
Akcja Katolicka w Polsce 

 

Rada KIAK wybrała nowy zarząd stowarzyszenia 

 

W dniach 23-24 marca br. w Warszawie obradowała Rada Krajowego Instytutu Akcji 

Katolickiej. Podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Rada zapoznała się ze 

sprawozdaniem ustępującego Zarządu KIAK, informacją o działalności Diecezjalnych 

Instytutów Akcji Katolickiej oraz sprawozdaniami: finansowym i Komisji Rewizyjnej. 

Głosami wszystkich delegatów udzielono absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi.  

Po przerwie odbyły się wybory. W głosowaniu tajnym Rada KIAK wybrała ośmiu 

członków z dwunastu zgłoszonych przez delegatów. Są to: Mieczysław Falkowski 

(archidiecezja gdańska), Urszula Furtak (diecezja gorzowsko-zielonogórska), Bogumiła 

Kania-Łącka (archidiecezja poznańska), Kazimierze Kryla (archidiecezja przemyska ), Stefan 

Majerczak (archidiecezja krakowska), Wiesław Smereczyński (diecezja toruńska),  

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła (diecezja kaliska) i Bożena Ulewicz (archidiecezja 

warmińska). Nowo wybrany Zarząd, któremu będzie przewodniczyła prezes Halina Szydełko, 

ukonstytuował się w następującym składzie: wiceprezes Zbigniew Trybuła, wiceprezes 

Wiesław Smereczyński, Kazimierz Kryla – sekretarz, Mieczysław Falkowski – skarbnik. 

Pozostali członkowie Zarządu otrzymali następujące kompetencje: Urszula Furtak –  

ds. młodzieży, Stefan Majerczak – ds. kultury, Bożena Ulewicz – ds. kontaktów z mediami. 

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Tadeusz Łoziński  

(diecezja zielonogórsko-gorzowska), Edward Ośko (archidiecezja warmińska ), Jerzy 

Rogalski (diecezja elbląska ), Barbara Wątkowska (diecezja płocka ) i Stanisław Zwolan  

(archidiecezja lubelska ). Po ukonstytuowaniu się komisja wybrała na przewodniczącego 

Edwarda Ośko. 

Obecny na posiedzeniu Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej bp Mariusz 

Leszczyński przedstawił delegatom informację o swoim wystąpieniu nt. Akcji Katolickiej  

w Polsce podczas ostatniej Konferencji Episkopatu i zasygnalizował aktualne problemy 

Kościoła w Polsce, zwłaszcza rządowy plan likwidacji Funduszu Kościelnego i konsekwencje 

decyzji ministerstwa edukacji narodowej dotyczącej wycofania religii i etyki z ramowego 

planu nauczania w szkołach. Rada krytycznie odniosła się do zamiarów rządu. Powołany ad 

hoc zespół wypracował komunikat wyrażający opinię Rady w tej sprawie. Upoważniono 

również prezes Zarządu KIAK do zwrócenia się do parlamentarzystów o rozwagę przy 

podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć, od których zależeć będzie przyszłość Kościoła 

katolickiego w Polsce. Rada oczekuje od parlamentarzystów, identyfikujących się  

z wyznaniem katolickim, potwierdzenia chrześcijańskiej tożsamości również w działalności 

publicznej. 

W dyskusji delegaci zwracali uwagę na główne kierunki działalności stowarzyszenia 

kładąc nacisk na monitorowanie i analizowanie planów nauczania ustalanych przez MEN. 

Specjalny zespół przygotuje stanowisko Akcji Katolickiej na ten temat. Mówiono również  

o współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i konieczności integracji środowisk 

katolickich wobec wielu niepokojących tendencji widocznych w życiu społeczno-

politycznym kraju.  

       Bożena Ulewicz 

     członek Zarządu ds. kontaktów  z mediami 

 

 


