Sprawozdanie
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
za okres 28.III.2009 – 8.III.2012
przyjęte uchwałą Zarządu Klubu z dnia 8 marca 2012 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.
Walne Zebranie Delegatów sformułowało następujące wnioski dotyczące konieczności dopracowania następujących uchwał:
1. do Rady Programowej Telewizji Polskiej o eliminację filmów ze scenami agresji, przemocy,
okrucieństwa, rozwiązłości seksualnej w czasie największej oglądalności.
2. Stanowisko w sprawie wybranych działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnim czasie
Zarząd na posiedzeniach w dniach 2 kwietnia 2009 roku i 14 maja 2009 roku przyjął odpowiednie
uchwały.
W celu wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach w 10 sekcjach problemowych odbyły się zebrania wyborcze. Zebrania odbywały się od połowy stycznia do końca
lutego 2012 roku – był to termin wyznaczony przez Zarząd Klubu. Wybrano łącznie 37 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.
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1. Władze Klubu.
Klub liczy 431 członków zwyczajnych. W minionej kadencji zmarło 17 członków, przyjęto 28 nowych członkach. Godność członka honorowego nadano dotychczas 30 osobom, w tym w mijającej
kadencji kapelanowi Klubu ks. prof. Józefowi Kozyrze. Z 30 członków honorowych 16 juŜ nie Ŝyje.
W marcu 2009 r. Walne Zebranie Delegatów wybrało władze Klubu, które ukonstytuowały się
w następującym składzie:
Prezes
Wiceprezesi
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej

Antoni Winiarski
Wojciech Sala i Stanisław Waluś
Andrzej Dawidowski
Jan Mikos
Kazimierz KrzyŜanowski, Marianna Nęckarska,
Małgorzata Piechoczek, Robert Prorok, Danuta
Sobczyk i Piotr Urbanowicz
Józef Dziemba
Jacek Chmieliński
Czesław Olszewski, Jerzy Smołka i Rena Ustrzycka

Księgowość prowadzona jest przez panią Małgorzatę 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, kapelan ks. Zbigniew Górecki SJ.
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. Herbert Hlubek.
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. Wiesława Knapik, 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. Strona internetowa: http://parafia-tld.pl/kik.html
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
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7.

8.

9.

10.

2/13.
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.
Siemianowice Śląskie Przewodn. Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas.
Spotkania w domu parafialnym przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Michałkowicach, ul. Kościelna 1.
Tychy
Przewodn. Jerzy Smołka,
Spotkania w pierwszą środę miesiąca w salce obok kancelarii przy
kościele pw. św. Krzysztofa, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego.
Zabrze
Przewodn. Krystyna Partuś, kapelan ks. Józef Kusche.
Spotkania w pierwszą i trzecią środę o godz. 18.45 w domu parafialnym przy kościele pw. św. Anny, ul. ks. F. Pieruszki 1.
Łaziska Górne

