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I. CZŁONKOWIE 
 

Ogólna liczba członków Klubu warszawskiego wynosi w dniu 12 kwietnia 2016 roku 1690 osób. 

Od ostatniego Walnego Zebrania (18.04.2015) do Klubu przystąpiło 51 osób, 11 zrezygnowało 

z członkostwa (m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, zmianę miejsca zamieszkania), a (według 

informacji otrzymanych przez sekretariat KIK) 18 zmarło. Spośród wszystkich członków Klubu 

445 osób to Członkowie Zwyczajni. 
  

W roku sprawozdawczym spośród Członków Zwyczajnych (według informacji posiadanych 

przez sekretariat Klubu) zmarły 3 osoby: Alina Wóycicka, Krystyna Wyczańska oraz Małgorzata 

Wilska. 
 

Od ostatniego Walnego Zebrania Zarząd przyjął 22 nowych Członków Zwyczajnych: Bartosza 

Balika, Marcina Bogusławskiego, Martę Chrząstowską, Marię Deskur, Barbarę Engelking, 

Krystynę Heldwein, Małgorzatę Kubik-Trojanowską, Katarzynę Kucharską-Hornung, Urszulę 

Leszczyńską, Teresę Malczewską, Wojciecha Mańkowskiego, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Annę 

Siciarek, Michała Siciarka, Agatę Strojnowską, Marię Środoń, Konstancję Święcicką, Martę 

Titaniec, Andrzeja Wasiluka, Bohdana Wędrychowskiego, Julię Wygnańską i Antoniego 

Zakroczymskiego.  

 

II. ZARZĄD i KOMISJA REWIZYJNA 
 

 Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 24 kwietnia 2016 roku. 

Po ukonstytuowaniu się jego skład i struktura przedstawia się następująco: 

Prezes – Joanna Święcicka 

Wiceprezesi – Maria Borkowska, Paweł Broszkowski, Krzysztof Ziołkowski 

Sekretarz – Jakub Kiersnowski 

Skarbnik – Krzysztof Sawicki 

Członek Prezydium Zarządu – Piotr Ciacek 

Członkowie Zarządu – Piotr M.A. Cywiński, Maryna Czaplińska, Kamila Dembińska, Ignacy 

Dudkiewicz, Andrzej Friszke, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Ewa Teleżyńska (ustąpiła 

16.03.2017), Misza Tomaszewski. 
 

W dniu 20 marca 2017 roku Zarząd jednogłośnie kooptował do Zarządu Klubu Aleksandrę 

Brochocką, przewodniczącą Sekcji Rodzin, która wcześniej ustąpiła z Komisji Rewizyjnej KIK. 
 

Od 24 kwietnia 2016 roku (ostatniego Walnego Zebrania) do 23 kwietnia 2017 roku Zarząd 

odbył łącznie 8 zebrań. Między zebraniami prace Zarządu odbywały się za pośrednictwem 

środków komunikacji na odległość.  

 

 Komisja Rewizyjna Klubu została wybrana na Walnym Zebraniu w dniu 24 kwietnia 2016 

roku. Po ukonstytuowaniu się jej skład i struktura przedstawia się następująco: 

Przewodniczący – Stanisław Latek 

Wiceprzewodnicząca – Izabella Bnińska 

Członkowie Komisji: Aleksandra Brochocka (złożyła rezygnację 20.03.2017), Paweł Sawicki 

(złożył rezygnację 16.03.2017) i Kuba Wygnański. 
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III. OGÓLNY OPIS WYDARZEŃ KLUBOWYCH 
 

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, a także współpracy 

z innymi Klubami, stowarzyszeniami, organizacjami chrześcijańskimi w Polsce i Europie 

oraz pozyskiwaniu funduszy na bieżącą działalność i spłatę kredytu. 
 

Rok sprawozdawczy upłynął pod hasłem obchodów 60-lecia powstania warszawskiego KIK-u, 

przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Polsce i jak co roku działalności Sekcji 

Klubowych.  
 

W roku kalendarzowym 2016 w ramach obchodów 60-tej rocznicy, Klub zorganizował szereg 

różnych wydarzeń. Do jednych z najważniejszych należało uchwalenie deklaracji 

tożsamościowej Klubu „Deklaracja Klubu Inteligencji Katolickiej” podczas Walnego Zebrania 

w kwietniu 2016 r. (Treść deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.) 

Kulminacyjnym punktem obchodów 60-lecia Klubu był Wielopokoleniowy Charytatywny Bal 

KIK, podczas którego odbyła się uroczystość wręczenia nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu 

Mostów”. Laureatem nagrody w 2016 roku został ks. prof.Tomáš Halík. 

Innymi elementami obchodów 60-lecia KIK-u były m.in.: Konferencja „Inteligencja katolicka: 

skąd przychodzimy? gdzie jesteśmy? dokąd zmierzamy?”; uroczysta Msza święta; zamknięcie 

Kapsuły Czasu; premiera filmu dokumentalnego „KLUB“. 
 

Jak co roku niezwykle mocno angażującą cały Klub działalnością była praca Sekcji Klubowych. 

W sposób szczególny prace nad przygotowaniem licznych obozów, wyjazdów, szkoleń 

i rekolekcji. Praca na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, wsparcie dla środowisk 

pozarządowych na Białorusi i organizacja kolonii dla dzieci z Ukrainy. Znaczącym działaniem 

były również przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. 
 

Powodem, dla którego rok sprawozdawczy 2016/2017 był wyjątkowy i z pewnością będzie 

dobrze zapamiętany, jest dokonana 31 marca 2017 roku spłata ostatniej raty kredytu 

zaciągniętego na potrzeby zakupu i adaptacji obecnej siedziby Klubu przy ul. Freta 20/24A. 

Wspólnym wysiłkiem wszystkich członków Klubu, pomimo napotykanych na przestrzeni lat 

wielu trudności, udało się spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Tym samym od dnia 1 kwietnia 

2017 roku wszyscy członkowie Klubu mogą zasłużenie cieszyć się w pełni własną siedzibą. 
 

W tym miejscu trzeba zauważyć, że siedziba Klubu służy w ciągu roku bardzo wielu różnorakim 

działaniom i inicjatywom. Siedziba Klubu jest bardzo intensywnie eksploatowana w ramach 

działalności statutowej Klubu, co oczywiście niezmiernie cieszy, ale również wymaga 

przeznaczania na jej utrzymanie sporych nakładów finansowych i czasowych. Siedziba KIK 

służyła członkom Klubu jako miejsce świątecznych spotkań i rodzinnych wydarzeń, a w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej różnym organizacjom i instytucjom jako miejsce 

spotkań służbowych, biznesowych i organizacyjnych.  
 

Niezmiennie absorbującym zadaniem, rzutującym na działalność Klubu w roku 

sprawozdawczym, była nieustanna praca nad zabezpieczeniem finansowej przyszłości Klubu.  

Prace te polegały przede wszystkim na: rozwoju działalności spółki Krakowiaków 

Nieruchomości Sp. z o.o.; wyegzekwowaniu należności od Polskiego Związku Katolicko-

Społecznego zgodnie z Umową podziału z 15 listopada 2012 r.; rozwijaniu działalności 
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projektowej poprzez pozyskiwanie nowych grantów; poprawie ściągalności składek 

członkowskich, o regulowaniu których, co trzeba przyznać z pewnym rozczarowaniem, wielu 

członków Klubu nie pamięta.  
 

W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.: 
 

 20 kwietnia 2016 r., a więc już po przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok wcześniejszy 

opublikowany został List otwarty do abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski. List poruszał kwestie nacjonalizmu w Kościele Katolickim 

i wzywał Konferencję Episkopatu Polski do zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie 

coraz liczniejszych działań i wydarzeń nacjonalistycznych w kościołach. List w imieniu Klubu 

podpisała Joanna Święcicka jako prezes, pod listem znalazły się również podpisy 51 innych 

działaczy katolickich w tym również członków ówczesnego Zarządu Klubu: Piotra M.A. 

Cywińskiego, Marka Zająca, Miszy Tomaszewskiego, członków zwyczajnych i honorowych 

Klubu, a także pierwszego laureata nagrody „Pontifici“ prof. Andrzeja Zolla. 
 

 24 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie KIK. Podczas 

Zebrania zostały przyjęte sprawozdania za rok poprzedni oraz Walne Zebranie udzieliło 

absolutorium ustępującemu Zarządowi. Walne Zebrania wybrało również nowy Zarząd 

i Komisję Rewizyjna na kolejną dwuletnią kadencję. Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

znajduje się we wcześniejszej części sprawozdania. 
 

 12 czerwca 2016 roku odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. W spotkaniu uczestniczyło około 

500 osób. Piknik rozpoczął się polową Mszą świętą, na zakończenie której Klubowi 

wychowawcy przyjęli specjalne błogosławieństwo przed zbliżającymi się obozami. Każdy 

z uczestników pikniku przyniósł coś na „wspólny stół”. Grupy Sekcji Rodzin, przedstawiciele 

innych sekcji oraz uczestnicy przygotowali różnorakie atrakcje dla uczestników Pikniku. 
 

 29 czerwca 2016 r. Zarząd Klubu wydał publiczne oświadczenie w sprawie relacji polsko-

ukraińskich. Oświadczenie było reakcją (podziękowaniem) za podobny publiczny głos 

przedstawicieli elit ukraińskiego życia publicznego oraz na stanowisko Konferencji 

Episkopatu Polski w tej sprawie. 
 

 W sierpniu 2016 roku po raz dwunasty gościliśmy w Polsce młodzież z Niezależnego Liceum 

im. Jakuba Kołasa w Mińsku. Gościliśmy jak zawsze ponad 80-osobową grupę, która – dzięki 

wytrwałej pracy wielu członków Klubu – mogła w „normalnych” warunkach zdobywać nowe 

cenne umiejętności i doświadczenia.  

 

 W lipcu 2016 roku członkowie Klubu uczestniczyli w przygotowaniach a następnie w samych 

Światowych Dniach Młodzieży. Do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem 

pojechała grupa ponad 40 członków i wychowanków Klubu w wieku 14-26 lat. W ramach 

przygotowań do ŚDM grupa „klubowa“ przyjęła w Warszawie grupę pielgrzymów z Kanady. 

Niezależnie od przygotowań młodzieży do ŚDM grupa starszych stażem i wiekiem członków 

Klubu prywatnie zorganizowała przyjazd i pobyt dla 39 ukraińskich pielgrzymów. Łącznie 

grupa polsko-ukraińska liczyła ponad 70 osób. 
 

 Jesienią 2016 r. wystartował po raz drugi 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. 

Na każdym spotkaniu jest obecny jeden rodzic. 
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 We wrześniu 2016 roku w siedzibie Klubu odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca 

kampanię „Przekażmy sobie znak pokoju“. Kampania współorganizowana była przez: 

Kampanię Przeciw Homofobii, Grupę Polskich Chrześcijan LGBTQ „Wiara i Tęcza”, 

Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado oraz Pawła Dobrowolskiego. Patronatu 

medialnego kampanii udzieliły redakcje katolickich pism: „Tygodnika Powszechnego”, 

„Znaku”, „Więzi” oraz „Kontaktu”. Kampanię wspierały też m.in. Kluby „Tygodnika 

Powszechnego”. Kampania odbiła się szerokim echem w środowisku Klubowym i Kościele 

instytucjonalnym. W tym samym miesiącu przedstawiciele KIK-u, „Więzi” i „Kontaktu” 

spotkali się z kardynałem Kazimierzem Nyczem w celu przedstawienia warszawskiemu 

arcybiskupowi prawdziwych motywów stojących za udzieleniem patronatów medialnych 

Kampanii.  

 

 24 października 2016 r. w kościele św. Jacka na Starym Mieście odbyła się uroczysta Msza 

święta z okazji 60-lecia Klubu, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita 

warszawski. Mszę świętą koncelebrowali również bp Bronisław Dembowski, duszpasterz 

senior środowiska Klubowego i były rektor kościoła św. Marcina, ks. Andrzej Gałka, obecny 

duszpasterz KIK i rektor kościoła św. Marcina, a także ks. Grzegorz Michalczyk, ks. Andrzej 

Luter i ojcowie dominikanie: o. Mirosław Sander, o. Jacek Salij, o. Krzysztof Broszkowski, 

o. Adam Sulikowski i o. Zdzisław Górnicki. 
 

 24 października 2016 r. Laureatem XI edycji Nagrody „PONTIFICI” – Budowniczemu 

Mostów” został ogłoszony ks. prof. Tomáš Halík czeski duszpasterz, teolog, filozof, 

psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich. Ogłoszenie 

Laureata odbyło się na zakończenie uroczystej Mszy świętej z okazji 60-lecia Klubu. 

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 jedenasty. 
 

 24 października 2016 r. po Uroczystej Mszy świętej z okazji 60-lecia KIK w siedzibie Klubu 

odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Klub“ autorstwa Franciszka Łoskota, Zacharego 

Milonasa, Stanisława Kiliana i Olafa Dąbrowskiego. Na film składają się wypowiedzi 

kilkunastu członków Klubu, od najstarszych do najmłodszych. Całość obrazu układa się 

w odpowiedź na pytanie „czym jest Klub?“. 
 

 28 października 2016 roku w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej odbyła się debata: 

„Kościół wobec homoseksualizmu i osób homoseksualnych” organizowana przez 

Towarzystwo Więź we współpracy z Klubem i magazynem „Kontakt”. 
 

 7 listopada 2016 r. Klub wraz redakcją „Więzi”, Fundacją im. Roberta Schumana, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Konrada Adenauera i Inicjatywą RAZEM’89 w 3. rocznicę 

śmierci Tadeusza Mazowieckiego zorganizował debatę pt. „Czy Polska potrzebuje chadecji? 

Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Mazowieckiego“. 
 

 10 listopada 2016 r. Zarząd Klubu wydał publiczne oświadczenie „Głos Klubu Inteligencji 

Katolickiej z okazji święta Niepodległości”, w którym nawiązując do historii Polski odniósł się 

do bieżących wydarzeń w kraju pełnych mowy nienawiści i zachowań dyskryminacyjnych, 

przypominając o postawie, jaką każdy chrześcijanin, katolik, powinien się cechować.  
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 19 listopada 2016 r. w Forcie Legionów odbył się VIII Wielopokoleniowy Charytatywny Bal 

KIK z okazji 60-lecia Klubu. W Balu uczestniczyło około 400 osób. Podczas Balu ks. Tomáš 

Halík odebrał nagrodę „PONTIFICI – budowniczemu mostów”, Laudację na cześć Laureata 

wygłosił o. Tomasz Dostatni OP. W trakcie Balu odbyła się loteria a także cicha i głośna 

aukcja. Celem Balu oprócz integracji środowiska i uczczenia jubileuszu Klubu było również 

zebranie środków finansowych na Fundusz Stypendialny KIK. 

 

 Na Balu została zamknięta „Kapsuła czasu“, do której wielu członków Klubu włożyło swoje 

życzenia, przesłania dla następnych pokoleń, pamiątki związane z Klubem. Kapsuła została 

ukryta, a jej otwarcie planowane jest w roku 2056 na 100-lecie KIK-u. 
 

 19 listopada (w nocy) 2016 r. o czym dowiedzieliśmy się dopiero następnego dnia, zmarła 

po długim leczeniu śp. Alina Wóycicka, członek zwyczajny KIK, przewodnicząca Sekcji 

Ewangelijnej. Pogrzeb śp. Aliny odbył się 25 listopada 2016 r. 
 

 27 listopada 2016 r. przedstawiciele Klubu uczestniczyli w XXXVI Pielgrzymce Klubów 

Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyło około 150 osób z Klubów 

z całej Polski. 
 

 27 listopada 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sekcji Rodzin, podczas którego wybrany 

został nowy Zarząd Sekcji. Nastąpiła m.in. zmiana na stanowisku Przewodniczącego Sekcji. 

Ustępującego Rafała Świeżaka zastąpiła Aleksandra Brochocka. 
 

 15 grudnia 2016 r. Zarząd Klubu wystosował list do władz krajowych: Prezydenta, Premier 

i Ministra Spraw Zagranicznych w związku z wydarzeniami w Syrii (Aleppo). List wskazywał 

na konieczność pilnego i bezwarunkowego uruchomienia Korytarzy humanitarnych według 

pomysłu opracowanego przez Caritas Polska. 
 

 W grudniu 2016 r., tuż przed świętami Bożego Narodzenia, odbyła się – już po raz siódmy – 

akcja „Rodzina-Rodzinie” – świąteczne wsparcie 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. 
 

 15 stycznia 2017 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się Klubowe spotkanie 

opłatkowe. Gospodarzem spotkania był ksiądz kardynał Kazimierz Nycz – arcybiskup 

metropolita warszawski. Przy okazji spotkania opłatkowego młodzież Klubowa zbierała dary 

i środki finansowe na wsparcie stowarzyszenia Stowarzyszenie Antidotum ze Szczypiorna 

k. Pomiechówka zajmującego się osobami zagrożonymi bezdomnością.  

 

 15 stycznia 2017 roku Prezes Klubu skierowała list do kardynała Kazimierza Nycza  

w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego, przypominając jednocześnie o 30. rocznicy  

tzw. „Deklaracji Rzymskiej” czyli wymiany listów z 1987 r. między kardynałami Józefem 

Glempem i Myrosławem Lubacziwskym. 
 

 W dniach 20-22 stycznia 2017 r. tzw. Rekolekcje w Laskach. Tym razem uczestnicy rekolekcji 

skoncentrowali się na przemyśleniu, przemodleniu i przedyskutowaniu wyzwań stojących 

przed wspólnotą Kościoła w kontekście minionego Roku Miłosierdzia. Rekolekcje 

zorganizowane zostały we współpracy warszawskiego KIK-u i Miesięcznika ZNAK. 

Uczestniczyło w nich około 60 osób, które reprezentowały takie środowiska jak: 
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Towarzystwo WIĘŹ, KIK Warszawa, KIK Kraków, KIK Żywiec, Miesięcznik ZNAK, Społeczny 

Instytut Wydawniczy ZNAK, Wydawnictwo WAM, Stowarzyszenie EFFATHA, Przegląd 

Katolicki, KUL. Wprowadzenie do rekolekcji poprowadził biskup Grzegorz Ryś – biskup 

pomocniczy krakowski. 
 

