SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2010 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.
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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 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.
WALNE ZEBRANIE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W dniu 8 czerwca 2010r. 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.
Wybrano nowe władze na kadencję 2010-2012
Zarząd Klubu:
1. Czesław Brandys - Prezes
2. Tadeusz Mercik - Wiceprezes
3. Dawid Domagalski - Wiceprezes
4. Czesław Smalcerz - Sekretarz
5. Kazimiera Sokół - Skarbnik
6. członek Maria Pieczara
7. członek Elżbieta Motyka
8. członek Maciej Jastrzębski
9. członek Krystyna Szyszka
Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący - Krzysztof Kijowski
2. Wiceprzewodniczący - Julian Pieronkiewicz
3. Sekretarz - Teresa Taborska
Działalność Ośrodka dla Rodziny „Pod Kolegiatą”
W grudniu 2010 roku minęło 7 lat od rozpoczęcia działalności Świetlicy
Socjoterapeutycznej Ośrodka dla Rodziny "Pod Kolegiatą" przy Klubie Inteligencji
Katolickiej w Jaworznie. Dzieci i młodzież oraz ich rodziny są u nas otoczone niezwykłym
zainteresowaniem, opieką i
serdecznością przez wielu ludzi dobrej woli.
Codziennie przez 5 godzin od poniedziałku do piątku spotykało się tu około 25
wychowanków ze szkół podstawowych i gimnazjów śródmieścia, by w bezpieczny i aktywny
sposób spędzać wolny czas.
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Wychowawcy świetlicy, kładą w swojej pracy duży nacisk na budowanie u podopiecznych
poczucia własnej wartości poprzez organizowanie zajęć w taki sposób, by stwarzać sytuacje,
w których dzieci doświadczać będą poczucia sukcesu a nie porażki. W trakcie zajęć
wychowawcy zwracają szczególną uwagę na usamodzielnianie w życiu codziennym, na
umiejętności bycia z innymi, uczenie się słuchania, nazywanie i wyrażanie własnych uczuć,
nabywanie umiejętności porozumiewania się z innymi, rozwiązywanie konfliktów oraz
rozwijanie postawy fair play. Dzieci uczestniczą ponadto w licznych zajęciach sportowych
i rekreacyjnych takich jak: basen, ścianka wspinaczkowa, a także wyjazdach na wycieczki
kulturalno-krajoznawcze i do kina.
Wzmacnianie wartości rodzinnych realizowane jest poprzez liczne imprezy
okolicznościowe dla rodzin ( Spotkanie Bożonarodzeniowe, Dzień Matki i Ojca, wyjazd na
weekend rodzinny, itp.). Rodzice mogą również korzystać z nieodpłatnych porad psychologa,
pedagoga rodzinnego oraz radcy prawnego.
Program w świetlicy realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Gminą
Jaworzno, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i publicznego
wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny
czas”.

Program pracy KIK w Jaworznie na
I półrocze 2010 r.
lp.

data

temat

prowadzący

miejsce

1

04 stycznia godz.
17:00

Ofiara Starego Testamentu, Ofiara
Chrystusa, Ofiara Kościoła

dr Danuta
Piekarz

Sala imienia
ks. S. Kowalczyka
Kolegiata Św.
Wojciecha i Św.
Katarzyny - Rynek

2

21 stycznia godz.
18:00

Chrystus i Jego Apostołowie
-pierwsze seminarium duchowne

ks. dr Lucjan
Bielas

Sala MCKiS
ul. Mickiewicza

Kapłan największą podporą i
największym zagrożeniem
Kościoła

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

3 11 lutego godz.18:00

4

11 marca godz.
18:00

Czy księża powinni mieszać się do
polityki i gospodarki ?

