
 1 

Sprawozdanie 

Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

za okres 21.III.2015 – 8.III.2018  

przyjęte uchwałą Zarządu Klubu z dnia 8 marca 2018 r. 
 

 

Klub jest Organizacją Pożytku Publicznego. Status OPP Klub uzyskał Postanowieniem Sądowym  

z dnia 29.11.2006 r. 

Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku 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 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 niesklasy-

fikowana  

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         

W ramach działalności Organizacji Pożytku Publicznego prowadziliśmy akcje aktywnego pozyski-

wania 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 mi-

nionej kadencji nie zwoływano zebrań w trybie nadzwyczajnym. 

 

W celu wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach w sekcjach proble-

mowych odbyły się zebrania wyborcze. Zebrania odbywały się od połowy stycznia do końca lutego 

2018 roku – był to termin wyznaczony przez Zarząd Klubu. Wybrano łącznie 36 delegatów.  

O Walnym Zebraniu Delegatów delegaci zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami Statutu, 

w sposób listowny. Nikt z wybranych delegatów nie zgłosił zastrzeżeń, co do terminu i sposobu 

zawiadomienia. 

 

 

1. Władze Klubu. 

 

Klub liczy 290 członków zwyczajnych. W minionej kadencji przyjęto 8 nowych członkach. God-

ność członka honorowego nadano dotychczas 35 osobom, w tym w mijającej kadencji prof. An-

drzejowi Ślebarskiemu i panu Czesławowi Ryszce. Z 35 członków honorowych 20 już nie żyje. 

W marcu 2015 r. Walne Zebranie Delegatów wybrało władze Prezesa Klubu oraz Zarząd, który 

ukonstytuował się następująco: 

Prezes:  Andrzej Dawidowski  

Wiceprezes: Danuta Sobczyk   



 2 

Stanisław Waluś   

Sekretarz: Robert Prorok    

Skarbnik: Małgorzata Piechoczek  

Członkowie Zarządu: 

Rajmund Rał    

Wojciech Sala    

Antoni Winiarski   

Lesław Zakrzewski   

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący Wojciech Pillich  

Wiceprzewodniczący Stefan Kalisz   

Członek  Rena Ustrzycka  
  

Księgowość prowadzona jest społecznie 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 pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,  

ul. Pułaskiego 9 w każdy 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 każdą 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 kateche-

tycznym przy kościele pw. św. Anny, pl. Wyzwolenia.  

4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodn. Anna Śliwa i Jan Mikos, kapelan ks. Ma-

rek Noras i ks. Joachim Konkol. Spotkania 2 razy w miesiącu w środy 

o godz. 18.45 w sali przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i 

Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.  

5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodn. Krystyna Wełniak, kapelan ks. Stanisław 

Noga i ks. Józef Więcek. Spotkania raz w miesiącu oraz krąg biblijny 

w drugą środę miesiąca o godz. 19.30 (prowadzi ks. dr Artur Malina) 

w sali przy kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej.  

6. Katowice – Śródmieście Przewodn. Piotr Urbanowicz i Rajmund Rał, kapelan ks. dr 

Andrzej Suchoń. Spotkania w Nowym Domu Katechetycznym parafii 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pl. Ks. Emi-

la 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 pw. Matki Bożej Różańcowej.  

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

http://www.jezuici.pl/bytom/kik.html
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Spotkania w domu parafialnym przy kościele pw. św. Michała Ar-

chanioła w Michałkowicach, ul. Kościelna 1.  

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

Spotkania w pierwszą i trzecią środę o godz. 18.45 w domu parafial-

nym przy kościele pw. św. Anny, ul. ks. F. Pieruszki 1. 

Po śmierci Przewodniczącego pana Jerzego Smołki Sekcja Tychy została rozwiązana, a członkom 

zaproponowano uczestnictwo w pracach KIK w Sekcji Katowice Śródmieście    

  

Ponadto w strukturze Klubu działają sekcje tematyczne: 

- Sekcja Nauka - Wiara - przewodnicząca prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, 

- Sekcja Wiedzy Religijnej (Krąg Biblijny) - prowadzi ks. prof. dr hab. Józef Kozyra.  