 29 stycznia 2017 r. odbyło się KIK-owskie kolędowanie w siedzibie Klubu.  
 

 W styczniu 2017 r. zakończył się pierwszy etap prac nad uporządkowaniem Archiwum 

Klubu. Witold Kunicki-Goldfinger wraz ze współpracownikami opracował inwentarz 

obejmujący 12 metrów zasobu archiwalnego. Materiał ten został ułożony (podzielony 

na kategorie) oraz opisany. Dzięki przygotowanemu inwentarzowi możliwe jest szersze 

udostępnianie Archiwum Klubowego zgromadzonego w siedzibie na Freta.  

  

 27 lutego 2017 r. Zarząd Klubu wydał „Głos Klubu Inteligencji Katolickiej w sprawie 

spektaklu „Klątwa“ wystawianego w Teatrze Powszechnym w Warszawie“. 
 

 8 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) pozytywnie rozpatrzył skargę 

kasacyjną Klubu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który 

w sprawie z powództwa Klubu przeciwko ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Polityki 

Społecznej (sprawa z 2013 r.) przyznał rację ministerstwu. NSA unieważnił wyrok WSA 

przyznając w sporze rację Klubowi. Wyrok NSA jest ostateczny. Spór dotyczył niesłusznie 

postawionego przez MPiPS zarzutu Klubowi, że część środków finansowych z dotacji 

od Ministerstwa została przez Klub wydatkowana niezgodne z przeznaczeniem. 
 

 15 marca Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził zmiany w statucie KIK dokonane przez Walne 

Zebranie Klubu z 2015 r. 
 

 15 marca 2017 r. na rozprawie przed Sądem Arbitrażowym Ad hoc AR/2015 Klub wraz 

pozostałymi Wspólnikami Ustępującymi (Towarzystwo WIEŹ, KIK Poznań i KIK Lublin) zawarł 

z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym Ugodę Sądową. Zawarcie ugody kończy 

w sposób symboliczny 10-letni proces „wychodzenia” Klubu ze spółki Libella sp. z o.o. 
 

 20 marca 2017 r. Zarząd Klubu powołał i ustanowił Aktem Notarialnym Fundację „Dokładam 

się“ stając się jej Fundatorem. Na członków pierwszej Rady i Zarządu Fundacji powołani 

zostali członkowie Klubu, w tym dwóch obecnych członków Zarządu KIK.  

 

 29 marca 2017 r. Zarząd Klubu wydał „Głos Klubu Inteligencji Katolickiej w sprawie 

wydarzeń w Rosji i na Białorusi“ w dniach 24-25 marca. Zajścia, o których mowa, dotyczyły 

bezpardonowej ze strony władz akcji przeciwko legalnym, pokojowym demonstrantom 

upominającym się o swoje prawa. 
 

 31 marca 2017 r. Klub dokonał spłaty ostatniej raty kredytu zaciągniętego na potrzeby 

zakupu i adaptacji obecnej siedziby Klubu przy ul. Freta 20/24A. Od dnia 1 kwietnia 2017 r. 

Klub jest samodzielnym właścicielem obecnej siedziby. 
 

 W marcu w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z okazji 20-lecia „brydża klubowego“. 

Jest to nieformalna grupa członków i przyjaciół Klubu, która regularnie od dwudziestu lat 

spotyka się co tydzień w czwartek w celach towarzyskich i nauki gry w brydża. 
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 1 kwietnia 2017 roku na zaproszenie Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka, 

metropolity gnieźnieńskiego, Klub uczestniczył w pierwszym spotkaniu organizacyjnym 

związanym z przygotowaniami do XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 

21-23 września 2018 r. pod tytułem „Europa ludzi wolnych“. 
 

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, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

Fundacją imienia ks. Stefana Niedzielaka, Wspólnotą Sant’Egidio i innymi. 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. Młodzieżowa sekcja Klubu 

Drum Bun należy do europejskiej młodzieżowej organizacji JECI – MIEC European Coordination.  
 

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 społecznościowym Facebook.  

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ ODCZYTOWA KLUBU 
 

W roku sprawozdawczym Klub organizował odczyty, dyskusje, wykłady, prelekcje, projekcje 

filmów i koncerty. Do ważniejszych należały następujące wydarzenia: 
  

 Cykl „Drewniana architektura sakralna”: 

- „Drewniane cerkwie, zbory i meczety” (prowadzenie dr Grażyna Ruszczyk), 

-  „Sztuka ikonopisania – tradycja i współczesność” (prowadzenie Tomasz Awdziejczyk), 

- "O drewnianych siedzibach szlacheckich" (prowadzenie dr Grażyna Ruszczyk); 

 Cykl „Ekologia. Człowiek i świat stworzony”:  

- „Polski Program Energetyki Jądrowej” (prowadzenie dr Stanisław Latek), 

- „Człowiek w Lesie, chroni czy szkodzi - przykład Puszczy Białowieskiej” (prowadzenie 

dr hab. Bogdan Jaroszewicz), 

- „O historii i symbolice benedyktyńskiego ogrodu w IX wieku jako modelu relacji człowieka 

ze środowiskiem" (prowadzenie br. dr hab. Michał Tomasz Gronowski OSB), 

- „W objęciach Gai czy w szponach Medei? Przyszłość Życia na Ziemi" (prowadzenie 

prof. dr hab. Joanna Pijanowska); 

 Cykl „Chrzest 966”: 

- „Chrzest Polski w świetle współczesnych badań” (prowadzenie prof. Marek Barański), 

- „Mityczne początki Polski, Rusi, Czech” (prowadzenie prof. Jacek Banaszkiewicz); 
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 Cykl „Polin - historia Żydów polskich”: 

- „Fundatorzy prywatni - rola przy zakładaniu synagog oraz wpływ na dekoracje wnętrz” 

(prowadzenie dr hab. Anna Michałowska-Mycielska); 

 Cykl spotkań w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - „Kłopoty z tożsamością”:  

- „Polska tożsamość z zagładą w tle” (gośćmi spotkania byli: prof. Barbara Engelking 

i prof. Jan Grabowski, prowadzenie Zuzanna Radzik), 

- „Tożsamość a język” (gośćmi spotkania byli: prof. Michał Głowiński i Magdalena Tulli, 

prowadzenie Anna Wacławik-Orpik), 

- „Tożsamość nacjonalisty” (gośćmi spotkania byli: prof. Wojciech Burszta i dr Anna Wójcik, 

prowadzenie Anna Wacławik-Orpik), 

- „Wirtualna rzeczywistość” (gośćmi spotkania byli: Katarzyna Jaklewicz i Edwin Bendyk, 

prowadzenie Anna Wacławik-Orpik); 

 „Spotkanie z kościołem ewangelicko-reformowanym” (gościem spotkania był ks. Michał 

Jabłoński); 

 „Bezpieczeństwo i polityka wschodnia Polski w kontekście szczytu NATO” (gościem 

spotkania był prezydent Bronisław Komorowski, prowadzenie Jacek Cichocki); 

 „Społeczne nauczanie Papieża Franciszka” (gościem spotkania był prof. Giovanni Maria Vian, 

red. naczelny włoskiego „L’Osservatore Romano”. Prowadzenie Jacek Moskwa); 

 „Za starość naszą i waszą! czyli działania na rzecz całościowej polityki senioralnej i konwencji 

praw osób starszych” (prowadzenie Anna Chabiera); 

 „W poszukiwaniu wartości podstawowych… Prawa człowieka w myśli i działalności Tadeusza 

Mazowieckiego 1989-2013” (prowadzenie Przemysław Brzuszczak); 

 „Polepszyć małżeństwo i rodzinę” (prowadzenie Krzysztof Łoskot); 

 „Klub“ (premiera filmu dokumentalnego autorstwa Franka Łoskota, Zacharego Milonasa, 

Stanisława Kiliana i Olafa Dąbrowskiego); 

 „Kościół wobec homoseksualizmu i osób homoseksualnych” (gośćmi spotkania byli: 

ks. prof. Andrzej Szostek, Katarzyna Jabłońska, Marcin Przeciszewski, Marcin Dzierżanowski, 

Tomasz Terlikowski); 

 „Czy Polska potrzebuje chadecji? Myśl społeczno-polityczna Tadeusza Mazowieckiego” 

(gośćmi spotkania byli: Andrzej Brzeziecki, Bronisław Komorowski, Paweł Kowal, Andrzej 

Wielowieyski, Marta de Zuniga, prowadzenie Zbigniew Nosowski); 

 „Ostatnie zmiany w prawie. Przyczyny i praktyczne konsekwencje” (gościem spotkania był 

prof. Marcin Matczak, prowadzenie Stanisław Zakroczymski); 

 „Nie ma się czego bać. Rozmowy z mistrzami” (gośćmi spotkania byli Zofia Wielowieyska 

i ks. Adam Boniecki, prowadzenie Justyna Dąbrowska); 

 „Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona a dialog polsko-ukraiński” (wystawa w Muzeum 

Archidiecezji Warszawskiej ikon według pomysłu Mateusza Środonia); 

 „Kredkami do nieba” (wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej według pomysłu 

Doroty Łoskot-Cichockiej i Anny Moszyńskiej); 

 „Reforma czy rewolucja? Władza sądownicza w Polsce ad 2017” (gościem spotkania był 

prof. Adam Strzembosz, prowadzenie Stanisław Zakroczymski); 

 „Norma dla człowieka, a nie człowiek dla normy. Spotkanie poświęcone adhortacji 

apostolskiej „Amoris Laetitia“ (gośćmi spotkania byli: ks. Mirosław Tykfer, Krzysztof Łoskot, 

Ewa Kiedio, ks. Krzysztof Grzywocz, prowadzenie: Zbigniew Nosowski) (spotkanie według 

pomysłu Redakcji „WIĘZI“); 
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 „KIK-owskie kolędowanie” (gośćmi spotkania byli Jacek Prokopowicz (fortepian) i Adam 

Prokopowicz (kontrabas), prowadzenie śpiewu Anna Siciarek); 

 „Wojna oczami kobiety” (spotkanie z Oksaną Czorną, weteranką walk w Donbasie). 

 

Poza spotkaniami ogólnoklubowymi w roku sprawozdawczym odbyło się kilkanaście otwartych 

zebrań sekcji klubowych, warsztatów, szkoleń, wycieczek w ramach Akademii Trzeciego Wieku 

KIK (obecnie Akademia KIK) oraz spotkania w ramach spotkań Warszawskiego Klubu 

„Tygodnika Powszechnego”. Warsztaty fotograficzne prowadził Tomasz Kaczor, warsztaty 

komputerowe prowadził Marek Rey a warsztaty ikonopisania prowadziła Elżbieta Cyganek. 

Wielu członków Klubu uczestniczyło jako goście w audycjach radiowych i programach 

telewizyjnych oraz w różnego rodzaju spotkaniach jako prelegenci. 

 

 

V. PROJEKTY REALIZOWANE W KLUBIE 
 

W 2016 i 2017 roku Klub realizował szereg projektów, realizowanychprzy wsparciu funduszy 

zewnętrznych (publicznych i prywatnych), pozyskiwanych poprzez udział Klubu w konkursach 

grantowych (organizowanych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, 

europejskim). W większości projekty realizowane w roku sprawozdawczym stanowiły 

kontynuację lub rozwinięcie prowadzonych wcześniej działań. Część z nich prowadzona była 

w ramach sekcji, część realizowano poza sekcjami, a jeden projekt spajał akcję wakacyjną trzech 

sekcji: Sekcji Rodzin, Sekcji Wigierskiej i Klubu Żeglarskiego Santa Marii. Nowością było 

uruchomienie prac nad Archiwum Klubowym oraz realizacja oprawy kulturalnej X Zjazdu 

Gnieźnieńskiego.  
  

Poniżej krótki opis projektów realizowanych w 2016 i rozpoczętych w 2017 roku (finansowanych 

ze źródeł zewnętrznych): 
  

1. „Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016”. Dotacja z Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych m.st. Warszawy. Projekt trwał do czerwca 2016 r. W jego ramach prowadzone 

były zajęcia warsztatowe (fotograficzne oraz komputerowe) dla seniorów oraz 

cotygodniowe wykłady otwarte o różnej tematyce (np. kultura i historia Żydów, ekumenizm, 

prawosławie, wyznania reformowane, teatr antyczny, humanizm, problem migracji, szeroko 

definiowana ekologia, architektura i sztuka sakralna).  
 

Obecnie działania Akademii są kontynuowane poprzez zajęcia komputerowe, fotograficzne 

(wrzesień-grudzień) oraz warsztaty pisania ikon. Finansowane są z wpłat na cele statutowe. 
 

2. „Mam Pomysł 2016-17”. Dotacja z Biura Edukacji m.st. Warszawy. Jest to system mini-

grantów przyznawanych w ramach konkursu organizowanego przez KIK dla młodzieży 

licealnej i gimnazjalnej na realizację działań według ich planu i pomysłu. W roku 2016 

i na początku 2017 roku młodzi zrealizowali 6 własnych pomysłów-projektów: „2016 kroków 

do Wolności”, „List do Św. Mikołaja”, „Polskie tradycje – Hej kolęda!”, „Śladami historii”, 

„Drużynowe zawody matematyczne”, „Z kulturą na TAK!”. Ponadto realizowanych jest 

kolejnych 6: „Okno na świat”, „Spotkanie z bohaterem – kpt. Stanisławem Jankowskim 

„Agaton”, „Olszynka Grochowska”, „Warsztaty teatralne”, „Zamoyski Festiwal Teatralny 

2017”, „Dzień Mediacji Rówieśniczej”. Obecna, czwarta edycja konkursu, będzie trwała 

do sierpnia 2017 roku. 
 

http://m.st/
http://m.st/
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3. „Rozwój Archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej”. W trakcie trwania projektu w 2016 r. 

został uporządkowany oraz zewidencjonowany zasób archiwalny o wielkości 12 metrów 

bieżących. Swoim zakresem czasowym zasób ten obejmuje całą historię KIK – od jego 

założenia w 1956 roku, aż do współczesnych czasów. Znajduje się w nim nie tylko 

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

materiały dotyczące funkcjonowania Klubu i jego Sekcji (m.in. programy, Informatory, 

korespondencja). Inwentarz zasobu archiwalnego jest do wglądu w siedzibie Klubu. Celem 

projektu było również odpowiednie zabezpieczenie zasobu poprzez umieszczenie go 

w nowych, bezkwasowych teczkach, mających ochronić papier przed zniszczeniem. 

Finansowanie: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 
 

4. „Muzyka nowych początków zabrzmi w Gnieźnie" – projekt polegający na 

zorganizowaniu wydarzeń stanowiących oprawę kulturalno-artystyczną X Zjazdu 

Gnieźnieńskiego w Gnieźnie w dniach 11-13 marca 2016 r. w tym: występ scholi podczas 

ekumenicznego nabożeństwa dziękczynno-pokutnego za 1050 lat wiary chrześcijańskiej 

w Polsce: „Rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa”; koncert Ensemble Peregrina oraz 

Adama Struga z Monodią – dwóch słynnych zespołów przetwarzających innowacyjnie oraz 

współcześnie starodawną muzykę polską, którzy mają w swoim dorobku utwory z czasów 

kształtowania się państwowości polskiej; występ Chóru Prymasowskiego istniejącego od 

1914 r. kończącego Zjazd Gnieźnieński. Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury.  
 

5. „Kikowskie lato 2016 - organizacja obozów dla dzieci i młodzieży", finansowanie: Urząd 

Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji, darowizny na cele statutowe od członków i przyjaciół 

KIK. Projekt polegał na organizacji aktywnego wypoczynku wyjazdowego dla dzieci 

i młodzieży zrzeszonych w grupach prowadzonych przez Sekcję Rodzin w terminie: 25.06-

31.08.2016. 
 

6. „Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa 

mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r. ", finansowanie: Mazowiecki Kurator 

Oświaty, darowizny na cele statutowe od członków i przyjaciół KIK. Projekt polegał 

na organizacji aktywnego wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży zrzeszonych 

w grupach prowadzonych przez Sekcję Rodzin, Sekcję Wigierską i KŻ Santa Maria 

w terminie: 08.06-28.08.2016. 
 

7. „Profesjonaliści" - program wsparcia i integracji dla środowiska polonijnych lektorów 

języka polskiego na Białorusi.” Działania, których celem było podniesienie kompetencji 

zawodowych nauczycieli, wymiana doświadczeń i integracja z polskim środowiskiem 

zawodowym miały formę warsztatów, prezentacji, interakcji społecznych. Towarzyszyły im 

spotkania z przedstawicielami instytucji promujących kulturę i Klubowej społeczności. 

Uczestnicy zostali wyposażeni w nowoczesne materiały do nauki języka polskiego, w tym 

w materiały wspierające naukę poprawnej wymowy, które wykorzystają w pracy na Białorusi. 

Finansowanie: Senat RP. 
 

8. „Poprawnie po polsku! – kurs dla Polonii białoruskiej z uwzględnieniem treningu 

fonetycznego". Kurs języka polskiego dla grupy Polaków z Białorusi. Uczestnicy otrzymali 

komplet materiałów do nauki języka polskiego. Projekt finansowany przez Fundację 

Wolność i Demokracja ze środków Senatu RP. Projekt był realizowany przez Sekcję 

Wschodnioeuropejską. 
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9. „Mini projekty - małe działania, duże zmiany 2.0". Projekt finansowany ze środków 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Przemiany w Regionie” RITA 

- dotacja Fundacji Edukacja dla Demokracji. Projekt to kontynuacja zeszłorocznych szkoleń 

dla przyszłych edukatorów i wychowawców dzieci i młodzieży. Jego celem było wsparcie 

rozwiązywania problemów społecznych i socjalnych (szczególnie w skupiskach uchodźców 

wewnętrznych na Ukrainie), a także wzmocnienie potencjału naszego partnera – organizacji 

pozarządowej Eleos Ukraine oraz sieci osób i organizacji z nim współpracujących. Kadrę 

szkolenia stanowili doświadczeni trenerzy z Polski i Ukrainy.  
 

