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6. 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.

7. 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, oświatowowychowawczej, 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.

8. Ogólna działalność Klubu w roku 2010:
W roku 2010 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.
Ważniejsze wydarzenia z 2010 roku:


W styczniu Klub brał udział w pracach zespołu przygotowującego XII Dzień Judaizmu
w Kościele Katolickim.



Klub, jako organizacja zrzeszona w Forum Świętego Wojciecha uczestniczył w pracach nad
przygotowaniem VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który się odbył w dniach 12-14 marca. Hasłem
przewodnim Zjazdu było „Rodzina jako nadzieja Europy”. 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.



W maju 2010 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków
Zwyczajnych KIK. Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania za rok ubiegły. Wykład
wprowadzający pt. „Etos KIK-u wobec współczesnych wyzwań” poprowadził
ks. Andrzej Gałka. Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd Klubu, nowym prezesem została
dr hab. Joanna Święcicka.
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Na przełomie czerwca i lipca 2010 roku po raz szósty gościliśmy w Polsce młodzież
z niezależnego liceum im. Jakuba Kołasa w Mińsku. W tym roku pobyt licealistów został
w dużej mierze sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury i, jak co roku przez Biuro
Edukacji M.St. Warszawy. Gościliśmy ponad 80 osobową grupę, która dzięki wytrwałej pracy
wielu członków Klubu mogła w „normalnych” warunkach zdobywać nowe cenne umiejętności
i doświadczenia.



W lipcu i sierpniu 2010 roku wielu członków KIKu brało udział w akcji pomocy powodzianom.
Człoknowie Klubu pomagali bezposrednio na terenach dotknietych powodzia jak również
organizowali zbiorkę darów.



W październiku 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zwyczajnych
KIK. Walne Zebranie wprowadziło zmiany do statutu Klubu. W paragrafie 8 statutu
wprowadzony został zapis o możliwości prowadzenia przez Klub odpłatnej działalności pożytku
publicznego.



24 października 2010 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 – została Danuta Baszkowska. Nagroda przyznana została po raz piąty.



Ponadto, w ciągu całego roku Klub organizował szereg odczytów, dyskusji, wykładów,
prelekcji, projekcji filmów i wystaw. Do ważniejszych należały następujące wydarzenia:
„Piąta Ewangelia – Kościół w Afryce w służbie pojednania sprawiedliwości i pokoju” (gościem
spotkania był abp Henryk Hoser SAC); cykl spotkań Polacy wobec Zagłady – postawy
w czasach najtrudniejszych: „Sprawiedliwi w Jedwabnem” (gościem spotkania była
Anna Bikont), „Łyżeczka życia” (gościem spotkania była Elżbieta Ficowska), Spacer po getcie
– przewodnikiem była Agnieszka Haska, „Życie bez tożsamości” (gościem spotkania była
Lea Balint); „Caritas in Veritate” – o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie”
(gośćmi spotkania byli bp Piotr Jarecki i min. Michał Boni); „Polska i Niemcy 20 lat
po przełomie, wyzwania na przyszłość” (gościem spotkania był Marek Krząkała); „Lato 1989
ucieczki na Zachód – rozpad NRD” (gościem spotkania był dr Kazimierz Wóycicki); „Białoruś
nieznana, chociaż bliska – o literaturze i kulturze białoruskiej” (gośćmi spotkania byli
prof. Elżbieta Smułkowa, Adam Pomorski, dr Lawon Barszczeuski); „Polska – Rosja:
co dalej?” (gośćmi spotkania byli prof. Adam Daniel Rotfeld i Janusz Reiter); „Wolność –
wciąż nieszczęsny dar?” (gośćmi spotkania byli dr Anna Koroń-Ostrowska,
Wojciech Bonowicz, prof. Zbigniew Stawrowski i Zbigniew Nosowski); „Odwaga w Kościele”
(gośćmi spotkania byli Ewa Czaczkowski, dr Sebastian Duda, Piotr Kaznowski, ks. Grzegorz
Michalczyk); „Białoruś nieznana, chociaż bliska – o historii narodu białoruskiego” (gośćmi
spotkania byli dr Lavon Barszczeuski, dr Oleg Łatyszonek i Jacek Borkowicz); „Bliski Wschód
Kościoła” (gośćmi spotkania byli bp Krzysztof Nitkiewicz, dr Agata Skowron-Nalborczyk
i dr Krzysztof Śliwiński). Członkowie Klubu, jako prelegenci, uczestniczyli w różnych
spotkaniach.



Jak co roku odbyły się: w czerwcu Klubowy piknik, w grudniu spotkanie opłatkowe.
Dodatkowo w listopadzie odbył się VI Wielopokoleniowy Charytatywny Bal KIK na rzecz
Funduszu Stypendialnego KIK. Honorowy Patronat nad Balem objęła Para Prezydencka
Anna i Bronisław Komorowscy. Wszystkie te wydarzenia zgromadziły licznych członków
przyjaciół warszawskiego KIK-u.
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Klub odnowił współpracę z Duszpasterstwem Niewidomych zorganizowanym przy kościele
św. Marcina. W grudniu 2010 roku w ramach charytatywnej działalności Klubu jego
członkowie uczestniczyli w akcji pomocy osobom niewidomym pod hasłem „RodzinaRodzinie”.



