WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
W WARSZAWIE

7 kwietnia 2019 r.
siedziba KIK, ul. Freta 20/24a, Warszawa

Warszawa, 19 marca 2019 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie uprzejmie zawiadamia o Walnym Sprawozdawczym
Zebraniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, które odbędzie się w niedzielę:

7 kwietnia 2019 roku
Zebranie poprzedzi Msza święta o godz. 9.00 (w siedzibie Klubu)
Po Mszy świętej zapraszamy na wykład:
„Etos inteligencji we współczesnej Polsce“.
Wykład poprowadzi dr Piotr Kulas, polski socjolog i historyk idei, doktor habilitowany nauk społecznych,
adiunkt na wydziale Artes Liberales UW, autor pozycji: „Rozmowy o inteligencji”, „Inteligenckość zaprzeczona.
Etos i tożsamość młodych inteligenckich elit”, „Od inteligencji do postinteligencji: Wątpliwa hegemonia”.
Początek obrad w pierwszym terminie nastąpi o godz. 10.00 lub – w przypadku braku kworum –
w drugim terminie, o godz. 11.00. Obrady odbywać się będą w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej
przy ul. Freta 20/24A w Warszawie.
Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe zostanie rozesłane Członkom pocztą elektroniczną 2 kwietnia.
Od tego dnia będzie się też można z nimi zapoznać w siedzibie KIK.
Proponowany porządek dzienny zebrania:
1. Otwarcie Zebrania;
2. Wybór przewodniczącego Zebrania;
3. Wybór sekretarzy Zebrania;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania;
6. Sprawozdania Zarządu:

Merytoryczne (Sekretarz),

Finansowe (Skarbnik);
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
8. Dyskusja nad sprawozdaniami;
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań merytorycznego i finansowego
10. Wolne wnioski;
11. Zakończenie Walnego Zebrania.
Łączymy serdeczne pozdrowienia,
Jakub Kiersnowski
Prezes

Jan Murawski
Sekretarz

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do sekretariatu Klubu – kik@kik.waw.pl lub 22 827.39.39 – informacji
o obecności i ewentualnej nieobecności na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Klubu Inteligencji
Katolickiej. Informacja ta pozwoli lepiej przygotować Zebranie, jak również będzie uznana za
usprawiedliwienie, które jest istotne z punktu widzenia statutu Klubu (§ 18 pkt. 2c).

za okres od 13 maja 2018 roku do 7 kwietnia 2019 roku

Spis treści:

I.
Ogólna liczba członków Klubu warszawskiego wynosi w dniu 7 kwietnia 2019 roku 1723 osób (stan na 22.03.2019).
Od ostatniego Walnego Zebrania (13.05.2018) do Klubu przystąpiło 28 osób (na 08.03.2019). 4 (na 22.03.2019)
zrezygnowały z członkostwa (m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia, zmianę miejsca zamieszkania), a (według
informacji otrzymanych przez sekretariat KIK) 8 (na 6.03.2019) zmarło. Spośród wszystkich członków Klubu 454 osoby
to Członkowie Zwyczajni, w tym 21 (na 15.03.2019) Honorowi.
W roku sprawozdawczym spośród Członków Zwyczajnych (według informacji posiadanych przez sekretariat Klubu)
zmarło 6 osób (stan na 7.03.2019): Zygmunt Skórzyński (członek honorowy) oraz Jan Kawiak, Ryszard Buch,
Stefania Sznee, Kazimierz Gutowski i Stanisław Wielowieyski (Członkowie Zwyczajni). Od ostatniego Walnego
Zebrania Zarząd przyjął 11 nowych Członków Zwyczajnych (stan na 15.03.2019). Są to Michał Borkowski, Krzysztof
Małachowski, Marta Jankowska, Zofia Rey, Robert Rey, Alicja Budzyńska, Barbara Kielanowska, Wojciech Szenajch,
Katarzyna Materkowska, Bożena Strachalska i Michał Buczek.
II.
Zarząd Klubu został wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 13 maja 2018 roku. Po ukonstytuowaniu się jego
skład i struktura na dzień 7 kwietnia 2019 roku przedstawia się następująco:
Prezes – Jakub Kiersnowski,
Wiceprezesi – Paweł Broszkowski, Piotr Ciacek, Joanna Święcicka,
Sekretarz – Jan Murawski,
Skarbnik – Krzysztof Sawicki,
Członek Prezydium Zarządu – Marta Titaniec,
Członkowie Zarządu – Aleksandra Brochocka, Jacek Cichocki, Piotr M. A. Cywiński, Maryna Czaplińska, Ignacy
Dudkiewicz, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Misza Tomaszewski, Krzysztof Ziołkowski.
Od 13 maja 2018 roku (ostatniego Walnego Zebrania) do 7 kwietnia 2019 roku Zarząd odbył łącznie 9 zebrań.
Między zebraniami odbywały się intensywne prace Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
W tym czasie Prezydium Zarządu KIK spotkało się 21 razy.
Komisja Rewizyjna Klubu została wybrana na Walnym Zebraniu w dniu 13 maja 2018 roku. Po ukonstytuowaniu
się jej skład i struktura na dzień 7 kwietnia 2019 roku przedstawia się następująco:
Przewodniczący – Stanisław Latek
Wiceprzewodnicząca – Izabella Bnińska
Członkowie Komisji: Maria Borkowska, Andrzej Friszke, Kuba Wygnański

III.

W roku sprawozdawczym działalność Klubu była podobnie jak w latach poprzednich bardzo różnorodna zarówno
jeśli chodzi o zakres merytoryczny jak i o sposób organizacji, formę oraz grupy odbiorców poszczególnych
działań.
Ważną częścią życia Klubu była jak zawsze działalność sekcji. Praca sekcji obejmowała wiele działań
i przedsięwzięć na płaszczyznach formacji religijnej i intelektualnej, działalności wychowawczej, kulturalnej,
artystycznej, wyjazdowej, charytatywnej oraz współpracy z innymi organizacjami i środowiskami. To dzięki
zaangażowaniu wielu osób działających w klubowych sekcjach ten rok obfitował w interesujące spotkania, ważne
wydarzenia, wyjazdy, obozy, rekolekcje, konferencje. Szczególną uwagę zwraca dynamiczny rozwój Klubu
Żeglarskiego Santa Maria, który organizuje coraz więcej różnorodnych obozów, Magazynu “Kontakt”, który
twórczo reorganizuje swoją pracę czy Sekcji Wschodnioeuropejskiej sięgającej po coraz ambitniejsze projekty.
Wszystkie te trzy sekcje otworzyły niedawno swoje sekretariaty.
Doceniając duże znaczenie pracy sekcji Zarząd KIK zorganizował 15 stycznia 2019 r. wspólne spotkanie
przedstawicieli wszystkich sekcji działających w Klubie w celu ułatwienia wymiany, inspiracji i współpracy.
Inne ogólnoklubowe działania realizowane były poprzez projekty. W roku sprawozdawczym w Klubie
realizowanych było ok. 19 projektów. Były to projekty jednorazowe, cykliczne, kilkumiesięczne oraz kilkuletnie.
Realizowane były tak w ramach działalności sekcji jak i w ramach prac sekretariatu Klubu. Kilka projektów miało
wymiar międzysekcyjny.
Na szczególną uwagę zasługują projekty humanitarne i rozwojowe, które w obecnym kształcie i skali są nowym
rodzajem działalności w Klubie. Od maja 2018 r. w ramach nowego rodzaju działalności wspieramy uchodźców,
przesiedlonych wewnętrznie i poszkodowanych w inny sposób w Irackim Kurdystanie (pomoc medyczna),
organizujemy wsparcie dla mieszkańców Aleppo w Syrii (poprzez program Rodziny Aleppo i zakup żywności
i leków). Nasze wsparcie trafiło też na Białoruś w formie środków higienicznych (zakupionych ze środków
zebranych od członków Klubu) dla Wioski Dziecięcej w Homlu oraz na Ukrainę: w tym roku Sekcji
Wschodnioeuropejskiej udało się zorganizować aż 4 turnusy kolonii terapeutycznych dla dzieci żołnierzy rannych
lub zabitych podczas działań wojennych na Wschodniej Ukrainie.
Jak co roku, 24 października w rocznicę założenia Klubu, wręczono nagrodę PONTIFICI – Budowniczemu Mostów.
Laureatem nagrody w 2018 roku został i tytuł Pontifexa otrzymał prof. Adam Strzembosz. Laudację na cześć
laureata wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.
Od 21 do 23 września miał miejsce XI Zjazd Gnieźnieński - spotkanie blisko 700 chrześcijan z Europy ŚrodkowoWschodniej pod tytułem: “Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. W organizację wydarzenia na