10. „Wydawanie Kontaktu w wersji papierowej i elektronicznej”. Dotacja z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dotyczy działalności wydawniczej magazynu 

„Kontakt” zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Od początku roku 2016 do teraz 

dzięki dotacji udało się wydać trzy kolejne numery pisma. Projekt realizowany przez sekcję 

Kontakt. 
 

11. „Post-turysta.pl-2016”. Finansowanie: dotacja Fundacji Edukacja dla Demokracji, Program 

Edukacji Globalnej, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r. oraz środki własne KIK. Przeprowadzono 20 

ośmiogodzinnych szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, 

społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się 

na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach 

globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w Alfredówce, Bielsku-Białej, Cieszynie, 

Katowicach, Kielcach, Kłobucku, Lublinie, Mielcu, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, 

Poznaniu, Pruszkowie, Pszczynie, Suwałkach, Wałbrzychu i Zgierzu. W szkoleniach wzięły 

udział 456 osób. Projekt szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z polskimi 

badaczami turystyki z UW, SGH, UJ, UAM, UG oraz AWF, a warsztaty prowadzone były przez 

doświadczonych trenerów. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach podróży 

- post-turysta.pl - zawierający 52 eseje. 
 

12. Cykle koncertów Chóru Kameralnego Ars Cantata: 

- „Cykl koncertów przybliżających ważne postacie i wydarzenia z dziejów Polski 

upamiętniane w 2016 r.” Dotacja MON; 

- „30 lat śpiewania w chórze - jubileusz Chóru Kameralnego Ars Cantata”. Dotacja M. St. W-

wa – Dzielnica Śródmieście; 

- „Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej”. Dotacja M. St. W-wa - Dzielnica Ursynów. 
  

Koordynatorami projektów byli: Karolina Bielecka–Komosa, Witek Kunicki–Goldfinger, Kasia 

Materkowska, Zosia Mironiuk, Zosia Rey, Krzysztof Sawicki, Magda Trojanowska, Marysia 

Złonkiewicz. W działania projektowe w istotny sposób angażowali się także Jerzy Biderman 

i Janek Murawski. Wsparcie realizacji projektów zapewniał Michał Buczek. 

Koordynatorem finansowym wszystkich projektów była Magda Marzec – główna Księgowa 

Klubu, a opiekę merytoryczną nad realizacją projektów sprawował Krzysztof Sawicki. 

 

VI. UDZIAŁ KLUBU W ŻYCIU KOŚCIOŁA 
 

 Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego, 

przygotowującego program obchodów Dnia Papieskiego i koordynującego realizację tego 

programu w całej Polsce. Przedstawicielem KIK-u w OKO był Stanisław Latek. 
 

http://post-turysta.pl/
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 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 styczniu 2017 r. w Laskach odbyły się Rekolekcje Ruchu ZNAK. Uczestnicy rekolekcji 

dyskutowali nad zakończonym Rokiem Miłosierdzia. 
  

 Klub uczestniczył w przygotowaniach do i samych Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły 

się w Polsce w lipcu 2016 roku. Przygotowania koordynowali: Jacek Przeciszewski, Janek 

Murawski i ks. Tomasz Łukasiuk. 
 

 Przedstawiciele Klubu uczestniczyli w corocznej konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego 

w procesie integracji europejskiej”. Tytuł konferencji, która odbyła się w dniach 21-22 września 

2016 r. w Krakowie, brzmiał „Solidarność Europejska”. 
 

 Prezes Klubu, Joanna Święcicka, w wielu sprawach kontaktowała się i utrzymywała 

bezpośrednie kontakty z księdzem kardynałem Kazimierzem Nyczem – arcybiskupem 

metropolitą warszawskim. 
 

 Klub uczestniczy w przygotowaniach do XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. 

 

 

VII. UDZIAŁ W PRACACH POROZUMIENIA KLUBÓW 
 

 Klub uczestniczył w pracach Kierownictwa Porozumienia Klubów. Stanisław Latek jest 

sekretarzem Rady Porozumienia. 
 

 Przedstawiciele Klubu w osobach Pawła Broszkowskiego, Stanisława Latka i Krzysztofa 

Ziołkowskiego uczestniczyli w kilku spotkaniach przedstawicieli KIK-ów. 

 

 Klub wziął udział w XXXVI pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę. 
 

 Klub koordynował również obchody Dnia Papieskiego, 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 
 

 Libella Sp. z o.o. / PZKS / podział Spółki 

15 listopada 2012 roku ówcześni wspólnicy Spółki Libella Sp. z o.o.: Klub Inteligencji Katolickiej 

w Warszawie, Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS), Towarzystwo WIĘŹ, Klub Inteligencji 

Katolickiej w Poznaniu oraz Klub Inteligencji Katolickiej im. Prof. Czesława Strzeszewskiego 

w Lublinie podpisali Umowę Podziału Spółki Libella na zasadzie podziału Spółki na dwie 

odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa: Pion Produkcyjny i Pion Nieruchomościowy. 

W wyniku zawartej Umowy Podziału PZKS stał się większościowym udziałowcem Spółki Libella 

Sp. z o.o., w której pozostał Pion Produkcyjny, pozostali Wspólnicy: KIK Warszawa, Poznań 

i Lublin oraz Towarzystwo WIĘŹ (Wspólnicy Ustępujący) stali się jedynymi udziałowcami nowo 

zawiązanej spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o., do której został przeniesiony Pion 

Nieruchomościowy. 
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Jako że podział Spółki Libella był podziałem nieproporcjonalnym, zgodnie z zapisami Umowy 

Podziału PZKS zobowiązał się zapłacić Wspólnikom Ustępującym w gotówce łącznie kwotę 

3,5 mln zł (Cena), rozłożoną na kwartalne raty na okres 25 lat. 

W związku z faktem, że PZKS nie wywiązał się z postanowień Umowy Podziału i do dnia 1 lipca 

2013 r. nie zapłacił w terminie pierwszej raty, cała Cena stała się natychmiast wymagalna. 

Od tego czasu Wspólnicy Ustępujący domagali się zapłaty całej Ceny. 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 „success fee”.  

Zgodnie z zapisami Umowy Podziału Wspólnicy Ustępujący zwrócili się w 2015 roku do Prymasa 

Polski z wnioskiem o powołanie Sądu Arbitrażowego dla rozstrzygnięcia zaistniałego sporu 

z PZKS-em. Prymas Polski wydał dekret powołujący Sąd Arbitrażowy. Wspólnicy Ustępujący 

złożyli właściwy pozew do Sądu Arbitrażowego.  

Dnia 8 grudnia 2015 r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Sądem Arbitrażowym. Sąd wezwał 

strony do polubownego rozwiązania sporu. Sprawa przed Sądem Arbitrażowym o sygnaturze 

Ad hoc AR/2015 toczyła się przez kilka rozprawa, za każdym razem Sędzia Przewodniczący 

mec. Andrzej Rościszewski dążył do polubownego zakończenia sporu.  

Wspólnicy Ustępujący nie widząc możliwości innego zakończenia trwającego już od kilku lat 

sporu z PZKS-em zgodzili się na zawarcie Ugody Sądowej. Jej warunki negocjowane były przez 

kilka miesięcy. Ugoda Sądowa między Stronami zawarta została przed Sądem Arbitrażowym 

w dniu 15 marca 2017 r. Zgodnie warunkami Ugody Wspólnicy Ustępujący przejęli własność 

dwóch lokali (w Warszawie i w Lublinie) należących do PZKS-u oraz otrzymają od PZKS-u 

w gotówce kwotę około 1,1 mln zł (płatność rozłożona na 10 rocznych rat) oraz zwrot kosztów 

sądowych. Zabezpieczeniem dla Ugody w przypadku niewywiązywania się przez PZKS 

z warunków jej warunków są udziały PZKS w Libelli Sp. z o.o. oraz lokale mieszkalne i użytkowe 

w kamienicy w Katowicach należącej do PZKS-u.  
 

 Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o. 

Niezależnie od toczącego się w minionym roku postępowania Sądowego Wspólnicy Ustępujący 

współpracowali przy rozwijaniu spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.  

W spółce Klub posiada 40,85% udziałów, Towarzystwo WIĘŹ 39,41%, a KIK Poznań i KIK Lublin 

po 9,87% każdy.  

Jednym z istotniejszych wydarzeń w 2016 r. była sprzedaż przez Spółkę nieruchomości 

w Sierakowie k/Poznania. Nieruchomość ta przejęta w ramach podziału spółki Libella i od wielu 

lat nieużytkowana, a przez to niszczejąca została sprzedana nabywcy oferującemu najwyższą 

cenę zakupu.  

Sprzedaż nieruchomości w Sierakowie, z uwagi na dużą wartość księgową, wpłynęła ujemnie 

na wynik finansowy Spółki, pozwoliła jednak oszczędzić bieżące środki finansowe przeznaczane 

na jej utrzymanie.  

W roku 2016 Spółka zanotowała dodatni wynik finansowy.  

W marcu 2017 roku decyzją Wspólników Spółka ufundowała do kościoła św. Marcina projektor 

multimedialny wraz niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. 

Decyzją Wspólników na terenie nieruchomości zarządzanej przez Spółkę i przy współpracy 

ze Wspólnotą Sant’Egidio ustawiona została przyczepa campingowa, w której mogli zamieszkać 

Dorota i Edek, para borykająca się z problemem bezdomności.  
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IX. PRACA W SEKCJACH KLUBU 
 

W roku sprawozdawczym w Klubie prowadziło swoją działalność 17 sekcji: Chór Kameralny 

„Ars Cantata“, Drum Bun, Klub Żeglarski „Santa Maria“, Sekcja Emaus (Spotkania w Nazarecie), 

Sekcja Esperanto, Sekcja Ewangelijna, Sekcja „Kontakt“, Sekcja Kulturalno-Turystyczna, 

Sekcja Małżeńska, Sekcja Nauczycielska, Sekcja Polsko-Niemiecka, Sekcja Pomocy, 

Sekcja Rodzin, Sekcja Wigierska, Sekcja Wschodnioeuropejska, Sekcja Współpracy z Katolikami 

na Wschodzie, Starszy Ekumenista.  

Sprawozdania wszystkich sekcji zebrane są w Załączniku nr 2 do niniejszego Sprawozdania.  

 

 

X. INNE DZIAŁANIA W KLUBIE 
 

 Fundusz Stypendialny KIK – w roku sprawozdawczym trwały prace nad reformą przyznawania 

stypendiów ze środków zgromadzonych w Funduszu. Obecnie trwają prace we współpracy 

z Zarządem KIK nad nową koncepcją nowej formuły konkursów. Wielopokoleniowy 

Charytatywny Bal KIK, który odbył się w listopadzie 2016 r. Przyniósł Funduszowi znaczne nowe 

środki finansowe do rozdysponowania. Koordynatorem Funduszu Stypendialnego KIK 

jest Jan Murawski. 
 

 Fundacja „Dokładam się” – prace nad powstaniem Fundacji prowadzili z własnej inicjatywy 

członkowie Klubu od początku 2016 roku. Fundacja powstała 20 marca 2017 r. z inicjatywy 

członków KIK i przy zaangażowaniu Zarządu KIK. Obecnie Fundacja oczekuje na wpis do KRS. 

 

Podstawowe Cele Fundacji i projektu „zaokrąglania” to: budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez promowanie i umożliwianie codziennej aktywności charytatywnej; 

promowanie i wzmacnianie społecznej odpowiedzialności biznesu i społecznego zaangażowania 

przedsiębiorstw; zwiększenie potencjału zbiórek charytatywnych (na poziomie krajowym 

i lokalnym) w wymiarze finansowym i informacyjnym poprzez stworzenie systemu wpłat mikro-

datków, polegającego na zaokrąglaniu rachunków przy kasach. 
 

Pomysł dotyczący podstawowego mechanizmu zbiórek darowizn w postaci zaokrąglania 

rachunków przy kasach przedstawił w 2013 roku Paweł Cywiński, który wraz z Jarosławem 

Ziółkowskim podjął pierwsze działania w kierunku urzeczywistnienia tego pomysłu. 
 

W działania Fundacji zaangażowanych pro publico bono jest na co dzień 10 osób.  

W skład Rady Fundacji wchodzą: Kamila Dembińska – przewodnicząca, Jacek Michałowski – 

wiceprzewodniczący, Jacek Cichocki, Paweł Czeczott i Krzysztof Sawicki. W Zarządzie Fundacji 

jest Tomasz Kiersnowski. Z Fundacją stale współpracują: Jan Barański, Julia Brykczyńska, Maria 

i Karol Belina Brzozowscy (jako Skyboat), Bartosz Balik (jako Bharp IT), Aleksandra Leo i Marcin 

Waląg.  
 

Fundację pro bono wspierają również: Skyboat, Bharp IT, Kancelaria Prawna DZP oraz kilka osób 

prywatnych, które zadeklarowały wsparcie merytoryczne i finansowe. 

W ramach przygotowań do realizacji celów statutowych Fundacja współpracuje również z innymi 

instytucjami takimi jak: Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Warszawa, 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu a także prowadzone są 

rozmowy o współpracy z ponad 20 podmiotami gospodarczymi. 
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 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. 
 

 Warszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” – siedziba KIK służy za podstawowe miejsce 

spotkań warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Przynajmniej raz w miesiącu 

w siedzibie Klubu odbywają się spotkania dyskusyjne organizowane przez Klub „TP”.  

 

 Działalność gospodarcza – w minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności 

gospodarczej, przede wszystkim w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub na stałe 

współpracuje z jedną firmą, która prowadzi w siedzibie KIK szkolenia managerskie. Cały dochód 

z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową KIK. 

 

XI. KONTAKTY ZAGRANICZNE i inne ORGANIZACJE 
 

Działalność zagraniczna i z innymi organizacjami 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 i polskich organizacji: 
 

 Pax Romana: 

SIESC (Sekretariat Nauczycieli Chrześcijańskich Pax Romana) – z którym współpracuje 

Sekcja Nauczycielska Klubu. 

SIIAEC (sekretariat inżynierów, ekonomistów i agronomów Pax Romana). We wrześniu 2016 roku 

Paweł Broszkowski, wiceprezes Klubu, uczestniczył w dorocznej konferencji SIIAEC, która odbyła 

się w Wiedniu. W październiku 2016 roku również Paweł Broszkowski uczestniczył 

w ogólnoświatowym kongresie Pax Romana w Barcelonie.  
 

 JECI-MIEC European Coordination 

Europejska koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC – międzynarodowego ruchu studentów 

katolickich. Przedstawicielem Klubu w Zarządzie JECI-MIECu jest od września 2016 roku Jan 

Szypulski. W ramach swojej działalności Janek uczestniczył w kilku spotkaniach 

międzynarodowych. Szczegółowe sprawozdanie z działalności w tym obszarze znajduje się 

w Załączniku nr 2 do sprawozdania w części dot. Sekcji Drum Bun, która jest oficjalnym 

przedstawicielstwem Klubu w strukturach JECI-MIECu.  
 

 Pax Christi 

W minionym roku Stanisław Latek utrzymywał stałe kontakty z przedstawicielami Pax Christi. 
 

 Gilda im. Alfreda Delpa z Bochum 

Z okazji 60-lecia Klubu do Warszawy dwukrotnie przyjechała delegacja z Gildy. Podczas 

Wielopokoleniowego Balu KIK została uroczyście podpisana umowa o współpracy między 

Klubem i Gildą im. Alfreda Delpa z Bochum. 
 

 Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

Przedstawiciele KIK Warszawa od powstania Fundacji, obok KIK-u Wrocławskiego, wchodzą 

w skład gremiów Fundacji. Obecnie przedstawicielem KIK Warszawa w Radzie Fundacji jest 

Maryna Czaplińska, członek Zarządu Klubu, którą członkowie Rady wybrali 

na wiceprzewodniczącą tego gremium. Rada jest najwyższą władzą w Fundacji.  
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XII. PODZIĘKOWANIA ZARZĄDU KLUBU  
 

Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim, których praca, zaangażowanie, czas, inicjatywa i ofiarność 

przyczyniły się do dobrego funkcjonowania naszego Klubu. Przede wszystkim dziękujemy 

wszystkim osobom zaangażowanym całym sobą w pracę i działalność Sekcji i Zespołów 

klubowych za realizację tak bogatego programu Klubu w mijającym roku. 
 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich młodych wychowawców i wolontariuszy, 

którzy poświęcając bezinteresownie swój wolny czas, dobrą energię i wielkie serce, przyczyniają 

się w sposób nie do przecenienia do budowy naszej Klubowej wspólnoty. 

 

Dziękujemy za modlitewną obecność wszystkim siostrom i księżom współpracującym 

ze wspólnotą Klubu. Przede wszystkim naszemu duszpasterzowi ks. Andrzejowi Gałce 

i biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu. Dziękujemy za spotkania, rozmowy, Msze święte 

i wspólną modlitwę w kościele św. Marcina, w Laskach, podczas indywidualnych spotkań, 

rekolekcji, obozów i innych wyjazdów. 
 

Szczególne podziękowania kierujemy do Rafała Świeżaka, który w minionym roku 

sprawozdawczym był do listopada 2016 roku Przewodniczącym Sekcji Rodzin. Dziękujemy tak 

jemu, jak również wszystkim członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Rodziców Sekcji 

Rodzin których kadencja zakończyła się na ostatnim Walnym Zebraniu Sekcji Rodzin. 

Dziękujemy za czas, serce i rozum, którym poprzez pracę w Sekcji służyli całej wspólnocie Klubu. 
 

Zarząd Klubu bardzo serdecznie dziękuje Jankowi Murawskiemu za koordynowanie w minionym 

roku działań związanych z obchodami 60-lecia KIK-u. Dziękujemy również wszystkim członkom, 

pracownikom i wolontariuszom Klubu zaangażowanym w przygotowanie różnych części tych 

obchodów. Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu świętowanie 60-lecia było wielką 

przyjemnością. 
 

