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Sprawozdanie merytoryczne 2009
Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
(1 stycznia – 31 grudnia 2009 roku)

Wprowadzenie
1. Nazwa i adres:
Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
2. Forma prawna:
Stowarzyszenie, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego
3. Informacje dodatkowe:
Nr KRS 0000034785, nr PKD: 9499Z, REGON 000770809
Klub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

i

zarządzania

4. Zarząd:


Prezes:
Piotr M. A. Cywiński





Wiceprezesi:
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Jakub Michałowski
Krzysztof Ziołkowski









Członkowie Zarządu:
Maria Belina Brzozowska
(dokooptowana 27 listopada 2009 r.)
Paweł Broszkowski
Joanna Dąbrowska
Julia Koszewska
Stanisław Latek
Paweł Sawicki
Andrzej Szpor



Sekretarz:
Jakub Kiersnowski



Skarbnik:
Krzysztof Sawicki






Joanna Święcicka
Marek Zając
(dokooptowany 14 września 2009 r.)
Jerzy Wocial
(zmarł 31 maja 2009 r.)
Jan Skórzyński
(ustąpił 17 czerwca 2009 r.)

5. Komisja Rewizyjna:
 Aleksandra Brochocka
 Sławomir Nałęcz (Przewodniczący)
 Zbigniew Nosowski

 Paweł Rościszewski
 Maciej Siciarek
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6. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku – Klub zrzeszał 1885 członków,
oraz zatrudniał 6 etatowych pracowników. W ramach realizowanych zadań zatrudniano
także na podstawie umów zleceń i o dzieło, łącznie 28 osób.

7. Cele statutowe Klubu:









pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół,
za kształt współczesnego chrześcijaństwa, za świadomość społeczną;
tworzenie środowiska przepojonego duchem wspólnotowym;
tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk
katolickich, innych religii, innych wyznań i z niewierzącymi;
tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej
i politycznej;
podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych;
przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy
społeczne i obywatelskie, na krzywdę i potrzeby bliźnich, służącego bezinteresowną pomocą
potrzebującym;
wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę
z jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności każdego narodu;
rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności
i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską.

8. Przewidziane przez statut formy realizacji celów:









organizacja rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i nabożeństw, służących formacji
religijnej;
organizacja spotkań poświęconych nauczaniu Kościoła i problemom życia społecznego;
prowadzenie działalności ekumenicznej;
prowadzenie działalności wychowawczej, turystycznej, gospodarczej, wydawniczej,
oświatowo-wychowawczej, stypendialnej i charytatywnej;
organizacja spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych;
współpraca z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;
podejmowanie inicjatyw obywatelskich, kulturalnych, ekologicznych;
współpraca z Episkopatem Polski.

9. Działalność Klubu w roku 2009:
W roku 2009 Klub prowadził działalność zgodnie ze swoim statutem: skupiał się na formacji
religijnej i intelektualnej, pracy z dziećmi i młodzieżą, działaniach na rzecz przemian
demokratycznych na Białorusi, działalności stypendialnej, oraz współpracy z innymi Klubami,
stowarzyszeniami, organizacjami chrześcijańskimi w Polsce i Europie.


