Sprawozdanie
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
za okres 10.V.2006 – 12.III.2009
przyjęte uchwałą Zarządu Klubu z dnia 12 marca 2009 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) 22.13.Z
wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
b) 22.14.Z
wydawanie nagrań dźwiękowych,
c) 63.30.A
działalność organizatorów turystyki,
d) 74.50.A
pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy,
e) 74.87.A
działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów,
f) 80.42.B
kształcenie ustawiczne dorosłych gdzie indziej niesklasyfikowane,
g) 85.14.F
działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej niesklasyfikowana,
h) 85.32.C
pomoc społeczna bez zakwaterowania,
i) 91.31.Z
działalność organizacji religijnych,
j) 91.33.Z
działalność pozostałych organizacji członkowskich,
k) 92.31.F
popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury,
l) 92.34.F
działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m) 92.51.B
działalność bibliotek innych niż publiczne.
W ramach działalności Organizacji Pożytku 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 walne zebrania odbyły się: nadzwyczajne poświęcone zmianom w Statucie
29 września 2006 roku, oraz 12 kwietnia 2008r.
Walne Zebranie Delegatów sformułowało następujące wnioski dotyczące pracy Zarządu i Klubu w
czasie trwania kadencji:
1. O sporządzenie Katalogu Internetowego Biblioteki KIK celem upowszechnienia jej zbiorów
2. O udostępnienie adresów e-mail każdej z Sekcji KIK celem ułatwienia komunikacji
3. O zniesienie dyżuru wtorkowego w siedzibie KIK w Katowicach i pozostawienie wyłącznie
dyżuru piątkowego ze względu na sporadyczne kontakty Członków KIK z dyżurującymi we
wtorki
4. O dokumentowanie spotkań i wydarzeń Sekcji KIK, co najmniej w postaci sprawozdań,
umieszczanych następnie na stronach internetowych, a w miarę możliwości w postaci nagrań
i dokumentacji fotograficznej czy filmowej – celem archiwizowania informacji o działalności
KIK w Katowicach
5. O utworzenie biblioteki płyt CD w siedzibie KIK i umieszczenie ich katalogu na stronach internetowych KIK – celem poinformowania o jej zasobach
6. O zorganizowanie pielgrzymki do Starego Sącza celem nawiedzenia Sanktuarium Świętej Kingi oraz grobu długoletniej, zasłużonej Członkini KIK w Katowicach – Marty Łabno
Wnioski 2, 3 i 6 zostały zrealizowane, natomiast 1, 4 i 5 są w trakcie realizacji. Ze względu na brak
sprzętu komputerowego w pierwszych dwóch latach kadencji wniosek 1 był niemożliwy do zrealizowania. Dopiero w ostatnim roku w siedzibie Zarządu zainstalowano komputer. Trwają prace nad
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przygotowaniem do przenoszenia katalogu biblioteki na nośniki elektroniczne. Odnośnie wniosku 4
– wszystkie spotkania w miarę możliwości są dokumentowane (tekst – nagranie i dokumentacja
zdjęciowa). Trwają prace nad skatalogowaniem zbioru płyt CD z nagraniami. Wniosek 5 jest łączny
z 4. W ostatnich dniach została ukończona przez panów Wojciecha i Jana Salę praca nad płytą CD z
25 lecia KIK w Katowicach - płyta została powielona i udostępniona członkom KIK.
W celu wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach w 10 sekcjach problemowych (oprócz sekcji Bytom Sucha Góra) odbyły się zebrania wyborcze. Zebrania odbywały
się od połowy stycznia do końca lutego 2009 roku – był to termin wyznaczony przez Zarząd Klubu.
Wybrano łącznie 38 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 461 członków zwyczajnych. W minionej kadencji ubyło 45 członków przy 19 nowych
członkach przyjętych. Godność członka honorowego nadano dotychczas 29 osobom, w tym w mijającej kadencji: Ks. Prałatowi Józefowi Kusche.
W maju 2006 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 Krzyżanowski, Marianna Nęckarska,
Małgorzata Piechoczek, Robert Prorok, Rajmund
Rał 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 każdy czwartek o godz. 11.00.
2.
Gliwice. Przewodn. Bolesław Mokrski, kapelan ks. Herbert Hlubek.
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. 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.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodn. Anna Śliwa, kapelan ks. Henryk Pyrchała.
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.
Strona internetowa: http://parafia-tld.pl/kik.html
Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodn. Krystyna Wełniak (od grudnia 2008,
wcześniej Irena Mierzwa), 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 p.w. Matki Bożej Piekarskiej.
Katowice – Śródmieście. Przewodn. Piotr Urbanowicz, kapelan ks. dr Andrzej Suchoń.
Spotkania w Nowym Domu Katechetycznym parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pl. Ks. Emila Szramka 2/13.
Łaziska Górne. Przewodn. Stefan Kalisz, kapelan ks. Janusz Lasok.
Spotkania raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca o godz. 19 w salce parafialnej przy kościele
p.w. Matki Bożej Różańcowej.
Siemianowice Śląskie. Przewodn. Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas.
Spotkania w domu parafialnym przy kościele p.w. św. Michała Archanioła w Michałkowicach, ul. Kościelna 1.
Sucha Góra (Bytom). Przewodn. Andrzej Sznajder, kapelan ks. dr Rajmund Broll.
Spotkania raz w miesiącu w sali parafii św. Michała Archanioła.
Tychy. Przewodn. Jerzy Smołka, kapelan ks. Teofil Grzesica.
Spotkania w pierwszą środę miesiąca w salce obok kancelarii przy kościele p.w. 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 p.w.
św. Anny, ul. ks. F. Pieruszki 1.

