SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2008 R.
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W JAWORZNIE
(w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08 maja 2001 r. Dz. U. Nr 50, poz. 529)

1.

Nazwa stowarzyszenia: Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie
Siedziba i adres: 43 – 600 Jaworzno, Plac św. Jana 17
Data wpisu w KRS: 25.11.2002 r.
Numer KRS: 0000140728
Regon: 270182380

Skład Zarządu:
Prezes – Czesław Brandys, zam. Jaworzno
Wiceprezes – Tadeusz Mercik, zam. Jaworzno
Wiceprezes – Dawid Domagalski, zam. Jaworzno
Skarbnik – Kazimiera Sokół, zam. Jaworzno
Sekretarz – Czesław Smalcerz, zam. Jaworzno
Członek – Maciej Jastrzębski, zam. Jaworzno
Członek – Ewa Lichtańska zam. Jaworzno
Członek – ElŜbieta Motyka, zam. Jaworzno
Członek – Maria Pieczara, zam. Jaworzno
Cele statutowe stowarzyszenia:
1) pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół
i kształt współczesnego chrześcijaństwa,
2) tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk
katolickich, innych religii i z niewierzącymi,
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działanie na rzecz integracji europejskiej,
4) tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej
i politycznej,
5) rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności
i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską,
6) działalnie na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
7) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych i przedsięwzięć opartych o działania
wspólnotowe oraz wolontariatu,
8) kreowanie postaw obywatelskich i kształtowanie człowieka wraŜliwego na problemy
społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
9) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagroŜonych zwolnieniem z pracy.
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Wymienione w pkt 1 sprawozdania cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i naboŜeństw, słuŜących formacji
religijnej członków,
2) organizację zebrań poświęconych nauczaniu Kościoła i problemom Ŝycia społecznego,
3) prowadzenie działalności ekumenicznej, turystycznej, wydawniczej, charytatywnej
i oświatowej w tym w zakresie kursów języków obcych,
4) organizację spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych,
5) współpracę z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i zagranicą,
6) podejmowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie określonym celami Klubu,
7) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin niewydolnych
wychowawczo, zagroŜonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, sektami oraz innymi
formami uzaleŜnień,
8) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i duchowego oraz pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji Ŝyciowej lub materialnej.
WALNE ZEBRANIE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W dniu 7maja 2008r. odbyło się Walne Zebranie Klubu Inteligencji Katolickiej. Po
upływie 2 letniej kadencji miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. Walne Zebranie
zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Klubu oraz udzieliło mu
absolutorium za okres kadencji.
Uczestnicy zebrania długimi brawami na stojąco oraz upominkiem ksiąŜkowym
podziękowali Tadeuszowi Mercikowi za przewodzenie Klubowi przez 8 lat (4 kadencje). To
dzięki jego staraniom Klub ma siedzibę z prawdziwego zdarzenia i moŜe rozwijać działalność
statutową, a dzieci i młodzieŜ mogą korzystać ze wsparcia Ośrodka dla Rodziny "Pod
Kolegiatą".
Wybrano nowe władze na kadencję 2008-2010
Zarząd Klubu:
1. Czesław Brandys - Prezes
2. Tadeusz Mercik - Wiceprezes
3. Dawid Domagalski - Wiceprezes
4. Czesław Smalcerz - Sekretarz
5. Kazimiera Sokół - Skarbnik
6. członek Ewa Lichtańska
7. członek Maria Pieczara
8. członek ElŜbieta Motyka
9. członek Maciej Jastrzębski
Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący - Krzysztof Kijowski
2. Wiceprzewodniczący - Julian Pieronkiewicz
3. Sekretarz - Teresa Taborska
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Działalność Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą”
Ośrodek działa od grudnia 2003 r.
Dnia 14 stycznia 2008r. Klub Inteligencji Katolickiej zawarł porozumienie ze
Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju "Ex Animo", którego celem jest realizacja celów
statutowych obu organizacji w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieŜy zagroŜonych
patologiami społecznymi oraz ich rodzin.
Działalność prowadzona jest w ramach Ośrodka dla Rodziny "Pod Kolegiatą".
KLUB zobowiązał się do:
1) bezpłatnego uŜyczenia STOWARZYSZENIU pomieszczeń OŚRODKA wraz z
wyposaŜeniem
2) zapewnienia uczestnikom OŚRODKA bezpłatnych porad prawnych
3) ponoszenia kosztów utrzymania OŚRODKA w zakresie wody, CO i energii elektrycznej.
STOWARZYSZENIE zobowiązało się do:
1) organizacji pracy OŚRODKA, w tym realizacji następujących projektów społecznych:
- świetlicy środowiskowej
- środowiskowego programu psychoprofilaktycznego z elementami pracy ulicznej dla
dzieci i młodzieŜy oraz ich rodzin zagroŜonych marginalizacją społeczną „MOJA ULICA –
MOJA ŚWIETLICA”, realizowany na terenie dzielnic Śródmieście i Szczakowa
2) pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów,
3) rozliczania merytorycznego i finansowego przyznanych dotacji,
4) ponoszenia kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych.
5) ponoszenia kosztów połączeń telefonicznych, internetu oraz ochrony OŚRODKA.
6) ponoszenia innych kosztów związanych z realizacją projektów.
7) sprzątania pomieszczeń OŚRODKA.