Klub organizował szereg odczytów, dyskusji, wykładów, prelekcji, projekcji filmów
i wystaw. Do ważniejszych należały następujące wydarzenia: „In dubio pro vita” (gościem
spotkania był Jarosław Gowin), „Młodzi Żydzi, młodzi katolicy w dialogu” (wystawa),
Relacje żydowsko-chrześcijańskie – aktualny stan badań i ich znaczenie w praktyce”
(wykład Lucii Faltin), „Granice między znanym i nieznanym w fizyce” (wykład Krzysztofa
Meissnera), „Inicjatywa ‘89” (spotkanie organizacyjne), „Ludzie Okrągłego Stołu – 20 lat
później” (cykl spotkań, których gośćmi byli: bp Bronisław Dembowski,
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Janusz Onyszkiewicz, Kuba Wygnański, Andrzej Wielowieyski, Henryk Wujec),
„Lefebryści w Kościele – wielkie nawrócenie?” (gośćmi spotkania byli: o. Marek Blaza SJ,
Zbigniew Nosowski), „Zmiany w systemie edukacji – szanse i wyzwania” (gościem
spotkania był min. Krzysztof Stanowski), „Opowieści Okrągłego Stołu” i „Stół bez kantów”
(pokaz filmów autorstwa Piotra Bikonta), „Kryzys wartości a kryzys ekonomiczny”
(gościem spotkania był o. Macieja Ziębę OP), „Droga do 1989” (pokazy filmów z Polskiej
Szkoły Dokumentu), „Jan Paweł II – nasza niepodległość. Jak odmieniło się oblicze Tej
ziemi?” (gośćmi spotkania byli: Izabela Dzieduszycką, Joanna Fabisiak, Inka Słodkowska,
Jacek Moskwa, Waldemar Rataj, Piotr Wojciechowski), „Papież, jako Apostoł Narodów –
Pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI – obraz Kościoła na areopagu świata” (gośćmi
spotkania byli: o. Wacław Oszajca SJ, Marcin Przeciszewski, Marek Zając), „Wolność
u Karola Wojtyły” (gośćmi spotkania byli: Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jacek Moskwa,
Zbigniew Nosowski), „Stanisława Grabska – Pierwsza Dama polskiej teologii” (gośćmi
spotkania byli: Magdalena Bajer, bp Bronisław Dembowski, ks. Andrzej Gałka,
Irena Stopierzyńska, Jan Turnau), „Polacy wobec Zagłady – postawy w czasach
najtrudniejszych” (cykl spotkań, których gośćmi byli: Barbara Engelking-Boni, Jacek
Leociak). Wielu członków Klubu uczestniczyło w różnych spotkaniach jako prelegenci.


W kwietniu 2009 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Zwyczajnych
KIK. Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania za rok ubiegły. Gościem Zebrania był
prof. Andrzej Friszke. Słowa skierowane do zgromadzonych dotyczyły roli Klubów
Inteligencji Katolickiej w wydarzeniach 1989 roku.



W styczniu Klub brał udział w pracach zespołu przygotowującego XII Dzień Judaizmu
w Kościele Katolickim. W Klubie w ramach obchodów tego dnia odbyły się dwa
wydarzenia: wykład i wystawa fotografii.



Klub był również partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych.
Współpracuje z Inicjatywą Wolna Białoruś, Dominikańskim Duszpasterstwem
Akademickim Freta 10 (projekt: „Areopag na Freta”), Studium Chrześcijańskiego Wschodu
(warsztaty dla sióstr klauzurowych), Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Radą
Wspólną Katolików i Muzułmanów, Krajowym Stowarzyszeniem Brasławian, Laboratorium
WIĘZI.



W czerwcu 2009 roku pierwszy raz w ponad pięćdziesięcioletniej historii Klubu, w kościele
św. Marcina odbyły się przygotowania Klubowej młodzieży do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. Przygotowania poprowadzili świętomarcińscy księża wspólnie z licznym
gronem Klubowych animatorów. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 46 młodych
KIK-owców. Mszy świętej przewodniczył i sakramentu udzielił Metropolita Warszawski
abp Kazimierz Nycz.



Na przełomie czerwca i lipca 2009 roku po raz piąty gościliśmy w Polsce młodzież
z niezależnego liceum im. Jakuba Kołasa w Mińsku. W tym roku 5 tygodniowy pobyt
licealistów został w dużej mierze sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Gościliśmy ponad 80 osobową grupę, która dzięki wytrwałej pracy wielu
członków Klubu mogła w „normalnych” warunkach zdobywać nowe cenne umiejętności
i doświadczenia.