Ponadto w strukturze Klubu działają sekcje tematyczne:
- Sekcja Nauka - Wiara - przewodniczący prof. Andrzej Ślebarski,
- Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - przewodniczący prof. Wojciech Świątkiewicz we współpracy z Rajmundem Rałem,
- Sekcja Wiedzy Religijnej (Krąg Biblijny) - prowadzi ks. dr hab. Józef Kozyra.
Kręgi biblijne działają także 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 różnorodna.
Rekolekcje:
2006 rok
24 - 26.03.2006.
Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach głosił O. dr Janusz Mółka
SJ.
9.04 - 11.04.2006.
Rekolekcje Wielkopostne dla Inteligencji - „Sakramenty jako droga miłości”,
Ksiądz dr Arkadiusz Wuwer. Kościół Garnizonowy p.w. św. Kazimierza w
Katowicach.
15 - 17.09.2006
Rekolekcje KIK w Brennej. Prowadził ks. Herbert Hlubek.
14.12.2006.
Adwentowy Dzień Skupienia dla Inteligencji - „Nadzieja zawieść nie może”,
ks. Andrzej Cuber. Kościół Garnizonowy p.w. św. Kazimierza w Katowicach.
3

2007 rok
23-25.03.2007
28-30.09.2007
10.12.2007

Wielkopostne rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach
Rekolekcje KIK w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Adwentowy Dzień Skupienia - O. Roman Celary OFM (z Wambierzyc)
„Czym miłość nie jest”. Kościół Garnizonowy p.w. św. Kazimierza w Katowicach.

2008 rok
29.02. - 2.03.2008.
26-28.09.2008.

Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach.
Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek.
10.12.2008.
Adwentowy Dzień Skupienia - Ks. dr Jacek Wojciech: Od optymizmu ku
chrześcijańskiej nadziei - adwentowa refleksja nad encykliką "Spe salvi" Ojca
Świętego Benedykta XVI. Kościół Garnizonowy p.w. św. Kazimierza w Katowicach.
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 Krzyżowa ulicami Katowic – każdego roku prowadziliśmy rozważania przy jednej ze stacji
Drogi Krzyżowej, która w piątek przed Niedzielą Palmową rusza spod Krzyża przy kop. Wujek, a
kończy się przy Pomniku Powstań Śląskich.
Dni Kultury Chrześcijańskiej
2006 rok poświęcone 100. rocznicy śmierci ks. Jana Dzierżona - pioniera nowoczesnego pszczelarstwa
2007 rok poświęcone św. Jackowi Odrowążowi Patronowi Polski i Metropolii Górnośląskiej w roku
jubileuszu 750. rocznicy śmierci
2008 rok poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 30-lecie Jego Pontyfikatu.
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 2006 roku 7 koncertów, w 2007 roku 7 koncertów i w 2008 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.
Każdego 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. Każdego roku w spotkaniach bierze udział od 1000 do 2000 dzieci. Współorganizatorami
spotkań są Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, Eucharystyczny Ruch Młodych Archidiecezji katowickiej, Instytucja Kultury „Estrada Śląska” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach. Patronat medialny sprawuje Radio eM 107,6 FM oraz „Gość Niedzielny”. Dzieci bawią się w Ogrodach od godziny 11 do 14. Dzieci w czasie ich zabawy zawsze odwiedzają J. E.
Ks. Arcybiskup Damian Zimoń 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.
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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 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.
Prowadzi ją Anna Mendakiewicz.
Biuletyn Klubowy „Dlatego”, redagowany przez Stanisława Walusia oraz Barbarę Kwaśnik, wychodzi przeciętnie raz na dwa miesiące. Do biuletynów nr 177 oraz 194-195 załączone były dodatki
zatytułowane „XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach” oraz „Poświęcenie Polski
Maryi Niepokalanej z Guadalupe, 3. maja 1959, 1959-2009”. 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.
Członkowie Klubu brali udział w pracach III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (więcej
informacji na:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=5
5). Antoni Winiarski i Wojciech Sala uczestniczyli w Kongresie tematycznym „Środki społecznego
przekazu” i jego przygotowaniu. Wojciech Sala, przedstawiciel KIK-ów, w swoim wystąpieniu
skoncentrował się głównie na mediach elektronicznych. Kluby dokumentują swoją działalność w
biuletynach, publikacjach książkowych oraz na stronach internetowych. Informacje o Klubach i ich
działalności ukazują się w prasie, tygodnikach, w radio i telewizji. Strony internetowe posiada 17 z
76 klubów. Z własnych domen korzystają 4 kluby, 11 KIK-ów wykorzystuje domenę "opoka", pozostałe korzystają z gościnności stron diecezjalnych lub parafialnych.7 klubów wydaje własne biuletyny, z czego 5 także w wersji internetowej. Do bieżącej wymiany informacji wykorzystywana jest
poczta internetowa oraz serwis internetowy Porozumienia Klubów:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl.
Nową, ciekawą inicjatywą medialną KIK-ów jest wydawanie płyt multimedialnych poświęconych
ważnym wydarzeniom w życiu Kościoła i w działalności samych klubów. 31.03.2007 podczas Kongresu tematycznego „Środki społecznego przekazu” odbywającego się pod hasłem „Media miejscem
ewangelizacji i troski o człowieka” Wojciech Sala wygłosił referat o działalności Klubów Inteligencji
Katolickiej w dziedzinie mediów.
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Klub współpracuje z Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach w zakresie organizacji wystaw i
innych imprez:
W roku 2007 zorganizowano:
- 10.05.2007 wernisaż wystawy akwareli i fotogramów Krystyny Jasińskiej i Antoniego Winiarskiego „CHINY WIDZIANE OCZAMI POLAKA”. Muzeum Archidiecezjalne, Katowice ul.
Wita Stwosza 16. Podczas wernisażu utwory na wiolonczeli wykonała Agnieszka Chmielińska.
Wystawa trwała do 26.08.2007.
-

