Sprawozdanie
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
za okres 18.III.2012 – 12.III.2015
przyjęte uchwałą Zarządu Klubu z dnia 12 marca 2015 r.
Klub jest Organizacją PoŜytku Publicznego. Status OPP Klub uzyskał Postanowieniem Sądowym
z dnia 29.11.2006 r.
Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność poŜytku publicznego w następującym zakresie:
A. 58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
B. 59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
C. 78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
D. 79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
E. 82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
F. 85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
G. 86.90.E
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
H. 88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
I. 94.91.Z
Działalność organizacji religijnych
J. 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
K. 90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
L. 93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
M. 91.01.A
Działalność bibliotek
W ramach działalności Organizacji PoŜytku Publicznego prowadziliśmy akcje aktywnego pozyskiwania środków na działalność z zakresu OPP.
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
Zgodnie ze Statutem Klubu Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest raz w ciągu roku. W minionej kadencji nie zwoływano zebrań w trybie nadzwyczajnym.
W celu wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach w sekcjach problemowych odbyły się zebrania wyborcze. Zebrania odbywały się od połowy stycznia do końca lutego
2015 roku – był to termin wyznaczony przez Zarząd Klubu. Wybrano łącznie 31 delegatów. O
Walnym Zebraniu Delegatów delegaci zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami Statutu, w
sposób listowny. Nikt z wybranych delegatów nie zgłosił zastrzeŜeń co do terminu i sposobu zawiadomienia.

1. Władze Klubu.
Klub liczy 373 członków zwyczajnych. W minionej kadencji przyjęto 17 nowych członkach. Godność członka honorowego nadano dotychczas 33 osobom, w tym w mijającej kadencji ks. Abp.
Wiktorowi Skworcowi, ks. prałatowi Andrzejowi Suchoniowi i pani Krystynie Partuś. Z 33 członków honorowych 19 juŜ nie Ŝyje.
W marcu 2012 r. Walne Zebranie Delegatów wybrało władze Prezesa Klubu oraz Zarząd, który
ukonstytuował się następująco:
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Prezes
Wiceprezesi
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej

Andrzej Dawidowski
Danuta Sobczyk i Stanisław Waluś
Robert Prorok
Małgorzata Piechoczek
Tomasz Łukasik, Jan Mikos, Marianna Nęckarska,
Wojciech Sala, Piotr Urbanowicz i Antoni Winiarski
Wojciech Pillich
Jerzy Smołka
Adam Koczyk, Andrzej Lesiewicz, Tomasz Rychły

Księgowość prowadzona jest przez panią Helenę Piechoczek.
Kapelanem Klubu jest ks. dr hab. Józef Kozyra.
Siedziba Klubu mieści się w Nowym Domu Katechetycznym przy parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP pl. Ks. Emila Szramka 2 (sala nr 13) w Katowicach.
Msze Święte pierwszopiątkowe odprawiane są w Kościele Akademickim przy katedrze Chrystusa
Króla w Katowicach.

2. Sekcje problemowe.
Sekcje problemowe działają w:
1.
Bytom
Przewodn. Maria Strzelczyk.
Spotkania w sali przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Pułaskiego 9 w kaŜdy czwartek o godz. 11.00. Strona internetowa:
http://www.jezuici.pl/bytom/kik.html
2.
Gliwice
Przewodn. Bolesław Mokrski, kapelan ks. dr Sebastian Marecki.
Spotkania w kaŜdą środę o godz. 18.00 w kaplicy św. Jadwigi przy
kościele p.w. Wszystkich Świętych, ul. Kościelna 6.
3.
Katowice – Janów
Przewodn. Anna Wowra, kapelan ks. Zygmunt Klim.
Spotkania w trzecią środę miesiąca o godz. 18.45 w domu katechetycznym przy kościele p.w. św. Anny, pl. Wyzwolenia.
4.
Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodn. Anna Śliwa, kapelan ks. Marek Noras.
Spotkania 2 razy w miesiącu w środy o godz. 18.45 w sali przy kościele p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św. i Matki BoŜej Uzdrowienia
Chorych.
5.
Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodn. Krystyna Wełniak, kapelan ks. Stanisław
Noga. Spotkania raz w miesiącu oraz krąg biblijny w drugą środę
miesiąca o godz. 19.30 (prowadzi ks. dr Artur Malina) w sali przy kościele w. Matki BoŜej Piekarskiej.
6.
Katowice – Śródmieście
Przewodn. Piotr Urbanowicz, kapelan ks. dr Andrzej Suchoń.
Spotkania w Nowym Domu Katechetycznym parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pl. Ks. Emila Szramka
2/13.
7.
Łaziska Górne
Przewodn. Stefan Kalisz, kapelan ks. Jacek Wojciech.
Spotkania raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca o godz. 19 w salce
parafialnej przy kościele p.w. Matki BoŜej RóŜańcowej.
8.
Siemianowice Śląskie Przewodn. Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas.
Spotkania w domu parafialnym przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Michałkowicach, ul. Kościelna 1.
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9.

Tychy

10.

Zabrze

Przewodn. Jerzy Smołka,
Spotkania w pierwszą środę miesiąca w salce obok kancelarii przy
kościele pw. św. Krzysztofa, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego.
Przewodn. Krystyna Partuś, kapelan ks. prał. Grzegorz Skop.
Spotkania w pierwszą i trzecią środę o godz. 18.45 w domu parafialnym przy kościele pw. św. Anny, ul. ks. F. Pieruszki 1.

