DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI
SUPLEMENT DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
KWIECIEŃ 2019 - MAJ 2020

2020
WWW.KIK.WAW.PL

SPIS TREŚCI
03
SEKCJA
RODZIN

08
MAGAZYN
KONTAKT

11
SEKCJA
WSCHODNIOEUROPEJSKA

2020
OPRACOWAŁ JAN MURAWSKI, SEKRETARZ KIK

15
KLUBŻEGLARSKI
SANTA MARIA

18
SEKCJA
WIGIERSKA

19
SEKCJA POLSKONIEMIECKA

20
FUNDACJA
DOKŁADAM SIĘ

21
ZRANIENI
W KOŚCIELE

Obecnie Sekcja zrzesza 1224 osoby z 337 rodzin.
W Sekcji działa 15 grup prowadzonych przez 79 wychowawców (w 2019 działało 16 grup prowadzonych przez 85
wychowawców) oraz 2 Plemiona prowadzone przez 12
wychowawców, którzy ukończyli kurs pomocników. Do
grup należy 430 dzieci w wieku od 9 do 18 lat, a do
Plemion - 47 dzieci z rocznika 2012.
Budżet Sekcji Rodzin (bez dotacji na obozy) w roku 2019
wyniósł ok. 82.000 zł. Wpływy ze składek i darowizn
wyniosły ok. 78.000 zł. Deficyt został pokryty z nadwyżek
z poprzednich lat. Poziom wpłat wyniósł około 70%.
Zarząd pracuje nad poprawieniem sytuacji. Między innymi
wprowadzone zostało testowe narzędzie do kontroli
składek „Pagaspot”.

Sekcją Rodzin kieruje Zarząd wybrany na Walnym
Zebraniu SR w listopadzie 2018 roku, który ukonstytuował
się następująco: Aleksandra Brochocka (przewodnicząca),
Katarzyna Zakroczymska (wiceprzewodnicząca), Marcin
Bielecki (sekretarz), Małgorzata Mańczak (przewodnicząca Rady SR), Monika Krzyżanowska (skarbnik), Maciej
Siciarek, Anna Sikorska, Irena Moszyńska (przedstawicielka wychowawców), Kajetan Zakrzewski. Od października 2019 do stycznia 2020 Irena studiowała za granicą w tym okresie zastępowała ją Zofia Andrzejewska.

W 2019 roku kontynuowana była tradycja klubowej Mszy
św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca w kościele św.
Marcina o godz. 11.00. Msze są ważnym elementem
jednoczącym całą wspólnotę KIK. Grupy Sekcji Rodzin
oraz Plemiona włączyły je do programu swoich spotkań i
starają się, o ile to możliwe, rozpoczynać spotkania
właśnie wspólną Eucharystią. Mszom klubowym towarzyszy śpiew powołanej przez SR scholi, którą prowadzi Ania
Siciarek. Opiekę nad organizacją mszy sprawowały Irena
Moszyńska i Zofia Andrzejewska.

Co dwa lata Sekcja Rodzin, wspólnie z duszpasterzami z
kościoła św. Marcina, organizuje przygotowanie do
bierzmowania. 21 października 2019 liczna grupa
młodzieży (46 osób) przyjęła sakrament bierzmowania z
rąk Kardynała Kazimierza Nycza. Przygotowania do
bierzmowania trwały ponad rok, prowadził je ks. Tomasz
Łukasiuk i animatorzy. Spotkania odbywały się raz w
tygodniu na przemian w kościele św. Marcina (spotkania
dla wszystkich) i w domach (spotkania w grupach z
animatorami).

W weekend 22-24 listopada 2019 odbyły się rekolekcje
młodzieżowe dla roczników 2005 i 2006 (uczestnicy grup
Pigmejów i Hunzów) oraz rekolekcje krzyżowe dla

licealistów. Rekolekcje młodzieżowe prowadzili ksiądz
Tomasz Łukasiuk i kleryk Mateusz, natomiast rekolekcje
krzyżowe - ks. Mateusz Nycz. Animatorami byli wychowawcy SR.

W związku z pandemią zostały odwołane wielkopostne
rekolekcje w ciszy dla wychowawców, planowane na 2022 marca 2020 r.

7 grudnia 2019 odbył się adwentowy dzień skupienia dla
rodziców w Laskach. W zastępstwie chorego ks. Andrzeja
Gałki poprowadził go ksiądz prałat Edward Engelbrecht.
W 2020 roku z powodu pandemii nie udało się zorganizować wielkopostnego dnia skupienia, który miał odbyć się w
Laskach 14 marca.

numerach 87, 88 i 89), nieco mniej liczne (po 24-25 dzieci
z roczników 2011 i 2012). Zanim ogłoszono stan pandemii,
odbyło się wyjazdowe spotkanie inicjujące powstanie
grupy 87, która przyjęła nazwę Melianie. Spotkanie
prowadziły koordynatorki: Kasia Zakroczymska i Aniela
Chankowska, które przez wiele miesięcy intensywnie
pracowały z kadrą grupy nad kwestiami programowymi,
szkoleniowymi i organizacyjnymi. Kadrę nowej grupy
tworzą: Basia Olszewska, Jana Wędrychowska, Tosia
Woźniak, Kuba Feleszko i Witek Kraszewski.
Weekendowe spotkania rozpoczynające działalność
pozostałych dwóch grup oraz poprzedzające je zebrania z
rodzicami, zaplanowane na marzec i kwiecień br., z
powodu pandemii zostały odwołane. Jeśli ograniczenia
dotyczące spotykania się zostaną zniesione, wyjazdy
inicjujące powstanie grup 88 i 89 odbędą się 30-31 maja
br. Jeśli ograniczenia będą utrzymane, obie grupy zostaną
otwarte w przyszłym roku szkolnym. Oba zespoły kadrowe
przedstawiły Zarządowi SR założenia programowe i są w
pełni przygotowane do otwarcia swoich grup.

W 2019 r. odbyło się 16 obozów letnich i 14 zimowych
W kwietniu 2019 roku rozpoczęły działalność dwie kolejne
grupy dla 60 dzieci:

(sezon 2019/2020). Obozy zimowe odbywały się na ogół w

Grupa nr 85 Jaganie: szefowa kadry: Wanda Płoska,
kadra: Dominika Kosińska, Tonia Białynicka-Birula,
Szymon Marchel, Staś Świerzewski, koordynatorki: Maria
Rościszewska, Kasia Zakroczymska.

letnie dla grup młodszych były organizowane w formie

Grupa nr 86 Hatifnatowie: szefowa kadry: Klara Ignut,
kadra: Hania Kluzińska, Oliwka Laskowska, Ernest
Małkiewicz, Olaf Dąbrowski, koordynatorki: Dorota Potępa
i Joanna Wędrychowska.

letnich wiele grup zostało odwiedzonych przez członków

Otwarcie nowych grup poprzedzone jest 4 miesięcznym
przygotowaniem zespołu kadrowego, połączone z
pisaniem programu grupy na pierwsze 2-3 lata działalności. Przygotowanie prowadzone jest przez koordynatorów.
W praktyce oznacza to ok. 8 spotkań i jeden wyjazd
weekendowy. Przygotowania kończą się wspólnym 2dniowym wyjazdem kadry, dzieci, rodziców i koordynatorów, który jest jednocześnie oficjalnym początkiem
działania grupy. Jednocześnie z przygotowaniem
programowym odbywa się rekrutacja uczestników złożona
z kilku etapów: wypełnienia ankiet, rozmów, złożenia
deklaracji przystąpienia do grupy.

Zarząd SR jest świadomy, że w sytuacji panującej obecnie

W 2020 r. SR planowała otworzyć aż trzy nowe grupy (o

br.

górach i miały charakter narciarski lub turystyczny, obozy
stacjonarnej pod namiotami, dla starszej młodzieży - w
formie spływów kajakowych, obozów rowerowych i
wędrownych w Polsce i zagranicą. Podczas obozów
Zarządu, koordynatorów lub rodziców doświadczonych w
pracy Sekcji, a także przez klubowych duszpasterzy.

pandemii obozy letnie w lipcu i sierpniu 2020 r. mogą
zostać odwołane. Członkowie Zarządu, koordynatorzy i
wychowawcy czekają na decyzje rządu dotyczące zasad
organizowania letniego wypoczynku dla dzieci młodzieży
w bieżącym roku, pozostają także w kontakcie z Zarządem
Klubu oraz Sekcją Wigierską i Sekcją „Santa Maria” oraz
Biurem Edukacji M. St. Warszawy i pokrewnymi organizacjami (harcerstwo). Decyzję o organizowaniu lub odwołaniu obozów Zarząd SR podejmie i ogłosi do końca maja

Grupy Fenicjan oraz Hunzów, w których dzieci przeszły do
klasy VII, zrealizowały w maju 2019 (Fenicjanie) oraz w
grudniu 2019 roku (Hunzowie) program „nowego otwarcia”. Obejmował on przygotowanie kadry, rodziców i dzieci
do nowej formy i zasad pracy w grupie gimnazjalnej.

W październiku 2019 r. rozpoczął się piąty rok działalności
Plemion. Plemiona co roku zawiązują się na nowo.
Obecnie działają tylko 2 plemiona (Dydelfy i Lelki), ale
liczniejsze niż w poprzednich latach: trafiło do nich 48
dzieci z rocznika 2012; opiekuje się nimi 12 kadrowiczów,
którymi są licealiści po kursie pomocników. Plemiona
spotykają się mniej więcej co trzy tygodnie przez cały rok
szkolny; nie wyjeżdżają na obozy, ale mają zwykle
dwudniowe wiosenne biwaki. Ponieważ dzieci z tegorocznych Plemion nie trafią jeszcze do grup w br., planujemy
przedłużyć działalność Plemion do stycznia 2021.
Obecnie pracę Plemion koordynują Kamila Dembińska i
Joanna Czaputowicz-Kopyt.