Ponadto w strukturze Klubu działają sekcje tematyczne:
- Sekcja Nauka - Wiara - przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Ślebarski,
- Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz we
współpracy z Rajmundem Rałem,
- 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.
Spotkania w siedzibie Klubu przeciętnie raz w miesiącu. Tematyka róŜnorodna.
Rekolekcje:
2009 rok
7.12.2009. Adwentowy Dzień Skupienia.
Ks. dr Antoni Bartoszek "Ewagariusz z Pontu i Benedykt XVI – wielkimi nauczycielami
nadziei". Nauka, adoracja i Msza św. z homilią.
Kościół Garnizonowy św. Kazimierza Królewicza w Katowicach.
17-18.09.2010. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek.
22-24.03.2009. "Bądźmy uczniami Chrystusa we wspólnocie Kościoła". Rekolekcje wielkopostne
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w Kościele Garnizonowym w Katowicach.
Rekolekcje głosił ks. infułat Paweł Pyrchała z Zabrza.
20-22.03.2009. Rekolekcje wielkopostne KIK u OO Jezuitów w Czechowicach wspólnie z Klubami
w Bielsku-Białej i śywcu. Rekolekcje nt. "Potrzeba i istota rozeznawania duchowego"
głosił O. dr Wacław Królikowski SJ.
2010 rok
14-16.03.2010. Rekolekcje Wielkopostne KIK w Kościele Garnizonowym w Katowicach.
"Kościół - pielgrzymująca wspólnota wiary". Nauki wygłosił ks. dr Damian Bednarski
duszpasterz akademicki w Katowicach.
19-21.03.2010. Rekolekcje wielkopostne KIK u OO Jezuitów w Czechowicach.
17-19.09.2010. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Rekolekcjonista: Ks. Jakub Płonka.
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7.12.2010. ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
Ks. Prałat Stanisław Noga "Chrześcijanin w świecie - Chrystus naszą drogą".
2011 rok
11-13.03.2011. Rekolekcje Wielkopostne KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. O. Kazimierz Trojan SJ "Jak wzrastać w trudnościach".
10-12.04.2011 Rekolekcje Wielkopostne w Kościele Garnizonowym w Katowicach. „Chrześcijanin
świadkiem Chrystusa" Rekolekcjonista: JE Ks. Bp. Gerard Bernacki
16-18.09.2011. REKOLEKCJE KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Rekolekcjonista: ks. prof. dr hab. Józef Kozyra. Temat: Droga doskonałości chrześcijańskiej według wskazań św. Jakuba.
15.12.2011. ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA
Ks. Andrzej Cuber. Kościół Garnizonowy w Katowicach, ul. Marii Curie Skłodowskiej.
Od 20 lat organizowane są w kościele św. Anny w Zabrzu 3-dniowe Adwentowe Rekolekcje Ciszy,
które prowadzi ks. Herbert Hlubek (ok. 400 osób).
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 oraz władze Katowic z Prezydentem Piotrem Uszokiem.
Droga KrzyŜowa ulicami Katowic – kaŜdego roku prowadziliśmy rozwaŜania przy jednej ze 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
2009 rok poświęcone 10 rocznicy beatyfikacji wielkiego kapłana, społecznika, intelektualisty i katowiczanina – błogosławionego ks. Emila Szramka – proboszcza kościoła Mariackiego w Katowicach, 10 rocznicy budowy i poświęcenia organów w kościele p.w. Opatrzności BoŜej w Katowicach
Zawodziu oraz obchody Dni Papieskich.
2010 rok poświęcone 150 lecie parafii mariackiej, 140 rocznica konsekracji kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP - pod hasłem „Historia jak witraŜ”
2011 rok poświęcone młodzieŜy i historii Ziemi Śląskiej.
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 2009 roku 7 koncertów, w 2010 roku 7 koncertów i w 2011 roku 8 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 2006 r., 1 czerwca 2007 r. i 1 czerwca 2008 r. KaŜdego roku w spotkaniach bierze udział od 500 do 1000 dzieci. Współorganizatorami
spotkań są Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Eucharystyczny Ruch Młodych 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 odwiedzają J. E. Ks. Arcybiskup Damian
Zimoń oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok.
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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, Jan Mikos i Stefan Kalisz.
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.
Biuletyn Klubowy „Dlatego”, redagowany przez Stanisława Walusia oraz Barbarę Kwaśnik, wychodzi przeciętnie raz na dwa miesiące. Biuletyn posiada numer ISSN 2081-6367. Raz w roku biuletyn wysłany jest do wszystkich członków. Biuletyn jest dostępny w internecie.
Program miesięczny działalności Klubu jest wywieszany w gablotkach wielu parafii.
Członkowie Klubu uczestniczą w wykładach w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej
prowadzonego przez Civitas Chrystiana.
Działalność związana z organizacja konferencji i wystaw:
- 15.04.2009. Pierwszy dzień stosowania okolicznościowego datownika z okazji 20-tej rocznicy
śmierci ks. bp. dr. Herberta Bednorza (22.09.1908 - 12.04.1989) oraz wprowadzenie do obiegu
pocztowego okolicznościowej kartki upamiętniającej wybitnego Syna Górnośląskiej Ziemi.
-

22.11.2010. Konferencja w Siemianowicach rozpoczynająca obchody 30-lecia KIK na temat:
"Udział inteligencji katolickiej w budowaniu nowego ładu w wolnej i demokratycznej Polsce". Wystąpienia:
1. Prof. dr hab. Zbigniew Łabno "INTELIGENCJA - DOBRO WSPÓLNE - PRAWO"
2. Ks. dr Stanisław Puchała "ZaangaŜowanie absolwentów katowickiego Duszpasterstwa Akademickiego w budowanie nowego ładu"
3. Dr Antoni Winiarski "Kluby Inteligencji Katolickiej wobec przemian w Polsce"
Organizatorami Sesji byli Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich i Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.