każdym etapie było zaangażowanych wielu członków Klubu. W działania na rzecz organizacji Zjazdu włączył się
bardzo aktywnie abp Wojciech Polak. Ze środków spółki Krakowiaków wydane zostało w darze dla
uczestników Zjazdu specjalne wydanie pierwszej polskiej Biblii ekumenicznej.
Listopad 2018 upłynął pod znakiem świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji
odbył się w Klubie wernisaż wystawy “Marzenia o wolności” przygotowanej przez Bohdana Cywińskiego
o dążeniach niepodległościowych kilkunastu europejskich narodów. Dalsze wydarzenia związane z przeżywaniem
rocznicy to wykład Stanisława Zakroczymskiego o pierwszych latach rządów II RP i podsumowanie warsztatów
Jacka Cichockiego p.t. “Kanon Wolnych Polaków”, w których przedstawiciele różnych nurtów i idei mieli możliwość
przedstawienia najważniejszych dla nich wydarzeń i procesów w Polsce po 1918 r. W obchody poprzez dwa
otwarte koncerty włączył się także chór Ars Cantata. Klub wziął udział w obywatelskich obchodach rocznicy “Nasza
Niepodległa”.
Istotnym wydarzeniem, szeroko komentowanym w mediach, było utworzenie Inicjatywy “Zranieni w Kościele”
pierwszej w Polsce linii wsparcia dla osób dotkniętych w polskim Kościele skutkami przemocy seksualnej. Telefon
zaufania powstał przy dużym zaangażowaniu ze strony członków naszego Klubu, Laboratorium Więzi i Fundacji
Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Bezpośrednim impulsem do założenia telefonu była refleksja Zarządu
KIK o potrzebie działania oraz idące za nią konsultacje z osobami odpowiedzialnymi w Kościele, ekspertami
i praktykami. Od 12 marca w każdy wtorek od 19:00 do 22:00 dzwoniąc pod numer 800 280 900 można uzyskać
wsparcie, pomoc psychologiczną, prawną i duszpasterską.
W maju 2018 rozpoczął się projekt „Spięcie”: wspólne przedsięwzięcie 5 redakcji czasopism idei: Magazynu
Kontakt, Klubu Jagiellońskiego, Kultury Liberalnej, Krytyki Politycznej i Nowej Konfederacji. Redakcje wybierały
wspólnie temat, na który wzajemnie publikowały swoje teksty. Projekt wzbudził zainteresowanie mediów w Polsce
i za granicą, pisał o nim m.in. The New York Times.
Niezmiennie absorbującym zadaniem, w sposób szczególny dla Prezydium Zarządu i księgowości Klubu,
rzutującym również na bieżącą działalność, była nieustanna praca nad zabezpieczeniem finansowej działalności
Klubu. Prace te polegały przede wszystkim na: rozwoju działalności spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.;
rozwijaniu działalności projektowej poprzez pozyskiwaniu nowych grantów oraz poprawę ściągalności składek
członkowskich m.in. poprzez rozpoczęcie działań dla utworzenia jednej spójnej bazy członków z możliwością
zdalnego sprawdzania zaległości finansowych dla wszystkich Członków.
Wart odnotowania jest fakt, że w ciągu roku sprawozdawczego siedziba Klubu służyła wielu różnorakim
działaniom i inicjatywom, przede wszystkim organizowanym przez Klub, przez klubowe Sekcje, ale również przez
członków Klubu oraz organizacje partnerskie i inne, z którymi Klub w różnym zakresie współpracuje. Siedziba
Klubu jest bardzo intensywnie eksploatowana w ramach działalności statutowej Klubu, co oczywiście niezmiernie
cieszy, ale również wymaga przeznaczania na jej utrzymanie sporych nakładów finansowych i czasowych. Siedziba
KIK służyła członkom Klubu jako miejsce świątecznych spotkań i rodzinnych wydarzeń, a w ramach prowadzonej

działalności gospodarczej różnym organizacjom i instytucjom jako miejsce spotkań służbowych, biznesowych
i organizacyjnych. W roku sprawozdawczym ważniejsze Klubowe wydarzenia to m.in.:


13 maja 2018 r. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie KIK. Podczas Zebrania zostały przyjęte
sprawozdania za rok poprzedni, a także wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.



15 maja 2018 r. gościliśmy w Klubie Ministra Spraw Zagranicznych p. Jacka Czaputowicza, który przedstawił
zebranym główne założenia i wyzwania polskiej polityki zagranicznej.



10 czerwca 2018 r. odbył się tradycyjny PIK-KIK-NIK. Piknik rozpoczął się polową Mszą Świętą, na zakończenie
której Klubowi wychowawcy przyjęli specjalne błogosławieństwo przed zbliżającymi się obozami. Każdy
z uczestników pikniku przyniósł coś na „wspólny stół”. Grupy Sekcji Rodzin, przedstawiciele innych sekcji oraz
uczestnicy przygotowali różnorakie atrakcje dla uczestników Pikniku.



24-27 czerwca 2018 r. w Niepołomicach odbył się zlot polskich organizacji społecznych pod nazwą
“Obywatelskie Dni Skupienia”. W warsztatach, spotkaniach, rozmowach o kondycji i wyzwaniach polskiego
sektora pozarządowego wzięło udział kilkudziesięciu członków Klubu.



W sierpniu 2018 r. po raz czternasty gościliśmy w Polsce młodzież z Niezależnego Liceum im. Jakuba Kołasa
w Mińsku. Gościliśmy jak zawsze ponad 80-osobową grupę, która – dzięki wytrwałej pracy wielu członków
Klubu – mogła w komfortowych warunkach zdobywać nowe cenne umiejętności i doświadczenia.



21-23 września 2018 r. XI Zjazd Gnieźnieński “Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”.



30 września 2018 r. została odprawiona Msza święta inaugurująca kolejny rok pracy Klubu.



W październiku 2018 r. Sekcja Wschodnioeuropejska rozpoczęła pierwszy turnus kolonii terapeutycznych dla
dzieci ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas walk na Wschodzie Ukrainy. Łącznie odbyły
się 4 turnusy kolonii w Warszawie i w Tatrach.



16 października 2018 r. w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, w Klubie odbyła się
dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli 3 komitetów wyborczych.



24 października 2018 r. z okazji 62. urodzin Klubu w siedzibie KIK została odprawiona uroczysta Msza święta.
Następnie wręczona została nagroda PONTIFICI - Budowniczemu mostów. Laureatem nagrody został
prof. Adam Strzembosz. Laudację na cześć Pontifexa wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.
Nagroda ustanowiona została w 2006 r. przez Zarząd KIK. Przyznawana jest za zasługi w szerzeniu wartości
dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. Kapitułę Nagrody stanowią Członkowie Honorowi
Klubu. Nagrodę przyznano po raz trzynasty.



Listopad 2018 r. – 100-lecie odzyskania niepodległości: wernisaż wystawy “Marzenia o wolności”
przygotowanej przez Bohdana Cywińskiego, wykład Stanisława Zakroczymskiego o pierwszych latach rządów
II RP, warsztaty Jacka Cichockiego p.t. “Kanon Wolnych Polaków, koncerty chóru Ars Cantata.



W listopadzie 2018 r. został uruchomiony program wsparcia przez polskie rodziny rodzin mieszkających
w syryjskim Aleppo. Projekt “Rodziny Aleppo” umożliwił dotąd wsparcie 19 potrzebujących rodzin.



