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PRZYSTĄPIŁO

67*
ODESZŁO

Uczestnicy
74%

Zwyczajni**
24.9%

Honorowi
1.1%

Kobiety
62%

Mężczyźni
38%

ZARZĄD:

Prezes – Jakub Kiersnowski,

Wiceprezesi – Paweł Broszkowski, Piotr Ciacek,

Joanna Święcicka, 

Sekretarz – Jan Murawski,

Skarbnik  - Krzysztof Sawicki,

Członek Prezydium Zarządu – Marta Titaniec,

Członkowie Zarządu – Aleksandra Brochocka, Jacek

Cichocki, Piotr M. A. Cywiński, Maryna Czaplińska,

Ignacy Dudkiewicz, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski,

Misza Tomaszewski, Krzysztof Ziołkowski.

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

ul. Freta 20/24a 

00-227 Warszawa 

Regon: 000770809NIP: 526 000 16 02

KRS: 0000034785 (wpis w Sądzie Rejonowym

dla M. St. Warszawy, XII Wydz. Gosp.

Krajowego Rejestru Sądowego)

W I E K  C Z Ł O N K Ó W

1720
CZŁONKÓW KIK

*Od maja 2019 do maja 2020 zmarło 11
członków, a wypisało się 56. Ta druga liczba
jest związana z prowadzoną od
października 2019 aktualizacją bazy
członkowskiej.

**Do grona członków zwyczajnych
dołączyło 14 osób.

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Stanisław Latek

Wiceprzewodnicząca – Izabella Bnińska

Sekretarz - Maria Borkowska

Członkowie Komisji: Andrzej Friszke,

Kuba Wygnański

Od maja 2019 do maja 2020 Zarząd odbył 

10 zebrań. W tym czasie Prezydium Zarządu

spotkało się 19 razy.



 

 

 

 

 

 

W roku sprawozdawczym działalność Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Warszawie była podobnie jak w latach 

poprzednich bardzo różnorodna zarówno jeśli chodzi 

o zakres merytoryczny jak i o sposób organizacji, formę 

oraz grupy odbiorców poszczególnych działań. 

 

W ciągu roku ważnym wydarzeniem mającym wpływ 

na pracę Klubu była też kontrola projektów humanitar-

nych przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

Czynności kontrolne trwały od października 2019 

do stycznia 2020 r. i wiązały się z dużym obciążeniem 

pracowników KIK. Kontrola zakończyła się pozytywną 

oceną działań KIK. 

 

Ta różnorodność jest niewątpliwie cechą wyróżniającą 

KIK spośród innych stowarzyszeń. Wiąże się z nią też 

szereg wyzwań zwłaszcza dotyczących sprawnej 

koordynacji, informowania, planowania i zachowania 

spójności. 

 

Odnosząc się do tych wyzwań podczas zebrania 18 

września, Zarząd Klubu określił 4 najważniejsze obszary 

wymagające szczególnego zaangażowania i rozwijania 

w ramach działań podejmowanych przez KIK. Są to: 

formacja religijna członków Klubu; pomoc potrzebują-

cym jako wyraz odpowiedzialności za drugiego 

człowieka: podejmowanie różnych dzieł wsparcia, 

pomocy charytatywnej, humanitarnej, rozwojowej; 

ekologia i zrównoważony rozwój (jako zbiór istotnych 

zagadnień, wymagających zainteresowania 

i zaangażowania Zarządu i Członków wreszcie 

zaangażowanie świeckich w Kościele wynikające 

 16 kwietnia 2019 - Barbara Kiela-

nowska, Marta Titaniec i Katarzyna 

Materkowska zostały odznaczone 

złotym i srebrnymi Krzyżami Zasługi 

za działalność humanitarną w KIK. 

 9 kwietnia 2019 Jakub Kiersnowski, 

Katarzyna Materkowska i Barbara 

Kielanowska zostali odznaczeni za-

służonym osobom ukraiński Krzyż 

Wolontariatu. 

 maj 2019 – Zostaje wybrana nowa 

redakcja „Kontaktu”. 

 1 czerwca 2019 – uruchomienie 

nowej elektronicznej bazy człon-

kowskiej. 

 czerwiec 2019 – zawieszenie spo-

tkań w Nazarecie Sekcji Emaus po 

35 latach działania. 

 18 września 2019 –Zarząd zdecydo-

wał się w szczególny sposób pod-

kreślać i inspirować działania w ob-

szarze: wiary, pomocy, ochrony śro-

dowiska, wzmacnianiu roli świec-

kich w życiu Kościoła.  

 6 października 2019 – Msza rozpo-

czynająca rok pracy KIK, Niedziela 

św. Franciszka. 

 14 października 2019 – kontrola NIK 

 21 października 2019 – bierzmowa-

nie 46 kandydatów z KIK. 



 

 

z odczytywanej potrzeby twórczego i odpowiedzialnego 

określenia tej roli. Kierunek ten w pewnym sensie 

definiuje sposób realizacji pozostałych zagadnień 

 

Przyjęto, że te cztery priorytetowe kierunki 

nie oznaczają zaniedbania innych spraw. Powinno im 

zaś towarzyszyć zwiększanie zaangażowania członków 

KIK, usprawnienie komunikacji i poprawa koordynacji. 

znalazły odbicie zmianach organizacyjnych, projektach 

i innych działaniach. 

 

Dobra formacja, dbałość o rozwijanie swojej wiary 

to nie tylko jedno z podstawowych powołań każdego 

chrześcijanina, ale i pielęgnacja jednego z trzech 

korzeni klubowej tożsamości. Wierzymy, że tylko dbając 

o dobrą formację możemy jako środowisko chrześcijan 

przynosić dobre owoce.  

 

Zarząd Klubu powołał zespół mający podjąć działania 

niezbędne do poprawy formacji religijnej w KIK. 

Efektem jego prac były m.in. zestawienie wszystkich 

inicjatyw w tym obszarze w Klubie; nawiązanie 

współpracy z warszawską grupą Taizé; dofinansowanie 

wyjazdu KIK-owskiej młodzieży na noworoczne 

spotkanie Taizé we Wrocławiu; działania na rzecz 

zwiększenia świadomości inicjatyw religijnych w KIK. 

 

Troska o najsłabszych jako wyraz naszej odpowiedzial-

ności za bliźnich znalazła swoje odbicie w różnych 

działaniach projektowych. Należy tu wymienić projekty 

humanitarne i rozwojowe oraz działania na rzecz 

większego w nich zaangażowania członków KIK; 

informowanie o potrzebach w miejscach i regionach, 

w których KIK udziela pomocy; wsparcie dla inicjatywy 

zapraszania dzieci z rodzin uchodźczych na obozy; 

zmiana charakteru zbiórek podczas KIK-Pikniku; 

rozwijanie inicjatywy Zranieni w Kościele; zaangażowa-

nie podczas pandemii COVID-19. 

 

Zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, zmiany klimatu 

i inne zagrożenia ekologiczne to jedne z największych 

wyzwań współczesnego świata. Idąc w kierunku 

wskazanym przez papieża Franciszka podjęto 

w Klubie szereg inicjatyw. Wśród nich można wymie-

nić: organizację Niedzieli św. Franciszka i towarzyszą-

cego jej „Wielkiego KIK-owskiego Śmieciobrania”; 

organizację spotkań i prelekcji nt ekologii; delegacja 

przedstawicieli KIK na spotkanie z papieżem „Ekono-

 23-27 października 2019 – konfe-

rencja Voices of Moderation współ-

organizowana przez KIK. 

 24 października 2019  -urodziny 

KIK, wręczenei nagrody PONTIFICI - 

Budowniczemu Mostów. 

 Listopad 2019 – powstaje inicjaty-

wa Stworzenia dla najmłodszych 

członków KIK. 

 15 listopada 2019 – umiera biskup 

Bronisław Dembowski. 

 16 listopada 2019 – 39. pielgrzym-

ka KIK-ów na Jasną Górę. 

 29 listopada 2019  -spotkanie w 

Padwie SIIAEC Pax Romana. 

 16 listopada 2019 – II Forum 

Rodziców SR. 

 23 listopada 2019 – uroczystości 

pogrzebowe bp Dembowskiego. 

 7 grudnia 2019 – Adwentowy Dzień 

skupienia  

w Laskach. 

 12-14 grudnia 2019 – rekolekcje 

adwentowe z o. M. Tykferem 

 28 grudnia 2019 – wyjazd KIK-

owskiej młodzieży do Wrocławia na 

spotkanie  

Taizé. 

