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Uczestnicy
74%

Zwyczajni
24.9%
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1.1%

Kobiety
62%

Mężczyźni
38%

ZARZĄD:

Prezes – Jakub Kiersnowski,

Wiceprezesi – Piotr Ciacek, Joanna Święcicka, 

Marta Titaniec

Sekretarz – Jan Murawski,

Skarbnik  - Krzysztof Sawicki,

Członek Prezydium Zarządu – Paweł Broszkowski

Członkowie Zarządu – Aleksandra Brochocka, Jacek

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

Ignacy Dudkiewicz, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski,

Dominik Jaraczewski, 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

1715
CZŁONKÓW KIK

*Od maja 2020 do maja 2021 zmarło 11
członków, a wypisało się 23.

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca – Izabella Bnińska

Wiceprzewodnicząca – Sławomir Nałęcz

Sekretarz - Mateusz Luft

Członkowie Komisji: Piotr Bielecki,

Elżbieta Jaworska

Od września 2020 do maja 2021 Zarząd

odbył 18 zebrań. W tym czasie Prezydium

Zarządu spotkało się 9 razy.
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Miniony rok sprawozdawczy był dla funkcjonowa-
nia Klubu Inteligencji katolickiej w Warszawie 
wyzwaniem. Bardzo duży wpływ na funkcjonowa-
nie KIK w tym okresie miała pandemia koronawi-
rusa COVID-19. Wpływ ten zaznaczył się m.in. 
w mniejszej niż zwykle liczbie spotkań i inicjatyw 
podejmowanych w Klubie, ich formie oraz ogólnej 
sytuacji finansowej. Na czas pandemii Klub 
podobnie jak wiele innych organizacji i podmiotów 
zmuszony był do dostosowania działalności 
do wprowadzanych przez rząd ograniczeń i realiów 
społecznych wynikających np. z odmiennego trybu 
pracy, trudności w podróżowaniu etc. W niemal 
każdym obszarze działania opisywanym w tym 
sprawozdaniu wpływ pandemii był widoczny. 
 
Rozwój pandemii w letnich miesiącach roku 2020 
i wprowadzone nowe przepisy regulujące 
organizację wypoczynku wpłynęły znacząco 
na przebieg obozowej akcji letniej. Ze względu 
na obowiązujące obostrzenia z organizacji obozów 
zrezygnowały Sekcja Wigierska, Klub Żeglarski 
Santa Maria a także część grup Sekcji Rodzin. 
Ostatecznie odbyło się ok. ⅓ obozów planowanych 
przed rozpoczęciem pandemii. Organizacja obozów 
w nowym reżimie sanitarnym wymagała wysiłku 
wielu osób pracujących nad przygotowaniem 
klubowych regulaminów i procedur oraz  
przeszkoleniem kadr. 

 
 
 
 

 

NAJWAŻNIEJSZE  
WYDARZENIA 

 
• 18 sierpnia 2020 - Wydany został list do Posłów 

i Posłanek na Sejm, Senatorów i Senatorek, 
polskich Posłów i Posłanek do Parlamentu Eu-
ropejskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych 
ws. wydarzeń w Białorusi. 

• 27 września 2020 - Odbyło się Sprawozdawczo-
Wyborcze Walne Zebranie KIK. 

• 24 października 2020 - W 64. urodziny Klubu 
została wręczona nagroda PONTIFICI - Budow-
niczemu Mostów. Laureatem nagrody został 
Adam Bodnar. 

• 28 października 2020 - Zarządu KIK wydaje 
stanowisko w związku z sytuacją po decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 paździer-
nika 2020 r. 

• 30 i 31 października oraz 3 listopada 2020 - 
Odbywają się spotkania społeczności klubowej 
w związku z protestami po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. 

• 6-8 grudnia 2020 Rekolekcje adwentowe (o. 
Zenon Hanas SAC) 

• 11, 14, 18 grudnia 2020 - Odbywają się dyskusje 
społeczności KIK na temat kondycji Kościoła 
Katolickiego w Polsce. 

• 13 marca 2021 - Grupa SR Hunzowie wydaje 
audiobook z tekstem encykliki Fratelli Tutti. 

I. OGÓLNY OPIS  
WYDARZEŃ KLUBOWYCH 
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Wymogi sanitarne uniemożliwiły organizację 
spotkań w siedzibie KIK. Debaty, dyskusje, 
wymiana intelektualna społeczności KIK 
przeniosły się do świata wirtualnego. Z jednej 
strony odebrało to członkom Klubu możliwość 
prawdziwego spotkania twarzą w twarz. Trudno 
ocenić też na ile forma zdalna wykluczyła część 
członków z uczestnictwa w życiu Klubu 
ze względów technicznych. Z drugiej strony, 
spotkania w świecie cyfrowym cieszyły się 
wyjątkowo dużą popularnością i frekwencją. Było 
to związane zapewne nie tylko z interesującymi 
dla członków Klubu zagadnieniami poruszanymi 
podczas spotkań, ale i elastycznością jakie daje 
zdalne uczestnictwo w dyskusji. We wszystkich 
dyskusjach i debatach organizowanych online dla 
członków KIK uczestniczyło 70-150 osób.  
 
Realia pandemii były źródłem trudności 
organizacyjnych, technicznych i finansowych. 
Pracownicy KIK pracowali większą część roku 
zdalnie, natomiast mniejsza liczba spotkań 
w siedzibie KIK nie przekładała się na zmniejsze-
nie obciążenia pracą. Skutkowało to trudnością 
utrzymaniu comiesięcznego rytmu wydawania 
Informatora Klubowego czy ograniczoną 
dostępnością siedziby KIK. W drugiej połowie 
okresu sprawozdawczego, na początku roku 2021 
dały o sobie znać finansowe konsekwencje 
pandemii. Brak możliwości wynajmowania 
siedziby, mniejsze przychody ze spółki Krakowia-
ków, odwołanie wielu konkursów grantowych 
odbiły się na stanie klubowych finansów. 
W rezultacie Zarząd KIK zwrócił się do członków 
z apelem o terminowe wpłacenie składek 
i wsparcie Klubu darowiznami oraz odpisem 1% 
podatku dochodowego. 
 
Trudności finansowe wymagały od Zarządu 
ciągłej uwagi i podjęcia kroków w celu ograni-
czenia kosztów i zabezpieczenia płynności 
finansowej Klubu. Był to też moment, w którym 
członkowie Zarządu zdecydowali się na zmianę 
struktury zarządzania Klubem. Sformowane 
zostały zespoły merytoryczne analizujące sytuac- 
 

 
cję w KIK-u w określonych sferach i podejmu-
jących odpowiednie działania. Powstały 
zespoły do spraw: członków KIK, sekcji, finan-
sów, organizacji i procesów, Kościoła, zagad-
nień społecznych. 

