innych grup SR 

Grupa Maorysów, kończąca szkołę podstawową, przygotowała z myślą o chorych przedstawienie 

teatralne. Zostało wystawione kilka razy - w Centrum Onkologii i w Fundacji "Jestem" dla osób 

chorych na nowotwór. Pozostałe działania były przygotowywane we współpracy 

z Duszpasterstwem Niewidomych przy kościele św. Marcina. Każda grupa podejmująca się 

jakiegoś zadania miała spotkanie w formie warsztatów o tym, jak osoby niewidome funkcjonują 

na co dzień i jak należy je wspierać, jak im umiejętnie pomagać. Wspólnie z dziećmi z Lasek 

grupa Masajów robiła grę planszową "Farmer". Wspólna rozgrywka jeszcze w planach na ten 

semestr. Gimnazjaliści - Vinlandczycy przygotowali wyjście z niewidomymi osobami na wystawę 

rzeźby w Królikarni. Przed Bożym Narodzeniem Kairosi odwiedzili niewidome samotne osoby. 

Ryolici i Piktowie wzięli udział w roznoszeniu niewidomym świątecznych paczek, które 

przygotowywało całe nasze środowisko. W tym semestrze Skjolungowie i Vinlandczycy 

przygotowują przedstawienia, które chcą pokazać dzieciom z "Domu Otwartych Serc" 

w Otwocku i Fundacji "Jestem". Planowane jest też wyjście do teatru i zwiedzanie kulis dla dzieci 

z rodzin niewidomych. Chcemy też zaprosić niewidomych na wiosenną wycieczkę. Jest to plan 

dla zaprzyjaźnionych rodzin SR. Prace charytatywne koordynuje Grupa Skutecznej Pomocy - 

Monika Łoskot, Małgosia Mańczak, Dżemila Sulkiewicz - Nowicka. 
 

Prace nad bezpieczeństwem 

Od początku obecnej kadencji Zarząd Sekcji Rodzin widział potrzebę pracy nad podniesieniem 

bezpieczeństwa na obozach. Po wakacjach, podczas których w jednej z grup wydarzył się 

tragiczny wypadek, spotykamy się w Sekcji Rodzin z dużym zrozumieniem i akceptacją 

dla działań w tym zakresie. 

W listopadzie zaapelowaliśmy do rodziców o pomoc w pracach nad uaktualnieniem 

i uzupełnieniem dokumentów dotyczących bezpieczeństwa podczas wycieczek i obozów Sekcji 

Rodzin. Zależało nam na wypracowaniu zasad, procedur oraz rekomendacji i dobrych praktyk 

dotyczących wyjazdów naszych grup. Punktem wyjścia do opracowania tych zagadnień był 

obecny Regulamin Obozów Sekcji Rodzin KIK, a w efekcie ma powstać nowy znany, 

akceptowany i przestrzegany dokument. 

Pracę podzieliliśmy na następujące obszary: 1) Obozy narciarskie, 2) Obozy i wycieczki 

rowerowe, 3) Obozy i wycieczki piesze i górskie, 4) Obozy i wycieczki kajakowe, 5) Kąpiel 

podczas obozów i wycieczek, 6) Sytuacje kryzysowe – procedura postępowania, 7) Choroby 

i wypadki – procedura postępowania. 

Do tej pory powstały opracowania zespołów: Obozy narciarskie, Obozy i wycieczki, Obozy 

rowerowe, Obozy i wycieczki piesze i górskie, Choroby i wypadki. Zespół Obozy 

narciarskie zdążył opracować swój temat przed obozami zimowymi. W grudniu, kiedy 

zorganizowaliśmy wyjazdowe szkolenie praktyczne dotyczące bezpiecznej jazdy na nartach, 

wychowawcy wyjeżdżający na to szkolenie mogli już zabrać ze sobą ten dokument, dzięki czemu 

został on zaopiniowany przez instruktorów szkolenia. 

Rezultaty pracy grup trafią do powołanego przez Zarząd SR sześcioosobowego zespołu 

złożonego z dwóch przedstawicieli Rodziców, dwóch Wychowawców i dwóch Członków Zarządu 

SR. Zbierze on wyniki prac zespołów roboczych, dopracuje je i przedstawi rekomendacje 

dotyczące przyjęcia ww. dokumentów Zarządowi SR. 
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Ważnym uzupełnieniem opracowanych zasad bezpieczeństwa będzie oferta szkoleń dla 

wychowawców, jak przygotowywać się do pracy z grupą w wyżej wymienionych sytuacjach 

(góry, kajak, etc.) i jak ją prowadzić. Efektem, jaki chcemy osiągnąć, będzie zestaw regularnie 

powtarzanych szkoleń mających charakter treningu, uczenia przez doświadczenie. 
 

Nowe wymagania w procesie rekrutacji dzieci i rodziców do grup 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem uczestnictwem w grupach SR i ograniczoną liczbą 

miejsc, do procedury przyjęcia dziecka do grup został w 2015 roku wprowadzony nowy punkt – 

wypełnienie przez rodziców ankiety on-line. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą rozumienia 

zapisów zawartych w misji SR, dotychczasowego zaangażowania rodziców w pracę w Klubie 

i Sekcji oraz informacji o rodzinie i dziecku. Wypełnienie ankiety (najlepiej przez oboje rodziców 

wspólnie) ma na celu skłonienie rodziny do refleksji nad celem posłania swojego dziecka właśnie 

tutaj i upewnienie się w tej decyzji. 

Obecnie proces przyjęcia dziecka do grupy SR (zarówno do nowej, jak już działającej) składa się 

z następujących etapów: 1) procedura związana z członkostwem w KIK (deklaracja oraz rozmowa 

z Prezydium Zarządu KIK), 2) wpisanie dziecka na listę oczekujących na grupę (Sekretariat SR), 3) 

wypełnienie ankiety on-line – po zaproszeniu przez członka Zarządu SR odpowiedzialnego 

za nowe grupy, 4) rozmowa i wypełnienie Zobowiązania rodziców dziecka przystępującego 

do grupy SR KIK, 5) decyzja o przyjęciu dziecka do grupy; 
 

Kursy dla wychowawców 

Od marca do czerwca i w październiku odbyły się kursy dające uprawnienia wychowawcy  

i szefa. 19-21 grudnia odbył się wyjazdowy kurs doskonalący umiejętności narciarskie w Szczyrku 

i Kluszkowcach (nie dający żadnych uprawnień). Organizatorem była firma Carving Sport, 

prowadzącym Grzegorz Dendys. Uczestniczyło w nim 6 osób.  
 

Spotkania z szefami grup  

Od 2015 roku odbywają się zebrania nie tylko z wychowawcami, ale także z szefami grup. Mają 

one na celu lepsze poznanie członków zarządu z szefami, bliższą współpracę zarządu 

z wychowawcami, ewaluację i konsultację.  
 

Rada Rodziców SR 

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, współpraca z Koordynatorami, 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 KIKiem, Zbiórkę Papieską przeprowadzoną przez SR i Grupy, PIK-KIK-NIK i klubowe 

spotkanie opłatkowe oraz uczestniczyli w tworzeniu nowych grup SR. 

Istotnym wydarzeniem, które nie tak dawno bardzo mocno poruszyło rodziców w SR, w tym 

także samą Radę SR (skupiającą przedstawicieli rodziców z każdej z grup) był numer kwartalnika 

„Kontakt” zatytułowany „Niebezpieczne związki”. 

„Kontakt” – pismo którego wydawcą jest KIK – silnie wpływa na młodzież klubową. Redaktor 

naczelny „Kontaktu” jest członkiem Zarządu KIK; bierze także udział w wielu przedsięwzięciach 

związanych z formacją młodzieży (w tym wychowawców grup SR). Wielu publicystów Kontaktu 

to (byli i aktualni) wychowawcy w grupach dzieci i młodzieży SR. 
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W numerze 29/2015 pisma Kontakt ukazały się artykuły poświęcone związkom 

homoseksualnym, które wywołały wiele dyskusji w Sekcji Rodzin oraz Klubie. Niefortunnie część 

dyskusji prowadzonej w ramach Rady Rodziców została zbyt szeroko upubliczniona (zawierała 

treści, które nie powinny być przedmiotem aż tak szerokiej dyskusji prowadzonej za pomocą 

poczty elektronicznej). 

