SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 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 – Elżbieta 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 wrażliwego na problemy
społeczne, krzywdę i potrzeby innych osób,
9) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych oraz pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

1

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Wymienione w pkt 1 sprawozdania cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i nabożeństw, służących formacji
religijnej członków,
2) organizację zebrań poświęconych nauczaniu Kościoła i problemom życia 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 młodzieży z rodzin niewydolnych
wychowawczo, zagrożonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, sektami oraz innymi
formami uzależnień,
8) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i duchowego oraz pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej.
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 młodzieży zagrożonych
patologiami społecznymi oraz ich rodzin.
Działalność prowadzona jest w ramach Ośrodka dla Rodziny "Pod Kolegiatą".
KLUB zobowiązał się do:
1) bezpłatnego użyczenia STOWARZYSZENIU pomieszczeń OŚRODKA wraz z
wyposażeniem
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 młodzieży oraz ich rodzin zagrożonych 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.
Od 1 stycznia 2010 Klub Inteligencji Katolickiej ponownie przejął na siebie pełne
prowadzenie Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą”.
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Pielgrzymki, wycieczki i dni skupienia
XXIX pielgrzymka KIK-ów do Częstochowy - 6 czerwca
PROGRAM
godz. 9.30 – Msza św. Koncelebrowana przez kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej
godz. 11.30 – 13.30 – Wykłady w Auli Jana Pawła II
godz. 13.45 – Modlitwa i złożenie kwiatów przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich, a po niej złożenie kwiatów pod
pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II
godz. 16.00 – Spotkanie Prezesów KIK
po raz 29. członkowie Klubów Inteligencji Katolickiej pielgrzymowali na Jasną Górę. Z
naszego Klubu 5 osób. Bardzo interesującą konferencję wygłosił Czesław Ryszka:
RODZINA W POLSKIM I EUROPEJSKIM PARLAMENCIE.
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/ryszka1.html.
Droga Krzyżowa odprawiona została według modlitw ks. Jerzego Popiełuszki:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/dr-krz2009.html.
TRZY DNI NA ZIEMI PRZEMYSKIEJ – 18 - 20 września
Jednym z zadań działalności statutowej Klubu Inteligencji Katolickiej jest działalność
turystyczna, współpraca z innymi organizacjami, a także propagowanie czynnego
wypoczynku poprzez uprawianie turystyki pieszej. Zgodnie z harmonogramem działalności
zorganizowana została w tym roku pielgrzymko – wycieczka „Dziedzictwo sakralne
Podkarpacia z uwzględnieniem walorów krajobrazowych i turystycznych tych terenów”.
Celem tego wyjazdu było zapoznanie się ze znanymi ośrodkami kultu religijnego Ziemi
Przemyskiej - terenu o wielkich tradycjach kulturowych, o charakterystycznej architekturze
sakralnej i ciekawych krajobrazach Beskidu Wschodniego.
W pielgrzymce wzięło udział 30 uczestników i sympatyków Klubu. Podczas trzydniowego
wyjazdu zwiedziliśmy gotycki zamek w Dębnie, zabytkowy rynek i Katedrę Narodzenia
NMP w Tarnowie, sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, zabytkową cerkiew w Posadzie
Rybotyckiej, zamek w Krasiczynie, Zamek Kazimierzowski, kościół Karmelitów, świątynię
greko-katolicką i cerkiew przemyską. Odwiedzono także Muzeum Ziemi Przemyskiej oraz
Muzeum Dzwonów i Fajek. Bardzo ciekawym punktem programu było zwiedzenie z
przewodnikiem Kopca Tatarskiego i fortu „Zniesienie”.
Ten bogaty program urozmaiciło miłe spotkanie z prezesem przemyskiego Klubu, panem
Stanisławem Szarzyńskim. Wymieniono doświadczenia, zaproponowano i zaplanowano
współpracę w organizowaniu pielgrzymek na tereny wschodnie.
Pielgrzymka to także czas modlitwy i refleksji. Towarzyszył nam w tym i był naszym
duchowym przewodnikiem ks. Mirosław Tosza ze Wspólnoty BETLEJEM. Były więc
wspólne Msze Święte, bardzo ciepłe autokarowe kazania w drodze, a także osobiste refleksje
i pogawędki. Był czas na zatrzymanie się w biegu i podziwianie wspaniałych darów natury, a
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także nie mniej ciekawych, zabytków kultury zamieszkujących te ziemie od wielu wieków