24 października 2009 roku Laureatem Nagrody „Pontifici” - Budowniczemu Mostów –
ustanowionej przez Zarząd KIK, przyznawanej za zasługi w szerzeniu wartości dobra
wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich, której Kapitułę stanowią Członkowie
Honorowi Klubu, - został Krzysztof Zanussi. Nagroda przyznana została po raz czwarty.
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W styczniu 2009 roku Klub był jednym ze współinicjatorów akcji społecznej
„Inicjatywa ‘89”. Głównym założeniem Inicjatywy była szeroko zakrojona akcja promocji
upamiętnienia wydarzeń roku 1989 w Polsce tj.: Okrągły Stół, Wybory w czerwcu ’89 roku,
powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.



W październiku 2009 roku Zespół Indii poinformował o zakończeniu swojej działalności.
Zespół działał w Klubie od lat 60tych. Ze względu na brak możliwości kontaktu z ośrodkiem
dla trędowatych w Puri i najbiedniejszych w Lonavla, praca Zespołu nie mogła być
kontynuowana.



W marcu 2009 roku Klub po raz drugi otrzymał zgodę i przeprowadził samodzielną
publiczną zbiórkę pieniędzy podczas koncertu „Solidarni z Białorusią”. Zebrane w ten
sposób pieniądze zostały w całości rozliczone i przeznaczone na akcję wsparcia dla
zdelegalizowanego liceum białoruskiego im. Jakuba Kołasa w Mińsku.



Jak co roku odbył się Klubowy piknik oraz spotkanie opłatkowe, które zgromadziły licznych
członków i przyjaciół warszawskiego KIK-u.



Klub, jako organizacja zrzeszona w Forum Świętego Wojciecha uczestniczył w pracach nad
przygotowaniem VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zjazdy mają charakter ekumeniczny,
międzynarodowy oraz wielokulturowy. Są związane z ideą zjednoczonej Europy. Każdy
Zjazd gromadzi kilkuset reprezentantów ruchów i stowarzyszeń z Europy Wschodniej
i Zachodniej.



Klub współpracuje z innymi Klubami Inteligencji Katolickiej z całej Polski zrzeszonymi
w ramach Porozumienia KIK. Prowadzona jest wspólna strona internetowa
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl. W kwietniu 2009 roku w Laskach odbyło się
spotkanie Rady Porozumienia, którego organizatorem był nasz Klub, natomiast
w listopadzie reprezentanci Klubu warszawskiego uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli
KIK-ów w Toruniu, podczas którego przedstawili przykłady aktywności młodych w KIK-u
warszawskim i propozycje współdziałania z innymi KIK-ami.



W ramach działań w Porozumieniu, Klub wziął udział w XXIX pielgrzymce KIK-ów
na Jasną Górę. Koordynował również obchody Dnia Papieskiego – 2009, organizowanego
w Klubach w ramach ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia. W Warszawie z inicjatywy Klubu odbyła się dyskusja panelowa zatytułowana:
„Wolność u Karola Wojtyły”. Współorganizatorem spotkania była redakcja Przeglądu
Powszechnego. Klub wziął również udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy
zorganizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.



Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
W kilku spotkaniach ORRK przedstawiciele warszawskiego Klubu reprezentowali nie tylko
macierzysty Klub, ale także Radę Porozumienia.



Klub jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Pax Christi i Pax Romana międzynarodowego ruchu intelektualistów i studentów katolickich. Pax Romana skupia
wiele katolickich organizacji z całego świata. W roku 2009 odbyło się wiele
międzynarodowych spotkań, w których Klub reprezentował członek Zarządu KIK będący
również członkiem europejskiego Zarządu Pax Romana ICMICA/MIIC. Młodzieżowa
sekcja Klubu: Drum Bun należy do europejskiej młodzieżowej organizacji JECI – MIEC
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European Coordination. Kilku młodych członków Klubu uczestniczyło w spotkaniach
organizowanych przez tę organizację.