Wydarzenia te ujawniły: 1) szereg różnic w sposobie rozumienia nauki Kościoła wśród rodziców  

i wychowawców, 2) obawy niektórych rodziców dotyczące zgodności z Ewangelią i nauczaniem 

Kościoła poglądów części wychowawców i tego, jaki to może mieć wpływ na ich pracę  

z dziećmi i młodzieżą, 3) trudności w prowadzeniu pogłębionego, rzeczowego, opartego 

na szacunku dialogu, 4) różne postrzeganie (bardzo pozytywne i bardzo negatywne) roli 

i działalności „Kontaktu” wśród członków SR. 

W kontekście tych wydarzeń przedmiotem szczególnej troski SR powinny być: 1) wierność 

Ewangelii oraz zachowanie jedności z Kościołem w całej działalności SR, dzięki pogłębionej 

formacji duchowej i intelektualnej rodziców oraz wychowawców, 2) modlitwa o zachowanie 

jedności w SR, dobre wykorzystanie darów, jakimi obdarza nas Bóg, ducha dialogu, pokory 

i służby. 

Pierwszym, ważnym krokiem w środowisku Sekcji Rodzin powinna być głęboka refleksja nad 

posynodalną adhortacją apostolską „Amoris laetitia” ojca świętego Franciszka do biskupów 

do kapłanów i diakonów do osób konsekrowanych do małżonków chrześcijańskich 

i do wszystkich wiernych świeckich o miłości w rodzinie, która nie pozostawia wątpliwości 

co do nauczania Kościoła w kwestii rodziny. 

Rada skierowała do Zarządu KIK (jako wydawcy „Kontaktu”) prośbę o zamieszczanie 

w publikacjach Kontaktu czytelnej informacji wskazującej, że poglądów autorów nie należy 

utożsamiać z poglądami całego środowiska KIK. 

Rada SR napisała także list do wychowawców, w którym – z jednej strony wyraża olbrzymią 

wdzięczność za trud i wysiłek, jaki wychowawcy wkładają w wychowanie dzieci i młodzieży – 

a z drugiej strony prosi wychowawców o to, by głos rodziców był brany pod uwagę przez 

wychowawców w tak ważnej dla nich kwestii, jaką jest wychowanie dzieci. 
 

Rekolekcje dla wychowawców w Kodniu 

4 i 5 marca odbyły się rekolekcje dla wychowawców w Kodniu, które prowadził ks. Andrzej 

Gałka. Pytaniem „wyjściowym” było „Co oznacza wiara w Jezusa Chrystusa i Jego Kościół”. 

Oprócz konferencji, medytacji i grupek dzielenia, była możliwość wzięcia udziału we mszy 

świętej w cerkwi grekokatolickiej.  
 

Dni skupienia dla rodziców w Laskach 

W okresie Adwentu i Wielkiego Postu odbyły się dni skupienia w Laskach. Zauważamy coraz 

liczniejsze uczestnictwo w nich rodziców, co nas bardzo cieszy. W ostatnim dniu skupienia 

wzięło udział około 90 osób. 

 

2. DRUM BUN - Sekcja młodzieżowa  

W grudniu 2015 r. odbyło się Walne Zebranie które wybrało nowy Zarząd Sekcji w składzie: 

Wojciech Mróz (Wortex) – Szobun, Jan Szypulski (Szepard) – departament spraw zagranicznych, 

Szymon Święcicki, Zosia Andrzejewska i Franek Łoskot – Trybun.  

Opisane poniżej aktywności uwzględniają pracę obu Roburów zarządzających w okresie 

od poprzedniego Walnego Zebrania KIK do chwili obecnej. 
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Drum Bun przeprowadził spotkania o charakterze kulturalnym, towarzyskim, społecznym, 

formacyjnym i sportowym.  
 

Spotkania formacyjne 

- Msze DB – comiesięczne msze odprawiane przez księdza Tomka. 

- 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 temat bieżących, nurtujących pytań dotyczących wiary i nie 

tylko.  

- W Adwencie odbyły się coroczne rekolekcje w kościele św. Marcina, które zwieńczone 

zostały wspólnymi roratami. 

- Sekcyjne Msze Święte – comiesięczne msze odprawiane przez księdza Tomka. 

- 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 koordynatorami są: Jacek Przeciszewski, Janek Szepard 

Szypulski i Janek Murawski.  
 

Inne spotkania 

- Zabawa majowa – zabawa organizowana w trakcie majówki. Jest to gra terenowa trwająca 

zazwyczaj kilka pełnych dób. 

- Walbun – organizacja dwóch walnych spotkań całej sekcji na których rozmawialiśmy 

o planach na przyszły czas i potrzebach sekcji. 

- Freesbe (2015) – organizacja cyklicznych spotkań w letnie popołudnia na których 

integrowaliśmy się i graliśmy we freesbe. 

- Fabex (13-19.03.2016) – organizacja tygodniowej gry miejskiej. Wzięło w niej udział ponad 

60 osób, uważamy to za wielki sukces. W przyszłym roku jest plan lepszego zareklamowania 

wydarzenia. 

- Warsztaty scenariuszowe – spotkanie z Korkiem Bojanowskim, który podzielił się z nami 

doświadczeniem zdobytym w trakcie studiów filmowych w Paryżu. Warsztaty trwały przez 

dwa dni po 6 godzin. 

- Noc "Gwiezdnych wojen" – w nocy z 12 na 13 grudnia 2015, w związku ze zbliżającą się 

premierą kolejnego filmu z serii "Star Wars" zorganizowaliśmy noc filmową, na której 

oglądaliśmy części, które już się ukazały. Bawiliśmy się przednio! 

- Żart dnia – wraz z wyborem nowego Robura, trochę przypadkiem, narodził się nowy zwyczaj 

naszej sekcji. Za każdym razem, kiedy ktoś z Robura jest w siedzibie KIK, ma umieścić 

na sekcyjnej tablicy nowy żart dnia. Żarty same w sobie mają być z założenia nieśmieszne, 

co czyni sam zwyczaj jeszcze zabawniejszym. Żart dnia dostarcza nam dużo rozrywki. 

- Planszówki – w grudniu 2014, została w ramach "Mam pomysł" zorganizowana Noc 

Planszówek dla osób w wieku gimnazjalnym i wyższym. Wydarzenie odniosło duży sukces 

i planszówkowe noce odbywały się dalej. Wkrótce ich organizacją zaczął się zajmować Drum 

Bun i zwyczaj ten jest kontynuowany pod jego egidą po dziś dzień. Planszówki są świetną 

okazją do integracji członków DB z osobami z gimnazjalnych grup SR. 

- Bal DB (2015) – coroczny bal ze zmienną konwencją dla młodzieży licealnej, studenckiej 

oraz kadr kikowskich. Siedziba KIK-u zdała egzamin, sprawdziła się jako świetne miejsce 

na organizację balu. Przybyło wiele osób. Wydarzenie zdecydowanie godne powtórzenia! 
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- Otwarcie strony DB na facebooku (2016) otwarcie Drum-Bunowego fanpage'a na facebooku 

– pomaga nam w komunikowaniu z członkami oraz pozwala dowiedzieć się każdemu czym 

jest, czym się zajmuje i jakie działania podejmuje sekcja Drum-Bun 
 

Sprawy zagraniczne 

- Rzym, 6-13 września 2015 – European Committee – Walne zebranie organizacji 

członkowskich oraz korespondujących. [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.] W programie znalazły się: 

- Monachium, 13-15 listopada 2015 - Transfer of Memory Meeting – Zmiany w zarządu JECI-

MIEC. Podział obowiązków. Jan ‘Szepard” Szypulski reprezentujący Drum Bun został 

odpowiedzialny za księgowość JECI-MIEĆ. 

 

3. KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 

Sezon żeglarski 2014/2015 był pierwszym rokiem kadencji Zarządu, wybranego w listopadzie 

2014 na Walnym Zebraniu Członków KŻ Santa Maria, w składzie: Komandor Zofia Rey 

oraz Dominik Jaraczewski, Adam Skaczkowski, Aleksandra Wysocka i Robert Rey. 
 

Rok 2015 był dla Santa Marii szczególnie ważny z racji ukończenia przez Klub 50-ciu lat 

działalności! Oficjalne obchody odbyły się 23 maja 2015 roku. Swoją obecnością obchody 

uświetnili założyciele Klubu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w Santa Marii. 