W listopadzie 2018 r. pożegnaliśmy dwóch Członków Zwyczajnych Klubu: 10 listopada 2018 zmarł
Jan Kawiak, 16 listopada Zygmunt Skórzyński - jeden z założycieli naszego Klubu.



15 listopada 2018 r. członkowie Klubu świętowali 70. urodziny ks. Andrzej Gałki. Oprócz serdecznych życzeń
nasz duszpasterz otrzymał w prezencie bilet na tygodniowy odpoczynek od Klubu.



17 listopada 2018 r. przedstawiciele Klubu uczestniczyli w XXXVIII Pielgrzymce Klubów Inteligencji Katolickiej
na Jasną Górę.



13 stycznia 2019 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się Klubowe spotkanie opłatkowe.
Gospodarzem spotkania był ks. kard. Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski. Przy okazji
spotkania opłatkowego zbierane były środki na wsparcie inicjatywy „Ambulans z serca – Karetka dla
bezdomnych”. W tym roku o oprawę muzyczną zadbał chór Randeo Anima z Wileńszczyzny współpracujący
przy wielu projektach z Sekcją Wschodnioeuropejską.



20 stycznia 2019 r. w kaplicy w Laskach odbyła się klubowa Msza święta, kolędowanie oraz spotkanie
z siostrami franciszkankami służebnicami Krzyża. Z okazji 100-lecia istnienia zakonu uczestnicy w każdym
wieku mieli możliwość zadawania pytań i poznania życia w zakonie i jego dzieł.



6 lutego 2019 r. w 30. rocznicę rozpoczęcia obrad przy Okrągłym Stole, odbyło się współorganizowane przez
Klub spotkanie “Kuchnia Okrągłego Stołu” z uczestnikami rozmów z obu stron.



7 marca 2019 r. odbyła się konferencja prasowa, na której ogłoszone zostało uruchomienie telefonu zaufania
w ramach inicjatywy “Zranieni w Kościele”.



8 marca 2019 r. miał miejsce zorganizowany z inicjatywy kadr Sekcji Rodzin zjazd wychowawców (“sobór”). Po
raz pierwszy do wspólnych rozmów zostali zaproszeni także wychowawcy z innych sekcji KIK i Przymierza
Rodzin. W trzydniowych obradach wzięło udział ponad 90 osób.

Klub jest także partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych. Współpracował m.in. z Fundacją
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Kościołem Ewangelicko – Augsburskim, Laboratorium WIĘZI, Towarzystwem Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach, Warszawskim Klubem Tygodnika Powszechnego, Centrum Myśli Jana Pawła II,
Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Fundacją imienia ks.
Stefana Niedzielaka, Wspólnotą Sant’Egidio, Stowarzyszeniem „ROTA” i innymi. Siedziba Klubu służyła różnym
wspólnotom religijnym oraz mniej lub bardziej sformalizowanym grupom do organizowania spotkań.
Klub jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Pax Romana i Pax Christi – międzynarodowego ruchu
intelektualistów i studentów katolickich. Młodzieżowa sekcja Klubu Drum Bun należy do europejskiej
młodzieżowej organizacji JECI – MIEC European Coordination, w tym roku Jan Szypulski został członkiem Zarządu
europejskiej gałęzi JECI-MIEC.
Klub wydaje raz w miesiącu w liczbie 880 egzemplarzy „Informator Klubowy” przeznaczony dla członków
stowarzyszenia. W biuletynie zamieszczane są 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 około 1000 adresatów otrzymywało Informator pocztą, a prawie
1500 drogą elektroniczną. Do kontaktów z członkami Klubu oraz osobami zainteresowanymi działalnością Klubu
służy również strona internetowa www.kik.waw.pl i profil Klubu na portalu społecznościowym Facebook.

IV.
W roku sprawozdawczym Klub organizował odczyty, dyskusje, wykłady, prelekcje i koncerty. Do ważniejszych
należały następujące wydarzenia:


„Pamiętam siebie z warszawskiego getta” (Spotkanie ze świadkiem Holocaustu p. Haliną Birenbaum, polsko izraelską poetka i pisarka, byłym więźniem obozu zagłady)



“Solidarność w Unii Europejskiej” (3-dniowe seminarium przy okazji spotkania Pax Romana w Polsce
z udziałem ks. Paula Zulehnera, Róży Thun, Jacka Cichockiego, ks. Alfreda Wierzbickiego,



„Życie pod prąd” i aż do końca” (spotkanie o życiu i o osobie ks. Jana Kaczkowskiego)



“”O polityce zagranicznej RP w 14-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” (spotkanie z Jackiem
Czaputowiczem - Ministrem Spraw Zagranicznych RP),



“Wybory samorządowe Jesień 2018: Jak być wyborcą, a nie tylko głosować”, (spotkanie z Różą Rzeplińską
z portalu mamprawowiedziec.pl),



„Szczęśliwe życie” (opowieść o ks. Tadeuszu Federowiczu)



“Ku pojednaniu” Spotkanie poświęcone losom rodziny Szeptyckich



“Porozmawiajmy o uchodźcach” (warsztaty Sekcji Drum Bun)



“Dziedzictwo trzech papieży (spotkanie z Hanną Suchocką)



„Gdzie jesteście ułani”, „Niepodległa wola nasza” (koncerty niepodległościowe chóru Ars Cantata)



Koncert litewskiego zespołu Randeo Anima w 100-lecie odzyskania Niepodległosci



„Marzenia o wolności. W setną rocznicę Niepodległości” (wykład prof. Bohdana Cywińskiego i wernisaż
o dążeniach niepodległościowych europejskich narodów)



„Czy odzyskanie Niepodległości było wydarzeniem rewolucyjnym? Zapomniane oblicze pierwszych rządów II
RP” (wykład Stanisława Zakroczymskiego),



Warsztaty chorału gregoriańskiego



„Kanon wolnych Polaków” (dyskusja i podsumowanie warsztatów Jacka Cichockiego z udziałem prof. Andrzeja
Friszke i prof. Andrzeja Mencwela)



„Spotkanie z drugim. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” (rozmowy z ks. prof. Andrzejem Szostkiem
i Ignacym Dudkiewiczem – promocja książki )



Mniejszości religijne w Iraku” (spotkanie z przedstawicielem Jezydów z Irackiego Kurdystanu)



“Kuchnia okrągłego stołu. Kulisy anegdoty i nieznane szczegóły debat przy Okrągłym Stole opowiedziane
przez jego uczestników”



“O szansach i zagrożeniach związanych z energią jądrową” (Ekocykl Drum Buna).



“Autokefalia Cerkwi Ukraińskiej. Spotkanie i dyskusja o sytuacji Cerkwi Ukraińskiej “



“Katolickie działaczki w XIX i XX wieku. O reformie domowej pracy kobiet.” (wykład dr Dominiki Gruziel)



“Głos rodzin w Unii Europejskiej. Stowarzyszenia Rodzinne wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego”
(spotkanie z przedstawicielami europejskich stowarzyszeń dużych rodzin).



“Po Watykańskim Szczycie Biskupów. Kościół wobec wykorzystywania seksualnego” (spotkanie z o. Adamem
Żakiem SJ)

Poza spotkaniami ogólnoklubowymi w roku sprawozdawczym odbyło się kilkanaście otwartych zebrań sekcji
klubowych, warsztatów, szkoleń, wycieczek i koncertów. Członkowie Klubu byli gośćmi audycji radiowych,
programów telewizyjnych oraz jako prelegenci brali udział w różnego rodzaju spotkaniach.
V.
W 2018 i 2019 roku Klub realizował kilkanaście projektów finansowanych przy wsparciu funduszy zewnętrznych
(publicznych i prywatnych) oraz własnych. Fundusze na projekty pozyskiwane były poprzez udział Klubu
w konkursach

grantowych

(organizowanych

na

szczeblu

lokalnym,

wojewódzkim,

ogólnopolskim,

międzynarodowym). Poniżej krótki opis projektów realizowanych w 2018 i rozpoczętych w 2019 roku z podziałem
na projekty sekcyjne i ogólnoklubowe:

Projekty sekcyjne
Kolonie rodzinne i terapeutyczne dla dzieci-ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie
Ukrainy. W projekcie brało udział 128 dzieci, które w większości straciły kogoś najbliższego lub ich bliscy
zaangażowani są czynnie w walkach na wschodzie Ukrainy. Projekt realizowany przy wsparciu KPRM. Projekt
polegał na organizacji kolonii terapeutycznych z programem w Warszawie i w Tatrach.
Dzieci Bohaterów (Ukraina) – organizacja wizyty (zajęcia rekreacyjne i edukacyjne) w Warszawie i Izabelinie 32
dzieci, których rodzice zginęli lub zostali ranni w walkach na wschodzie Ukrainy.
Projekt Białoruś (Liceum Humanistyczne im. Kołasa) – organizacja corocznej wakacyjnej sesji naukowej dla
uczniów i nauczycieli Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska na Białorusi. Projekt
realizowany we współpracy z m.st. Warszawy oraz NCK.
Film dokumentalny o pielgrzymce do Rosji - znaczenie spotkań i wspólnej modlitwy w pojednaniu między
Polakami, Rosjanami i Niemcami - film pt. "Pielgrzymka pojednania" dotyczy akcji pokuty narodowej prowadzonej
przez rosyjskie Bractwo Przemienienia Pańskiego oraz pielgrzymki do Kazania i Moskwy, która odbyła się
w związku z tą akcją w lecie 2017, w której brali udział m. in. członkowie KIK. Projekt realizowany w 2018 roku przy
wsparciu Renovabis (Niemcy).
Debata - Źródła Nadziei-Pojednanie w 100 lat po rewolucji – debata z udziałem ks. Manfreda Deselaersa –
niemieckiego kapłana od 20 lat pracującego w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, o. Gieorgija
Koczetkowa – założyciela Prawosławnego Bractwa Przemienienia Pańskiego w Rosji, bp Michała Janochy –
warszawskiego biskupa pomocniczego, profesora historii sztuki, eksperta badań porównawczych kultury
Chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu oraz Andrieja Ługowskiego – Przedstawiciela Kijowskiej Wspólnoty Żydów
Mesjańskich, odpowiedzialnego za relacje z innymi Kościołami w Europie. Wydarzenie wspierała Fundacja Konrada
Adenauera.

Paczka dla Akowców (Litwa) – coroczna już akcja, organizacja i transport zbiórki paczek żywnościowych
w ramach pomocy dla potrzebujących wsparcia byłych członków AK - Bohaterów z rejonu Wileńszczyzny.

Wydawanie Kontaktu w wersji papierowej i elektronicznej – projekt dotyczy działalności wydawniczej
magazynu „Kontakt”. Od początku roku 2018 do teraz dzięki dotacji udało się wydać cztery kolejne numery pisma.
Projekt realizowany przy wsparciu MKiDN. Jeden numer Kontaktu został dodatkowo wsparty przez Fundację
Heinricha Bölla.

Koncerty organizowane w warszawskich kościołach przy wsparciu m.st. Warszawy:
„Msza Polska Jana Maklakiewicza” oraz „Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości”.

Projekty ogólnoklubowe, realizowane poza działaniami sekcji:
Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności
lokalnej. Potrzeba realizacji projektu wynika z pojawiających się zdrowotnych konsekwencji długotrwałego
konfliktu w Iraku i Syrii dla przesiedlonych wewnętrznie, uchodźców i biedniejącej społeczności lokalnej. W ramach
projektu są prowadzone w Dohuku i Erbilu kliniki stacjonarne oraz mobilna, które świadczą pomoc medyczną oraz
badania w celu uzyskania niezbędnej szczepionki na rzecz wyżej wymienionych grup. Partnerem Klubu w realizacji
projektu jest wywodzące się ze Słowacji Stowarzyszenie STEP-In, które powstało na bazie działalności
w Kurdystanie Wyższej Szkoły Opieki Zdrowotnej i Pracy Społecznej im. św. Elżbiety z Bratysławy, która działa
w Irackim Kurdystanie od października 2014 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP i potrwa do końca 2019 r.
Wsparcie żywieniowe i higieniczne potrzebującym mieszkańcom Aleppo w Syrii. Projekt realizowany przy
wsparciu KPRM. Ponad 1000 rodzin przez okres prawie 3 miesięcy otrzymywało paczki żywnościowo-higieniczne.
Paczka składa się z podstawowych artykułów spożywczych oraz produktów higienicznych zawierała m.in. cukier,
ryż, kasza, makaron, mleko, oliwa z oliwek, oliwa słonecznikowa, jajka, ser, dżem, herbata, sos pomidorowy, masło,
kawa, voucher na mięso. Z artykułów higienicznych najważniejsze to szampon, w tym przeciwko wszom, środki
czyszcząco-dezynfekujące, wielofunkcyjny żel do sprzątania, mydło w płynie, szampon dla dzieci, papierowe
chusteczki, podpaski, pasta do zębów, krem do golenia.
Mam Pomysł to system mini-grantów przyznawanych w ciągu roku szkolnego (2 półrocza z 2 lat kalendarzowych)
w ramach konkursu dla zespołów młodzieży licealnej, gimnazjalnej i z ostatnich lat szkoły podstawowej na
realizację działań według ich planu i pomysłu. Obecnie projekt jest realizowany przy wsparciu Biura Edukacji
Miasta St. Warszawy po raz szósty.

Po Sąsiedzku/Next Door to projekt mający na celu zbliżenie różnych grup tworzących polskie społeczeństwo:
„większości” (Polaków, katolików) oraz mniejszości i cudzoziemców (Ukraińców, Tatarów, Żydów, grekokatolików,
prawosławnych, muzułmanów) poprzez wspólne działania. Realizowany był w pięciu lokalizacjach (2 w Krakowie,
1 w Łomży, 1 w Warszawie, 1 we Wrocławiu) w koalicji z Fundacją Zustricz, Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent
i Ligą Muzułmańską w RP (Centrum Muzułmańskie w Krakowie). Podejmowano różne działania na rzecz
budowania w lokalnych społecznościach wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także przeciwdziałania
patologicznym sytuacjom: ksenofobii, dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym, wykluczeniu
społecznemu. Założeniem projektu było przekonanie, że konsekwentne działania w lokalnych środowiskach,
przynoszą efekt na poziomie całego społeczeństwa. Projekt realizowany w 2017 i 2018 przy wsparciu: National
Democratic Institute (USA).
Post-turysta.pl-2018 - w ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom
– ekonomicznym, społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym
– które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach
globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w wielu lokalizacjach w całej Polsce. W szkoleniach wzięło udział 340
osób. Program szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z polskimi badaczami turystyki z UW, SGH, UJ,
UAM, UG oraz AWF, a warsztaty prowadzone były przez doświadczonych trenerów. Zapleczem szkoleń jest
wirtualny przewodnik po ideach podróży - post-turysta.pl (52 eseje). Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji
Edukacja dla Demokracji.
Projekt Homel – zbiórka na zakup artykułów higienicznych dla dzieci z niepełnosprawnościami z ośrodka
rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. W ośrodku zwanym „Wioską dziecięcą”, bezpośrednim
wsparciem objętych jest 60 osób mieszkających na stałe w 5 domkach. Ośrodek prowadzony jest przez Caritas
Homel. Osobami niepełnosprawnymi zajmują się siostry z Polski ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Zebrano 3830 zł. Za tę kwotę kupiono 188 paczek pampersów, wilgotne
chusteczki i kremy oraz artykuły chemiczne.
Akademia KIK – w ramach projektu realizowane były w tym roku dwustopniowe warsztaty pisania ikon.
Koordynatorami projektów byli: Elżbieta Cyganek, Marek Kielanowski, Katarzyna Materkowska, Krzysztof Sawicki,
Marta Titaniec, Marysia Złonkiewicz. W działania projektowe w istotny sposób angażowali się także Jerzy
Biderman, Paweł Cywiński, Magdalena Kwiatkowska, Jan Murawski, Jarosław Ziółkowski. Koordynatorem
finansowym wszystkich projektów była Magda Marzec – główna Księgowa Klubu, a opiekę nad realizacją
projektów sprawował Krzysztof Sawicki.

