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Sprawozdanie z pracy Sekcji Pruszkowskiej KIK
za cały okres jej działalności w latach 1989-1997
Sekcja Pruszkowska Klubu Inteligencji Katolickiej z tymczasową siedzibą przy parafii św.Józefa w Pruszkowie, ul.Helenowska 3 powstała w I
kwartale 1989r.
Pierwszą przewodniczącą była p.Jadwiga Rychlicka z zawodu lekarz
medycyny. W pierwszym roku działalności sekcja liczyła 27 członków i
odbyło się 15 spotkań. Dnia 15.04.89r. powołano Komitet Obywatelski
"Solidarność". W czerwcu tego roku odbyły się pamiętne wybory do sejmu i sekcja aktywnie uczestniczyła w ich przygotowaniu, a potem w czasie wyborów. W dniu 28.12.89r. zgodnie z decyzją Zarządu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którym wzięło udział 12 członków.
Na zebraniu tym kol. Jadwiga Rychlicka zrezygnowała z prowadzenia KIKu. Nową przewodniczącą została p.Bożena Kazubska prof.dr hab. biologii, pracownik Instytutu Parazytologii PAN. W tym czasie liczba członków
osiągnęła 33 osoby. Niestety wielu, poza złożeniem deklaracji, nie wykazywało żadnej aktywności, nie płacąc nawet składek. Ze względu na trudne warunki lokalowe (kościół parafialny w budowie) oraz niewielką liczbę
członków działalność sekcji ograniczała się do spotkań dyskusyjnych.
Starano się utrzymać częstotliwość spotkań o godzinie 18-tej w pierwszy i
trzeci poniedziałek miesiąca. Poza spotkaniami dyskusyjnymi organizowało się także spotkania towarzysko - rodzinne z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
W okresie Wielkanocnym 15 osób (z członkami rodzin) obejrzało Misterium Męki Pańskiej wystawionej przez kleryków z seminarium księży
Pallotynów w Ołtarzewie. Planowana na wrzesień wycieczka do Krakowa i
Tyńca nie odbyła się z powodu małej liczby chętnych i wysokich kosztów.
W pierwszym kwartale 1990r. na prośbę ks.proboszcza M.Piszczatowskiego chętni członkowie naszej sekcji poprowadzili katechizację młodzieży licealnej na tematy:
1. Pokój z Bogiem - pokój z całym światem
2. Patriotyzm
3. Temat wolny
Członkowie uczestniczyli także w przygotowaniu wyborów samorządowych i prezydenckich poprzez zbieranie podpisów jak i uczestnictwa w
komisjach wyborczych.
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W roku 1991 sekcja zmalała do 29 członków. Przewodniczącą nadal
była p.Bożena Kazubska, a na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym na
jej zastępcę wybrano p.Bożenę Borkowską.
Ze względu na trudności lokalowe (sale katechetyczne przekazano
szkole podstawowej nr 2 a kościół nadal w budowie) postanowiono jako
główne zadanie kontynuować działalność odczytowo-dyskusyjną.
W ramach tej działalności włączono tematykę Synodu, i na dwóch
spotkaniach omawiano teksty "Biblia - Światło - Zycie" i "W trosce o polską
rodzinę". Nasza działalność cieszyła się dużą życzliwością ks. proboszcza Mirosława Piszczatowskiego, który chętnie udostępniał nam salę, a w
niektórych spotkaniach nawet sam uczestniczył. Na rozpoczęcie roku
pracy sekcji odprawił Mszę Świętą i wygłosił okolicznościową homilię.
W roku 1992 sekcja liczyła 25 osób. Jej działalność polegała na organizowaniu spotkań dyskusyjno-odczytowych, w których uczestniczyło od
11-26 członków i sympatyków. We wrześniu przeprowadzono w parafii
ankietę przygotowaną przez zespół synodalny "Więż". Rozdano 720 ankiet a uzyskano 63 odpowiedzi. W grudniu przewodnicząca sekcji wzięła
udział w spotkaniu prezesów KIK w Wesołej pod Warszawą.
W roku 1993 pierwsze spotkanie miało charakter szczególny. Był to
opłatek, ale pod hasłem "W kręgu biblijnym i rodzinnym". W spotkaniu
uczestniczyli członkowie i sympatycy. W pierwszej części był obecny ks.