 
Ważnym wydarzeniem w życiu Klubu była 
ankieta przeprowadzona wśród członków 
społeczności KIK. To pierwsze takie badanie 
w nowszej historii Klubu. Ankieta przeprowa-
dzona za pośrednictwem poczty elektronicznej 
zbierała odpowiedzi na pytania o refleksje 
na temat działania Klubu, wyznawanych warto-
ści, ważnych tematów, zaangażowania w Klubie. 
Intencją Zarządu zlecającego przeprowadzenie 
ankiety było lepsze poznanie społeczności 
tworzącej Klub i dostosowanie działań i tema-
tów spotkań organizowanych w Klubie. 

 
b
i
e
.

• 25-27 marca 2021 Rekolekcje Wielkopostne (o 
Dariusz Piórkowski SJ) 

• 19 kwietnia 2021 - Oświadczenie Zarządu KIK 
w sprawie utrzymanie w mocy umorzenia 
postępowania wyjaśniającego w sprawie wy-
powiedzi ks. prof. Tadeusza Guza Komisji Dys-
cyplinarnej ds Pracowników Naukowych KUL. 

• 30 kwietnia 2021 - Internetowa konferencja 
SIIAEC nt wpływu pandemii na prawa człowie-
ka i demokrację. 

• 6 maja 2021 List KIK do Rady Stałej Konferen-
cji Episkopatu Polski w sprawie dbałości o 
upamiętnienie Matki Czackiej w oficjalnych 
komunikatach episkopatu. 

• 17 maja 2021 Rozpoczęcie ankiety wśród 
członków społeczności KIK. 

• 9 czerwca 2021 Spotkanie Dwie drogi jednego 
Kościoła o Matce Róży Czackiej i Prymasie 
Tysiąclecia. 
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Sekcje 
Z punktu widzenia Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Warszawie praca sekcji jest 
bardzo ważną częścią działalności całego 
stowarzyszenia. Działalność sekcji umożli-
wia prowadzenie różnorodnej działalności, 
angażuje członkinie i członków KIK oraz 
pozwala im twórczo wykorzystać swoje 
talenty i zainteresowania. Szczegółowy 
opis wszystkich inicjatyw sekcyjnych 
znajduje się w suplemencie do tego 
sprawozdania.  
 
Obecnie w Klubie działa 9 sekcji: Sekcja 
Rodzin, Sekcja Wschodnioeuropejska, 
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wscho-
dzie, Magazyn Kontakt, Klub Żeglarski 
Santa Maria, Sekcja Wigierska, Sekcja 
Licealno-Studencka Drum Bun, Sekcja 
Polsko-Niemiecka i Sekcja Małżeńska.  
 
Niestety zaangażowanie członków KIK 
w formie sekcji stopniowo maleje. Z 9 
realnie działających sekcji tylko 5 posiada 
więcej niż 10 aktywnych członków. To 
niepokojący trend, ponieważ zaangażowanie 
członków jest rdzeniem działalności Klubu i 
jednym z podstawowych składników jego 
tożsamości. Z drugiej strony, część funkcjo- 

 
nujących obecnie sekcji rozwija się bardzo 
prężnie. Sprawnie  
 
działa Sekcja Rodzin otwierając stale nowe 
grupy, zapewniając wciąż rozbudowywany 
system szkoleń, przygotowań do otwarcia 
grupy i wsparcia podczas jej prowadzenia 
dla wychowawców. Magazyn Kontakt po-
dejmuje nowe kierunki zmierzające do 
profesjonalizacji, lepszego finansowania, 
rozwoju form działalności (np. poprzez 
dodatkowe projekty czy imponującą działal-
ność w mediach społecznościowych). KŻ 
Santa Maria z kolei stawia na sprawne 
zarządzanie umożliwiające ciągłe rozwijanie 
działalności wychowawczej, organizowanie 
nowych typów obozów, dodatkową działal-
ność społeczną i charytatywną. 

 
Działalność sekcji w okresie sprawozdaw-
czym została znacznie ograniczona przez 
ograniczenia związane z pandemią korona-
wirusa. Jak wspomniano w pierwszej części 
w akcji letniej w wakacje 2020 odbyła się 
jedynie część obozów Sekcji Rodzin. KŻ 
Santa Maria i Sekcja Wigierska były zmuszo-
ne zrezygnować ze swoich wyjazdów. Pan-
demia uniemożliwiła też organizację obo-
zów zimowych i poważnie utrudniła organi-

II. SEKCJE, PROJEKTY  
I INICJATYWY  
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zację śródrocznej pracy grup. Jeśli chodzi o 
działalność wychowawczą Klubu to została 
ona na cały rok ograniczona do minimum. 
Do tego młodzież i dzieci po roku dużego 
obciążenia jakim była pandemia, zdalne 
lekcje, brak kontaktu z rówieśnikami są w 
znacznie gorszej kondycji psychicznej 
i fizycznej. Efekty przerwy w funkcjonowaniu 
sekcji wychowawczych i trudności z podo-
piecznymi będą rzutowały na pracę sekcji 
w kolejnych latach. 

 
Sekcje, których działalność polega na orga-
nizacji spotkań lub realizacji projektów 
społecznych w czasie pandemii musiały 
ograniczyć aktywność. Wiele konkursów 
grantowych zostało odwołanych, spotkania 
częściowo mogły przenieść się do internetu. 
Bardzo trudne stały się też wyjazdy zagra-
niczne. Do tego trudności działania w 
pandemii, konieczność reorganizacji życia 
rodzinnego członków sekcji działały demobi-
lizująco. Na szacunek zasługują podejmo-
wane przez sekcje działania w takich warun-
kach. Sekcja Wschodnioeuropejska i Sekcja 
Współpracy z katolikami na Wschodzie 
starały się na różne sposoby reagować na 
sytuację na Białorusi. Sekcja Małżeńska we 
współpracy z inicjatywą Małżeńskie Drogi 
zorganizowała cieszący się bardzo dużym 
zainteresowaniem cykl spotkań 
o duchowości małżeńskiej. 

 
Warto odnotować pojawienie się nowej 
inicjatywy w obrębie Klubu jaką są Kolacje 
Czwartkowe, czyli grupy wspierającej osoby 
w kryzysie bezdomności w rejonie Dworca 
Zachodniego. Grupa przygotowuje jedzenie i 
wspiera swoich podopiecznych-przyjaciół, 
spotyka się na modlitwie i lekturze Pisma 
Świętego. 
 

Projekty 
Wiele klubowych działań realizowane było 
poprzez projekty czyli ograniczone w czasie 
przedsięwzięcia wymagające określonych 

zasobów i dążące do osiągnięcia określone-
go celu. Używane w sprawozdaniu pojęcie 
„inicjatywa” podkreśla oddolny, społeczny 
charakter przedsięwzięcia. 
 