W związku z obchodami została zaprojektowana nowa grafika SM, którą można podziwiać 

na nowych bluzach klubowych (zamawiane w ramach akcji „Zgarnij Ciucha SM”) 
 

Niemniej ważnymi wydarzeniami minionego roku w sekcji żeglarskiej Santa Maria były: 

- w wakacje 2015 roku – Santa Maria zorganizowała cztery obozy: dwa turnusy szkółki 

Pierwsze halsy (dla dzieci w wieku 8-12 lat) oraz dwa turnusy rejsów Mazurskich (uczestnicy 

odpowiednio w wieku 12-14 i 14-16 lat). Wszystkie wyjazdy cieszyły się, ku naszej radości, 

dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział ponad 110 dzieci. 

- w sezonie udało nam się doprowadzić do zakupu nowego silnika (Yamaha 9.9KM), który 

został od razu wykorzystany podczas spływu rejsu z Wielkich Jezior Mazurskich na Zalew 

Zegrzyński. 

- powstanie sekcji HardcorHorn – której celem jest zapewnienie dodatkowej przestrzeni 

(pozaobozowej) dla członków Klubu oraz realizowanie ciekawych pomysłów związanych 

z żeglarstwem takich jak: żeglowanie omegami po morzu czy uczestnictwo 

w ogólnopolskich spotkaniach żeglarskich.  

- w ramach działalności HardcorHorna, grupa klubowiczów udała się jedną z naszych omeg 

(Cichy Wicher) w szwedzkie Szkiery. 

- uczestnicy grupy HardcorHorn wzięli również udział w ogólnożeglarskich wydarzeniach, 

takich jak BoatShow 2015 w Łodzi oraz targi Wiatr i Woda 2016 w Warszawie. 

- we wrześniu 2015 Santa Maria otrzymała w ramach darowizny od zaprzyjaźnionego 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Echo” 5 jachtów otwarto-kabinowych 

(podobnych typem do omegi). 

- dzięki wsparciu KIK ponownie korzystamy z hangaru na warszawskim Okęciu, pozwolił on 

nam na prowadzenie prac remontowych również w zimie oraz w ciągu tygodnia. 
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- w październiku 2015 odbyły się Jesienne Regaty Santa Marii, wzięło w nich udział 

30 uczestników. 

- 19 marca 2016 – zwodowaniem pomostu otworzyliśmy sezon działalności ośrodka 

w Wolicy. 
 

W chwili obecnej pracujemy w Klubie nad przygotowaniem wakacji 2016. Poza tradycyjną ofertą 

rejsów oraz pierwszych halsów planujemy w tym roku również zorganizowanie nieodpłatnego 

obozu dla dzieci potrzebujących. Będziemy wdzięczni za wsparcie merytoryczne i finansowe 

przy tym projekcie. 

 

4. STARSZY EKUMENISTA 

Rolę tę pełni w Klubie Jan Turnau, który tak zrelacjonował rok swojej pracy: 

Koledzy w "GW" chwalą mnie za pisanie "haiku", więc może zarobię też na pochwałę KIK-u, gdy 

napiszę w podobnym stylu. Otóż po staremu (w sensie podwójnym) reklamowałem 

comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne w "Gazecie Stołecznej", ostatnio nawet wręcz 

felietonikami, nie wspominając o tym, że również oczywiście w biuletynie PT KIK. Pisałem w tym 

temacie w każdym numerze dwumiesięcznika "Bunt Młodych Duchem", w "Gazecie Wyborczej" 

i w "Metrze" nie w każdym... 

 

5. SEKCJA NAUCZYCIELSKA 

Po śmierci w dniu 22 marca 2015 r. sp. Małgorzaty Wojciechowskiej, dotychczasowej 

przewodniczącej Sekcji, w roku sprawozdawczym działalność Sekcji była bardzo umiarkowana.  

Żywimy nadzieję, że w najbliższym roku Sekcja wznowi aktywność. Przewodniczącą Sekcji jest 

Izabella Bnińska. 

 

6. SEKCJA WIGIERSKA 

W dniach 29 czerwca – 16 lipca 2015 r. odbył się obóz nad Wigrami. Wzięło w nim udział 

w sumie 55 uczestników w wieku od 8 do 18 lat. Z województwa mazowieckiego w sumie było 

30 osób, z czego 11 osób z innych miast niż Warszawa. Udało się powiększyć liczbę uczestników 

z Krakowa (lub okolic) do 13 osób, natomiast z innych województw było 5 osób. W tym roku 

mieliśmy 7 osób z zagranicy: 5 osób z Belgii i 2 z Danii. Podczas obozu odbyliśmy trzy wycieczki 

piesze w okolicach Wigierskiego Parku Narodowego, jak również odbyły się dwa spływy 

kajakowe Czarną Hańczą oraz jeden na Litwie Białą Hańczą. W tym roku mieliśmy dwie osoby 

w funkcji półkadry. Jedna z nich była już po obozie dla pomocników w Wąpiersku, druga 

pojechała tam po naszym obozie.  

W październiku odbyło się weekendowe spotkanie poobozowe w Podkowie Leśnej, na którym 

było kilkanaścioro uczestników naszego obozu.  

W styczniu tradycyjne spotkaliśmy się na świątecznym spotkaniu opłatkowym, w którym 

uczestniczyło kilkanaścioro członków naszej Sekcji. Od marca rozpoczęliśmy pracę nad 

tegorocznym obozem nad Wigrami. Przewodniczącym Sekcji jest Witold Kunicki-Goldfinger. 

 

7. SEKCJA ESPERANTO 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 24 spotkania klubowe, kilka z nich u naszych członków, 

którzy ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia nie mogą brać udziału w działalności 

klubowej w siedzibie Klubu. Frekwencja na spotkaniach wynosiła od 4 do 6 osób, często także 

z zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkań poruszane były zagadnienia związane z Rokiem 
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Miłosierdzia, przygotowaliśmy udział naszych członków w esperanckich krajowych 

i zagranicznych spotkaniach, rekolekcjach, kongresach itp. Na bieżąco przeglądaliśmy katolicką 

prasę polską i zagraniczną.  

W kwietniu nawiedziliśmy grób Ludwika Zamenhofa na cmentarzu żydowskim dla uczczenia 

rocznicy jego śmierci. W czerwcu uczciliśmy pamięć naszych zmarłych członków pochowanych 

na Cmentarzu Powązkowskim. W maju wzięliśmy udział w uroczystościach Esperanckich Dni 

Krakowa. W lipcu uczestniczyliśmy w spotkaniu Klubu Esperanckiego w Muzeum Azji i Pacyfiku 

w Warszawie. W październiku pojechaliśmy do Częstochowy na 39. Esperanckie Dni Skupienia 

i Modlitwy. Podczas spotkań klubowych w 2016 roku prowadziliśmy prace porządkowe zbiorów 

naszej biblioteki esperanckiej. Przewodniczącym Sekcji jest Bohdan Wasilewski. 

 

8. SEKCJA EWANGELIJNA  

Sekcja spotyka się raz w miesiącu. Podczas spotkań rozważano Słowo z Pisma Świętego 

i omawiano kwestie dotyczące wiary. Niestety w styczniu 2016 r. nieszczęśliwemu i bardzo 

poważnemu w skutkach wypadkowi uległa Alina Wóycicka, dotychczasowa koordynatorka prac 

Sekcji. 

 

9. SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE  

Kontynuacja stałej działalności:  

Prenumerata dla nas i przyjaciół na wschodzie Nowej Europy Wschodniej, Ech Polesia, Buntu 

Młodych Duchem, Czasopisu (pismo polskich Białorusinów). 

Poprzez różne działania utrzymujemy nasze kontakty z:  

- KIKiem w Mohylewie. W sierpniu, jak co roku, zapraszamy grupę mohylewskiej młodzieży, 

właśnie z tego KIK-u. 

- Często odwiedza nas Edward Kowalewski. 

- Aleksandrem Siemionowem z Lidy, Teresą Soból z Iwieńca, Iryną Zwaryka z Mińska, Sonią 

Kobryńską z Odessy, Księdzem Kazimierzem Tomasikiem, wieloletnim proboszczem 

w Kerczu na Krymie. Ksiądz Tomasik, który po aneksji Krymu wrócił do Polski w swoje 

rodzinne strony, wykorzystuje każdą okazję, żeby uzyskać 60-dniową wizę i odwiedzać 

swoich parafian. 