Z inicjatywy rodziców SR 16 listopada 2019 r. odbyło się w
szkole Platerek na ul. Pięknej II Forum Rodziców. Wzięło
w nim udział prawie 100 osób: rodzice dzieci, rodzice kadr
oraz przedstawiciele Zarządu SR. Spotkanie było okazją
do wspólnej refleksji nad ważnymi aspektami funkcjonowania grup Sekcji Rodzin. Uczestnicy podzielili się na 5
grup i dyskutowali na następujące tematy: Grupa jako
umowa (moderacja: Marynia Deskur i Maryjka Środoń),
Wychowanie w grupach (moderacja: Ewa Haman i Agata
Strojnowska), Formacja religijna w grupach i w Sekcji
Rodzin (moderacja: Dorota Łoskot-Cichocka i Michał
Siciarek), Formacja intelektualno-kulturalna w grupach
(moderacja: Paweł Goldstein i Kasia Morawska) oraz
Bezpieczeństwo w grupach (moderacja: Rafał Świeżak).
Całe spotkanie prowadził Jacek Cichocki. Część grup
kontynuuje spotkania i deklaruje chęć aktywnego
uczestniczenia w życiu Sekcji.

Kontynuujemy serię spotkań dla rodziców i opiekunów. 27
listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z panią Izabelą
Karską, psychologiem, ekspertem ze Stowarzyszenia
Twoja Sprawa. Temat spotkania – „Jak chronić dzieci
przed pornografią?” - przyciągnął liczną grupę rodziców,
poszukujących wiedzy o tym powszechnym problemie.

Prace nad poprawą bezpieczeństwa obozów letnich i
zimowych, zainicjowane przez poprzedni Zarząd SR, były
kontynuowane w 2019.

Na podstawie dokumentów wypracowanych w 2016 roku
przez zespoły ds. bezpieczeństwa został opracowany
regulamin obozów kajakowych i żeglarskich.

Przed każdym obozem spośród rodziców grupowych
wybierane są „trójki”. Zadaniem „trójek” jest udzielenie
wsparcia kadrze w planowaniu i organizacji obozu w
zakresie bezpieczeństwa. Na podstawie dokumentów
programowych obozu oraz rekomendacji „trójki” Zarząd
wyraża zgodę (lub odmawia zgody) na wyjazd grupy.

W trakcie organizacji tegorocznych stacjonarnych obozów
letnich wdrożono nowe zasady wynikające z zaleceń
straży pożarnej dla organizatorów wypoczynku młodzieży
w formie biwakowej. Między innymi testowane były
procedury w sytuacjach zagrożenia (np. próbna ewakuacja
obozu, określenie dróg ewakuacyjnych, stały kontakt ze
służbami ratunkowymi, zabezpieczenie stałej łączności).

kadr grup starszych, na których wychowawcy również
wymienili się doświadczeniami poobozowymi, a także
omawiali ważne dla SR tematy, m. in. kwestię rekrutacji na
kurs na pomocników.

W lipcu 2019 zorganizowano w Wąpiersku 12-dniowy kurs
dla pomocników. Kadrą byli: Katarzyna Siennicka
(szefowa), Maria Rościszewska, Barbara Żółtek, Jan
Kiljański, Stanisław Majkowski i Bartosz Szefner. 16-letni
uczestnicy przygotowali się do roli Kadry. Odbyły się
między innymi zajęcia dotyczące organizacji obozów,
układania programu oraz dbania o bezpieczeństwo i
zdrowie podopiecznych. Przy wsparciu księdza Tomka,
doświadczonej kadry oraz gości, uczestnicy rozwijali się
duchowo, intelektualnie i twórczo.
Od 21 do 28 lipca 2019 roku odbył się również obóz
wachtowych w Chatce Potrójnej w Beskidzie Małym, w
którym uczestniczyło 14 uczestników. Prowadzony był
przez Martę Sierant, Karolinę Strojnowską oraz Szymona
Gołąba. Jego program zawierał piesze wycieczki, zajęcia
religijne i intelektualne oraz gry przygotowane zarówno
przez kadrę, jak i uczestników. Prawie wszyscy wachtowi
z tej edycji, którzy mogą jechać na wyjazdowy kurs
pomocników, zgłosili się i bardzo poważnie myślą o
zostaniu kadrą.

W 2019 Sekcja Rodzin zorganizowała szkolenia narciarskie, kajakowe, górskie, psychologiczne oraz pierwszej
pomocy przeznaczone dla wychowawców.
W maju 2019 zakończył się kurs górski dla kadr prowadzony przez instruktora Studenckiego Klubu Górskiego,
Michała Plutę. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i
praktyczne (dwa wyjazdy górskie, wyjazdy weekendowe
pod Warszawę). W kursie brało udział około 10 uczestników.

W terminie 19-20 października 2019 odbyło się coroczne
seminarium wychowawców grup młodszych.
Ważną częścią spotkania było podsumowanie obozów
letnich. Wychowawcy mieli okazję wymienić się doświadczeniami, przekazać koordynatorom cenne uwagi
dotyczące funkcjonowania SR.
Jesienią 2019 r. odbyło się także poobozowe zebranie

W wyniku ustaleń zeszłorocznego Soboru Wychowawców
zaczęły się odbywać tzw. „Ciastka Wychowawców”, na
których kadry spotykają się, żeby wymienić się doświadczeniami ze swoich grup, porozmawiać na tematy
wychowawcze, podzielić się zauważanymi problemami, by
wspólnie poszukać rozwiązania. To tej pory odbyły się
cztery „Ciastka”; przygotowania do piątego zostały
tymczasowo zawieszone.

W ciągu ostatnich dwóch lat podjęliśmy próbę opisania
systemu formacji wychowawców oraz uporządkowania
treści przekazywanych im w trakcie poszczególnych
kursów i szkoleń. W zespole roboczym kierowanym przez
Jacka Przeciszewskiego i Janka Murawskiego zebraliśmy
wszystkie możliwe informacje i dokumenty związane ze
szkoleniem kadr w Sekcji Rodzin i ułożyliśmy je w logiczną
całość w taki sposób, żeby treści szkoleń się nie nakładały, nie powtarzały, ale żeby się uzupełniały. Pojawienie się
w strukturze Sekcji Rodzin Plemion zmieniło trochę
koncepcję kursu dla pomocników, który w obecnej sytuacji
ma przygotowywać 16-17 letnią młodzież do prowadzenia
grup plemiennych. Samo prowadzenie Plemion jest
traktowane jako element formacyjny dla przyszłych kadr.
Główne elementy naszej ścieżki formacyjnej dla wychowawców to:
- kurs dla pomocników wychowawców (10 dni w lecie +
dodatkowe spotkania w semestrze),
- praca w Plemionach połączona ze szkoleniem
wstępnym i warsztatami w ramach Kadra Cafe,
- przygotowanie nowej grupy (3-4 miesiące pracy nad
programem pod opieką koordynatorów),
- kurs dla czynnych wychowawców (10 dni w lecie),
- szkolenia specjalistyczne w trakcie prowadzenia grupy
(górskie, kajakowe, żeglarskie, rowerowe, narciarskie),
- szkolenia dla zespołów kadrowych w trakcie prowadzenia grupy (jeśli jest taka potrzeba),
- przejście do grup starszych (spotkanie z psychologiem, praca z koordynatorem).

wspólnego zdjęcia - ubrani na biało uczestnicy stworzyli
sylwetkę gołębicy. Mnóstwo innych atrakcji zapewnili
rodzice z poszczególnych grup.
12 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie opłatkowe.
Rozpoczęliśmy je Mszą św. w kościele św. Marcina, a
potem tradycyjnie udaliśmy się na spotkanie do Domu
Arcybiskupów Warszawskich. Podczas Opłatka grupa
Fenicjan prowadziła zbiórkę do puszek na rzecz Teatru
Bezdomnych - działający od dwóch lat teatr, w którym
aktorami są osoby w kryzysie bezdomności. Zbiórkę
koordynowały Anna Szufa, Katarzyna Rokicka-Muller i
Julia Wygnańska.

1 grudnia 2019 roku Bartek Szołajski i Karol Żakowicz
zorganizowali kolejną giełdę narciarską. Giełdy cieszą się
dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, pozwalają
skompletować sprzęt przed sezonem narciarskim. W
trakcie giełdy można też wesprzeć fundusz Sekcji Rodzin,
z którego dofinansowane są obozy zimowe organizowane
przez Sekcję.

Piknik jest jednym z corocznych, stałych wydarzeń
Klubowych, organizowanym w czerwcu przez Sekcję
Rodzin, na które zaproszona jest cała społeczność
klubowa. Centralnym punktem jest Msza św., której
przewodniczy kapelan KIK-u. W 2019 roku Piknik odbył się
9 czerwca, w Święto Zesłania Ducha Świętego. Po raz
pierwszy został zorganizowany na Polanie „Pociecha” w
Puszczy Kampinoskiej. Tradycyjnie była okazja do

W ubiegłym roku Magazyn Kontakt funkcjonował jako
magazyn papierowy oraz internetowy. Zmianie uległa
dotychczasowa formuła wydań internetowych – cykl
dwutygodnika został zastąpiony przez comiesięczne
odsłony tematyczne. Zmiana ta zbiegła się w czasie z
uruchomieniem nowej strony internetowej, pod tym samym
adresem www.magazynkontakt.pl.
Od maja 2019 roku ukazały się 3 numery magazynu
papierowego i 11 wydań internetowych. Każdy numer
papierowy zawierał teksty dotyczące tematu numeru oraz
działy tematyczne: Lewa nawa (powstała z połączenia
dotychczasowych działów Katolew i Wiara), Poza Centrum
(dotychczasowy dział Poza Europą), Krajobraz, Kultura i
Obywatel.

Jednym z najważniejszych problemów współczesności jest
kryzys nadziei i wyobraźni. Świetnie radzimy sobie z
wymyślaniem światów gorszych niż nasz, nie potrafimy
natomiast – ba, zwykle nawet nie próbujemy! – ukazać
świata lepszego. W 40. numerze Magazynu Kontakt
zmierzyliśmy się z tym problemem. W tym numerze
Kontaktu przedstawiliśmy różne aspekty kryzysu,
przedstawiliśmy badania dotyczące przyczyn, dla których
się utrzymuje, i rozważyliśmy jego konsekwencje.
Zaprezentowaliśmy także poszukiwania także dróg
wyjścia, w szczególności – w chrześcijaństwie.