 12 stycznia 2020  -  spotkanie 

opłatkowe KIK. 

 21 stycznia 2020  - apel KIK do 

posłów i posłanek na Sejm. 

 13 marca 2020 – apel Zarządu KIK 

Wspólna odpowiedzialność za 

zdrowie i życie współobywateli 

 Marzec/kwiecień 2020 – wprowa-

dzenie ograniczeń i obostrzeń w 

związku z pandemią wirusa COVID-

19. 

 3 maja 2020 – stanowisko KIK w 

sprawie planowanych wyborów 

prezydenckich 

  

 



 

 

mia Franciszka” w Asyżu (spotkanie przeniesiono 

ze względu na epidemię); inicjatywę „Post dla 

Stworznia” na czas Wielkiego Postu; nawiązanie 

współpracy w tej materii z polskim oddziałem 

Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska 

i Szkołą Główną Handlową. 

 

Tym inicjatywom towarzyszyły też zmiany organiza-

cyjne: rezygnacja z butelkowanej wody w siedzibie 

KIK; zmiany organizacyjne służące ograniczeniu 

zużycia energii; uważne przygotowanie wydarzeń 

i spotkań organizowanych przez KIK (np. ogranicza-

nie produkcji odpadów, wykorzystania surowców. 

Przykładowo podczas KIK-Pikniku zrezygnowano 

z plastikowych naczyń i sztućców, zachęcano 

do korzystania z komunikacji zbiorowej, zminimali-

zowano liczbę śmieci). 

 

 

KIK od swych początków odczytywał odpowiedzial-

ność za Kościół jako z jeden z ważniejszych swoich 

celów. Twórcze i aktywne zaangażowanie w ewan-

gelizację oraz troska o ubogich to powołanie 

świeckich chrześcijan o czym nieraz przypominał 

papież Franciszek (por. Evangelii Gaudium, 102). 

 

Przekonanie o konieczności podejmowania inicjatywy 

jako członkowie Kościoła powinno towarzyszyć 

wszystkim działaniom Klubu i być dla nich drogą. 

Wśród inicjatyw w sposób szczególny podkreślających 

istotę powołania laikatu warto wskazać na inicjatywę  

 

Zranieni w Kościele adresowaną do osób dotknię-

tych przemocą seksualną w Kościele; Wspólnoty 

Pomocy pomagające parafiom zaangażować się 

w pomoc osobom dotkniętym epidemią; działalność 

wychowawczą KIK oraz coraz rozwijanie współpracy 

z niektórymi biskupami i księżmi. 

 

W dniach 10-12 stycznia 2020 r. odbyły się dni 

skupienia w Laskach dla kilkudziesięciu osób 

z organizacji i inicjatyw katolickich z całej Polski. 

Podczas 3-dniowego spotkania w Laskach odbyło się 

kilka warsztatów, prelekcji i dyskusji poświęconych 

w dużej mierze zaangażowaniu świeckich w Kościele 

w Polsce.  

W dalszej części Sprawozdania poruszane w tym 

rozdziale wątki są opisane bardziej szczegółowo. 

Dokładniejszy opis projektów i inicjatyw znajduje 

się w rozdziale kolejnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważną częścią życia Klubu była jak zawsze działal-

ność sekcji. Praca sekcji obejmowała wiele działań 

i przedsięwzięć na płaszczyznach formacji religijnej 

i intelektualnej, działalności wychowawczej, 

kulturalnej, artystycznej, wyjazdowej, charytatywnej 

oraz współpracy z innymi organizacjami i środowi-

skami. Szczegółowy opis wszystkich inicjatyw 

sekcyjnych znajduje się w suplemencie do tego 

sprawozdania.  

 

Działalność sekcji jest bardzo istotna dla funkcjo-

nowania Klubu, ponieważ umożliwia prowadzenie 

różnorodnej działalności, angażuje członkinie 

i członków KIK oraz pozwala im twórczo wykorzy-

stać swoje talenty i zainteresowania. To dzięki 

zaangażowaniu wielu osób działających w klubo-

wych sekcjach ten rok obfitował w interesujące 

spotkania, ważne wydarzenia, wyjazdy, obozy, 

rekolekcje, konferencje. Bardzo cieszy dobra 

kondycja Sekcji Rodzin, dynamiczny rozwój Klubu 

Żeglarskiego Santa Maria, Magazynu “Kontakt”, 

i Sekcji Wschodnioeuropejskiej.  

 

Niestety ten sposób zaangażowania członków KIK 

maleje. Na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba 

sekcji spadła z 17 do 10. Niektóre z nich borykają się 

z problemami z zaangażowaniem członków. Jedynie 

6 Sekcji ma więcej niż 10 aktywnych członków. 

To niepokojąca tendencja, ponieważ zaangażowanie 

członków jest podstawą działalności Klubu i jednym 

z podstawowych składników jego tożsamości.  

 

Równoważy go w pewnym sensie powstawanie 

niesformalizowanych (tj. nie przyjmujących formy 

sekcji) zespołów projektowych i inicjatyw podejmu-

jących różnorodne działania. Przykładem takich 

inicjatyw są Wspólnoty Pomocy, spotkania dla 

najmłodszych „Stworzenia” czy działania młodzieży 

klubowej zainteresowanej kwestiami ekologicznymi. 

Zarząd Klubu dostrzega ten problem i odpowiada na 

niego inicjując coraz więcej działań, do których stara 

się włączać członków naszej społeczności. Dokłada-

ne są starania, żeby każdy nowy projekt i inicjatywa 

zakładała włączanie przynajmniej kilku osób 

spośród członków KIK. Pośrednio wzrostowi zaanga-

żowania członków mają też służyć wszystkie 

wydarzenia integrujące naszą wspólnotę. 

 

Wiele klubowych działań realizowanych było 

poprzez projekty czyli ograniczone w czasie przed-

sięwzięcia wymagające określonych zasobów 

i dążące do osiągnięcia określonego celu. Używane 

w sprawozdaniu pojęcie „inicjatywa” podkreśla 

oddolny, społeczny charakter przedsięwzięcia. 

 

W roku sprawozdawczym w Klubie realizowanych 

było ok. 29 projektów i inicjatyw. Były to projekty 

jednorazowe, cykliczne, kilkumiesięczne oraz 

kilkuletnie. Realizowane były tak w ramach działal-

ności sekcji jak i w ramach działalności Zarządu 

Klubu. Kilka projektów miało wymiar międzysekcyj-



 

 

ny. Uwagę zwraca fakt, że coraz częściej projekty 

podejmowane przez KIK cechuje duża doza kre-

atywności i innowacyjności. Takie działania jak 

„Zranieni w Kościele”, „Wspólnoty Pomocy”, „Post dla 

Stworzenia” czy „Spięcie” są pomysłami nowator-

skimi w skali Polski, a w niektórych przypadkach 

także Europy. 

 

Nowym typem projektów, który coraz wyraźniej 

zaznacza się w polu zainteresowań KIK są projekty 

ekologiczne, które są odpowiedzią na wyzwania 

jakie niesie współczesny świat. W związku z tym, że 

ochrona Stworzenia i kwestie społeczne budzą coraz 

większe zainteresowanie zwłaszcza wśród klubowej 

młodzieży, te projekty mają znaczny potencjał 

wspólnototwórczy i charakteryzują się dużym 

zaangażowaniem ze strony członków i członkiń KIK. 

Oprócz wymienionych w poniższej liście pozycji, 

Klub ubiega się o przyznanie środków na realizację 

dwóch nowych projektów we współpracy z ze-

wnętrznymi podmiotami.   

Wciąż nowością w Klubie są projekty humanitarne 

i rozwojowe. Umożliwiają one niesienie skoordyno-

wanej pomocy na dużą skalę osobom szczególnie jej 

potrzebującym, w rejonach w których wsparcie 

lokalnych władz jest niewystarczające lub zgoła 

nieobecne. Wspieramy uchodźców, przesiedlonych 

wewnętrznie i poszkodowanych w inny sposób 

w Irackim Kurdystanie (pomoc medyczna), organizu-

jemy wsparcie dla mieszkańców Aleppo w Syrii 

(poprzez program Rodziny Aleppo). Nasze wsparcie 

trafiło też na Ukrainę w formie szkoleń dla wolonta-

riuszy opiekujących się starszymi osobami a także 

(dzięki pracy Sekcji Wschodnioeuropejskiej) poprzez 

organizację kolonii terapeutycznych dla dzieci 

żołnierzy rannych lub zabitych podczas działań 

wojennych na Wschodniej Ukrainie. W celu zapew-

nienia prawidłowego przebiegu projektów pracow-

nicy KIK odbyli podróże na Ukrainę, do Syrii 

i do Irackiego Kurdystanu. Rodziny Aleppo są tym 

projektem, który najbardziej angażuje członków KIK 

poprzez możliwość wsparcia potrzebujących rodzin 

w Syrii, ale także poprzez koordynowanie projektu. 