- Przekazujemy książki, czasopisma. 

- Zacieśniliśmy kontakty z Siostrami od Aniołów, zwłaszcza z s. Beatą Husakiewicz, pracującą 

w Kamieńcu Podolskim. Przekazujemy za jej pośrednictwem lekarstwa, pampersy, żywność, 

odzież dla potrzebujących. Za jej pośrednictwem zaopiekowaliśmy się Kariną Bodnar 

z Płoskirowa, uczennicą Liceum Polonijnego, tegoroczną maturzystką. Opłacamy jej 

od listopada 2015 stypendium na koszty pobytu w szkole, pomagamy w matematyce. 

- Byliśmy zaproszeni na doroczny opłatek do Sióstr do Konstancina, urządzany przez nie dla 

grup i osób współpracujących ze wschodem. 

- We współpracy z Siostrami zorganizowaliśmy jedyne w tym okresie spotkanie ogólno-

KIKowskie, poświęcone Jakucji, jej związkami z Polską. 

- Dorocznie w sierpniu współpracujemy z Sekcją Wschodnioeuropejską przy okazji pobytu 

młodzieży z Liceum im. Kołasa z Mińska w Polsce, do której dołącza grupa młodzieży 

z Mohylewa. Dużą pomoc w organizacji tego pobytu świadczy młody Białorusin, studiujący 

na UKSW, Sergiusz Anoszko. 
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W maju 2015 gościliśmy znajomą z Odessy, tłumaczkę z polskiego, Sonię Kobryńską. 

Zorganizowaliśmy wspólną wycieczkę do Płocka. We wrześniu gościliśmy 2 Polaków 

z Azerbejdżanu, którzy przyjechali do Polski na Polonijne zawody sportowe. W październiku 

p. dr Jan Podgórski wygłosił pogadankę o swoich wrażeniach z podróży do Niemiec. 
 

W kwietniu 2016 organizujemy, dzięki uprzejmości księdza Andrzeja Gałki, zbiórkę w kościele 

na Piwnej na potrzeby młodzieży z Białorusi i Ukrainy. 

Przewodniczącą Sekcji jest Krystyna Engelking. 

 

10. SEKCJA EMAUS – spotkania w Nazarecie 

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 stycznia do maja konferencje dotyczyły adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, 

będącej pokłosiem synodu biskupów na temat współczesnej ewangelizacji, 

- od października rozważaliśmy encyklikę Ojca Świętego Franciszka Laudato si. 

2. W czerwcu zorganizowaliśmy Dzień Skupienia (u ss. Urszulanek na ul. Wiślanej). Program objął 

Mszę Św. oraz dwie nauki rekolekcyjne prowadzone przez o. Zygmunta Perza SJ, a także 

modlitwy i rozważania przygotowane przez członkinie Sekcji. Podczas dwóch konferencji 

omawialiśmy problematykę sakramentu eucharystii: sprawowanie mszy św. oraz owoce 

eucharystii. 

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. Szczegółowa treść spotkań formacyjnych prezentowana była w Informatorach KIK. 
 

Działalność formacyjna dzieci „Spotkania w Nazarecie” 

Rok 2015 zwieńczył 31 rok działalności Spotkań w Nazarecie. 
 

Spotkania z dziećmi są poświęcone wspólnie przeżywanemu rokowi liturgicznemu. Zawsze 

są w nich: opowiadanie, inscenizacja z towarzyszeniem piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych 

i prac ręcznych. Spotkań jest w sumie 8 (przerwa obejmuje okres od czerwca do września). 

Gromadzą ciągle odnawiającą się grupę uczestników. Ostatnio na spotkania przychodzi sporo 

nowych rodzin, a rodzice włączają się w działania podczas inscenizacji. 

Szczegółowa treść „Spotkań w Nazarecie” była prezentowana w Informatorach KIK w postaci 

opisu przebiegu spotkania oraz zdjęć.  

Liczba dzieci uczestniczących w „Spotkaniach w Nazarecie” waha się od 15 do 25. 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 do czerwca działała w składzie: Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca), Mariola 

Jaczewska (zastępca oraz skarbnik), Anna Lipińska oraz Dominika Kaliszewska. Od października 

Mariola Jaczewska odeszła z powodów zdrowotnych. Bardzo dziękujemy jej za wieloletnią pracę 
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i nieszczędzone wysiłki. Do grupy organizatorów dołączyły: Elżbieta Jaworska, która objęła 

funkcję skarbnika, oraz Barbara Kalwarczyk.  

14 maja 2015 zmarła Czesława Gibes, członkini-założycielka Sekcji Emaus, związana z Klubem od 

dziesięcioleci. W pogrzebie udział wzięli przedstawiciele Sekcji oraz Klubu i złożyli wieniec na jej 

grobie. Z żalem pożegnaliśmy wieloletniego skarbnika Sekcji Emaus, osobę niejednokrotnie 

pełniącą ważne funkcje we władzach KIK-u. Jeszcze w roku jubileuszu 30-lecia Spotkań 

w Nazarecie (2014) Czesia przygotowała wspomnienia odczytane podczas uroczystości. 

Cieszymy się, że jej córka – Elżbieta Jaworska dołączyła do naszej grupy. 
 

Sprawy finansowe 

Sekcja Emaus w roku 2015 została dofinansowana kwotą 900 zł przeznaczoną dla o. Zygmunta 

Perza SJ, za cykl comiesięcznych spotkań formacyjnych oraz wykładów podczas dnia skupienia. 

Również część rachunków pokrywających wydatki związane z organizacją Spotkań w Nazarecie 

zostaje nam zwracana przez księgowość KIK-u, wyniosła ona 489,81. Pozostałe koszty 

przeprowadzania ośmiu zajęć pokrywane są dzięki ofiarności rodziców dzieci biorących udział 

w „Spotkaniach w Nazarecie”. Wydatki związane są z uzupełnianiem stanu strojów i rekwizytów 

do inscenizacji, zakupów materiałów do prac ręcznych oraz artykułów spożywczych do posiłku 

dla dzieci, przedmiotów do bożonarodzeniowej „wędki szczęścia” i konkursów podczas 

styczniowego balu. Z tej puli także wynagradzana jest osoba improwizująca i akompaniująca 

na fortepianie podczas zajęć, niebędąca członkiem KIK-u. 

 

11. SEKCJA POMOCY 

W roku sprawozdawczym poprzez Sekcję Klub kontynuował współpracę z Duszpasterstwem 

Niewidomych zorganizowanym przy kościele św. Marcina. W grudniu 2015 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 2015/2016 w chórze „Ars Cantata” śpiewało łącznie około 30 osób. 

Obecny skład liczy 25 chórzystów: 19 członków zwyczajnych (w tym 1 osoba na tymczasowym 

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 październiku 2015 r. Skład Zarządu chóru od kwietnia 

2015 r. do października 2015 r.: Magdalena Trojanowska (prezes), Arkadiusz Rydzewski, Renata 

Szumigaj, Łukasz Targoński, Rafał Kowalczyk. Skład Zarządu chóru od października 2015 r. 

do marca 2016 r.: Arkadiusz Rydzewski (prezes), Magdalena Trojanowska, Renata Szumigaj, 

Agata Bąk, Rafał Kowalczyk. 
 

Najważniejsze działania chóru „Ars Cantata” w minionym okresie:  
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- 19 kwietnia 2015 – Koncert poświęcony postaci św. O. Maksymiliana M. Kolbego w Muzeum 

Niepodległości w Warszawie 

- 25-26 kwietnia 2015 – Ogólnopolski Konkurs Chórów w Niepołomicach (chór zdobył 

Srebrną Strunę) 

- 29 maja 2015 – występ podczas graduacji w Collegium Civitas 

- 13 czerwca 2015 – organizacja Ursynowskiego Święta Muzyki Chóralnej w kościele 

św. Tomasza Apostoła na Ursynowie (projekt współfinansowany przez Dzielnicę Ursynów 

m. st. Warszawy) 

- 20-21 czerwca 2015 – Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie 

(chór zdobył I miejsce) 

- 20-23 sierpnia 2015 – wakacyjne zgrupowanie szkoleniowe w Śródborowie 

- 1 października 2015 – występ podczas inauguracji roku akademickiego w Collegium Civitas 

- 2 października 2015 – występ podczas inauguracji roku akademickiego w WSIiZ 

- 9 października 2015 – koncert podczas jubileuszu Kliniki Onkologii COI  

- 18 października 2015 – koncert poświęcony postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie 

- 13-15 listopada 2015 – jesienne zgrupowanie szkoleniowe w Śródborowie 

- 29 listopada oraz 6 grudnia 2015 – cykl trzech koncertów w Warszawie pod hasłem “Bóg, 

Honor, Ojczyzna”, poświęconych sylwetkom polskich duchownych - patriotów naszych 

czasów (koncerty współfinansowane przez Ministra Obrony Narodowej) 

- 17 stycznia 2016 – koncert kolęd w kościele p.w. Św. Ojca Pio w Warszawie  

- 26-28 lutego 2016 – wiosenne zgrupowanie szkoleniowe w Śródborowie 

- 12-13 marca 2016 – Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny (chór zdobył Brązowy 

Dyplom). 