W 41 numerze Kontaktu przyjrzeliśmy się postaci Jana
Pawła II z dwóch zasadniczych perspektyw. Po pierwsze,
z perspektywy pokoleniowej. Wielu członków naszej
redakcji w 2005 roku miało kilkanaście lat. To o nas
mówiło się wówczas, że będziemy „Pokoleniem Jana

Pawła II”, które niejako „poniesie dalej” jego postawę i
nauczanie. Stawiamy tezę, że stało się inaczej. Badania
socjologiczne wskazują, że polskie „Pokolenie JP2” jest
jednym ze światowych liderów laicyzacji. Natomiast
„pokoleniami JP2” można paradoksalnie nazwać te
generacje Polaków, dla których był on istotnym punktem
odniesienia przez długie lata swojego pontyfikatu, a więc
przede wszystkim pokolenia, których dorosłość lub
młodość przypadała na lata 80 i 90. Zauważamy, jaki opór
napotykają w pokoleniu naszych rodziców i dziadków
jakiekolwiek sformułowania krytyczne wobec „naszego
papieża”, także te, które wynikają np. z różnic poglądów w
sferze teologii. W numerze weszliśmy w dialog z tak
zarysowanym „pokoleniem Jana Pawła” i przedstawiliśmy
naszą, pokoleniową wizję jego dorobku.
Drugą perspektywą, którą przyjęliśmy, jest zasadnicza
linia ideowa naszej redakcji. Deklarujemy się jako
„katolewica”. Nasz katolicyzm jest otwarty na takie kwestie
jak teologiczne i etyczne dyskusje na temat: założeń
doktryny katolickiej w sprawach bioetycznych; katolicka
nauka społeczna i radykalne zaangażowanie chrześcijan
w kwestie problemów społecznych w duchu papieża
Franciszka, czy teologii wyzwolenia; odpowiedzialność
globalnej „północy” za nędzę „południa” wynikającą z
ekonomii politycznej współczesnej wersji kapitalizmu; czy
wreszcie rozliczenia Kościoła z dekad tuszowania zbrodni
pedofilskich. Ta perspektywa przynagliła nas do krytycznej
refleksji wobec dorobku Jana Pawła II.
W numerze głos zabrali m.in.: Cezary Gawryś (dziennikarz, publicysta, członek redakcji „Więzi”), Ludwika Wujec
(działaczka opozycyjna w czasach PRL, członkini
„Solidarności”, współpracowniczka Komitetu Obrony
Robotników), prof. Stanisław Krajewski (wykładowca w
Instytucie Filozofii UW, współtwórca i współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów), Jacek Cichocki
(socjolog i politolog, członek zarządu KIK), prof. Zofia
Zarębianka (poetka i eseistka, wykłada na Wydziale

Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Sebastian
Duda (teolog, filozof i publicysta, członek redakcji „Więzi” i
Zespołu Laboratorium „Więzi”), ks. Benjamin Forcano
(hiszpański teolog wyzwolenia, szef wydawnictwa Nueva
Utopía).

Numer został wydany w partnerstwie z Fundacją im.
Heinricha Bölla.
Wbrew pozorom w 42. numerze Kontaktu nie zajęliśmy się
aborcją, antykoncepcją, in vitro, czy eutanazją. W
numerze poruszyliśmy tematy kryzysu polskiej ochrony
zdrowia psychicznego - mając na uwadze, że samobójstwa są jedną z najczęstszych przyczyn zewnętrznych
zgonów w Polsce. Skupiliśmy się również na temacie
bezpieczeństwa drogowego - jako że prawie co czwarty
pieszy, który ginie w Europie, umiera w naszym kraju. W
numerze poruszone zostały także problemy związane z
potrzebami zmian w polityce senioralnej - której nie wolno
pominąć, jeśli “pro-life” rozumiemy jako “być za godnym
życiem”, a więc i za godną starością. Wszystkie te
problemy wymagały z jednej strony eksperckiej analizy
(dlatego też oddaliśmy głos niezależnym badaczkom i
znawcom), z drugiej - zrozumiałego i stanowczego głosu
dotyczącego spraw codziennych, lecz bardzo ważnych dla
wielu Polek i Polaków. W 42. numerze Magazynu Kontakt
prześledziliśmy możliwe do osiągnięcia w tych obszarach
cele, jakie moglibyśmy wyznaczyć sobie jako społeczeństwo - nie pomijając jednocześnie roli, którą potencjalnie
mógłby w tym odegrać Kościół katolicki w Polsce.

1. Debata wokół 40 numeru Kontaktu pt. „Kryzys
wyobraźni. Czy kultura uratuje świat?”. W dyskusji
udział wzięli Katarzyna Boni, Marcin Napiórkowski,
Stanisław Krawczyk i Filip Springer (moderacja). Spotkanie odbyło się 28 października 2019 r. w warszawskim Faktycznym Domu Kultury.
2. Debata pt. „Jaką przyszłość ma przyszłość?” rozmowa dotyczyła strategii ratowania przyszłości w
działalności naukowej i społecznej, relacji oddolnych
praktyk do działań odgórnych. Udział wzięli prof.
Przemysław Czapliński, Katarzyna Andrzejczyk-Briks,
Kalina Olejniczak i Stanisław Krawczyk (moderacja).

Spotkanie odbyło się 11 grudnia 2019 r. w siedzibie
Fundacji Malta w Poznaniu.
3. Spotkanie z siostrą Jeannine Gramick, amerykańską
zakonnicą ze wspólnoty Sióstr Loretto, które moderował Marcin Dzierżanowski. Wydarzenie zorganizowane
zostało 21 września 2019 r. we współpracy z Fundacją
„Wiara i Tęcza” i Klubem Tygodnika Powszechnego w
Warszawie.
4. Debata pt.: „Tęczowy raban w Kościele. Czy może
istnieć katolicyzm bez homofobii?”. W dyskusji wokół
książki Mirosława Wlekłego „Raban! O Kościele nie z
tej ziemi”, zorganizowanej 7 czerwca 2019 r. w Austriackim Forum Kultury w Warszawie udział wzięli
autor książki, Aleksandra Klich oraz redaktor naczelny
Magazynu Kontakt Ignacy Dudkiewicz. Dyskusję poprowadził Marcin Dzierżanowski.
5. Debata wokół 41 numeru Kontaktu pt.: „JP2 – czyj
papież?” zorganizowana 29 stycznia 2020 r. w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej. W dyskusji udział
wzięli: Zuzanna Radzik, Cezary Gawryś i Stanisław
Zakroczymski. Prowadzenie: Ewa Kiedio.
6. Debata pt. „Długi cień JP2” zorganizowana 3 marca
2020 r. w krakowskiej Spółdzielni Ogniwo. W dyskusji
udział wzięli: Daria Gosek-Popiołek, Maria Pajor, Ignacy Dudkiewicz, Janusz Poniewierski (prowadzenie).
7. Ponadto w 2019 roku po raz pierwszy byliśmy obecni
na SLOT Art Festiwal w Lubiążu. Redaktorzy Kontaktu
zorganizowali na festiwalu 4 spotkania pod hasłem
„Miejcie nadzieję (choć świat się chwieje)!”.

W ostatnim roku redakcja Magazynu Kontakt liczyła 25
osób. Środowisko Magazynu Kontakt skupia w sumie
około stu osób, wśród których są także autorzy, ilustratorzy i graficy.
Redaktor naczelny: Ignacy Dudkiewicz
Zastępcy redaktora naczelnego: Wanda Kaczor i Szymon
Rębowski
Sekretarz redakcji: Jakub Niewiadomski
Zespół redakcyjny: Ala Budzyńska, Paweł Cywiński,
Andrzej Dębowski, Anna Dobrowolska, Hanna Frejlak,
Tomek Kaczor, Stanisław Krawczyk, Kamil Lipiński,
Mateusz Luft, Jan Mencwel, Ida Nowak, Paulina Olivier,

Maciek Onyszkiewicz, Maciej Papierski, Maria Rościszewska, Cyryl Skibiński, Misza Tomaszewski, Hubert Walczyński, Jan Wiśniewski, Stanisław Zakroczymski,
Jarosław Ziółkowski, Konstancja Ziółkowska.

Działalność wydawnicza Magazynu Kontakt finansowana
była z dotacji, przychodów ze sprzedaży i prenumerat oraz
przez Klub.
W 2019 roku Magazyn Kontakt otrzymał dofinansowanie
od następujących podmiotów:
36 000 złotych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Czasopisma”;
37 020,15 złotych od Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w
ramach priorytetu 3 PROO;
12 tys. złotych od Fundacji im. Heinricha Bölla.

W ramach Sekcji Magazyn Kontakt zatrudnione są
następujące osoby:
Sekretarz redakcji– Jakub Niewiadomski (w pełnym
wymiarze pracy, od marca 2019 r.);
Specjalistki ds. promocji i komunikacji – Wanda Kaczor i
Dorota Borodaj (w wymiarze pół etatu od września do
grudnia 2019 r. oraz w wymiarze ¼ etatu w roku 2020).
Zatrudnienie specjalistek możliwe było dzięki pozyskaniu
środków z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sekcja Wschodnioeuropejska KIK w okresie od kwietnia
2019 r do początku maja 2020 r. przeprowadziła szereg
projektów skierowanych przede wszystkim do odbiorców
spoza naszego środowiska, a dla społeczności klubowej
zorganizowaliśmy krajoznawczą wyprawę na Wołyń.
W wyprawie wzięło udział 45 osób.
Sekcja opiera się na pracy kilkunastu wolontariuszy,
oraz jednej osoby zatrudnionej na umowę
o pracę przez Zarząd KIK. Sekcja partycypuje 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.