VI.
Klub uczestniczył w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego, przygotowującego
program obchodów DP i koordynującego realizację tego programu w całej Polsce. Przedstawicielem KIK-u w OKO
był Stanisław Latek.
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. W pracach Zespołu koordynującego ORRK w imieniu KIK bierze udział Jakub Kiersnowski. Stanisław
Latek reprezentował Klub podczas wrześniowej XVIII międzynarodowej konferencji z cyklu „Rola Kościoła
katolickiego w procesie integracji europejskiej”.
Klub był współorganizatorem XI Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa.”.
W pracach nad Zjazdem z ramienia Klubu uczestniczyli: Marta Titaniec jako przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego, Jan Murawski jako członek Komitetu Organizacyjnego i przewodniczący Komisji
Międzynarodowej, Jakub Kiersnowski jako członek Komitetu Organizacyjnego, Michał Buczek jako sekretarz
Komisji Programowej oraz Maryna Czaplińska, Katarzyna Materkowska i Jan Szypulski jako członkowie Komisji
Międzynarodowej. W pracach Komitetu Organizacyjnego XI Zjazdu Gnieźnieńskiego uczestniczy również jeszcze
kilkoro członków Klubu, którzy podczas prac reprezentują jednak inne organizacje: Danuta Baszkowska („Effatha”),
wiceprzewodnicząca Komisji Ekumenicznej, Teresa Kapela (Związek Dużych Rodzin 3+), przewodnicząca Komisji
Plastycznej, Zbigniew Nosowski (Więź), przewodniczący Komisji Programowej, Marcin Przeciszewski (KAI),
przewodniczący Komisji Medialnej, o. Marek Pieńkowski OP, katolicki kapelan Zjazdu.
VII.
Klub na bieżąco uczestniczył w pracach Kierownictwa Porozumienia Klubów. W ramach działań w Porozumieniu
nasi członkowie wzięli udział w XXXVIII pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę. Klub koordynował również obchody
Dnia Papieskiego, organizowanego w Klubach w ramach ogólnopolskiej akcji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
w Warszawie.
VIII.

Libella Sp. z o.o. / PZKS / podział Spółki – kalendarium:
●

15 listopada 2012 r. ówcześni wspólnicy Spółki Libella Sp. Z o.o.: Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie,
Towarzystwo WIĘŹ, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu oraz Klub Inteligencji Katolickiej im. Prof. Czesława
Strzeszewskiego w Lublinie (tzw. Wspólnicy Ustępujący) podpisali z Polskim Związkiem Katolicko Społecznym
(PZKS) Umowę Podziału Spółki Libella Sp. z o.o.

●

W styczniu 2013 r. Wspólnicy Ustępujący zawiązali nowa spółkę pod nazwa Krakowiaków Nieruchomości
Sp. z o.o.

●

1 lipca 2013 r. PZKS nie wywiązał się względem Wspólników Ustępujących z postanowień Umowy Podziału.

●

W okresie od lipca 2013 r. do marca 2015 r. Wspólnicy Ustępujący prowadzili we własnym zakresie rozmowy
i negocjacje z PZKS-em w celu wywiązania się przez Związek z postanowień Umowy Podziału.

●

31 marca 2015 r. na wniosek Wspólników Ustępujących Prymas Polski powołał skład Sądu Arbitrażowego dla
rozstrzygnięcia sporu między Wspólnikami Ustępującymi a PZKS-em.

●

W okresie od kwietnia 2015 do marca 2017 r. trwała procedura sądowa przez Sądem Polubownym Ad hoc
AR/2015. W tym czasie Wspólnicy Ustępujący negocjowali z PZKS-em warunki Ugody Sądowej. W negocjacjach
tych obie strony reprezentowane były przez pełnomocników prawnych.

●

15 marca 2017 r. Wspólnicy Ustępujący i PZKS zawarli ze sobą Ugodę Sądową, na mocy której Wspólnicy
Ustępujący zgodzili się zredukować swoje oczekiwania finansowe wynikające z Umowy Podziału. PZKS wpłacił
część należności w gotówce na rachunki bakowe Wspólników Ustępujących, część należności przekazał
w formie własności dwóch lokali mieszkalno-biurowych (w Warszawie i Lublinie) a część należności zobowiązał
się uregulować w rocznych 10 ratach począwszy od lipca 2018 r.

●

17 maja 2017 r. Klub wraz pozostałymi Wspólnikami Ustępującymi (Towarzystwo WIEŹ, KIK Poznań i KIK
Lublin) w związku z wykonaniem Ugody Sądowej z dnia 8 marca 2018 r. zawartej przed Sądem Arbitrażowym
Ad hoc AR/2015 przejął od Polskiego Związku Katolicko-Społecznego dwa lokale biurowo-mieszkalne. Lokal
w centrum Warszawy o pow. 116 m2 i lokal w Lublinie o pow. 76 m2. Następnie Stowarzyszenia będące
wspólnikami ww. lokali wniosły je aportem do spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o. W dalszej
procedurze Spółka Krakowiaków Nieruchomości sprzedała lokal w Lublinie. Zysk ze sprzedaży lokalu został
w większej części przeznaczony na spłatę zobowiązań wobec kancelarii prawnej, która reprezentowała
Wspólników Ustępujących przed Sądem Arbitrażowym.

●

W wyniku wykonania Ugody Sądowej zawartej 8 marca 2017 r., w czerwcu 2018 r. Jakub Kiersnowski,
przedstawiciel Wspólników Ustępujących w Radzie Nadzorczej Libella Sp. z o.o., złożył rezygnację z dalszych
prac w Radzie.

●

W ramach wykonywania Ugody z dnia 15 marca 2017 PZKS był zobowiązany do zapłacenia Wspólnikom
Ustępującym pierwszej z dziesięciu rat w łącznej kwocie 100 tys. zł (+ odsetki) w dacie do 1 lipca 2018 roku
(z możliwością spóźnienia nie większą niż 7 dni tj. do 9 lipca 2018 r.). PZKS nie wywiązał się z tego
zobowiązania wpłacając cześć należności w dniu 10 lipca 2018 r. Taki stan rzeczy spowodował, że zaczęły
obowiązywać zabezpieczenia zawarte w Ugodzie, które nakazują PZKS- owi spłatę całości zobowiązania. W tym
celu Wspólnicy Ustępujący wystąpili z wnioskiem do Sądu o nadanie Ugodzie klauzuli wykonalności.

Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.
●

Wspólnicy Ustępujący współpracowali przy rozwijaniu spółki Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o., której są
współudziałowcami. W spółce KIK Warszawa posiada 40,85% udziałów, Towarzystwo WIĘŹ 39,41%, a KIK
Poznań i KIK Lublin po 9,87% każdy.

●

Głównym majątkiem spółki jest nieruchomość gruntowa położona w Warszawie w dzielnicy Włochy przy
ul. Krakowiaków 80/98. Na nieruchomości posadowiony jest budynek biurowy oraz budynki przemysłowe
o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjno-usługowym o łącznej komercyjnej powierzchni najmu wynoszącej
10500 m2 oraz lokal biurowy o pow. 116 m2 znajdujący się w kamienicy w Al. Jerozolimskich 99.

●

W 2018 r. Zarząd spółki kontynuował prace nad wyjaśnieniem stanu prawnego dwóch działek gruntowych,

które Spółka od lat ’70 XX w. użytkuje na potrzeby prowadzonej działalności przy ul. Krakowiaków. W ramach
tych działań Zarząd spółki próbował „poprawić” wniosek poprzedniego właściciela, spółki Libella sp. zoo.
złożony kilkanaście lat wcześniej i dotyczący zasiedzenia przedmiotowych działek. Działania te nie powiodły się
jednak, działki o których owa zostały przypisane do własności Skarbu Państwa. W związku z powyższym Zarząd
spółki podjął działania zawarcia umowy dzierżawy tych działek. Po przeprowadzeniu negocjacji odnoście
stawki czynszu za m2 działek Spółka otrzymała projekt umowy dzierżawy. Niektóre zapisy tej umowy były dla
Spółki skrajnie niekorzystne. W związku z powyższym Spółka zwróciła projekt Umowy do zarządcy terenu wraz
z uwagami i proponowanymi zmianami. Zarządca trenu nie odpowiedział na te propozycje złożył natomiast do
Sądu zawezwanie do próby ugodowej. Sprawa jest w toku.
●

W roku 2018 Spółka zanotowała dodatni wynik finansowy. Na dzień 30 marca 2019 r. współczynnik najmu
wynosi 98%.