 

14. SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA 

- 2.X.2015 Przygotowywanie wyjazdu studyjnego Sekcji do Krzyżowej i do Wrocławia (wyjazd 

nie odbył się w ustalanym terminie, odbędzie się w nowym roku pracy Sekcji) 

- X. 2015 Zwiedzanie wystawy poświęconej Władysławowi Bartoszewskiemu w Kancelarii 

Premiera. 

- 15. XI 2015 odnowienie kontaktów Sekcji z Katolicką Wspólnotą Niemieckojęzyczną, która 

spotyka się w kościele sióstr Uczennic Boskiego Mistrza na ul. Żytniej 11 (referentka 

pastoralna p. Ulla Anton i ks. Sylwester Matusiak SAC)  

- 2.XII Uczestniczenie zarządu Sekcji Polsko-Niemieckiej (Wanda Szczycińska, Maryna 

Czaplińska, Anna Grzegorczyk) w dyskusji panelowej zorganizowanej w Ambasadzie 

Niemiec z okazji 50 rocznicy wymiany listów biskupów polskich i niemieckich.  

- 24.II 2016 Uczestniczenie w spotkaniu studyjnym z udziałem Pani Prezes i przedstawicieli 

zarządu KIK w siedzibie KIK z grupą Niemców z Bohum. 

- Uczestniczenie członków Sekcji w spotkaniach w trakcie XII Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa 

nowych początków” 11-13 marca 2016 (Zofia i Kazimierz Pacuscy) 

- 11.III.2016 zarząd Sekcji spotkał się w Klubie w celu przygotowania wizyty studyjnej grupy 

Niemców z Bohum , członków Gildy im. Alfreda Delpa w październiku 2016. 

Przewodniczącą Sekcji jest Wanda Bornus-Szczycińska. 
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15. MAGAZYN „KONTAKT” 

Ubiegły rok był już trzecim, w którym koszty tworzenia pisma pokryte były w większości 

z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednocześnie pierwszym z nowego 

wniosku, który został przyznany na trzyletnią działalność, a więc do 2017 roku. 
 

Wydane numery magazynu: 

W roku sprawozdawczym ukazały się trzy numery czasopisma „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”: 
 

- „Małe obczyzny” (28/2015) 

W numerze zatytułowanym „Małe obczyzny” pisaliśmy o problemach związanych 

z kształtowaniem się lokalnej tożsamości w Polsce. Mała ojczyzna to kraina silnego 

zakorzenienia w regionalnej specyfice. O „małych obczyznach” możemy mówić wtedy, kiedy 

lokalna pamięć naznaczona jest wyrwą. Taką na przykład, jak nieprzepracowana historia 

wojennych przesiedleń, które objęły jedną trzecią ówczesnej ludności Polski. W numerze głos 

zabrali między innymi: Dorota Borodaj (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”), Karol Janas 

(Instytut Rozwoju Miast), dr Ewa Klekot (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) 

oraz prof. Robert Traba (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie). Numer liczył 108 stron. 
 

- „Niebezpieczne związki” (29/2015) 

Numer zatytułowany „Niebezpieczne związki” poświęciliśmy współczesnym modelom rodziny. 

Autorzy tekstów w nim zamieszczonych zastanawiali się w sposób szczególny nad tym, 

jak trwałość relacji rodzinnych może być wzmacniana zarówno przez nauczanie i praktykę 

duszpasterską Kościoła, jak i przez rozwiązania polityczne, takie jak polityka prorodzinna 

czy konwencja antyprzemocowa. Znaleźli się wśród nich: Patrycja Dołowy (Fundacja MaMa), 

Cezary Gawryś („Więź), Justyna Melonowska (Instytut Psychologii Stosowanej APS, 

Laboratorium „Więzi”), Martin Pendergast (LGBT Catholics Westminster Pastoral Council), 

Joanna Święcicka (Klub Inteligencji Katolickiej) oraz Małgorzata Terlikowska (etyk i redaktor). 

Numer liczył 132 strony. 
 

- „Dobra wspólne” (30/2015) 

W numerze zatytułowanym „Dobra wspólne” poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie 

o możliwość istnienia form własności pomiędzy „państwowym” a „prywatnym”. Zastanawiając się 

nad wspólnototwórczą rolą kolektywnego działania i posiadania, spoglądaliśmy na wspólne 

zasoby z perspektywy zarówno chrześcijańskiej, jak i lewicowej. W numerze głos zabrali między 

innymi: dr Aleksandra Bilewicz (Instytut Studiów Społecznych UW, „Nowe Peryferie”), dr Maciej 

Gdula (Instytut Socjologii UW), prof. Marek Krajewski (Instytut Socjologii UAM), Remigiusz 

Okraska („Nowy Obywatel”), Grzegorz Piątek (krytyk architektury i publicysta), Jarosław Urbański 

(Federacja Anarchistyczna). Numer liczył 146 stron. 
 

Do grudnia 2015 w papierowym wydaniu magazynu i jego wydaniu internetowym opublikowane 

zostało łącznie prawie 300 oryginalnych tekstów (felietonów, reportaży, esejów), wywiadów, 

a także niezależnych komentarzy rysunkowych. 
 

Dystrybucja – „Kontakt” nadal dostępny jest w salonach EMPiK w większości dużych miast 

w Polsce oraz w niektórych Świetlicach Krytyki Politycznej. Tegoroczne numery (po dwa 

egzemplarze z każdego wydania) zostały zamówione także przez nowego dystrybutora – 

Kolporter.  

Poprawiła się również dostępność „Kontaktu” w siedzibie Klubu dzięki eleganckiemu stojakowi 

zaprojektowanemu i wykonanemu przez Szymona Sławca. Dzięki niemu „Kontakt” jest lepiej 
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wyeksponowany, co skuteczniej zachęca do jego kupna, a przynajmniej przejrzenia na miejscu. 
 

Wydanie internetowe – Strona internetowa „Kontaktu” (magazynkontakt.pl), prowadzona od 

zeszłego roku przez osobną redakcję złożoną z młodych działaczy KIK, dotychczasowych 

współpracowników redakcji, a także utalentowanych studentów MISH UW, nieustannie 

się rozwija i rozszerza grono odbiorców. Przez cały rok 2015 (do grudnia 2015) ukazało się 

30 wydań internetowego tygodnika a następnie – w wyniku zmiany formuły – dwutygodnika. 

Liczba czytelników wydania internetowego znacząco wzrosła w porównaniu z poprzednimi 

latami. Średnia liczba „unikatowych czytelników” wyniosła, zgodnie z danymi Google Analytics, 

8,46 tys., (dla por. W 2014: 5,74 tys., w 2013: 4,83 tys.) Największą popularność osiągnęła nasza 

strona w grudniu (14,1 tys. czytelników).  

W ubiegłym roku strona przeszła gruntowną modernizację, a w tym roku wprowadzone zostały 

jeszcze pewne nowe udogodnienia (m.in. została dostosowana do urządzeń mobilnych). 

Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem sklepu internetowego. 

Na portalu społecznościowym Facebook profil „Kontaktu” subskrybuje już ponad 6100 osób 

(co oznacza ponad 1200 nowych subskrypcji od ostatniego sprawozdania).  
 