-

18.12.2010 Ks. Stanisław Bista 4.V.1929 - 23.XII.1985. Sesja w 25. rocznicę śmierci
Wprowadzenie do Sesji - Marcin Zygmunt
Wykład ks. dr. Henryka Olszara: "Ksiądz Stanisław Bista Ŝycie i działalność".
Dyskusja panelowa: ks. Józef KuŜaj, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, Józef Buszman, Ewa
Smolińska, Krystyna Szwarc, ks. Roberto Saltini, O. dr Ludwik Mycielski OSB i ks. Józef Krasoń. Dyskusję poprowadził red. Sylwester Strzałkowski.
Organizatorami Sesji był Ruch Focolari i Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
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-

18-31.12.2010. Wystawa poświęcona śp. ks. prałatowi dr. Stanisławowi Biście w 25. rocznicę śmierci. Hall Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana
18. Wystawa zorganizowana przez Ruch Focolari i Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

-

27.11.2011. Koncert w Muzeum Archidiecezjalnym z okazji ingresu ks. abp. Wiktora Skworca.
Uczestnicy koncertu zwiedzili wystawę fotografii Krystiana Wilka "Toskania".

Członkowie Klubu biorą czynny udział w Sympozjum Piekarskim poprzedzającym coroczną Pielgrzymkę MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu brali udział w cyklicznych spotkaniach z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą Górnośląskim Damianem Zimoniem. W czasie tych spotkań
oprócz informowania biskupów zarówno o bieŜącej działalności jak i zamierzeniach Klubu, dyskutowano na tematy waŜne zarówno dla Kościoła jak i dla państwa.
W spotkaniach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub obserwuje się nadal wzrastający
udział osób nie zrzeszonych 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 Nauki Społecznej Kościoła
Spotkania połączone z wykładami w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej.
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 ks. prof. dr hab. Józef Kozyra 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.
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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 formacyjnym, jak kręgi biblijne prowadzone przez ks. proboszcza Eugeniusza Kurpasa oraz okolicznościowe, z których na uwagę zasługują:
− maj 2009 spotkanie z posłanką Izabelą Kloc w temacie pozyskiwania i wykorzystania
funduszy unijnych przez województwo śląskie,
− wrzesień 2009 spotkanie z ks.prałatem Stanisławem Sierlą z okazji 80-tej rocznicy Jego
urodzin z udziałem dawnych studentów Duszpasterstwa Akademickiego,ubogacony
wykładem Księdza Prałatem „śycie społeczne w oczach chrześcijanina” i wspomnieniami z
pracy duszpasterskiej,
− listopad 2009 z okazji Święta Niepodległości odbyło się spotkanie z Wojciechem Kempą i
Pawłem Brzenczkiem twórcami filmu „Karol Gajdzik,dowódca Pułku Czwartaków”.
Obecność potomków Karola Gajdzika poruszyła uczucia patriotyczne zebranych,
− styczeń 2010 odbyło się wspólne kolędowanie KIK i oddziału siemianowickiego Akcji
Katolickiej,
− 9 kwietnia 2010 W PIERWSZĄ ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ dla uczczenia
ofiar tragedii odprawiono uroczystą mszę świętą koncelebrowaną u św. Jana Sarkandra w
Siemianowicach-Bańgowie z udziałem Prezydenta Miasta,radnych i pocztów sztandarowych.
Po mszy świętej odbył się koncert Józefa Skrzeka i spektakl poetycko – muzyczny
zatytuowany „Mgła”,
− czerwiec 2010 spotkanie z redaktor Danuta Skalską autorką „Lwowskiej Fali” programu
Radia Katowice,współzałoŜycielką Światowego Kongresu Kresowian oraz Prezesem
bytomskiego oddziału Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.Odbyła się takŜe projekcja
filmu dokumentalnego „Niezwykli ludzie,prawdziwa historia” o działaniach UPA w czasie II