W roku sprawozdawczym utrzymywaliśmy również kontakty z Pax Christi International,
polegające głównie na wymianie korespondencji. Sekretariat Pax Christi informował nas
o swoich licznych akcjach i inicjatywach mających na celu umacnianie pokoju,
rozwiązywanie konfliktów, reagowanie na naruszanie praw człowieka. Niektóre
z dokumentów Pax Christi były tłumaczone i zamieszczane w Informatorze Klubowym.
Z kolei w Biuletynie Pax Christi International upowszechniono informację o przyznaniu
przez KIK Nagrody „PONTIFICI”. W kwietniu 2009 gościliśmy przedstawicieli Pax Christi
w Polsce, którzy przeprowadzili rozmowy z hierarchami polskiego Kościoła katolickiego
i reprezentantami środowiska KIK-ów.



Klub wydawał „Informator Klubowy” przeznaczony dla członków stowarzyszenia.
W biuletynie zamieszczane były informacje, dotyczące bieżącej działalności, programu
i ważniejszych decyzji podejmowanych przez Zarząd Klubu. Równolegle do papierowej
formy Informatora, rozsyłana jest również wersja elektroniczna. W roku sprawozdawczym
liczba ponad 1000 adresatów otrzymywała Informator drogą elektroniczną. Do kontaktów
z członkami Klubu oraz osobami zainteresowanymi działalnością Klubu służy również
strona internetowa www.kik.waw.pl. W roku 2009 zarejestrowaliśmy 88139 wejść.



W lutym 2009 roku Zarząd Klubu podjął decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej
w zakresie wynajmu sal, dzięki czemu Klub może zdobywać dodatkowe fundusze na swoją
działalność statutową. W roku sprawozdawczym pozyskaliśmy jednego stałego klienta oraz
licznych mniejszych najemców.



Od marca 2009 roku Klub ponownie dysponuje historycznym numerem telefonu.
Numer 827 39 39 był przez wiele lat używany w dawnej siedzibie przy ul. Kopernika 34 –
obowiązywał jeszcze, jako sześciocyfrowy numer 27-39-39. Po ponad rocznych staraniach
udało się przenieść go do obecnej siedziby KIK-u.

Nieprzerwanie istotnym zadaniem, rzutującym na całą działalność Klubu w 2009 roku, była
praca nad zabezpieczeniem finansowej przyszłości Stowarzyszenia oraz bieżąca spłata kredytu
zaciągniętego na potrzeby zakupu i adaptacji obecnej siedziby przy ul. Freta 20/24A
w Warszawie. Poszukiwanie nowych źródeł utrzymania było jednym z priorytetów Zarządu.

10. Finansowanie działalności Klubu


Przychody.
W roku 2009 przychody wynosiły razem 2 209 577,08 zł. Są to fundusze pochodzące
ze składek członków, z przychodów od spółki „Libella”, której Klub jest współwłaścicielem,
szeregu darowizn i projektów, działalności gospodarczej oraz wyniku finansowego z 2008
roku. Klub z tytułu składek członkowskich otrzymał 51 374,50 zł, od Darczyńców łącznie
121 486,61 zł, z czego od instytucji 37 393,05 zł, ze zbiórki publicznej
3 905,38 zł od sponsorów prywatnych 84 093,56 zł, z działalności gospodarczej
16 100,00 zł, a z tytułu 1% podatku na OPP 66 915,69 zł (zostały one przeznaczone na:
Sekcję Rodzin 15 625,96 zł, Projekt Białoruś 427,10 zł, Klub Żeglarski „Santa Maria”
691,00 zł, Sekcję Wigierską 38,00 zł, Sekcję Emaus 498,10 zł, Sekcję KulturalnoTurystyczną 72,96zł, Fundusz Stypendialny 100,90 zł, Redakcję „KONTAKT-u” 16,80 zł
i pozostałe cele statutowe (w tym adaptację nowej siedziby i spłatę kredytu) 49 444,87 zł).
Do przychodów 2009 roku został włączony wynik finansowy z 2008 r. w wysokości
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1 274 504,05 zł. Przychody finansowe (m.in. odsetki bankowe) wynosiły 10 249,29 zł, inne
przychody 106,09 zł, Libella Sp. z o.o. 580 000,00 zł, a dotacje projektowe 84 935,47 zł.


