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KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  

w KATOWICACH 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2020 
 

 

1. Struktura i władze Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
 

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2018 

roku wybrało władze Klubu na 3-letnią kadencję, które ukonstytuowały się w następujący sposób.  

Zarząd: 

Prezes:  Andrzej Dawidowski   Sekcja Katowice-Śródmieście 

Wiceprezes: Danuta Sobczyk  Sekcja Michałkowice 

Stanisław Waluś  Sekcja Gliwice 

Sekretarz: Robert Prorok   Sekcja Zabrze 

Skarbnik: Małgorzata Piechoczek Sekcja Katowice-Śródmieście 

Członkowie Zarządu: 

Andrzej Lesiewicz  Sekcja Katowice-Śródmieście 

Rajmund Rał   Sekcja Katowice-Śródmieście 

Wojciech Sala   Sekcja Katowice-Śródmieście 

Antoni Winiarski  Sekcja Katowice-Janów 

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący Karol Trzoński Sekcja Katowice-Śródmieście 

Wiceprzewodniczący Stefan Kalisz  Sekcja Łaziska Górne 

Członek  Wojciech Pillich Sekcja Zabrze  

 

Asystentem Kościelnym Klubu jest ks. dr hab. Józef Kozyra. 

Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Maciej Sablik. 

Księgowość KIK prowadzi społecznie Helena Piechoczek. 

 

W strukturze KIK w Katowicach działają następujące Sekcje Problemowe 

1. Bytom Przewodnicząca Maria Strzelczyk (zmarła 24 października 2019), 

vacat.  

2. Gliwice Przewodniczący Bolesław Mokrski, kapelan ks. dr Sebastian Marec-

ki.  

3. Katowice-Janów Przewodnicząca Anna Wowra, kapelan ks. Jacek Staniec. Do lipca 

2020 ks. Zygmunt Klim. IX-X 2020 ks. Wojciech Solik. 

4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodniczący Andrzej Perkosz, ks. Artur Grabiec.  

5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodnicząca Krystyna Wełniak. 

6. Katowice-Śródmieście Przewodniczący Rajmund Rał, kapelan ks. dr Andrzej Suchoń.  

7. Łaziska Górne Przewodniczący Stefan Kalisz, kapelan ks. dr Grzegorz Śmieciński.  

8. Siemianowice Śląskie Przewodnicząca Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas.  

9. Zabrze Przewodnicząca Krystyna Partuś, kapelan ks. prał. Grzegorz Skop.  

 

oraz dwie Sekcje Tematyczne:  

Sekcja Nauka-Wiara  Przewodnicząca prof. dr hab. Grażyna Chełkowska  

Sekcja Wiedzy Religijnej Przewodniczący ks. dr hab. Józef Kozyra    
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Cele działania (ze Statutu KIK) Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze 

swoim światopoglądem w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, mają na celu: 

ność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych 

obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych, 

2. działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą, ze 

szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury 

regionalnej Śląska,  

3. podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,  

4. wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, 

kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 

 

Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym zakresie wg 

PKD 2007 

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 pra-

cowników  

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 niesklasyfi-

kowana  

H. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana  

I. 94.91.Z Działalność organizacji religijnych      

J. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasy-

fikowana 

K. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych      

L. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna    

M. 91.01.A Działalność bibliotek         

 

 

 

2. Członkowie Klubu 
 

Stan członków na 30 kwietnia 2021 roku 

Sekcja problemowa w Bytomiu      7 (6) osób 

Sekcja problemowa w Gliwicach      38 (13) osób 

Sekcja problemowa w Katowicach-Janowie     19 (3) osób 

Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Dolnym  23 (3) osoby 

Sekcja problemowa w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia Górnym  10 (5) osób 

Sekcja problemowa w Katowicach-Śródmieściu             109 (30) osób 

Sekcja problemowa w Łaziskach Górnych     15 (2) osób 

Sekcja problemowa w Michałkowicach       8 (2) osób 

Sekcja problemowa w Zabrzu       54 (13) osób 

 

 Razem          283 osób 

       w tym 77 osób które ukończyły 80 rok życia 

 

W roku 2020 przyjęto 4 nowych członków. 

W grudniu 2020 roku zmarł ks. prał. Józef Kusche. 