Pielgrzymki, wycieczki i dni skupienia

XXVIII pielgrzymka KIK-ów do Częstochowy
7 czerwca 2008 r. po raz 28. członkowie Klubów Inteligencji Katolickiej pielgrzymowali
na Jasną Górę. Mszy św. przewodniczył częstochowski biskup pomocniczy ks. dr Jan
Wątroba. Drogę KrzyŜową na jasnogórskich wałach prowadził wrocławski KIK. Uczestnicy
pielgrzymki wysłuchali dwóch interesujących wykładów: dr. Krzysztofa Dowgiałło z
Uniwersytetu Gdańskiego "Prowokacja polityczna i manipulacja językowa" oraz prof.
Andrzeja Ślebarskiego z Uniwersytetu Śląskiego "Nauka i wiara" oraz złoŜyli kwiaty i
modlili się przy pomnikach ks. prymasa. Stefana Wyszyńskiego oraz Ojca Świętego Jana
Pawła II. Po południu w redakcji "Niedzieli" spotkali się prezesi i przedstawiciele Klubów
Inteligencji Katolickiej. Omawiano przygotowania do Dnia Papieskiego, obchodów 50-lecia
poświęcenia Polski Matce BoŜej z Guadalupe (3.05.2009) oraz sprawy dotyczące
poszczególnych Klubów i współpracy międzyklubowej.
Wybrano takŜe 18-osobową Radę Porozumienia na 3-letnią Kadencję. W skład Rady
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Porozumienia weszły Kluby z Bielska-Białej, Chrzanowa, Częstochowy, Katowic, Kielc,
Krakowa, Lubaczowa, Łodzi, Myślenic, Olkusza, Olsztyna, Poznania, Siedlec, Sosnowca,
Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Rada Porozumienia wybrała sekretarza dr. Stanisława Latka (KIK Warszawa) oraz trzech współprzewodniczących - dr. Antoniego
Winiarskiego, który będzie przewodniczył Radzie przez najbliŜszy rok, dr. Włodzimierza
Wysoczańskiego (KIK Wrocław) oraz dr. Krzysztofa Ziołkowskiego (KIK Warszawa).
Ze strony KIK w Jaworznie udział wzięło 5 osób, co nie jest tak mało, bo np. z KIK-u
Warszawskiego było tylko 11 osób przy liczebności stowarzyszenia 1200 osób. Łącznie
udział wzięło ok. 300 osób.
Wyprawa na Dolny Śląsk
W dniach 14-16 czerwca 2008r. Klub Inteligencji Katolickiej zorganizował 3 dniową
pielgrzymko-wycieczkę na Dolny Śląsk. Zwiedzano Głogówek, Kłodzko, Kudowę-Czermną,
Błędne Skały w Górach Stołowych, Krzeszów, KsiąŜ, Wambierzyce, Paczków, PolanicęZdrój, Prudnik (Klasztor Franciszkanów - miejsce internowania ks. prymasa kard. Stefana
Wyszyńskiego). Dwa noclegi spędziliśmy w Radkowie.
Zakrzów – Dni skupienia - inauguracja roku pracy KIK
W dniach 13-14 września grupa członków i sympatyków Klubu Inteligencji Katolickiej
w Jaworznie, przebywała w Zakrzowie, w Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym Caritas
Archidiecezji Krakowskiej. Ośrodek składa się z 6 budynków, w tym 4 modrzewiowych wilii.
Zakrzów i jego okolica obfitująca w niezwykłe krajobrazy, czyste powietrze i ciszę jest
doskonałym miejscem na indywidualny i zbiorowy wypoczynek. Ośrodek zapewnia
znakomite warunki socjalne, dobre jedzenie, piękną kaplicę, duŜą salę gimnastyczną, sale do
spotkań, kursów, rekolekcji.
W odległości 5 km od ośrodka połoŜony jest klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie udaliśmy się z pieszą pielgrzymką, atrakcyjnym turystycznie szlakiem
przez Zakrzów, Stryszów i Bugaj,. W drugim dniu mszę św. odprawił kapelan Klubu ks.
Karol Banasik. Słuchaliśmy równieŜ jego konferencji na temat kolejnej postaci biblijnej, tym
razem MojŜesza. Dyskutowaliśmy na róŜne tematy religijne w tym róŜnorodności w
sposobach przeŜywania wiary w kościele katolickim w niektórych krajach europejskich.
Zobaczyliśmy prezentację multimedialną z odwiedzin kilku członków Klubu w Ziemi
Świętej. Omówiliśmy takŜe plan pracy Klubu do końca 2008r.