W sposób bardzo szczególny Zarząd Klubu dziękuje Piotrowi M.A. Cywińskiemu, byłemu 

prezesowi Klubu oraz Krzysztofowi Sawickiemu, skarbnikowi i Zofi (Dietl) Sawickiej jak 

i wszystkim członkom Zarządu Klubu kadencji 2004/2006 oraz 2006/2008, których śmiała wizja, 

a następnie niestrudzona determinacja i żelazna konsekwencja przyczyniły się do pozyskania 

przez KIK dziś już w pełni własnej siedziby przy ul. Freta 20/24A.  
 

Dziękujemy także 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 w mijającym roku wspierali Klub stałymi, systematycznymi 

darowiznami. Wsparcie to jest nieocenioną pomocą w codziennej pracy nad finansami Klubu.  
 

Jak co roku, z czego ogromnie się cieszymy, mamy niezliczone powody, aby dziękować 

pracownikom Klubu za ich oddaną i jakże często ponad wymiarową pracę na rzecz Klubu. 

Dziękujemy: Magdzie Marzec, Ewie Mateckiej, Karolinie Bieleckiej-Komosie, Jerzemu 

Bidermanowi, Michałowi Buczkowi, Marcie Chrząstowskiej, Mari Kazimierczyk, Michałowi 

Kulsowi, Witoldowi i Tomaszowi Kunickim-Goldfingerom, Katarzynie Materkowskiej, Zofii 

Mironiuk, Janowi Murawskiemu, Idzie Nowak, Mari Piotrowskiej i Markowi Reyowi.  

 



 

 

Załącznik nr 1  

do Sprawozdania Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

za okres od 24 kwietnia 2016 roku do 23 kwietnia 2017 roku 

 

Deklaracja Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

I 

 Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest stowarzyszeniem chrześcijan, 

w większości katolików świeckich, którzy pragną budować solidarność 

dla dobra wspólnego. Pojęcie inteligencji rozumiemy jako kategorię etyczną. 

W określeniu tym dostrzegamy wyzwanie, aby otrzymane talenty rozwijać, 

posiadane umiejętności doskonalić, zdobywaną wiedzę poszerzać, 

a wszystkim dzielić się z innymi, służąc w ten sposób dobru wspólnemu. 

Jako inteligencja katolicka staramy się tworzyć środowisko ożywione duchem 

wspólnoty i klimatem dialogu; dążymy do pogłębiania wiary, uczymy się 

odpowiedzialności za Kościół i za kształt chrześcijaństwa w duchu II Soboru 

Watykańskiego.  

 Naszym dążeniem jest taka przemiana otaczającego świata, aby stawał się 

bliższy Jezusowi Chrystusowi i jego Ewangelii. W wielu obszarach 

życia religijnego i społecznego współpracujemy z naszym Metropolitą 

i innymi biskupami. Nie jesteśmy organizacją kościelną i mimo jedności 

z hierarchią jesteśmy od niej niezależni. Jako organizacja pozarządowa 

jesteśmy również niezależni od władzy państwowej i samorządowej. 

 

II 

Do działania inspiruje nas spuścizna pozostawiona przez naszych 

założycieli – m.in. Jerzego Zawieyskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Stanisława 

Stommę, Jerzego Turowicza, ks. Jana Zieję. Czerpali oni z duchowości Lasek, 

tworzonej przez Matkę Elżbietę Różę Czacką i ks. Władysława Korniłowicza 

oraz kontynuowanej przez długoletniego ojca duchowego Lasek i przyjaciela 

KIK-u ks. Tadeusza Fedorowicza. Inspiracją dla twórców KIK była też tradycja 



 

myślenia o wartościach, Kościele i państwie przedwojennych i późniejszych 

ruchów katolickich: Odrodzenie, Juventus Christiana i Sodalicja Mariańska.  

Od 1956 roku współtworzyliśmy tzw. ruch Znak obejmujący pięć KIK-ów: 

warszawski, krakowski, wrocławski, toruński i poznański, „Tygodnik 

Powszechny”, miesięczniki „Znak” i „Więź” oraz do 1976 r. – koło poselskie 

Znak. Nasze środowiska przez dziesięciolecia dążyły do formowania katolików 

świadomych konsekwencji swojej wiary, zaangażowanych w życiu społecznym, 

wspierających ideał demokratycznej Polski oraz budowanie pojednania 

między narodami. Z tego zaangażowania wynikał udział wielu z nas 

w opozycji demokratycznej, „Solidarności” i tworzeniu od roku 1989 wolnej 

i demokratycznej Polski.  

 

III 

Świadomi znaczenia i roli chrześcijaństwa w historii naszego narodu 

uznajemy autorytet Magisterium Kościoła, a podmiotowość świeckich 

traktujemy jako prawo i obowiązek wyrażania swojego zdania w sprawach, 

które dotyczą dobra Kościoła. Staramy się zrozumieć nauczanie Kościoła 

i czujemy się odpowiedzialni za jego oddziaływanie na społeczeństwo. 

Nie zgadzamy się jednak na utożsamianie Kościoła i narodu wyrażające się w 

stereotypie Polaka-katolika. Zgodnie z nauką Kościoła oraz przekonaniem 

naszych założycieli uważamy, że nacjonalizmu nie da się pogodzić 

z chrześcijaństwem. Pragniemy, aby Kościół, wierny swej misji, formował 

sumienia wiernych poprzez pogłębianie moralnej świadomości i uczenie życia 

w społeczeństwie pluralistycznym, w którym część obywateli nie utożsamia się 

z wszystkimi ideałami chrześcijańskimi. Ze zrozumieniem i nadzieją włączamy 

się w nową ewangelizację w oparciu o wizję otwartego i miłosiernego 

Kościoła ukazywaną przez papieża Franciszka. Jesteśmy przekonani, że wiara 

głęboko przemyślana i świadomie przyjęta jest odporna na zagrożenia 

zglobalizowanego świata. 

 Wierni tradycji wolnościowej i patriotycznej chcemy służyć Polsce, 

społeczeństwu, rodzinie, nie obawiając się, że czasem trzeba iść pod prąd. 

Ważnym zadaniem są dla nas działania promujące głęboki patriotyzm 

zakorzeniony w znajomości historii i kultury Polski. Ten patriotyzm jest 

zarówno odpowiedzialnością za błędy jak i dumą z osiągnięć. Uważamy, 



 

że dzięki otwartemu spojrzeniu na błędy można ich uniknąć w przyszłości, 

a znajomość i duma z osiągnięć Polaków buduje tożsamość i chroni przed 

kompleksem niższości. Biorąc udział w życiu publicznym staramy się, 

niezależnie od sympatii politycznych, budować kulturę społeczną opartą 

na Dekalogu i ośmiu Błogosławieństwach.  

 Pragniemy realizować chrześcijański ideał Prawdy: mamy świadomość, 

że chrześcijaństwo jest drogą do niej. Szukanie jej i zadawanie pytań jest 

cechą człowieka myślącego; charakteryzuje nas otwarty stosunek do ludzi 

poszukujących prawdy; staramy się szanować cudze poglądy. 

Sobór Watykański II uznał zasadę „autonomii wspólnoty politycznej 

i religijnej” za najwłaściwszy model funkcjonowania Kościoła w warunkach 

demokratycznego państwa. Jest to również zgodne z zapisami Konstytucji RP 

oraz Konkordatem zawartym między Stolicą Apostolską i rządem RP. Dlatego 

uważamy, że Kościół i państwo są niezależne i autonomiczne oraz są 

zobowiązane do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych 

stosunkach. Tę autonomię traktujemy jako wzajemną niezależność 

i współdziałanie dla dobra wspólnego. 

Uznając dobro wspólne, współpracę i zdolność osiągania kompromisu 

za istotne wartości życia publicznego, włączamy się w budowanie w Polsce, 

Europie i na świecie demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. 

Staramy się współtworzyć ład społeczny umożliwiający rozwój duchowy 

i materialny każdego człowieka. Troszczymy się o rozwój takiej kultury 

religijnej, która otwiera się na poglądy innych, na współpracę ekumeniczną 

z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i dialog z innymi religiami. Uważamy, 

iż patriotyzm buduje się dziś także na przyjaznych relacjach i porozumieniu 

z innymi narodami, a w szczególności z najbliższymi sąsiadami, z którymi 

tak mocno związała nas historia. 

 Nasze ideały realizujemy poprzez formację wszystkich generacji naszej 

wspólnoty Klubowej tak, abyśmy stawali się coraz lepszymi chrześcijanami 

i świadomymi członkami społeczeństwa obywatelskiego. Jako ludzie wierzący 

wiemy bowiem, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i zawsze 

powinniśmy się kierować zasadą czynienia pokoju między ludźmi i narodami. 

 

Warszawa, 19 kwietnia 2016 r. 



 

 

Załącznik nr 2  

do Sprawozdania Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

za okres od 24 kwietnia 2016 roku do 23 kwietnia 2017 roku 
 

SPRAWOZDANIA SEKCJI KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 
 

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

lub osoby koordynujące pracę Sekcji działających w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Warszawie. 

 

 Sekcja Rodzin – s. 2 

 Drum Bun – s. 5 

 Klub Żeglarski „Santa Maria“ – s. 7 

 Starszy Ekumenista – s. 10 

 Sekcja Nauczycielska – str. 10 

 Sekcja Wigierska – s. 11 

 Sekcja Esperanto – s. 11 

 Sekcja Ewangelijna – s. 12 

 Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie – s. 12 

 Sekcja Emaus – spotkania w Nazarecie – s. 13 

 Sekcja Pomocy – s. 14 

 Sekcja Kulturalno-Turystyczna – s. 14 

 Chór Kameralny „Ars Cantata“ – s. 14 

 Sekcja Polsko-Niemiecka – s. 15 

 Magazyn „Kontakt“ – s. 15 

 Sekcja Małżeńska – s. 18 

 Sekcja Wschodnioeuropejska – s. 18 
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1. SEKCJA RODZIN 

 Informacje podstawowe 

Zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu Sekcji Rodzin za lata 2014-2016, na koniec 2016 roku 

Sekcja zrzeszała 1462 osoby z 362 rodzin i około 85 wychowawców pracujących w Grupach oraz 

26 wychowawców opiekujących się Plemionami. W Sekcji działa w sumie 19 grup w tym 

5 młodszych, 6 gimnazjalnych, 8 licealnych. W pierwszym roku działalności Plemion (2015/2016) 

należało do nich 94 dzieci w 8 Plemionach, 26 osób kadry (12 dzieci/3 osoby kadry), 4 osoby 

koordynujące. W roku 2016 r. w Plemionach uczestniczy 105 dzieci w 7 Plemionach, 28 osób 

kadry (15 dzieci/4 osoby kadry), 4 osoby koordynujące. 

Zarząd Sekcji Rodzin do końca listopada 2016 roku składał się z dziewięciu osób: Rafała 

Świeżaka (przewodniczący), Aleksandry Brochockiej (wiceprzewodnicząca), Doroty Cichockiej, 

Katarzyny Zakroczymskiej (skarbnik), Alicji Budzyńskiej (sekretarz – zrezygnowała w trakcie 

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

Alexandrowicza (przewodniczący Rady SR od 2015 roku, po rezygnacji Karoliny Sokołowskiej), 

Marka Cywińskiego. 27 listopada 2016 roku odbyło się Walne Zebranie SR, które wybrało nowy 

Zarząd SR. Zarząd ukonstytuował się w składzie: Aleksandra Brochocka (przewodnicząca), 

Katarzyna Zakroczymska (wiceprzewodnicząca) Jaś Hofmokl (sekretarz), Maciek Siciarek 

(przewodniczący Rady SR), Jerzy Sternicki (skarbnik), Marcin Bielecki, Jan Gaworski, Jacek 

Przeciszewski (wiceprzewodniczący), Agata Kalwarczyk (przedstawicielka wychowawców). 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Krystynę Sieroszewską, Annę Sikorską, Zulę Wielowieyską.  
 

 Msza święta KIK przygotowywana przez SR 

W 2016 roku kontynuowana była tradycja Mszy świętych klubowych o godz. 11.00 w trzecią 

niedzielę miesiąca. Dzięki temu Msza stała się ważnym elementem jednoczącym całą wspólnotę 

KIK oraz pozwala Grupom Sekcji Rodzin oraz Plemionom na włączenie Mszy do programu 

spotkań grupowych (Kadry starają się, o ile to możliwe, rozpoczynać spotkania właśnie wspólną 

Mszą świętą). Przed Mszą odbywają się zajęcia plastyczne „Kredkami do nieba”. Nasi najmłodsi 

tworzą pod okiem Doroty Cichockiej i Ani Moszyńskiej ilustracje do ewangelii, a po Eucharystii 

można zobaczyć ich prace w wirydarzu klasztoru. Od ubiegłego roku Mszom klubowym 

towarzyszy też śpiew powołanej przez SR Scholi, którą prowadzi Ania Siciarek. 
 

 Światowe Dni Młodzieży 

W Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r. wzięło udział 40 „KIK-owców” 

w wieku od 14 do 26 lat. Organizacji tego przedsięwzięcia podjęli się ksiądz Tomasz Łukasiuk, 

Jacek Przeciszewski i Janek Murawski. Oni też sprawowali opiekę nad młodzieżą w czasie 

przygotowań i w Krakowie.  

Organizacyjne i duchowe przygotowania do przyjęcia gości i spotkania z Ojcem Świętym 

rozpoczęły się prawie rok przed ŚDM. W comiesięcznych spotkaniach brało udział 

ok. 30 wolontariuszy.  

Dzięki zaangażowaniu ich i klubowych rodziców mogliśmy przyjąć grupę pielgrzymów z parafii 

Naszej Pani Łaskawej z rezerwatu Indian w Enoch w Kanadzie. Mimo pewnych trudności udało 

się nam przez kilka dni zająć gośćmi pokazując naszą wspólnotę, Warszawę i Polskę. 

Odwiedziliśmy m.in. Zakład dla Ociemniałych w Laskach, muzea, Zamek Królewski, 

zorganizowaliśmy grę terenową. Na prośbę gości znaleźliśmy miejsce, gdzie mogliśmy pomóc 

potrzebującym i wraz z gośćmi wykonaliśmy drobne prace porządkowe w hospicjum „Caritasu” 

przy Krakowskim Przedmieściu. 
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 Dni skupienia w Laskach 

W okresie Adwentu i Wielkiego Postu odbyły się dni skupienia dla rodziców w Laskach 

prowadzone przez naszego duszpasterza ks. Andrzeja Gałkę. W każdym z nich uczestniczyło 

od 60 do nawet 90 osób. Zgodnie ze zwyczajem Sekcji, w czasie skupienia Wielkopostnego 

rodzice przyjmują Krzyże SR. Krzyż Sekcji Rodzin jest znakiem wejścia w środowisko, które 

postawiło sobie za cel wzajemną pomoc w realizowaniu zasad Ewangelii w życiu rodzinnym 

i społecznym. Nie jest odznaczeniem za dotychczasowe dokonania, lecz znakiem osobistej 

decyzji o przyjęciu tych zasad i pragnieniu wprowadzania ich w swoje życie przy współpracy 

z Bożą łaską. Sekcja Rodzin bardzo zachęca by w dniach skupienia brali udział również 

wychowawcy, a biorąc pod uwagę jak licznym w skali Klubu środowiskiem jest Sekcja Rodzin 

wydarzenia te mają ważny wymiar w życiu duchowym Klubu – oprócz rekolekcji 

„świętomarcińskich” stanowią drugą okazję do wspólnej formacji i refleksji w okresie Adwentu 

i Wielkiego Postu.  
 

 Forum Rodziców SR 

8 października 2016 r. w godzinach 10.00 – 15.15 odbyło się Forum Rodziców SR, w którym 

wzięło udział ponad czterdzieścioro rodziców oraz przedstawiciele kadr. Forum było okazją do:  

▪ Przedyskutowania ważnych dla Sekcji Rodzin kwestii.  

▪ Głębszego zrozumienia Sekcji Rodzin oraz trudności i wyzwań, z jakimi się mierzy 

oraz aktywniejszego włączenia się rodziców w konieczne działania, aby im sprostać. 

▪ Podzielenia się doświadczeniami z grup oraz integracji w gronie rodziców. 

Pracowaliśmy w trzech grupach tematycznych: 

1. Program pracy grup. 

2. Formacja religijna (duchowa i intelektualna). 

3. Organizacja i bezpieczeństwo obozów. 
 

 Spotkania formacyjne dla rodziców 

Wiosną 2016 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań dla rodziców pod tytułem „Żyć i przetrwać 

z nastolatkiem”. Spotkania te zaplanowane są raz w miesiącu. Dotychczas odbyły się cztery 

spotkania, a planowane są kolejne. W każdym ze spotkań wzięło udział około 50 – 60 osób. 

Poza rodzicami, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, zaproszeni do udziału 

zostali również wychowawcy grup gimnazjalnych i licealnych. 

Pierwsze inauguracyjne spotkanie zatytułowane: „Nastolatek między nami: rodziną, szkołą 

i rówieśnikami” poprowadził Pan Paweł Głowacki, dyrektor Gimnazjum Przymierza Rodzin 

im. Jana Pawła II, pedagog, wcześniej wychowawca trudnej młodzieży. 

Drugie spotkanie na temat: „Wpływ atmosfery rodzinnej na zachowania dziecka i trudności 

wychowawcze w okresie dojrzewania” poprowadziła Pani Maria Berlińska, z wykształcenia 

teolog, matka pięciorga dzieci, która od wielu lat prowadzi rodzinny dom dziecka oraz warsztaty 

umiejętności wychowawczych dla rodziców. Spotkanie to zaowocowało utworzeniem grupy 

rodziców, która zdecydowała się na udział w cyklu 10 warsztatów prowadzonych przez Panią 

Marię Berlińską. 