3.07.2007 wernisaż wystawy prac malarza chińskiego Kecai Li „ZAKAZANE MIASTO W
PEKINIE". Muzeum Archidiecezjalne, Katowice ul. Wita Stwosza 16. Wystawa trwała do
28.08.2007.

-

Sekcja Kik Tysiąclecie Dolne, sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Wystawa „25 lat Sekcji KIK na Osiedlu Tysiąclecie Dolne” (kwiecień - czerwiec)
oraz wystawa poświęcona św. Jackowi Odrowążowi w 750 rocznicę śmierci (sierpień - listopad).
W roku 2008 zorganizowano:
− 24.05.2008 Otwarcie wystawy „Biskup Herbert Bednorz – świadek Chrystusa”. Wystawa
przygotowana przez Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach i Instytut Pamięci Narodowej
– oddział w Katowicach. Wystawa była prezentowana w Piekarach Śl., Zabrzu i kaplicy św.
Barbary w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.
− 2.09.-5.10.2008. Wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach "60-lecie Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej". Organizatorzy: Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, Zarząd Główny PZKO w Republice Czeskiej i Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
− 16.10.2008-18.01.2009. „Ks. Biskup Herbert Bednorz 1908 - 1989. Świadek Chrystusa w trudnych czasach - Wystawa Historyczna w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach w stulecie
urodzin Biskupa Katowickiego”. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne w
Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Patronat medialny: Radio eM i Gość Niedzielny.
Klub był współorganizatorem uroczystości z okazji 100 rocznicy urodzin ks. Bp. Herberta Bednorza. Inicjatorem programu obchodów był pan Jerzy Chmielewski.
09.03.2008. Odprawiona została uroczysta Msza Św. z okazji rozpoczęcia obchodów 100 rocznicy
urodzin ks. Biskupa Herberta Bednorza, Wodzisław Śląski, Kościół parafialny p.w.
św. Herberta.
Oprawa Mszy św. - Orkiestra Symfoniczna KWK "Staszic" pod dyrekcją Grzegorza
Mierzwińskiego ("Msza Górnicza" Andrzeja Marki).
21 września w przeddzień rocznicy urodzin ks. Bp. Herberta Bednorza, Mszy św. w katowickiej
katedrze Chrystusa Króla przewodniczył ks. Abp Damian Zimoń. Oprawa Mszy św. –
PZPiT „Śląsk”. Po Mszy św. odsłonięto pamiątkową tablicę w przedsionku katedry.
28 września (niedziela) o godz. 12.30 - uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. biskupa Mariana
Buczka - ordynariusza diecezji charkowsko-zaporożskiej z Ukrainy, ks. prałata Konrada Kołodzieja - proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła i ks. infułata Pawła
Pyrchałę w gliwickiej katedrze p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w 100 rocznicę
chrztu św. bp. Herberta Bednorza. Oprawa Mszy św. – Akademicki Zespół Muzyczny
Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody
Członkowie Klubu biorą czynny udział w Sympozjum Piekarskim poprzedzającym coroczną Pielgrzymkę Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich. 24.05.2008 r. Bp. Herbertowi Bednorzowi
poświęcone było XVII Piekarskie Sympozjum Naukowe, którego owocem jest książka "Biskup
Herbert Bednorz - życie i posługa czwartego biskupa katowickiego" wydana przez Wydział Teolo6