Opiera się on na pracy wolontariuszy. 

 

Warto zwrócić uwagę, że projekt KIK - Providing 

Quality Healthcare to Displaced Iraqis – jest 

pierwszym polskim projektem finansowanym przez 

amerykańską federalną agencję pomocową USAID 

w ramach humanitarnej współpracy polsko-

amerykańskiej. 

 

Projekty pomocowe to wciąż rozwijana gałąź działań 

klubowych. Do zespołu pomocy humanitarnej 

i rozwojowej zatrudniono nową koordynatorkę.  

 

W marcu 2020 minął rok funkcjonowania inicjatywy 

“Zranieni w Kościele” – pierwszego telefonu 

wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną 

przez ludzi  polskiego Kościoła . Telefon zaufania 

powstał przy dużym zaangażowaniu ze strony 

członków naszego Klubu, Laboratorium Więzi 

i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia 

Dialogu. Telefon działa w każdy wtorek od 19:00 do 

22:00. Dzwoniąc pod numer 800 280 900 można 

uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, prawną 

i duszpasterską. W ciągu roku podczas dyżurów 

odebrano 120 telefonów w większości dotyczących 

spraw dotąd nigdzie nie zgłaszanych. Na podstawie 

doświadczeń zebranych podczas dyżurów opraco-

wano zbiór kilkunastu rekomendacji dla władz 

kościelnych. 

 

 

KIK-owskie lato 2019 – to akcja organizacji obozów 

letnich przez Sekcję Rodzin, Sekcję Wigierską i Klub 

Żeglarski Santa Maria. Projekt był dofinansowany 

przez Urząd Miasta St. Warszawy. 

Kolonie rodzinne i terapeutyczne (Ukraina) dla 

dzieci-ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego 

na Wschodzie Ukrainy. W projekcie brało udział 128 

dzieci, które w większości straciły kogoś najbliższe-

go lub ich bliscy zaangażowani są czynnie 

w walkach na wschodzie Ukrainy. Projekt realizowa-



 

 

ny przy wsparciu KPRM. Projekt polegał na organiza-

cji kolonii terapeutycznych z programem w Warsza-

wie i w Tatrach. 

 

Dzieci Bohaterów (Ukraina) – organizacja wizyty 

(zajęcia rekreacyjne i edukacyjne) w Warszawie 

i Izabelinie 32 dzieci, których rodzice zginęli lub 

zostali ranni w walkach na wschodzie Ukrainy. 

 

Paczka dla Akowców i polskich rodzin (Litwa) – 

coroczna już akcja, organizacja i transport zbiórki 

paczek żywnościowych w ramach pomocy dla 

potrzebujących wsparcia byłych członków AK a także 

polskich rodzin z rejonu Wileńszczyzny. 

 

Wyjazdy Sekcji Wschodnioeuropejskiej – wyjazdy 

turystyczne i krajoznawcze na dawne Kresy. 

 

Zbiórka na przyjazd do Polski młodzieży z KIK-u 

w Mohylewie. 

 

Wyjazd studyjny z okazji trzydziestej rocznicy Mszy 

Pojednania w Krzyżowej, która odbyła się 12 

listopada 1989 roku z udziałem kanclerza Helmutha 

Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego. 

KIK-owska zima 2019/2020 - to akcja organizacji 

obozów zimowych w Polsce i za granicą przez Sekcję 

Rodzin KIK. 

 

Forum Rodziców – duże spotkanie rodziców Sekcji 

Rodzin połączone z dyskusjami na temat wychowa-

nia, formacji religijnej, bezpieczeństwa i inne. 

Spięcie – to wspólne wydawnicze przedsięwzięcie 

5 redakcji czasopism o profilu ideowo-społecznym 

różnych nurtów, które nawzajem publikują swoje 

artykuły na zadany temat. Kontakt objął koordynację 

nad projektem w 2020 r. 

 

Wydawanie Kontaktu w wersji papierowej i elektro-

nicznej – projekt dotyczy działalności wydawniczej 

magazynu „Kontakt”. Projekt – centralna działalność 

Sekcji – realizowany przy wsparciu Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kontakt został 

dodatkowo wsparty przez Fundację Heinricha Bölla. 

 

Strategiczne podejście do komunikacji i promocji-

Magazyn Kontakt zwiększa bazę czytelników 

i angażuje ich społecznie – na działanie pod taką 

nazwą Kontakt otrzymał środki z Narodowego 

Instytutu Wolności. 

 

Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne 

w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla 

IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej oraz Pomoc 

medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim 

Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności 

lokalnej (Kurdystan) - Potrzeba realizacji projektów 

wynika z pojawiających się zdrowotnych konse-

kwencji długotrwałego konfliktu w Iraku i Syrii dla 

przesiedlonych wewnętrznie (IDPs), uchodźców 

i biedniejącej społeczności lokalnej. W ramach 

projektu są prowadzone w Dohuku i Erbilu kliniki 

stacjonarne oraz mobilna, które świadczą pomoc 

medyczną, fizjoterapię oraz badania. Partnerem 

Klubu w realizacji projektu jest słowackie Stowarzy-

szenie STEP-IN, które powstało na bazie działalności 

w Kurdystanie Wyższej Szkoły Opieki Zdrowotnej 

i Pracy Społecznej im. św. Elżbiety z Bratysławy, 

która działa w Irackim Kurdystanie od października 

2014 r. Projekty są współfinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

 

Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis 

(Kurdystan) – to projekt wsparcia dla przesiedlonych 

wewnętrznie w Kurdystanie Irackim. Jest pierwszym 

projektem Klubu Inteligencji Katolickiej finansowa-

nym przez amerykańską federalną agencję pomoco-

wą USAID w ramach humanitarnej współpracy 

polsko-amerykańskiej. 

 



 

 

Projekt „Pomoc medyczna dla rodzin polskich 

z dwóch obwodów żytomierskiego i winnickiego 

oraz budowanie wolontariatu dla osób starszych” 

(Ukraina) - Projekt zakładał dwa szkolenia dla 15 

wolontariuszy osób starszych z 2 obwodów żyto-

mierskiego i winnickiego z 12 parafii o największej 

liczbie osób pochodzenia polskiego. Szkolenia 

obejmowały kursy pierwszej pomocy, opieki nad 

osobą starszą, pielęgnacji oraz higieny. Projekt był 

współfinansowany w ramach sprawowania opieki 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 

i Polakami za granicą w 2019 roku. 

 

Rodziny Aleppo – to program wsparcia dla miesz-

kańców syryjskiego Aleppo. W ramach programu 

grupy, rodziny lub pojedyncze osoby z Polski mogły 

za pośrednictwem strony internetowej KIK 

www.rodzinyaleppo.kik.waw.pl objąć pomocą 

potrzebujące rodziny w Syrii. Program jest prowa-

dzony we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Maryi z Aleppo, gdzie 

pracuje polska siostra – Brygida Maniurka oraz 

z wolontariuszami KIK. W okresie sprawozdawczym 

prowadzono prace w celu rozbudowania go 

o wsparcie dla przedsiębiorców syryjskich i szkolnic-

twa. 

 

KIK-owskie Śmieciobranie – odbyło się w ramach 

promowanej w Polsce przez Światowy Ruch Katoli-

ków na rzecz Środowiska „Niedzieli św. Franciszka”. 

W ramach projektu grupa KIK-owskich wychowaw-

ców przygotowała oprawę Mszy, rozdała materiały 

informacyjne i zorganizowała rodzinny konkurs dla 

uczestników Mszy polegający na zbieraniu śmieci 

w warszawskich parkach i terenach zielonych. 

 

Post dla Stworzenia – to inicjatywa kilkunastu 

młodych osób polegająca na zorganizowaniu 

internetowej kampanii zachęcającej od przeżywania 

Wielkiego Postu 2020 w duchu ekologii integralnej. 

W ramach inicjatywy powstała strona internetowa 

ze specjalnym formularzem do zaznaczenia podej-

mowanych praktyk wielkopostnych, wydarzenie 

na Facebooku z aktualizowanymi codziennie 

treściami, filmy i inne materiały. Inicjatywa została 

przerwana przez rozwój pandemii COVID-19. 