Zmarły panie Teresa Trzeciak i Anna Liskowacka z Sekcji Katowice-Śródmieście 
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W marcu 2021 roku zmarł ppłk WP Ludwik Wardzichowski z Sekcji KIK Bytom. Zmarły przeżył  

104 lata. 

 

Klub do tej pory przyznał godność członka honorowego 42 osobom. 25 członków honorowych 

zmarło.  

 

 

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

14.03.2020 W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia 13.03.2020 r. stanu zagrożenia epi-

demicznego na terenie całej Polski, stosując się do zaleceń Metropolity Katowickiego abp. Wiktora 

Skworca, Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i Konferencji Episkopatu Polski, zawiesiliśmy wszyst-

kie spotkania i wyjazdy planowane w sekcjach i siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w 

Katowicach oraz piątkowe dyżury w siedzibie katowickiego KIK.  

Spotkania Zarządu Klubu odbywały się w sposób zdalny, wykorzystując platformę Skype. 
 

- Działalność Sekcji Problemowych i Tematycznych 

 

Sekcja Nauka-Wiara 

Spotkania prowadziła prof. dr hab. Grażyna Chełkowska. Spotkania odbywały się w trzecią środę 

miesiąca. Wykłady głoszone są przez wybitnych specjalistów w zakresie nauk przyrodniczych, ści-

słych, filologii, teologii i filozofii. Mają na celu przybliżać piękno stworzenia i rozumienie zjawisk 

natury w szerokim ujęciu. W 2020 roku odbyły się tylko 2 spotkania, na których wygłoszono nastę-

pujące wykłady: 

Styczeń Mizerna cicha stajenka licha. Teofila Lenartowicza rozważania o tekście i melodii - 

słowo: prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz 

Luty O. dr Todor Jochem, OMI: "JAKIEJ POLSKI PRAGNĄŁ PRYMAS 

TYSIĄCLECIA KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI". 

 

Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny. 

Spotkania prowadził kapelan Klubu ks. dr hab. Józef Kozyra. Odbywały się w drugą środę miesią-

ca. W części pierwszej spotkania ks. prof. Józef Kozyra odpowiadał na pytania dotyczące wiary i 

nauki Kościoła, a w części drugiej omawiane były fragmenty Pisma Świętego. 

W roku 2020 odbyło się tylko jedno spotkanie sekcji – w lutym. 

 

Poniżej przedstawiono omówienie otrzymanych sprawozdań pozostałych sekcji problemo-

wych. 

 

Sekcja KIK w Zabrzu.  

W naszych działaniach pomagają nam kontakty z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu z Filiami 

nr 14 i nr 16 oraz z Czytelnią Główną. Korzystanie z gościnności na otwarte spotkania literackie 

poszerzają nasze kontakty z mieszkańcami, co bardzo sobie cenimy. Współpraca z Wszechnicą Za-

brzańską, a dzięki temu także z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i podejmowanie działań eduka-

cyjno-wychowawczych np. z dziećmi romskimi też pomaga w poszerzaniu kontaktów i docieraniu 

w nowe obszary działań. 

Tematyka kresowa łączy nas z Lwowiakami i Wilnianami, stąd już regularne spotkania z Towarzy-

stwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i Stowarzyszeniem Rodzina Ponar-

ska z siedzibą w Wilnie. 

Luty to miesiąc, w którym konkretyzują się tematy i terminy spotkań często bardzo ciekawych. Cie-

szy nas także aktywne czytelnictwo "Dlatego" i osobiste reakcje na artykuły i propozycje, a także 

osobiste angażowanie się i włączanie się w propozycje autorów i twórców apeli i oświadczeń AKO 
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w sprawie ks. abp. prof. dr. hab. Marka Jędraszewskiego, w obronie prof. Ewy Budzyńskiej i in-

nych pracowników naukowych, którzy nie poddali się presji.  

Na spotkaniach dyskutujemy m.in. na tematy poruszane w „Dlatego”.  

Dwa i pół miesiąca, do 14 marca 2020 roku aktywność Sekcji chyba nie tylko naszej, była duża. 

Oddychaliśmy tematami przygotowywanymi do spotkań, ale stało się! Z racji wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemiologicznego podporządkowaliśmy się bezwzględnie wszystkim zaleceniom De-

kretu Ks. dr. biskupa Jana Kopca. Choroba unieruchomiła także zdrowych. 