Ponadto w strukturze Klubu działają sekcje tematyczne:
- Sekcja Nauka - Wiara - przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (do czerwca 2014 roku) i prof. dr hab. GraŜyna Chełkowska (od października 2014 roku),
- Sekcja Wiedzy Religijnej (Krąg Biblijny) - prowadzi ks. prof. dr hab. Józef Kozyra.
Kręgi biblijne działają takŜe w kilku sekcjach terenowych.
Radzie Programowej przewodniczy dr hab. Maciej Sablik prof. UŚl.

3. Działalność merytoryczna.
3a. Działalność ogólnoklubowa.
Rekolekcje:
2012 rok
9-11 marca 2012. Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w Czechowicach.
Rekolekcjonista: O. Jacek Paluchniak SJ.
11-13 marca 2012. Rekolekcje Wielkopostne w Kościele Garnizonowym w Katowicach.
Rekolekcjonista: Ks. dr Andrzej Suchoń. "Kościół naszym domem. Sakramenty
święte znakiem zakotwiczenia w Bogu i Kościele."
28-30.09.2012. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Prowadził ks. dr Krzysztof Szymański. Temat: Wiara to skarb noszony w glinianych naczyniach. Podczas rekolekcji było spotkanie autorskie z poetką Edytą Gryt.
2013 rok
8-10.03.2013 Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w Czechowicach. O. dr Andrzej Niczypor
SJ. "Wydarzenia społeczne są lustrem człowieka" - Współczesna kondycja moralna
- Zagadnienie grzechu strukturalnego w nauczaniu Kościoła - Odpowiedź katolika.
Charakter i kierunek proponowanych rozwiązań.
17-20.03.2013 Rekolekcje Wielkopostne. O. Andrzej Kuśnierski OP "Od śmierci do Ŝycia". Parafia
Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach
20-22.09.2013 Rekolekcje KIK w Kokoszycach. Ks. Stanisław Juraszek: "Kościół otwarty - pułapka, czy zagroŜenie?"
5.12.2013
Adwentowy dzień skupienia. Ks. dr Stanisław Puchała. "Jesteście solą ziemi"
2014 rok
7-9.03.2014
Rekolekcje Wielkopostne u OO Jezuitów w Czechowicach. O. Jacek Paluchniak
SJ.
26-28.09.2014. Rekolekcje KIK w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Piotr Brząkalik. Temat:
"Powroty synów marnotrawnych".
11.12.2014
Adwentowy Dzień Skupienia. Rekolekcjonista: ks. dr prał. Stanisław Puchała. "Kościół wspólnotą osób dąŜących do świętości"
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Spotkania opłatkowe w siedzibie Klubu przy kościele Mariackim w Katowicach.
W spotkaniach odbywających się zawsze o okolicy Święta Objawienia Pańskiego - Trzech Króli,
uczestniczyli co roku ks. abp Damian Zimoń, ks. abp. Wiktor Skworc oraz władze Katowic z Prezydentem Piotrem Uszokiem.
Droga KrzyŜowa ulicami Katowic – kaŜdego roku prowadziliśmy rozwaŜania przy XIV stacji Drogi
KrzyŜowej, która w piątek przed Niedzielą Palmową rusza spod KrzyŜa przy kop. Wujek, a kończy
się przy Pomniku Powstań Śląskich.
Dni Kultury Chrześcijańskiej
Na przełomie października i listopada organizujemy we współpracy z parafią mariacką oraz Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza Dni Kultury Chrześcijańskiej
w Katowicach.
Koncerty organowe w katedrze współorganizowane z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz parafią katedralną w Katowicach przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice.
Zorganizowano w 2012 roku 7 koncertów, w 2013 roku 7 koncertów i w 2014 roku 7 koncertów.
Kierownictwo artystyczne Festiwalu sprawuje prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach. Celem Festiwalu jest zaproponowanie szerokiemu gronu
odbiorców koncertów muzyki organowej w wykonaniu czołowych organistów zarówno z kraju jak i
z zagranicy. Koncerty organowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym powodzeniem.
KaŜdego roku w koncertach bierze udział ponad półtora tysiąca słuchaczy.
Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Archidiecezjalnej. 1 czerwca 2012 r., 1 czerwca 2013 roku oraz
31 maja 2014 r. Każdego roku w spotkaniach bierze udział od 500 do 1000 dzieci. Współorganizatorami spotkań są Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Eucharystyczny Ruch Młodych
Archidiecezji Katowickiej, CARITAS Archidiecezji Katowickiej oraz Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Katowicach. Patronat medialny sprawuje Radio eM 107,6 FM oraz „Gość Niedzielny”.
Dzieci bawią się w Ogrodach w godzinach popołudniowych. Dzieci w czasie ich zabawy zawsze
odwiedzali J. E. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń, J.E. Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok.
Szczegółowe omówienie Dni Kultury, koncertów organowych oraz Dnia Dziecka znajduje się
w sprawozdaniach rocznych dostępnych między innymi na stronie internetowej Klubu.
Pielgrzymki.
Klub organizuje pielgrzymki do sanktuariów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pielgrzymki mają
charakter rekolekcji w drodze pod opieką duchową księdza. Codziennie odprawiana jest Msza św.
Koszty organizacji i uczestnictwa w pielgrzymkach w całości pokrywają uczestnicy pielgrzymek
z własnych środków. Organizatorami pielgrzymek byli Antoni Winiarski i Jan Mikos.
Szczegółowy wykaz pielgrzymek znajduje się w sprawozdaniach rocznych zamieszczonych na
stronie internetowej Klubu.
Corocznie pielgrzymowaliśmy wraz z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz Krainy Katowickiej Związku Górnośląskiego do Matki BoŜej Boguckiej.
Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śl. w ostatnią niedzielę
maja oraz Kobiet w niedzielę po święcie Zaśnięcia Matki BoŜej.
Biblioteka Klubowa czynna jest w godzinach dyŜurów. Czytelnicy korzystają z niej sporadycznie.
Prowadzi ją Anna Mendakiewicz.
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Biuletyn Klubowy „Dlatego”, redagowany jest przez Stanisława Walusia, Barbarę Kwaśnik i Lidię
Kanię. Biuletyn wychodził w latach 2012 - 2014 roku jako miesięcznik. Biuletyn posiada numer
ISSN 2081-6367, jest dostępny na stronie internetowej Klubu. Raz w roku biuletyn wysłany jest do
wszystkich członków.
Program miesięczny działalności Klubu jest wywieszany w gablotkach wielu parafii.
Członkowie Klubu biorą czynny udział w Sympozjum Piekarskim poprzedzającym coroczną Pielgrzymkę MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.
W spotkaniach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub obserwuje się nadal wzrastający
udział osób niezrzeszonych w Klubie.