 

Kurs Pszczelarski – to projekt w ramach Akademii 

KIK, który nie został rozpoczęty z powodu rozwoju 

pandemii COVID-19, ale ze względu na zaawanso-

wany etap  przygotowań znalazł się w tym zesta-

wieniu (początek kursu odwołano w przeddzień jego 

rozpoczęcia). Projekt ma polegać na prowadzeniu 

rocznych zajęć teoretycznych i praktycznych 

z pszczelarstwa umożliwiających uruchomienie 

własnej pasieki w mieście lub poza nim. 

 

Mam Pomysł – system mini-grantów przyznawanych 

w ciągu roku szkolnego (2 półrocza z 2 lat kalenda-

rzowych) w ramach konkursu dla zespołów młodzie-

ży licealnej, gimnazjalnej i z ostatnich lat szkoły 

podstawowej na realizację działań według ich planu 

i pomysłu. Obecnie projekt jest realizowany 

przy wsparciu Biura Edukacji Miasta St. Warszawy 

po raz siódmy. 

 

Szkoła Ikonopisarstwa – w ramach Akademii KIK 

realizowane były w tym roku dwustopniowe warsz-

taty pisania ikon. 

 

Wspólnoty Pomocy – Celem inicjatywy jest wyposa-

żenie polskich parafii w niezbędne narzędzia, 

praktyki, procedury i dokumentację, by umożliwić im 

podjęcie skoordynowanych działań na rzecz osób, 

dla których pandemia i związane z nią ograniczenia 

są poważnym obciążeniem.  

 

Skuteczny Zespół Wsparcia - czyli SZEW to inicjaty-

wa klubowej młodzieży. Ok. 80 wolontariuszy 

regularnie sprawdza jakie są potrzeby najstarszych 

członków KIK i stara się na nie odpowiedzieć m.in. 

robiąc zakupy, wykonując zlecenia etc. W miarę 

możliwości grupa dzieli się swoimi wolontariuszami 

z innymi podobnymi zespołami. 

 

Wieczorynki - to wieczorne krótkie wykłady prowa-

dzone przez członków KIK za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. Członkinie i członkowie 

KIK nagrali ponad 20  tego typu spotkań, których 

zakres tematyczny obejmował zainteresowania 



 

 

naukowe, zawodowe, hobby, podróże i inne. 

 

Post-turysta-2019 - w ramach projektu przeprowa-

dzono szereg szkoleń poświęconych procesom 

i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturo-

wym, psychologicznym, ekologicznym – które 

składają się na najistotniejsze aspekty świadomej 

i zrównoważonej turystyki i podróżowania 

po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły 

się w wielu lokalizacjach w całej Polsce. W szkole-

niach wzięło udział 340 osób. Program szkoleń 

powstał przy merytorycznej współpracy z polskimi 

badaczami turystyki z UW, SGH, UJ, UAM, UG oraz 

AWF, a warsztaty prowadzone były przez doświad-

czonych trenerów. Zapleczem szkoleń jest wirtualny 

przewodnik po ideach podróży - post-turysta.pl (52 

eseje). Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji 

Edukacja dla Demokracji. 

 

Zranieni w Kościele – pierwsza telefon wsparcia dla 

osób dotkniętych przemocą seksualną przez ludzi 

polskiego Kościoła. Telefon działa w każdy wtorek 

od 19:00 do 22:00. Dzwoniący mogą uzyskać wspar-

cie, pomoc psychologiczną, prawną i duszpasterską. 

Szczegółowe sprawozdanie z działań inicjatywy 

można znaleźć w aneksie do sprawozdania. 

 

Taizé – wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych 

Taizé  we Wrocławiu. Wyjazd poza celem formacyj-

nym miał też ułatwić integrację klubowej młodzieży 

oraz umożliwić jej kontakt organizacjami z innych 

części Europy. Podczas spotkania zorganizowano 

spotkanie z przedstawicielami organizacji należą-

cych do sieci JECI-MIEC. 

  

Archiwum – to program dalszego rozbudowywania 

i porządkowania archiwum KIK. Dotychczasowe 

prace umożliwiają łatwy dostęp do klubowych 

zbiorów archiwalnych i umożliwiają odpowiednie 

ich przechowywanie. W ciągu roku kilkukrotnie 

przyznawany był dostęp do archiwum w związku 

z prowadzonymi pracami badawczymi osób trzecich.  

 

Biblioteka – program zmierzający do uporządkowa-

nia klubowej biblioteki tak, by umożliwić łatwy 

i powszechny dostęp do jej zbiorów. W ramach prac 

wykreślono ze zbioru wiele pozycji zatrzymując 

tylko te najciekawsze i najcenniejsze. Zbiór biblio-

teczny należący do Sekcji Esperanto przekazany 

został do Biblioteki KUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wiosna 2020 r. upływa w cieniu pandemii korona-

wirusa COVID-19. Wprowadzone restrykcje mające 

ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa mają 

wpływ także na działanie Klubu. 11 marca 2020 r. 

zamknięte zostało biuro i siedziba KIK oraz 

odwołane wszystkie spotkania i działania ułatwia-

jące bezpośredni kontakt między ludźmi. Sytuacja 

ma także konsekwencje finansowe: wycofali się 

wszyscy najemcy chętni, żeby w salach siedziby 

KIK zorganizować spotkania. Podmioty wynajmu-

jące powierzchnie należące do spółki Krakowiaków 

Nieruchomości Sp. z o. o. także zawiesiły lub 

ograniczyły swoją działalność co ma duży wpływ 

na finanse spółki. W związku z ogólną kondycją 

gospodarki można też oczekiwać spadku przycho-

dów ze składek członkowskich. Trudne do przewi-

dzenia są też decyzje grantodawców przyznających 

środki dla podmiotów sektora pozarządowego. 

Niektóre z programów zostały zawieszone. 

 

Z drugiej strony pandemia doprowadziła 

do powstania 3 nowych dużych inicjatyw:  

SZEW czyli Skuteczny Zespół Wsparcia to inicjaty-

wa klubowej młodzieży. Ok. 80 wolontariuszy 

regularnie sprawdza jakie są potrzeby najstarszych 

członków KIK i stara się na nie odpowiedzieć m.in. 

robiąc zakupy, wykonując zlecenia etc. W miarę 

możliwości grupa dzieli się swoimi wolontariu-

szami z innymi podobnymi zespołami. 

Wspólnoty Pomocy – to inicjatywa prowadzona 

przez KIK, Biuro Innowacji Społecznych Stocznia, 

Fundację Mosty Solidarności i Muzeum bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki. Celem inicjatywy jest wyposa-

żenie polskich parafii w niezbędne narzędzia, 

praktyki, procedury i dokumentację, by umożliwić 

im podjęcie skoordynowanych działań na rzecz 

osób, dla których pandemia i związane z nią 

ograniczenia są poważnym obciążeniem. Obecnie 

do inicjatywy dołączyło kilkanaście parafii. 

Patronat nad inicjatywą objął kard. Kazimierz Nycz. 

 

Wieczorynki – to wieczorne krótkie wykłady 

prowadzone przez członków KIK za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. Członkinie i członko-

wie KIK nagrali ponad 20  tego typu spotkań, 

których zakres tematyczny obejmował zaintereso-

wania naukowe, zawodowe, hobby, podróże i inne. 

 

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią 

koronawirusa, zwołanie Walnego Sprawozdawczo-

Wyborczego Zebrania KIK okazało się niemożliwe 

w maju 2020 kiedy końca dobiegała kadencja 

Zarządu KIK. 

 

Żeby  zachować ciągłość pracy stowarzyszenia, 

Prezydium Zarządu KIK na mocy uchwały Zarządu 

i przy poparciu takiego rozwiązania przez Komisję 

Rewizyjną  powołało pełnomocników w składzie 

i o kompetencjach odpowiadających obecnym 

organom KIK. Zarząd zwołał też Walne Zebranie 

z proponowanym porządkiem obrad, jednak bez 

podania daty dziennej Walnego. Za wyznaczenie 

dokładnego terminu, Walnego Zebrania oraz 

zawiadomienie Członków Zwyczajnych KIK o dacie 

Zebrania odpowiadać będą powołani pełnomocni-

cy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jako stowarzyszenie Klub i jego członkowie brali 

aktywny udział w życiu Kościoła. Zarząd KIK 

w okresie sprawozdawczym starał się pozostawać 

w kontakcie ze swoim biskupem kard. Kazimierzem 

Nyczem oraz innymi biskupami. Podejmowano 

starania, żeby kard. Nycz wiedział o inicjatywach 

podejmowanych przez Klub i jego członków. Wśród 

najważniejszych działań KIK na tym polu można 

wymienić następujące: 

 

Inicjatywa Zranieni w Kościele jest jednym 

z najbardziej zauważalnych przejawów aktywności 

osób świeckich w Kościele w Polsce w obszarze 

pomocy osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem 

seksualnym. w Kościele w Polsce. W tym charakterze 

inicjatywa często była prezentowana w mediach. 