Kręgi biblijne działają także w kilku sekcjach terenowych. 

 

Radzie Programowej przewodniczy prof. dr hab. Maciej Sablik.  

 

 

 

3. Działalność merytoryczna. 

 

3a. Działalność ogólnoklubowa. 

 

Rekolekcje:  

Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.  

Rekolekcje przez kolejne 3 lata prowadził ks. dr Stanisław Puchała 

 

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 biskupi katowiccy oraz władze Katowic. 

 

Droga Krzyżowa ulicami Katowic – każdego roku prowadziliśmy rozważania przy XIV stacji Drogi 

Krzyżowej, która w piątek przed Niedzielą Palmową rusza spod Krzyża przy kop. Wujek, a kończła 

się w katowickiej archikatedrze lub przy pomniku żołnierza polskiego. 

  

Dni Kultury Chrześcijańskiej 

Na przełomie października i listopada organizujemy we współpracy z parafią mariacką oraz Pań-

stwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza oraz Bractwem Myśli Bratniej 

Związku Górnośląskiego Dni Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach. 

 

Koncerty organowe w katedrze współorganizowane z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskie-

go w Katowicach oraz parafią katedralną w Katowicach przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice. 

Zorganizowano w czasie kadencji 21 koncertów (7 koncertów rocznie). Kierownictwo artystyczne 

Festiwalu sprawuje prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w 

Katowicach. Celem Festiwalu jest zaproponowanie szerokiemu gronu odbiorców koncertów muzy-

ki organowej w wykonaniu czołowych organistów zarówno z kraju jak i z zagranicy. Koncerty or-

ganowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Każdego roku w koncertach 

bierze udział ponad półtora tysiąca słuchaczy. 

 

Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Archidiecezjalnej w okolicach 1 czerwca. Każdego roku w spo-

tkaniach bierze udział od 500 do 1000 dzieci. Współorganizatorami spotkań są Bractwo Myśli 

Bratniej Związku Górnośląskiego, CARITAS Archidiecezji Katowickiej a w ostatnim roku TVS. 

Patronat medialny sprawuje Radio eM 107,6 FM oraz „Gość Niedzielny”. Dzieci bawią się w 
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Ogrodach w godzinach popołudniowych. Dzieci w czasie ich zabawy zawsze odwiedzali biskupi 

katowiccy oraz Prezydent Katowic.  

  

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 Archi-

diecezji Katowickiej oraz Krainy Katowickiej Związku Górnośląskiego do Matki Bożej Boguckiej. 

Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śl. w ostatnią niedzielę 

maja oraz Kobiet w niedzielę po święcie Zaśnięcia Matki Bożej.  

  

Biblioteka Klubowa czynna jest w godzinach dyżurów. Czytelnicy korzystają z niej sporadycznie.  

 

 

Biuletyn Klubowy „Dlatego”, redagowany jest przez Stanisława Walusia, Barbarę Kwaśnik i Lidię 

Kanię. Biuletyn wychodzi jako miesięcznik. Biuletyn posiada numer ISSN 2081-6367, jest dostęp-

ny na stronie internetowej Klubu.  

  

Program miesięczny działalności Klubu jest wywieszany w gablotkach wielu parafii. 

Członkowie Klubu biorą czynny udział w Sympozjum Piekarskim poprzedzającym coroczną Piel-

grzymkę Mężczyzn 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 życiu swoich parafii szczególnie tam, gdzie działają 

sekcje terenowe, inicjując i realizując różne formy działalności, takie jak: Msze św. za Ojczyznę, 

różaniec fatimski, nabożeństwa z okazji świąt 3 maja i 11 listopada, adoracje Najświętszego Sa-

kramentu, Droga Krzyżowa ulicami miasta, uczestnictwo w liturgii Mszy św., kiermasz książek  

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 Ko-

ścioła, a w części drugiej omawiane są wybrane fragmenty Pisma Św. 
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Sekcja KIK w Bytomiu.  