proboszcz. Składaliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc
się opłatkiem, a także czytając Pismo Święte i śpiewając kolędy. W lutym
zorganizowano spotkanie z prof.J.Słomińską na temat pracy w zespołach
synodalnych. Na to spotkanie zaproszono zespoły synodalne działające
w parafiach Pruszkowa, Żbikowa i Komorowa (łącznie 5 parafii). Szkoda,
że podczas tego spotkania tylko połowę stanowili członkowie zaproszonych zespołów. Nadal preferowana była tematyka związana z II Synodem
Plenarnym, a także tematyka ekumeniczna - poznawanie innych kościołów chrześcijańskich poprzez zapraszanie ich przedstawicieli. Ponadto
przygotowano opracowywanie żywotów świętych polskich od czasów najdawniejszych. W ramach tematyki synodalnej omówiono tekst o Kościele
i miejscu Matki Bożej w Kościele (M.Stańczyk), o Kościele w świecie
współczesnym (B.Kazubska). Jedno spotkanie poświęcone było szerokiej
dyskusji na temat demokracji chrześcijańskiej i konieczności angażowania się świeckich w sprawy polityczne i społeczne (A.Urbanik, M.Podemski, F.Jurasz). Starano się także uwzględniać aktualną tematykę jak rocznicę powstania w Gettcie Warszawskim, 15-lecie pontyfikatu Jana Pawła
II, wybory do sejmu, tydzień modlitw o zjednoczenie chrześcijan
(ks.M.Czajkowski), problemy moralności (ks.T.Kozłowski) nauki i ochrony
środowiska (St.Latek, Z.Majewski), historii lokalnej (I.Horban).
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W roku 1994 liczba członków spadła do 22 osób. W I kwartale rozpoczęto rozważania nad encykliką Veritatis Splendor i listem apostolskim
Tertio millenio adveniente.
W przygotowaniu referatów i dyskusji brali udział zarówno członkowie
sekcji jak i osoby zaproszone. Tradycyjnie już w Wielki Piątek odbyliśmy
wspólną Drogę Krzyżową. Przed Wielkanocą odbyło się wspólne spotkanie przy jajeczku święconym.
Opłatek klubowy odbył się pod hasłem "W kręgu biblijnym i rodzinnym". Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy z rodzinami. Najmłodszym uczestnikiem był 5-cio miesięczny Marek Borkowski.
W roku 1995 sekcja liczyła 21 członków. Podobnie, jak w latach ubiegłych, ograniczono się do organizowania spotkań odczytowo - dyskusyjnych. Omawiano na nich dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki
Jana Pawła II, a także dyskutowano o nowym katechiźmie.
Wystąpiły też problemy - ciągle zmniejszający się stan liczebny sekcji i
starzenie się członków (większość to emeryci). Coraz rzadszy udział w
spotkaniach, szczególnie osób mieszkających z dala od kościoła św.Józefa na osiedlu Staszica.
W roku 1996 na początku odbyło się spotkanie opłatkowe pod hasłem
"W kręgu biblijnym i rodzinnym". Na kolejnym spotkaniu przewodnicząca
p.Bożena Kazubska omówiła wyniki spotkania prezesów KIK w dniach 810.12.1995r. w Wesołej pod Warszawą. W tym roku nadal koncentrowaliśmy się wokół problemów kościoła, wolności religijnej oraz wartości
nienaruszalności życia ludzkiego. W tym wszystkim prym wiodła nasza
przewodnicząca p.Bożena Kazubska. Ponieważ zmieniła miejsce zamieszkania na Milanówek, chciała przekazać prowadzenie sekcji innej osobie, ale nie było chętnych. Mało tego, malała liczba członków i zmniejszała się frekwencja.
W roku 1997 liczyła już tylko 12 członków. Mimo podejmowania licznych prób (regularne wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń, niekiedy w ogłoszeniach parafialnych, w szkołach i lokalnej prasie) nie udało
się pozyskać nowych członków, szczególnie młodych. W tej sytuacji w listopadzie 1997r. podjęto decyzję o zakończeniu działalności. Ostatnim
spotkaniem był opłatek w dniu 05.01.1998r., na którym przewodnicząca
p.Bożena Kazubska przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji od
chwili jej powstania.
W ciągu niemal 9 lat odbyło się 109 spotkań, w 42 uczestniczyli zaproszeni goście, pozostałe prowadzone były przez członków sekcji. Tematyka spotkań była bardzo różnorodna, omawiano dokumenty papieskie
(encykliki, listy pasterskie i adhortacje), Katechizm Kościoła Katolickiego,
sylwetki świętych polskich, zajmowano się ekumenizmem, problematyką
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rodzinną, historią, ekologią, sprawami aktualnymi (kościół, moralność,
polityka).
Do tradycji weszły: wspólna Droga Krzyżowa w okresie Wielkiego Postu, spotkania przy święconym jajeczku, a także spotkania opłatkowe pod
hasłem "W kręgu biblijnym i rodzinnym".
dyskusji wszyscy obecni (11 osób) zgodnie stwierdzili, że udział w
działalności sekcji miał znaczący wpływ na kształtowanie ich poglądów i
pogłębił zrozumienie Kościoła.
Tutaj należy podkreślić ogromne zaangażowanie głównej animatorki
naszych wszystkich spotkań pani Bożeny Kazubskiej, która chociaż z tytułem profesora doktora habilitowanego, nigdy nie dała nikomu odczuć
swojej wyższości. Bez Niej nie byłoby tego KIK-u. Rozstaliśmy się z ogromnym żalem.
Pruszków, dnia 16.11.1999r.
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