●

W roku sprawozdawczym dochód z działalności Spółki przekazany został w całości na działalność statutową
Wspólników Spółki.

IX.
W roku sprawozdawczym w Klubie prowadziło swoją działalność 17 sekcji: Chór Kameralny „Ars Cantata“, Drum
Bun, Klub Żeglarski „Santa Maria“, Sekcja Emaus (Spotkania w Nazarecie), Sekcja Esperanto, Sekcja „Kontakt“,
Sekcja Kulturalno-Turystyczna, Sekcja Małżeńska, Sekcja Nauczycielska, Sekcja Polsko-Niemiecka, Sekcja
Pomocy, Sekcja Rodzin, Sekcja Wigierska, Sekcja Wschodnioeuropejska, Sekcja Współpracy z Katolikami na
Wschodzie oraz Starszy Ekumenista.
W roku sprawozdawczym wniosek o rozwiązanie złożyła Sekcja Esperanto. Zgodnie z decyzją Zarządu Klubu,
sekcja będzie działała jeszcze do czerwca 2019 r. Wraz z początkiem roku 2019 swoją działalność w Klubie
zakończył Chór Ars Cantata. Chór profesjonalizuje się i jego członkowie podjęli decyzję o założeniu własnego
stowarzyszenia.
Sprawozdania przekazane przez Sekcje zebrane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania.
X.
●

Fundusz Stypendialny KIK – z uwagi na „braki kadrowe” w roku sprawozdawczym prace nad Funduszem zostały
zawieszone na etapie formułowania nowej koncepcji działalności Funduszu.

●

Fundacja „Dokładam się” – prace nad powstaniem Fundacji prowadzili z własnej inicjatywy członkowie Klubu
od początku 2016 roku. Fundacja powstała 20 marca 2017 r. z inicjatywy członków KIK i dzięki zaangażowaniu
Zarządu KIK. W roku sprawozdawczym Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Celem
statutowym

Fundacji

jest

budowanie

społeczeństwa

obywatelskiego

i

solidarności

społecznej,

upowszechnianie filantropii i mikrofilantropii oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej, zwłaszcza
w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, działalności charytatywnej, dobroczynnej, humanitarnej,
promocji i organizacji wolontariatu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w tym wspieranie

organizacyjne i finansowe osób i podmiotów działających w tych sferach. Sprawozdanie z działalności Fundacji
w roku sprawozdawczym znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Sprawozdania. Prezesem Zarządu
Fundacji jest Tomasz Kiersnowski.
●

Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka – w roku sprawozdawczym Fundacja wspomagała liczne instytucje i osoby
w wielu krajach. Pomoc przekazywana była również: parafiom, zgromadzeniom zakonnym, duszpasterstwom,
szkołom i osobom prywatnym. Prezesem Zarządu Fundacji jest Jadwiga Hermaszewska.

●

Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego – siedziba Klubu służy za podstawowe miejsce spotkań
warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego. Przynajmniej raz w miesiącu w siedzibie Klubu odbywają się
spotkania dyskusyjne organizowane przez Klub TP.

●

Działalność gospodarcza – w minionym roku Klub kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej, przede
wszystkim w zakresie wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej. Klub na stałe współpracuje z Francuskim
Instytutem Zarządzania (FIZ), który prowadzi w siedzibie KIK szkolenia managerskie. Cały dochód
z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową KIK.

XI.
Działalność zagraniczna i z innymi organizacjami polega na okazjonalnej współpracy przy konkretnych
programach/spotkaniach przedstawicieli Zarządu Klubu oraz na stałym kontakcie kilku Sekcji, których duża część
działań opiera się na międzynarodowej współpracy. W kontekście współpracy międzynarodowej warto zauważyć,
że Marta Titaniec reprezentuje Klub w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw
Zagranicznych. Klub jest także członkiem kilku międzynarodowych i polskich organizacji:

Pax Romana:
SIESC (Sekretariat Nauczycieli Chrześcijańskich Pax Romana) – z którym współpracuje Sekcja Nauczycielska Klubu.
SIAEC (Sekretariat Chrześcijańskich Inżynierów, Ekonomistów i Specjalistów od Rolnictwa) spotyka się regularnie
w różnych państwach w Europie (w grudniu spotkanie w Wiedniu). W jego Zarządzie zasiada Paweł Broszkowski.
Członkowie Zarządu uczestniczą także w powszechnych spotkaniach Pax Romana. W roku sprawozdawczym
odbyły się one w Barcelonie i Neapolu. Członkowie Zarządu są zaangażowani w przygotowanie kolejnego
spotkania w Pradze.
JECI-MIEC European Coordination Europejska koordynacja Pax Romana IMCS/MIEC – międzynarodowego
ruchu studentów katolickich. Przedstawicielem Klubu w Zarządzie JECI-MIECu został ponownie Jan Szypulski.
Sprawozdanie z działalności międzynarodowej w zakresie JECI-MIECu jest częścią sprawozdania sekcji Drum Bun.

Pax Christi
W kwietniu 2018 r. Jan Murawski jako przedstawiciel KIK-u i Bartek Bartosik, jako przedstawiciel WIĘZI zostali
zaproszeni do Brukseli na spotkanie z byłymi działaczami Pax Christi i fundacji Communicantes. Celem spotkania
było omówienie planowanej w Warszawie na jesieni 2019 r. konferencji poświęconej współczesnym wyzwaniom
laikatu.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Przedstawiciele KIK Warszawa od powstania Fundacji, obok KIK-u Wrocławskiego, wchodzą w skład gremiów
Fundacji. Obecnie przedstawicielką KIK Warszawa w Radzie Fundacji jest Maryna Czaplińska, członkini Zarządu
Klubu oraz Marta Titaniec, członkini Zarządu KIK i kierowniczka działań humanitarnych w Klubie. Rada jest
najwyższą władzą w Fundacji.
XII.
Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim, których praca, zaangażowanie, czas, inicjatywa i ofiarność przyczyniły się do
dobrego funkcjonowania naszego Klubu. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w pracę i działalność Sekcji i Zespołów klubowych za realizację bogatego programu Klubu w mijającym roku.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich młodych wychowawców i wolontariuszy, którzy poświęcając
bezinteresownie swój wolny czas, dobrą energię i wielkie serce, przyczyniają się w sposób nie do przecenienia do
budowy naszej Klubowej wspólnoty.
Dziękujemy za modlitewną obecność wszystkim siostrom i księżom współpracującym ze wspólnotą Klubu. Przede
wszystkim naszemu duszpasterzowi ks. Andrzejowi Gałce i biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu, ks. Tomkowi
Łukasiukowi, ks. Piotrowi Markiewiczowi i ks. Grzegorzowi Michalczykowi. Dziękujemy za spotkania, rozmowy,
Msze święte i wspólną modlitwę w kościele św. Marcina, w Laskach, podczas indywidualnych spotkań, rekolekcji,
obozów i innych wyjazdów.
Za zaangażowania i pomoc przy uruchomieniu inicjatywy Zranieni w Kościele podziękowania kierujemy do
o. Adama Żaka SJ koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu w Polsce i p. Ewy Kusz
psycholożki z Centrum Ochrony Dziecka.
Dziękujemy także darczyńcom, sponsorom i ludziom dobrego serca, którzy w mijającym roku sprawozdawczym
wsparli Klub duchowo, finansowo i w postaci konkretnych rzeczowych darowizn. Szczególne wyrazy uznania
i podziękowania należą się wszystkim Członkom Klubu, którzy na bieżąco regulują swoje składki członkowskie
oraz Przyjaciołom Klubu, którzy w mijającym roku wspierali Klub stałymi, systematycznymi darowiznami. Wsparcie
to jest nieocenioną pomocą w codziennej pracy nad finansami Klubu.
Niezmiennie ale z każdym rokiem z coraz większym uznaniem, z czego ogromnie się cieszymy, mamy niezliczone
powody, aby dziękować pracownikom Klubu: Magdalenie Marzec, p. Ewie Mateckiej, Karolinie Bieleckiej-Komosie,
Jerzemu Bidermanowi, Michałowi Buczkowi, Marcie Chrząstowskiej, Marysi Kazimierczyk, Michałowi Kulsowi,
Witkowi Kunickiemu-Goldfingerowi, Kasi Materkowskiej, Marysi Piotrowskiej (urlop macierzyński), Markowi Reyowi
i Agnieszce Starosielec (cieszymy się bardzo z niedawnego dołączenia do naszego zespołu Agnieszki!) za ich
oddaną i jakże często ponadwymiarową pracę na rzecz Klubu i całej klubowej społeczności. Dziękujemy!