Strach o najbliższych paraliżował podwójnie, bo i lęki, ale także unieruchomienie przez kwarantan-

nę. 

Redaktorzy gazet katolickich nas ratowali: druk kazań pasyjnych, rozważania stacji Drogi Krzyżo-

wej pięknie przygotowywane drukowaliśmy i jak najprędzej przekazywaliśmy – by pomagały, pod-

trzymywały na duchu, uzupełniały głód regularnych spotkań. 

Brawo dla redakcji „Dlatego”, bo pracowała chyba za nas – za przygotowane teksty. Dziękujemy 

wszystkim, którzy dawali nam do rąk wartościowe materiały. Mam wrażenie, że dzięki temu dobrze 

wykorzystaliśmy czas w domach na pogłębianiu religijnej refleksji i wiedzy. 

Ponadto uruchomiliśmy spontanicznie internetowe, telefoniczne kontakty, nawet ponad miarę, ale 

przydatne wszystkim. Ciekawe, jakbyśmy policzyli ile kontaktów nowych, ile zerwanych z powro-

tem ożyło? Ile podnoszonych na duchu informacji przekazaliśmy sobie? To trudno wymierzyć, ale i 

zależy od środowisk, w jakich działamy. Myślę, że psycholodzy środowiska dobrze obserwujący 

świat mogą wiele ciekawych prac napisać o społecznych skutkach pandemii. 

Spotkania naszej Sekcji mają także charakter zewnętrzny. Uczestniczymy w uroczystościach o cha-

rakterze patriotycznym, bo miejskie uroczystości kończą się składaniem wiązanek kwiatów przez 

delegacje pod Krzyżem pamięci przed Kościołem św. Anny, a potem jest czas na rozmowy z wła-

dzami miasta i członkami organizacji. Wszystko też w systemie ostrego rygoru, ale zalecenia jak się 

staramy, można zachować, równocześnie akcentując pamięć o ludziach i wydarzeniach. pamięć 

zaakcentować To Święto 3 Maja, 11 listopada. 13 grudnia w takiej samej formie spotykamy się na 

Zaborzu podczas Mszy świętej i składaniu kwiatów przy Kościele św. Jadwigi w pobliżu pamiętne-

go, dużego ośrodka internowania. 

Październik 2020 r. Jesień – po wakacyjnej przerwie 7 października, ks. Proboszcz Grzegorz Skop 

– opiekun naszej Sekcji KIK-u rozpoczyna po Mszy św. wykładem nowy rok działalności. Temat 

przyciąga prócz członków dużą grupę sympatyków Sekcji zainteresowanych tematem. Pierwszy 

odbył się wiosną i połączony był z projekcją filmu Dagmary Drzazgi o przyszłym błogosławionym. 

Plakat w załączeniu. 

21 listopada 2020 r. Ograniczenia udziału KIK-owców w Mszy, do której przyzwyczailiśmy się w 

Częstochowie w czasie pielgrzymek omijamy dzięki materiałom z wirtualnej pielgrzymki. Pliki są 

publicznie dostępne na str. Jasnej Góry, można je ściągnąć. Są bardzo dobrej jakości. To wiado-

mość, która cieszy! Dziękujemy Staszkowi Walusiowi. 

 

Sprawozdanie ze „Zbiórki na Fundusz stypendialny dla młodzieży w ramach Dzieła Nowego 

Tysiąclecia” w 2020 roku. 

Sprawozdanie ze Zbiórki na rzecz "Dzieła Nowego Tysiąclecia” przeprowadzonej w październiku 

2020 roku przez Sztab nr 40 "Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który od lat mieści się w Za-

brzu, przy parafii św. Anny, gdzie odbywają się spotkania Zabrzańskiej Sekcji Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach. 

W tym roku ze względów epidemiologicznych zbiórka miała ograniczony charakter, bez licznych 

jak dawniej programów artystycznych, spotkań tematycznych, odwiedzin w Domach Pomocy Spo-

łecznej, czy szkołach. Spowodowało to mniejsze wpływy do puszek, z zapowiedziami, czy nawet 

przyrzeczeniami, że w możliwym okresie powrócą do formy urozmaiconej zbiórki. 