Koszty.
W roku 2009 koszty wynosiły łącznie 551 595,50 zł. Koszty statutowe opiewały na sumę
245 074,53 zł, natomiast koszty administracyjne (część kosztów czynszu, energii, usług
telekomunikacyjnych i opłat pocztowych, wynagrodzenia pracowników Klubu,
ubezpieczenia społeczne, podatki, koszty remontów, materiały biurowe, usługi transportowe,
opłaty bankowe, itp.) to 253 322,83 zł.

Działalność statutową Klubu można ująć w poszczególne projekty finansowe.
 Sekcja Rodzin – obejmuje swoją działalnością pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.
W roku 2009 Sekcja zorganizowała ponad 150 spotkań i wyjazdów, m.in.: biwaki zimowe
i letnie (w sumie 36 wyjazdów dla ponad 900 dzieci i młodzieży), wyjazdy formacyjne
i rekolekcyjne dla wychowawców, comiesięczne msze święte w kościele św. Marcina a po nich
spotkania dyskusyjne dla rodziców, coroczne spotkania całej społeczności klubowej: spotkanie
opłatkowe oraz piknik, sesje szkoleniowe dla wychowawców – sanitarne, wychowawcze,
z psychologii rozwojowej, kurs wychowawców i kurs kierowników połączone z przyznaniem
uprawnień państwowych. Poza tym Sekcja brała udział w konsultacjach społecznych nowej
wersji rozporządzanie MEN – część propozycji Sekcji została uwzględniona w nowym
rozporządzeniu obowiązującym od 1.03.2010. Przedstawiciele Sekcji rozpoczęli również
rozmowy w sprawie nowelizacji Instrukcji GIS określającej przepisy sanitarne na obozach bez
stałej infrastruktury. Rozmowy prowadzone są wspólnie z Przymierzem Rodzin, Związkiem
Harcerstwa Rzeczpospolitej i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.
W ramach tych wydarzeń Klub ponosił niektóre koszty transportu, noclegów, wyżywienia,
imprez turystycznych i niezbędnych drobnych zakupów. Klub opłacał także wynagrodzenia
pracownika sekretariatu Sekcji oraz honoraria za wykłady i specjalistyczne zajęcia z młodzieżą.
W roku 2009 na działalność w ramach Sekcji wydano 53 948,34 zł. Fundusze pochodziły
głównie z przychodów od „Libella” sp. z o.o. Źródłem dochodów były także wpłaty z tytułu
1% podatku na OPP, oraz darowizny od osób prywatnych i instytucji. Dodatkowo Sekcja
zrealizowała projekt „Rajd dla Młodzieży” – z programu "Lato poza miastem" finansowany
(9 046,04 zł) m.in. z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji.
 Projekt „Białoruś” – to zorganizowany przez członków KIK zjazd naukowy uczniów
i nauczycieli z Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska. W lipcu 2009 roku
projekt „Białoruś” został zorganizowany po raz piąty, uczestniczyło w nim
łącznie 80 uczniów i nauczycieli ze szkoły na Białorusi. Jak co roku jego celem było
umożliwienie uczniom nauki w godnych warunkach oraz integracja całej społeczności szkolnej,
a także propagowanie idei pomocy dla Białorusi. Budżet projektu w 2009 roku wyniósł
77 723,32zł. Obejmował koszty dojazdu i pobytu w Polsce uczestników z Białorusi, koszty
podróży organizatorów, wyżywienia uczestników, koszty spotkań i imprez oraz koszty rozmów