3b. Działalność w sekcjach.
Członkowie Klubu aktywnie uczestniczą w Ŝyciu swoich parafii szczególnie tam, gdzie działają
sekcje terenowe, inicjując i realizując róŜne formy działalności, takie jak: Msze św. za Ojczyznę,
róŜaniec fatimski, naboŜeństwa z okazji świąt 3 maja i 11 listopada, adoracje Najświętszego Sakramentu, Droga KrzyŜowa ulicami miasta, uczestnictwo w liturgii Mszy św., kiermasz ksiąŜek
o tematyce religijnej, douczanie dzieci w przykościelnej świetlicy środowiskowej oraz wigilia
i święcone dla osób samotnych. Niektóre sekcje dla swoich członków organizowały rekolekcje oraz
adwentowe dni skupienia.
Sekcja Nauka Wiara
Spotkania raz w miesiącu. Tematyka wszystkich spotkań zamieszczona jest w sprawozdaniach
rocznych oraz na stronie internetowej.
Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny.
Spotkania prowadzi kapelan Klubu ks. prof. dr hab. Józef Kozyra. Spotkania odbywają się w drugą
środę miesiąca. W części pierwszej prowadzący odpowiada na pytania dotyczące wiary i nauki Kościoła, a w części drugiej omawiane są wybrane fragmenty Pisma Św.
Sekcja KIK w Bytomiu.
Odwiedzanie grobów zmarłych członków KIK, prowadzenie biblioteki (ponad 120 skatalogowanych woluminów), aktywny udział w Ŝyciu parafii.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Sekcja KIK w Katowicach-Janowie współorganizuje wigilię i święcone dla osób samotnych i będących w trudnej sytuacji oraz festyn parafialny w ośrodku Bolina.
Spotkania odbywały się w Domu Parafialnym kościoła św. Anny w Nikiszowcu w trzecią środę
miesiąca. Były to spotkania otwarte.
KaŜdy rok działalności rozpoczyna się i kończy Mszą św.
Wykaz spotkań znajduje się w sprawozdaniach rocznych.
Członkowie sekcji wzięli takŜe udział w corocznych rekolekcjach KIK, pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej i innych organizowanych przez KIK Katowice. Członkowie sekcji uczestniczą w
spotkaniach Rady Parafialnej i pełnią posługę lektorów podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 9.30.
Sekcja KIK w Siemianowicach Śl.
Spotkania członków KIK-u odbywały się raz w miesiącu w Domu Parafialnym parafii św. Michała
Archanioła w Siemianowicach Śl. poza okresem wakacyjnym. Były to spotkania o charakterze for5