wojny światowej,
− 1 czerwca 2010 zorganizowano 3 plener plastyczny i zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka
w Domu Parafialnym i ogrodach przy parafii św.Michała Archanioła w Siemianowicach Śl.
pod hasłem „Baw się razem z nami”,
− 12 listopada 2010 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich odbyła się konferencja z
okazji XXX-lecia KIK-u katowickiego na temat „ Udział inteligencji katolickiej w budowaniu
nowego ładu w wolnej i demokratycznej Polsce”. Konferencję objął patronatem Prezydent
Miasta Jacek Guzy, który wygłosił słowo wstępne.Prelegentami byli, prof.dr hab.Zbigniew
Łabno, ks.dr Stanisław Puchała oraz dr Antoni Winiarski.
− styczeń 2011 wspólne kolędowanie KIK i Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic w Willi
Fitznera,
− czerwiec 2011 Dzień Dziecka dla dzieci z rodzin ubogich - 4 spotkanie pod hasłem „Baw się
razem z nami”,
− wrzesień 2011 spotkanie z posłem Grzegorzem Tobiszowskim w temacie mieszkań
zakładowych,
− październik 2011 udział w uroczystości pogrzebowej wieloletniego duszpasterza KIK sekcji
Siemianowickiej i duszpasterza akademickiego prałata STANISŁAWA SIERLI .
Sekcja KIK w Zabrzu.
W trzech ostatnich latach mieli w sekcji wykłady i spotkania:
o. dr Tacjan Wójciak (3), ks. J. Czenczek (2) - egzorcysta diecezjalny, prowadził równieŜ Rekolekcje Ciszy, Marek Szołtysek (2) znawca kultury śląskiej, autor wielu ksiąŜek o Śląsku, ks. prof. Józef
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Kozyra – kapelan KIK-u, ks. Waldemar Packner (2) red. „Gościa Niedzielnego”, ks. dr Dariusz
Klejnowski – RóŜycki (2), ks. Józef Kusche kapelan Sekcji KIK w Zabrzu (10 i Rekolekcje Ciszy),
red. Czesław Ryszka, dr Tomasz RoŜek - (2) red. „Gościa Niedzielnego”, dr Mariusz Wojewoda (3)
UŚ, o .Leon Knabit (3), prof. Piotr Gawor Pol. Śl., o. dr Ludwik Mycielski - Rekolekcje, prof. dr
hab. Joachim Kozioł, ks. Piotr Morciniec (2), p. Tomasz Rychły, ks. dr Piotr Górecki, ks .bp Andrzej Czaja, prof. Maciej Sablik (2), o. Henryk KałuŜa (2 i Rekolekcje).
Otwartość spotkań Klubu przysparza nam wiele radości, bo wykłady cieszą się popularnością i wielu sympatyków KIK-u z nich korzysta, dołączając po czasie do naszej wspólnoty. Spotkania prócz
bezpośrednich serdecznych kontaktów często dają moŜliwość nabycia ksiąŜek wykładowców, co
stało się juŜ regułą i jest atrakcją wieczorów. Liczba uczestników spotkań waha się od 40 do 150
osób, na Rekolekcjach około 300 osób.
KIK-owskie 3-dniowe Rekolekcje Ciszy odbywające się rokrocznie czasie Adwentu przyciągają
wielu słuchaczy nie tylko z naszej parafii i zwyczajowo kończą się przedświąteczną akcją charytatywną „Z gwiazdką, serdeczniej podziel się z potrzebującym”, wyzwalającą wiele serdecznej aktywności pomocowej.(KaŜdy uczestnik Rekolekcji bierze 2 gwiazdki czekoladowe. Jedną dla siebie, drugą dzieli się z potrzebującym - serdecznie! Dodając co uwaŜa za stosowne osobie biednej,
spotkanej smutnej, bezdomnej. Spontaniczny uśmiech, uścisk dłoni, niespodziewana pomoc – rozgrzewa chłód i rozjaśnia ciemność grudniowych wieczorów.)
Aktywność społeczna członków grupy wzrasta, co widać po efektach zbiórki na Dzieło Nowego
Tysiąclecia. W tym roku zebraliśmy 6.450 złotych. Wzrasta teŜ liczba chętnych do udziału w zbiórce. Popularyzujemy tę akcję zbierając na placach, w placówkach kultury, w kawiarniach, (nie spotkaliśmy się z odmową).
Wspomagamy teŜ placówki oświatowe, organizujące uroczystości czy konkursy związane
z Dniem Papieskim, dostarczając materiały, fundując nagrody.