Odwiedzanie grobów zmarłych członków KIK, prowadzenie biblioteki (ponad 120 skatalogowa-

nych woluminów), aktywny udział w życiu parafii. 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. 

 

Sekcja KIK w Katowicach-Janowie współorganizuje wigilię i święcone dla osób samotnych i będą-

cych 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.  

Wykaz spotkań znajduje się w sprawozdaniach rocznych. 

 

Sekcja KIK w Zabrzu.  

Sekcja ma charakter otwarty, utrzymujemy kontakt z różnymi środowiskami: z Prawem i Sprawie-

dliwością - Oddział w Zabrzu, z Muzeum Górnictwa Węglowego, Miejską Biblioteką Publiczną, 

Domami Pomocy Społecznej, Uniwersytetem III Wieku, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kre-

sów Południowo-Wschodnich, Związkiem Górnośląskim, Stowarzyszeniem "Rodzina Ponarska", 

Stowarzyszeniem "Szansa" przy Szkole Podstawowej nr 42, Templariuszami. Często jesteśmy go-

śćmi lub współorganizatorami spotkań.  

Członkowie nasi opiekują się ludźmi starszymi, potrzebującymi pomocy, a są to nie tylko sponta-

niczne akcje. Współdziałają także z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (szczególnie zimą).  

Regularne spotkania odbywają się w 1 i 3 środę miesiąca w Domu Parafialnym po Mszy wieczornej 

w Kościele o godz. 18.00. w 3 środę miesiąca Msza Św. jest wspólna z Templariuszami za wsta-

wiennictwem św. Maksymiliana Kolbe o nawrócenie wrogów Kościoła. Modlimy się też za nasze 

Wspólnoty, które włączają się w działania pomagając ludziom, by lepsze rozeznanie środowiska 

pozwoliło objąć różne dziedziny potrzeb duchowych i materialnych. Po Mszy jest możliwość 

uczczenia relikwii Świętego. 

Szeroko zakrojona współpraca między naszą Sekcją a Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

datuje się od czasu pożaru tej placówki, kiedy ofiarowaliśmy spontaniczną pomoc. 

Działania Sztabu nr 7, którego pełnomocnikiem był jak co roku, p. Kazimierz Krzyżanowski - to ci, 

którzy włączyli się w Dzieło Nowego Tysiąclecia, przygotowanie spotkań, zbiórkę na Fundusz Sty-

pendialny -  praca trzydziestki naszych ludzi organizujących Zbiórkę Publiczną do puszek kwestar-

skich. 

 

Sekcja KIK w Gliwicach.  

Spotkania: 

kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.  

Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja. 

Spotkania odbywają się 3 razy w miesiącu zawsze w środę. 

Tematyka spotkań wymieniona została w sprawozdaniach rocznych. 

Członkowie 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 żoną oraz gronem zaprzyjaźnionych osób organizuje dla 

absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego spotkania rekolekcyjne (na wyjazdowych spotka-

niach bywa 50-70 osób, Brenna, Kokoszyce, Korbielów, Tanowskie Góry, Rudy Raciborskie),  na 

których jest możliwość przyjazdu całymi rodzinami, naładowania „akumulatorów” i wymiany do-

świadczeń.  

 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.  
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Przewodniczenie Sekcji po pani Annie Śliwie przejął pan Jan Mikos. W pracy sekcji przy naszej 

Parafii można 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 a następ-

nie przez ks. Joachima Konkola. Spotkania te odbywają się regularnie raz w miesiącu i pozwalają 

uczestnikom pogłębić wiarę w oparciu o Pismo Święte. 

W ramach sekcji prężnie działa ruch pielgrzymkowy. Największym powodzeniem cieszą się orga-

nizowane przez naszą sekcję pielgrzymki, którego organizatorem jest kol. Jan Mikos. W okresie 

sprawozdawczym łącznie z wyjazdów skorzystało ponad 1000 osób. 