Obecnie w skład zarządu Sekcji wchodzą

dla rodziny – m.in. łóżeczko, bujaczek, wózek i wiele
więcej, artykuły sanitarne, za zgromadzone pieniądze
kupiliśmy również artykuły sanitarne – pieluchy dla dorosłych, mokre chusteczki, kremy na odparzenia. Cały
transport został zawieziony na Litwę dwoma dużymi
busami w dniach 12-14 kwietnia. Delegacja przekazała
książki polskiej bibliotece, która znajduje się w pałacu
Jeleńskich w Glinciszkach. Członkowie sekcji wzięli
również udział w przekazaniu części paczek potrzebującym, utwierdzając się w potrzebie dalszej pomocy. Postanowiliśmy również w przyszłości kontynuować oprócz
zbiórki paczek, zbiórkę darów dla konkretnych
osób/rodzin. W projekcie współpracowaliśmy ze Szkołą
Podstawową nr 2 im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
która przeprowadziła zbiórkę u siebie. Dostarczenie
paczek było możliwe dzięki p. Michałowi Krukowskiemu i
Michałowi Brzózce z firmy In Post i p. Marcinowi Kowalczykowi z firmy EKO TAXI, którzy nieodpłatnie udostępnili nam samochody dostawcze.

Marek Kielanowski – przewodniczący
Katarzyna Materkowska – zastępca przewodniczącego
Monika Krzyżanowska – sekretarz
Anita Szymborska – skarbnik
Elżbieta Konopka – członek

1. Paczki dla akowców i rodaków na Wileńszczyźnie
– od początku marca do 7 kwietnia trwała zbiórka paczek, pomocy celowej, książek oraz pieniędzy dla naszych rodaków na Wileńszczyźnie. Po raz pierwszy
oprócz paczek poprosiliśmy o przekazanie konkretnych
przedmiotów dla osób potrzebujących – młodej rodziny,
spodziewającej się dziecka. Udało nam się zebrać kilkadziesiąt paczek, kilkadziesiąt kartonów książek, sprzęt

2. 9 kwietnia w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie odbyło się spotkanie J. E. ambasadora Ukrainy w Polsce
Andrija Deszczyci z wolontariuszami z naszej Sekcji,
działającymi na rzecz Ukrainy. W czasie spotkania
przedstawiciel Fundacji Szpital Majdanu wręczył najbardziej zasłużonym osobom ukraiński Krzyż Wolontariatu.
To zaszczytne odznaczenie otrzymał Prezes KIK Jakub
Kiersnowski, wiceprzewodnicząca Sekcji Wschodnioeuropejskiej KIK Katarzyna Materkowska i Barbara Kielanowska. Odznaczone zostały również osoby bardzo
wspierające nasze projekty – pani Minister Beata Kempa
z Kancelarii Premiera i Ambasador Ukrainy J.E Andrij
Deszczycia. Krzyż Wolontariatu jest odznaczeniem
ustanowionym w 2015 roku i zostało nim uhonorowanych niewiele ponad 70 osób na całym świecie.
3. Odznaczenia państwowe dla członków Sekcji

Wschodnioeuropejskiej - 16 kwietnia w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której kilkudziesięciu osobom zaangażowanym w pomoc humanitarną Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
wręczył wysokie odznaczenia państwowe. Z naszej
Sekcji złoty i srebrny Krzyż Zasługi RP otrzymały Barbara Kielanowska i Katarzyna Materkowska.
4. Pomimo naszych starań nie udało nam się w 2019
roku
uzyskać
zakwaterowania
i wyżywienia dla młodzieży z Niezależnego Liceum
Humanistycznego im Jakuba Kołasa. W związku z
tym nie mogliśmy zaprosić młodzieży w sierpniu na
dwutygodniowy pobyt w Warszawie. W chwili obecnej
wiemy też, że nie uda nam się to również w roku 2020 –
Prezydent Miasta st. Warszawy z przyczyn finansowych
po raz kolejny odmówił nam wsparcia.
5. Wyprawa kresowa - Wołyń 2019. W dniach 19-23
czerwca 2019 roku zorganizowaliśmy wycieczkę na
Ukrainę, a dokładnie na Wołyń – przepiękne rejony
dawnej Rzeczypospolitej. Odwiedzaliśmy zarówno miejsca uświęcone krwią ofiar ukraińskiego ludobójstwa, jak i
liczne artefakty architektury i kultury narodów niegdyś
zamieszkujących te tereny. Podczas wspólnych rozmów
i wykładów zastanawialiśmy się, dlaczego w społeczeństwach, które przez setki lat żyły we względnej symbiozie, doszło do tak niespotykanych w dziejach zbrodni.
Pierwszym miejscem jakie odwiedziliśmy w czasie naszej podróży była mała miejscowość Uściług (miasteczko położone przy ujściu rzeki Ług do Bugu), gdzie zwiedziliśmy małe muzeum Igora Strawińskiego. Stamtąd
przejechaliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego, miasta
założonego przez Księcia Włodzimierza Wołyńskiego i
od 988 roku będącego historyczną stolicą Wołynia.
Wieczorem dojechaliśmy do Łucka, który stał się na dwa
dni naszą bazą wypadową na dalsze zwiedzanie.
W samym Łucku zwiedziliśmy XIV-wieczny zamek litewskiego Księcia Lubarta. Dużym przeżyciem było zwiedzanie muzeum Ikony Wołyńskiej, gdzie w ośmiu salach
zaprezentowanych jest ponad sto ikon z różnych okresów, łącznie ze słynnym wizerunkiem Matki Boskiej
Chełmskiej uznawanym za najstarszą ikonę na Wołyniu.
W piątek wyruszyliśmy do naszej drugiej bazy, którą było
miasto najdalej wysunięte na wschód w czasach II Rzeczypospolitej, czyli Równe. Po drodze zatrzymaliśmy się
w Ołyce, gdzie znajduje się zdewastowany pałac Radziwiłłów oraz kolegiata. Następny postój to zamek w Klewaniu i równie zdewastowany zamek Czartoryskich. Po
południu dojechaliśmy do miejsca, gdzie kiedyś znajdowała się słynna Dolina Janowa. 23 kwietnia 1943 roku
Ukraińcy zamordowali prawie wszystkich mieszkańców,
w tym kobiety i dzieci (ponad 600 osób), obecnie miejsce nazywa się Bazaltowe, o tragedii sprzed lat przypo-

mina polski pomnik z krzyżem. W chwili zadumy modliliśmy się za wszystkich pomordowanych na tych ziemiach
rodaków. W sobotę zwiedziliśmy Dubno i Ostróg oraz
XIX-wieczną twierdzę w Tarakanowie. Na koniec dnia w
ostrogskiej kolegiacie miejscowy ksiądz specjalnie dla
naszej grupy odprawił Mszę świętą. Niedziela to jeszcze
pół dnia indywidualnych spacerów po Równym i wyjazd
do Warszawy, gdzie dotarliśmy późnym wieczorem.
6. Spływ Dniestrem. Grupa członków naszej Sekcji już
po raz drugi wybrała się na kajakowy spływ Dniestrem.
W tym roku dołączyły do nas nasze przyjaciółki z Wileńszczyzny - Alina i Augustyna. W ciągu 5 dni przepłynęliśmy ponad 170km na odcinku od Halicza do Zaleszczyk. Rzeka jest bezpieczna, przyjazna, ciepła, w miarę
czysta, ludzie życzliwi, przyroda praktycznie nienaruszona. Po spływie część grupy udała się jeszcze na kilkudniowy objazd Kresów. Odwiedziliśmy Kamieniec Podolski, Chocim, Czerniowce, Zaleszczyki, Skałę Podolską,
Ławrę Poczajowską, a na koniec spędziliśmy dwa dni
we Lwowie.
7. 17 sierpnia gościliśmy w Warszawie zaprzyjaźnioną młodzież z zespołu Randeo Anima. Młodzi Polacy z
Litwy, w czasie swojej pielgrzymki do Krakowa i w Tatry,
zatrzymali się na jeden dzień w stolicy. Na prośbę młodzieży zorganizowaliśmy dla nich zwiedzanie Zamku
Królewskiego z oprowadzaniem przez przewodników.
Bardzo cieszymy się z każdego spotkania z tymi młodymi utalentowanymi ludźmi. Serdecznie dziękujemy Państwu Joannie i Bohdanowi Kurellom za opiekę nad grupą.
8. W ostatni weekend września kilka osób z naszej
Sekcji wzięło udział w tradycyjnych polskich dożynkach w Pikieliszkach na Wileńszczyźnie. Basia Kielanowska i Zbigniew Tomczyk zostali poproszeni przez ks.
Proboszcza z Podbrzezia o namalowanie wizerunków bł.
Siostry Bogusławy Lament. Wiosną do dwóch podwileńskich kościołów miały być uroczyście sprowadzone
relikwie Błogosławionej, a poświęcenie jej wizerunków
miało dopełnić te uroczystości. Ikona i obraz olejny są
gotowe, niestety ani nasz wyjazd, ani uroczystości nie
doszły do skutku. Musimy poczekać na lepszy czas.
9. Jesienią 2019 roku po raz drugi otrzymaliśmy dotację
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację projektu „Kolonie terapeutyczne i rodzinne dla dzieci –
ofiar konfliktu zbrojnego i działań wojennych na
Wschodzie Ukrainy”. W ramach projektu zrealizowaliśmy 1 turnus kolonii rodzinnych w Podkowie Leśnej i 3
turnusy kolonii terapeutycznych w miejscowości Małe
Ciche. We wszystkich turnusach wzięło udział 125 dzieci
ukraińskich żołnierzy poległych lub rannych w walce z