macyjnym, jak kręgi biblijne prowadzone przez ks. proboszcza Eugeniusza Kurpasa oraz okolicznościowe.
Sekcja KIK w Zabrzu.
Cytuję nadesłane sprawozdanie:
Sekcja nasza działa nieprzerwanie od 1986 roku i spotykamy się regularnie w 1 i 3 środy miesiąca
(oprócz miesięcy wakacyjnych) na Mszach św. z homilią i wykładem zaproszonego Gościa z dyskusją. Spotkania odbywają się w Kaplicy Domu Parafii św. Anny (sporadycznie w innych miejscach szczególnie wtedy, gdy to dodatkowe spotkania (rekolekcje w Kościele, Muzeum Górnictwa,
Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Cafe Mozart, Cafe Silesia). W trzech ostatnich latach
byli u nas i kształtowali nasze spojrzenie na wiarę, pomagali nam rozwijać się wewnętrznie, aktywizować działania, skupiali grono sympatyków, wzbogacali naszą wiedzę: Ks. bp Gerard Kusz, o.
Leon Knabit, ks. prof. Józef Kozyra, ks. Piotr Górecki (2), ks. Zygmunt Nabzdyk (2), ks. prał. Józef
Kusche (wielokrotnie), ks. prał. Grzegorz Skop (wielokrotnie), ks. dr Dariusz Klejnowski-RóŜycki
(2), ks. Eugeniusz Bill, ks. Michał Wąs (2), ks. Damian Cisło, ks. Robert Potempa, ks. dr Sebastian
Marecki, ks. Waldemar Packner (2), ks. dr hab. Antoni Bartoszek, ks. Dariusz Dawid - prob.
par. Ewangelicko - Augsburskiej w Zabrzu, ks. prof. Tadeusz Dola, p. Senator Czesław Ryszka (3),
p. Ryszard Klein, p. Dariusz Walerjański, dr Mariusz Wojewoda, prof. dr hab. inŜ. Joachim Kozioł
(2), reŜ. Dagmara Drzazga, prof. dr hab. med. Marian Zembala, dr Zbigniew Nawrat - dyr. Instytutu
Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, p. Jolanta Markowska Grabowska i p. Agnieszka Laskowska, p. Krystyna Partuś, p. Eugeniusz Karasiński - Przewodn.
Stow. Represjonowanych w Stanie Wojennym Reg. Śląsko - Dąbrowskiego. W kolejnych rocznych
sprawozdaniach podane są szczegółowo tematy tych regularnych spotkań - ciekawych dzięki róŜnorodności i wadze podejmowanych tematów. Te spotkania o charakterze dyskusyjnym, to od początku podstawa działań naszej sekcji.
Sekcja nasza aktywnie włączyła się w Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia i rokrocznie uczestniczy w Zbiórce na rzecz stypendiów dla uzdolnionej młodzieŜy. W ostatnich 3 latach zebraliśmy
kolejno: w 2012 -6020 zł, w 2013 – 6726 zł, w 2014 – 7944 zł. W Dniach Papieskich organizujemy
róŜne spotkania o Janie Pawle II np. w 3 zabrzańskich Domach Pomocy Społecznej, w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (Filie nr 14 i 16) Spotkania te z poezją, muzyką, prezentacjami multimedialnymi - w Czytelni, OPP-3, w Miejskim Ośrodku Kultury - bliski kontakt z dziećmi, młodzieŜą,
ale takŜe ze starszymi sprawia obu stronom wiele przyjemności. W spotkania te włącza się teŜ młodzieŜ, korzystająca z tych stypendiów i te kontakty obopólnie sobie cenimy. Za formy
prowadzonych działań Sekcja nasza otrzymuje podziękowania od Ks. Kazimierza Kardynała Nycza
i Fundacji.
13 X 2013r. – Kontakty nawiązane ze stypendystami Fundacji JP II, studiującymi w Zabrzu
i w Katowicach pozwoliły zorganizować w Teatrze Nowym w Zabrzu inaugurację Dnia Papieskiego z ciekawym programem słowno-muzycznym „WybrzeŜa pełne ciszy” w reŜyserii p. Zbigniewa
Stryja. Występowali aktorzy Teatru Nowego, śpiewała Aleksandra Stryj i chór „Laetitia Cantus” –
dyr. Małgorzata Mandat-Kłos oraz duet akordeonowy braci Jurczyków. Ciekawa scenografia, znakomici artyści zachwycili zgromadzoną publiczność, nadając rangę całemu przedsięwzięciu.
W Orszak Trzech Króli włączamy się teŜ zawsze - to dzięki ks. prał. Józefowi Kuschemu wielbłąda
i Króla na nim mieliśmy juŜ dawniej, a członek naszej sekcji Krzysztof Partuś jest koordynatorem
Orszaku na Zabrze.
Z Zabrza wyszedł projekt Święta Rodziny, dlatego bardzo serio włączamy się w program Metropolitalnego Święta Rodziny i jako Klub organizujemy co rok spotkanie wspólnot rodzinnych czy ludzi
pomagających rodzinom. Współpracujemy z Muzeum Górnictwa i Miejską Biblioteką Publiczną,
a spotkania z cyklu Zabrzanie razem dla Rodziny weszły do programu Święta.
Jako społeczność KIK-owska czujemy się w obowiązku włączać we wszystkie działania programowe. Kolejno, to Rok ks. Piotra Skargi - 2012 - więc ciekawy wykład i przygotowana oprawa,
frag. kazań, wypowiedzi historyków, biskupów, a na koniec mocny akcent wzruszający: odmówiona przez wszystkich obecnych Modlitwa Senatorska autorstwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę. Rok
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2013, to rok Kardynała Hlonda, więc w październiku P. Senator Czesław Ryszka z wykładem "Sługa BoŜy Kardynał August Hlond i promocja ksiąŜki "Prymas ze Śląska". Rok 2014 - Rok Rodziny
w Metropolii Katowickiej - zmobilizował nas do działań przeciw szerzeniu ideologii gender, stąd
spotkanie z ks. dr. hab. Antonim Bartoszkiem, duŜe zaangaŜowanie w "Metropolkę" i spotkanie
w Muzeum Górnictwa - Zabrzanie razem dla Rodziny z wykładem ks. prof. Tadeusza Doli - "Odpowiedzialność za młode pokolenie". Z myślą o przyszłości rodzin przygotowane były następne
wystąpienia i wnioski w dyskusji.
W roku Kanonizacji Jana Pawła II w maju spotkanie z ks. prał. Józefem Kusche "Oddychaliśmy
Jego świętością - refleksje po kanonizacji pełne wzruszających wspomnień i wystawa zdjęć zorganizowana z duŜym zaangaŜowaniem pomysłodawczyni, dr Bogumiły Szymczykowej, a w czerwcu
ks. dr Zygmunt Nabzdyk pięknie mówił o Janie XXIII - PapieŜu Dobroci - takŜe refleksje po kanonizacji, by spiąć w jedno 2 wielkich Świętych naszych przecieŜ czasów. Październik papieski uczciliśmy Mszą św. z homilią ks. proboszcza Grzegorza Skopa - "Świętymi bądźcie - Świętymi bądźmy" z mądrymi wskazaniami dla nas na przyszłość i pięknym koncertem nauczycielskiego Chóru
Laetitia Cantus dyr. Małgorzata Mandat - Kłos, laureata konkursów pieśni Maryjnych i Śląskich.
Uroczystości 3 Maja i 11 Listopada teŜ czcimy aktywnym uczestnictwem i tekstami Modlitwy
Wiernych czy innymi ciekawymi tekstami okolicznościowymi.
Problemy Śląska i historii naszej ziemi są dla nas waŜne, więc wprowadzamy te tematy samodzielnie, np. Tragedia Śląska 1945, czy wspólnie z Muzeum Górnictwa uczestniczymy w wykładach
z cyklu "Górnicze dynastie" 2013 r. czy "Poznaj zabytki techniki województwa śląskiego"- 2014.
Logo KIK-u jest na zaproszeniach na wszystkie spotkania tych cykli. 13 XII kaŜdego roku uczestniczymy w uroczystościach upamiętniających bolesną rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego
i przygotowujemy Modlitwę Wiernych, towarzysząc tym, którzy wtedy ofiarnie działali nie bacząc
na zagroŜenie Ŝycia.