Wydarzenia towarzyszące: 

Debaty – Odbyło się 5 debat zorganizowanych przez redakcję magazynu „Kontakt”. Dwie z nich 

były wydarzeniami promującymi wydane w tym roku numery. Trzy debaty zostały 

zorganizowane w ramach naszej współpracy z Pracownią Duży Pokój w ramach grantu 

finansowanego przez FIO.  

- „Ameryka Łacińska: ekologia, kolonializm, teologia” – 30 marca, Klub Inteligencji Katolickiej, 

ul. Freta 20/24A (Warszawa); Udział wzięli: Artur Domosławski („Polityka”), Zofia Marzec 

(Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW), Urszula Stefanowicz (Koalicja 

Klimatyczna). Prowadzenie: Paweł Zerka (stały współpracownik redakcji magazynu) 

- „Małe obczyzny: ziemie zachodnie 70 lat po 1945 roku” – 12 czerwca, Marzyciele 

i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25 (Warszawa); Udział wzięli: Magdalena Grzebałkowska (autorka 

książki „1945. Wojna i pokój”), prof. Andrzej Mencwel (Instytut Kultury Polskiej UW), 

Anna Wylegała (autorka książki „Przesiedlenia a pamięć”). Prowadzenie: Dorota Borodaj 

(stała współpracowniczka redakcji magazynu) 

- „Kościół kobiet” – 16 czerwca, Państwomiasto, ul. Andersa 29 (Warszawa); Udział wzięli: 

Zuzanna Radzik (teolożka, autorka książki „Kościół kobiet”), Małgorzata Terlikowska (etyk, 

redaktor). Prowadzenie: Alicja Budzyńska (członkini redakcji magazynu) 

- „Miasta pełne obcych” – 25 czerwca, klubokawiarnia KATO, ul. Mariacka 13 (Katowice) 

- Udział wzięli: Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast), Paweł Jaworski (fundacja Napraw Sobie 

Miasto), Zofia OslisloPiekarska (autorka pracy doktorskiej „Nowi Ślązacy: miasto, design, 

tożsamość”). Prowadzenie: Jarosław Ziółkowski (członek redakcji magazynu) 

- „Niebezpieczne związki: po co konserwatystom małżeństwa jednopłciowe?” – 14 grudnia, 

Państwomiasto, ul. Andersa 29 (Warszawa); Udział wzięli: prof. Mariola Bieńko (Instytut 

Stosowanych Nauk Społecznych UW), Cezary Gawryś („Więź”), Vyacheslav Melnyk 

(Kampania Przeciw Homofobii), Maciek Onyszkiewicz („Kontakt”). Prowadzenie: Cyryl 

Skibiński (zastępca redaktora naczelnego) 
 

Seminarium kontaktu – Na początku 2016 roku ruszyło Seminarium Kontaktu szczególnie 

skierowane do studentów pierwszych lat studiów. Seminarium odbywa co dwa tygodnie 

w siedzibie Klubu. Regularne spotkania będą okazją do rozmowy i wspólnego zastanawiania się 
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nad tym, czym dzisiaj może być chrześcijaństwo zaangażowane i nieodwracające się od palących 

problemów społecznych. Tematy spotkań zbudowane zostały w oparciu o problematykę 

poruszaną w dotychczasowych numerach Kontaktu. Planowane zakończenie seminarium: 

15 czerwca 2016. 
 

Seminarium o kryzysie Europy – Kontakt jest współorganizatorem seminarium o kryzysie 

Europy. Seminarium to cykl spotkań poświęconych najważniejszym wyzwaniom, przed którymi 

stoi nasz kontynent. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w małej, dwudziestoosobowej 

grupie. Do dyskusji zapraszani są ludzie, którzy omawianymi problemami zajmują się w praktyce. 

Przed każdym spotkaniem uczestnicy dostają do przeczytania krótki tekst, wybrany przez 

prowadzącego. Każdy temat jest podsumowywany w notatce, opracowanej przez jednego 

z uczestników. 

Spotkania odbywają się w Marzycielach i Rzemieślnikach – Domu Innowacji Społecznych, 

znajdującym się w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25. Marzycieli 

i Rzemieślników prowadzi Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.  

Do uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach zaproszeni są m.in.: Rafał Trzaskowski, o. Maciej 

Ziemba, Bartłomiej Sienkiewicz, Piotr Buras, Adam Eberhardt, Krzysztof Strachota, 

Paul Dembiński, Grzegorz Lindenberg i Jakub Borowski. 
 

Inne – Od kwietnia 2016 roku KIK zatrudnił na podstawie umowy cywilnoprawnej dwie osoby 

na stanowisku sekretarza redakcji „Kontaktu”: 1) wydanie papierowe i sprawy redakcji – 

Zofia Mironiuk, 2) wydanie internetowe – Ida Nowak. 

Od 2016 roku redakcja przeniosła swoją siedzibę do małej sali na I piętrze. 
 

W skład Redakcji kwartalnika wchodzą: Misza Tomaszewski (redaktor naczelny), Cyryl Skibiński 

(zastępca redaktora naczelnego), Tomek Kaczor (sekretarz), Ala Budzyńska, Paweł Cywiński, 

Ignacy Dudkiewicz, Katarzyna Kucharska-Hornung, Kamil Lipiński, Mateusz Luft, Jan Mencwel, 

Maciek Onyszkiewicz, Joanna Sawicka, Konstancja Święcicka, Ignacy Święcicki, Jan Wiśniewski, 

Stanisław Zakroczymski, Jarosław Ziółkowski. 
 

Projekt graficzny i skład: Urszula Woźniak, Rafał Kucharczuk, Zosia Mironiuk 
  

W skład Redakcji dwutygodnika internetowego wchodzą: Ala Budzyńska (szef redakcji), 

Stanisław Zakroczymski (szef redakcji), Staś Chankowski, Anna Dobrowolska, Andrzej Dębowski, 

Hanna Frejlak, Wanda Kaczor, Kuba Maria Mazurkiewicz, Zuzanna Morawska, Ida Nowak, Maciej 

Papierski, Szymon Rębowski, Maria Rościszewska 

 

16. SEKCJA MAŁŻEŃSKA 

Główną działalnością Sekcji Małżeńskiej jest prowadzenie poradni rodzinnej Studnia na Piwnej. 

Przez cały rok z wyjątkiem wakacji dyżurują cztery osoby: Elżbieta Ziołkowska, Katarzyna Mróz, 

Hania Marchel i Magda Wicher oferując porady z zakresu prawa, psychologii, mediacji, 

poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego oraz nauk rozpoznawania płodności. Najwięcej 

chętnych i zarazem pracy ma Kasia Mróz, która spotyka się z narzeczonymi. Prowadzimy stronę 

www.studnia.waw.pl, udzielamy informacji za pomocą maila studnia@kik.waw.pl oraz przez 

sekretariat KIK. Koordynatorką sekcji jest Magdalena „Bedzia” Wicher.  

 

 

 

http://www.studnia.waw.pl/
mailto:studnia@kik.waw.pl


 

 

St
ro

n
a1

8
 

17. SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 

Sprawozdanie merytoryczne 
 

„Przygoda zimowa” ukraińskich dzieci w Krzyżowej – Łącznie 12 dzieci uchodźców z Ukrainy 

wzięło udział w dwóch edycjach warsztatów językowych i artystycznych „Przygoda zimowa“, 

które odbywały się w Krzyżowej w dniach 1-6 lutego oraz 10-15 lutego 2015 r. Grupy ukraińskie 

wraz z rówieśnikami z Polski i Niemiec poznawały nowe słowa i wyrażenia w innych językach, 

brały udział w warsztatach ceramicznych i kreatywnych. Uczestnicy odwiedzili także Stado 

Ogierów w Książu i lodowisko w Świdnicy, co przyniosło wszystkim dużo zabawy. Dzieci wróciły 

z dużym bagażem dobrych doświadczeń i ciepłych wspomnień!  

„Przygoda zimowa I i II Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt zimowy dla dzieci", 

współfinansowane jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przyznanych przez 

Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA 
 

Zbiórka darów – Zebraliśmy odzież i artykuły żywnościowe na rzecz ukraińskiego Domu 

Dziecka pod Berdyczowem w lutym 2015. W ośrodku w bardzo trudnych warunkach przebywa 

grupa dzieci – sierot, z których część jest niepełnosprawna. Przekazane dary przyjęte były z dużą 

wdzięcznością i wzruszeniem.  
 