II
Sprawozdanie z
działalności sekcji KIK
za okres od 13 maja 2018 roku do 7 kwietnia 2019 roku

Spis treści:
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I.
1. Informacje ogólne

Obecnie Sekcja zrzesza 1508 osoby z 446 rodzin.
W Sekcji działa obecnie 16 grup prowadzonych przez 80 wychowawców oraz 6 Plemion
prowadzonych przez 26 wychowawców, którzy ukończyli kurs pomocników. Do grup należy 433
dzieci w wieku od 9 do 18 lat, a do Plemion - 80 dzieci z roczników 2010 i 2011.

Sekcją Rodzin kieruje Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu SR w listopadzie 2018 roku, który
ukonstytuował się następująco: Aleksandra Brochocka (przewodnicząca), Katarzyna Zakroczymska
(wiceprzewodnicząca), Marcin Bielecki (sekretarz), Małgorzata Mańczak (przewodnicząca Rady SR),
Monika Krzyżanowska (skarbnik), Maciej Siciarek, Anna Sikorska, Irena Moszyńska (przedstawicielka
wychowawców), Kajetan Zakrzewski.
Podczas Walnego Zebrania przyjęto zmiany w Zasadach Działalności Sekcji Rodzin, m. in.
zlikwidowano Komisję Rewizyjną oraz opisano pokrótce zasady funkcjonowania Plemion. Po wielu
latach funkcjonowania Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu SR, poparty m.in. przez członkinie
Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie SR uznało, że utrzymywanie Komisji Rewizyjnej nie jest
niezbędne do dobrej pracy Sekcji, a zważywszy na to, że SR nie jest samodzielną organizacją i nie
ma osobowości prawnej, ale jest częścią KIK, nie musi posiadać organu kontroli wewnętrznej.
Tę rolę pełni przede wszystkim Zarząd Klubu.

W skład Rady Sekcji Rodzin wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej działającej grupy SR oraz
dokooptowane osoby, aktywnie zaangażowane w sprawy Sekcji. Przewodniczącą RSR (funkcję tę
w obecnej kadencji sprawuje Małgorzata Mańczak) z urzędu jest członkiem Zarządu.
Członkowie Rady zorganizowali i koordynowali przegląd magazynu oraz wymianę sprzętu
obozowego, giełdę sprzętu zimowego), piknik (czerwiec 2018) i klubowe spotkanie opłatkowe
(styczeń 2019) oraz uczestniczyli w rozmowach z rodzicami z rodzin wchodzących do nowych grup
SR (marzec 2018). Zaangażowali się również w organizację spotkań formacyjnych dla rodziców.

2. Formacja
W 2018 roku kontynuowana była tradycja klubowej Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca
w kościele św. Marcina o godz. 11.00. Msze są ważnym elementem jednoczącym całą wspólnotę
KIK. Grupy Sekcji Rodzin oraz Plemiona włączyły je do programu swoich spotkań i starają się, o ile
to możliwe, rozpoczynać spotkania właśnie wspólną Eucharystią. Od trzech lat mszom klubowym
towarzyszy też śpiew powołanej przez SR scholi, którą prowadzi Ania Siciarek. Opiekę nad
organizacją mszy sprawowała Monika Łoskot, a od stycznia 2019 – Irena Moszyńska.
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Co dwa lata Sekcja Rodzin, wspólnie z duszpasterzami z kościoła św. Marcina, organizuje
przygotowanie do bierzmowania. 21 października 2018 Mszą św. rozpoczął się kolejny cykl
przygotowań, obejmujący młodzież uczęszczającą do III klasy gimnazjum i starszą. Przygotowanie
prowadzi ks. Tomasz Łukasiuk. Spotkania odbywają się raz w tygodniu na przemian: w kościele
św. Marcina (spotkania dla wszystkich) i w domach (spotkania w grupach). Przygotowanie obejmą
cały rok szkolny i zakończą się przyjęciem sakramentu w październiku lub listopadzie 2019 roku.

W okresie Wielkiego Postu w 2018 roku w Otwocku odbyły się wyjazdowe rekolekcje dla
wychowawców, które prowadził ks. Andrzej Gałka. Tradycyjnie już uczestnicy rekolekcji zobowiązują
się zachować całkowite milczenie. W rekolekcjach uczestniczyło około 30 wychowawców. W roku
2019 również planowany jest wyjazd rekolekcyjny wychowawców.

W okresie Adwentu i Wielkiego Postu odbyły się dni skupienia dla rodziców w Laskach prowadzone
przez naszych duszpasterzy: ks. Andrzeja Gałkę i ks. Tomasza Łukasiuka. W każdym z nich
uczestniczyło ponad 50 osób.
Zgodnie ze zwyczajem Sekcji, w czasie wielkopostnych dni skupienia kolejni rodzice przyjęli Krzyże
SR. Krzyż Sekcji Rodzin jest znakiem wejścia w środowisko, które postawiło sobie za cel wzajemną
pomoc w realizowaniu zasad Ewangelii w życiu rodzinnym i społecznym. Nie jest odznaczeniem
za dotychczasowe dokonania, lecz znakiem osobistej decyzji o przyjęciu tych zasad i pragnieniu
wprowadzania ich w swoje życie przy współpracy z Bożą łaską.

3. Grupy i plemiona
W kwietniu 2018 roku rozpoczęły działalność dwie kolejne grupy dla 60 dzieci:

Grupa nr 83 Enfinidzi: szefowa kadry - Karolina Strojnowska, kadra: Zosia Kiljańska, Nena
Deskur, Michał Siennicki i Jerzy Traczyński, koordynatorzy - Agata Kalwarczyk i Marek
Cywiński

Grupa nr 84 Hakonici: szefowa kadry - Zofia Andrzejewska, kadra: Asia Gubrynowicz,
Julka Milencka, Andrzej Radoszewski-Zakościelny, Szymon Bankiewicz, koordynatorzy - Kasia
Zakroczymska i Piotr Bielecki.
Otwarcie nowych grup poprzedzone jest 4 miesięcznym przygotowaniem zespołu kadrowego,
połączone z pisaniem programu grupy na pierwsze 2-3 lata działalności. Przygotowanie
prowadzone jest przez koordynatorów. W praktyce oznacza to ok. 8 spotkań i jeden wyjazd
weekendowy. Przygotowania kończą się wspólnym 2-dniowym wyjazdem kadry, dzieci, rodziców
i koordynatorów, który jest jednocześnie oficjalnym początkiem działania grupy. Jednocześnie
z przygotowaniem programowym odbywa się rekrutacja uczestników złożona z kilku etapów:
wypełnienia ankiet, rozmów, złożenia deklaracji przystąpienia do grupy.
Obecnie dwie kadry przygotowują się do objęcia grup, spotkania wyjazdowe otwierające grupy
odbędą się w połowie kwietnia 2019.
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W 2018 r. odbyło się 16 obozów letnich i 13 zimowych. Obozy zimowe odbywały się na ogół
w górach i miały charakter narciarski lub turystyczny, obozy letnie dla grup młodszych były
organizowane w formie stacjonarnej pod namiotami, dla gimnazjalistów i licealistów - w formie
spływów kajakowych, obozów rowerowych i wędrownych w Polsce i zagranicą.
W związku z rozbieżnymi terminami ferii wychowawców (w większości studentów) i dzieci
i młodzieży, większość obozów zimowych odbywała się na przełomie grudnia i stycznia.
Duża liczba obozów letnich była wizytowana przez członków Zarządu, koordynatorów lub rodziców
doświadczonych w pracy Sekcji. Również nasi duszpasterze odwiedzili wiele grup.