Aktywność naszych członków mierzymy róŜnymi dodatkowymi spotkaniami. Z ks. Prałatem Józefem Kusche Ŝegnaliśmy się ciekawym spotkaniem w Muzeum Górnictwa 19 X 2012 r. poświęconym Jego zasługom dla Kościoła i miasta, które związane było z wydaną ksiąŜką "Trzeba nam
siać". Św. Barbara z bryły czarnego węgla jest wyrazem naszej wdzięczności za organizację i wkład
w działalność zabrzańskiego KIK-u. Członek naszego klubu, p. Ryszard Klein, autor ksiąŜki „Cisza, esencja naszego umysłu”, którego Ŝyciowe pasje od filozofii, przez teologię, religioznawstwo,
psychologię – zawiodły w krąg duchowości psychologicznej, miał spotkanie w Klubie i w Miejskiej
Bibliotece 27.IX.2012 r. KsiąŜka zyskała uznanie Jury i internautów w konkursie na najlepszą
ksiąŜkę psychologiczną 2012 roku. 24.X.2013 r. pan Witold Zyk miał ciekawy wykład „InŜynierowie Kolbe – górnicy zasłuŜeni dla wielu regionów” w Muzeum Górnictwa a 15.V.2014 r. p. Marek
Wagner w ramach "Tygodnia Bibliotek 2014" miał spotkanie autorskie pt. "Nasze potyczki z poezją”.
Jak co roku, będziemy śledzić wydarzenia w kraju i reagować na wypaczenia w Ŝyciu publicznym
i społecznym, formułować nasze sprzeciwy wobec panoszącego się zła, podkreślając to, co dobre.
Aktywność społeczną naszych członków mierzymy włączaniem się w akcje zbiórek, róŜnie w kaŜdym roku, ale od 25 do 41 w br. i indywidualnymi działaniami w pomocy w nauce (szczególnie
język angielski), pomocy biednym (np. odzieŜ, koce), bezdomnym (jedzenie, wykup leków pomoc
prawna, torby podróŜne) czy np. wspierania ciekawych inicjatyw (ufundowanie pucharów, medali
i nagród na wakacyjny turniej w ping - ponga) - w zaleŜności od bieŜących potrzeb środowiska, np.
apele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Największą i coroczną akcją charytatywną prowadzoną przed Świętami BoŜego Narodzenia jest
„Z gwiazdką serdecznie podziel się z potrzebującym”, kiedy dzielimy się czekoladowymi gwiazdkami jedną biorąc dla siebie, a inne z drobnym (lub większym) dodatkiem przekazujemy potrzebującym wsparcia, by za naszą przyczyną odczuli radość Świąt BoŜego Narodzenia.
Moim zdaniem największe zainteresowanie sympatyków KIK-u, którzy takŜe aktywnie uczestniczą
na zasadach wolontariatu w wielu działaniach i spotkaniach wzbudziły spotkania z przedstawicielami świata medycyny prof. Marianem Zembalą i Dyr. Instytutu Protez Serca dr. Zbigniewem Nawratem oraz ekumeniczne spotkanie z ks. Dariuszem Dawidem.
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W 2015 roku podejmujemy nowe działania, trochę więcej historii planujemy w związku z Rokiem
Ks. Jana Długosza. Liczba członków Sekcji mimo wielu osób starszych pozwala dzięki aktywności
na realizację nowych wyzwań.
Sekcja KIK w Gliwicach.
Cytuję otrzymane sprawozdanie:
Spotkania sekcji odbywają się raz w tygodniu, w środy ( z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipiecwrzesień oraz okresu wizyt duszpasterskich (kolędy)) w Kaplicy Św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. KaŜde spotkanie rozpoczyna się nieszporami, potem Msza Św. oraz
prelekcja. Obowiązki naszego kapelana pełni ks. dr Sebastian Marecki (od października 2012).
20 grudnia 2013 roku odszedł do Pana w wieku 84 lat ks. Herbert Hlubek, nasz długoletni kapelan.
Wraz z odejściem naszego Szefa skończyła się jakaś epoka. śegnaliśmy go w gliwickim kościele
Wszystkich Świętych i rodzinnej parafii w Borucinie. Ks. Herbert Hlubek był powaŜnie chory.
Choroba uniemoŜliwiała mu prowadzenie dla nas wykładów, co miało istotny wpływ na funkcjonowanie naszej sekcji. Ksiądz H. Hlubek jednak w miarę swych sił brał udział we Mszy Św. W
pierwszym okresie 2012 roku opiekował się naszą sekcją, za zgodą Ks. Biskupa Ordynariusza, Ks.
dr Robert Urbańczyk. W roku 2014 staraliśmy się pamiętać w modlitwie o naszym Szefie i w jakiś
sposób Go upamiętnić. Na jednym z pierwszych spotkań w 2014 roku osoby bardziej związane ze
zmarłym dzieliły się wspomnieniami. Na wiosnę w Opactwie Cysterskim w Rudach Raciborskich
umieściliśmy pamiątkowy kamień i posadziliśmy Dąb Pamięci naszego Duszpasterza śp. ks Herberta Hlubka. 20 czerwca 2014 roku przypadłaby 60 rocznica święceń kapłańskich śp. Ks. Herberta
Hlubka. Przed tą rocznicą, 4 czerwca konferencję „Filozoficzne fascynacje ks. Herberta Hlubka
(1929-2013) wygłosił w naszej sekcji ks. prof. Kazimierz Wolsza. W rocznicę śmierci, 20 grudnia,
spotkaliśmy się na Mszy Św. w kościele Wszystkich Świętych ( homilię głosił ks. prof. Kazimierz
Wolsza), a następnie w kaplicy wspominała księdza Herberta pani Profesor A. Skudrzyk. Kościół w
tym dniu zapełnił się osobami związanymi z Ks. Hlubkiem.
Na naszych środowych spotkaniach pojawia się kilkanaście osób, czasem około trzydziestu, przy
wyjątkowych okazjach znacznie więcej. Uczestnikami spotkań w większości nie są członkowie
KIK-u (większość z nich jest w podeszłym wieku), a tylko sympatycy. Na spadek frekwencji ma
wpływ podeszły wiek członków sekcji, ale równieŜ decyzja Redakcji „Gościa Niedzielnego” o niezamieszczaniu informacji o spotkaniach.
W okresie sprawozdawczym nasza działalność formacyjna związana była z Rokiem Wiary i z nauczaniem nowego papieŜa Franciszka.
Wiele prelekcji prowadził ks. dr Sebastian Marecki. Pod koniec ubiegłego roku przez pięć kolejnych spotkań wspólnie czytaliśmy i analizowaliśmy „Relatio Synodi” III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej
ewangelizacji”. Ta forma spotkań (praca z tekstem) cieszyła się duŜym powodzeniem.
Wśród naszych wykładowców byli między innymi:
Ks. Waldemar Packner: Renesans róŜańca - dlaczego odmawianie "zdrowasiek" ma sens?
Ojciec Włodzimierz Zatorski, benedyktyn: Medytacja-czym jest, a czym nie jest? A takŜe księŜa
z Diecezji Gliwickiej, między innymi, Ks. Robert Urbańczyk (ze społeczną nauką kościoła, ks. dr.
R. Thiel (sacrum w malarstwie), ks. Dr. R. Chudoba (duszpasterstwo młodzieŜy). OŜywioną dyskusję wywołał cykl wykładów Ks. P. Pyrchały na temat duszpasterzy śląskich pod okupacją hitlerowską i stalinowską.
Wśród naszych wykładowców były równieŜ osoby wyrosłe z Duszpasterstwa Akademickiego: Prof.
Aldona Skudrzyk, dr Barbara Zięblińska psycholog A. Wawrzynek, prof. Leszek Zwierzyński, prof.
Aniela Dylus.
Członkowie naszej sekcji brali równieŜ udział w ingresie nowego biskupa Diecezji Gliwickiej Biskupa Jana Kopca.
Członkowie naszej sekcji biorą udział w Rekolekcjach Akademickich (wielkopostnych, adwentowych). Tradycyjnie na szczególną uwagę zasługuje kontynuowanie inicjatywy członka naszej sekcji
Jacka Bachniaka. Pan Jacek Bachniak wraz z Ŝoną oraz gronem zaprzyjaźnionych osób organizuje
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dla absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego spotkania rekolekcyjne (na wyjazdowych spotkaniach bywa 50-70 osób, Brenna, Kokoszyce, Korbielów, Tanowskie Góry, Rudy Raciborskie), na
