
 

 

Spotkanie Rady Porozumienia, 24 marca 2012 r. 

Tegoroczne wiosenne spotkanie Rady Porozumienia Klubów odbyło się w Warszawie  

w sobotę, 24 marca, w warszawskim klasztorze  SS. Franciszkanek, Służebnic Krzyża, przy 

ul. Piwnej  9/11.  

Wobec nieobecności Rektora kościoła św. Marcina, ks. Andrzeja Gałki,  rolę gospodarzy 

pełnili tym razem przedstawiciele KIK-u warszawskiego Krzysztof Ziołkowski i Stanisław 

Latek. 

Proponowany porządek spotkania przewidywał następujące punkty: 

1. Pielgrzymka Klubów na Jasną Górę, 2 czerwca br. i spotkanie prezesów Klubów. 

2. Jesienne spotkanie prezesów KIK-ów. 

3. 1% podatku dla Klubów. 

4. Ważne inicjatywy Klubów - podjęte i planowane. 

5. Sprawy różne 

 (Zgłoszone przez Kluby do punktów 4. i 5. kwestie szczegółowe będą przedstawione podczas 

spotkania). 

Gospodarze spotkania zaproponowali zmiany w porządku posiedzenia. Postanowiono 

zaprosić do wygłoszenia krótkiej prelekcji s. Rafaelę (Urszulę Nałęcz) ze Zgromadzenia 

Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, misjonarkę pracująca w Afryce, szczególnie na rzecz 

dzieci niewidomych. Kolejna zmiana  to wprowadzenie do porządku wcześniej niż to 

przewidywano relacji z przebiegu zakończonego kilka dni temu Zjazdu Gnieźnieńskiego.  

Spotkanie rozpoczęto modlitwą. Następnie S. Latek przedstawił krótko s. Rafaelę. Przez 

większą część swojego życia s. Rafaela pracowała w ośrodku w Laskach i w warszawskim 

klasztorze sióstr franciszkanek. Po wprowadzeniu stanu wojennego silnie zaangażowana, obok 

ówczesnej przełożonej generalnej matki Almy, w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom 

Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W 1989 r. wyjechała do Indii tworzyć tamtejszą pierwszą 

placówkę misyjną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Własną energia  

i pomysłowością stworzyła wkrótce ośrodek podobny do tego w podwarszawskich Laskach. 

We wrześniu 2002 r. wyjechała do Siloe na północy RPA, aby przejąć szkołę dla niewidomych 

założoną przez belgijskie zgromadzenie zakonne. W sierpniu 2006 r., namówiona przez polskiego 

lekarza i misjonarza, arcybiskupa Henryka Hosera, wyjechała do Rwandy, aby tam tworzyć 

rwandyjskie Laski. Ośrodek w Kibeho (Rwanda) powstał, gdyż s. Rafaela odpowiedziała na 

dramatyczną sytuację niewidomych dzieci w kraju odbudowującym się po skutkach straszliwej rzezi 

wielu setek tysięcy osób oraz dzięki pomocy z Polski, USA i Niemiec gdzie udało się uzbierać 

pieniądze na zakup ziemi. 28 września 2009 r. ukończony ośrodek został uroczyście otwarty  

i poświęcony. Obecnie s. Rafaela koordynuje rozbudowę ośrodka w Rwandzie. W ośrodku jest 70 

dzieci. Docelowo ośrodek może pomieścić 100 wychowanków. Trzy pracujące tam siostry zapewniają 

dzieciom nie tylko naukę, ale i wyżywienie, odzież, opiekę medyczną i szanse na normalne życie. 

W październiku 2011 roku w 55 rocznicę powstania KIK-u warszawskiego s. Rafaela  została 

laureatem nagrody „Pontifici – Budowniczemu Mostów”. Została także odznaczona Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 



Podczas spotkania Rady Porozumienia siostra Rafaela opowiadała głównie o swej pracy  

w Rwandzie, o setkach dzieci czekających na miejsce w ośrodku. Ślepota traktowana jest  

w Rwandzie jako swoiste piętno, jako kara. Dotknięte ślepotą dzieci cierpią więc szczególnie 

dotkliwie, często są wręcz odseparowane od reszty rodziny. Misjonarka apelowała o pomoc w 

budowie nowego budynku szkolnego w Kibeho. (Szczegóły znajdą Państwo w oddzielnym 

miejscu na stronie Porozumienia). 

W części roboczej obrad, której przewodniczył Włodzimierz Wysoczański, a w której 

uczestniczyli prezesi, bądź przedstawiciele KIK-ów z Chrzanowa, Częstochowy, Katowic, 

Krakowa, Lubaczowa Łodzi, Olsztyna, Siedlec, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia 

dr Krzysztof Ziołkowski przedstawił informację o  przebiegu ważnego wydarzenia jakim był  

IX Zjazd Gnieźnieński. K. Ziołkowski scharakteryzował główne tematy licznych paneli 

dyskusyjnych, wymienił osobistości, które pojawiły się w Gnieźnie i najciekawsze 

wystąpienia. Autorem jednego z ciekawszych wystąpień był ks. Tomasz Halik, który mówił 

pierwszego dnia Zjazdu o tym jak rozumieć „bycie solą ziemi” przez chrześcijan. 

Zainteresowanych odesłał K. Ziołkowski do relacji w prasie i na portalach internetowych, 

zwłaszcza KAI. 