W akcji wzięło udział 28 osób, deklarowało 30, dwie zachorowały. Zebrano ogółem 5.976,00 zł, co 

wynosi ponad 213 złotych na puszkę. Organizatorem Zbiórki i form spotkań jest Krystyna Partuś, 

za sprawy finansowe odpowiada tak samo od kilkunastu lat Kazimierz Krzyżanowski. Zbiórka od-

bywała się w październiku, Sztab „Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia” otrzymał nr 40. 
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Sekcja KIK w Gliwicach 

W styczniu tradycyjny opłatek w Reptach i spotkanie z O. Włodzimierzem Zatorskim (było to 

ostatnie spotkanie). Spotkania środowe zostały zawieszone w marcu. 

W siódmą rocznicę śmierci księdza Herberta Hlubka, 20 grudnia, spotkaliśmy się na Mszy św. w 

kościele Wszystkich Świętych. Rozprowadzony został film o ks. Herbercie Hlubku. 

28 grudnia zmarł ojciec Włodzimierz Zatorski, benedyktyn silnie wiązany z naszym środowiskiem. 

Niektórzy z nas uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych 2 stycznia 2021. 

 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.  

Nie wszyscy członkowie biorą jednak czynny udział w pracach sekcji. Systematycznie działa jedy-

nie połowa członków. Na spotkania przychodzi jednak wielu sympatyków KIKu. Podobnie ma się 

rzecz z pielgrzymkami. 

Przewodniczący sekcji pełni cotygodniowe dyżury w parafii w każdy wtorek między 17-18, gdzie 

przyjmowane są zapisy na pielgrzymki i poruszane różne tematy związane z pracą naszej grupy i 

ogólne sprawy KIKu. Udostępniane są zainteresowanym wersje papierowe biuletynów KIK – „Dla-

tego” i inne materiały, którymi dysponuje sekcja KIK. 

W pracy sekcji przy naszej Parafii można wyodrębnić tematy: 

1. Spotkania Kręgu Biblijnego. 

2. Ruch pielgrzymkowy. 

3. Filmy. 

4. Praca na rzecz innych grup i diakonii parafialnych.  

 

Ad 1 ) Spotkania Kręgu Biblijnego w roku sprawozdawczym miały odbywać się jeden raz w mie-

siącu – w pierwszym półroczu w trzecią środę miesiąca, a w drugim półroczu – w czwarty 

czwartek miesiąca. Spotkania Kręgu Biblijnego prowadzi ksiądz Opiekun. 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, z zaplanowanych w 

ciągu roku 10 spotkań grupy KIK odbyły się jedynie trzy spotkania.  

Wszystkie spotkania są wyprzedzająco anonsowane, a zaproszenia kierowane są do wszyst-

kich Parafian. Ciekawe tematy gromadzą często większą liczbę słuchaczy. Każda prelekcja 

prowadzi do ożywionej dyskusji. 

Tematy i terminy spotkań: 

29 stycznia 2020 (środa) po wieczornej Mszy św. spotkanie kolędowe członków, sympaty-

ków KIK i Kręgu Biblijnego w salce nr 2 

19 lutego 2020 (środa) – Konsekwencje schizmy Marcina Lutra (kontynuacja tematu gru-

dniowego). 

17 czerwca 2020 (środa) – planowany temat „Księga Estery” – symbolika i znaczenie – Księ-

ga ST zmienione później na temat Refleksje i komentarz do Encykliki JPII – „Ecclesia 

de Eucharistia”  

Ad 2) Ruch pielgrzymkowy w Sekcji z uwagi na pandemię był ograniczony.  

Ad 3) Sekcja raz w miesiącu w poprzednich latach wyświetlała filmy o tematyce religijnej. Seans 

filmowy odbywał się w każdą czwartą środę miesiąca po wieczornej Mszy świętej o godz. 

18:45. W roku 2020 z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa se-

anse filmowe anulowano. Planowano wyświetlenie 7 filmów – Mojżesz-Prawodawca cz. I i 

II, Faustyna – w blasku Miłosierdzia, Bernadetta – cud w Lourdes, Tajemnice Bożego Ciała, 

Apokalipsa św. Jana, Królowa Estera, Luter. 