których jest moŜliwość przyjazdu całymi rodzinami, naładowania „akumulatorów” i wymiany doświadczeń. W roku 2012 obchodziliśmy dwudziestą rocznicę spotkań. KaŜdy dzień spotkań
uwzględnia Jutrznię, Mszę św., nauki rekolekcyjne, wykłady popularnonaukowe, adorację Najświętszego Sakramentu, nieszpory takŜe spacery czy chwile na wypoczynek.
W okresie sprawozdawczym poŜegnaliśmy równieŜ kilkunastu członków naszej sekcji, między innymi Pani Czesława Dudzicz, Pani Urszula Szałajko, Pani Krystyna Sobolewska, Pan Franciszek
Mańka.
Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.
Sekcja liczy 18 członków. Nie wszyscy członkowie biorą jednak czynny udział w pracach sekcji.
Systematycznie działa jedynie połowa członków.
W pracy sekcji przy naszej Parafii moŜna wyodrębnić 3 podstawowe dziedziny:
o Organizowanie prelekcji
o Spotkania kręgu biblijnego
o Ruch pielgrzymkowy
W ramach naszej sekcji KIK-u działa Krąg biblijny prowadzony przez ks. Marka Norasa. W ramach
kręgu rozwaŜaliśmy Listy św. Pawła do Rzymian a i do Koryntian. Spotkania te odbywają się regularnie raz w miesiącu i pozwalają uczestnikom pogłębić wiarę w oparciu o Pismo Święte.
W ramach sekcji pręŜnie działa ruch pielgrzymkowy. Największym powodzeniem cieszą się organizowane przez naszą sekcję pielgrzymki, którego organizatorem jest kol. Jan Mikos. W okresie
sprawozdawczym łącznie z wyjazdów skorzystało ponad 1000 osób.
Przygotowywane przez nas coroczne uroczyste spotkania opłatkowe oraz z okazji Świąt Wielkiej
Nocy cieszą się niezmiennie duŜym zainteresowaniem wszystkich członków naszej sekcji oraz
uczestników Kręgu biblijnego.
Członkowie sekcji KIK-u biorą czynny udział w Ŝyciu naszej parafii.
Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.
Sekcja liczy obecnie 17 bardzo mało aktywnych członków. W minionym okresie zmarła pani Maria
Dolinkiewicz. Usiłujemy zintensyfikować działalność przez zapraszanie osób niezrzeszonych na
nasze spotkania. Robimy to osobiście, przez ogłoszenia parafialne oraz gazetki na tablicy ogłoszeń.
Jednak osoby zaprzyjaźnione, uczestniczące w spotkaniach, nie zobowiązują się być członkami
KIK, a zapisani członkowie starzeją się i wykruszają. W środowisku parafii, widać potrzebę
poznania i pogłębienia wiary, antropologii i formacji wspólnotowej, lecz niestety zabiegani
i zapracowani ludzie, nie przychodzą lub gustują w spotkaniach typu prostej rozrywki.
W ostatniej kadencji sekcji największym zainteresowaniem i frekwencją cieszyły się kręgi biblijne,
które odbywały się prawie, co miesiąc. Spotkania ze słowem BoŜym, prowadzone były nadal przez
ks. prof. Artura Malinę, wykładowcę Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Tematy były
róŜnorodne w cyklach - Kościół naszym domem, Świadkowie wiary w Starym Testamencie,
Aniołowie w Piśmie Świętym oraz kilka spotkań o Królu Dawidzie.
Wśród wielu spotkań tematycznych naleŜy wymienić trzykrotne spotkania z wykładem
multimedialnym z podróŜy pielgrzymkowych, z panem Antonim Winiarskim. Pani Danuta Sobczyk
przedstawiła nam Kobietę w powszechnej misji Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II. Ks. proboszcz
wyłoŜył temat o Finansach Kościoła i finansowaniu Parafii. Ks. Stanisław Puchała przedstawił nam
temat Wierzę w Syna BoŜego na podstawie adhortacji Ewangelii Gaudium. Było teŜ spotkanie
z panem Czesławem Ryszką – Przesłanie Fatimskie, Portugalska droga św. Jakuba z p. Jolantą
Markowską oraz duszpasterzem na emeryturze ks. Henrykiem Białasem.
Na szerszym forum braliśmy udział w spotkaniach opłatkowych całego Klubu z ks. Arcybiskupem
Wiktorem Skworcem, w dorocznej pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej i na Jasną Górę,
adwentowych i wielkopostnych dniach skupienia dla inteligencji w kościele garnizonowym w
Katowicach, pielgrzymkach organizowanych przez zarząd do sanktuariów krajowych. Braliśmy
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udział w spotkaniach Grupy Synodalnej KIK oraz Wieczorach Teologicznych organizowanych
przez Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach, w których częstym wykładowcą był kapelan KIK,
ks. prof. Józef Kozyra. Dwie osoby uczestniczyły teŜ w rekolekcjach zamkniętych Klubu
w Kokoszycach.
Opiekę duszpasterską nad naszą sekcją sprawuje ks. prałat Stanisław Noga, członek Klubu, któremu
serdecznie za to dziękujemy. Dziękujemy równieŜ panu Antoniemu Winiarskiemu i skarbniczce
pani Nęckarskiej, członkowi zarządu KIK.
Sekcja KIK w Tychach
Sekcja Społeczna KIK w Tychach, obejmując swym zasięgiem parafie, naleŜące do dwóch tyskich
Dekanatów, posiada swoją główną bazę działania nadal przy kościele pw. św. Krzysztofa, gdzie
odbywały się wszystkie, organizowane przez sekcje spotkania.
W okresie sprawozdawczym odbywały się comiesięczne spotkania dyskusyjne i formacyjne, początkowo w drugą lub trzecią środę miesiąca, obecnie w pierwszą środę miesiąca. Tematyka spotkań dotyczyła róŜnych zagadnień bieŜących i organizacyjnych, jednak główna tematyka w dwu
ostatnich latach dotyczyła tematyki objawień, przede wszystkim objawień Maryjnych.
W okresie BoŜonarodzeniowym organizowano corocznie spotkania opłatkowe członków Klubu
i sympatyków przy Kościele pw. św. Krzysztofa, zaś w czasie adwentu spotykano się na rozwaŜaniach adwentowych. Członkowie KIK-u brali równieŜ udział w corocznej Drodze KrzyŜowej ulicami Miasta Tychy.
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych
Spotkania drugi piątek miesiąca. Na wcześniej ustalony temat w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego i publikacje ksiąŜkowe spotkania mają charakter dyskusji. W ostatnim okresie czasu spotkania były na temat dekalogu, piekła, dogmaty wiary, Zmartwychwstania, objawień Maryjnych,
rodziny, Darów Ducha Świętego, Ośmiu Błogosławieństw, adhortacji ewangelizacyjnej Ojca Św.
Franciszka. Okresowo odbywa się krąg biblijny oraz coroczne spotkanie opłatkowe. Członkowie
Klubu biorą czynny udział w Festynie Parafialnym mając własne stoisko, z którego dochód przeznaczają na cele charytatywne. Uczestniczą w Drodze KrzyŜowej ulicami miasta. NaleŜą równieŜ
do innych grup parafialnych jak śywy RóŜaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Margaretki.
Sekcja KIK Katowice Śródmieście
Spotkania odbywają sporadycznie.
W 2013 roku odbyło się spotkanie z panią Wandą Wacław – siostrą ks. Józefa Dancha, duszpasterza akademickiego w latach 80-tych XX wieku i naszego przyjaciela.
W czasie minionej kadencji odbyły się spotkania Przewodniczących Sekcji terenowych i Zarządu
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