Ważnym tematem obrad były sprawy dotyczące XXXII Pielgrzymki na Jasną Górę, która ma 

się odbyć 2. czerwca. Szczegółowy program zostanie wkrótce opracowany. Zakłada się, że 

głównym celebransem podczas Mszy św. w kaplicy cudownego obrazu NMP będzie nowy 

metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. Arcybiskup będzie również autorem 

jednego z dwóch referatów podczas sesji zorganizowanej po mszy św. Zaproponowano, aby 

poczynić starania o wygłoszenie drugiego wykładu, najlepiej na temat Roku Piotra Skargi.  

S. Latek obiecał  zapytać prof. Adama Bielę z KUL-u, czy on nie przedstawił by referatu na 

ten temat. Rozważania Drogi Krzyżowej i modlitwę powszechną przygotuje KIK 

lubaczowski. 

Po zakończeniu właściwej Pielgrzymki odbędzie się spotkanie Prezesów Klubów (lub 

upoważnionych przedstawicieli Klubów). Proponowany początek spotkania: godz. 15.00, 

zakończenie: godz.19.00. 

Tegoroczne spotkanie Prezesów ma mieć szczególne znaczenie. I dlatego przeznaczono na 

jego obrady więcej czasu. Po ponad 20. latach funkcjonowania Rady Porozumienia 

wypowiadane są opinie – także przed tym spotkaniem - że obecna formuła tej nieformalnej 

struktury wymaga zmiany. I właśnie propozycje dotyczące nowych form współpracy Klubów 

będą omawiane podczas spotkania reprezentantów KIK-ów na Jasnej Górze. 

Reprezentanci Klubów będą proszeni o wypowiedzi, jak dalej powinno funkcjonować 

Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej. Czy i jak powinna funkcjonować Rada 

Porozumienia? Czym powinna się zajmować? Propozycje powinny być  przesłane wcześniej 

do przewodniczącego i sekretarza Rady Porozumienia. Przesłane propozycje i przemyślenia 

pomogą sprawniej poprowadzić spotkanie na Jasnej Górze. 

 

 



Tradycyjnie jesienią każdego roku odbywają się kolejne spotkania Prezesów. Są one zwykle 

organizowane przy okazji spotkań jubileuszowych. KIK w Lubaczowie zaproponował, aby 

spotkanie jesienne odbyło się  właśnie w Lubaczowie z okazji 25.  rocznicy powstania KIK-u 

w tym mieście. Termin spotkania: 14. października 2012. Szczegółowy program będzie 

przedstawiony na spotkaniu Prezesów na Jasnej Górze. 

Współprzewodniczący Rady Porozumienia Antoni Winiarski przypomniał o możliwości 

przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Niektóre Kluby mają status 

OPP, a zatem ich członkowie, niejako są zobowiązani do przekazywania darowizny 1% 

podatku swoim macierzystym stowarzyszeniom. Antoni Winiarski apelował do 

przedstawicieli Klubów nie mających statusu OPP, aby przekazywali 1% podatku na rzecz 

tych KIK-ów, które mogą być obdarowane owym „1. procentem”. W dyskusji przedstawiciele 

poszczególnych Klubów zwracali uwagę na istnienie obecnie w Polsce wielu organizacji, 

fundacji i hospicjów, które zasługują na wsparcie poprzez przekazanie im 1% podatku. 

Wydaje się, że członkom Klubów należy pozostawić możliwość wyboru obdarowanego 

podmiotu. 

W kolejnej części spotkania przedstawiciele poszczególnych Klubów poinformowali 

zebranych o pracy i inicjatywach podejmowanych w ich stowarzyszeniach. W szczególności 

przedstawione zostały inicjatywy następujące: cykl wykładów „Wieczory Soborowe” i udział 

w przygotowaniach do konferencji ”Wiosna Kościoła – Sobór Watykański II” (KIK Toruń), 

udział w synodzie diecezji katowickiej, uchwalenie kilku oświadczeń, a w szczególności 

zawierającego podziękowanie Telewizji Trwam za relacje z pielgrzymek papieskich (KIK 

Katowice), „Echa Asyżu w Krakowie” oraz spotkania z cyklu „Przybliżamy encykliki Jana 

Pawła II” (KIK Kraków). 

Sekretarz Rady Porozumienia przedstawił kilka informacji z działalności Ogólnopolskiego 

Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Podsumowanie obchodów XI DP w Polsce 

nastąpiło 17 stycznia podczas spotkania opłatkowego Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 

"Miast Papieskich", W roku bieżącym Dzień Papieski obchodzony będzie 14 października. 

Hasło Dnia Papieskiego: Jan Paweł II – Papież Rodziny. S. Latek apelował też do Klubów  

o włączanie się w z zbiórkę publiczną zorganizowaną w okresie obchodów DP. 

Poinformował, że w roku ubiegłym Kluby zebrały  6 450,00 zł. 

KIK-i są także aktywne na forum Ogólnopolskiej i diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich. 

Warto wiedzieć, że przygotowywany jest kolejny IV Ogólnopolski Kongres Ruchów  

i Stowarzyszeń Katolickich. 

Spotkanie Rady Porozumienia zakończono modlitwą. 

Stanisław Latek, sekretarz Rady Porozumienia 

 