Rozwój pandemii koronawirusa spowodował 
zawieszenie wielu programów grantowych 
co uniemożliwiło realizację wielu przedsię-
wzięć finansowanych w ten właśnie sposób. 
W roku sprawozdawczym w Klubie realizo-
wanych było ok. 17 projektów i inicjatyw 
(w ubiegłym roku, ok. 30). Były to projekty 
jednorazowe, cykliczne, kilkumiesięczne. 
Realizowane były tak w ramach działalności 
sekcji jak i w ramach działalności Zarządu 
Klubu lub przy współpracy jednej lub kilku 
sekcji z Zarządem KIK.  

 
Wycofanie środków na realizację projektów 
było szczególnie dotkliwe w obszarze 
pomocy rozwojowej i humanitarnej. Brak 
konkursów grantowych uniemożliwił dalsze 
prowadzenie działań w Irackim Kurdystanie. 
Na szczęście możliwe było dalsze udzielanie 
wsparcia w  Aleppo poprzez program Rodzi-
ny Aleppo - przekazywane potrzebującym 
środki pochodziły z darowizn prywatnych 
osób. 
 
Ze względu na bardzo poważną sytuację 
na Białorusi, polski rząd zdecydował się 
przeznaczyć część środków na wsparcie 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
działania organizacji pozarządowych. Z 
części tych środków skorzystała Sekcja 
Wschodnioeuropejska realizując projekt 
wspierający uczniów i nauczycieli Niezależ-
nego Liceum Humanistycznego im. Jakuba 
Kołasa w Mińsku. 
 
Jak zawsze warto zwrócić uwagę na inicja-
tywy, które wymagały współpracy kilku 
sekcji oraz Zarządu Klubu. Są one cenne 
ponieważ dzięki różnorodności środków 
jakimi dysponują sekcje i doświadczeń jakie 
mają, współdziałanie przynosi nieraz cieka-
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we rezultaty i buduje więzi między osobami 
zajmującymi się w Klubie na co dzień 
zupełnie różnymi rzeczami. Przykładem 
takich działań może być bardzo intensywna 
współpraca przy organizacji letniej akcji 
2020. Dzięki zaangażowaniu wielu osób z 
Zarządu KIK i zarządów sekcji udało się 
stworzyć procedury regulujące organizację 
obozów w pandemii w sposób bezpieczny 
i zgodny z wprowadzonymi nowymi przepi-
sami. Inne przykłady współpracy Zarządu KIK 
i sekcji to wsparcie dla Klubu Żeglarskiego 
Santa Maria w poszukiwaniu miejsca na 
nową siedzibę po czasowym (przynajmniej 
trzyletnim)zamknięciu ośrodka sekcji w 
Wolicy czy projekt Otwarte Wody, szerzej 
opisywany poniżej. 

 
W marcu 2021 minęły dwa lata funkcjono-
wania inicjatywy “Zranieni w Kościele” – 
pierwszej linii wsparcia dla osób dotkniętych 
w polskim Kościele przemocą seksualną. 
Telefon zaufania powstał przy dużym zaan-
gażowaniu ze strony członków naszego 
Klubu, Laboratorium Więzi i Fundacji Pomo-
cy Psychologicznej Pracownia Dialogu. 
Telefon działa w każdy wtorek od 19:00 do 
22:00. Dzwoniąc pod numer 800 280 900 
można uzyskać wsparcie, pomoc psycholo-
giczną, prawną i duszpasterską. W ciągu 
dwóch lat (do marca 2021) podczas dyżurów 
odebrano 289 telefonów w większości 
dotyczących spraw dotąd nigdzie nie zgła-
szanych. Dzięki środkom z Fundacji św. 
Józefa KEP udało się zorganizować działają-
cą w ramach inicjatywy pierwszą w Polsce 
grupę wsparcia dla osób zranionych przemo-
cą seksualną w Kościele. 
 

LISTA PROJEKTÓW  
I INICJATYW KIK 

 

Projekty Sekcyjne 
KIK-owskie lato 2020 – to akcja organizacji 
KIK-owskich obozów letnich. W tym roku 

organizowanych tylko przez Sekcję Rodzin.  
 

SEKCJA WSCHODNIOEUROPEJSKA 

Wsparcie uczniów i nauczycieli Niezależnego 
Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w 
Mińsku (Białoruś) Projekt polegał 
na sfinansowaniu zakupu podręczników 
i tabletów do nauki zdalnej, a także przepro-
wadzaniu szkoleń i zajęć w formie online. 
Projekt został realizowany ze środków 
Fundacji Solidarności Międzynarodowej.  
 
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. 
 
SANTA MARIA 
Otwarte Wody - przygotowanie materiałów 
filmowych i zbiórka pieniędzy umożliwiają-
cych dzieciom z rodzin uchodźczych wzięcie 
udziału w letnich obozach. 
 
Nowa Siedziba Santa Marii - w obliczu za-
mknięcia na przynajmniej 3 lata ośrodka 
w Wolicy, zarząd Sekcji we współpracy 
z Zarządem KIK rozpoczął poszukiwania 
nowego miejsca do realizacji misji Santa 
Marii. 

 
MAGAZYN KONTAKT 

Spięcie – to wspólne wydawnicze przedsię-
wzięcie 5 redakcji czasopism o profilu ideo-
wo-społecznym różnych nurtów, które nawza-
jem publikują swoje artykuły na zadany 
temat. Kontakt objął koordynację nad projek-
tem w 2020 r. 
 
Przepis na Dialog - projekt promujący wrażli-
wość na różnorodność kulturową i religijną 
w Polsce poprzez cykl wywiadów z osobami 
działającymi na rzecz mniejszości wyznanio-
wych, narodowych i etnicznych w Polsce. 
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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. 
 

SEKCJA DRUM BUN 

Warsztaty teatralne - całoroczne warsztaty 
teatralne zakończone letnim wyjazdem. 

 
Projekty realizowane poza  

działaniami sekcji 

PROJEKTY POMOCOWE  

Rodziny Aleppo – to program wsparcia dla 
mieszkańców syryjskiego Aleppo. W ramach 
programu grupy, rodziny lub pojedyncze osoby 
z Polski mogły za pośrednictwem strony 
internetowej KIK objąć pomocą potrzebujące 
rodziny w Syrii. Program jest prowadzony 
we współpracy z wolontariuszami. Oprócz 
stałych działań, ze względu na bardzo trudną 
sytuację w Syrii, w kwietniu została uruchomio-
na dodatkowa zbiórka na w celu sfinansowania 
wydawania posiłków potrzebującym przez 
działająca  w Aleppo parafię. 