Nawiązujemy kontakt z innymi organizacjami czy Stowarzyszeniami działającymi w mieście, jesteśmy otwarci na propozycje i zapraszani uczestniczymy w spotkaniach np. w Miejskim Ośrodku
Kultury „Guido”, Bibliotece Miejskiej, Bibliotece Pedagogicznej, Muzeum Górnictwa.
Jesteśmy zapraszani na spotkania PiS-u i Stowarzyszenia Civitas Christiana, włączamy się
w programy przedświąteczne, jury konkursów i inne doraźne działania.
Od 2 lat włączamy się w działania Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, popularyzując ich publikacje
i stronę internetową w naszym regionie.
Staramy się być aktywną grupą rozpoznawalną, jesteśmy zapraszani na organizowane w mieście
uroczystości: Metropolitalne Święto Rodziny, Koncert Serce za Serce, Śląska nagroda im. Juliusza
Ligonia i Uroczystości Państwowe i Kościelne: m.in.3V, 11XI, Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. Przygotowujemy na te uroczystości Modlitwy Wiernych tematycznie dostosowane do ich
rangi.
Staramy się wychodzić na zewnątrz włączać w rytm Ŝycia miasta, spotykamy się na projekcjach
wybranych filmów w Kinie „Roma”, w Multikinie, Teatrze Nowym.
Spotykamy się co jakiś czas w „Cafe Mozart” dyskutując o przeczytanych ksiąŜkach, konsultując
teksty protestów czy listów do redaktorów pism i posłów.
Uczestniczymy w wieczorach muzycznych. Na kolędowaniu w „Cafe Mozart” było nas dwadzieścia osób.
Prowadzimy stałe gabloty informacyjne o naszej działalności w Kościele i w Domu Parafialnym.
Sekcja KIK w Gliwicach.
Spotkania sekcji odbywają się raz w tygodniu, w środy (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipiecwrzesień) w Kaplicy Św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Szereg wykładów było prowadzonych przez naszego kapelana ks. Herberta Hlubka.
Członkowie sekcji biorą udział w Rekolekcjach Akademickich (wielkopostnych, adwentowych oraz
wyjazdowych w Brennej i Kokoszycach).
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Na uwagę zasługuje współpraca z działającymi w Diecezji stowarzyszeniami. Członkowie biorą
udział i pomagają w organizacji spotkań grupy „Odrodzenie”, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
(spotykają się razem na rekolekcjach).
Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa członka sekcji Jacka Bachniaka. Pan Jacek Bachniak
wraz z Ŝoną oraz gronem zaprzyjaźnionych osób organizuje dla absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego spotkania rekolekcyjne (kilka razy w roku, w róŜnych miejscowościach, np. Brenna,
Istebna, Kokoszyce, Tarnowskie Góry), na których jest moŜliwość przyjazdu całymi rodzinami,
naładowania „akumulatorów” i wymiany doświadczeń. Spotkania cieszą się bardzo duŜym powodzeniem. Z kaŜdego spotkania są przygotowywane materiały audiowizualne.
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
Zorganizowano wykłady między innymi o tematyce:
• Syn Ziemi Śląskiej pierwszy biskup katowicki – Prymas Polski August Hlond - dr Irena
Mierzwa
• Jaką filozofią Ŝyciową kieruje się współczesny człowiek - prof. dr hab. Andrzej Noras
• Sumienie jako najtajniejsze sanktuarium człowieka gdzie przebywa on sam z Bogiem - Ks. dr
Andrzej Suchoń
• Moralne aspekty chrześcijańskiej wiary w dzisiejszym świecie - Ks. dr Andrzej Suchoń
• Inkowie – mity , legendy i współczesność. – dr Antoni Winiarski
• Zapomniany przyjaciel – Anioł StróŜ – Ks. Marek Noras
oraz jedno spotkanie dyskusyjne „Asceza – czy tylko umartwienie?
W ramach naszej sekcji KIK-u działa Krąg biblijny, obecnie prowadzony przez ks. Marka Norasa.
W ramach kręgu rozwaŜaliśmy Listy św. Pawła do Rzymian a obecnie 1 i 2 list 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 odbyły się 23 pielgrzymki krajowe. Łącznie z wyjazdów skorzystało około 1600