Po roku działania koordynatorzy inicjatywy określili 

szereg rekomendacji, które przesłali do polskiego 

episkopatu i wielu podmiotów pracujących w tym 

obszarze. 

 

Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego 

Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego, 

przygotowującego program obchodów DP i koordy-

nującego realizację tego programu  w całej Polsce. 

Przedstawicielem KIK-u w OKO był Stanisław Latek. 

 

KIK podjął się wraz z Laboratorium Więzi organizacji 

spotkania ruchów katolickich z centralnej, połu-

dniowej i wschodniej Europy pod nazwą „Voices of 

Moderation”. Spotkanie dotyczyło wypracowania 

praktycznych koncepcji reagowania przez chrześci-

jan na zjawiska zagrażające demokracji. Punktem 

wyjścia do dyskusji, serii wykładów i warsztatów 

była katolicka nauka społeczna. 

 

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. W pracach Zespołu 

koordynującego ORRK w imieniu KIK bierze udział 

Jakub Kiersnowski. Stanisław Latek reprezentował 

Klub podczas wrześniowej XVIII międzynarodowej 

konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego 

w procesie integracji europejskiej”. 

 

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 

i jej konsekwencjami dla wielu ludzi, zwłaszcza 

słabszych i starszych, powstała we współpracy 

z Pracownią Innowacji Społecznych Stocznia, 

Muzeum bł. ks. Jerzego Popieuszki i Fundacją Mosty 

Solidarności inicjatywa Wspólnoty Pomocy. Patronat 

nad działaniem inicjatywy objął ks. kard. Nycz. 

Inicjatywa wyposażenia parafii w kompetencje 

potrzebne do niesienia skutecznej pomocy zwraca 

uwagę, ponieważ potencjalnie wzmacnia siłę 

wspólnot parafialnych, aktywizuje parafian i sprzyja 

wzmacnianiu dobrych relacji między duchownymi 

i laikatem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIK nie działa w próżni. Wręcz przeciwnie, stowarzy-

szenie funkcjonuje w bardzo złożonym otoczeniu 

organizacji, instytucji, urzędów i innych podmiotów. 

Z wieloma z nich Klub utrzymuje współpracę jako 

organizacja poprzez kontakty Zarządu, bądź poprzez 

sekcje. Ze względu na różnorodną działalność KIK 

tych relacji jest bardzo wiele. Niektóre opierają się 

głównie na wymianie informacji, inne wiążą się 

ze współpracą przy realizacji rozmaitych przedsię-

wzięć.  

 

Kontakty KIK wykraczają poza granice Polski 

i Europy. Współpraca międzynarodowa  polega 

na okazjonalnej kooperacji przy konkretnych 

programach/spotkaniach przedstawicieli Zarządu 

Klubu oraz na stałym kontakcie kilku Sekcji, 

a czasem na regularnych lub długotrwałych działa-

niach.  

 

W kontekście współpracy międzynarodowej warto 

zauważyć, że Marta Titaniec reprezentuje Klub 

w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej przy 

Ministrze Spraw Zagranicznych. Jako przedstawiciel-

ka KIK, została wybrana na kolejną pięcioletnią 

kadencję Rady. 

 

Poniżej wymieniono kilka najistotniejszych przykła-

dów współpracy Klubu z innymi organizacjami: 

 

Pax Romana to światowa federacja ruchów intelek-

tualistów katolickich ze swoim przedstawicielstwem 

przy ONZ i Radzie Europy. Początkowo, Pax Romana 

była organizacją studentów katolickich powstałą na 

paru uniwersytetach europejskich. W międzywojen-

nej Polsce w ruchu Pax Romana uczestniczyło 

„Odrodzenie”, będące bodaj głównym nurtem 

inspirującym utworzenie KIK. W przyszłym roku Pax 

Romana obchodzić będzie swoje stulecie. Członko-

wie Zarządu Klubu uczestniczą w spotkaniach 

organizacji, przede wszystkim jej europejskiej 

odnogi. Mają one przede wszystkim charakter 

wymiany intelektualnej. Kontakt z członkami 

Kościoła w innych częściach Europy bardzo pomaga 

zrozumieć ich specyfikę i przybliża charakter różnych 

zjawisk politycznych i społecznych zachodzących 

w innych krajach. 

 

SIIAEC (czyli sekretariat Pax Romana skupiający 

katolickich inżynierów, specjalistów w dziedzinie 

rolnictwa i działaczy gospodarczych) spotyka 

się regularnie w różnych państwach w Europie. 

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku odbyło 

się spotkanie SIIAEC w Padwie, we Włoszech. Nasz 

Klub aktywnie uczestniczy w pracach SIIAEC, 

a obecnym wiceprzewodniczącym SIIAEC jest Paweł 

Broszkowski. 

 

JECI-MIEC European Coordination Europejska 

koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC – międzynaro-

dowego ruchu studentów katolickich. JECI-MIEC 

przechodzi obecnie przez poważne trudności 

organizacyjne. W listopadzie 2019 odbyło 

się spotkanie w Kolonii w celu wypracowania 

sposobu na wyjscie organizacji z kryzysu. KIK i Drum 

Bun (to sekcja jest członkiem ruchu) reprezentował 

podczas spotkania Jan Szypulski. 



 

 

Pax Christi to międzynarodowa organizacja chrześci-

jańska powstała w 1945 promująca pokój i dialog 

między narodami. Po ponad rocznych przygotowa-

niach, w dniach 23-27 października 2019, w Warsza-

wie odbyła się konferencja przygotowywana wspól-

nie przez Pax Christi, fundację Communicantes 

(Holandia), KIK i Laboratorium Więzi. Spotkanie pod 

nazwą „Voices of Moderation” dotyczyło wypracowa-

nia praktycznych koncepcji reagowania przez 

chrześcijan na zjawiska zagrażające demokracji. 

Punktem wyjścia do dyskusji, serii wykładów 

i warsztatów była katolicka nauka społeczna. 

Na spotkanie w Warszawie przybyli teologowie, 

działacze społeczni, akademicy i publicyści 

z 16 krajów europejskich. 

 

Przedstawiciele KIK Warszawa od powstania Funda-

cji, obok KIK-u Wrocławskiego, wchodzą w skład 

władz Fundacji. Obecnie przedstawicielką KIK 

Warszawa w Radzie Fundacji jest Maryna Czaplińska, 

członkini Zarządu Klubu oraz Marta Titaniec, 

członkini Zarządu KIK i kierowniczka działań 

humanitarnych w Klubie. Rada jest najwyższą władzą 

w Fundacji. 

 

Klub na bieżąco uczestniczył w pracach Kierownic-

twa Porozumienia Klubów. W ramach działań 

w Porozumieniu nasi członkowie wzięli udział 

w dorocznej pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę. Klub 

koordynował również obchody Dnia Papieskiego, 

organizowanego w Klubach w ramach ogólnopol-

skiej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 

w Warszawie. 

 

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska 

(Global Catholic Climate Movement) jest stosunkowo 

młodą organizacją, od niedawna obecną w Polsce. Ze 

względu na coraz mocniej obecny w działaniach KIK 

temat ochrony środowiska, GCCM i Klub podjęli kilka 

różnych form współpracy. Wśród nich organizacji 

kilku spotkań dyskusyjnych, projektu Post dla 

Stworzenia czy Niedzieli św. Franciszka. 