 

Akcja Świąteczna Kolacji Czwartkowych (Dworzec 
Zachodni) – zbiórka środków na świąteczne 
spotkanie z bezdomnymi. 
 

PROJEKTY KOŚCIELNE  

Zranieni w Kościele – pierwsza linia wsparcia 
dla osób dotkniętych w polskim Kościele 
przemocą seksualną. Telefon działa w każdy 
wtorek od 19:00 do 22:00. Dzwoniący mogą 
uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, 
prawną i duszpasterską. Szczegółowe sprawoz-
danie z działań inicjatywy można znaleźć 
w aneksie do sprawozdania. 
 

Badania Kościoła w Polsce - projekt polegający 
na przeprowadzeniu badań społecznych 
polskiego Kościoła. Badanie finansowane jest ze 
środków z Fundacji Renovabis. 

 
PROJEKTY EKOLOGICZNE  

Kurs Pszczelarski – Projekt polega 
na prowadzeniu rocznych zajęć teoretycz-
nych i praktycznych z pszczelarstwa umoż-
liwiających uruchomienie własnej pasieki 
w mieście lub poza nim. 
 
POZOSTAŁE PROJEKTY  

Mam Pomysł – system mini-grantów 
przyznawanych w ciągu roku szkolnego 
(2 półrocza z 2 lat kalendarzowych) 
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. 
 
Skuteczny Zespół Wsparcia - czyli SZEW 
to inicjatywa klubowej młodzieży. Mając 
na uwadze trudności jakie pandemia może 
oznaczać dla niektórych osób, ok. 80 wolon-
tariuszy rekrutujących się przede wszystkim 
z grona wychowawców klubowych podjęło 
się zadania wsparcia osób potrzebujących. 
Wolontariusze wykonali kilka akcji obdzwo-
nienia wszystkich starszych członków KIK 
pytając o ich potrzeby i  odpowiadając na nie 
m.in. robiąc zakupy, wykonując zlecenia etc. 
W miarę możliwości grupa dzieliła się 
swoimi wolontariuszami z innymi podobny-
mi zespołami działającymi w Warszawie. 
Osoby zgłaszające się z problemem mogły 
liczyć na wsparcie Zespołu. 
 
Wspólnoty Pomocy – Celem inicjatywy jest 
wyposażenie polskich parafii w niezbędne 
narzędzia, praktyki, procedury i dokumenta-
cję, by umożliwić im podjęcie skoordynowa-
nych działań na rzecz osób, dla których 
pandemia i związane z nią ograniczenia są 
poważnym obciążeniem. W ramach inicjaty-
wy przygotowano obszerną dokumentację 
do wykorzystania dla wspólnot parafialnych. 



9 

 

Powstała też sieć parafii chętnych, żeby 
skorzystać z możliwości i ew. współpracować 
przy radzeniu sobie z kryzysem pandemii. 
 
Archiwum – to program rozbudowywania i 
porządkowania archiwum KIK. Dotychczaso-
we prace umożliwiają łatwy dostęp do 
klubowych zbiorów archiwalnych w tym 
fotografii i umożliwiają odpowiednie ich 
przechowywanie. W ciągu roku kilkakrotnie 
przyznawany był dostęp do archiwum w 
związku z prowadzonymi pracami badaw-
czymi osób trzecich. 
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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. Wśród najważniejszych działań 
KIK na tym polu można wymienić następują-
ce: 
 
Inicjatywa Zranieni w Kościele jest jednym 
z najbardziej zauważalnych przejawów 
aktywności świeckich w Kościele w Polsce. 
W tym charakterze inicjatywa była prezento-
wana w mediach. Po dwóch latach działania 
uruchomiona została działająca w ramach 
inicjatywy pierwsza w Polsce grupa wsparcia 
dla osób zranionych przemocą seksualną 
w Kościele.  
 
Wydawany przez przez Klub, tworzony 
przez członków sekcji Magazyn Kontakt jest 
coraz bardziej rozpoznawalnym pismem 
katolickim. Czasopismo jest wydawane w 
wersji papierowe i elektronicznej. Swoją 
obecność mocno zaznacza w mediach 
społecznościowych tworząc szerszą spo-
łeczność osób wierzących podkreślających 
kwestie wrażliwości społecznej identyfiku-
jących się jako “katolewica”. 

 
 
 
 
 
 

 
Chcąc lepiej rozumieć sytuację Kościoła 
katolickiego w Polsce, Zarząd KIK zainicjo-
wał zakrojone na szeroką skalę badania 
socjologiczne postaw względem Kościoła 
i wiary w Polsce. Wyniki badań będą znane 
w drugiej połowie roku 2021. 
 
Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego 
Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego, 
przygotowującego program obchodów DP 
i koordynującego realizację tego programu  w 
całej Polsce. Przedstawicielem KIK-u w OKO 
był Stanisław Latek. 
 
W związku z planowaną we wrześniu beatyfi-
kacją Matki Róży Czackiej, założycielki zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża oraz kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia, Klub zorganizował 
spotkanie na temat życia dwojga kandydatów 
do wyniesienia na ołtarze. Spotkanie było 
transmitowane z pokoju Matki Czackiej 
w Zakładzie Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach.  
 
W roku sprawozdawczym Zarząd Klubu 
zabierał kilkakrotnie głos w imieniu środowi-
ska KIK w sprawach istotnych dla Kościoła. 
19 kwietnia 2021 ukazało się Oświadczenie 

III. KIK W ŻYCIU  
KOŚCIOŁA 
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Zarządu KIK w sprawie utrzymanie w mocy 
umorzenia postępowania wyjaśniającego 
w sprawie wypowiedzi ks. prof. Tadeusza 
Guza Komisji Dyscyplinarnej ds Pracowników 
Naukowych KUL. 6 maja 2021 zaadresowany 
został List KIK do Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski w sprawie dbałości 
o upamiętnienie Matki Czackiej w oficjalnych 
komunikatach episkopatu. 
 
Jesienią 2020 r. rozpoczęły się przygotowa-
nia do bierzmowania prowadzone przez 
klubową młodzież. Do przyjęcia sakramentu 
przygotowuje się kilkanaście osób. 
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KIK nie działa w próżni. Wręcz przeciwnie, 
nasze stowarzyszenie 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 przedsięwzięć.  
 
Kontakty KIK wykraczają poza granice Polski 
i Europy. Współpraca międzynarodowa  
polega na okazjonalnej kooperacji przy 
konkretnych programach/spotkaniach przed-
stawicieli Zarządu Klubu oraz na stałym 
kontakcie kilku Sekcji, a czasem na regular-
nych lub długotrwałych działaniach.  
 
W kontekście współpracy międzynarodowej 
warto zauważyć, że Marta Titaniec reprezen-
tuje Klub w Radzie Programowej Współpracy 
Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicz-
nych.  
 