ludzi. Jednym słowem – przeżyliśmy odnowę duchową i fizyczną.
OBCHODY "ŚWIĘTA RODZINY" - 26 maja- 27 czerwca
Idea zorganizowania Metropolitalnego Święta Rodziny narodziła się z inspiracji
Światowego Kongresu Rodzin, który odbył się w 2007 r., w Warszawie. Pomysłodawcą i
koordynatorem tego przedsięwzięcia była Małgorzata Mańka - Szulik, prezydent Zabrza, zaś
patronat honorowy przyjęli księża arcybiskupi: Damian Zimoń i Alfons Nossol, ksiądz biskup
Jan Wieczorek i wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek. Po raz pierwszy Święto
Rodziny obchodzono w roku 2008. W organizację imprezy włączyli się prezydenci miast
województwa śląskiego i opolskiego, władze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz
przedstawiciele wielu organizacji i instytucji. Program obchodów ma na celu zwrócenie
uwagi mieszkańców naszego regionu na ciągle zbyt mało dostrzegane wartości życia
rodzinnego. Chodzi także o przypomnienie i spopularyzowanie Karty Praw Rodziny,
przedłożonej przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom
zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym. Efektem święta powinna być
konkretna pomoc szczególnie dla rodzin wielodzietnych. Niezależnie od powyższej
inicjatywy w styczniu 2009 r. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju „Ex Animo” wystąpiło z
pomysłem zorganizowania w Jaworznie w maju i czerwcu imprezy poświęconej rodzinie. Do
współpracy w realizacji projektu przystąpili: Klub Inteligencji Katolickiej, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 16.
Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Jako że przyświeca nam
ten sam cel, włączyliśmy się w obchodzone w tym roku po raz drugi Metropolitalne Święto
Rodziny. Nasze obchody były bardziej rozciągnięte w czasie. Odbywały się od 26 maja i
zakończyła je pielgrzymka do Sanktuarium Rodzin w Leśniowie 27 czerwca. Centralnym
punktem obchodów był Festyn Rodzinny w dniu 14 czerwca.
Plakat zapraszający mieszkańców na obchody święta w załączeniu.
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin – 27 czerwca
Leśniów jest jedynym miejscem na kuli ziemskiej, które nosi nazwę Sanktuarium
Rodzinnych Błogosławieństw. Udzielane tu błogosławieństwa rodzinne, co do ilości i formy
są ewenementem w skali światowej. Sanktuarium jest usytuowane na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej na skraju miasteczka Żarki. Znajduje się tu cudowne źródełko, które na
przestrzeni dziejów od roku 1382 stało się świadkiem tysięcy uzdrowień. Gotycka rzeźba
Madonny z XIV w. uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce. 13 sierpnia 1967 r.
koronacji cudownej figurki dokonał kardynał Stefan Wyszyński w obecności metropolity
krakowskiego Karola Wojtyły. Do świątyni przylega klasztor paulinów. W okalającym
sanktuarium parku znajduje się ołtarz polowy, 20 kapliczek różańcowych, a wzdłuż
klasztornego muru wytyczono 14 stacji drogi krzyżowej. Przez Leśniów prowadzi trasa 40
pielgrzymek pieszych zmierzających co roku na Jasną Górę. 27 czerwca 2009 r. blisko 50
członków i sympatyków KIK-u w Jaworznie pielgrzymowało do tego pięknego Sanktuarium.
Mszę Św. i drogę krzyżową odprawił kapelan KIK ks. Karol Banasik. Pielgrzymka ta
zakończyła odbywające się w Jaworznie od 26 maja „Święto Rodziny”.
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Działalność w zakresie kultury, oświaty i formacji religijnej
KIK w "Betlejem"
W dniu 22 stycznia br. w budynku wspólnoty „Betlejem” w Dąbrowie Narodowej,
wykład na temat św. Pawła wygłosiła Pani Danuta Piekarz. Budynek wspólnoty „Betlejem”
zamieszkuje dwudziestu bezdomnych oraz ks. Mirosław Tosza.
Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania. Trudna wydawałoby się nauka apostoła
narodów, którego rok właśnie obchodzimy, w interpretacji znakomitej biblistki okazała się
bardziej zrozumiała. Pani Danuta Piekarz – konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich już po
raz drugi przyjęła zaproszenie jaworznickiego KIK-u.
W spotkaniu wzięli udział również dwaj Bracia Mniejsi Kapucyni żyjący w „familoku” na
Załężu w Katowicach, ojciec karmelita z Jaworzna, pracujący na misji na Łotwie oraz ojciec
karmelita Krzysztof Górski - redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”. Redaktor
K. Górski przeprowadził wywiad z ks. Mirosławem, który został opublikowany w numerze
wrześniowym „Głosu Karmelu”. Ojcowie kapucyni i karmelici wraz z gospodarzem
ks. Mirosławem Toszą odprawili Mszę Świętą.
Pani dr Danuta Piekarz jeszcze dwukrotnie gościła u nas z wykładami:
26 maja