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.
W ostatniej kadencji największym zainteresowaniem i frekwencją cieszyły się kręgi biblijne, które
odbywały się regularnie, co miesiąc. Spotkania ze Słowem BoŜym, prowadzone były nadal przez
księdza prof. Artura Malinę, wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematy spotkań były róŜnorodne n. p. tematy związane z nauczaniem św. Pawła; dotyczące Psalmów oraz Roku Kapłańskiego; przybliŜające okresy liturgiczne, aktualnie przeŜywane.
Były teŜ tematy pokazujące nam Jezusa, jako wzór człowieczeństwa.
Członkowie naszej sekcji spotykali się na organizowanych w parafii, spotkaniach opłatkowych i
wielkanocnych. Jedna osoba spośród nas jest członkiem zarządu KIK Katowice, trzy osoby pełnią
dyŜury pomocy psychologicznej w parafii, jedna osoba prowadzi bibliotekę parafialną. Członkowie
KIK włączali się równieŜ w działalność parafii, poprzez prowadzenie naboŜeństw w kościele (droga
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krzyŜowa, róŜaniec, naboŜeństwa czerwcowe), udział w Radzie Duszpasterskiej, sporządzanie gazetek-plakatów na tablicy ogłoszeń parafialnych.
Na szerszym forum braliśmy udział w spotkaniach opłatkowych całego klubu z Arcybiskupem Damianem Zimoniem, 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. RównieŜ uczestniczyliśmy w obchodach XXX lecia katowickiego KIK, m.in. konferencji pt. ”Udział inteligencji katolickiej w budowaniu nowego ładu w wolnej i demokratycznej Polsce” oraz wykładach na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach.
Opiekę duszpasterską nad naszą sekcją sprawuje ks. Prałat Stanisław Noga, członek Klubu, któremu serdecznie za to dziękujemy.
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 p.w. 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 p.w. 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
Na spotkaniach omawiany jest wcześniej ustalony temat, a następnie odbywa się dyskusja.
Tradycyjnie są spotkanie opłatkowe i Wielkanocne. Członkowie angaŜują się w Ŝycie parafii poprzez uczestnictwo w Radzie Parafialnej, czynny udział w Drodze KrzyŜowej ulicami miasta, Triduum Paschalnym, festynie parafialnym.
Sekcja KIK Katowice Śródmieście
Spotkania odbywają sporadycznie.
W czasie minionej kadencji odbyły się dwa 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. Prezes Antoni Winiarski był Przewodniczącym i Współprzewodniczącym Rady
Porozumienia w czasie kadencji 2008-2011 i 2011-2014. Prezes i członkowie Zarządu brali udział
w spotkaniach prezesów Klubów i Rady Porozumienia oraz uczestniczyli w jubileuszowych spotkaniach Klubów Inteligencji Katolickiej.
Bierzemy udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
14.11.2009 zorganizowaliśmy w Katowicach regionalne spotkanie prezesów i przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej oraz sekcji katowickiego KIK. Podczas spotkania Dariusz Pietrek wygłosił wykład "Sekty - pojęcie, charakterystyka, zagroŜenia".
27.11.2010 było kolejne spotkanie regionalne prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej i przedstawicieli sekcji terenowych w siedzibie katowickiego KIK. Podczas spotkania ks. Tadeusz Pietrzyk
wygłosił rozwaŜania adwentowe.
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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.
Od 2011 roku Andrzej Dawidowski jest 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 dniach 1-2.10.2011 r.
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
/ --- /
Andrzej Dawidowski

Prezes KIK
/ --- /
Antoni Winiarski

Katowice, 8 marca 2012 r.
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