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



Klub współpracował z innymi Klubami Inteligencji Katolickiej z całej Polski zrzeszonymi
w ramach Porozumienia KIK. W październiku 2010 roku reprezentanci Klubu warszawskiego
uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli KIK-ów w Warmińskim Sanktuarium Maryjnym
w Gietrzwałdzie, podczas którego przedstawili propozycje naszego współdziałania z innymi
KIK-ami. Spotkanie w Gietrzwałdzie połączone było obchodami 30-lecia KIK-u olsztyńskiego.



W ramach działań w Porozumieniu, Klub wziął udział w XXX pielgrzymce KIK-ów na Jasną
Górę. Koordynował również obchody Dnia Papieskiego – 2010, organizowanego w Klubach
w ramach ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
W Warszawie z inicjatywy Klubu odbyła się dyskusja panelowa zatytułowana:
„Odwaga w Kościele". Współorganizatorem spotkania była redakcja Przeglądu Powszechnego.



Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
(ORRK). W kilku spotkaniach ORRK przedstawiciele warszawskiego Klubu reprezentowali nie
tylko macierzysty Klub, ale także Radę Porozumienia. Przedstawiciele Zarządu Klubu
są również członkami Rady Programowej i Zespołu Koordynującego ORRK.



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 2010 odbyło się kilka międzynarodowych
spotkań, w których Klub był reprezentowany przez członka Zarządu KIK będącego również
członkiem europejskiego Zarządu Pax Romana ICMICA/MIIC. Młodzieżowa sekcja Klubu:
Drum Bun należy do europejskiej młodzieżowej organizacji JECI – MIEC 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 niektóre informacje z życia naszego stowarzyszenia.



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 2010 zarejestrowaliśmy 75 548 wejść.
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9. Działalność statutowa Klubu prowadzona w ramach projektów i sekcji:
 Sekcja Rodzin – obejmuje swoją działalnością pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.
W roku 2010 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, sesje szkoleniowe dla wychowawców – sanitarne,
wychowawcze, z psychologii rozwojowej. Sekcja, jak co roku, koordynowała niektóre spotkania
całej społeczności klubowej: piknik oraz spotkanie opłatkowe.
 Redakcja „Kontakt” – to sekcja, skupiająca młodych ludzi, którzy za cel stawiają sobie
tworzenie płaszczyzny wymiany myśli i opinii zarówno między członkami Klubu, jak i innymi
osobami, otwartymi na dialog. Obecnie „Kontakt” wydaje (drukowany) periodyk oraz prowadzi
blog w Internecie. W roku sprawozdawczym ukazały się trzy numery periodyku, którego nazwa
obecnie brzmi: „Kontakt. Magazyn nieuziemiony”. Pod taka nazwą został zarejestrowany
i otrzymał numer ISSN. Ustalono, że od 2011 roku będzie kwartalnikiem.
 Projekt „Białoruś” – w jego ramach, jak co roku, w czerwcu i lipcu członkowie KIK
zorganizowali zjazd naukowy uczniów i nauczycieli z Liceum Humanistycznego im. Jakuba
Kołasa z Mińska. Zjazd został zorganizowany już po raz szósty, uczestniczyło w nim
łącznie 80 uczniów i nauczycieli. Jak zawsze, celem zjazdu było umożliwienie uczniom nauki
w godnych warunkach oraz integracja całej społeczności szkolnej, a także propagowanie
w Polsce idei pomocy dla Białorusi. 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”.
 Program Stypendialny – w 2010 roku trwały prace nad jego nową formułą, która ma zostać
ogłoszona w maju 2011. W listopadzie 2010 roku odbył się VI Wielopokoleniowy Charytatywny
Bal KIK, którego celem była promocja i wsparcie finansowe Funduszu Stypendialnego KIK.
 Projekt Areopag – 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 kilka spotkań – panele
dyskusyjne oraz dwa warsztaty muzyczne.
 Klub Żeglarski „Santa Maria” – w ramach działalności tej Sekcji organizowane były szkolenia
żeglarskie, oraz rejsy śródlądowe. W 2010 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. Na potrzeby działalności „Santa Marii” Klub zakupił dwa nowe jachty.
 Sekcja Emaus – w roku 2010 organizowała comiesięczne tzw. „Spotkania w Nazarecie”,
przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym (9 spotkań w ciągu roku szkolnego).
Dla dorosłych Sekcja zorganizowała 6 spotkań formacyjnych.
 Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie – w roku 2010 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. Sekcja była
organizatorem 2 spotkań z cyklu „Białoruś nieznana, chociaż bliska”.
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 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 2010 roku odbyło się się szereg spotkań towarzyskich, sportowych,
formacyjnych. Drum Bun jest członkiem europejskiego stowarzyszenia młodzieżowych
organizacji katolickich JECI-MIEC. Przedstawiciele Drum Buna uczestniczyli w kilku
międzynarodowych spotkaniach.
 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.
 Sekcja Kulturalno-Turystyczna – sekcja w 2010 roku organizowała koncerty, otwarte
spotkania i wykłady dotyczące kultury oraz wycieczki krajoznawcze.
 Sekcja Wigierska – na przełomie czerwca i lipca 2010 roku Sekcja zorganizowała coroczny
trzytygodniowy obóz nad jeziorem Wigry. Udział w nim wzięło 60 uczestników, a nad ich
bezpieczeństwem czuwało 10 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.
 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 dziewięć koncertów i zdobył nagrodę dla Najlepszego Chóru
Polskiego na XI Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych "Ad Gloriam Dei" w Pińczowie.
 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 2010 roku członkowie Sekcji
uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach oraz w uroczystościach związanych
z 10. rocznicy śmierci biskupa Władysława Miziołka duchowego opiekuna katolickiego ruchu
espernackiego w Polsce.
 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 i dokumentów
soborowych.
 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 2009 Sekcja
w imieniu Klubu podjęła zobowiązanie do pełnienia roli gospodarza konferencji SIESC
w Warszawie w lipcu 2011 r. Rok 2010 był czasem intensywnych przygotowań.
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 Sekcja Polsko-Niemiecka – prace Sekcji skupiają się wokół organizowanych kilka raz w roku
spotkań otwartych dla społeczności klubowej. Spotkania poruszają tematykę stosunków polskoniemieckich. Członkowie Sekcji uczestniczą również w różnego rodzaju spotkaniach,
organizowanych przez inne stowarzyszenia m.in. Pax Christi, Renovabis, Fundacja Krzyżowa.
W roku sprawozdawczym kilu członków Sekcji reprezentowało KIK na sympozjum
we Vranowie k. Brna. Tematem sympozjum były dzieje Kościoła w Europie środkowej
po II Wojnie Światowej. Sekcja gościła również grupę młodych niemieckich dziennikarzy
z Pressenetzwerk fuer Jugendthemen w Bonn.
 W ramach działalności charytatywnej Klubu działa Sekcja Pomocy. W roku sprawozdawczym
Sekcja kierowała pracą wolontariuszy pomagających starszym członkom Klubu oraz
koordynowała akcję pomocy niewidomym „Rodzina-Rodzinie”.