telefonicznych. W tym roku pobyt licealistów został sfinansowany w dużej mierze
(54 694,23 zł) przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cześć środków
pochodziła również ze zbiórki publicznej, przeprowadzonej w marcu 2009 roku podczas
koncertu „Solidarni z Białorusią” 3 905,38 zł. W ramach Projektu Białoruś, KIK współpracuje
również z Inicjatywą Wolna Białoruś, siedziba Klubu była miejscem zebrań Zarządu Inicjatywy
oraz spotkań z wolontariuszami, pomagającymi przy organizacji koncertu „Solidarni
z Białorusią”.
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 Program Stypendialny – zasady działania Funduszu Stypendialnego KIK zostały
przeformułowane. Planujemy ogłoszenie konkursu stypendialnego w 2010 roku. Na koniec
2009 roku Fundusz Stypendialny KIK dysponował kapitałem w wysokości 55 620,69 zł.
 Inne cele statutowe – to koszty druku Informatora Klubowego, część kosztów czynszu, energii,
usług telekomunikacyjnych i opłat pocztowych (w wymiarze odpowiadającym działalności
statutowej). Suma tych kosztów wynosiła 37 722,67 zł. Cele te zostały opłacone z pieniędzy
otrzymanych od firmy „Libella" sp. z o.o., oraz wpłat członków Klubu z tytułu składek
i wpisowego.
 Redakcja „Kontakt” – to grupa młodych ludzi, która za cel stawia sobie tworzenie
płaszczyzny wymiany myśli i kontaktu między członkami Klubu. „Kontakt” to miejsce,
w którym każdy członek Klubu lub zaproszeni goście, mogą podzielić się z innymi członkami
Stowarzyszenia swoimi spostrzeżeniami i opiniami na dany temat. „Kontakt” służy integracji
i formacji Klubowego środowiska. W roku sprawozdawczym ukazały się trzy numery periodyku
w tym jedno wydanie specjalne z okazji 20. rocznicy wyborów z 1989 roku. Koszty działalności
Sekcji zostały sfinansowane z wpłat darczyńców. W roku 2009 było to 12 044,10 zł. Sekcja
przeprowadziła projekt edukacyjny „Droga do 1989” - cykl pokazów filmów dokumentalnych finansowany (11 099,93 zł) z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji.
 Projekt Areopag „Dialog ze światem” – realizowany jest przez młodzież z Dominikańskiego
Duszpasterstwa Akademickiego Freta 10. Areopag prowadził działalność na rzecz pogłębiania
dialogu osób związanych z Kościołem katolickim ze współczesną rzeczywistością oraz na rzecz
zbliżania środowisk laickich i kościelnych. W ciągu roku akademickiego odbyło się
10 comiesięcznych (z wyłączeniem lipca i sierpnia) spotkań – panele dyskusyjne oraz dwa
koncerty przygotowane były przez członków grupy „Areopag na Freta“. Honorowy patronat nad
spotkaniami objęli Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz oraz Prezydent m. st.
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na te działania w roku sprawozdawczym wydano
13 505,99 zł. Projekt zostały sfinansowany dzięki dotacji Fundacji Rozwoju Systemu EdukacjiNarodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu".
 Klub Żeglarski „Santa Maria” – w ramach działalności tej Sekcji organizowane były
szkolenia, oraz rejsy śródlądowe. W 2009 roku Klub Żeglarski „Santa Maria” przeprowadził