Poniżej wymieniono kilka najistotniejszych 
przykładów współpracy Klubu z innymi 
organizacjami: 

 
 
 
 
 
 

Pax Romana 
Pax Romana to światowa federacja ruchów 
katolickich intelektualistów ze swoim przed-
stawicielstwem przy ONZ i Radzie Europy. 
Jako ruch intelektualnie czerpie z podobnych 
co KIK korzeni przedwojennych organizacji 
takich jak „Odrodzenie”. W przyszłym roku 
Pax Romana obchodzić będzie swoje stulecie. 
Członkowie 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 zachodzą-
cych w innych krajach. 
 
SIAEC (funkcjonujący w ramach Pax Romana 
Sekretariat Chrześcijańskich Inżynierów, 
Ekonomistów i Specjalistów od Rolnictwa) 
spotyka się regularnie w różnych państwach 
w Europie. W kwietniu odbyła się współorga-
nizowana przez KIK konferencja Ethical 
Action - COVID Affecting Human Rights and 
Democracy z udziałem 11 prelegentów, 
w tym - na zaproszenie KIK - prof. Adama 
Bodnara. 
 

IV. WSPÓŁPRACA  
Z INNYMI PODMIOTAMI 



13 

 

 
JECI-MIEC European Coordination Europejska 
koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC – mię-
dzynarodowego ruchu studentów katolickich. 
Ze względu na pandemię, w okresie sprawoz-
dawczym nie organizowano żadnych działań. 
 

Pax Christi 
Pax Christi to międzynarodowa organizacja 
powstała w 1945 promująca pokój i dialog 
między narodami. 
 

Fundacja „Krzyżowa” dla Poro-
zumienia Europejskiego 
Przedstawiciele KIK Warszawa od powstania 
Fundacji, obok KIK-u Wrocławskiego, wcho-
dzą w skład władz Fundacji. Obecnie przed-
stawicielką KIK Warszawa w Radzie Fundacji 
jest Maryna Czaplińska, członkini Zarządu 
Klubu. 
 

Porozumienie Klubów Inteli-
gencji Katolickiej 
Klub na bieżąco uczestniczył w pracach 
Kierownictwa Porozumienia Klubów. 
W ramach działań w Porozumieniu nasi 
członkowie wzięli udział w dorocznej piel-
grzymce KIK-ów na Jasną Górę. Klub koordy-
nował również obchody Dnia Papieskiego, 
organizowanego w Klubach w ramach ogól-
nopolskiej akcji Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia w Warszawie. 
 

GCCM 
Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowi-
ska (Global Catholic Climate Movement) jest 
młodą organizacją, od niedawna obecną w 
Polsce. Ze względu na coraz mocniej obecny 
w działaniach KIK temat ochrony środowiska, 
GCCM i Klub podjęły kilka różnych form 
współpracy.  
 
 

 

Inne 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie 
współpracował i współpracuje z wieloma 
innymi organizacjami pozarządowymi (Funda-
cja im. ks. Stefana Niedzielaka, Fundacja 
Jerzego Turowicza, Przymierze Rodzin, Funda-
cja Sto Pociech, Stocznia, Fundacja Pracownia 
Dialogu, Fundacja Św. Józefa Konferencji 
Episkopatu Polski, Fundacja Mosty Solidarno-
ści, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Funda-
cja Zustricz, Fundacja Edukacji Naturalnej, 
Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Krajowe 
Stowarzyszenie Brasławian, Laboratorium 
WIĘZI, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach, Warszawski Klub Tygodnika Po-
wszechnego, Centrum Myśli Jana Pawła II, 
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europej-
skiego, Wspólnota Sant’Egidio, Stowarzysze-
niem „ROTA”,  Fundacją Wspomagania Wsi, 
Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, 
Fundacja Dokładam Się); wydawnictwami 
(Więź, Znak); organizacjami zagranicznymi 
(Communicantes, 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 im. Jakuba Kołasa w Mińsku, 
szkoły Przymierza Rodzin, Szkoła Główna 
Handlowa, Uniwersytet Warszawski); instytu-
cjami kultury (Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN); 
związkami wyznaniowymi (Kościół Ewangelic-
ko-Augsburski, Polska Rada Ekumeniczna). 
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Z początkiem roku 2021 Skarbnik poinformo-
wał Zarząd, że finanse KIK są mocno nadwy-
rężone przez trwającą od 9 miesięcy pande-
mię. Bardzo zachwiane zostały przychody 
naszego stowarzyszenia. Było to związane 
m.in. z brakiem możliwości wynajmowania 
sali w siedzibie KIK, anulowaniem wielu 
programów grantowych w tym na pomoc 
humanitarną i rozwojową, problemami 
najemców spółki Krakowiaków Nieruchomo-
ści Sp. z o. o., której KIK jest udziałowcem. 
Nie bez znaczenia były i inne czynniki jak: 
mniej terminowo wpłacanych składek 
i dokonywanych darowizn, trudności organi-
zacyjne i czasowe członków skutkujące np. 
niemożnością sięgnięcia sekcji do poszuki-
wań środków na rozwój nowych projektów 
czy ogólne trudności ze zorganizowaniem się 
w pandemii. Zarazem Klub musiał ponosić 
wszystkie stałe koszty, zwłaszcza utrzymania 
siedziby i pracowników. Wszystkie te okolicz-
ności spowodowały, że pojawiło się poważne 
ryzyko zachwiania płynności finansowej 
i stało się widoczne, że rok zostanie zakoń-
czony z ujemnym wynikiem finansowym. Rok 
pandemii sprawił, że Klub znalazł się w 
kryzysie finansowym. 
 
Zarząd Klubu zaczął od ograniczenia wszyst-
kich możliwych kosztów. Najtrudniejsze  

 
 
 
 
 
 
 
decyzje związane były z wydatkami na 
wynagrodzenie dla klubowych pracowników. 
Niektóre etaty zostały zredukowane, wstrzy-
mano premie i dodatkowe świadczenia. 
Problemy finansowe KIK odczuli zatem 
mocno pracownicy naszego stowarzyszenia. 
Oprócz tego konieczna była rezygnacja 
z niektórych usług związanych z utrzymaniem 
siedziby (konserwacja lokalu, obsługa IT) lub 
zmniejszenie ich zakresu (sprzątanie). Zakupy 
biurowe ograniczono do najpotrzebniejszego 
minimum. Informator Klubowy w wersji 
papierowej był wysyłany do znacznie węższej 
niż dotychczas grupy odbiorców. 
 