Ad 4) Raz w roku Sekcja KIK przygotowuje obsługę liturgii do Mszy świętej. Obsługa taka odbyła 

się na Mszy św. diakonii i grup parafialnych w dniu 14 grudnia 2020 (czytania, modlitwa 

wiernych, przekazanie darów). Sekcja bierze udział w publikowaniu informacji do gazetki pa-

rafialnej. Członkowie Grupy włączają się czynnie w życie parafii biorąc udział w różnych 

grupach parafialnych i ich programach ewangelizacyjnych.  

Członkowie Sekcji KIK, biorą czynny udział w życiu Parafii. 

 



 6 

Sekcja KIK w Łaziskach Górnych. 

Kapelan – Ks. dr Grzegorz Śmieciński.  

Spotkania odbywały się raz w miesiącu (w miarę możliwości z powodu pandemii) w domu kateche-

tycznym przy kościele MB Królowej Różańca Świętego. Spotkania mają charakter tematyczno-

dyskusyjny, w których uczestniczy zawsze ksiądz proboszcz.  

Tradycyjnie spotykamy się na opłatku, uczestniczymy czynnie w drodze krzyżowej ulicami miasta 

oraz modlitwie różańcowej. Członkowie należą również do innych grup działających w parafii. 

 

Sekcja KIK w Janowie 

Spotkania członków Sekcji KIK Janów odbywały się sporadycznie w ramach możliwości ograni-

czonych przez koronawirusa. 

W roku 2020 odbyło się 5 spotkań. Ograniczona ilość spotkań wiązała się z obostrzeniami spowo-

dowanymi pandemią koronawirusa. 

Niektórzy członkowie Sekcji brali udział w rekolekcjach w Kokoszycach w dniach 18-20.09. 2020 

r. które prowadził ks. Janusz Wilk. Temat „Eucharystia daje życie” 

Członkowie włączyli się w zbiórkę na rzecz Funduszu Stypendialnego dla młodzieży . 

Ponadto członkowie Sekcji uczestniczyli w adoracji przed Najświętszym Sakramentem prowadzo-

nym przez grupy parafialne oraz w nauce przeznaczonej dla dorosłych grup parafialnych. 

Tematyka spotkań kształtowała się następująco: 

5.01.2020 Msza św. w intencji wszystkich grup parafialnych, po mszy św. adoracja przy żłóbku i 

spotkanie opłatkowe. 

29.01.2020 Wysłuchanie wykładu Abp Gądeckiego wygłoszonego na XXXIX Pielgrzymce KIK-

ów 16 listopada 2019 r. na Jasnej Górze. 

19.02.2020 „Majorka” spotkanie prowadzone przez Antoniego Winiarskiego 

24.06.2020 Msza św. na zakończenie roku formacyjnego. Po mszy spotkanie pt. „Śląskie drogi 

Prymasa Wyszyńskiego” na podstawie opracowania Adama Dziuroka IPN” 

30.09.2020 Msza św na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego. Po mszy św. spotkanie poświęco-

ne „Drodze do świętości ks. Jana Machy” na podstawie wywiadu z postulatorem procesu 

beatyfikacyjnego ks. Bednarskim. 

 Zmiana proboszcza w parafii spowodowała niepewność co do możliwości działania Sekcji. 

 

 

- Wydawanie biuletynu    

Biuletyn Klubowy „Dlatego” redagowany jest przez Stanisława Walusia (redaktor prowadzący), 

Barbarę Kwaśnik oraz Jana Świtkowskiego. Korekta Antoni Winiarski. Biuletyn wychodził w 2020 

roku jako miesięcznik, ukazało się 12 numerów biuletynu. Biuletyn posiada numer ISSN 2081-

6367 i jest dostępny na stronie internetowej Klubu.  

Klub posiada własną stronę internetową, którą redaguje Antoni Winiarski:  

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ 

 

 

- Działalność organizatorów turystyki – 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.  

Pielgrzymki KIK w 2020 roku organizowane przez Andrzeja Perkosza (Sekcja KIK Tysiąclecie 

Dolne) – w 2020 roku odbyła się jedna pielgrzymka. 

03.10. – odbyła się coroczna pielgrzymka członków i sympatyków grupy KIK do Krakowa-

Łagiewnik, przeniesiona z Niedzieli Miłosierdzia z kwietnia br. 

  

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/
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Uczestniczyliśmy w pielgrzymce: Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich (zdalnie poprzez 

transmisje telewizyjną) w ostatnią niedzielę maja.  