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

6

13 kwietnia godz.
18:00

Proces Jezusa – mechanizm
działania zła

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

Pokonać depresje

psycholog Ilona
Landowska

Sala KIK

7 17 maja godz. 17:15
8

07 czerwca godz.
17:00

Dlaczego cierpi sprawiedliwy w oparciu o Księgę Hioba

dr Danuta
Piekarz

Sala imienia
ks. S. Kowalczyka

9

17 czerwca godz.
18:00

Ks. Jerzy Popiełuszko – kapłan na
nasze czasy

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

Sztuka prowadzenia rozmowy w
małżeństwie

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

24 czerwca godz.
18:00
11,18,25 - stycznia ;
1, 8, 22 luty;
1, 8, 15 marca;
11
12, 19, 26 kwietnia;
10, 24, 31 maja;
14, 28 czerwca
10

Spotkania grupy "Sychar" rozważanie czytań z poprzedniej
niedzieli metodą Lectio Divina
- patrz nasza strona

3

Czesław
Brandys

Sala KIK
wszystkie spotkania
rozpoczynają się o
17:15

Program pracy KIK w Jaworznie
II półrocze 2010 r.
lp.

data

temat

prowadzący

miejsce

1

14 października
godz. 17:00

Spotkanie z Prezydentem Miasta Jaworzna
Pawłem Silbertem

Czesław
Brandys

Sala KIK

2

21 października
godz. 18:00

Jaki powinien być chrześcijanin ?
Na podstawie Listu św. Pawła do Rzymian

ks. dr Lucjan
Bielas

Sala KIK

26 października
godz. 17:30

Generał Władysław Anders (1892-1970)

Historyk mgr
Antonii Urban

Sala KIK

25 listopada
godz. 18:00

O miłości braterskiej - na podstawie Listu św.
Pawła do Rzymian

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

30 grudnia
godz. 18:00
4, 11, 18, 25
- października
8,15, 22, 29
- listopada
6, 13, 20
– grudnia
– godz. 17:30

Gmina chrześcijańska, a państwo - na
podstawie Listu św. Pawła do Rzymian

ks. dr Lucjan
Bielas

Biblioteka - Rynek

Spotkania grupy "Sychar" - rozważanie
czytań z poprzedniej niedzieli metodą
Lectio Divina- patrz nasza strona

Ks. Konrad
Mruk

3
4

5

Sala KIK

Pielgrzymki i wycieczki
Pielgrzymka - Góry Świętokrzyskie
W dniach od 22 do 23 maja 2010 r. członkowie i sympatycy Klubu Inteligencji
Katolickiej z Jaworzna podróżowali, przy pięknej pogodzie, po niezwykle urodziwej i bogatej
w zabytki kultury i żywej wiary - Ziemi Świętokrzyskiej. Po drodze do Kielc zwiedziliśmy
Klasztor Bożogrobców w Miechowie, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie oraz Zamek w
Chęcinach, który z daleka przypomina starą łódź. Od XIV wieku odbywały się w nim zjazdy
rycerstwa i przechowywano tu skarb królewski. Kazimierz Wielki przeznaczył zamek na
siedzibę wdów królewskich. Z wysokiej wieży mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki. W
Kielcach zwiedziliśmy z przewodnikiem rynek, Bazylikę katedralną Wniebowzięcia NMP
oraz jedno ze wzgórz Gór Świętokrzyskich: Kadzielnie, fascynujący rezerwat przyrody leżący
prawie w centrum miasta. Nieplanowanym punktem programu było spotkanie przy herbacie i
pączkach z prezesem KIK w Kielcach ks. Edwardem Skotnickim. Byliśmy pod wrażeniem
jego dokonań. Po zakwaterowaniu w miejscowości letniskowej -Święta Katarzyna i posiłku
pozostało nam jeszcze zwiedzenie Muzeum Krzemienia oraz wyjście na najwyższy szczyt
najstarszych gór Europy ( 400 mln lat) - Łysicę (612 m n.p.m.).

W niedzielę po śniadaniu udaliśmy się na Mszę Św. na Święty Krzyż. Sanktuarium to
znajduje się na Łysej Górze ( 595 m n.p.m.), drugim pod względem wysokości wzniesieniu
Gór Świętokrzyskich.
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Według legendy opactwo benedyktyńskie założył Bolesław Chrobry w 1006 r. Od XIV w.
nazywane Świętym Krzyżem, jako że przechowywane są tu relikwie drzewa krzyża
świętego, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus, podarowane w XI w. przez św. Emeryka,
syna św. Stefana I, króla węgierskiego. Odtąd stało się jednym z najważniejszych polskich
sanktuariów i celem licznych pielgrzymek. Do sanktuarium podróżowali bardzo często
królowie polscy. Również 600 lat temu udał się tam modlić przed bitwą pod Grunwaldem
Władysław Jagiełło. Dziś klasztorem opiekuje się zakon misjonarzy oblatów. Od opactwa
pochodzi nazwa Gór Świętokrzyskich oraz województwa świętokrzyskiego.