giczny UŚ pod redakcją ks. dr. hab. Ireneusza Celarego. Członkowie KIK brali udział w przygotowaniu programu Sympozjum.
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 bieżącej działalności jak i zamierzeniach Klubu, dyskutowano na tematy ważne 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 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 Sakramentu, 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 Nauki Społecznej Kościoła
Spotkania połączone z wykładami w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej.
Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny.
Spotkania prowadzi kapelan Klubu ks. dr hab. Józef Kozyra. Spotkania odbywają się w drugą środę
miesiąca. W części pierwszej ks. 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 życiu parafii.
Prowadzenie rozważań na temat „Moje osobiste wspomnienia o Papieżu Janie Pawle II”, „Analiza
Testamentu Ojca Świętego” oraz „Matka Boża w życiu Papieża”. Organizacja prelekcji, m.in. na
temat Holokaustu w związku z uroczystościami w Hitlerowskim Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Ojciec Zbigniew Górecki SJ mówił na temat – „Świętych Obcowanie” a Ojciec
Jerzy Hansel prowadził spotkania z biblią.
Wykłady:
Ojciec Zbigniew Górecki SJ – „Rola Matki Bożej w życiu narodu”.
Ojciec Zbigniew Górecki SJ – „Św. Paweł w życiu chrześcijanina”.
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.
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Każdy rok działalności rozpoczyna się i kończy Mszą św.
W okresie sprawozdawczym tematyka spotkań była następująca:
17.05.2006. Spotkanie z O. Ryszardem Sierańskim i jego współpracownikami – „Jak radzić sobie z
plagami naszych czasów – uzależnieniami, zagubieniem, bezdomnością”.
21.06.2006. Spotkanie z Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem – „Aktualne problemy inwestycyjne naszego miasta i dzielnicy”.
18.10.2006. „Szansa na zdrowie w/g prof. Michała Tombaka” – spotkanie prowadziła Anna Wowra.
18.11.2006. Spotkanie z poetą Stanisławem Krzyżaniakiem – „Szepty i krzyki jesieni – refleksje
nad życiem”.
17.01.2007. Ks. Stanisław Juraszek – „Zagrożenia względem chrześcijańskiej koncepcji wychowania”.
21.03.2007. Ks. dr Jacek Wojciech – „Chrześcijański sens ascezy – post i pokuta dawniej i dziś”.
16.05.2007. Dr Antonia Winiarski – „Chiny – kraj kontrastów”.
19.09.2007 – spotkanie organizacyjne, na którym ustalono, że w roku bieżącym będą rozważane
słowa Jana Pawła II skierowane do nas w czasie Jego pielgrzymek do Ojczyzny.
Członkowie Sekcji podjęli się przygotowania homilii z każdej pielgrzymki na kolejne
spotkania pt. ”ABY SŁOWA JANA PAWŁA II NIE ZOSTAŁY ZAPOMNIANE”.
17.10.2007 – homilie Ojca św. z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny (przygotowała W. Knapik).
21.11.2007 – homilie Ojca św. z drugiej pielgrzymki do Ojczyzny (przygotowali K.D. Kotowie).
27.12.2007 – spotkanie opłatkowe.
Pani Elżbieta Zacher przedstawiła zarys planów uroczystości z okazji 100-lecia Nikiszowca opracowany przez komitet organizacyjny, do którego włączyli się członkowie
naszej sekcji KIK.
16.01.2008 - homilie J.P. II z trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny (przygotował J. Zacher).
20.02.2008 - homilie J.P. II z czwartej pielgrzymki do Ojczyzny (J. Badura ).
26.03.2008 - spotkanie świąteczne połączone z prezentacją książki „Bracia Sołuńscy. O życiu świętych Cyryla i Metodego” przez autorów, państwa Henryki i Jerzego Chmielewskich.
16.04.2008 - homilie J.P.II z piątej pielgrzymki do Ojczyzny (B. Niedbała ).
28.05.2008 - homilie J.P. II z szóstej pielgrzymki do Ojczyzny (B. Niedbała ).
11.06.2008. Dr Antoni Winiarski – „Brazylia - od Rio de Janeiro do Wodospadów Iguazu”.
18.06.2008 - spotkanie kończące rok poświęcony słowom, które Jan Paweł II kierował do nas w
czasie swoich wizyt w Polsce.
17.09.2008. Spotkanie poświęcone śp. Andrzejowi Szyji w 20. rocznicę tragicznej śmierci oraz prezentacja książki Henryki i Jerzego Chmielewskich „Rycerz Chrystusowy- Św. Ludwik, król, patron
panewnickiej bazyliki”.
19.11.2008. Dr Antoni Winiarski – „Pielgrzymując śladami św. Pawła” – prezentacja multimedialna.
26.11.2008 Dr Antoni Winiarski – „Pod australijskim niebem”.
21.01.2009 „Tischner – życie w opowieściach” – cz. I – projekcja filmu.
18.02.2009 „Tischner – życie w opowieściach” – cz. II – projekcja filmu.
4.03.2009. Dr Antoni Winiarski – „Nowa Zelandia – Kraj Długiej Białej Chmury”.
Z okazji jubileuszu Nikiszowca zaproponowaliśmy przygotowanie pielgrzymek parafialnych pt.
„Szlakiem patronów ulic Nikiszowca”. Trasy tych wyjazdów opracował pan Antoni Winiarski:
1. Szlakiem Odrowążów ( bp. Iwo Odrowąż)
Pielgrzymka ta odbyła się 07.06.2008 – Imbramowice – Wysocice – Kielce – Wąchock.
2. Szlakiem ks. Jana Alojzego Ficka i Odrowążów (św. Jacek, bł. Czesław, bł. Bronisława)
Pielgrzymka odbyła się 30.08.2008 – Kamień Śl. – Dobrzeń Wielki – Krapkowice – Głogówek.
3. Szlakiem Odrowążów (św. Jacek, bp. Iwo Odrowąż, bł. Bronisława)
Tę pielgrzymkę poprowadził Antoni Winiarski 04.10.2008 – Mogiła – Kraków.
8