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie współpra-

cował i współpracuje z wieloma innymi organiza-

cjami pozarządowymi (Klub Tygodnika Powszechne-

go, Fundacja im. ks. Stefana Niedzielaka, Przymierze 

Rodzin, Fundacja Sto Pociech, Stocznia, Fundacja 

Pracownia Dialogu, Fundacja Mosty Solidarności, 

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Zustricz, Funda-

cja Edukacji Naturalnej, Fundacją „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”, Krajowe Stowarzyszenie Brasławian, 

Laboratorium WIĘZI, Towarzystwo Opieki nad 

Ociemniałymi w Laskach, Warszawski Klub Tygodni-

ka Powszechnego, Centrum Myśli Jana Pawła II, 

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, 

Wspólnota Sant’Egidio, Stowarzyszeniem „ROTA”,  

Fundacją Wspomagania Wsi); wydawnictwami (Więź, 

Znak); organizacjami zagranicznymi (Communican-

tes, Pax Christi International, STEP-IN, USAID, SS 

Franciszkanki Misjonarki Maryi w Aleppo,  National 

Democratic Institute, Caritas Spes); szkołami i 

uczelniami (Szkoła Cecylii Plater Zyberkówny, Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus , 

Liceum Humanistyczne Kołasa, szkoły Przymierza 

Rodzin, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet 

Warszawski); instytucjami kultury (Muzeum ks. 

Jerzego Popieluszki, Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN); związkami wyznaniowymi (Kościół Ewange-

licko-Augsburski, Polska Rada Ekumeniczna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niezmiennie absorbującym zadaniem, w sposób 

szczególny dla Prezydium Zarządu i księgowości 

Klubu, rzutującym również na bieżącą działalność, 

była nieustanna praca nad zabezpieczeniem 

finansowej działalności Klubu. Prace te polegały 

przede wszystkim na: rozwoju działalności spółki 

Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.; rozwijaniu 

działalności projektowej poprzez pozyskiwaniu 

nowych grantów oraz poprawę ściągalności składek 

członkowskich. Rozpoczęte w 2019 roku prace nad 

nową spójną bazą członków KIK z możliwością 

zdalnego sprawdzania zaległości finansowych dla 

wszystkich Członków przyniosły dobre rezultaty. 

Dzięki bazie Skarbnik KIK mógł skuteczniej wyegze-

kwować zaległe składki członkowskie. Już w styczniu 

w związku ze spłacaniem przez członków zaległych 

składek odnotowano rekordowe wpływy z tego 

tytułu. Weryfikacja danych członków przy okazji prac 

nad bazą miała taki efekt uboczny, że ujawniła wiele 

nazwisk figurujących tylko nominalnie na liście 

członkowskiej. Pytanie o aktualne dane było 

w niektórych przypadkach pierwszym od dawna 

kontaktem z KIK i skłoniło pewną grupę osób do 

podjęcia decyzji o wystąpienia z KIK w związku 

z niewielkim zaangażowaniem w życie Klubu. 

 

W minionym roku Klub kontynuował działalność 

gospodarczą, przede wszystkim wynajmowana była 

główna sala  Klubu. KIK stale współpracuje 

z Francuskim Instytutem Zarządzania (FIZ), który 

prowadzi w siedzibie Klubu szkolenia managerskie. 

Cały dochód z prowadzonej działalności gospodar-

czej przeznaczany jest na działalność statutową KIK. 

 

Szczegółowa prezentacja sytuacji finansowej Klubu 

znajduje się w sprawozdaniu finansowym. 

 

15 listopada 2012 r. ówcześni wspólnicy Spółki 

Libella Sp. Z o.o.: Klub Inteligencji Katolickiej w 

Warszawie, Towarzystwo WIĘŹ, Klub Inteligen-

cji Katolickiej w Poznaniu oraz Klub Inteligencji 

Katolickiej im. Prof. Czesława Strzeszewskiego 

w Lublinie (tzw. Wspólnicy Ustępujący) podpisali 

z Polskim Związkiem Katolicko Społecznym (PZKS) 

Umowę Podziału Spółki Libella Sp. z o.o. 

W styczniu 2013 r. Wspólnicy Ustępujący zawiązali 

nową spółkę pod nazwa Krakowiaków Nierucho-

mości Sp. z o.o. 

 

1 lipca 2013 r. PZKS nie wywiązał się względem 

Wspólników Ustępujących z postanowień Umowy 

Podziału. 

 

W okresie od lipca 2013 r. do marca 2015 r. Wspól-

nicy Ustępujący prowadzili we własnym zakresie 

rozmowy i negocjacje z PZKS-em w celu wywiąza-

nia się przez Związek z postanowień Umowy Po-

działu. 

 

31 marca 2015 r. na wniosek Wspólników Ustępu-

jących Prymas Polski powołał skład Sądu Arbitra-

żowego dla rozstrzygnięcia sporu między Wspólni-

kami Ustępującymi a PZKS-em. 

 



 

 

W okresie od kwietnia 2015 do marca 2017 r. trwa-

ła procedura sądowa przez Sądem Polubownym Ad 

hoc AR/2015. W tym czasie Wspólnicy Ustępujący 

negocjowali z PZKS-em warunki Ugody Sądowej. 

W negocjacjach tych obie strony reprezentowane 

były przez pełnomocników prawnych. 

 

15 marca 2017 r. Wspólnicy Ustępujący i PZKS za-

warli ze sobą Ugodę Sądową, na mocy, której 

Wspólnicy Ustępujący zgodzili się zredukować 

swoje oczekiwania finansowe wynikające z Umowy 

Podziału. PZKS wpłacił część należności w gotów-

ce na rachunki bakowe Wspólników Ustępujących, 

część należności przekazał w formie własności 

dwóch lokali mieszkalno-biurowych (w Warszawie 

i Lublinie) a część należności zobowiązał się ure-

gulować w rocznych 10 ratach począwszy od lipca 

2018 r. 

 

17 maja 2017 r. Klub wraz pozostałymi Wspólni-

kami Ustępującymi (Towarzystwo WIEŹ, KIK Po-

znań i KIK Lublin) w związku z wykonaniem Ugody 

Sądowej z dnia 8 marca 2018 r. zawartej przed 

Sądem Arbitrażowym Ad hoc AR/2015 przejął 

od Polskiego Związku Katolicko-Społecznego dwa 

lokale biurowo-mieszkalne. Lokal w centrum War-

szawy o pow. 116 m2 i lokal w Lublinie o pow. 76 

m2. Następnie Stowarzyszenia będące wspólnika-

mi ww. lokali wniosły je aportem do spółki Krako-

wiaków Nieruchomości Sp. z o.o. W dalszej proce-

durze Spółka Krakowiaków Nieruchomości sprze-

dała lokal w Lublinie. Zysk ze sprzedaży lokalu 

został w większej części przeznaczony na spłatę 

zobowiązań wobec kancelarii prawnej, która repre-

zentowała Wspólników Ustępujących przed Sądem 

Arbitrażowym. 

 

W wyniku wykonania Ugody Sądowej zawartej 

8 marca 2017 r., w czerwcu 2018 r. Jakub Kiersnow-

ski, przedstawiciel Wspólników Ustępujących 

w Radzie Nadzorczej Libella Sp. z o.o., złożył rezy-

gnację z dalszych prac w Radzie. 

 

W ramach wykonywania Ugody z dnia 15 marca 

2017 PZKS był zobowiązany do zapłacenia Wspól-

nikom Ustępującym pierwszej z dziesięciu rat 

w łącznej kwocie 100 tys. zł (+ odsetki) w dacie 

do 1 lipca 2018 roku (z możliwością spóźnienia nie 

większą niż 7 dni tj. do 9 lipca 2018 r.). PZKS nie 

wywiązał się z tego zobowiązania wpłacając cześć 

należności w dniu 10 lipca 2018 r. Taki stan rzeczy 

spowodował, że zaczęły obowiązywać zabezpie-

czenia zawarte w Ugodzie, które nakazują PZKS- 

owi spłatę całości zobowiązania. W tym celu 

Wspólnicy Ustępujący wystąpili z wnioskiem 

do Sądu o nadanie Ugodzie klauzuli wykonalności. 

 

W lipcu 2019 r. PZKS przekazał na rachunki Wspól-

ników Ustępujących równowartość drugiej raty 

wraz z odsetkami wynikającej z Ugody Sądowej. 

Wspólnicy Ustępujący, w tym KIK stoją jednak 

na stanowisku, że całe zobowiązanie jakie ma 

PZKS wobec Wspólników jest wymagalne. Procedu-

ra uzyskiwania z Sadu Apelacyjnego klauzuli wy-

konalności Ugody jest cały czas w Sądzie, kolejny 

już wniosek czeka na rozpatrzenie. 

 

Wspólnicy Ustępujący współpracowali przy rozwi-

janiu spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o., 

której są współudziałowcami. W spółce KIK War-

szawa posiada 40,85% udziałów, Towarzystwo 

WIĘŹ 39,41%, a KIK Poznań i Lublin po 9,87% każ-

dy. 
 