Kolonia ukraińskich dzieci z Kamionki – W dniach 21-29 marca 2015 r. pod Olsztynem odbyła 

się kolonia dla 38 dzieci ukraińskich z rejonu kamionkobuskiego. Większość uczestników 

to dzieci, których bliscy zginęli na froncie, przebywają w niewoli rosyjskiej lub dalej walczą 

na wschodzie kraju. Były także dzieci, które straciły dom i uciekły z Debalcewa i Doniecka oraz 

dzieci z ubogich rodzin z Kamionki. Kolonia miała bardzo intensywny i ciekawy program, który 

udało się zrealizować z pewnymi dodatkowymi atrakcjami. Dzieci odwiedziły: filharmonię, teatr, 

nadleśnictwo, planetarium, obserwatorium, jednostkę straży pożarnej. Mogły bawić się 

na basenie i w hali sportowej. Zwiedziły zamek w Olsztynie, zamek w Lidzbarku, a także złożyły 

wizytę w studiu Radia Olsztyn, TVP Olsztyn i studiu największego regionalnego dziennika – 

Gazety Olsztyńskiej. Dodatkowo dzieci spotkały się z dziećmi i młodzieżą mniejszości ukraińskiej, 

zintegrowały się z uczniami lokalnej szkoły i szkoły muzycznej w Dywitach oraz wzięły udział 

w koncercie ukraińskiego zespołu „Horpyna”. W drodze powrotnej uczestnicy kolonii odwiedzili 

Warszawę, gdzie zwiedzili miejski ogród zoologiczny.  

Za okazane zaangażowanie i wsparcie osób indywidualnych i instytucji z Warszawy oraz Warmii 

i Mazur składamy serdeczne podziękowania. 
 

Akcja – Impreza – Aukcja odbyła się 28 maja w lokalu PAŃSTWAMIASTA na rzecz Ukrainy. 

Na aukcji licytowano grafiki młodych twórców, unikatowe ikony pisane na kostkach brukowych 

z Majdanu „brukiwki”, weekendy w fajnych hotelach, biżuterię artystyczną i inne atrakcyjne 

przedmioty. Zebraliśmy 12 000,00 złotych, które wykorzystane zostały na działania statutowe 

Sekcji.  
 

Wystawa „Pozdrowienia dla Ukrainy” – złożona z prac dzieci i młodzieży szkolnej, która 

zorganizowana została na terenie Monastyriu Michaiłowskiego w Kijowie. Polscy uczniowie 

przygotowali 300 prac, które wyrażają solidarność z Ukrainą i nadzieję na szybkie zakończenie 

wojny. Po wystawie prace trafiły do dzieci z Ukrainy. 
 

Międzynarodowe Lato Artystyczne w Krzyżowej – odbyło się pod hasłem „W poszukiwaniu 

mistrza”. W projekcie trwającym w dniach 12 - 24 lipca 2015 r. brała udział młodzież z Polski, 

Białorusi, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Litwy w wieku 15-26 lat, pragnąca rozwijać swoje talenty 
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artystyczne. Dzięki wpływom z majowej aukcji, mogliśmy sponsorować 4 ukraińskich studentów 

ASP, którzy wrócili z pleneru artystycznego bardzo zadowoleni i pełni najlepszych wrażeń. 
 

Sierpniowy pobyt ukraińskich dzieci u rodzin na Warmii i Mazurach – Dzieci z Kamionki po 

raz drugi przyjechały na wypoczynek do Polski, którego organizatorem był pan Mikołaj 

Podczarski z Olsztyna. Grupa 43 dzieci została przez tydzień ugoszczona przez rodziny 

w Olsztynie. Uczestnikom nie brakowało atrakcji – koncert, basen, polsko-ukraiński piknik 

w Gutkowie, wizyta w parku linowym. Rodzice dzieci są teraz w niewoli, walczą albo zostali zabici 

na wojnie. Pochodzą z biednych rodzin, więc gdyby nie ta inicjatywa, nie miałyby szansy 

na żaden wakacyjny wyjazd. Zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom ciężko się było rozstać, 

co jest miarą sukcesu takiej organizacji wypoczynku. Nasza Sekcja włączyła się w akcję 

pomagając w zdobyciu wiz dla grupy i finansując transport dzieci. 
 

Kuźnia Artystyczna w Krzyżowej – 21-29 sierpnia 2015 r. – Dzięki wpływom z majowej aukcji 

mogliśmy zaprosić do udziału w tym międzynarodowym projekcie artystycznym pięcioro 

ukraińskich gimnazjalistów. Podczas projektu dzieci uczestniczyły w interdyscyplinarnych 

warsztatach o następującej tematyce: ceramika, cyrk, multimedia i warsztaty taneczno-ruchowe. 

Oferta różnych warsztatów umożliwiła naszym uczestnikom poznanie i wypróbowanie różnych 

materiałów i technik artystycznych oraz różnych form wyrażania siebie i własnych emocji. 

Program obok warsztatów artystycznych zawierał bogatą ofertę gier, zajęć językowych, 

sportowych i rekreacyjnych, wycieczki oraz czas wolny. Nasza młodzież świetnie bawiła się 

z rówieśnikami z Polski, Niemiec, Rumunii, a grupa liczyła 30 osób. 
 

Sierpniowa wizyta Liceum im Kołasa w Warszawie – W dniach 8-23 sierpnia 2015 r. odbyła 

się jedenasta już sesja letnia Niezależnego Liceum Humanistycznego z Mińska na Białorusi. 

W tym roku grupie licealistów towarzyszyła grupa Polonii z Mińska, która uczestniczyła 

w bogatym programie edukacyjnym. Nasi goście odwiedzili Ambasadę Ukrainy, Dom Spotkań 

z Historią, siedzibę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Filtry 

Warszawskie, a reprezentanci Liceum zorganizowali mini-koncert dla dzieci z hospicjum 

przy Instytucie Matki i Dziecka, który wywołał w uczestnikach dużo emocji. 

Na zakończenie projektu nasi goście udali się na wycieczkę do Gdańska, odwiedzając po drodze 

Pole Bitwy pod Grunwaldem. W samym Gdańsku uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem 

Obrońców Wybrzeża na Westerplatte – w miejscu gdzie zaczęła się II wojna światowa. Wielkie 

wrażenie na uczniach sprawiło także odwiedzenie nowoczesnego Europejskiego Centrum 

Solidarności. 

Wyprawa do Gdańska została zorganizowana dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy 

od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Narodowego Centrum 

Kultury. 
 

Kolonia jesienna dla dzieci ukraińskich – W pierwszym tygodniu listopada zorganizowaliśmy 

na Warmii pobyt dla 30 ukraińskich dzieci żołnierzy poległych w walkach na wschodzie. Dzieci 

miały tam różne atrakcje. Zajęcia sportowe, konie, quady, wycieczki do Olsztyna, do Aqua parku, 

do filharmonii czy do studia radiowego. Cały jeden dzień spędziły w olsztyńskich rodzinach. 

Dzieci szczęśliwie wróciły do Kijowa pełne najlepszych wrażeń! 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli finansowo inicjatywy na rzecz 

dzieci ukraińskich. Wszystkim prywatnym darczyńcom oraz firmom, szczególnie wydawnictwu 

Agora SA.  
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„Liderzy aktywni lokalnie” – to projekt, który polegał na kaskadowym szkoleniu umiejętności 

miękkich – komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, pracy w zespole 

– składających się na kompetencje dobrego lidera. Bezpośrednimi beneficjentami było 

16 młodych Białorusinów w wieku od 15 do 25 lat z czterech miast na Białorusi. Klub Inteligencji 

Katolickiej, jako realizator projektu, poprzez profesjonalne szkolenie z elementami ‘train the 

trainers’ w Warszawie chciał wyposażyć młodzież Białorusi w umiejętności, które Polska 

otrzymała z Zachodu w okresie transformacji ustrojowej, a które teraz Białorusinom pozwolą 

stać się liderami przemian demokratycznych w ich kraju, gdy nastanie taka polityczna możliwość. 

Dodatkowo udało się zaktywizować młodzież do działań lokalnych na polu animacji społecznej. 

Przeszkoleni liderzy przeprowadzili w swoich miastach warsztaty o podobnym zakresie 

tematycznym łącznie dla kolejnych 55 osób.  