Złożone zostały też wnioski o ograniczenie 
lub przeniesienie niektórych kosztów tak, aby 
odciążyć budżet w tym roku budżetowym: 
- wnioski do ZUS o odroczenie w czasie 

kosztów ubezpieczeń społecznych na ko-
niec roku (wnioski zostały zatwierdzone); 

- wniosek do TISE o odroczenie spłaty rat 
pożyczek na kolejne lata (wniosek za-
twierdzony). 

 
Żeby zrównoważyć budżet, oprócz ograni-
czania kosztów działalności Zarząd podjął 
też pracę nad zwiększeniem przychodów. 
Wystosowano apel do Członków KIK z 

V. FINANSE KIK 
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prośbą o wsparcie Klubu w tej trudnej 
sytuacji. Powstała strona internetowa 
www.wspieram.kik.waw.pl umożliwiająca 
szybkie płatności składek lub dokonanie 
darowizny. Przygotowano i złożono też kilka 
wniosków o przyznanie dotacji w dostęp-
nych programach grantowych: 

- Wniosek projektowy w ramach Funduszy 
Norweskich (decyzja negatywna) 

- Wniosek projektowy na rozwój organizacji 
w Programie Rozwoju Organizacji Obywa-
telskich Narodowego Instytutu Wolności 
(decyzja negatywna); 

- Wniosek składany przez redakcję Magazynu 
Kontakt we współpracy z Zarządem KIK 
w ramach konkursu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na wydawanie 
i rozwój Magazynu Kontakt (decyzja nega-
tywna); 

- Wniosek w ramach programu NOWEFIO 
(dawn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) 
Narodowego Instytutu Wolności (czekamy 
na rozstrzygnięcie); 

- 3 wnioski na pomoc rozwojową w Tanzanii 
(2 wnioski) i Palestynie (1 wniosek) 
w ramach programu Polska Pomoc Minister-
stwa Spraw Zagranicznych (czekamy na 
rozstrzygnięcie); 

- Wniosek na kolejną edycję programu Mam 
Pomysł w ramach środków przyznawanych 
przez M. St. Warszawę (czekamy na rozstrzy-
gnięcie); 

- Wniosek na dofinansowanie letnich obozów 
w ramach środków przyznawanych przez 
M. St. Warszawę (czekamy na rozstrzygnię-
cie). 
 
Kryzys finansowy ujawnił też duże pole do 
usprawnień w zarządzaniu finansami 
i szerzej całym Klubem. Zarząd powołał 
specjalny zespół w celu wypracowania 
rekomendacji zmian w prowadzeniu finan-
sów klubu i przekazywaniu informacji 
finansowych w obrębie Prezydium i Zarządu 
Klubu. Drugi zespół skoncentrował się na 
reorganizacji pracy Zarządu i Prezydium. 

Szersza refleksja i opis działań dotyczących 
zarządzania Klubem znajdują się w kolej-
nym rozdziale. 
 
Sytuacja finansowa dalej jest poważna 
i wymaga ciągłego zaangażowania i pracy 
ze strony zespołu finansowego Zarządu. 
Polegają one na rozważnym planowaniu 
wydatków i wyszukiwaniu źródeł przycho-
dów tak, aby zachować płynność finansową 
i uzyskać jak najlepszy wynik na zakończe-
nie roku. Będą wymagały też dalszych zmian 
organizacyjnych np. potrzebnej reformie 
klubowych składek członkowskich. 
 
Korzyści wynikające ze stworzonej przez 
Skarbnika KIK dokładnej bazy danych 
o zaległościach finansowych członków 
Klubu zostały w roku sprawozdawczym 
poszerzone poprzez skorzystanie przez KIK 
z narzędzia Pagaspot stworzonego 
na potrzeby organizacji i instytucji przez 
grupę członków Klubu. Umożliwia ono 
członkom KIK śledzenie wszystkich swoich 
zaległości składkowych lub związanych 
z uczestnictwem w działaniach sekcji oraz 
szybkie opłacenie ich online. 
 
W minionym roku Klub kontynuował 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
przede wszystkim w zakresie wynajmu sali 
wykładowo-szkoleniowej. Ze względu na 
pandemię przychody z wynajmu sali były 
bardzo ograniczone. Cały dochód 
z prowadzonej działalności gospodarczej 
przeznaczany jest na działalność statutową 
KIK. 
 
Szczegółowa informacja o sytuacji finan-
sowej Klubu w roku 2020 znajduje się 
w sprawozdaniu finansowym. 
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Jedną z uciążliwych konsekwencji pande-
mii koronawirusa był brak możliwości 
zorganizowania Sprawozdawczo - Wybor-
czego Walnego Zebrania KIK w zwykłym 
wiosennym terminie. Doszło do spiętrzenia 
nieprzewidzianych w Statucie Klubu 
okoliczności: zakończyła się statutowo 
określona kadencja Zarządu, ale niemożli-
we było zorganizowanie Walnego Zebrania, 
a interpretacja Statutu wykluczała prze-
prowadzenie obrad online. W tej sytuacji 
po dłuższym namyśle i konsultacji z praw-
nikami Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna 
zdecydowały się na bezprecedensowy krok, 
żeby zapewnić Klubowi możliwość funk-
cjonowania bez formalnie wybranego 
Zarządu. 
 

Na mocy specjalnych uchwał, za zgodą 
całego Zarządu, powołano zgodnie 
ze statutowymi kompetencjami pełnomoc-
ników o zakresie kompetencji odpowiada-
jącym uprawnieniom Zarządu i Prezydium 
oraz Komisji Rewizyjnej. Dzięki temu, że 
pełnomocnictwa obowiązywały mimo 
ustania kadencji Zarządu, pełnomocnicy 
mogli kierować Klubem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd praco-
wał bardzo intensywnie. Od czasu Spra-
wozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania 
KIK, które odbyło się 27 września 2020, 
a zatem w ciągu 8 miesięcy, odbyło się już 
18 zebrań Zarządu. Dla porównania, 
w poprzednim okresie sprawozdawczym 
od maja 2019 do maja 2020 odbyło się 10 
zebrań Zarządu Klubu. Tak duże tempo 
prac było związane w dużej mierze 
z wyzwaniami jakie postawiła przed KIK-
iem pandemia koronawirusa i sytuacja 
Klubu.  
 
Równolegle do zarządzenia problemami 
finansowymi podjęta została kwestia 
reorganizacji pracy władz Klubu. Wymóg 
sprawnego zarządzania coraz bardziej 
złożoną strukturą naszego stowarzyszenia 
oznacza konieczność takiego zorganizowa-
nia działania Prezydium i Zarządu, żeby 
usprawnić przepływ informacji, proces 
podejmowania decyzji i planowania. 
Powstały dwa zespoły. Jeden złożony 
z Maryny Czaplińskiej, Łukasza Rozdeiczera, 
Dominika Jaraczewskiego i Piotra Cywiń-
skiego opracował rekomendacje dotyczące 
zmian w zarządzaniu finansami i informa-

VI. ZARZĄD KLUBU 
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cją o finansach. Drugi złożony z Prezesa, 
Sekretarza i Dominika Jaraczewskiego, 
opracował przygotowujący rekomendacje 
zmian organizacji pracy Zarządu i Prezy-
dium Zarządu KIK. 
 