Trzecie spotkanie zatytułowane: „Ile dogmatu – ile otwartości? Rodzice wobec dezorientacji 

seksualnej współczesnego świata” poprowadził Szymon Grzelak, dr psychologii, założyciel 

i prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, badacz i praktyk specjalizujący się 

w tematyce wychowania, profilaktyki problemów młodzieży, edukacji w sferze miłości 

i seksualności. Twórca modelu profilaktyki zintegrowanej. 
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Sekcja Rodzin korzystając ze wsparcia Rady Sekcji Rodzin chce rozwijać wśród rodziców 

działalność formacyjną – proponując nowe zagadnienia ale też wracając cyklicznie 

do najważniejszych spotkań i prelekcji  
 

 Działania grup na rzecz potrzebujących przygotowane/zainspirowane przez Grupę 

Skutecznej Pomocy 

Ideą Grupy Skutecznej Pomocy było przede wszystkim wprowadzenie grup do działalności 

na rzecz osób potrzebujących. GSP skupiała się na znajdowaniu działań, które z jednej strony są 

dostosowane do wieku i możliwości danej grupy, a z drugiej pozwalają całej grupie uczestniczyć 

w działaniach pomocowych. W 2016 roku miały miejsce następujące działania: 

Skjoldungowie – przygotowali przedstawienie, dla dzieci z „Domu Otwartych Serc” w Otwocku 

oraz przedstawienie i wspólną zabawę dla Domu Samotnej Matki „Etezja” z ul. Chlubnej. 

Maorysi – byli na przedstawieniu w teatrze „Baj” z kilkorgiem dzieci, które mają niewidomych 

rodziców i z dziećmi z Domu Samotnej Matki „Etezja”. Po przedstawieniu grupa zorganizowała 

wspólną zabawę w parku. 

Mohikanie – byli z wizytą w Domu Samotnej Matki na ulicy Skierdowskiej, gdzie zorganizowali 

zabawę dla dzieci. 

Kairosi – mieli spotkanie połączone z pracą na budowie domu dorosłych osób 

niepełnosprawnych fundacji „Malwa”. 
 

 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 i Dzieci. Jest wspólna Msza Święta, której przewodniczy Kapelan KIKu, jest wspólne 

zdjęcie „z lotu ptaka”, jest wspólna zabawa i wspólne „bycie razem”, które zastąpiło pierwotną 

formułę jarmarku handlowego. 
 

 Obozy grup SR 

W 2016 roku odbyło się 16 obozów letnich i 15 obozów zimowych. Obozy zimowe odbywały się 

w górach i miały charakter narciarski, obozy letnie dla grup młodszych były organizowane 

w formie stacjonarnej pod namiotami, dla gimnazjalistów i licealistów – w formie spływów 

kajakowych, obozów rowerowych i wędrownych w Polsce i zagranicą.  

Powtarzającą się trudnością w organizacji obozów zimowych są rozbieżne terminy ferii 

wychowawców (w większości studentów) i uczestników obozów, dlatego większość tych obozów 

(w roku szkolnym 2015/2016) odbywała się na przełomie grudnia i stycznia. Z kolei w roku 

szkolnym 2016/2017 żaden obóz zimowy nie odbył się na przełomie grudnia i stycznia. 

Duża liczba obozów była wizytowana przez członków zarządu, koordynatorów lub rodziców 

doświadczonych w pracy Sekcji. Staraliśmy się również, aby obozy były odwiedzane przez księży. 
 

 Kursy dla pomocników i wychowawców w Wąpiersku 

Kurs dla pomocników w roku 2016 został zorganizowany wyjątkowo w sierpniu ze względu 

na Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Polsce w lipcu. 
 

 Nowe grupy 

Na wiosnę roku 2016 otwarto dwie nowe grupy dla 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 
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z 3 osób pełnoletnich, posiadających (lub mogących posiadać) uprawnienia wychowawcy 

wypoczynku (2 osoby) i kierownika wypoczynku (1 osoba). Z takim zespołem podejmujemy 

pracę nad programem. Zazwyczaj przygotowanie nowej kadry trwa 3-4 miesiące. Aktualnie 

trwają prace z trzema zespołami kadrowymi przygotowujące do otwarcia kolejnych grup 

na wiosnę 2017 roku. 
 

 Prace nad bezpieczeństwem 

Od początku kadencji 2015-2016 Zarząd Sekcji Rodzin widział potrzebę pracy nad 

podniesieniem bezpieczeństwa na obozach. Po wakacjach 2015 roku, podczas których wydarzył 

się tragiczny wypadek, prace te zostały zintensyfikowane. Prowadzone były przez cały 2015 

i 2016 rok i są kontynuowane w roku 2017. 

W listopadzie 2015 r. Zarząd SR zaapelował do rodziców o pomoc w pracach nad 

uaktualnieniem i uzupełnieniem dokumentów dotyczących bezpieczeństwa podczas wycieczek 

i obozów Sekcji Rodzin. Zależało nam na wypracowaniu nowych zasad, w tym bezwzględnie 

obowiązujących standardów, dobrych praktyk i sposobów szkolenia wychowawców w zakresie 

bezpieczeństwa. Punktem wyjścia do opracowania tych zagadnień był obecny Regulamin 

Obozów Sekcji Rodzin KIK, a efektem ma być nowy, znany, akceptowany i przestrzegany 

dokument.  

Powołaliśmy zespoły, które miały pracować w następujących obszarach:  

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  

W wyniku prac zespołów w 2016 roku powstały 4 dokumenty (pkt. 1-4).  
 

 Rada Sekcji Rodzin 

W skład Rady Sekcji Rodzin wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej działającej grupy SR 

oraz dokooptowane osoby, aktywnie zaangażowane w sprawy Sekcji. Przewodniczący RSR 

z urzędu jest członkiem Zarządu. 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 KIK-iem, Zbiórkę Papieską, PIK-KIK-

NIK i klubowe spotkanie opłatkowe oraz uczestniczyli w rozmowach z rodzicami z rodzin 

wchodzących do nowych grup SR. 

 

 

2. DRUM BUN – Sekcja młodzieżowa  

Drum Bun przeprowadził spotkania o charakterze kulturalnym, towarzyskim, społecznym, 

formacyjnym i sportowym.  
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 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 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 – msze odprawiane przez księdza Tomka. 

- Drum Bun patronował przygotowaniom uczestnictwa KIK-u w Światowych Dniach Młodzieży, 

które odbyły się w Polsce w 2016 roku. KIK przystąpił do nich na zasadach parafii, czyli 

podczas Dni w Diecezjach (20-25 lipca 2016) gościł u siebie pielgrzymów z zagranicy.  
 

 Inne spotkania 

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

zazwyczaj kilka pełnych dób. 

- Walbun – organizacja walnych spotkań całej sekcji, na których rozmawialiśmy o planach 

na przyszły czas i potrzebach sekcji. 

- Freesbe – organizacja cyklicznych spotkań w letnie popołudnia, na których integrowaliśmy się 

i graliśmy we freesbe. 

- Fabex – organizacja tygodniowej fabularno-eksperymentalnej gry miejskiej.  

- Planszówki – noce z grami planszowymi dla osób w wieku gimnazjalnym i starszych. 

Planszówki są świetną okazją do integracji członków DB z osobami z gimnazjalnych grup SR. 

- Łyżwy – spotkania sportowo-towarzyskie w okresie zimowym. 
 

 Sprawy zagraniczne – JECI-MIEC 

Przedstawicielem Drum Buna a zarazem KIK-u w strukturach JECI-MIEC jest Jan Szepard 

Szypulski. Poniżej sprawozdanie Janka z jego działalności: 

- Lublana, 3 - 5 czerwca 2016 – Preparatory Meeting – Spotkanie w celu przygotowania 

kongresu. Podział obowiązków między osobami z zarządu oraz wizja lokalna.  

- Paryż, 2 – 4 grudnia 2016 – Transfer of Memory Meeting – Spotkanie przyszłego zarządu 

z odchodzącym w celu przekazania dokumentów, stworzenia planu pracy. Pracowaliśmy 

w międzynarodowym sekretariacie IYCS i IMCS wraz z Edourdem Karoue (Prezydentem IMCS) 

oraz Richardem Apeh (Sekretarzem Generalnym IYCS). Poznaliśmy w ten sposób nasze 

pozaeuropejskie struktury oraz ludzi, którzy nas reprezentują na najwyższych szczeblach.  

- Celje (Słowenia), 8 – 10 września 2016 – European Congress – Nadzwyczajne walne zebranie 

organizacji członkowskich, odbywające się co cztery lata. Podczas kongresu oprócz 

corocznych wyborów i planowaniu działalności na następny rok, tworzone są priorytety 

na cztery lata. W programie: 

a. Zostały ustalone tematy, wokół których będą organizowane spotkania oraz na czym 

koncentrowana będzie działalność JECI-MIEĆ; 

b. Raporty organizacji za rok 2016 (Bardzo dobrze wypadliśmy – Delegaci byli bardzo 

zainteresowani obszarami działalności Klubu; gratulowali też 60 lat); 

c. Sprawozdanie za rok 2016. Merytoryczne oraz finansowe, przygotowane przez zarząd; 

d. Wspólnie wypracowany plan działania na rok 2017. (Najważniejszy element: Summer 

Week w Portugali. Temat: Postawa katolickiej młodzieży wobec imigrantów w Europie); 

e. Wybory zarządu na rok 2017. Wybrani zostali: Simon Fischer (AKH Niemcy) jako 

Europejski Koordynator; Spela Pucelji (SKAM Słowenia) jako członek zarządu; Mariana 

Sousa (MCE Portugalia) jako członek zarządu; Jan Szypulski (KIK) jako członek zarządu 
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[Zajmuję się kontaktem z Eduordem i Richardem, odnawiam stronę internetową 

www.jeci-miec.eu;  

f. Następne walne zebranie (European Committee) odbędzie się w Kolonii we wrześniu 

2017.  
 

 Praca w Zarządzie JECI-MIEC 

Niestety z powodów braku funduszy, nie udało na się zorganizować żadnego 

spotkania/wydarzenia poza statutowymi. Nie otrzymaliśmy grantu z aplikacji w roku 2015. 

Nieskutecznie składaliśmy inne wnioski.  

Odbył się światowy kongres IYCS i IMCS na Filipinach, gdzie reprezentował nas Simon Fischer 

(Europejski Koordynator). Zostali wybrani nowi przewodniczący (Edoaurd Karoue, Richard Apeh, 

Evelina Manola). Ustalono, że tematem globalnej kampanii będzie „edukacja”. Nowi zarządzający 

odbudowują pozycję IYCS i IMCS w Watykanie, na forum ONZ i UNESCO. Pragną, by nasz 

wspólny głos był rozpoznawany (m.in. włączyli się w przygotowania Synodu 2018; wypowiadają 

się na oficjalnych forach o prawach człowieka), zyskać nowych współpracowników.  

Szukamy kapelana. Pragniemy, by była to osoba, która pomoże utrzymać ciągłość w zarządzie 

i na wspólnych wydarzeniach.  

W zarządzie mieliśmy nierówno rozdzielone obowiązki, ale przyjaźń przetrwała. 

Odnowiona została strona internetowa; Zaczynamy przygotowania spotkania w Portugalii.  

Szukamy chętnych do uczestniczenia w spotkaniu o uchodźcach i zastępcy na następne lata. 

Ostatnie trzy były bardzo wartościowym dla mnie doświadczeniem, jednakże nie jest dobrze 

bym był jedyną osobą z Drum Buna, pozostającą w kontakcie z JECI-MIEC.  

 

 

3. KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA” 

 Obozy 

W roku 2016 zorganizowaliśmy 6 obozów dla 174 uczestników. Dwa z nich to tradycyjnie 

pierwsze halsy – jeden turnus w lipcu i drugi w sierpniu. Tak samo zgodnie z tradycją odbyły się 

rejsy po mazurach. Tu jednak nastąpiła jedna zmiana. Rejs w turnusie lipcowym zostały 

podzielone na 2 tzw. rejs 1A i rejs 1B. Następnie odbył się już jeden, liczący 9 jachtów rejs 

sierpniowy. Na terenie naszego ośrodka przeprowadzona została szkółka żeglarska, na której 

20 osób uzyskało patenty żeglarza jachtowego. Łącznie w tegorocznych obozach udział wzięły 

34 osoby kadry. 

W tym roku nowością związaną z organizacją obozów było to, że Zarząd SM wraz z kadrami 

obozów, przejął obowiązek składania oferty o dofinansowanie wyjazdów z kuratorium, czyli 

ze środków wojewody mazowieckiego, i za koordynowanie jej. W wyniku zmian w przepisach 

pojawiły się trudności z organizowaniem obozów w Wolicy, co poskutkowało ich organizacją 

poza terenem naszego ośrodka. 

Pierwsze halsy przenieśliśmy nad jezioro Wdzydze niedaleko Kościerzyny. Obozy odbyły się 

pod namiotami z infrastrukturą jak na obozach stacjonarnych Sekcji Rodzin – przed naszymi 

obozami odbywał się na tym samym terenie obóz grupy SR – Pigmeje. Jednym z kluczowych 

utrudnień na obszarze Krajobrazowego Parku jest zakaz korzystania z silników spalinowych 

do poruszania się po jeziorze. Kadry przygotowały alternatywne zabezpieczenia i nie wpłynęło 

to na przebieg i bezpieczeństwo obozów. 

Zmiany prawne dotknęły także organizację rejsów. Do Kuratorium trzeba od tego roku 

dostarczyć szczegółową trasę rejsu, a przede wszystkim co jest nowością – mapę planowanej 
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trasy. Przepis ten nie był dla nas bardzo obciążający, gdyż działania te i tak wykonywaliśmy 

na własny użytek podczas planowania obozu. 

W związku z dużym i stale rosnącym zainteresowaniem naszymi obozami postanowiliśmy wyjść 

naprzeciw tym oczekiwaniom. Zwiększyliśmy ilość dostępnych jachtów w Klubie. By obozy mogły 

się odbyć, niezbędne było wyremontowanie aż 10 omeg! Niestety wyczyn ten był ponad nasze 

jedno-roczne możliwości. Jako dziesiąta łódka popłynął na obozy Orion „Stalowy Szczur”. 

W związku z większa liczbą załóg niezbędny był też zakup nowych kapoków. Mamy nadzieję, 

że duże zainteresowanie wśród młodych osób naszymi wyjazdami będzie przekładało się na ich 

przyszłe aktywne działanie w Klubie. 

W Klubie przed obozami nie działo się wiele prócz remontów i wypoczynkowych wizyt w Wolicy. 

Na jesieni jednak, gdy mieliśmy już więcej czasu, odbyły się w ośrodku dwa większe wydarzenia. 

Pierwszym z nich były II Jesienne Regaty Klubowe, w których uczestniczyło 6 załóg. Pogoda była 

ładna, choć wiatr nas nie dopieszczał. Większość załóg stanowili uczestnicy tegorocznej szkółki 

oraz kadry obozowe. W wyrównanej walce o medale zwyciężyli: Janek Piszczatowski, 

Ania Włodarska i Zocha Zakroczymska. Regaty odbyły się już po raz drugi i warto by utrzymać 

ich coroczną organizację jako event spajający członków klubu i ich rodziny. 

Drugim wydarzeniem było spotkanie przeznaczone dla wychowawców KIK, obecnych i byłych, 

z Santa Marii, Sekcji Rodzin i Wigier. W zabawie wzięło udział około 30 osób. W kuchni 

zorganizowane zostały tańce, odbył się tradycyjny już spacer po wale, rozmowy o wychowaniu 

i na wiele innych tematów. Tusia Kalwarczyk i Marta Małachowska przygotowały spotkanie, 

przystroiły domek i zadbały o wszystkich gości. 
 

 Kadry w KŻ „Santa Maria” 

W tym roku duże zainteresowanie kadrowaniem na naszych obozach było wśród młodych osób, 

w większości byłych uczestników naszych obozów – napawa nas to nadzieją na kolejne lata 

i zapraszamy do współpracy. Liczymy również na dalsze zaangażowanie naszych starszych, 

bardziej doświadczonych sterników. W związku ze zwiększoną ilością obozów pewne trudności 

nastręczały nam wymagania prawne odnośnie posiadanych przez kadry uprawnień, kierownika 

lub wychowawcy oraz doświadczenia żeglarskiego. W związku z tym aż 8 osób kadry pojechało 

w tym roku na co najmniej dwa nasze obozy. 

Przed obozami, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa na wyjazdach, kadry wzięły udział 

w specjalnie zorganizowanym szkoleniu z ratownictwa z Kubą Borkowskim. Zaproponował nam 

ciekawe rozwiązania dotyczące przygotowania apteczki na rejsy, np. by w jachtowej apteczce 

rękawiczki przechowywać w pojemniku po filmie do aparatu. Przećwiczone zostały także 

podstawowe procedury i czynności z zakresu pierwszej pomocy z naciskiem na wydarzenia, 

które mogą wystąpić podczas uprawiania żeglarstwa. 

Część kadr, w tym kadra szkółki żeglarskiej, pływało wspólnie po Zegrzu w celu zgrania się 

i doskonalenia swoich umiejętności. 

Do skutku doprowadzona została propozycja Stefana Chabiery, by zorganizować Klubowy kurs 

na Młodszego Instruktora Żeglarstwa. Pięć osób uzyskało nowe uprawienia i poszerzyło swoją 

wiedzę. Liczymy, że będą wspierać rozwój kolejnych pokoleń żeglarzy w Santa Marii. 

Aby w pełni zapewnić uczestnikom naszych obozów możliwość korzystania z jezior i kąpieli 

w nich, poszukujemy osób mogących uczestniczyć w naszych obozach jako ratownicy. 
 

 Statut 

Jest to obszar którego w ciągu dwóch lat naszej kadencji nie zrealizowaliśmy w zakresie, 

w którym planowaliśmy. Poniżej przedstawiamy listę obszarów które, naszym zdaniem, 
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wymagają skodyfikowania w statucie lub innym dokumencie Klubowym. Największe emocje 

w naszym gronie, budzą wybory zarządu i procedury z tym związane. 