Członkowie sekcji wzięli także udział w corocznych rekolekcjach KIK, pielgrzymce do Matki Boskiej Boguckiej i innych organizowanych przez KIK Katowice.
Sekcja KIK w Siemianowicach Śl.
Prelegentami byli m.in. ks. dr Andrzej Zwoliński, dr Antoni Winiarski i poseł Grzegorz Tobiszowski, który mówił o prawie spółdzielczym.
Dr Antoni Winiarski wygłosił prelekcję na temat: „Na brazylijskim szlaku: od Rio de Janeiro do
wodospadów Iguazu”.
Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem „Baw się razem z nami” dla dzieci z rodzin ubogich.
Spotkania odbywają się raz na miesiąc.
Sekcja KIK w Zabrzu.
Spotkanie z ks. dr Grzegorzem Kadziewiczem o trudnych problemach małżeńskich. Współorganizacja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Udział w pielgrzymce KIK-ów do Częstochowy.
Prowadzenie nocnego czuwania na pielgrzymce parafialnej (ok. 300 osób). Przygotowywanie modlitw wiernych podczas kościelnych uroczystości. Czynny udział członków sekcji w kwestowaniu
na „Fundusz Papieski” w ramach Dnia Papieskiego, oprócz tego akcja plakatowa, materiały dla
szkół i placówek kulturalnych. Współorganizacja z kinem „Roma” programu na podstawie prozy
poetyckiej Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”. Uczestnictwo w I Metropolitalnym Święcie Rodziny. Uczestnictwo w świętach narodowych – składanie kwiatów. Członkowie sekcji organizowali w
II Niedzielę Adwentu akcję charytatywną pod nazwą „Z gwiazdką serdeczniej”. Tradycyjnie organizowane są wigilijne spotkania, na które zapraszane są inne organizacje.
Wykłady:
ks. prałat Józef Kusche – „Analiza samoświadomości człowieka”
O. dr Tacjan Wójciak – „Wolność, tolerancja, prawda” na przykładzie aborcji i homoseksualizmu
dr Mariusz Wojewoda – „Etyka a globalizacja”
O. dr Tacjan Wójciak – „Nadprzyrodzony charakter słowa ludzkiego”
ks. prałat Józef Kusche – „Wychowywać ale jak?”
dr hab. Maciej Sablik prof. UŚl. – „O edukacji dzisiejszej młodzieży słów kilka”
ojciec Leon Knabit z Tyńca – „Wyzwania dzisiejszego świata dla Kościoła”
dr hab. Maciej Sablik prof. UŚl. – „Jak daleko do społeczeństwa obywatelskiego”
red. Franciszek Kucharczak – „Czy katolik musi być nieudacznikiem”
ks. prałat Józef Kusche – „Zamyślenie nad przemijaniem”
Promocja książki Franciszka Kucharczaka „Tabliczka sumienia”
Promocja książki ks. dr Tomasza Jaklewicza „Filary wiary”
Pielgrzymki do: Opactwa Tynieckiego, Czernej i Łagiewnik, Rud Raciborskich, Turzy Śląskiej,
Raciborza
Ponadto wykładowcami w sekcji byli: ks. Waldemar Packner, ks. dr Zygmunt Nabzdyk,
ks. bp. Gerard Kusz, s. Margareta Kukina, ks. prof. Jerzy Szymik, ks. dr hab. Józef Kozyra, ks. dr
Dariusz Klejnowski-Różycki, Józef Piontek, dr Antoni Winiarski, prof. dr hab. Tadeusz Sławek.
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.
Przeciętnie w ciągu roku jest około trzydziestu spotkań. Frekwencja różna, od 30-60 osób (w zależności od tematu). Każde spotkanie rozpoczyna się o godzinie 18.05 wspólną modlitwą brewiarzową
(Nieszporami), następnie jest Msza Święta oraz kończy się prelekcją lub wykładem. Informacje o
spotkaniach pojawiają się w dodatku gliwickim „Gościa Niedzielnego” oraz w ogłoszeniach parafialnych gliwickich kościołów (dwie osoby z sekcji roznoszą ogłoszenia o spotkaniach po parafiach). Spotkania są otwarte, nie tylko dla członków sekcji.
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Wśród prelegentów przeważają osoby wyrosłe z Duszpasterstwa Akademickiego, księża z Diecezji
Gliwickiej. Kilka nazwisk: ks. dr hab. Józef Bremer, Ojciec Włodzimierz Zatorski, Ojciec Krystian
Sowa, ks. dr Sebastian Marecki, Prof. Aniela Dylus, dr Barbara Zięblińska, mgr Teresa Plewa, mgr
Lucyna Markowicz, dr Ferdynand Morski, psychiatra Małgorzata Czaplok-Kielc. Gościliśmy również redaktorów „Gościa Niedzielnego” ks. Marka Gancarczyka i ks. Tomasza Jaklewicza (spotkanie połączone z promocją jego książki).
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).
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).
Członkowie sekcji biorą również udział w sympozjach, wystawach, prelekcjach organizowanych w
Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II przy Katedrze Gliwickiej.
Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa członka sekcji Jacka Bachniaka. Pan Jacek Bachniak
wraz z żoną oraz gronem zaprzyjaźnionych osób organizuje dla absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego spotkania rekolekcyjne (kilka razy w roku, w różnych miejscowościach, np. Brenna,
Istebna, Kokoszyce, Tarnowskie Góry), na których jest możliwość przyjazdu całymi rodzinami,
naładowania „akumulatorów” i wymiany doświadczeń. Spotkania cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Z każdego spotkania są przygotowywane materiały audiowizualne.