sezonowe remonty łódek, zorganizował 3 rejsy mazurskie, i dwie szkółki żeglarskie (figielki)
dla dzieci w wieku 8-13 lat. KIK ponosił koszty dzierżawy terenu w 2009 roku oraz opieki nad
majątkiem Sekcji, ponosił także inne koszty związane z funkcjonowaniem „Santa Marii”.
W roku 2009 na te cele wydano 7 031,00 zł. Fundusze pochodziły z pieniędzy przekazanych ze
spółki „Libella” oraz składek członków Klubu, 1% podatku na OPP przekazany na rzecz „Santa
Marii” został w całości przeznaczony na finansowanie Klubu Żeglarskiego w 2010 roku.
 Projekt Pax Romana – Klub ponosił koszty udziału przedstawiciela Zarządu KIK
w spotkaniach europejskiego Zarządu Pax Romana ICMICA/MIIC oraz składki członkowskiej
za przynależność do tego Ruchu. W roku sprawozdawczym łączna suma kosztów poniesionych
przez Klub na ten projekt wyniosła 3 732,10 zł. Wszystkie pieniądze pochodziły ze środków
własnych Stowarzyszenia.
 Zebrania Ogólne – tym hasłem objęte są wszystkie spotkania, wykłady, debaty, konferencje,
prelekcje, wystawy, koncerty itp. organizowane jako ogólno-klubowe wydarzenia. Łączna suma
wydatków związana z zebraniami ogólnymi wynosi 1 865,94zł. O wszystkich wydarzeniach
ogólno-klubowych członkowie KIK-u informowani są na łamach „Informatora Klubowego”.
Wszystkie koszty zostały pokryte ze środków własnych.
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 Sekcja Emaus – organizowała comiesięczne spotkania formacyjne oraz tzw. Spotkania
w Nazarecie. Spotkania te przeznaczone były dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W roku sprawozdawczym Sekcja dokonywała zakupów materiałów niezbędnych podczas zajęć
z dziećmi, płaciła drobne wynagrodzenia dla osób wspierających działania Sekcji.
W 2009 roku koszty Sekcji pokryte z pieniędzy Stowarzyszenia to 1 226,93 zł.
 Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie – sekcja utrzymywała kontakty
i wspomagała stowarzyszenia i środowiska katolickie w Europie Wschodniej. Organizowała
również spotkania dla gości z zagranicy. W roku sprawozdawczym gościła grupę ministrantów
z Mohylewa. Kilkakrotnie w roku sprawozdawczym członkowie Sekcji udali się na Wschód,
odnawiając kontakty i w sposób bezpośredni niosąc potrzebną pomoc. Koszty działań Sekcji
w 2009 roku to 897,11 zł.
 Sekcja młodzieżowa Drum Bun – skupia w swoich szeregach młodzież Klubową. Jej działania
opierają się na aktywności członków Sekcji wspieranych przez jej zarząd (Robur). W ramach
działań Sekcji w 2009 roku odbyły się liczne towarzyskie spotkania m.in. gra fabularna
„Fabex”, turniej piłki nożnej „KopHalówa”, projekt filmowy oraz akcja wspólnego oddawania
krwi i inne. Drum Bun organizował również comiesięczne Msze święte dla DB, spotkania
dyskusyjne z duszpasterzem DB i rekolekcje adwentowe. Drum Bun jest członkiem
europejskiego stowarzyszenia młodzieżowych organizacji katolickich JECI-MIEC. Klub ponosi
koszty uczestnictwa DB w JECI-MIEC - w roku sprawozdawczym była to kwota 522,11 zł.