3c. Działalność w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest czynnym członkiem Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej. Antoni Winiarski był Przewodniczącym i Współprzewodniczącym Rady Porozumienia w czasie kadencji 2011-2014 oraz został wybrany na Współprzewodniczącego Porozumienia KIK na kadencję 2014-2017. Prezes i członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach prezesów Klubów i Porozumienia oraz uczestniczyli w jubileuszowych spotkaniach Klubów Inteligencji
Katolickiej.
Bierzemy udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
Organizujemy w Katowicach cykliczne, regionalne spotkanie prezesów i przedstawicieli Klubów
Inteligencji Katolickiej oraz sekcji katowickiego KIK.
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3d. Współpraca z stowarzyszeniami i samorządami.
Klub współpracuje z Związkiem Górnośląskim, Bractwem Myśli Bratniej ZG, Stowarzyszeniem
Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu
Światło-śycie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Civitas Christiana. Wspieramy inicjatywy i działalność tych i innych organizacji
regionalnych, jak równieŜ innych Klubów Inteligencji Katolickiej. Członkowie naszego Klubu
czynnie uczestniczą w pracach tych stowarzyszeń.
Bardzo dobrze układa się współpraca z samorządami, a w szczególności z władzami samorządowymi Katowic. Organizowane były spotkania z radnymi, Prezydentem i członkami Zarządu Miasta.
Władze miasta z Ŝyczliwością odnoszą się do inicjatyw Klubu wspomagając te inicjatywy.