Pielgrzymka do Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II
Pielgrzymujący zwiedzili w dniach od 15-20 września:
- Padwę – Bazylikę św. Antoniego,
- Watykan i Rzym, gdzie uczestniczyli w audiencji generalnej z Ojcem Św. Benedyktem XVI,
nawiedzili grób Ojca Św. Jana Pawła II oraz zwiedzili 4 bazyliki, katakumby i klasyczną
część miasta.
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Działalność w zakresie kultury, oświaty i formacji religijnej

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - organizowany razem z miastem i parafiami Jaworzna
Część przygotowana przez KIK:

- „Nauka i Wiara” - 13 X - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski z Instytutu Fizyki na
Uniwersytecie Śląskim, Przew. Sekcji Nauka-Wiara KIK w Katowicach
-„śycie po śmierci” - 14 X - ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek – biblista, kierownik
Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii
Teologicznej. Autor 75 ksiąŜek i ponad 700 artykułów.
-„Mądrość ojców pustyni” - 15 X - ks. dr Lucjan Bielas - wykładowca na Papieskiej
Akademii Teologicznej
-„Pierwsza ewangelizacja Europy w wydaniu św. Pawła”- 17 X - ks. prof. dr hab. Józef
Kozyra – biblista, kierownik Zakładu Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
-„Duch Święty w Biblii”- dr Danuta Piekarz – romanistka, biblistka, wykładowca
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej, tłumacz, dziennikarz,
konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich

Wykłady ks. dra. Lucjana Bielasa na temat rodziny w Miejskiej Bibliotece Publicznej
- „Rodzina wczoraj, dziś i ?” - 31 stycznia
- „Narzeczeństwo – poznanie w miłości, czy zagubienie w poŜądliwości” - 28 lutego
- „MałŜeństwo sakramentalne, a kontrakt cywilny”- 27 marca
- „Miłość małŜeńska – trwanie w dobrej i złej doli” - 17 kwietnia
- „Rozwiązywanie kryzysów w małŜeństwie” - 29 maja
- „Jesień małŜeństwa i wdowieństwo”- 26 czerwca
- „Kiedy małŜonek odchodzi”- 27 listopada
- „Małe wspólnoty w Kościele według św. Pawła”- 30 grudnia

Krąg Biblijny – RozwaŜanie Listów Świętego Pawła Apostoła do: Filipian, Galatów,
Efezjan, Kolosan, Filemona oraz 1 i 2 do Tesaloniczan.
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22 i 29 września, 6, 20 i 27 października, 3, 17 i 24 listopada oraz 1 i 15 grudnia

3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
4. Zarząd Klubu podjął w 2008 r. 4 uchwały.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008 r.:

składki członkowskie

697,00

darowizny 1% podatku

7 593,80

dotacje budŜetowe
inne darowizny

550,00

dopłaty – refundacja kosztów

3 389,26

odsetki bankowe

274,38

OGÓŁEM

12 504,44

6. Informacja o poniesionych kosztach:
koszty statutowe

9 452,32

koszty administracyjne

6 670,72

koszty operacyjne
OGÓŁEM

191,28
16 314,32

7. Inne dane:
liczba zatrudnionych osób

0

Kwota wypłaconych wynagrodzeń

0,00

wysokość rocznego lub miesięcznego
przeciętnego wynagrodzenia
wypłaconego członkom zarządu

0,00

wynagrodzenie z umów zlecenia

1 220,00

udzielone poŜyczki

0,00
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lokaty bankowe

7 000,00

obligacje, akcje

0,00

nabyte nieruchomości

Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości

środki trwałe

Stowarzyszenie posiada zestaw komputerowy oraz projektor,
zaliczony do grupy "4" o wartości bilansowej netto 0,00 zł.

wartość aktywów

14 753,66

wartość zobowiązań
Rozliczenie zobowiązań podatkowych

0,00
Stowarzyszenie w 2008 r. nie miało zobowiązań podatkowych
Jednostka składa roczną deklaracje PIT 4R do 31.01.2009 r.

Deklaracje podatkowe
Stowarzyszenie składa sprawozdanie podatkowe CIT - 8 do
31.03.2009 r.
Przeprowadzone kontrole

W 2008 r. Stowarzyszenie nie było kontrolowane

Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

w Jaworznie

w Jaworznie

Czesław Smalcerz

Czesław Brandys
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