Zarząd Klubu zdecydował się przyjąć nowy 
system działania. Członkinie i członkowie 
Zarządu KIK podzielili się na 6 zespołów 
merytorycznych odpowiadających za 
zarządzanie: sprawami Członków, sprawami 
Sekcji, działaniami w obrębie Kościoła, 
zagadnieniami społecznymi, finansami oraz 
organizacją i procesami wewnętrznymi. 
Zespoły mają wesprzeć pracę Prezydium 
i Zarządu KIK w czynnościach zarządczych 
w swoich obszarach. Celem tej zmiany jest 
usprawnienie pracy Zarządu KIK, zwiększe-
nie liczby załatwianych jednocześnie spraw 
i kompleksowe podejście do kluczowych 
dla Klubu obszarów. 
 
Obecnie w skład Zarządu Klubu wchodzą: 
Jakub Kiersnowski (Prezes), Marta Titaniec 
(Wiceprezes), Piotr Ciacek (Wiceprezes), 
Joanna Święcicka (Wiceprezes), Paweł 
Broszkowski (Członek Prezydium), Krzysztof 
Sawicki (Skarbnik), Jan Murawski (Sekretarz) 
oraz Członkowie Zarządu: Aleksandra 
Brochocka, Jacek Cichocki, Maryna Czapliń-
ska, Piotr M. A. Cywiński, Ignacy Dudkie-
wicz, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, 
Dominik Jaraczewski, Krzysztof Ziołkowski. 
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KIK od swego powstania bierze udział 
w debacie publicznej i wymianie intelektu-
alnej poprzez organizację, współorganiza-
cję i uczestnictwo w różnych wydarzeniach, 
debatach i konferencjach. Niektóre 
ze spotkań przygotowywanych w Klubie są 
adresowane wyłącznie do członków KIK, 
inne mają charakter otwarty.  
 
W roku sprawozdawczym w siedzibie KIK-u - 
być może pierwszy raz w historii naszego 
stowarzyszenia - nie odbyło się ani jedno 
spotkanie odczytowe z udziałem publiczno-
ści. Ograniczenia związane z rozwojem 
pandemii koronawirusa uniemożliwiały tego 
typu aktywność. Nie znaczy to, że wymiana 
intelektualna w KIK zamarła. Podstawowym 
kanałem stał się internet. 
 
Zaszła przy tym zmiana w strukturze, formie 
i założeniach klubowego programu spotkań. 
Znaczna część spotkań organizowanych 
przez Zarząd KIK była skierowana do człon-
ków, a nie do zewnętrznej publiczności.  
 
Tematyka tych spotkań dotyczyła przede 
wszystkim ważnych bieżących problemów 
społecznych lub kościelnych. Spotkania były  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
intensywnie nagłaśniane klubowymi kana-
łami informacyjnymi. Rezultatem była 
frekwencja niezwykła jak na standardy, które 
wytwarzały się w minionych latach. 
W większości spotkań uczestniczyło 70-150 
osób. 
 
Jak co roku, 24 października w rocznicę 
założenia Klubu, wręczono nagrodę PONTI-
FICI – Budowniczemu Mostów. Pontifexem 
w 2020 roku został prof. Adam Bodnar, 
Rzecznik Praw Obywatelskich. Laudację na 
cześć laureata wygłosił dr Piotr 
M. A. Cywiński, Członek Zarządu, były Prezes 
KIK. Uroczystości transmitowanej online 
towarzyszyła emisja krótkiego filmu 
z udziałem członków KIK. 

 

Lista spotkań  
w okresie sprawozdawczym 

25 listopada 2020  - spotkanie o encyklice 
Fratelli Tutti (goście: Sebastian Duda, Mag-
dalena Wolnik) 

30 i 31 października oraz 3 listopada 2020 
Spotkania społeczności klubowej w związku 
z protestami po wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego. (goście: prof. Marcin Matczak, 

VII. SPOTKANIA KIK 
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Łukasz Rozdeiczer, ks. Grzegorz Michalczyk) 

18 listopada 2020 - Noble z Fizyki 2020 (gość: 
Krzysztof Maissner) 

11, 14, 18 grudnia 2020 – Dyskusja  społecz-
ności KIK na temat kondycji Kościoła Kato-
lickiego w Polsce. (goście: Marta Titaniec, 
Marcin Kędzierski, Zuzanna Radzik). 

6-8 grudnia 2020 Rekolekcje adwentowe 
(prowadził: o. Zenon Hanas SAC) 

10 marca 2021 Modlitwa w drugą rocznicę 
inicjatywy Zranieni w Kościele. 

17 marca 2021 Rok pandemii czego dowie-
dzieliśmy się o sobie i naszej wspólnocie? 
(goście: Adrianna Porowska, Tomasz Stawi-
szyński, o. Jacek Prusak SJ) 

24 marca 2021 Chrześcijanie w obliczu 
kryzysu ekologicznego (goście: Anna Sands, 
Maria Bołdok, Magdalena Noszczyk). 

25-27 marca 2021 Rekolekcje Wielkopostne 
(prowadził: o Dariusz Piórkowski SJ) 

14 kwietnia 2021 Kurs pszczelarstwa KIK 
(prowadzenie: Olo Sawa). 

21 kwietnia 2021 Dyskusja społeczności KIK 
nt wspólnoty Kościoła ze Zranionymi (goście: 
Sebastian Duda, Barbara Smolińska, 
ks. Grzegorz Strzelczyk). 

9 czerwca 2021 Dwie drogi jednego Kościoła. 
Spotkanie z Matką Różą Czacką i kard. 
Stefanem Wyszyńskim. (s. Alberta FSK, 
ks. Andrzej Gałka, Tomasz Terlikowski). 

WIECZORY MAŁŻEŃSKIE:  

Spotkania dla małżeństw organizowane 
przez Sekcję Małżeńską i inicjatywę Małżeń-
skie Drogi. 

24 listopada 2020 Złoto, srebro, diamenty? 
czyli jakie skarby kryje nasze małżeństwo? 

1 grudnia 2020 - Czułość, delikatność, 
uprzejmość... czy to wystarczy w małżeń-
stwie? Czy to nie za mało? 

8 grudnia 2020 - Małżeństwo w Kościele - 

zakopany talent czy dobra inwestycja? 