Propozycje obszarów do rozwoju lub spisania: 

- Misja Klubu i jego cele, założenia 

- Prawo wyborcze 

- Sposób wyboru komandora 

- Głosowanie osób niezwiązanych z Santa Marią 

- Kiedy następuje koniec kadencji zarządu – co dzieje się w czasie oczekiwania na akceptację 

prezydium KIK 

- Co się dzieje gdy nie ma chętnych do zarządu 

- Wyznaczanie członków czynnych 

- Kandydowanie osób nie wyznaczonych na członka czynnego przez zarząd 

- Co się dzieje po ustąpieniu zarządu lub jednego jego członka 
 

 Remonty i lokale Santa Marii 

Klub od wielu już lat opiera się na aktywnym zaangażowaniu członków nie tylko w trakcie 

obozów, ale również w ciągu roku. Od 2016 roku ponownie korzystamy przy remontach 

z hangaru udostępnionego nam przez KIK, przy ulicy Krakowiaków 80/98. Od tego czasu 

pracujemy przy łódkach w dwóch lokalizacjach, co wymaga od nas dokładnego zaplanowania 

podziału sprzętu i materiałów niezbędnych do remontów. 
 

Krakowiaków 

Z początkiem roku 2016 przenieśliśmy 5 omeg (otrzymanych od Ogniska TKKF « ECHO ») 

do hangaru przy ul. Krakowiaków. Miejsce wyposażyliśmy w niezbędne, do prowadzenia 

remontów, sprzęty i materiały. Zostały w nim umieszczone także szafki i regały do 

przechowywania narzędzi i ubrań, stoły do cięcia i laminowania oraz apteczkę i gaśnicę. 

Jedynym nieudogodnieniem jest brak osobnej łazienki, jednakże ta znajduje się w sąsiednim 

budynku i jest dla nas udostępniona. 

By efektywnie korzystać z hangaru, trzeba było go ocieplić. Koszt remontu wyniósł 7 tysięcy 

złotych. Do chwili obecnej zapłaciliśmy 4,5tys. Ostatnią ratę (2,5 tysiąca) mamy zwrócić do KIK 

do końca roku 2017). Coroczną opłatą, za korzystanie z hangaru, którą ponosić będzie Santa 

Maria to około 1200 zł za prąd. 

Ważnym atutem Krakowiaków jest jego położenie – tuż obok wezła Łopuszańska, przy stacji 

kolejki WKD, co zapewnia dogodny dostęp wszystkimi środkami komunikacji. Podczas procesu 

zamawiania materiałów do remontów oraz narzędzi okazało się także, że wiele firm ma swoje 

siedziby/magazyny/sklepy co wpływa korzystnie na możliwość ograniczenia kosztów dowozu 

produktów. Oprócz tego w pobliżu jest położonych kilka sklepów narzędziowo-remontowych, 

co także pozwala dokupić niezbędne rzeczy w trakcie pracy. 

Do przyjeżdżania do hangaru zapraszamy każdego – starszego czy młodszego. Warto wcześniej 

umówić się z zarządem lub z którymś bosmanów, ponieważ do pobrania kluczy z portierni 

uprawniona jest określona lista osób – do wglądu u Zarządu SM. 

Corocznym wyzwaniem będzie transport łódek na lini Krakowiakow – Wolica. Wymaga 

to odpowiedniego sprzętu przyczepa/laweta, auta z hakiem oraz osób do załadowania 

i wyładowania łódki. Kurs z jedną łódką zajmuje około 2 godzin. 

W Hangarze można prowadzić na raz równocześnie prace nad trzema omegami. Obecnie 

znajduje się tam 6 łódek: 3 od Ogniska TKKF « ECHO », Nova, Ruda oraz Widmo. 
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Warto zaznaczyć, że dzięki miejscu w Warszawie, remonty rozpoczęły się już w styczniu. 

W efekcie do lipca 2016 roku gruntownie zostały wyremontowane dwie z pozyskanych omeg 

oraz odświeżonych zostało 6 omeg, z których korzystamy corocznie. 
 

Wolica 

W Wolicy otwarcie ośrodka również nastąpiło wcześnie – już 19 marca – rozpoczęło się 

odsłonięciem z plandek łódek, rozstawieniem namiotu i wodowaniem pomostu. Wizyty 

w okolicach Załubic regularnie odbywaliśmy już od stycznia, poszukując dobrego miejsca pod 

obóz stancjonarny. Podczas jednej z wizyt zaskoczeni zostaliśmy widokiem wyciętych topoli, 

które rosły na wale, oraz zniszczoną bramą wjazdową na teren naszych działek od strony wody. 

Naprawa bramy została przeprowadzona przez firmę, która spowodowała szkodę, przy 

współpracy z nami i Panem Markiem Skibińskim. 

Utrzymanie naszego ośrodka w Załubicach wiąże się z kosztami. Coroczne opłaty za Wolicę 

(za prąd, podatki, śmieci i ubezpieczenie) wynoszą łącznie za jeden rok około 3000 zł. 

Na przełomie grudnia 2015 r./stycznia 2016 r. uregulowane zostały opłaty za zeszłe lata 

w kwocie 7000 zł. 

Wolica co roku wynajmowana jest m.in. na biwaki grupowe. Pozwala nam to w części pokryć 

koszty jej utrzymania. 

Teren ośrodka wraz z domkiem będzie w najbliższym czasie wymagał pracy, uwagi i nakładów 

finansowych. Czeka nas sprawdzenie szamba i być może jego naprawa, wymiana drzwi oraz 

przystosowanie ośrodka do remontów wiosennych. 

Zeszłej wiosny, na skutek gwałtownych burz, połamany został nasz duży namiot jadalno-

remontowy. Płachta namiotu nie została na szczęście silnie zniszczona, do wymiany są niestety 

elementy konstrukcyjne namiotu. Na przyszłość wnioski są takie, że należy zabezpieczyć namiot 

śledziami i szpilkami, gdyż samo przywiązanie go do drzewa nie wystarczyło. 

Ważnym elementem tegorocznego funkcjonowania Klubu w Wolicy są rozmowy prowadzone 

z właścicielami sąsiednich działek. Zainteresowanych po szczegółowe informacje zapraszamy 

do kontaktu z zarządem SM. 
 

 Przyszłość Klubu 

W naszym raporcie z tegorocznych działań postanowiliśmy zaznaczyć obszary stanowiące dla 

Klubu szanse oraz obszary które będą wyzwaniami w kolejnych latach naszego funkcjonowania. 
 

Szanse dla Klubu 

- Wyprowadzenie obozów z Wolicy - umożliwia wykorzystanie siedziby przez członków 

pozostających na wakacje w Warszawie jako miejsca odpoczynku weekendowego; 

- Dążenie do zakupu działki do prowadzenia obozów stacjonarnych; 

- Dążenia do zbudowania nowej siedziby Klubu; 

- Pełna legalność obozów Klubowych – pozwala kierować się do instytucji publicznych 

i prywatnych o dofinansowania; 

- Nawiązanie ściślejszej współpracy z innymi sekcjami KIK (głównie Sekcja Rodzin oraz Sekcja 

Wigierska) - pozwala na przekazywanie sobie nawzajem dobrych praktyk. 
 

Wyzwania 

- Praca nad skodyfikowaniem wiedzy o Klubie (historia, zwyczaje, metody pracy); 

- Wspólne wypracowanie zasad/zwyczajów pracy. BHP, dbania o zdrowie, dbania o dokładność 

pracy (uważne i dokładne remontowanie łódek gwarantuje mniej napraw w przyszłych 

latach); 
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- Wypracowanie systemu finansowego Klubu; 

- Ustalenie i spisanie zasad funkcjonowania w Wolicy. 

 

 

4. STARSZY EKUMENISTA 

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

Działałem, jak umiałem, czyli po staremu, bo i Pesel ten właśnie, i (też wobec tego) brak nowych 

pomysłów. Działałem niemal wyłącznie słowem i to głównie pisanym. Każde comiesięczne 

nabożeństwo ekumeniczne odprawiane w jednej z warszawskich świątyń ewangelickich 

reklamowałem w „Gazecie Wyborczej” stosownym felietoniczkiem. O istnieniu w ojczyźnie naszej 

innych Kościołów chrześcijańskich przypominałem również w moich „pisankach” przy okazjach 

różnych w moim blogu, w „Wyborczej” oraz większymi tekstami w „Buncie Młodych Duchem”. 

W samych tamtych modlitwach brałem cielesny udział, gdy tylko sił starczało. No i zaliczyłem 

z trzema moimi biblistycznymi tłumaczami z trzech Kościołów sukces autorski: krakowskie 

oczywiście katolickie Wydawnictwo M opublikowało w roku zeszłym drugie wydanie naszego 

przekładu Nowego Testamentu przepięknie! A nasz w ogóle stały wydawca, ewangelik Ryszard 

Tomaszewski, wydrukował nam ostatnio wydanie trzecie, poprawione co nieco. Alleluja!  

 

 

5. SEKCJA NAUCZYCIELSKA 

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 5-22 lipca odbył się tradycyjny obóz nad Wigrami we wsi Cimochowizna. Wzięło 

w nim udział 52 uczestników w wieku od 7 do 18 lat. Z mazowieckiego w sumie było 37 osób, 

z czego 20 osób z innych miast niż Warszawa (m.in. z Nowej Iwicznej, Podkowy Leśnej, , Płońska 

i Żyrardowa). Z Krakowa przyjechało ośmioro uczestników, troje z Lublina i po jednej osobie 

z Poznania, Belgii, Kanady i USA.  
 

Podczas obozu odbyliśmy trzy wycieczki piesze. Najmłodsi były w okolicach Wigierskiego Parku 

Narodowego, natomiast dwie starsze grupy przeszły znad Czarnej Hańczy (Mikaszówka) 

do obozu. W tym roku spłynęliśmy Białą Hańczą na Litwie, Czarną Hańczą, trzecia grupa spłynęła 

dawno nie spływaną przez nas trasą - fragmentem Biebrzy i kanałem Augustowskim.  
 

W tym roku mieliśmy już mniej „starej kadry”, natomiast skład został powiększony o młodą 

„półkadrę”. W kadrze w tym roku byli: Katarzyna Machaj, Anna Wróblewska, Agnieszka Fedor, 

Szymon Kaczanowski, Grzegorz Koźniewski, Paweł Fijałkowski i Oscar Markiewicz. Na część 

obozu przyjechali również Tomasz Kunicki – Goldfinger, Jula Machnowska i Maria Ekielska. 

Pomocnikami byli: Jan Łusakowski, Franciszek Górski, Łukasz Grzelka, Angelika Piotrowska, 

Elżbieta Majchrzak i Agnieszka Bugalska. Kierownikiem był Witold Kunicki-Goldfinger.  
 

Podczas obozu odwiedziły nas osoby, które kiedyś były w kadrze, dzięki czemu mogliśmy 

dowiedzieć się o kształcie obozu jeszcze za czasów wuja Ludwika. Dla młodzieży jednak 

ciekawszym spotkaniem była wizyta sybiraka, który opowiedział nam o swoich przeżyciach.  
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W listopadzie część z członków naszej sekcji wzięło udział w Balu Klubowym. W grudniu 

natomiast zorganizowaliśmy spotkanie świąteczno-poobozowe. Obecnie jesteśmy w trakcie 

przygotowywania obozu na najbliższe wakacje. Kierownikiem Sekcji jest Witold Kunicki-

Goldfinger. 

 

 

7. SEKCJA ESPERANTO 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 spotkań klubowych przy frekwencji od 3 do 4 osób. 

Podczas spotkań omawiano aktualne wydarzenia w katolickim Ruchu Esperanckim, dokonywano 

przegladu prasy esperanckiej, prezentowano literaturę piękną oryginalną i tłumaczoną 

na esperanto przez pisarzy polskich i zagranicznych. Obchodzono uyroczyście rocznice związane 

z Ludwikiem Zamenhofem i innymi działaczami Ruchu Esperanckiego.  

Członkowie Sekcji wzieli udział w licznych wakacyjnych imprezach i spotkaniach esperanckich, 

m.in. w Kongresie IKUE w Nitrze na Słowacji, wczasach w Mielnie i Dusznikach Zdroju. 

W październiku 2016 r. uczestniczyliśmy w Dorocznych Dniach Skupienia esperantystów 

katolików na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach od 7. do 9. 

Trwaja prace nad skatalogowaniem naszej Esperanckiej Biblioteki.  

Kierownikiem Sekcji jest Bohdan Wasilewski. 

 

 

8. SEKCJA EWANGELIJNA  

W roku sprawozdawczym z uwagi na tragiczny w skutkach wypadek, a po długim leczeniu 

niestety śmierć śp. Aliny Wóycickiej, praca sekcji została zawieszona. 

 

 

9. SEKCJA WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE  

 W pierwszym półroczu roku 2016 wspomagaliśmy Karinę Bodnar z Płoskirowa (obecnie 

Chmielnicki) – uczennicę warszawskiego Liceum Klasyk dla młodzieży z krajów byłego ZSRR. 

Ze środków zbieranych przez członków naszej Sekcji wypłacaliśmy jej comiesięczne 

stypendium. Poza tym, udzielaliśmy jej korepetycji z matematyki. 

 Stale współpracujemy z Siostrami od Aniołów, pracującymi na Wschodzie. Przez s. Beatę 

Husakiewicz przekazujemy do Caritas w Kamieńcu Podolskim lekarstwa, środki opatrunkowe 

(pampersy), odzież i żywność dla najbardziej potrzebujących. 

W Warszawie bezpośrednio stale przekazujemy pampersy dla sparaliżowanego młodego 

Ukraińca. 

 Dzięki uprzejmości ks. Andrzeja Gałki w kościele św. Marcina zorganizowaliśmy, zbiórkę 

pieniędzy na potrzeby młodzieży białoruskiej i ukraińskiej. Zebrane pieniądze zostały 

przeznaczone na pomoc młodzieży z Mohylewa (Białoruś). Grupa uczniów z Mohylewa od 

kilku lat dołącza do młodzieży z Liceum im. Kołasa w Mińsku przyjeżdżającej co roku 

na 2 tygodnie do Warszawy. Nasza młodzież uczestniczy w imprezach organizowanych 

dla licealistów z Mińska i to wymaga wsparcia finansowego. 

Członek naszej Sekcji Michał Proniewski, jak co roku, opiekował się grupą dzieci z Mior, 

przyjeżdżającymi co roku na kolonie do Polski. 
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 Dla współpracujących z nami osób na Wschodzie prenumerujemy periodyki poświęcone 

sprawom wschodnim: „Nową Europę Wschodnią“, „Bunt Młodych Duchem“, „Czasopis“ 

(pismo polskich Białorusinów), „Echa Polesia“. 

 Nasza Sekcja gościła szereg osób przyjeżdżających do Polski. Byli to Iryna Zwaryka z Mińska, 

Edward Kowalewski z Mohylewa, Sonia Kobryńska z Odessy. 

 W listopadzie zeszłego roku i w marcu 2017 zorganizowaliśmy dwie dyskusje zatytułowane 

“Ku pojednaniu“ i stanowiące próbę refleksji nad sposobami poprawy relacji polsko-

ukraińskich na płaszczyźnie chrześcijańskiej. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, co można 

zrobić, aby zmniejszać napięcia, które dziś są często w nierozumny sposób, na forum 

publicznym, wręcz podsycane. W związku z 30 rocznicą tzw. Deklaracji Rzymskiej napisaliśmy 

list do kardynała Nycza, sugerując, aby kwestia łagodzenia relacji między Polakami 

i Ukraińcami znalazła swoje miejsce w praktyce duszpasterskiej polskiego Kościoła.  

 Członkini zwyczajna Klubu i aktywnie działająca w naszej Sekcji Czesława Piotrowska 

zrezygnowała z pracy w Sekcji i z członkostwa ze względu na wiek i słaby stan zdrowia. 

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 

Odbyło się 7 spotkań (zwykle w 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:  

- w kwietniu 2016 omawialiśmy wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka związane 

z jubileuszowym rokiem miłosierdzia, 

- w maju 2016 czytaliśmy wspólnie nową adhortację Ojca Św. Franciszka mówiącą o radości 

miłości: Amoris laetitiae, 

- w październiku 2016 zapoznawaliśmy się z Listem episkopatu w sprawie przyjęcia Jezusa 

za Króla i Pana, 

- od grudnia 2016 wróciliśmy do listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, 

wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000. 

W spotkaniach formacyjnych uczestniczą członkowie Sekcji Emaus oraz grupa formacyjna 

z parafii oo. Jezuitów. Treść spotkań prezentowana była w Informatorach KIK. 
 

 Działalność formacyjna dzieci „Spotkania w Nazarecie” 

Rok 2017 to 33 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.  

Rocznie odbywa się w sumie 8 spotkań (przerwa obejmuje okres od czerwca do września). 

Gromadzą ciągle odnawiającą się grupę młodych uczestników, w wieku od jednego roku życia 

do ośmiu lat. W 2016 roku nastąpiło zmniejszenie się liczby dzieci, ale od kilku miesięcy ich 

grupa ponownie rośnie. Ostatnio było to prawie 20 osób. Rodzice dzieci aktywnie uczestniczą 
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w zajęciach, czasem biorąc udział w inscenizacjach, zawsze pomagając w wykonywaniu prac 

ręcznych i wspomagając naszą kadrę w zabawach czy konkursach dla dzieci. 

Mamy swoją sieć przesyłania informacji o zajęciach. Zawsze także chętnie przyjmujemy nowe 

osoby i zachęcamy obecnych rodziców do przyprowadzania swoich znajomych. Zajęcia są 

bowiem otwarte dla wszystkich. 

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

opisu przebiegu spotkania oraz zdjęć.  

 

 Sprawy personalne 

Sekcja Emaus do czerwca 2015 działała w składzie: Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca), 

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

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. 

W październiku 2015 odłączyli od grupy działaczy Sekcji Emaus i aktywnych uczestników 

Spotkań w Nazarecie Mariola i Andrzej Jaczewscy. Mariola Jaczewska od ponad 20 lat 

współtworzyła Spotkania w Nazarecie, prowadząc prace ręczne i sprawy finansowe. Andrzej 

Jaczewski, formalnie niezwiązany z KIK-iem, był stałym fotografem Spotkań w Nazarecie, jego 

zdjęcia pojawiały się w Informatorze, corocznie przygotowywał płytkę CD z wszystkimi zdjęciami 

i przekazywał rodzicom podczas spotkania opłatkowego, wigilijnego w grudniu. Sekcja Emaus 

bardzo dziękuję za ich ofiarną pracę, dobre serce i ducha współpracy. 