Niezwykłym miejscem, które mogliśmy jeszcze tego dnia podziwiać jest leżący nieopodal
Kałków-Godów - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Jest to jedno z najmłodszych
sanktuariów w Polsce, a zarazem najczęściej odwiedzanych, a ponieważ słynie z wielu dzieł
charytatywnych mówi się o nim – sanktuarium miłosierdzia. Początki sanktuarium sięgają
stanu wojennego. Kałków – Godów nieco przypomina Licheń. Największą osobliwość
sanktuarium stanowi monumentalna droga krzyżowa i Golgota Martyrologii Narodu
Polskiego. 33 – metrowej wysokości budowla składa się z kilkudziesięciu oratoriów i kaplic
obrazujących historię Polski. Między innymi można odwiedzić kaplice: Orląt Lwowskich,
Katyńską, Powstania Warszawskiego oraz bł. ks. Jerzy Popiełuszko, gdzie znajduje się
autentyczny samochód, którym jeździł.
Do powstania sanktuarium maryjnego podnóża Gór Świętokrzyskich, oprócz głównego
sprawcy ks. Czesława Wali, przyczynił się też twórca Lichenia ks. Eugeniusz Makulski, który
dla nowo budującego się kościoła podarował kopię obrazu Matki Bożej Licheńskiej, który
znajduje się obecnie w ołtarzu głównym.

To niezwykłe, że również rozpoczęcie budowy naszego Ośrodka dla Rodziny „Pod
Kolegiatą” rozpoczęło się od pielgrzymki przed 10 laty do Lichenia.

3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

4. Zarząd Klubu podjął w 2010 r. 3 uchwały.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2010 r.:

Składki członkowskie
Darowizna 1 % podatku
Dotacje budżetowe

1 036,00
4 005,10
53 000,00

Inne darowizny

6 250,00

Dopłaty – refundacja kosztów

3 250,00

Odsetki bankowe

244,92

Pozostałe przychody
operacyjne
OGÓŁEM

0,04
67 786,06

6. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty statutowe
Koszty administracyjne

74 229,81
2 303,08

Koszty finansowe
OGÓŁEM

0,00
76 532,89

7. Inne dane:
3 osoby
Liczba zatrudnionych osób

oraz 1 osoba na urlopie macierzyńskim

Kwota wypłaconych wynagrodzeń

34 690,11

Wysokość rocznego lub miesięcznego
przeciętnego wynagrodzenia
wypłaconego członkom zarządu

0,00

Wynagrodzenie z umów zlecenia

1 575,00

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

10 941,11

Wartość zobowiązań

Działalność zlecona przez podmioty
państwowe i samorządowe

1 124,40
50 000zł - dotacja z budżetu miasta (Ciekawie i bezpiecznie
spędzaj wolny czas) umowa nr WZ.OP.07390/20/1/2010
3 000 zł - dotacja z budżetu miasta (Walory krajobrazowe i
turystyczne Gór Świętokrzyskich z uwzględnieniem
sanktuariów tych terenów) umowa nr WZ.OP.07390/35/1/2010
0,15

Wynik finansowy działalności zleconej

Rozliczenie zobowiązań podatkowych

Stowarzyszenie w 2010 r. regulowało zobowiązania wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ustawowym terminie do
15 dnia następnego miesiąca, natomiast zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych w terminie do 20
dnia następnego miesiąca
Jednostka składa roczną deklaracje PIT 4R do 31.01.2011 r.

Deklaracje podatkowe

Przeprowadzone kontrole

Stowarzyszenie składa sprawozdanie podatkowe CIT - 8 do
31.03.2011 r.
W 2010 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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