rosyjską agresją na Wschodzie. Pierwsza grupa 32
dzieci z wychowawcami i psychologiem przyjechała w
końcu września do Podkowy Leśnej na dziewięciodniowy
pobyt. Podobnie jak w roku ubiegłym zostali przyjęci w
rodzinach dzieci ze szkoły im. św. Teresy.
Założeniem turnusu „Dzieci w rodzinach” było to, aby
nasi goście poznali swoich rówieśników, zobaczyli jak
żyją, czym się zajmują. Dlatego w obydwa weekendy i
we wszystkie popołudnia dzieci uczestniczyły w normalnych zajęciach gospodarzy. Chodzili na spacery, do
muzeów, kin, teatrów, na zakupy i spotkania z rodzinami
i przyjaciółmi. Nie chcąc za bardzo zaburzać toku zajęć
szkolnych polskich dzieci staraliśmy w godzinach lekcji
zapewnić gościom zajęcia programowe. Dzieci wzięły
udział także w spotkaniu w Senacie z p. Ministrem ds.
Pomocy Humanitarnej Michałem Wosiem. Ważnym
punktem była wspólna modlitwa w intencji pokoju na
Ukrainie. Szkoła zorganizowała dwa wspólne dni integracyjne. Dzieci wyjechały z Polski z dobrymi wspomnieniami oraz dużą ilością prezentów, a także darami
zebranymi dla tych dzieci, które nie mogły przyjechać do
Polski. Turnusy terapeutyczne odbyły się w terminach
1-10 października, 20-29 października i 15-24 listopada
w miejscowości Małe Ciche.
Trwające 10 dni turnusy w górach -dzięki naszej współpracy z biurem podróży Junior, Urzędem Miasta Zakopane i ukraińską kadrą naszego partnera-miały zagwarantować dzieciom odpoczynek pełen atrakcji oraz zajęcia z psychologiem, tak by dzieci mogły odpocząć, zregenerować swoje siły i powrócić do domu z pozytywnymi
emocjami oraz świadomością, że są na świecie ludzie,
którym nieobojętny jest ich los. Każdy turnus to 32 dzieci, psycholog i dwoje wychowawców z Ukrainy, kierownik grupy, odpowiadający za program oraz tłumacz.
Program kolonii był przygotowany tak, by dzieci nie
miały czasu na nudę: zwiedzanie Krakowa, wejście na
Morskie Oko, Gubałówkę i wizyta w Centrum Edukacyjnym Tatrzańskiego Parku Narodowego, spotkanie z
polską młodzież – harcerzy i harcerki z Tatrzańskiego
Obwodu ZHR, dzieci z zespołu ludowego Giewont, gra w
piłkę nożną w jednej z zakopiańskich szkół na nowoczesnej hali sportowej, ślizg, aquapark, Izba Regionalna i
wiele innych. Na każdym turnusie była wizytacja członków KIKu: Ela i Andrzej Kozakowie, Basia i Marek Kielanowscy, Wojciech Szenajch stwierdzili, że dzieci miały
praktycznie każdą chwilę w jakiś sposób zagospodarowaną. Nawet w tzw. czasie wolnym miały do dyspozycji
gry, zabawy, a przede wszystkim opiekunów, którzy
zawsze byli gotowi, aby służyć im pomocą lub po prostu
pobawić się czy porozmawiać.

Musimy podkreślić niesamowite zaangażowanie środowiska
Szkoły
im.
św.
Teresy
w Podkowie Leśnej, które nie ograniczyło się jedynie do
przyjęcia naszych małych gości w swoich domach, ale
przez wszystkie turnusy sprawowało patronat nad kolonistami, przesyłało im paczki i upominki. W czasie ostatniego turnusu zorganizowali wspólnie z Telewizyjną
Agencją Informacyjną TVP SA akcję „Potrzeba serca” i
zebrali kilkaset kilogramów paczek z odzieżą, słodyczami i pomocami szkolnymi oraz pokaźną kwotę pieniędzy
dla tych dzieci, które z różnych przyczyn nie mogły do
nas przyjechać. Bardzo dziękujemy Marcinowi Kowalczykowi, który nie tylko udostępnił nam ogromnego
busa, ale i osobiście zawiózł wszystkie dary do Małego
Cichego. Podczas projektu realizowany był reportaż
Marii Stepan p.t Świat Iryny, który jest częścią cyklu
„Głębia ostrości”, reportaż można obejrzeć na stronie

https://vod.tvp.pl/video/glebia-ostrosci,swiat-iryny08122019,45759427
10. Nagroda EDUKINO dla filmu wyprodukowanego
przez KIK. W dniu 20 listopada 2019 roku na Gali X
edycji Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO 2019
w Muzeum Narodowym, reżyser Krzysztof Żurowski
(członek KIK) otrzymał dyplom wyróżnienia za nasz film
„Pielgrzymka pojednania do Rosji”–produkcji KIK. Jest to
film dokumentalny z pielgrzymki grupy Polaków z księdzem
Manfredem
Deselaersem
do
Kazania
i Moskwy. Nagrodzone filmy będą pokazywane szkołach,
które współpracują z Festiwalem EDUKINO, a wszystkie
chętne szkoły mogą zamawiać filmy u Dyrektora Fundacji:
Pana
Józefa
Chwedorowicza
(email:
fisk.fundacja@gmail.com . Dla członków i sympatyków
KIK płyty z filmem dostępne są w siedzibie na stoliku z
prasą.
11. Wyprawa kresowa 2020. Po wielu wyprawach naszej Sekcji na Ukrainę, postanowiliśmy zmienić kierunek.
Zaplanowaliśmy i przy pomocy pani Ani Jankowskiej
zaczęliśmy organizować wycieczkę na Litwę. Chcieliśmy
odwiedzić Troki, Wilno, Kowno, Kłajpedę i Mierzeję
Kurońską. Wyjazd miał się odbyć w dniach 10-14 czerwca. Niestety ze względu na pandemię i w trosce o bezpieczeństwo uczestników wyprawy, przenieśliśmy nasz
wyjazd na rok 2021.
12. W marcu w Ambasadzie Ukrainy odbyła się uroczysta promocja książki „Polska solidarność z Majdanem” wydanej przez kijowskie wydawnictwo „Duch i
litera”. Książka poświęcona jest polskiej pomocy dla
Majdanu w 2014 r. Autorami dwóch jej rozdziałów są
Marcin Święcicki i Marek Kielanowski. Na razie ukazało
się wydanie w języku ukraińskim, ale jest szansa, że
niedługo ukaże się również polskie wydanie. Nie przypuszczaliśmy, że jest to ostatnie na długi czas niewirtualne spotkanie.

13. Zebranie Walne SW – zaplanowaliśmy zebranie
Walne Sekcji Wschodnioeuropejskiej, które miało odbyć
się 18 marca. Niestety musieliśmy podjąć decyzję o
odwołaniu zebrania ze względu na epidemię. Nowy
termin ogłosimy, gdy tylko będziemy pewni, że jest to
bezpieczne.
14. Paczka na Wileńszczyznę 2020. Na początku marca ogłosiliśmy zbiórkę paczek dla kombatantów i polskich rodzin na Wileńszczyźnie. Nasi partnerzy –
Wspólnota Lokalna okolic Podbrzezie - Glinciszki i młodzież z zespołu Randeo Anima przygotowali listę osób
potrzebujących i ich potrzeby. Niestety ze względów
bezpieczeństwa musieliśmy zmienić formułę wsparcia.
Ograniczyliśmy się do zbiórki finansowej, jednocześnie
wydłużyliśmy termin do 27 kwietnia. Udało nam się
zebrać prawie 8 tysięcy złotych, które przekażemy naszym partnerom na zakupy najpotrzebniejszych rzeczy.

15. Członkowie Sekcji w obliczu epidemii w miarę
swoich możliwości włączyli się w bieżącą pomoc
potrzebującym. Jedna z uczestniczek naszych wypraw
Małgosia Słowik z materiałów dostarczanych przez
innych członków sekcji uszyła kilkaset maseczek
ochronnych. Maseczki dzięki współpracy z Julią Wygnańską zostały rozprowadzone wśród najbardziej potrzebujących.
16. Plany na przyszłość. Ze względu na panujące
ograniczenia związane z epidemią, a także z brakiem
funduszy z wielu stałych projektów na razie musimy
zrezygnować. Nie pojedziemy na wyprawę Kresową, nie
popłyniemy na spływ Zbruczem, nie przyjmiemy gości
ani z Białorusi, ani z Wileńszczyzny. Pod dużym znakiem zapytania stoi projekt wsparcia dla dzieci ukraińskich. Być może uda się któryś z projektów realizowanych dla środowiska wileńskiego.
Katarzyna Materkowska i Marek Kielanowski

W akcji letniej 2019 zorganizowaliśmy dziesięć obozów
żeglarskich, w których wzięło udział ponad 230 uczestników w wieku 9-20 lat. Z naszych tradycyjnych obozów
odbyły się trzy turnusy Pierwszych Halsów, trzy turnusy
mazurskich Rejsów Młodszych, oraz dwa turnusy
mazurskich spływowych Rejsów Starszych. Ponadto, po
raz pierwszy w historii klubu i chyba po raz pierwszy w
historii świata, przeprowadziliśmy rejsy na jachtach klasy
omega w szwedzkich szkierach, będących archipelagiem
wysp w rejonie Sztokholmu. Zorganizowaliśmy dwa
dwutygodniowe turnusy dla 30 uczestników w wieku 16-20
lat. Obozy były bardzo udane i przebiegły całkowicie
bezpiecznie. Zamierzamy włączyć je na stałe do organizowanych przez nas obozów.
W ramach naszych obozów rozpoczęliśmy działalność
charytatywną. Współpraca z Fundacją Chlebem i Solą
zaowocowałą zabraniem na Pierwsze Halsy pięcioro
dzieci z rodzin uchodźczych, a w ramach współpracy z
sekcją wschodnioeuropejską KIK, zabraliśmy na Rejs
Starszy czworo dzieci z polskich rodzin mieszkających na
Litwie. Tegoroczne doświadczenie było bardzo pozytywne
i zamierzamy dalej rozwijać działalność charytatywną w
przyszłości.
Oprócz organizacji obozów, prowadziliśmy regularne
spotkania towarzyskie i zaangażowaliśmy się w tym roku
w wiele nowych w Santa Marii inicjatyw. Zdobyliśmy wiele
nowych cennych doświadczeń, a wspólne działanie i
organizacja wydatnie przyczyniły się do aktywizacji i
integracji członków klubu. Większe ze wspomnianych
inicjatyw to:
● Udział 2 załóg z Santa Marii w Regatach o Puchar Dzielnicy Wisła
● Partnerstwo XIV Warszawskich Dni Rodzinnych - organizacja pływań dla rodzin, w których

●

●

●

wzięło udział ponad 30 uczestników i 10 sterników z Santa Marii,
Organizacja na jesieni Biwaku Szkutniczego
dla dzieci w wieku 14-17 lat. W wydarzeniu
wzięło udział 18 uczestników i 10 członków
Santa Marii,
Akcja “Fatałaszki”, w ramach której można było
otrzymać klubową odzież wspierając Santa Marię darowizną. W akcji wzięło udział ponad 30
osób.
Rejs sylwestrowy w Chorwacji dla członków
klubu, w którym wzięło udział 16 osób.