4. Inne
Corocznie wysyłamy i otrzymujemy Ŝyczenia świąteczne od parlamentarzystów, księŜy biskupów,
władz samorządowych miasta Katowice, naszych sympatyków i ponad 40 Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.
Corocznie włączaliśmy się w obchody Dnia Papieskiego.
Członkowie naszego Klubu są lub byli w latach ubiegłych radnymi.
W latach 2011-2012 roku Andrzej Dawidowski był członkiem Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego w Katowicach. Od 2011 roku Antoni Winiarski przewodniczy Radzie Ruchów Katolickich
Archidiecezji Katowickiej.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach uczestniczył w organizacji Kongresu Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej w roku 2013.
Uczestniczyliśmy w uroczystościach kościelnych i państwowych.
Zabieramy głos w waŜnych sprawach poprzez zajmowanie stanowisk w danej sprawie, protesty lub
apele.
Członkowie władz Klubu sprawują dyŜury w siedzibie Klubu w kaŜdy piątek w godzinach 17.00 –
18.00.
Prezes Klubu dyŜuruje w kaŜdy pierwszy piątek miesiąca a skarbnik w ostatni piątek.
Nasz Klub posiada własną stronę w Internecie, którą załoŜył dr Antoni Winiarski:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl a pocztę elektroniczną do Klubu moŜna kierować na adres:
kikkt@katowice.opoka.org.pl

Sekretarz KIK
/ --- /
Robert Prorok

Prezes KIK
/ --- /
Andrzej Dawidowski
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