 

 

- Pozostała działalność. 

Członkowie Klubu spotykali się w miesiącach styczeń – marzec na pierwszopiątkowej Mszy św. w 

Kościele Akademickim w Katowicach (krypta katedry Chrystusa Króla). W pozostałych miesiącach 

ze względu na obostrzenia sanitarne zrezygnowano ze spotkań na mszach pierwszopiątkowych. 

 

3.01.2020. SPOTKANIE OPŁATKOWE Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem 

Biskupem Grzegorzem Olszowskim. 

7.05.2020 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. 

Z powodu epidemii koronawirusa nie było możliwe przejście od siedziby Klubu Inte-

ligencji Katolickiej w Katowicach do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. 

O godz. 17.00 została tylko odprawiona msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat 

św. Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin oraz w intencji Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Katowicach. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz 

Krzysztof Sitek. Ze względu na ograniczenia liczby wiernych uczestniczących we 

mszy św., obecni byli przedstawiciele katowickiego KIK. 

27.06.2020 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjęło 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2019 i sprawozdanie fi-

nansowe za rok obrotowy 2019. Zebranie odbyło się w sali Jana Pawła II w Nowym 

Domu Katechetycznym parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. 

27.07.2020 Zmarł dr hab. płk. st. spocz. Jerzy Konieczny (13.08.1950 - 27.07.2020) jeden z założy-

cieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, członek Zarządu (1980-1981) i 

sekretarz Klubu (1981-1984). 

29.08.2020 Msza św. w intencji śp. Andrzeja Szyji (18 XI 1951 - 29 VIII 1983) w kościele Naro-

dzenia św. Jana Chrzciciela w Orzeszu-Jaśkowcach. Po mszy św. modlitwa przy 

pomniku w miejscu Jego tragicznej śmierci. 

17.09.2020 Udział w spotkaniu modlitewno-refleksyjnym przy Golgocie Ojczyzny (Parafia Niepo-

kalanego Poczęcia NMP w Katowicach) katowickich lwowian i kresowian. Celem 

spotkania było uczczenie ofiar agresji sowieckiej na polskie Kresy Wschodnie, roz-

poczętej w dniu 17 września 1939 roku, a także tych wszystkich mieszkańców Kre-

sów, którzy w jej następstwie padli ofiarą zbrodniczych reżimów komunistycznego i 

nazistowskiego oraz ukraińskich nacjonalistów. 

18-20.09.2020 Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Temat rekolekcji: "Eucha-

rystia daje życie". Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk. Kokoszyce, Dom Reko-

lekcyjny Archidiecezji Katowickiej.  

21.11.2020 Msza św. w intencji Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce w Kaplicy Matki Bożej 

na Jasnej Górze. W tym dniu miała być XL Pielgrzymka Klubów Inteligencji Kato-

lickiej na Jasną Górę. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawiru-

sa, odprawiona została tylko Msza św., w której uczestniczył przewodniczący Poro-

zumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce Antoni Winiarski wraz z żoną 

oraz prezes i członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie. Mszy św. 

przewodniczył ks. kan. Mariusz Frukacz, kapelan częstochowskiego KIK. 

7.12.2020 Zmarł ks. prał. Józef Kusche (23.08.1941 Cisek - 7.12.2020 Zabrze), kapelan sekcji ka-

towickiego KIK w Zabrzu. 

21.12.2020 Życzenia ks. prof. Józefa Kozyry z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Antoni Winiarski brał czynny udział jako przewodniczący w spotkaniach Porozumienia 

Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce oraz jako przedstawiciel naszego Klubu w spotkaniach 
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prezesów Klubów. Brał również udział w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w 

Warszawie. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest członkiem Rady Ruchów i Stowarzyszeń 

Katolickich w Archidiecezji Katowickiej. Klub w Radzie reprezentują: Andrzej Dawidowski, Anto-

ni Winiarski i ks. dr hab. Józef Kozyra.  

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest członkiem Rady Ruchów i Stowarzyszeń 

Katolickich Diecezji Gliwickiej. Klub w Radzie reprezentuje dr inż. Wojciech Pillich. 

Klub współpracuje z Bractwem Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego i Stowarzyszeniem 

Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Wspieramy inicjatywy i działalność tych i innych 

organizacji regionalnych, jak również innych Klubów Inteligencji Katolickiej. 