Oprócz powyższych zorganizowaliśmy poza obozami
jeszcze wiele mniejszych wydarzeń, m. in. szkolenie z
pierwszej pomocy, seminarium wychowawcze, regaty,
imprezę kadr.
Bardzo istotnym aspektem działalności Santa Marii od
początków istnienia jest wspólna praca nad sprzętem. W
2019 roku oprócz corocznych remontów, podjęliśmy
wysiłek mający na celu weryfikację posiadanego sprzętu
i pozbycie się nieużywanych rzeczy. W październiku
pożegnaliśmy klubową legendę - Hornblower’a, ponad
70-letnią szalupę ratunkową, której podobiznę nosimy na
klubowych koszulkach. Naszą flotę w 2019 roku zasiliły
trzy jachty klasy omega, które pojechały z nami na obozy mazurskie. Nasze najlepsze jachty zostały dodatkowo
wyposażone na potrzeby żeglugi w szkierach.
Wybuch pandemii COVID-19 i związane z nim zalecenia
w zakresie dystansowania społecznego wprowadziły
znaczne utrudnienia w działalności Santa Marii. Nie
została on jednak całkowicie wstrzymana - wiele działań
w ramach przygotowywania sezonu udaje nam się prowadzić online. Wkraczamy w sezon letni 2020 roku z
niepewnością, ale pełni dobrej myśli, że planowane 11
obozów się odbędzie.

Podczas rejsu uczestnicy mieli okazję pływać po osłoniętych wodach morskich, a nawet ujrzeć gdzieniegdzie
morze sięgające po horyzont. Zapoznali się oni również z
locją morską i doskonalili swoje umiejętności żeglarskie.
W akcji letniej 2019 zorganizowaliśmy dziesięć obozów
żeglarskich, w których wzięło udział ponad 230 uczestników w wieku 9-20 lat. Z naszych tradycyjnych obozów
odbyły się trzy turnusy Pierwszych Halsów, trzy turnusy
mazurskich Rejsów Młodszych, oraz dwa turnusy
mazurskich spływowych Rejsów Starszych. Ponadto,
zorganizowaliśmy po raz pierwszy dwa turnusy Rejsów w
Szwecji.

W 2019 roku po raz pierwszy w historii klubu i chyba po
raz pierwszy w historii świata, przeprowadziliśmy rejsy na
jachtach klasy omega w szwedzkich szkierach, będących
archipelagiem wysp w rejonie Sztokholmu. Wyzwania
jakim musieliśmy sprostać to transport jachtów i uczestników, zabranie dużej ilości prowiantu z Polski, doposażenie
jachtów, dobór trasy na nowym akwenie.
Zorganizowaliśmy dwa dwutygodniowe turnusy dla
młodzieży w wieku 16-20 lat. W pierwszym turnusie wzięło
udział 16, a w drugim 14 uczestników. Na każdym turnusie
nad bezpieczeństwem uczestników czuwało czworo
sterników. Cztery klubowe jachty, które brały udział w tych
wyjazdach, zostały przetransportowane na przyczepach
podłodziowych przez dwóch sterników z tych obozów.
Zarówno jachty jak i uczestnicy do Szwecji przedostali się
na promie płynącym z Gdańska do Nynashamn.
Po dopłynięciu do Nynashamn zwodowaliśmy, otaklowaliśmy i zaształowaliśmy nasze jachty. Pierwszy tydzień
rejsu zajęło nam przepłynięcie do Sztokholmu. Tam
przeznaczyliśmy jeden dzień na zwiedzanie Starego
Miasta, miejsc związanych z żeglarstwem i mszę świętą.
W drugim tygodniu inną trasą wróciliśmy do miejsca
rozpoczęcie rejsu. Podczas jednego turnusu nocowaliśmy
cztery razy w marinach, a pozostałą część noclegów
spędziliśmy w malowniczych zatoczkach rozbijając
namioty na lądzie lub na wyspach, których dziesiątki
mijaliśmy każdego dnia. Oba rejsy miały zbliżony
przebieg, a odróżniała je praktycznie tylko pogoda.
Podczas pierwszego turnusu przeważały upalne dni i
umiarkowany wiatr, podczas gdy drugi turnus obfitował w
pochmurne dni z silnym wiatrem. Posiłki przyrządzaliśmy
we własnym zakresie na kuchenkach turystycznych w
większości z prowiantu przywiezionego z Polski.

Obozy były bardzo udane i przebiegły całkowicie bezpiecznie. Zamierzamy włączyć je na stałe do organizowanych przez nas obozów.

W ramach naszych obozów rozpoczęliśmy działalność
charytatywną. Współpraca z Fundacją Chlebem i Solą
zaowocowała zabraniem na Pierwsze Halsy pięcioro
dzieci z rodzin uchodźczych, a w ramach współpracy z
sekcją wschodnioeuropejską KIK, zabraliśmy na Rejs
Starszy czworo dzieci z polskich rodzin mieszkających na
Litwie. Tegoroczne doświadczenie było bardzo pozytywne
i zamierzamy rozwijać naszą działalność charytatywną w
przyszłości.

Oprócz organizacji obozów, prowadziliśmy regularne
spotkania towarzyskie i zaangażowaliśmy się w tym roku
w wiele nowych w Santa Marii inicjatyw. Zdobyliśmy wiele
nowych cennych doświadczeń, a wspólne działanie i
organizacja wydatnie przyczyniły się do aktywizacji i
integracji członków klubu.
W czerwcu wzięliśmy udział w Regatach o Puchar
Dzielnicy Wisła, w ramach których odbyły się wyścigi
omeg na Wiśle. Pod banderą Santa Marii wystartowały
jachty Ruda i Nowa z załogami złożonymi z członków
klubu - aktualnych i byłych kadr, bosmanów, a także
uczestników naszych obozów i rodziców.
Zostaliśmy partnerem XIV Warszawskich Dni Rodzinnych,
w ramach których zorganizowaliśmy 14 września rodzinne
rejsy z naszymi sternikami na Zalewie Zegrzyńskim. W
dwóch turach pływań wzięło udział 30 uczestników (dzieci
i rodziców), spośród których wiele doświadczyło żeglowania pierwszy raz. W organizację wydarzenia zaangażowanych w charakterze sterników i opiekunów było 10
członków Santa Marii.
Kolejnym nowym przedsięwzięciem w klubie był październikowy Biwak Szkutniczy dla dzieci w wieku 14-17 lat. Był
to weekendowy wyjazd z nauką remontowania jachtów w
formie warsztatów oraz pływaniem na klubowych omegach
na Zalewie Zegrzyńskim. W wydarzeniu wzięło udział 18
uczestników i 10 członków Santa Marii w charakterze kadr

i bosmanów.
W grudniu zorganizowaliśmy akcję “Fatałaszki”, w ramach
której można było otrzymać klubową odzież wspierając
Santa Marię darowizną. W akcji wzięło udział ponad 30
osób.
Pod koniec grudnia odbył się największy z dotychczasowych rejs sylwestrowy dla członków klubu, w którym
wzięło udział 16 osób. Pływaliśmy ponad tydzień po Morzu
Adriatyckim w Chorwacji. Nowy rok przywitaliśmy na
wyspie Korcula, byliśmy również na wyspach Vis, Hvar,
oraz w Trogirze. Żeglowaliśmy z wiatrem i pod wiatr, w
nocy i w dzień, z mewami i w towarzystwie delfinów!
Od listopada 2019 r. pracowaliśmy nad zaktualizowaniem
naszego klubowego statutu. Po okresie wspólnej pracy
nad
dokumentem
zorganizowaliśmy
dedykowane
spotkanie, po którym ustaliliśmy jego ostateczny kształt.
Walne statutowe miało się odbyć 19 marca, ale zostało
odwołane z powodu wybuchu pandemii COVID-19.
Oprócz powyższych zorganizowaliśmy poza obozami
jeszcze wiele mniejszych wydarzeń, m. in. kilka spotkań
towarzyskich, szkolenie z pierwszej pomocy dla kadr,
seminarium wychowawcze dla kadr, regaty klubowe,
imprezę kadr.

podobiznę nosimy na klubowych koszulkach, która służyła
wiele lat na naszych obozach, na której odbył się słynny
rejs kanałami i rzekami do Holandii. Jacht otrzyma nowe
życie w dobrych rękach naszego byłego komandora Kuby
Michałowskiego - zostanie jedynym w swoim rodzaju
placem zabaw!
Rozwój działalności o obozy w Szwecji wymagał intensywnej pracy nad naszym sprzętem oraz nowych
nabytków. Naszą flotę w 2019 roku zasiliły trzy jachty
klasy omega, które pojechały z nami na obozy mazurskie.
Nasze najlepsze jachty zostały dodatkowo wyposażone
na potrzeby żeglugi w szkierach. Zakupiliśmy do nich 3
komplety nowych żagli oraz jeden maszt. Każda łódka
pływająca w Szkierach została wyposażona w dodatkowy
komplet cum, zwiększoną liczbę pagaip i dedykowane do
tamtego akwenu kotwice. Szczególnie gruntowny remont
przeszła Dzika Bomba.

Wybuch pandemii COVID-19 i związane z nim zalecenia w
zakresie dystansowania społecznego wprowadziły
znaczne utrudnienia w działalności Santa Marii. Wszystkie
planowane na wiosnę 2020 roku wydarzenia - walne
statutowe, otwarcie sezonu remontowego, biwak szkutniczy, spotkania i szkolenia kadr, spotkania towarzyskie musiały zostać odwołane. Spowolnieniu uległy prace nad
sprzętem i przygotowania do 11 planowanych na sezon
letni 2020 roku obozów.