10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2010 roku
przychody
przychody statutowe :
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica
Śródmieście
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica
Wilanów
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica
Ursynów
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowe Centrum Kultury
przychody z 1%
przychody od Libella Sp. z o.o.
darowizny od osób fizycznych i instytucji
Składki członkowskie i wpisowe
przychody statutowe razem
przychody finansowe
pozostałe przychody operacyjne
przychody z działalności gospodarczej
ogółem przychody

kwota
99 840,00 zł
5 469,60 zł
9 768,00 zł
5 000,00 zł
18 272,40 zł
58 000,00 zł
50 585,17 zł
142 770,52 zł
479 736,17 zł
98 874,75 zł
968 316,61 zł
13 564,23 zł
7 162,11 zł
38 500,00 zł
1 027 542,95 zł

Stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych źródeł
wynosi 3,74%.

11. Informacja o poniesionych kosztach
koszty
koszty statutowe
koszty administracyjne
koszty finansowe
koszty działalności gospodarczej
ogółem koszty

kwota
686 451,25 zł
324 198,64 zł
41 995,82 zł
661,42 zł
1 053 307,13 zł
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12. Informacje pozostałe
 Informacja o liczbie członków
Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku – Klub zrzeszał 1869 członków.
 Informacja o liczbie zatrudnionych osób
Na umowę o pracę w 2010 roku zatrudnionych było 5 osób:
- dyrektor ds. projektów,
- kierownik sekretariatu,
- sekretarka,
- księgowa,
- kierownik sekretariatu Sekcji Rodzin.
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wynosiła: 164 992,10zł
Nie zatrudniano osób do działalności gospodarczej.
W ramach realizowanych zadań na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudniano łącznie 49 osób.
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie wynosiła: 46 421,00zł
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło wynosiła: 37 869,00zł
 Klub jest udziałowcem (29%) w Libella Sp. z o.o., od której w 2010 roku otrzymał wpłaty na
działalność statutową w kwocie 142770,52.
 Wartość środków ulokowanych w Funduszu Inwestycyjnym OPERA wynosiła na koniec 2010
roku: 54 562,20zł
 W 2010 roku KIK dokonał zakupu następujących środków trwałych:
- dwie używane łodzie OMEGA
- 1 komputer
- zestaw mebli biurowych
Łączna kwota zakupu środków trwałych wynosiła: 38 169,69zł
 Wartość kredytu pozostałego do spłacenia w Banku DnBNORD na koniec 2010 roku wynosi:
542 410,82zł.
Istotnym zadaniem w 2010 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.
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