Białoruscy liderzy podjęli się także organizacji 4 mini-inicjatyw związanych z ich polem 

zainteresowania – turniej gier dla dzieci ze świetlicy, spotkanie DKF, plener malarski i zajęcia 

edukacji poza formalnej dla dzieci i młodzieży. Każde z działań odbyło się w mieście 

beneficjentów i było przeprowadzone bezpłatnie na rzecz lokalnego środowiska. Czas trwania: 

01.04.- 30.11.2015; budżet: 70 259,56 (w tym dotacja – 66 180,00 zł). 
 

„Polski dla Polonii” – to projekt, w ramach którego zorganizowaliśmy kurs języka polskiego dla 

18 przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi prowadzony przez profesjonalnie 

przeszkolonych wcześniej wolontariuszy Klubu Inteligencji Katolickiej (dzięki szkoleniu 

metodycznemu mogą oni sami prowadzić kursy języka polskiego). W ramach dwutygodniowego 

kursu odbyło się 50 godzin zajęć językowych. Miały też miejsce wyjścia kulturalne i interakcje 

społeczne, które wzmocniły zdobyte przez beneficjentów kompetencje językowe. Dodatkowo 

odbyły się: koncert pieśni patriotycznych oraz zbiórka podręczników do nauki języka polskiego 

połączona z czytaniami klasyków literatury polskiej, które okazały się wydarzeniami bardzo 

integrującymi dla środowiska polonijnego oraz polskiego (społeczności KIK). Czas trwania: 

01.09.- 30.11.2015; budżet: 57 727,15 (w tym 40 000 dotacja Fundacji Edukacja dla Demokracji 

ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania „Współpraca z Polonią 

i Polakami za granicą w 2015r.”, konkurs: Więzi i kontakty z Polską, Regranting) 
 

W ramach projektu „Mini-projekty – małe działania, duże zmiany” – ponad 40 osób wzięło 

udział w szkoleniu wzmacniającym umiejętności animacji czasu dzieci i młodzieży oraz pracy 

metodą projektową. Projekt miał na celu wsparcie rozwiązywania problemów społecznych 

i socjalnych (szczególnie w skupiskach uchodźców wewnętrznych na Ukrainie), przeszkolenie 

przyszłych edukatorów i wychowawców dzieci i młodzieży, a także wzmocnienie potencjału 

naszego partnera – organizacji pozarządowej Eleos Ukraine oraz sieci osób i organizacji z nim 

współpracujących. Wszystkie powyższe cele udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy 

z partnerem, zaangażowaniu uczestników i kwalifikacjom kadry prowadzącej.  

Uczestnikami dwóch edycji czterodniowych szkoleń w Kijowie na Ukrainie byli pedagodzy, 

pracownicy młodzieżowi i wolontariusze świetlic środowiskowych z Kijowa oraz wielu innych 

miast m.in. Chersonia, Tarnopola, Ługańska, Lwowa i Charkowa. Kadrę szkolenia stanowili 

doświadczeni trenerzy z Polski i Ukrainy. 

Na stronie partnera (http://elios.org.ua/) powstała baza pomysłów na pracę z dziećmi 

i młodzieżą metodą projektową, której ambasadorami zostali uczestnicy projektu.  

Projekt trwał od 1 lipca do 15 grudnia 2015 i planowana jest jego kontynuacja zakładająca 

wizyty studyjne pracowników młodzieżowych w Polsce. Czas trwania: 01.07.- 15.12.2015; 

budżet: 57 476,94 (w tym 39 920,00 zł – dotacja Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach 
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programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności). 
 

Kolejna „Przygoda Zimowa” ukraińskich dzieci w Krzyżowej – Na początku lutego odbyła się 

kolonia „Przygoda Zimowa” w Krzyżowej, w której pod naszą opieką wzięło udział pięcioro dzieci 

z Ukrainy przebywających w Polsce. 1-6 lutego 2016 nieopodal Wrocławia dzieci i młodzież 

w wieku 8-15 lat wzięły udział w warsztatach językowych, artystycznych (ceramiczne, arteco) 

i zajęciach sportowych. Aktywny wypoczynek w międzynarodowym środowisku dostarczył 

naszym podopiecznym wielu niezapomnianych emocji.  
 

Plany na przyszłość – W marcu 2016 roku zostały złożone dwa wnioski na dofinansowanie 

nowych projektów. Pierwszy projekt to kontynuacja ubiegłorocznego „Mini projekty – małe 

działania, duże zmiany”, który został rozszerzony o wizytę studyjną w Warszawie ukraińskich 

animatorów pracujących w świetlicach środowiskowych, którzy następnie będą przekazywać 

swoją wiedzę podczas szkoleń w placówkach regionalnych naszego partnera Eleos-Ukraine. 

W tej kwestii oczekujemy na rezultat konkursu grantowego Fundacji dla Demokracji w ramach 

programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności. 

Powstał również projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieżowej, w ramach której 

wychowankowie Domu Świętego Marcina prowadzonego przez ojców Dominikanów w Fastowie 

(obwód kijowski) przyjadą do Olsztyna na tygodniowe zajęcia, podczas których poznają swoich 

polskich rówieśników – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym projekcie pomaga 

nam nasz sprawdzony wolontariusz Pan Mikołaj Podczarski. Obecnie oczekujemy 

na rozstrzygnięcie konkursu i przyznani grantu przez Narodowe Centrum Kultury. 

Rozpoczęliśmy również przygotowania do corocznej wizyty w Warszawie białoruskiej młodzieży 

z Liceum im Kołasa. 
 

Zmiany kadrowe – Nowym sekretarzem Sekcji Wschodnioeuropejskiej została Katarzyna 

Materkowska – absolwentka Wydziałów Kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, oraz 

Filologii Ukraińskiej. Katarzyna zastąpi Martę Chrząstowska-Wachtel, której bardzo dziękujemy 

za ostatnie dwa lata współpracy i z niecierpliwością oczekujemy jej powrotu do aktywnej pracy 

Sekcji.  
 

Wysokie odznaczenie – Pełniącą obowiązki skarbnika naszej Sekcji Anita Szymborska oraz 

p. Mateusz Środoń zostali uhonorowani wysokim odznaczeniem jakie nadała im Cerkiew 

Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego – „Medalem Za Ofiarność i Miłość dla Ukrainy”. 
 

Sprawozdanie finansowe – W sumie w 2015 roku wydaliśmy na realizacje projektów Sekcji 

235 725,00 złotych. W tym na projekty realizowane z finansowania zewnętrznego: 151 080,00 

złotych (działania na Białorusi 106 180,00; na Ukrainie 44 900,00 złotych). Na projekty 

finansowane przez prywatnych sponsorów, składki, aukcję, wydaliśmy 70 952,00 złote, w tym: 1) 

Organizacja trzech turnusów kolonii dzieci z Ukrainy koło Olsztyna – 45 788,00 zł; 2) Sesja letnia 

Liceum im Kołasa na Białorusi w Warszawie – 7550,00 zł; 3)Pobyt dzieci ukraińskich w Krzyżowej 

(Lato Artystyczne i Kuźnia Artystyczna, Przygoda zimowa) 12 815,00 zł; 4) Pomoc dla domu 

dziecka w Berdyczowie i pomoc dla szpitala w Żytomierzu: 4799,00 zł. Reszta to wydatki ogólne 

Sekcji - 12 800,00 (w tym opłacenie pracy Sekretarza Sekcji, poczta, koszty bankowe, podróże, 

część wkładu własnego do projektów etc.) 
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W ciągu 2015 roku Zarząd Sekcji działał w składzie: Marek Kielanowski – przewodniczący, Marta 

Chrząstowska–Wachtel – sekretarz, Anna Chodzeń, Elżbieta Konopka, Anita Szymborska – 

skarbnik. W działania Sekcji mocno zaangażowane też były następujące osoby: Maryna 

Czaplińska, Barbara Kielanowska, Alina Wóycicka, Julia Dzienisiewicz, Wojciech Mańkowski. 

Korzystaliśmy także z porad Andrzeja Szeptyckiego.  
 

Sprawy uchodźcze – We wrześniu 2015 r. Anna Chodzeń została delegowana przez Zarząd KIK 

i zajęła się przygotowaniem i koordynacją działań przygotowujących do przyjęcia w Polsce 

uchodźców. Wszystkich zainteresowanych działaniami naszej sekcji zapraszamy na nasz profil 

na Facebooku – www.facebook.com/swkik.  