Bardzo istotnym aspektem działalności Santa Marii od
początków istnienia jest wspólna praca nad sprzętem. W
2019 roku oprócz corocznych remontów, podjęliśmy
wysiłek mający na celu weryfikację posiadanego sprzętu i
pozbycie się nieużywanych rzeczy. W tym celu odbyły się
trzy wydarzenia, w których wzięło udział łącznie ponad 25
członków. W dwóch zrywach przeprowadziliśmy gruntowny przegląd i uporządkowanie sprzętu trzymanego w
Wolicy, wypełniając nieużywanym sprzętem 2 kontenery o
pojemności 15 metrów sześciennych każdy.

Działalność Santa Marii nie została jednak wstrzymana.
Remonty na wiosnę 2020 prowadzimy w mniejszych
grupach, ale w większej liczbie miejsc - nie tylko w
naszych ośrodkach w Wolicy i na Krakowiaków, ale także
w garażach członków, którzy wzięli część sprzętu do
przygotowania do siebie. Przez trzy tygodnie w dni
powszednie odbywało się wspólne czytanie Znaczy
Kapitana online, ponadto odbyło się spotkanie towarzyskie
online.

W październiku natomiast pożegnaliśmy klubową legendę
- Hornblower’a, ponad 70-letnią szalupę ratunkową, której

Wkraczamy w sezon letni 2020 roku z niepewnością, ale
pełni dobrej myśli, że obozy się odbędą.

Działania sekcji Wigierskiej od maja zeszłego roku skupiały się na organizacji obozu letniego, który jak co roku
odbył się nad Jeziorem Wigry w miejscowości Cimochowizna. Obóz odbył się w dniach 30 czerwca 2019 do 14
lipca 2019 roku i trwał 15 dni. Przed obozem nastąpiła
zmiana kierownika obozu. Witold Kunicki- Goldfinger
będący do tej pory przewodniczącym sekcji i kierownikiem obozu, zrezygnował z pełnienia obu funkcji. Nowym kierownikiem obozu i przewodniczącym została
Anna Wróblewska.
Ważnym punktem działalności sekcji było zorganizowanie zbiórki pieniędzy na udział w obozie rodzeństwa
uchodźców z Afganistanu. Dzięki pomocy ze strony
sekcji Santa Marii i wsparciu zarządu Klubu Inteligencji
Katolickiej, udało się w niecałe dwa tygodnie zebrać
niezbędną kwotę, która pozwoliła zapewnić całej trójce
dzieci na uczestnictwo w obozie.
W lipcu odbyło się pierwsze spotkanie poobozowe dla
kadry, podczas którego podsumowaliśmy obóz i działania w trakcie poprzedniego roku i spisaliśmy postulaty
dotyczące prac nad następnym obozem. Na początku
lutego odbyliśmy kolejne spotkanie podczas, którego
powołaliśmy nowy zarząd w składzie: Anna Wróblewskaprzewodnicząca, Katarzyna Machaj - wiceprzewodnicząca, Łukasz Grzelka- skarbnik i Antoni Arendarski- sekretarz. oraz przyjęliśmy do grona kadry cztery nowe osoby:
Martę Laskowską, Jacka Ruszara, Dagnę Juszkiewicz i
Natalię Szwedowską, którzy od wielu lat byli uczestnikami obozu i podjęliśmy decyzję o organizacji kolejnego
letniego obozu. Od tego momentu członkowie sekcji
Wigierskiej pracowali nad organizacją obozu w roku
2020.
Od momentu ogłoszenia stanu epidemiologicznego
członkowie sekcji dalej zajmują się pracami nad tegorocznym obozem, oraz szukają innych możliwości zorganizowania czasu dla uczestników, gdyby jego organi-

zacja byłaby niemożliwa. W kwietniu powstała również
nowa strona internetowa, na której oprócz bieżących
informacji dotyczących działalności sekcji, tworzone jest
archiwum obozowe, złożone przede wszystkim z historii
dawnej kadry i uczestników. Dzięki niemu, mamy nadzieję podsumować wieloletnią działalność Naszej sekcji.
Przewodnicząca Sekcji Wigierskiej
Anna Wróblewska

s
k
i
e
j
A
n
n
a

Sekcja zmuszona była w tym roku sprawozdawczym
zawiesić częściowo działalność i aktywności związane z
szerokim obszarem relacji polsko –niemieckich. Zadeklarowaliśmy jednak przygotowanie 2 spotkań w ciągu
roku sprawozdawczego.

nie. Zarezerwowano 16 miejsc noclegowych, do grona
uczestników, poza członkami warszawskiego KIK, dołączyli członkowie KIK z Wrocławia. Wyjazd został odwołany w ostatnim momencie z powodu pandemii koronawirusa.

W związku z rocznicą 30 lecia Mszy Pojednania w Krzyżowej, na jesieni 2019 zaplanowany był wyjazd studyjny
Sekcji Polsko Niemieckiej do Krzyżowej. Na jesieni, w
terminie rocznicy Mszy Pojednania wyjazd okazał się
niemożliwy do realizacji z powodu braku miejsc w Krzyżowej. Drugi termin wyjazdu był przygotowywany w
czasie 27-29 marca 2020.

Rocznicowe spotkanie na temat życia i działalności
profesora Władysława Bartoszewskiego , jednego z
liderów Pojednania Polsko-Niemieckiego odbywało się
24 lutego 2020 r w ramach cyklu spotkań „urodzinowych” wybitnych postaci polskiej kultury, organizowanych z inicjatywy Artura Wolskiego w warszawskim kinie
Atlantik- „Kino Atlantik-ocean możliwości”.

Program wyjazdu studyjnego został zaakceptowany
przez Radę Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego: spotkania z członkami Rady Fundacji,
spotkania z wolontariuszami, zwiedzanie miejsc pamięci,
sesje filmowe, zwiedzanie wystawy Odwaga i Pojedna-

Anna Grzegorczyk,
Sekretarz Sekcji Polsko Niemieckiej

zmu u siebie w lokalach (chociaż nie wyklucza, że zrobi
to w przyszłości).

W 2019 roku do grona osób wspierających działania
Fundacji dołączyli pan Robert Krzak (osoba z ponad 30letnim doświadczeniem w branży handlowej) i Michał
Kuls (właściciel firmy programistycznej Yellows).
W maju złożony został wniosek do Narodowego Instytutu
Wolności o wsparcie instytucjonalne działalności Fundacji. Pozwoliło to zarysować perspektywę jej rozwoju do
końca 2021 roku. Niestety pomimo pozytywnych ocen
wniosek został odrzucony w sposób pozaregulaminowy.
Próba wyjaśnienia przyczyny takiej sytuacji niestety nie
powiodła się ze względu na brak dostatecznej komunikacji z przedstawicielami NIW.
W październiku odbyliśmy jednodniową wizytę studyjną
w Paryżu, gdzie spotkaliśmy się z szefem tamtejszej
fundacji MicroDON, która od sześciu lat prowadzi zbiórki
za pomocą metody zaokrąglania.
W międzyczasie otrzymaliśmy od DZP analizę dot. możliwości wejścia z projektem Zaokrąglamy do aptek oraz
uruchomienia aplikacji do prostego przekazywania darowizn na cele dobroczynne.

Cały rok 2019 stał pod znakiem nawiązywania kontaktów
z przedstawicielami firm oraz szukania partnera do
pierwszej zbiórki.
Kamieniem milowym w pierwszym półroczu było uzyskanie przez firmę SaladStory pozytywnej odpowiedzi
Krajowej Izby Skarbowej dot. kwestii podatkowych związanych z funkcjonowaniem mechanizmu zaokrąglania.
Niestety firma SaladStory ze względu na strukturę własności (inwestorzy) nie podjęła się wdrożenia mechani-

Kolejną firmą, która otrzymała pozytywną odpowiedź z
KIS jest Selgros. W tym wypadku rozmowy potoczyły się
dalej. Firma podjęła działania związane z przystosowaniem systemów kasowych. Obecnie jesteśmy na etapie
negocjowanie treści umowy o współpracy.
Przed wakacjami i po wakacjach z członkami zarządów
największych firm (Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour,
Żabka) o projekcie rozmawiał pan Robert Krzak. Otrzymali oni materiały dot. projektu, a następnym krokiem
mają być spotkania w celu omówienia możliwości współpracy.
Dzięki uprzejmości pana R. Krzaka mieliśmy możliwość
wziąć udział w konferencji branżowej Retail Summit, na
której rozmawialiśmy o projekcie z przedstawicielami
kilku firm (Netto, Livio, IKEA, Specjał).
W połowie roku odbyliśmy serie spotkań z przedstawicielami firmy Lotos. Lotos Paliwa po dokonaniu wewnętrznych analiz zadeklarował chęć wejścia w projekt.
W tym roku kontynuujemy rozmowy.
W międzyczasie miłym gestem ze strony PolskoNiemieckiej Izby Handlowej było opublikowanie w marcowym newsletterze informacji o projekcie.
W roku 2020 będziemy:
- kontynuować rozmowy z Selgros, TopMarket, Lotos,
Arhelan
- rozmawiać o współpracy z McDonald’s, Okaidi, KappAhl
- pozyskiwać „ambasadorów” projektu
- poszukiwać partnerów do zbiórek on-line
- analizować możliwość realizacji projektu jedynie w
wymiarze bezgotówkowym.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” działa od marca 2019
roku jako telefon zaufania i katolickie środowisko
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w
Kościele.

(informacje zebrane i przedstawiane ofcjalnie
7.03.2020r. podczas spotkania z okazji 1. rocznicy
działalności Inicjatywy)
Podczas pierwszego roku funkcjonowania Telefonu
wsparcia ZwK, co tydzień, w każdy wtorek od godziny
19 do 22, przy telefonie dyżurowały psychoterapeutki,
wysłuchując osób skrzywdzonych oraz udzielając im
informacji o możliwości otrzymania pomocy prawnej,
psychologicznej czy duchowej, a także kierując je do
odpowiednich i zaufanych specjalistów. Od 12 marca
2019 roku do 3 marca 2020 roku odbyło się 50 dyżurów. Odebraliśmy 121 telefonów, 87 razy dzwoniły
kobiety, a 34 razy mężczyźni. Do prawnika przekazaliśmy 25 spraw. Telefon był czynny ponad 150 godzin
(dodatkowo numer asystencki 200 godzin). Łącznie,
podczas pierwszego roku działalności Telefonu wsparcia ZwK dyżurowało 10 konsultantek, jeden konsultant i
6 asystentek.