Na spotkaniach rozprowadzane się książki Wydawnictwa Ojców Benedyktynów z Tyńca, gdy naszym gościem jest ojciec Włodzimierz Zatorski.
W podsumowaniu sprawozdania Przewodniczący Sekcji napisał: Podsumowując, warto podkreślić,
że jako członkowie sekcji mamy szczęście, że na swej drodze spotkaliśmy ks. Herberta Hlubka i
dziękujemy Bogu za takiego kapłana
Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.
W pracy sekcji można wyodrębnić 4 podstawowe dziedziny:
o Organizowanie prelekcji
o Spotkania kręgu biblijnego
o Ruch pielgrzymkowy
o Spotkania, których celem jest przybliżenie członkom nauczania Jana Pawła II
W okresie sprawozdawczym zorganizowano wykłady między innymi o tematyce:
•
„Droga krzyżowa w Jerozolimie” – wykład wygłosił - ks. prof. Józef Kozyra
•
„Rozwód kościelny - postęp czy nieporozumienie” - temat ten rozwinął ks. dr Marek Górka
•
Encyklika Ojca św. Benedykta XVI „SPE SALVI” – o nadziei chrześcijańskiej - przedstawił ks. Piotr Kędzior
•
Adhortacja apostolska Benedykta XVI „SACRAMENTUM CARITATIS”- o eucharystii –
ten temat przybliżył ks. Piotr Kędzior
•
Pani dr Danuta Wróbel przedstawiła temat: „Biskupi Katowiccy wobec problemów społecznych diecezji”
•
Encyklikę Benedykta XVI „DEUS CARITAS EST” - o miłości chrześcijańskiej - zreferował
- ks. Piotr Kędzior
•
Temat programu duszpasterskiego „Przypatrzcie się powołaniu naszemu” - rozwinął ks.
Piotr Brachmański.
•
„Normy etyczne w bioetyce” – przedstawił ks. dr Michał Orlik
Spotkania są wyprzedzająco anonsowane, a zaproszenia kierowane są do wszystkich Parafian. Ciekawe tematy gromadzą częstokroć większą liczbę słuchaczy. Każda prelekcja prowadzi do ożywionej dyskusji.
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W ramach sekcji działa Krąg biblijny, prowadzony przez ks. Piotra Kędziora a od października
2008 r. przez ks. Henryka Pyrchałę. Spotkania 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 organizowane przez naszą sekcję pielgrzymki, którego głównym organizatorem jest kol. Jan Mikos.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 17 pielgrzymek krajowych do 129 miejsc kultu religijnego
oraz 20 pielgrzymek zagranicznych m.in. do Włoch, Słowacji, Węgier, Czech, Ukrainy, Niemiec,
Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Francji i Austrii w ramach, których odwiedziliśmy 145 sanktuariów.
Łącznie w okresie sprawozdawczym z wyjazdów skorzystało 1486 osób.
Ponadto w ramach KIK-u cyklicznie organizowane są spotkania mające na celu omówienie nauczania Ojca św. Jana Pawła II. Inspiracją do refleksji nad nauczaniem Papieża były jego homilie wygłoszone w 1991r.w czasie pielgrzymki do kraju.
Spełniając oczekiwania mieszkańców osiedla Tysiąclecia zorganizowano spotkanie z Prezydentem
Miasta Katowice Piotrem Uszokiem i Radnym Miasta Jerzym Dolinkiewiczem. W czasie tego spotkania zapoznano się z planami rozwoju miasta.
W czerwcu 2007 roku sekcja obchodziła jubileusz 25 lecia powstania. W ramach obchodów tego
wydarzenia odbyła się dziękczynna Msza św., do której oprawę liturgiczną przygotowali członkowie KIK-u, a zaprzyjaźniony z nami Chór Dei Patris uświetnił tę uroczystość. Po Mszy św. odbyło
się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości. Swą obecnością zaszczycił nas Kapelan
KIK-u Ks. dr hab. Józef Kozyra, Radny Rady Miejskiej, były Przewodniczący sekcji Jerzy Dolinkiewicz, Prezes Klubu dr Antoni Winiarski, Księża z Parafii oraz animatorzy grup parafialnych.
Działalność Sekcji została przedstawiona na zorganizowanej przez nas z tej okazji wystawie. Udokumentowano na niej historię sekcji KIK przy naszej Parafii. Przedstawiono również podejmowane
przez nas działania. Na wystawie znalazł się bogaty materiał fotograficzny, a ekspozycja była
umieszczona w kościele i wszyscy Parafianie mogli zapoznać się z naszą działalnością.
W 2007 r. Kościół w Polsce obchodził rocznicę 750 lecia śmierci św. Jacka Odrowąża patrona Polski i Metropolii Górnośląskiej. Członkowie sekcji czynnie włączyli się w obchody upamiętniające
św. Jacka Odrowąża, organizując wystawę ilustrującą jego życie i działalność.
Przygotowywane coroczne uroczyste spotkania opłatkowe oraz z okazji Świąt Wielkiej Nocy cieszą
się niezmiennie dużym zainteresowaniem wszystkich członków naszej sekcji oraz uczestników
Kręgu biblijnego.
Członkowie sekcji KIK-u biorą czynny udział w życiu 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 Bożym, prowadzone były nadal przez
księdza dr hab. Artura Malinę, wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Tematy spotkań były różnorodne np.: Piękno Biblii, Rola Maryi w Ew. św. Łukasza i
św. Jana, Św. Łukasz historyk czy teolog, Pojednanie, kiedy człowiek staje się dzieckiem Boga, Jak
miłosierdzie może być sprawiedliwe, Kto jest świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa, Fundamentalistyczna i ateistyczna interpretacja Biblii i wiele innych. Ostatni rok związany był z św.