 

Klub wspólnie z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz parafią kate-

dralną w Katowicach, przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice, organizuje od 1996 roku koncerty 

organowe w katowickiej archikatedrze. Kierownictwo artystyczne Festiwalu sprawuje prof. zw. dr 

hab. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  

Celem Festiwalu jest zaproponowanie szerokiemu gronu odbiorców muzyki organowej podczas 

siedmiu koncertów w miesiącach maj – listopad. Wykonawcami byli czołowi organiści zarówno  

z kraju jak i z zagranicy. Koncerty organowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym po-

wodzeniem.  

W roku 2020, z powodu pandemii spowodowanej koronawirusem odbyły się tylko 3 koncerty we 

wstępnie uzgodnionych z proboszczem archikatedry pw. Chrystusa Króla, terminach: 6 wrzesień, 

25 październik i 8 listopad. W koncertach wzięło udział, przy pełnym zachowaniu obostrzeń sani-

tarnych wzięło udział ok. 150 uczestników. 

6 września zagrał prof. Julian Gembalski 

Program koncertu: 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantazja chorałowa „Komm Heiliger Geist, Herre Gott”,  

BWV 651 

     Preludium chorałowe „Schmücke dich.o liebe Seele”, BWV 654 

Girolamo Cavazzoni   Hymn „Pange lingua gloriosi” 

Hymn „Jesu Redemptor omnium” 

Julian Gembalski (1950)  Trzy preludia chorałowe w danym stylu: 

Pobłogosław Jezu Drogi 

O niewysłowione szczęście zajaśniało 

O Boże dzięki Ci 

John Stanley (1713-1786)  Voluntary VIII (Andante staccato – Allegro – Adagio – Fuga) 

Julian Gembalski   Fantazja gregoriańska (improwizacja) 

 

25 października zagrał Michał Duźniak 

Program koncertu: 

Max Reger (1873-1916)    Preludium i fuga C-dur op. 7 nr 2 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Variations sérieuses op. 54 (oprac. na organy:  

Martin Schmeding) 

Henryk Klaja (1930-1998)    Chorał (1969) 

Julian Gembalski (1950)   II Suita Kandycka (I. Veni Creator II. Ave Regina  

Coelorum III.  

                                                                       Regina Coeli) 

Camille Saint-Saëns (1835-1921)  Preludium i fuga Es-dur op. 99 nr 3 

 

8 listopada zagrał Jakub Plewa 

Program Koncertu: 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)   Passacaglia c-moll BWV 582 

Preludium chorałowe Allein Gott in der Höh sei Ehr,  

BWV 662 
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Francois Couperin (1669-1733)  Offertoire sur les Grands Jeux (z Messe des Paroisses) 

Georg Böhm (1661-1733)   Preludium chorałowe Vater unser im Himmelreich 

Louis Vierne (1870-1937)   Cortège i Berceuse ze zbioru Pièces en style libre op. 31 

Flor Peeters (1903-1986)   Concert Piece Op. 52a 

 

W roku 2020 nie odbyły się spotkanie dzieci pod hasłem „I przez nas ma świat lepszym być” oraz Dni 

Kultury Chrześcijańskiej 

 

Organizatorem ze strony Klubu koncertów organowych był Andrzej Dawidowski. 

 

 

Biblioteka klubowa.  

Biblioteka Klubowa znajduje się w siedzibie Klubu (Nowy Dom Katechetyczny parafii mariackiej 

w Katowicach, Katowice plac ks. Emila Szramka 2), liczy ponad 2.000 tomów i czynna jest  

w godzinach dyżurów.  

 

 

 

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

 

 

 

5. Najważniejsze uchwały i apele 

 
5.02.2020 - Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w obronie wolności aka-

demickiej z dnia 5 lutego 2020 roku  

 

7.05.2020 - Wybory prezydenckie 2020. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach 

 

28.10.2020 - Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dotyczące wyroku Try-

bunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku 

 

28.10.2020 - Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dotyczące Deklaracji 

ws. Konsensusu Genewskiego w sprawie promowania zdrowia kobiet i wzmacniania rodziny 

Katowice 

 

Stanowiska stanowią załączniki do sprawozdania 

 

 

 

Katowice, 2 czerwca 2021 r. 

 