Głównym majątkiem spółki jest nieruchomość 

gruntowa położona w Warszawie w dzielnicy Wło-

chy przy ul. Krakowiaków 80/98. Na nieruchomości 

posadowiony jest budynek biurowy oraz budynki 

przemysłowe o przeznaczeniu magazynowo-

produkcyjno-usługowym o łącznej komercyjnej 

powierzchni najmu wynoszącej 10500 m2 oraz 

lokal biurowy o pow. 116 m2 znajdujący się w ka-

mienicy w Al. Jerozolimskich 99. 
 

W 2019 r. Zarząd spółki kontynuował prace nad 

wyjaśnieniem stanu prawnego dwóch działek 

gruntowych, które Spółka od lat ’70 XX w. użytkuje 

na potrzeby prowadzonej działalności przy 

ul. Krakowiaków. W ramach tych działań Zarząd 

spółki pozostawał w kontakcie z Biurem Mienia 

i Skarbu Państwa Miasta st. Warszawy. Sprawa jest 

w toku. 
 

W roku 2019 Spółka rozpoczęła generalny remont 

lokalu w Al. Jerozolimskich. Lokal znajduje 

się w zabytkowej kamienicy co przy generalnym 

remoncie wymagało właściwego podejścia 

do prowadzonych prac. Celem remontu było dosto-

sowanie lokalu pod potrzeby najmu biurowego. 
 

W tym samym roku Spółka przeprowadziła gene-

ralny remont wszystkich pomieszczeń sanitarnych 

i socjalnych w nieruchomości przy ul. Krakowia-

ków. Stan techniczny i wodno-kanalizacyjny, 

a także estetyczny wymagał podjęcia takich dzia-

łań. 

 



 

 

Na koniec roku 2019 Spółka zanotowała dodatni 

wynik finansowy.  

 

W roku sprawozdawczym dochód z działalności 

Spółki przekazany został w całości na działalność 

statutową Wspólników Spółki. 

 

Od połowy marca 2020 r. z uwagi na stan epidemii 

ogłoszony na terytorium Polski i związane z tym 

daleko idące obostrzenia dotyczące działalności 

gospodarczej istotna część najemców będąca 

klientami Spółki musiała zaświecić swoją działal-

ność. Najemcy ci zgłosili kłopoty z możliwością 

zapłaty czynszu.  W tej sytuacji Zarząd Spółki pod-

jął pilne działania ograniczające koszty funkcjo-

nowania Spółki oraz rozmowy z Najemcami w celu 

znalezienia wspólnych rozwiązań dla zaistniałej 

sytuacji. Konieczne było czasowe obniżenie nie-

których czynszów celem zagwarantowania płynno-

ści finansowej Spółki i najemców a w konsekwen-

cji również zagwarantowania wypłat dla Wspólni-

ków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIK od swego powstania bierze udział w debacie 

publicznej i wymianie intelektualnej poprzez 

organizację, współorganizację i uczestnictwo 

w różnych wydarzeniach, debatach i konferencjach. 

Niektóre ze spotkań przygotowywanych w Klubie 

są adresowane wyłącznie do członków KIK, inne 

mają charakter otwarty. Wiele ze spotkań organizo-

wanych przez KIK było rejestrowanych przez 

kamerzystów Ogólnodostępnej Bazy Wykładów 

„Wszechnica” prowadzonej przez Fundację Wspoma-

gania Wsi. 

 

Jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń 

w okresie sprawozdawczym o dużym znaczeniu dla 

budowania naszej wspólnoty była organizacja 

9 czerwca 2019, w święto Zesłania Ducha Świętego 

dorocznego KIK-Pikniku. Zaproponowana przez 

organizatorów nowa formuła i sposób organizacji 

przyciągnął na polanę Pociecha w Kampinoskim 

Parku Narodowym ponad 500 osób! Dzięki zaanga-

żowaniu kilkudziesięciu wolontariuszy, podczas 

Pikniku odbyła się uroczysta Msza święta, a program 

został wzbogacony o wiele atrakcji. Pamiątką 

z Pikniku o dużym znaczeniu symbolicznym jest 

zdjęcie członków Klubu ustawionych w kształcie 

wielkiej gołębicy. Zdobi ono stronę tytułową tego 

sprawozdania. Podczas Pikniku obchodzono też 25-

lecie posługi duszpasterza KIK ks. Andrzeja Gałki. 

 

W roku sprawozdawczym KIK włączył się w inicjatywę 

„Roku Wolności”, w ramach której wspominano 30-

lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów w roku 

1989, a także 20-lecie dołączenia do NATO i 15-lecie 

wejścia Polski do Unii Europejskiej. W ramach Roku 

Wolności oprócz wspominanego w poprzednim 

sprawozdaniu spotkania „Kuchnia Okrągłego Stołu” 

Klub Inteligencji Katolickiej wziął udział w central-

nych samorządowych obchodach 30-lecia wyborów 

czerwcowych w Gdańsku pn. Święto Wolności 

i Solidarności. W dniach 1-4 czerwca 2019 r. 

w otoczeniu Europejskiego Centrum Solidarności 

w Gdańsku powstała przeznaczona dla organizacji 

pozarządowych „Strefa Społeczna”. KIK wspólnie 

z „Więzią” zorganizował w niej polową Mszę Świętą 

dla organizatorów, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i przechodniów, którą celebrowali 

ks. Krzysztof Niedałtowski (Duszpasterz Środowisk 

Twórczych w Gdańsku) i ks. Jacek Prusak SJ. Oprócz 

Mszy na wspólnym stoisku KIK i Więź zorganizowali 

3 warsztaty: „Solidarni ze Zranionymi” (o inicjatywie 

Zranieni w Kościele); „Solidarni z chorymi” (o towarzy-

szeniu osobom chorym) i „Solidarni ze Wschodem” 

(o potrzebie współpracy z naszymi sąsiadami 

ze Wschodu). 

 

Jak co roku, 24 października w rocznicę założenia 

Klubu, wręczono nagrodę PONTIFICI – Budowniczemu 

Mostów. Pontifexem w 2019 roku została p. Aleksan-

dra Dulkiewicz, Prezydent miasta Gdańska. Laudację 

na cześć laureatki wygłosił prof. Andrzej Wielowieyski. 

Uroczystość wręczenia nagrody uświetnił koncert 

Karoliny Cichej z repertuarem z albumu „Jeden Wiele”. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd KIK zorganizował 

dwa spotkania dyskusyjne przeznaczone wyłącznie 

dla członków KIK. Jedno z udziałem prof. Bohdana 

Cywińskiego i ks. prof. Andrzeja Draguły na temat 



 

 

obrazy uczuć religijnych oraz jedno z udziałem 

przedstawicieli 4 pokoleń na temat patriotyzmu. 

 

Wart odnotowania jest fakt, że w ciągu roku sprawoz-

dawczego siedziba Klubu służyła wielu różnorakim 

działaniom i inicjatywom, przede wszystkim organi-

zowanym przez Klub, przez klubowe Sekcje, ale 

również przez członków Klubu oraz organizacje 

partnerskie i inne, z którymi Klub w różnym zakresie 

współpracuje. 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 prowa-

dzonej działalności gospodarczej różnym organiza-

cjom i instytucjom jako miejsce spotkań służbowych, 

biznesowych i organizacyjnych. 

 

- 21 września 2019  Spotkanie z siostrą Jeannine 

Gramick, amerykańską zakonnicą ze wspólnoty Sióstr 

Loretto, które moderował Marcin Dzierżanowski. 

Magazyn „Kontakt” 

- 28 października 2019 „Kryzys wyobraźni. Czy kultura 

uratuje świat?” Spotkanie poprowadził Filip Springer. 

Magazyn „Kontakt”  

- 27 listopada 2019 Jak chronić dzieci przed pornogra-

fią? Spotkanie dla rodziców, zorganizowane przez 

Sekcję Rodzin  

- 3 grudnia 2019 „Spotkania z ludźmi i historią 

w Uzbekistanie”. W październiku grupa KIK-owców 

spędziła w Uzbekistanie 10 dni. Podczas spotkania 

odbył się pokaz zdjęć oraz ich relacja z tego miejsca.  

- 11 grudnia 2019 Jaką przyszłość ma przyszłość? - 

rozmowa na temat strategii ratowania przyszłości 

w działalności naukowej i społecznej, relacji oddol-

nych praktyk do działań odgórnych. Udział wzięli prof. 