15 grudnia 2020 - Ile czasu na małżeństwo, 
ile czasu na rodzinę, ile czasu na zarabianie 
pieniędzy, ile czasu na hobby, ile czasu na 
modlitwę? A może lepiej odpocząć? Czy 
świętowanie to odpoczynek? 
 
WIECZORYNKI:  
Wieczorne spotkania prowadzone przez 
członków KIK dla społeczności klubowej.  

13 listopada 2020 - Msza Pojednania 
w Krzyżowej (goście: Maryna i Michał Cza-
plińscy) 

20 listopada 2020 - O nowych wyzwaniach 
chemii organicznej (gość: Małgorzata Mu-
rawska) 

27 listopada 2020 - O magazynach energii 
(gość: Paweł Grabowski) 

4 grudnia 2020 - O genetyce roślin 
(gość: Szymon Świeżewski). 
 
SPOTKANIA MAGAZYNU K ONTAKT:  

4 czerwca 2020 - Uchodźcy i granice z betonu 
(goście: Anna Alboth, organizatorka nomi-
nowanego do Pokojowej Nagrody Nobla 
„Marszu do Aleppo” i Maria Złonkiewicz, 
z inicjatywy Chlebem i Solą,  rozmowę 
przeprowadziła Dorota Borodaj).  

8 czerwca 2020 – Psychiatria. Błędy systemu 
(goście: Jarosław Ziółkowski, Magazyn 
Kontakt; Maria Libura, kierowniczka Zakładu 
Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium 
Medicum Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego) 

15 czerwca 2020 – Wspólnota na śmierć 
i życie (prowadził: Ignacy Dudkiewicz, 
Magazyn Kontakt; gość był Jakub Wygnański, 
fundacja Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”).  

3 września 2020 –  Gender w szkole (goście: 
Justyna Drath, polonistka, działaczka spo-
łeczna; Agnieszka Piwowarczyk-Tudek, 
polonistka, redaktorka portalu Edukacja: 
można inaczej).  

23 września 2020 – Szkoła dla wszystkich! 
Jak zorganizować nauczanie dzieci ze spe-
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cjalnymi potrzebami edukacyjnymi (goście: 
Ludmiła Annanikova, dziennikarka specjali-
zująca się w tematyce społecznej;  Zyta 
Czechowska, Nauczycielka Roku 2019, 
matematyczka). 

27 listopada 2020 –  Katoliczki wobec 
protestu (goście: Maria Rościszewska, 
Magazyn Kontakt; Katarzyna Sroczyńska, 
Inicjatywa Zranieni w Kościele, Fundacja 
Tekla; Ewa Kiedio, Więź. Prowadzenie: Ignacy 
Dudkiewicz, Magazyn Kontakt) 

14 grudnia 2020 – O czym nie mówimy, gdy 
mówimy o aborcji (goście: dr Lubna al-
Hamdani, (lekarka, muzułmanka; Angelika 
Szelągowska-Mironiuk, psycholożka, współ-
pracowniczka portalu DEON.pl,;  dk. Halina 
Radacz, diakon Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP i dr Monika Woźniak, 
filozofka, współpracowniczka Magazynu 
Kontakt. Moderował: Karol Wilczyński, 
dziennikarz, współtwórca Salam Lab). 

10 grudnia 2020 - spotkanie dla wychowaw-
ców i byłych wychowawców Sekcji Rodzin 
KIK będące seminarium nad tekstem Igna-
cego Dudkiewicza z numeru „Ideologia 
przyjaźni” pt. „Klub Izolacji Klasowej”. 
(Moderacja: Ernest Małkiewicz, wychowawca 
SR, redaktor Kontaktu). 

15 marca 2021 - Po co nam przyjaźń? (pro-
wadzenie: Alicja Budzyńska, Magazyn Kon-
takt; Goście Filip Springer, reporter, fotograf; 
dr Karolina Lewestam, filozofka, Magazyn 
Pismo). 

15 kwietnia 2021 – Czy spór między Facebo-
okiem i Australią uratuje dziennikarstwo? 
(goście: Krystian Łukasik, Magazyn Kontakt; 
Jan Jęcz, Magazyn Kontakt).  

22 kwietnia 2021 – Po co nam Oscary? 

(goście: Katarzyna Czajka-Kominiarczuk; Ida 
Nowak – Magazyn Kontakt).  
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Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie serdecznie dziękuje wszystkim, 
których praca, zaangażowanie, czas, inicjaty-
wa i ofiarność przyczyniły się do dobrego 
funkcjonowania naszego Klubu. Przede 
wszystkim dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w pracę i działalność Sekcji 
i Zespołów klubowych za realizację bogatego 
programu Klubu w mijającym roku. 
 
Serdeczne podziękowania kierujemy 
do wszystkich młodych wychowawców 
i wolontariuszy, którzy poświęcając bezinte-
resownie swój wolny czas, dobrą energię 
i wielkie serce, przyczyniają się w sposób nie 
do przecenienia do budowy naszej Klubowej 
wspólnoty. 
 
Dziękujemy za modlitewną obecność wszyst-
kim siostrom i księżom współpracującym ze 
wspólnotą Klubu. Przede wszystkim naszemu 
duszpasterzowi ks. Andrzejowi Gałce, 
ks. Tomkowi Łukasiukowi, ks. Piotrowi Mar-
kiewiczowi i ks. Grzegorzowi Michalczykowi. 
Dziękujemy za spotkania, rozmowy, Msze 
święte i wspólną modlitwę w kościele 
św. Marcina, w Laskach, podczas indywidual-
nych spotkań, rekolekcji, obozów i innych 
wyjazdów. 
 

 
 
 
 
 

 
Dziękujemy także darczyńcom, sponsorom 
i ludziom dobrego serca, którzy w mijającym 
roku sprawozdawczym wsparli Klub duchowo, 
finansowo i w postaci konkretnych rzeczo-
wych darowizn. Szczególne wyrazy uznania 
i podziękowania należą się wszystkim Człon-
kom Klubu, którzy na bieżąco regulują swoje 
składki członkowskie oraz Przyjaciołom 
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: Magdalenie 
Marzec, p. Ewie Mateckiej, Kasi Bartosik, 
Karolinie Bieleckiej-Komosie, Jerzemu Bider-
manowi, Michałowi Buczkowi, Marcie Chrzą-
stowskiej, Monice Grzelak, Wandzie Kaczor, 
Marysi Kazimierczyk, Michałowi Kulsowi, 
Kubie Niewiadomskiemu, Witkowi Kunickie-
mu-Goldfingerowi, Kasi Materkowskiej, Marysi 
Piotrowskiej, Markowi Reyowi, Agnieszce 
Starosielec za ich oddaną i jakże często 
ponadwymiarową pracę na rzecz Klubu i całej 
klubowej społeczności. Dziękujemy! 
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