- Droga przez pustynię szkołą życia

13 października - Czy jesteśmy lepsi od Faryzeuszów i uczonych w Piśmie ?

Wykłady ks. dr. Lucjana Bielasa
29 stycznia
26 lutego
20 marca
16 kwietnia
28 maja
05 czerwca

- Credo - w co tak naprawdę wierzy katolik?
- Seks - mężczyzną i kobietą stworzył ich".
- Modlitwa - kontakt z Bogiem konieczny by być człowiekiem.
- Eucharystia - przymus, tradycja - czy też życiowa konieczność chrześcijanina?
- Rozwiązywanie kryzysów w rodzinie
- Sakrament - znak szczególnej obecności Tego, który nieskończenie kocha i dla
którego nie ma rzeczy niemożliwych.
25 czerwca
- Życie dobre i piękne
15 października - Kapłaństwo w świecie współczesnym
26 listopada
-Jezus Chrystus Najwyższym Kapłanem
17 grudnia
- Dlaczego Jan Maria Vianney dzisiaj ?

Wykład pani psycholog Ilony Landowskiej:
14 stycznia - Uzależnienia wrogiem naszej wolności.

Spotkania grupy „Sychar”
Raz w tygodniu miały miejsce spotkania grupy "Sychar", na których w I półroczu 2009, z uwagi na
trwający „Rok św. Pawła”, kontynuowaliśmy rozważanie Listów św. Pawła, a od października
Ewangelię z ostatniej niedzieli - metodą Lectio Divina - patrz nasza strona.

3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
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4. Zarząd Klubu podjął w 2009 r. 2 uchwały.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2009 r.:

Składki członkowskie

495,00

Darowizna 1 % podatku

5 177,90

Dotacje budżetowe

4 200,00

Inne darowizny

1 100,00

Dopłaty, refundacja
kosztów

9 036,81

Odsetki bankowe
OGÓŁEM

254,65
20 264,36

6. Informacja o poniesionych kosztach:
koszty statutowe
koszty administracyjne

18 031,46
7 360,11

Pozostałe koszty
operacyjne
OGÓŁEM

857,10
26 248,67

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

3 100,00

udzielone pożyczki

0,00

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.
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wartość aktywów

12 879,63

wartość zobowiązań

0,00

Działalność zlecona przez podmioty
państwowe i samorządowe

4 200,00 zł. - dotacja z budżetu miasta
umowa nr WZ.OP.07390/52/1/2009

Wynik finansowy działalności zleconej

160,00 zł

Rozliczenie zobowiązań podatkowych

Stowarzyszenie za 2009 r. uregulowało zobowiązanie z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych w ustawowym
terminie do 20 następnego miesiąca.
Jednostka składa roczną deklaracje PIT 4R do 31.01.2010 r.

Deklaracje podatkowe
Stowarzyszenie składa sprawozdanie podatkowe CIT - 8 do
31.03.2010 r.
Przeprowadzone kontrole

W 2009 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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