Pawłem, z racji obchodzonego w Kościele, Roku Świętego Pawła.
Członkowie sekcji spotykali się na organizowanych w parafii, spotkaniach opłatkowych i wielkanocnych. Wśród wielu spotkań tematycznych należy wymienić czterokrotne spotkanie z panem
prezesem Winiarskim, który przedstawił nam podróże do Chin, Brazylii, na Cypr oraz do Australii
(11.02.2009). Ks. dr Andrzej Suchoń wygłosił wykład: „Moralne aspekty chrześcijańskiej wiary w
dzisiejszym świecie”. Ks. Dr Marek Górka: „Rozwód kościelny, nowoczesność czy nieporozumienie”. Ks. Dr Wojciech Surmiak przedstawił nam temat: „Śladami Jana Pawła na KUL”. Pan Wojciech Sala: „Internet narzędziem ewangelizacji”. W spotkania włączyli się również nasi wikarzy
prowadząc interesujące nas tematy.
Marianna Nęckarska jest członkiem zarządu KIK Katowice, trzy osoby pełnią dyżury pomocy psychologicznej w parafii, jedna osoba prowadzi bibliotekę parafialną. Członkowie KIK włączali się
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również w działalność parafii, poprzez prowadzenie nabożeństw w kościele (droga krzyżowa, różaniec, nabożeństwa czerwcowe), udział w Radzie Duszpasterskiej, sporządzanie gazetek-plakatów na
tablicy ogłoszeń parafialnych.
Na szerszym forum bierzemy 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.
Opiekę duszpasterską nad naszą sekcją sprawuje ks. Prałat Stanisław Noga, członek Klubu, któremu serdecznie za to dziękujemy.
Dnia 11 grudnia Zarząd Klubu podjął uchwałę o powołaniu panią Krystynę Wełniak, na Przewodniczącą Sekcji problemowej KIK w Katowicach Tysiąclecie Górne.
Sekcja KIK w Tychach
Sekcja Społeczna KIK w Tychach, obejmując swym zasięgiem parafie, należące do dwóch tyskich
Dekanatów, posiada swoją główną bazę działania nadal przy kościele p.w. św. Krzysztofa, gdzie odbywały się wszystkie, organizowane przez sekcje spotkania.
Sekcja liczy obecnie 17 zarejestrowanych członków, jednak aktywnie uczestniczy w pracach i spotkaniach zaledwie 6 do 8 osób. Są to osoby w zaawansowanym wieku (14-tu członków powyżej 70
lat, w tym 9-ciu powyżej 80 lat). Brak szerszego zainteresowania większej ilości osób w spotkaniach klubowych, przede wszystkim ze strony osób młodszych jest główną bolączką i trudnością
Sekcji. Formy działania obejmowały zarówno spotkania formacyjne i medytacyjne, jak i modlitewne, połączone niekiedy z formami spotkań towarzyskich.
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 różnych zagadnień bieżących i organizacyjnych, jednak główna tematyka w dwu
ostatnich latach dotyczyła tematyki objawień, przede wszystkim objawień Maryjnych.
W okresie Bożonarodzeniowym organizowano corocznie spotkania opłatkowe członków Klubu i
sympatyków przy Kościele p.w. św. Krzysztofa, zaś w czasie adwentu spotykano się na rozważaniach adwentowych. Członkowie KIK-u brali również udział w corocznej Drodze Krzyżowej ulicami Miasta Tychy.
W rekolekcjach jesiennych, organizowanych przez Zarząd KIK-u Katowice uczestniczy regularnie
3 do 5-ciu członków naszej Sekcji.
W październiku 2008 r. zorganizowano wyjazd do Muzeum Misyjnego przy Kościele Brzęczkowicach.
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych
Na spotkaniach omawiany jest wcześniej ustalony temat, a następnie odbywa się dyskusja.
W okresie 2006-2009 zajmowano się miedzy innymi:
1. Życie i działalność św. Pawła
2. Światowy Dzień Chorego
3. Znaczenie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
4. Życie i działalność prymasa Hlonda
5. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego
6. Krąg biblijny
7. Nauka papieża Benedykta XVI.
Tradycyjnie są spotkanie opłatkowe i Wielkanocne. Członkowie angażują się w życie parafii poprzez uczestnictwo w Radzie Parafialnej, czynny udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, Triduum Paschalnym, festynie parafialnym.
Sekcja KIK Katowice Śródmieście
Spotkania odbywają sporadycznie.
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Sekcja KIK Bytom Sucha Góra
Działalność sekcji uległa zawieszeniu.
Poza tym w siedzibie Klubu oraz w pozostałych sekcjach wykłady m.in. głosili: Danuta Sobczyk,
ks. Marek Gancarczyk, dr Antoni Winiarski, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, mec. Stanisław
Krusz, prof. dr hab. Jerzy Warczewski, ks. Marek Gancarczyk, ks. dr Antoni Bartoszek. O. Ryszard
Sierański OMI, Anna Wowro, Stanisław Krzyżaniak oraz radni i Prezydenci Miast Aglomeracji
Górnośląskiej.
22 kwietnia 2007 r. w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z redaktor Haliną BortnowskąDąbrowską autorką książki "Już, jeszcze nie".
7 grudnia 2006 roku oraz 21 czerwca 2007 roku w siedzibie Klubu odbyło się wspólne zebranie
Przewodniczących Sekcji terenowych i Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