Przemysław Czapliński, Katarzyna Andrzejczyk-Briks, 

Kalina Olejniczak i Stanisław Krawczyk (moderacja). 

Spotkanie odbyło się r. w siedzibie Fundacji Malta 

w Poznaniu. Magazyn „Kontakt” 

- 29 stycznia 2020  „JP2 – czyj papież?” Debata 

zorganizowana przez Magazyn „Kontakt”, w której 

udział wzięli: Zuzanna Radzik, Cezary Gawryś 

i Stanisław Zakroczymski. Prowadzenie: Ewa Kiedio. 

- 27 lutego 2020 Auschwitz-Birkenau. Codziennie. 

Rozmowa o kulturze pamięci z dr. Piotrem 

M.A. Cywińskim, dyrektorem Miejsca Pamięci, Pań-

stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 

- 4 lutego 2020 Kryzys bezdomności. Spotkanie 

z p. Adrianą Porowską, prezeską Kamiliańskiej Misji 

Pomocy Społecznej, Ignacym Dudkiewiczem 

z Magazynu „Kontakt” oraz z p. Pawłem Ileckim, osobą 

w kryzysie bezdomności. Spotkanie w szkole 

im. Cecylii Plater-Zyberkówny. 

- 3 marca 2020  Debata pt. „Długi cień JP2” zorganizo-

wana r. w krakowskiej Spółdzielni Ogniwo. W dyskusji 

udział wzięli: Daria Gosek-Popiołek, Maria Pajor, 

Ignacy Dudkiewicz, Janusz Poniewierski (prowadze-

nie). Magazyn „Kontakt” 

 

- 24 kwietnia 2019 Ekocykl Drum Buna: Zmiany 

Klimatyczne. Prow. Marcin Popkiewicz. Drum Bun. 

- 29 maja 2019 Ekocykl Drum Buna: Turystyka. Prow. 

Paweł Cywiński. Drum Bun. 

- 17 listopada 2019 Ekonomia Franciszka. wprowadze-

nie w ideę spotkania z papieżem Franciszkiem 

w Asyżu, dyskusja z s. Alessandrą Smerilli z Papieskiej 

Komisji Państwa Watykańskiego, prof. Markiem 

Rymszą i prof. Lugino Brunim doradcą ekonomicznym 

Benedykta XVI, prow. Rafał Woś (KIK był współorgani-

zatorem spotkania) 

- 5 marca 2020 Ekonomia Franciszka, kto za 

to zapłaci? Etyka w biznesie vs maksymalizacja zysku, 

spotkanie z udz. bpa Piotra Jareckiego, biskupa 

pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, Krzysztofa 

Jędrzejewskiego, przedsiębiorcy, głównego akcjona-

riusza oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Mostostal Zabrze S.A., Jacka Gniadka SVD, misjonarza 

werbisty (dyrektora werbistowskiego Centrum 

Migranta Fu Shenfu w Warszawie) i Krzysztofa 

Nędzyńskiego, ekonomisty i filozofa - członka Rady 

Klubu Jagiellońskiego (KIK był partnerem spotkania). 

 

- 16 maja 2019 Polsko-niemieckie pojednanie 

a sprawa polska. Spotkanie z okazji 30. rocznicy Mszy 

Pojednania w Krzyżowej. Udział wzięli: Marek Prawda, 



 

 

dyplomata, ambasador RP w Berlinie i przedstawiciel 

RP w UE, dyrektora Komisji Europejskiej w Polsce oraz 

prof. Waldemar Czachur, przewodniczący Rady 

Fundacji Krzyżowa, Forum Krzyżowa, Instytut Germa-

nistyki UW. 

- 21 maja 2019 Jaka Polska w jakiej Europie? Debata 

przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. O roli 

i miejscu Polski w Europie oraz wyzwaniach stojących 

przed Unią Europejską rozmawiali kandydaci do 

Parlamentu Europejskiego: prof. Monika Płatek, min. 

Michał Boni i min. Konstanty Radziwiłł. 

- 1-4 czerwca 2019 Święto Wolności i Solidarności. 

Msza i warsztaty KIK i Więzi w strefie społecznej 

w Gdańsku nt Solidarni ze Zranionymi, Solidarni 

z Chorymi i Solidarni ze Wchodem. 

- 15 września 2019 TworzyMY pokój – konferencja 

zorganizowana przez Kościół Ewangelicko Augsburski 

z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji oraz 

przetłumaczenia na język polski kluczowych tekstów 

luterańskiej teologii na temat demokracji i rządów 

prawa. KIK był partnerem konferencji i organizatorem 

towarzyszących warsztatów „Tworzymy pokój, więc 

nie zgadzamy się na biedę”. 

 

- 18 czerwca 2019 Debata KIK o obrazie uczuć 

religijnych. Wprowadzenie do debaty wygłosili 

prof. Bohdan Cywiński i ks. prof. Andrzej Draguła  

- 9 czerwca 2019 KIK-PIKNIK Spotkanie całego 

środowiska warszawskiego KIK-u. Msza święta 

w intencji księdza Andrzeja Gałki, z okazji Jego 

Jubileuszu 25-lecia posługi w kościele św. Marcina 

i jako duszpasterza KIK-u.  

- 24 października 2019, urodziny KIK, uroczyste 

wręczenie nagrody PONTIFICI - Budowniczemu 

Mostów. 

- 18 listopada 2019 Debata członków KIK o patrioty-

zmie. Spotkanie i rozmowa wielopokoleniowa. 

- 13 stycznia 2020 Opłatkowe spotkanie członków 

KIK w Domu Arcybiskupów Warszawskich z udziałem 

ks. kard. Kazimierza Nycza. 

 

 

- 11-13 kwietnia 2019 Rekolekcje wielkopostne 

„8 błogosławieństw, 8 dróg nadziei” wygłosił 

ks. Alfred Wierzbicki. 

- 28 grudnia 2019 wyjazd KIK-owskiej młodzieży 

do Wrocławia na spotkanie Taizé. 

- 12-14 grudnia 2019 Rekolekcje Adwentowe wygłosił 

ks. Mirosław Tykfer 

- 2-4 kwietnia 2020 Rekolekcje Wielkopostne Wygłosił 

o. Wiesław Dawidowski OSA  

- Środowe medytacje Pisma Świętego z ks. Andrzejem 

Gałką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie 

serdecznie dziękuje wszystkim, których praca, 

zaangażowanie, czas, inicjatywa i ofiarność przyczy-

niły się do dobrego funkcjonowania naszego Klubu. 

Przede wszystkim dziękujemy wszystkim osobom 

zaangażowanym w  działalność Sekcji i Zespołów 

klubowych za realizację 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, ks. Tomkowi Łukasiukowi, 

ks. Piotrowi Markiewiczowi i ks. Grzegorzowi 

Michalczykowi. Dziękujemy za spotkania, rozmowy, 

Msze święte i wspólną modlitwę w kościele 

św. Marcina, w Laskach, podczas indywidualnych 

spotkań, rekolekcji, obozów i innych wyjazdów. 

 

Dziękujemy także darczyńcom, sponsorom i ludziom 

dobrego serca, którzy w mijającym roku sprawoz-

dawczym wsparli Klub duchowo, finansowo 

i w postaci konkretnych rzeczowych darowizn. 

Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą 

się wszystkim Członkom Klubu, którzy na bieżąco 

regulują swoje składki członkowskie oraz Przyjacio-

łom Klubu, którzy w mijającym roku wspierali Klub 

stałymi, systematycznymi darowiznami. Wsparcie 

to jest nieocenioną pomocą w codziennej pracy nad 

finansami Klubu. 

 

Niezmiennie, ale z każdym rokiem z coraz większym 

uznaniem, z czego ogromnie się cieszymy, mamy 

niezliczone powody, aby dziękować pracownikom 

Klubu: pp. Magdalenie Marzec, Ewie Mateckiej, Kasi 

Bartosik, Karolinie Bieleckiej-Komosie, Jerzemu 

Bidermanowi, Michałowi Buczkowi, Marcie Chrzą-

stowskiej, Monice Grzelak, Wandzie Kaczor, Marysi 

Kazimierczyk, Michałowi Kulsowi, Kubie Niewiadom-

skiemu, Witkowi Kunickiemu-Goldfingerowi, Kasi 

Materkowskiej, Marysi Piotrowskiej, Markowi Reyowi, 

Agnieszce Starosielec za ich oddaną i jakże często 

ponadwymiarową pracę na rzecz Klubu i całej 

klubowej społeczności. Serdecznie dziękujemy! 

 

 

 