W Klubie funkcjonuje także szereg drobniejszych, z punktu widzenia finansowego, projektów
finansowanych z wpływów od spółki „Libella” oraz z wpłat darczyńców, w tym z tytułu
1% podatku na OPP. Były to:
 Piknik KIK – ogólno-klubowe, doroczne spotkanie dla wszystkich członków, przyjaciół
i sympatyków Klubu. Celem Pikniku jest integracja środowiska, wspólna modlitwa, zabawa
oraz nawiązywanie nowych i wznawianie starych znajomości. Koszty organizacyjne i związane
z bieżącą obsługą Pikniku Klubowego wyniosły 342,40 zł.
 Sekcja Kulturalno-Turystyczna – sekcja organizowała otwarte spotkania, wykłady, koncerty
oraz wycieczki krajoznawcze. Koszty organizacji spotkań wyniosły 150 zł.
 Sekcja Wigierska – na przełomie czerwca i lipca 2009 roku Sekcja zorganizowała coroczny
trzytygodniowy obóz nad jeziorem Wigry. Udział w nim wzięło 60 uczestników (to więcej niż
w roku poprzednim), a nad ich bezpieczeństwem czuwało 15 osób kadry. Obóz składał się
z kilku części m.in. pieszych wycieczek, spływów kajakowych, gier i zabaw terenowych.
W ciągu roku odbywały się comiesięczne spotkania Sekcji oraz spływ kajakowy.
W roku sprawozdawczym, na rzecz działań podejmowanych przez sekcję, na konto Klubu
wpłynęła darowizna 1% w wysokości 38 zł. Całość pieniędzy została przekazana na potrzeby
Sekcji w 2010 roku.
 Chór „Ars Cantata” – jest chórem kameralnym posiadającym bogaty repertuar muzyki
religijnej i świeckiej. Uczestniczy w wielu konkursach i przesłuchaniach, odbywa koncerty.
W roku sprawozdawczym Chór dał siedem koncertów i zdobył nagrodę na międzynarodowym
festiwalu w Danii. W roku sprawozdawczym Klub nie poniósł żadnych kosztów związanych
z funkcjonowaniem Chóru.
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 Starszy Ekumenista – w roku sprawozdawczym co miesiąc pomagał w organizowaniu
nabożeństw ekumenicznych, o których informował w Klubowym „Informatorze”.
 Sekcja Esperanto – zespół osób krzewiących kulturę języka esperanto. Sekcja organizuje
kameralne spotkania, wystawy, a członkowie sekcji uczestniczą również w ogólnopolskich
zjazdach i konferencjach poświęconych językowi esperanto. W 2009 roku członkowie Sekcji
uczestniczyli w dwóch międzynarodowych spotkaniach oraz w uroczystościach związanych
z rocznicą 150lecia urodzin Ludwika Zamenhofa. W roku sprawozdawczym Klub nie poniósł
żadnych kosztów związanych z działalnością tej sekcji.
 Sekcja Ewangelijna – prowadzi comiesięczne spotkania formacyjne, podczas których
omawiane i zgłębiane są teksty Starego i Nowego Testamentu oraz encyklik papieskich.
W roku sprawozdawczym Sekcja omawiała teksty Ewangelii św. Łukasza. Klub nie poniósł
żadnych kosztów związanych z działalnością Sekcji Ewangelijnej.
 Sekcja Nauczycielska – w ramach członkostwa KIK-u w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Intelektualistów Katolickich (Pax Romana) Sekcja uczestniczyła w pracach Międzynarodowego
Sekretariatu Nauczycieli Katolickich (SIESC). Sekretariat ten w czasie corocznych
kilkudniowych letnich konferencji zajmuje się problematyką edukacji i wychowania w szkołach
europejskich na wszystkich poziomach nauczania. W roku sprawozdawczym Sekcja w imieniu
Klubu podjęła zobowiązanie do pełnienia roli gospodarza konferencji SIESC w Warszawie
w lipcu 2011 r. Rok 2009 był czasem wstępnych przygotowań. Klub nie poniósł żadnych
kosztów związanych z działalnością Sekcji Nauczycielskiej w 2009 roku.
 Sekcja Polsko-Niemiecka – prace Sekcji skupiają się wokół organizowanych przynajmniej raz
w miesiącu spotkań otwartych dla społeczności klubowej. Spotkania zgłębiają tematykę
stosunków polsko-niemieckich. Członkowie Sekcji uczestniczą również w różnego rodzaju
spotkaniach, organizowanych przez inne stowarzyszenia m.in. Pax Christi, Renovabis, Fundacja
Krzyżowa. W roku sprawozdawczym Sekcja gościła 16 osobową grupę z Towarzystwa
im. Anny Morawskiej oraz rozpoczęła przygotowania do wydania w j. niemieckim biuletynu
informacyjnego o KIK-u.
 W ramach działalności charytatywnej Klubu działa Sekcja Pomocy. W roku sprawozdawczym
Sekcja wznowiła swoją działalność. Rok sprawozdawczy był czasem organizacji pracy.
W roku sprawozdawczym Klub nie poniósł żadnych kosztów związanych z pracą Sekcji.

Warszawa, 22 marca 2010 roku 9
www.kik.waw.pl - kik@kik.waw.pl
Freta 20/24A; 00-227 Warszawa – tel. (48-22) 827 39 39