3c. Działalność w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.
Jesteśmy czynnym członkiem Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej. Prezes Antoni Winiarski był Przewodniczącym i Współprzewodniczącym Rady Porozumienia w czasie kadencji
2005-2008 i 2008-2011.
Z okazji 25 rocznicy powstania naszego Klubu w dniach 8 – 10 września 2006 roku odbyło się Zebranie Prezesów KIK z całej Polski. W zebraniu wzięło udział 57 osób.
Bierzemy udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
Podczas XXVIII Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę jeden z wykładów pt.
"Nauka i Wiara" wygłosił prof. Andrzej Ślebarski (Uniwersytet Śląski, przewodniczący sekcji Nauka-Wiara).
We wrześniu 2007 roku Antoni Winiarski wygłosił prelekcję z przezroczami na temat „CYPR - na
styku chrześcijaństwa i islamu” w ramach Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji
Gliwickiej. Parafia św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.
24.11.2007 zorganizowaliśmy w Katowicach regionalne spotkanie prezesów i przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej oraz sekcji katowickiego KIK. Podczas spotkania ks. dr hab. Józef Kozyra, kapelana katowickiego KIK wygłosił wykład nt. „Zasady czytania Pisma Świętego”.
Dr hab. Staszek Waluś był członkiem Komitetu Programowego konferencji „Nauka - Etyka - Wiara
2007” zorganizowanej przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki w Rogowie w dniach 1821.10.2007.

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 Południowo-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 samorządowymi Katowic. Organizowane były spotkania z radnymi, Prezydentem i członkami Zarządu Miasta.
Władze miasta z życzliwością odnoszą się do inicjatyw Klubu wspomagając te inicjatywy.
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4. Inne
Gratulowaliśmy Czesławowi Ryszce, członkowi założycielowi KIK, wyboru na Senatora RP
w wyborach 2007 roku, księdzu Biskupowi Piotrowi Liberze powołania na stolicę biskupią
w Płocku.
Corocznie wysyłamy i otrzymujemy życzenia świąteczne od parlamentarzystów, księży 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.
Uczestniczyliśmy w uroczystościach kościelnych i państwowych.
Członkowie władz Klubu sprawują dyżury w siedzibie Klubu w każdy piątek w godzinach 17.00 –
18.00.
Prezes Klubu dyżuruje w każdy pierwszy piątek miesiąca a skarbnik w ostatni.
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

Andrzej Dawidowski

Antoni Winiarski

Katowice, 12 marca 2009 r.
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