Również w październiku 2015 dołączyła do nas Bożena Kalwarczyk, która przejęła prowadzenie 

prac ręcznych podczas Spotkań w Nazarecie oraz na zmianę z Dominiką Kaliszewską 

fotografowanie zajęć.  
 

 Sprawy finansowe 

Sekcja Emaus od kwietnia 2016 roku została dofinansowana kwotą 403,41 zł przeznaczoną 

na zakupy związane ze Spotkaniami w Nazarecie oraz kwotą 1200 zł na honorarium 

dla o. Zygmunta Perza SJ, za cykl spotkań formacyjnych. Pozostałe koszty przeprowadzania 

8 zajęć z dziećmi 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, a także 

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. Funkcję skarbnika pełni Elżbieta Jaworska. 

 

 

11. SEKCJA POMOCY 

W roku sprawozdawczym poprzez Sekcję Klub kontynuował współpracę z Duszpasterstwem 

Niewidomych zorganizowanym przy kościele św. Marcina. W grudniu 2016 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. Przewodniczącą sekcji jest Elżbieta Ziołkowska. 
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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 2016/2017 w chórze „Ars Cantata” śpiewało łącznie około 30 osób. 

Obecny skład liczy 21 chórzystów: 15 członków zwyczajnych 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 2016 r. Skład Zarządu chóru od kwietnia 

2015 r. do października 2016 r.: Arkadiusz Rydzewski (prezes), Magdalena Trojanowska, Renata 

Szumigaj, Agata Bąk, Rafał Kowalczyk. Skład Zarządu chóru od października 2016 r. do marca 

2017 r.: Arkadiusz Rydzewski (prezes), Magdalena Kwiatkowska, Renata Szumigaj, Agata Bąk, 

Rafał Kowalczyk. 
 

 Najważniejsze działania chóru „Ars Cantata” w minionym okresie:  

- 16-17 kwietnia 2016 – udział w I Ogólnopolski Festiwalu Chóralnym „Cantat viWAT” 

w Warszawie - chór zdobył Pierwsze Miejsce i Złoty Dyplom w kategorii chórów mieszanych 

kameralnych oraz Nagrodę Specjalną Prezesa PZChiO za najlepsze wykonanie utworu 

polskiego kompozytora  

- 4 czerwca 2016 – organizacja Ursynowskiego Święta Muzyki Chóralnej w kościele 

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

m. st. Warszawy) 

- 26 maja 2016 – występ podczas graduacji w Collegium Civitas 

- 18 czerwca 2016 – KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 30-lecia działalności artystycznej 

zespołu (projekt współfinansowany przez Dzielnicę Śródmieście m. st. Warszawy) 

- 23-25 września 2016 – zgrupowanie szkoleniowe w Śródborowie 

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

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

- 11 grudnia 2016 – koncert pt. „Pejzaż biało-czerwony” w ramach obchodów jubileuszu 

Chrztu Polski (koncert w ramach projektu współfinansowanego przez Ministra Obrony 

Narodowej) 

- 12 grudnia 2016 – koncert pt. „Ojczyzna moja tam…” poświęcony Ignacemu Janowi 

Paderewskiemu oraz Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu (koncert w ramach projektu 

współfinansowanego przez Ministra Obrony Narodowej) 

- 26-28 lutego 2017 – zgrupowanie szkoleniowe w Śródborowie 

- 12 marca 2017 – Niezłomni! koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym (projekt 

współfinansowany przez Ministra Obrony Narodowej) 

- 26 marca 2017 – koncert pasyjny "Dobranoc, Głowo Święta".  
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14. SEKCJA POLSKO-NIEMIECKA 

 Najważniejsze działania Sekcji w okresie sprawozdawczym 2016/2017: 

- Luty 2016 – udział Sekcji Polsko-Niemieckiej w założeniu Stowarzyszenia „Krzyżowa – 

Forum”, prezesem został Waldemar Czachur.  

- Lipiec 2016 – spotkanie Sekcji z członkami Gildy z Bochum w celu przedstawienia historii 

KIK, działań Sekcji Rodzin i grup młodzieżowych i zaplanowania działań przyszłej 

współpracy polsko niemieckiej. 

- 23-25 września 2016 – wyprawa studyjna do Krzyżowej w celu obejrzenia wystawy „Odwaga 

i Pojednanie/Mut und Versoehnung”, której kuratorami są Waldemar Czachur i Kazimierz 

Wóycicki. Po arcyciekawej wystawie oprowadzał nas współautor, Waldemar Czachur. 

- Październik 2016 – współorganizowanie tygodniowego pobytu grupy 10 Niemców z Gildy 

w Bohum w Warszawie. Zwiedzanie, wspólne wyjścia i zorganizowanie spotkań w KIK, 

prezentacja pracy codziennej KIK, a w szczególności pracy Sekcji Rodzin, oraz udział wraz 

z grupą gości we Mszy świętej i uroczystościach z okazji 60 lecia KIK. 

- Listopad 2016 – spotkanie z reprezentacją członków Gildy z Bohum przy okazji Balu 

klubowego i przyznania nagrody „Pontifici“. 

- Luty 2017 - udział w spotkaniu Konwersatorium Fundacji „Polska w Europie“ na temat 

„Stosunki Polsko-Niemieckie w kontekście nowej sytuacji politycznej” (wygrana Trumpa 

w USA, Brexit, zmiana partii rządzącej w Polsce). 

Przewodniczącą Sekcji jest Wanda Bornus-Szczycińska, a sekretarzem Anna Grzegorczyk. 

 

 

15. MAGAZYN „KONTAKT” 

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

z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednocześnie drugim 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”: 
 

„Lepsza zmiana” (31/2016) 

W numerze zatytułowanym „Lepsza zmiana” przedstawiliśmy naszą wizję silnego państwa. Nie 

tęsknimy za rozbudowanym aparatem kontroli obywateli. Siła państwa to dla nas sprawność 

jego instytucji oraz przejrzystość procedur. Polityka nie sprowadza się wyłącznie do partyjnej 

rywalizacji przed telewizyjnymi kamerami. W numerze staraliśmy się przybliżyć te mechanizmy 

działania państwa, które mają duży, choć często niedoceniany wpływ na kształt decyzji 

podejmowanych przez rządzących. 

W numerze głos zabrali między innymi: Piotr Buras (warszawskie biuro Europejskiej Rady Spraw 

Zagranicznych), prof. Stanisław Mazur (Katedra Gospodarki i Administracji Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie), prof. Ewa Łętowska (była Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunału 

Konstytucyjnego). Numer liczył 122 strony. 
 

„Kobiety w Kościele” (32/2016) 

W numerze zatytułowanym "Kobiety w Kościele" podejmowaliśmy krytykę wizji płciowości 

utrwalanej przez Kościół katolicki, inspirując się nurtem teologii feministycznej, powstałej w łonie 

teologii wyzwolenia. Analizowaliśmy społeczne, negatywne skutki stanowiska Kościoła wobec 

płciowości, a także teksty i struktury, które do niej prowadzą. W numerze głos zabrali między 
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innymi: Justyna Melonowska (Instytut Psychologii Stosowanej APS, Laboratorium „Więzi”), Julia 

Lis (Instytut Teologii Politycznej w Münster), Zuzanna Radzik (współpracowniczka „Tygodnika 

Powszechnego"), Halina Radacz (diakon Kościoła ewangelicko-augsburskiego). Numer liczył 

108 stron. 
 

„Bezdomność” (33/2016) 

W numerze zatytułowanym „Bezdomność” przyglądaliśmy się tytułowemu zjawisku zarówno 

jako strukturalnemu problemowi społecznemu, jak i jako indywidualnemu doświadczeniu 

jednostki. Mierzyliśmy się też z mitami i stereotypami na jego temat. W numerze głos zabrali 

między innymi: Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich), Marta Czapnik (Instytut 

Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW), Katarzyna Górniak (Wydział Administracji 

i Nauk Społecznych PW), Marcjanna Nóżka (Instytut Socjologii UJ), Adriana Porowska 

(Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej) i Julia Wygnańska (członkini Rady Ekspertów 

ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO). Numer liczył 136 stron. 
 

Do grudnia 2016 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. 

„Kontakt” dostępny jest także w siedzibie Klubu, gdzie jest dobrze wyeksponowany dzięki 

nowemu stojakowi zaprojektowanemu przez Szymona Sławca. 

Powstał także sklep internetowy (sklep.magazynkontakt.pl), w którym można zakupić numer 

aktualny, numery archiwalne, prenumeratę oraz przelać darowiznę. Powstanie sklepu znacznie 

usprawniło system kupowania numerów i mamy nadzieję, że przyczyni się do zwiększenia liczby 

prenumeratorów. 
 

 Wydanie internetowe: 

Strona internetowa „Kontaktu” (magazynkontakt.pl), prowadzona 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 2016 

(do grudnia 2016) ukazało się 26 wydań internetowego dwutygodnika. Liczba czytelników 

wydania internetowego znacząco wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Liczba 

„unikalnych użytkowników” w ciągu roku wyniosła, zgodnie z danymi Google Analytics, 130 tys. 

Wszystkie poprawki na stronie są na bieżąco poprawiane przez programistę, który jest także 

odpowiedzialny za powstanie sklepu internetowego. 

Na portalu społecznościowym Facebook profil „Kontaktu” subskrybuje już ponad 7,5 tys. osób 

(co oznacza ponad tysiąc nowych subskrypcji w ciągu roku). 
 

 Wydarzenia towarzyszące:  

Debaty. odbyły się 2 debaty zorganizowane przez lub we współpracy z redakcją magazynu 

„Kontakt”. Jedna z nich była wydarzeniem promującym wydany w tym roku jeden z numerów, 

a zarazem kończącym wystawę ilustratorów Magazynu Kontakt „Biblia pauperum”. Druga została 

zorganizowana wraz z Towarzystwem Więź oraz Klubem Inteligencji Katolickiej. 

„Lepsza zmiana”. Debata wokół 31. numeru Magazynu Kontakt 26 września 2016 roku 

w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie. Udział wzięli: Karolina Olejak (szefowa warszawskiego 

kolegium redakcyjnego Jagielloński24.pl), Katarzyna Rakowska (działaczka OZZ Inicjatywa 
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Pracownicza), Stefan Sękowski (zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Nowa Konfederacja) 

Kamil Lipiński (redaktor magazynu „Kontakt”). Prowadzenie: Jan Mencwel (redaktor Magazynu 

Kontakt). 

„Kościół wobec homoseksualizmu i osób homoseksualnych”. Debata organizowana przez 

Towarzystwo Więź we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej i magazynem „Kontakt”. 

28 października 2016 roku w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej. Udział wzięli: ks. prof. dr 

hab. Andrzej Szostek (kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego), Katarzyna Jabłońska („Więź”), Marcin Przeciszewski (Katolicka Agencja 

Informacyjna), Marcin Dzierżanowski („Wprost”), Tomasz Terlikowski (TV Republika). 

Prowadzenie: Zbigniew Nosowski (red. naczelny kwartalnika „Więź”) 
  

Wystawa – w dniach 15-25 września 2016 roku, w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie 

odbyła się wystawa ilustratorów Kontaktu pt. Biblia pauperum. 

Na wystawie zaprezentowaliśmy trzydzieści nowych ilustracji wykonanych przez najlepszych 

grafików Magazynu Kontakt. Zazwyczaj tworzą oni dla nas ilustracje publicystyczne, tym razem 

postawiliśmy przed nimi trudniejsze zadanie – przygotowanie ilustracji do tekstów z Biblii, 

wybranych pod kątem naszej katolewicowej wrażliwości. 

Traktujemy Biblię jako tekst zawierający inspiracje do tworzenia solidarnego, 

współodpowiedzialnego społeczeństwa. Serie ilustracji, wychodzące od konkretnych cytatów 

Pisma, m.in. z Księgi Izajasza, Księgi Psalmów czy Listów św. Pawła, poruszały problemy ekologii, 

ubóstwa, obowiązku pomocy wykluczonym, niebezpieczeństwom bogacenia się, zobowiązania 

do tworzenia wspólnoty – gościnności wobec wszystkich przybyszów. Oddzielna seria ilustracji 

porusza problem niemęskoosobowych obrazów Boga. Zamiast utrwalonej w popularnej 

wyobraźni postaci starca z brodą, pokazaliśmy w ilustracjach, że w Biblii określa go także kobieca 

i zwierzęca metaforyka. 
 

Seminarium „Kontaktu” – w marcu 2016 roku ruszyła druga część Seminarium o wychowaniu, 

szczególnie skierowanego do studentów pierwszych lat studiów. Seminarium odbywa co dwa 

tygodnie w siedzibie Klubu. Na naszym seminarium szukamy odpowiedzi na najważniejsze 

pytania, przed którymi staje każdy wychowawca. Czy wychowanie w ogóle może być – a jeśli tak 

to w jakim stopniu – procesem celowym, w którym zaplanowane działania prowadzą do 

osiągnięcia oczekiwanego efektu? W jaki sposób najlepiej wprowadzać wychowanków w świat 

wyznawanych przez nas i przez nasze środowisko wartości? Czy pracując z grupą, wychowujemy 

przede wszystkim składające się na nią jednostki, czy też całą wspólnotę? Jak sprawić, by nasi 

wychowankowie stawali się odpowiedzialni nie tylko za siebie samych, ale także za innych ludzi 

oraz za świat, w którym żyją? 
 

 Inne: 

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

na stanowisku sekretarza redakcji „Kontaktu”: 

- wydanie papierowe i sprawy redakcji – Zofia Mironiuk 

- wydanie internetowe – Ida Nowak 

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

przy ul. Freta 20/24A. 
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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.  

Największym zainteresowaniem cieszą się spotkania dla narzeczonych prowadzone przez 

Katarzynę Mróz. Następnie porady prawne udzielane przez Elżbietę Ziołkowską. Pracujący 

w Studni specjaliści są wolontariuszami. 
 

Od września 2016 Krzysztof Łoskot rozpoczął cykl spotkań na temat adhortacji o miłości 

w rodzinie papieża Franciszka “Amoris laetitia”. 
 

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.  

 

 

17. SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 

Sekcja Wschodnioeuropejska KIK w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Sekcji w końcu 

lutego 2016 do kwietnia 2017 r. przeprowadziła szereg projektów skierowanych przede 

wszystkim do odbiorców spoza naszego środowiska, a dla społeczności klubowej 

zorganizowaliśmy krajoznawczą wyprawę na Kresy południowo-wschodnie śladami bohaterów 

powieści Henryka Sienkiewicza. W wyprawie wzięło udział ok. 50 osób.  

Sekcja opiera się na pracy kilku wolontariuszy oraz jednej osoby zatrudnionej na umowę o pracę 

przez Zarząd KIK. Sekcja w miarę swoich możliwości stara się partycypować w kosztach 

utrzymania pracownika.  

Środki pieniężne pozyskujemy dzięki udziałom w konkursach dla NGO, dotacjom celowym oraz 

pozyskujemy je od darczyńców zarówno indywidualnych jak i instytucji.  
 

 Merytoryczny opis działań Sekcji: 

Projekty: 

Zbiórka darów - dla podopiecznych szkoły z internatem w Łopatyniu k. Lwowa. Pensjonariusze 

są w wieku 6-18 lat, większość z nich to sieroty i dzieci z bardzo ubogich rodzin. Dary były 

zbierane od 10 do 25 kwietnia 2016 roku, a następnie w kilku transportach przewiezione 

na Ukrainę i przekazane proboszczowi katolickiej parafii, która sprawuje opiekę nad tą placówką. 
 

Śladami bohaterów Henryka Sienkiewicza – w dniach 25-29 maja członkowie Sekcji wraz 

z przyjaciółmi udali się w podróż na Ukrainę, by na własne oczy zobaczyć i doświadczyć miejsc 

opisywanych przez Henryka Sienkiewicza w Trylogii. Bogaty program rozpoczęliśmy 

od tradycyjnej wizyty w pięknym Lwowie. Następnie atrakcjom nie było końca – Olesko, 

Podhorce, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Trembowla, Chocim, Okopy 

Świętej Trójcy, to tylko niektóre z miejsc odwiedzonych przez wytrwałych podróżników. 

Niestraszny był nam ulewny deszcz podczas zdobywania twierdzy w Kamieńcu Podolskim, czy 

upalne słońce podczas zwiedzania Chocimia. Nie zapomnieliśmy również o innych sławnych 

polskich pisarzach, na naszym szlaku spotkaliśmy pomniki Adama Mickiewicza, a w Krzemieńcu 

przypomnieliśmy sobie życiorys i twórczość Juliusza Słowackiego. Wiele emocji dostarczył 

również klimatyczny Stanisławów. Podziwialiśmy też działalność sióstr Niepokalanek w Jazłowcu, 

które swoją ciężką pracą dbają o sanktuarium bł. Marceliny Darowskiej. 

http://www.studnia.waw.pl/
mailto:studnia@kik.waw.pl
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„Kuźnia Młodych Artystów” – troje naszych podopiecznych z ośrodka dla uchodźców 

w Czerwonym Borze wzięło udział w terminie 25.06-03.07.2016, w Międzynarodowym Spotkaniu 

Młodzieży w Krzyżowej, a dokładniej w projekcie „Kuźnia Młodych Artystów”. Razem 

z rówieśnikami w wieku 12-16 lat z Polski, Niemiec i Czech uczestniczyli w warsztatach 

cyrkowych, tanecznych, multimedialnych i ceramicznych. Poza czterema głównymi warsztatami 

młodzież miała również możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych, tanecznych 

jak i nauczenia się jak wykonywać triki na diabolo. Wieczorem, kiedy nastał tak zwany czas wolny 

uczestnicy mogli pograć w piłkę nożną, pouczyć się śpiewu, obejrzeć jakiś film czy spędzić czas 

na rozmowie przy ognisku. Jedną z najciekawszych atrakcji całego projektu okazał się wyjazd do 

parku rozrywki w Jedlinie-Zdrój. 
 