(informacje zebrane i przedstawiane w ramach 1. rocznicy działalności Inicjatywy)
Inicjatywa powstała dzięki wielomiesięcznej pracy społecznej grupy osób świeckich, które przygotowały ją do
startu. Wszelkie początkowe koszty były ponoszone z
pieniędzy instytucji-inicjatorów. Nasza działalność spotka-

ła się również z oddźwiękiem wśród darczyńców – zarówno świeckich, jak i duchownych. W sumie, różnymi drogami (wpłaty darowizn na konto, akcja na portalu crowdfundingowym zrzutka pl., odpis 1% OPP) otrzymaliśmy przez
pierwszy rok wsparcie w kwocie ponad 150 tysięcy złotych, na które złożyły się wpłaty od ponad 300 osób. Dzięki tym funduszom możemy zapewnić Inicjatywie rozwój,
promocję, profesjonalizację i opłacanie niektórych zadań.
Wciąż jednak większość naszej pracy opiera się na aktywności społecznej. Dalej też poszukujemy środków
fnansowych po to, by zapewnić i utrzymać stabilność oraz
długofalowość naszego wsparcia dla ofar przemocy seksualnej w Kościele.
Uproszczony schemat wpłat/darowizn przedstawia się
następująco:
najwyższa jednorazowa wpłata: 10 687,56 euro (45
587,79 zł)
od kilkunastu osób wpłaty powtarzają się cyklicznie, niektóre z nich co miesiąc; inne: 3 lub 4 razy w roku. Są to
kwoty w wysokości od 10 zł do 200 zł miesięcznie.
wśród innych wpłat (nieregularnych) możemy wyróżnić
kwoty w wysokości od 10 zł do 20 000 zł.
W ciągu pierwszego roku działalności (marzec 2019 - luty
2020) Inicjatywa z zebranych funduszy poniosła łącznie
koszty w wysokości 31 709,26 zł wynikające z:
wydatków osobowych, opłacając pracę niektórych osób
włączonych w Inicjatywę Zranieni w Kościele: koordynatora:(od października 2019, w wymiarze 1/2 etatu*) oraz
konsultantek/psychoterapeutek dyżurujących przy Telefonie wsparcia (od stycznia 2020 wypłacamy ryczałt za
dyżur);
wydatków programowych, stałych i jednostkowych,

m.in.: opłata za abonament telefoniczny i domenę,
usługi księgowe, usługi poligrafczne – druk plakatów i
ulotek, organizację spotkania roboczego z doradcami
merytorycznym (30 osób) w 1. rocznicę działalności
Inicjatywy "Zranieni w Kościele"
od 1.04.2020r. Zakres pracy zatrudnionego koordynatora wzrósł do 2/3 etatu, z początkiem marca zatrudniona
została również na część etatu asystentka Telefonu
wsparcia ZwK.

7 marca 2020r., w dzień pierwszej rocznicy powstania
Inicjatywy „Zranieni w Kościele” zorganizowaliśmy
spotkanie z 30 doradcami merytorycznymi. Spotkanie,
poprzedzone Mszą św., odbyło się siedzibie KIK w
godz. 10 – 15. Podczas spotkania członkowie Grupy
Inicjatywnej przedstawili statystyki z pierwszego roku
działalności Inicjatywy, omówili rekomendacje dla władz
kościelnych, podejmowane działania, problemy, z którymi się spotkaliśmy oraz wyzwania czekające nas w
najbliższej przyszłości. Drugą część spotkania stanowiła ożywiona dyskusja wraz z osobami, które współpracowały z Inicjatywą przez pierwszy rok jej funkcjonowania. Spotkanie zakończył uroczysty obiad.

Korzystając z doświadczenia towarzyszenia osobom
skrzywdzonym w Kościele sformułowaliśmy szereg
rekomendacji dotyczących wspierania osób zranionych,
których wcielenie w życie pomogłoby uczynić Kościół
prawdziwie bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży oraz innych osób narażonych na skrzywdzenie.
Rekomendacje te dotyczą między innymi zmian w prawie kościelnym i praktyce jego stosowania, potrzeby
szerszego podjęcia tematu ochrony innych niż dzieci i
młodzież osób narażonych na przemoc, w tym seksualną, w Kościele (np. kleryków lub sióstr zakonnych) czy
stworzenia w poszczególnych diecezjach bezpłatnych
grup wsparcia dla osób zranionych przemocą seksualną w Kościele.
Pełna treść rekomendacji została przedstawiona gronu
specjalistów, z którymi współpracowaliśmy przy tworzeniu
telefonu wsparcia i w trakcie pierwszego roku działalności,
a także, formie mailowej (wraz z „Informacją po roku działalności Inicjatywy Zranieni w Kościele”) delegatowi KEP

ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, przedstawicielom Biura
Delegata i Fundacji Świętego Józefa, wszystkim biskupom
polskich diecezji, wszystkim delegatom ds. ochrony dzieci
i młodzieży zarówno diecezjalnym jak i zakonnym, duszpasterzom do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym oraz konferencji
Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich.

28.02.2020r. w Dzień Modlitwy za osoby dotknięte przemocą seksualną ze strony ludzi Kościoła przygotowaliśmy
Modlitwę za Zranionych oraz zorganizowaliśmy otwarte
nabożeństwo pokutne, w kościele św. Marcia przy ul.
Piwnej w Warszawie.

Od lutego 2020 r. przygotowujemy się także do otwarcia,
gdy będzie to możliwe, grupy wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele. Grupa wsparcia, powstająca we współpracy z Pracownią Dialogu ma
być formą pomocy psychologicznej dla osób dorosłych z
całej Polski, dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.
Spotkania grupy odbywać się będę w Pracowni Dialogu w
jedną, wybraną sobotę miesiąca w godzinach 15 -18,
przez minimum rok (minimum dwanaście spotkań). Chcemy, aby zgłaszające się do nas osoby mogły uczestniczyć
w grupie wsparcia w sposób nieodpłatny. Niemniej jednak,
w celu zorganizowania oraz zapewnienia ciągłości spotkań
grupy, potrzebujemy środków pieniężnych, które pokryją
koszta honorariów dla terapeutek prowadzących grupę,
superwizji oraz wynajęcia odpowiedniej sali. W związku z
tym z początkiem kwietnia 2020złożyliśmy wniosek o
sfnansowanie działalności grupy wsparcia do Fundacji
Świętego Józefa.

Jesteśmy świadomi, że informacja o naszej Inicjatywie nie
dotarła jeszcze do wszystkich osób, które mogłyby potrzebować jej wsparcia. Dlatego na bieżąco staramy się informować o niej – zarówno w mediach, świeckich i kościelnych, jak również kanałami kościelnymi na poziomie diecezji i parafi.
W marcu 2020, zleciliśmy frmie drukarskiej „Grafs” przygotowanie niemal 11 000 paczek zawierających plakat ZwK,

List Prymasa do proboszczów zachęcający do wywieszenia plakatu w swoim kościele (napisany na prośbę Inicjatywy) oraz Informację o Inicjatywie. Paczki z zestawem
dokumentów miały być przekazane 13.03.2020r. przez
członków naszej Inicjatywy obecnym na posiedzeniu KEP
biskupom do ręki, oraz następnie, rozesłane do wszystkich
parafi w Polsce. Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, posiedzenie KEP
zostało odwołane, a wysyłka paczek do parafi została
wstrzymana.

Wciąż staramy się promować naszą Inicjatywę poprzez
różne media i docierać do jak największej liczby osób z
informacją o istnieniu Telefonu wsparcia oraz o formie
pomocy jaką oferujemy osobom dotkniętym przemocą
seksualną w Kościele (pomoc duszpasterska, psychologiczna, prawna). Zauważyliśmy, że istnienie Inicjatywy w
mediach (wzmianki o Inicjatywie na portalach internetowych, wywiady, etc.) koreluje pozytywnie ze wzrostem
liczby telefonów od osób Zranionych podczas dyżurów.
Dlatego nasz zespół chętnie bierze udział w spotkaniach
związanych z tematem wykorzystania seksualnego w
Kościele oraz udziela wywiadów dla prasy, telewizji i portali internetowych.

Jesteśmy na progu rozpoczęcia kampanii reklamowej na
Facebooku, przygotowanej we współpracy ze specjalistą
w dziedzinie social mediów (Wawrzyniec Ślusarczyk).

Obecnie przygotowujemy także ok. 2 minutową animację
informującą o Telefonie wsparcia ZwK, którą docelowo
chcemy rozpowszechnić w internecie.
Na przełomie roku 2019/2020, we współpracy z Agnieszką
Nowak oraz osobami z Łódzkiej Szkoły Filmowej rozpoczęliśmy prace nad spotem informacyjno-radiowym o
Inicjatywie „Zranieni w Kościele” - prace nad spotem zostały wstrzymane na czas epidemii.
W tym samym czasie, we współpracy z Pawłem Kostowskim, przystąpiliśmy do tworzenia kampanii edukacyjnej,
docelowo umieszczonej na kanale You Tube. W serii ok. 3
minutowych flmików chcemy poprzez usta ekspertów
omówić m.in. mechanizmy psychologiczne z jakimi zmaga
się osoba wykorzystana, działanie sprawcy - jak przebiega
proces uwodzenia nieletnich, oraz kweste prawne związane ze zgłaszaniem przestępstwa wykorzystania seksualnego. Możliwość nagrania wypowiedzi ekspertów zostały
uniemożliwione przez stan epidemii.
W ciągu ostatnich miesięcy we współpracy z Marcinem
Kiedio dokonaliśmy także paru zmian na stronie internetowej zranieni.info dodając m.in. zakładkę „Materiały”, w
której można znaleźć dotychczasowe dokumenty sporządzone przez Inicjatywę, komunikaty prasowe oraz zdjęcia
z wydarzeń.
Sprawozdanie sporządziła Katarzyna Bartosik
Koordynator Inicjatywy „Zranieni w Kościele”