Członkowie sekcji KIK-u biorą czynny udział w życiu naszej parafii. 

 

Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.  

Krąg Biblijny, który prowadzili ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ oraz ks. proboszcz Józef Więcek 

Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13. 

Spotkania w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

 

Sekcja KIK w Łaziskach Górnych 

Spotkania drugi piątek miesiąca. Na wcześniej ustalony temat w oparciu o Katechizm Kościoła Ka-

tolickiego i publikacje książkowe spotkania mają charakter dyskusji. 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. Uczestni-

czą w Drodze Krzyżowej ulicami miasta. Należą również do innych grup parafialnych jak Żywy 

Różaniec, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Margaretki. 

 

Sekcja KIK Katowice Śródmieście 

Spotkania odbywają sporadycznie. 

Przewodniczenie sekcji po panu Piotrze Urbanowiczu przejął pan Rajmund Rał. 

 

Sekcja KIK Siemianowice Śl. 

Spotkania odbywają sporadycznie. 

 

  

 

3c. Działalność w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. 

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest czynnym członkiem Porozumienia Klubów Inteli-

gencji Katolickiej. Antoni Winiarski był Przewodniczącym Porozumienia w latach 2014-2017 oraz 

został wybrany na jednego z trzech przewodniczących Porozumienia KIK na kadencję 2017-2020. 

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. 

  

 

 

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-Życie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
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wo-Wschodnich, Civitas Christiana. Wspieramy inicjatywy i działalność tych i innych organizacji 

regionalnych, jak również 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 samorządo-

wymi Katowic. Władze miasta z życzliwością odnoszą się do inicjatyw Klubu wspomagając te ini-

cjatywy.  

 

 

 

4. Inne 

 

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 26.11.2017 roku, po Mszy św. w katowickiej archi-

katedrze, Arcybiskup Wiktor Skworc wręczył medale "Pro Christi Regno" osobom zasłużonym dla 

archidiecezji. Medale otrzymali również członkowie katowickiego KIK: Andrzej Dawidowski (pre-

zes), Danuta Sobczyk (przewodnicząca Sekcji KIK w Siemianowicach Śl.), Andrzej Ślebarski (b. 

przewodniczący Sekcji Nauka-Wiara) i Antoni Winiarski (b. wieloletni prezes). 

Z okazji 35 lecia Klubu, Zarząd postanowił wystąpić dla najbardziej zasłużonych członków o od-

znaczenia państwowe. Obecnie jesteśmy na etapie sprawdzania przygotowanych wniosków. 

Corocznie wysyłamy i otrzymujemy życzenia świąteczne od parlamentarzystów, księży biskupów, 

władz samorządowych miasta Katowice, naszych sympatyków i ponad 40 Klubów Inteligencji Ka-

tolickiej w Polsce. 

Corocznie włączaliśmy się w obchody Dnia Papieskiego.  

Członkowie naszego Klubu są lub byli w latach ubiegłych radnymi. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest członkiem Rady Ruchów Katolickich w Archidiece-

zji Katowickiej. 

Od 2011 roku Antoni Winiarski przewodniczy Radzie Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowic-

kiej. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach uczestniczył w organizacji Kongresu Katolickich Ru-

chów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej w kolejnych latach. 

Uczestniczyliśmy w uroczystościach kościelnych i państwowych. 

Zabieramy głos w ważnych sprawach poprzez zajmowanie stanowisk w danej sprawie, protesty lub 

apele. 

Członkowie władz Klubu sprawują dyżury w siedzibie Klubu w każdy piątek w godzinach 17.00 – 

18.00.  

Prezes Klubu dyżurował w każdy pierwszy piątek miesiąca.  

Nasz Klub posiada własną stronę w Internecie, którą założył dr Antoni Winiarski: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl a pocztę elektroniczną do Klubu można kierować na adres: 

kikkt@katowice.opoka.org.pl 

 

 

 

Sekretarz KIK         Prezes KIK 

   / --- /                                                                                                   / --- / 

Robert Prorok         Andrzej Dawidowski 
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