Światowe Dni Młodzieży z ukraińskimi rodzinami – na zaproszenie Maryni i Michała 

Deskurów i przy współudziale w organizacji Doroty i Jacka Cichockich, Moniki i Grzegorza 

Łoskotów, Maryjki i Mateusza Środoniów, a także Sekcji Wschodnioeuropejskiej do Fałkowic 

koło Krakowa przyjechało 39 osób z Ukrainy (rodziny z dziećmi i młodzieżą). Goście przyjechali 

w piątek 29 lipca i zamieszkali w zbudowanym przez nas na ten cel obozowisku. Młodzież 

od razu pojechała do Krakowa, gdzie zafascynowani atmosferą spędzili popołudnie i noc. 

W sobotę spotkaliśmy się wszyscy w Brzegach na czuwaniu. W sumie tworzyliśmy pokaźną 

70 osobową polsko-ukraińską grupę. Czas w Brzegach był wspaniały-modlitwy, adoracja, noc 

pod gołym niebem i poranna Msza święta z Ojcem Świętym Franciszkiem.  

Grupa ukraińska została jeszcze z nami pięć dni. Codziennie rano rozpoczynaliśmy Mszą świętą 

w obrządku greko-katolickim (z grupą przyjechał ksiądz ukraiński) lub łacińskim gdy przyjeżdżał 

z Krakowa ojciec Darek Piórkowski SJ. Łączyliśmy czytania i śpiewy po polsku i ukraińsku. 

Od poniedziałku do piątku pokazaliśmy gościom kopalnię w Wieliczce, Kraków, Łagiewniki, 

Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską. Program był bardzo intensywny. A wieczorami ogniska 

i śpiewy w obu językach. Mieliśmy wspaniały tydzień poczucia wspólnoty z naszymi sąsiadami, 

łatwego porozumienia językowego, wspólnych Mszy świętych i wspólnych przeżyć.  
 

Projekt „Białoruś 2016” – od kilkunastu lat w czasie wakacji gościmy naszych przyjaciół 

z Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska na Białorusi. W tym roku 

w sierpniu licealiści znów zawitali w gościnnych progach Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza. 

Po krótkim wypoczynku po podroży, w niedzielę 7 sierpnia wybrali się na spacer po Warszawie 

zakończony wysłuchaniem koncertu chopinowskiego w Łazienkach. Po koncercie część starszych 

uczniów i nauczycieli odwiedziła miasteczko namiotowe protestujących pod Kancelarią Premiera. 

Bardzo ciekawa była konfrontacja tych, którzy walczą z panującą wg nich dyktaturą  

w Polsce z tymi, którzy przyjechali z kraju faktycznie rządzonego w sposób autokratyczny. 

W poniedziałek tradycyjnie już zaczęło się od uroczystego rozpoczęcia kolejnego „roku 

szkolnego na obczyźnie”. W inauguracji wzięli udział dyrektorzy bursy i szkoły im. Stefana Bryły, 

gdzie uczniowie maja swoje zajęcia programowe, a także wiceprezydent Warszawy 

p. Włodzimierz Paszyński i podsekretarz stanu z Ministerstwa Sprawiedliwości p. Łukasz Piebiak. 
 

Wtorek to bardzo ciekawe spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie na pytania uczniów 

i nauczycieli odpowiadali m.in. p. min. Piebiak, przedstawiciel departamentu szkolenia 

zawodowego, a także przedstawiciele prokuratury krajowej i więziennictwa. Pytania i dyskusja 

dotyczyły problemów granic współpracy między polskim i białoruskim systemem 

sprawiedliwości, zasad ekstradycji, a także możliwości i sposobów uzyskania uprawnień do pracy 

w różnych zawodach prawniczych. Na zakończenie uczniowie zwiedzili zachowane piwnice 
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gmachu przy Koszykowej, które w latach stalinowskich pełniły funkcje „podręcznego” więzienia 

ówczesnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, mającego siedzibę w tym właśnie 

budynku. 
 

Kolejne dni to zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, projekcja filmu „Barwy 

ochronne” i spotkanie z p. Krzysztofem Zanussim, a także lekcje edukacyjne w Galerii Zachęta 

pt. „Język podróżowania” i „Zwiedzanie wystawy „Podróżnicy” z elementami ćwiczeń 

antydyskryminacyjnych”. 
 

Trzydniowy weekend młodzież spędziła na wycieczce edukacyjnej w Małopolsce. Sobota 

poświęcona była na podróż i zwiedzanie Muzeum Polaków ratujących Żydów w Markowej. Duże 

wrażenie zrobiła na nich nowoczesna ekspozycja poświęcona tysiącom naszych rodaków, którzy  

w obliczu niemieckiego bestialstwa potrafili stanąć w obronie prześladowanych, często płacąc 

za to cenę najwyższą. W niedzielę nasi goście pojechali do Zakopanego, gdzie pomimo 

niesamowitych tłumów, mogli choć przez krótki czas podziwiać piękno polskich Tatr.  
 

Świąteczny poniedziałek 15 sierpnia to czas na spacery po Krakowie, gdzie poza zwiedzaniem 

Starego Miasta i wzgórza wawelskiego, jak zwykle starali się poszukiwać śladów swojego 

wieszcza narodowego Franciszka Skaryny.  
 

Ostatnie dwa punkty edukacyjne w naszym programie to wycieczka po Starej Pradze  

i odkrywanie śladów wielu kultur, które kiedyś tam mieszkały i tworzyły klimat tej dzielnicy, 

a także bardzo interesujące spotkanie w siedzibie instytutu Millward Brown. W czasie, gdy starsi 

uczniowie zapoznawali się z zasadami badań opinii publicznej i ich roli w kształtowaniu się 

współczesnego społeczeństwa demokratycznego, ich młodsi koledzy odwiedzili warszawskie 

ZOO. Istniejący od czasów przedwojennych warszawski ogród zoologiczny to nie tylko wspaniała 

placówka naukowa i edukacyjna, ale trzeba pamiętać, że ma swoją piękną kartę, która w czasie 

okupacji zapisała rodzina dyrektora Jana Żabińskiego, którzy w swoim domu na terenach 

ogrodu udzielali pomocy uciekinierom z Getta. W 1965 roku państwo Żabińscy zostali 

uhonorowani tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. 
 

Jak zwykle w programie letniej sesji Liceum nie zabrakło czegoś, na co czekali szczególnie 

najmłodsi. Czwartkowe popołudnie cała grupa spędziła na zajęciach w Aqua Parku w Wesołej.  
 

Piątek 19 sierpnia to tradycyjna wieczornica białoruska i grillowe przyjęcie dla wszystkich, które 

w tym roku zorganizował dyrektor bursy p. dr Jakub Czarkowski. 
 

W sobotę młodzież białoruska pełna wrażeń wróciła szczęśliwie do Mińska. 
 

Trzeba pamiętać, że poza tak bogatym programem jaki co roku organizujemy, uczniowie 

codziennie mają normalne zajęcia dydaktyczne i realizują tę część programu, której nie są 

w stanie wykonać w warunkach „szkoły podziemnej” na Białorusi. Co roku mamy nadzieję, że to 

już po raz ostatni, że za rok może nie trzeba już będzie organizować nauki po białorusku poza 

granicami ich kraju, ale co roku jesteśmy gotowi ich przyjmować i pomagać jak długo trzeba 

będzie.  
 

Tegoroczny projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Biura Edukacji M. St. Warszawy, 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury. Specjalne 

podziękowania należą się p. Maciejowi Radziwiłłowi, który sfinansował cały tegoroczny program 

pozalekcyjny.  
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Dziękujemy również wszystkim naszym członkom, którzy wzięli udział w realizacji tegorocznego 

projektu. Szczególnie dziękujemy Kasi Materkowskiej i Uli Kielanowskiej, które codziennie 

towarzyszyły naszym podopiecznym w zajęciach programowych i wycieczkach. Dziękujemy 

również Annie Haltof, Ali Budzyńskiej, Annie Andrzejewskiej, Tomaszowi Trzosowi i Jerzemu 

Sternickiemu za pomoc i uczestnictwo w poszczególnych punktach projektu.  
 

"Mini projekty: małe działania, duże zmiany 2.0" – został zrealizowany we współpracy 

z ukraińską organizacją pozarządową Eleos-Ukraine. W ramach projektu 10 osób, które pracują 

z dziećmi i młodzieżą podczas tygodniowej wizyty w Warszawie poznało metody pracy oraz 

zasady funkcjonowania świetlic środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Przymierze Rodzin. Przeszli również szkolenie z mentoringu i facylitacji. Następnie uczestnicy 

wizyty przy wsparciu doświadczonych trenerów poprowadzili szkolenia z metod pracy 

z młodzieżą i dziećmi oraz z zarządzania projektami w czterech ośrodkach w Ukrainie - Chersoń, 

Mariupol, Odessa i Tarnopol. W szkoleniach wzięli udział wolontariusze i osoby na stałe 

pracujące z dziećmi, a zwłaszcza ze środowiskiem uchodźców wewnętrznych. Rezultatem jest 

przeszkolenie 10 nowych edukatorów oraz 55 osób, którzy wspólnie rozwiązują problem 

społeczne i socjalne. W czasie szkoleń powstało 20 projektów społecznych, realizowanych 

obecnie w Ukrainie. Na początku 2017 roku nasi partnerzy, dzięki przeszkoleniu otworzyli 

w Kijowie TeenClub – świetlice dla młodzieży. 
 

Wizyta studyjna ukraińskich lekarzy w Warszawie – w drugiej połowie października dwoje 

lekarzy z Ukrainy miało możliwość obserwowania pracy w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz 

w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. Przyjazd lekarzy koordynowali Elżbieta Konopka i Orest 

Szczygielski. 
 

Poprawnie po polsku! Intensywny kurs języka polskiego dla Polonii z Białorusi – w dniach 

9-16 października 12 osób z Związku Polaków na Białorusi wzięło udział w 30-godzinnym 

intensywnym kursie języka polskiego połączonym z popołudniowym programem kulturalno-

integracyjnym. Od poniedziałku do piątku – 5 dni po 6 godzin odbywały się zajęcia z panią 

Małysek. Uczestnicy otrzymywali również prace domowe. Codziennym zajęciom metodycznym 

towarzyszył program kulturalny, który umożliwił uczestnikom zapoznanie się z instytucjami 

kultury takimi jak: Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, 

Muzeum Etnograficzne, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwiedzali z przewodnikiem 

Stare i Nowe Miasto. Uczestnicy przejawili również własną inicjatywę i osobom chętnym 

umożliwiliśmy obejrzenie filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego. 
 

„Szukam o Panie Twojego Oblicza (Ps.27). Ikona w dialogu polsko-ukraińskim – Sekcja 

w osobie Anity Szymborskiej wzięła udział w przygotowaniu wystawy ikon. Wystawa 

prezentowała fenomen plenerów ikonograficznych, na których od ośmiu lat spotykają się 

środowiska polskich i ukraińskich malarzy ikon, i dzięki którym wytworzyła się sieć kontaktów 

i wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami sztuki sakralnej. Każdy z plenerów (Nowica, 

Zamłynie, Kijów) miał trochę inny charakter i odbywał się w innym, znaczącym dla relacji polsko 

-ukraińskich miejscu. W uroczystości otwarcia wystawy wzięli udział przedstawiciele 

duchowieństwa rzymskokatolickiego, grekokatolickiego oraz Panie Prezydentowe Agata 

Kornhauser-Duda oraz Maryna Poroszenko. 
 

„Hands in action” – w dniach 6-12 lutego br. w Krzyżowej odbył się międzynarodowy projekt 

„Hands in action”. Sekcja umożliwiła wzięcie w nim udziału pięciorgu młodym Ukraińcom 
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z ośrodka dla uchodźców w Czerwonym Borze. Młodzież spędziła ten czas razem ze swoimi 

rówieśnikami (13-18 lat) z Niemiec, Polski i Czech. Uczestnicy projektu uczyli się języków, 

uczestniczyli w zajęciach z rękodzieła, warsztatach gry na bębnach afrykańskich, sztuki cyrkowej 

oraz fotograficznych. Młodzi ludzie nie tylko uczestniczyli w zajęciach, ale również współtworzyli 

popołudniową część programu. Przede wszystkim jednak młodzież nauczyła się, że pomimo 

barier językowych możliwa jest efektywna komunikacja i dobra wspólna zabawa. Był to bardzo 

aktywny i intensywny tydzień, który na długo pozostanie w pamięci naszych podopiecznych. 
 

Oprócz opisanych zrealizowanych projektów, udało nam się stworzyć dwa projekty, które 

pomimo wysokiej oceny nie otrzymały dofinansowania. Pierwszy z nich to polsko-ukraińska 

wymiana młodzieży. Drugi to projekt wykształcenia asystentów społecznych dla uchodźców. 
 

 Inne działania: 

Ukraine Lab – dwukrotnie wzięliśmy udział w międzynarodowym forum organizacji 

pozarządowych Ukraine Lab – w kwietniu w Krematorsku oraz we wrześniu w Berlinie. Na forum 

prezentowaliśmy nasze projekty, osiągnięcia oraz nawiązywaliśmy kontakty z ukraińskimi 

organizacjami pozarządowymi. 
 

W marcu przez 9 dni gościliśmy grupę 25 dzieci żołnierzy poległych i rannych w walkach 

na wschodzie Ukrainy. Projekt zrealizowany był wspólnie z Gimnazjum im. Wojska Polskiego. 

Dzieci zamieszkały w rodzinach uczniów szkoły, a także dzięki Jurkowi Sernickiemu 

w zaprzyjaźnionych domach w Izabelinie. Weekendy spędzali ze swoimi gospodarzami, w dni 

powszednie mieli zajęcia organizowane przez szkołę lub przez naszą Sekcję. Były warsztaty 

komputerowe z prezentacją drukarek 3D, wizyty w ośrodku jeździeckim i aqua parku, gra 

miejska połączona ze zwiedzaniem Warszawy, całodniowa wycieczka edukacyjna do Puszczy 

Kampinoskiej, zwiedzanie Muzeum Techniki i planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Pobyt 

zakończył polsko-ukraiński wieczór w szkole ze wspólnymi zabawami, śpiewami i degustacja 

narodowych potraw.Szczegółowy opis projektu był publikowany w kwietniowym Informatorze 

KIK i na stronie Sekcji. 
 

Na przełomie marca i kwietnia 2017 r. zorganizowaliśmy przygotowywanie paczek 

świątecznych dla naszych kombatantów żyjących do dziś na Wileńszczyźnie. 

Zaangażowanie naszej społeczności przerosło nasze oczekiwania. Zebraliśmy ponad sto wielkich 

paczek, w sumie prawie dwie tony żywności. Z trudem udało nam się zorganizować tak wielki 

transport. Paczki były zbierane nie tylko w KIK-u, ale również w naszej szkole w Podkowie Leśnej, 

w Szkole Przymierza Rodzin, a także w zaprzyjaźnionym środowisku w Olsztynie. Dary przyjęte 

były przez adresatów z wielkim wzruszeniem. Dzięki temu projektowi nawiązaliśmy w Wilnie 

liczne kontakty, które w przyszłości zaowocują współpracą nie tylko dla naszej Sekcji, ale dla 

całego Klubu. 
 

 Podziękowania i odznaczenia: 

Otrzymaliśmy podziękowania od Konsulatu RP we Lwowie za datki złożone na ręce Pani Luby 

Lewak podczas majowej wizyty na Kresach. Pieniądze przeznaczone zostały na akcję „Światełko 

pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”.  
 

Skarbnik 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”. 
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Przewodniczący Sekcji Marek Kielanowski został przez Radę Organizacji Obywatelskich oraz 

Wszechukraińskie Stowarzyszenie Wolontariackie odznaczony „Krzyżem Wolonterskim” 

za „odwagę, męstwo, poświęcenie i aktywność społeczną, którą wykazał się podczas działań 

na rzecz pokoju, jedności i niezależności Ukrainy”.  
 

 Sprawozdanie finansowe:  

W roku 2016 i pierwszych miesiącach 2017 roku wydaliśmy na działania Sekcji: 126 944 złotych. 

Z tego 62 970 zł na projekty realizowane z wygranych w konkursach projektów z finansowania 

zewnętrznego: 39 970 zł – na projekt „Mini Projekty – małe działania duże zmiany 2.0“ (Ukraina, 

projekt finansowany ze środków FED) oraz 23 000 zł na projekt „Poprawnie po polsku“ 

realizowany w ramach działań finansowanych przez MSZ. Do obu tych projektów wymagane 

było współfinansowane własne, w wysokości: Poprawnie po polsku – 1950 zł środki własne; Mini 

projekty – małe działania duże zmiany 2.0 – 1250 zł środki własne. 
 

Na działania finansowane przez osoby prywatne, sponsorów, firmy wydaliśmy: 63 974,00 zł.  

W tym na: 

- Pobyt dzieci ukraińskich w Krzyżowej (Przygoda zimowa 4324 zł; Kuźnia artystyczna i Lato 

artystyczne 2860 zł) – 7184 zł. 

- Sesja Letnia „Demokratyczne lato” Liceum im. Kołasa z Białorusi w Warszawie – 17880 zł. 

- Organizację tygodniowego pobytu grupy 9 rodzin ukraińskich na ŚDM i paru dniach wakacji 

w Fałkowicach pod Krakowem – 10 066 zł. 

- Przyjazd dzieci z Ukrainy w ramach projektu „Dzieci Bohaterów” – 16 559 zł. 

- Zorganizowanie akcji „Paczka dla Akowców” – 2563 zł. 

Koszty ogólne Sekcji to: 9722 zł. (w tym opłacenie pracy Sekretarza Sekcji, podróże, koszty 

bankowe, pocztowe). 
 

Na dzień złożenia sprawozdania Zarząd Sekcji przedstawia sie następująco:  

Marek Kielanowski – Przewodniczący, Anna Chodzeń - Zastępca Przewodniczącego, Anita 

Szymborska – Skarbnik, Katarzyna Materkowska – Sekretarz, Elżbieta Konopka – Członek 

Zarządu.  