Grupa Piktów, w których dzieci przeszły do klasy VII (Piktowie), zrealizowała w 2018 roku program
„nowego otwarcia”. Obejmował on przygotowanie kadry, rodziców i dzieci do nowej formy i zasad
pracy w grupie gimnazjalnej.
Kadry uczestniczyły w specjalnie dla nich zorganizowanych warsztatach prowadzonych przez
psychologa. Odbyły się wyjazdowe spotkania, w których wzięli udział: rodzice, dzieci i kadra.
Podczas wyjazdów realizowany był specjalny program dla rodziców, który miał na celu odnowienie
więzi w grupie, przypomnienie rodzicom o potencjalnych problemach i zagrożeniach wieku
gimnazjalnego, a także rozmowę z przedstawicielami Zarządu SR o oczekiwaniach wobec rodziców
gimnazjalistów i współpracy rodziców z kadrą i Zarządem SR.

W październiku 2018 rozpoczął się czwarty rok działalności Plemion. Plemiona co roku zawiązują się
na nowo. Obecnie działa 6 Plemion, jest w nich 80 dzieci (rocznik 2010 i 2011); opiekuje się nimi 26
kadrowiczów, którymi są licealiści po kursie pomocników. Plemiona spotykają się mniej więcej co
trzy tygodnie przez cały rok szkolny; nie wyjeżdżają na obozy, ale mają zwykle dwudniowe
wiosenne biwaki.
Obecnie pracę Plemion koordynują Kamila Dembińska, Joanna Czaputowicz-Kopyt,
Magda Michałowska i Beata Lewińska.

4. Działania na rzecz potrzebujących
Grupę Skutecznej Pomocy stworzyły w 2012 i prowadziły do 2018 Monika Łoskot, Małgosia
Mańczak i Dżemila Sulkiewicz-Nowicka. Celem Grupy było umożliwienie dzieciom i młodzieży
z grup SR angażowanie się w działania pomocowe na rzecz osób potrzebujących (głównie spoza
środowiska KIK-u) – zgodnie z założeniami Strategii Sekcji Rodzin. GSP skupiała się na znajdowaniu
działań, które z jednej strony byłyby dostosowane do wieku i możliwości danej grupy, a z drugiej
pozwalały całej grupie uczestniczyć w działaniach pomocowych.
Serdecznie dziękujemy Monice, Małgosi i Dżemili za inicjatywę i sześć lat pracy w GSP. Choć
założycielki GSP latem 2018 roku zrezygnowały z dalszego zaangażowania w pracę Grupy, to
kształtowanie i wspieranie w naszych wychowankach i rodzinach Sekcji Rodzin postawy służby
traktujemy jako niezwykle istotne. Liczymy, że pojawią się kolejne osoby gotowe do podjęcia tej
ważnej, choć niełatwej inicjatywy.

Niektóre grupy SR podejmowały regularne działania, których celem było otworzenie się na inne
środowiska i kultury. Masajowie spotykali się z grupą czeczeńskich dzieci z Ośrodka dla

4

Cudzoziemców na Targówku. Ze społecznością czeczeńską w Warszawie spotykali się także
Hunzowie.

5. Działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa wyjazdów letnich i zimowych
organizowanych przez SR
Prace nad poprawą bezpieczeństwa obozów letnich i zimowych, zainicjowane przez poprzedni
Zarząd SR, były kontynuowane w 2018.

Na podstawie dokumentów wypracowanych w 2016 roku przez zespoły ds. bezpieczeństwa Zarząd
SR w 2017 roku przygotował i uchwalił regulaminy obozów górskich i rowerowych. W trakcie
przygotowania jest regulamin obozów kajakowych i żeglarskich.

Przed każdym obozem spośród rodziców grupowych wybierane są „trójki". Zadaniem "trójek" jest
udzielenie wsparcia kadrze w planowaniu i organizacji obozu w zakresie bezpieczeństwa.
Na podstawie dokumentów programowych obozu oraz opinii „trójki" Zarząd wyraża zgodę (lub
odmawia zgody) na wyjazd grupy.

W trakcie organizacji tegorocznych stacjonarnych obozów letnich wdrożono nowe zasady
wynikające z zaleceń straży pożarnej dla organizatorów wypoczynku młodzieży w formie biwakowej
. Między innymi testowane były procedury w sytuacjach zagrożenia (np. próbna ewakuacja obozu,
określenie dróg ewakuacyjnych, stały kontakt ze służbami ratunkowymi, zabezpieczenie stałej
łączności).

6. Kursy i szkolenia
W sierpniu 2018 zorganizowano kurs dla pomocników i kurs dla wychowawców. W kursie na
pomocników uczestniczyły 32 osoby. Kadrą byli: Marek Cywiński (szef), Maria Rościszewska, Dorota
Karkosik, Barbara Żółtek, Stanisław Majkowski i Jan Mróz.
W kursie wychowawców wzięło udział 20 osób i był on prowadzony przez Mikołaja Foksa (szef) oraz
Wandę Kaczor, Janka Murawskiego, Jacka Przeciszewskiego i Kajetana Zakrzewskiego. Opiekę
duszpasterską nad obydwoma kursami sprawował ks. Grzegorz Michalczyk.

W 2018 Sekcja Rodzin zorganizowała szkolenia narciarskie, kajakowe, górskie, psychologiczne oraz
pierwszej pomocy przeznaczone dla wychowawców.
Przed sezonem letnim w 2018 zorganizowane zostały górskie wycieczki szkoleniowe dla kadr grup
planujących obozy górskie.
W październiku 2018 rozpoczął się kurs górski dla kadr, zorganizowany przez Jerzego Sternickiego
i Stanisława Birulę-Białynickiego. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne (dwa wyjazdy
górskie, wyjazdy weekendowe pod Warszawę). W kursie bierze udział około 20 uczestników.
Zakończenie planowane jest na wiosną 2019. Kurs realizowany jest we współpracy z instruktorami wolontariuszami Studenckiego Klubu Górskiego.
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W 2017 roku wprowadziliśmy nową formułę dwudniowych spotkań poobozowych
dla wychowawców grup młodszych. Na seminariach poruszamy takie zagadnienia jak: praca
w zespołach kadrowych, wychowanie do wiary a programy religijne grup, podstawy psychopatologii
dla wychowawców. Tematy są realizowane w formie warsztatów i dyskusji. Ważną częścią spotkań
są podsumowania obozów letnich. Wychowawcy mają okazję wymienić się doświadczeniami między
sobą i z koordynatorami, przekazać im cenne uwagi dotyczące funkcjonowania SR.
Osobno odbywają się poobozowe zebrania kadr grup starszych, na których wychowawcy również
wymieniają się doświadczeniami poobozowymi, a przy okazji omawiają ważne dla SR tematy;
w 2018 omawiana była kwestia rekrutacji na kurs na pomocników.
W marcu 2019 r. około 90 wychowawców grup SR, grup Przymierza Rodzin oraz Plemion wzięło
udział w tzw. Soborze Wychowawców. Dwudniowe spotkanie umożliwiło wychowawcom
i pomocnikom wymianę doświadczeń, dyskusje w grupach i na forum. Rozmowy dotyczyły
m in. celów grup starszych, zaangażowania społecznego grup oraz roli rodziców w funkcjonowaniu
grup. Sobór był także okazją do lepszego poznania się oraz integracji środowiska KIK i Przymierza
Rodzin. Spisane postanowienia Soboru zostaną przedstawione w kwietniu Zarządowi SR.

W ciągu ostatnich dwóch lat podjęliśmy próbę opisania systemu formacji wychowawców oraz
uporządkowania treści im przekazywanych w trakcie poszczególnych kursów i szkoleń. W zespole
roboczym kierowanym przez Jacka Przeciszewskiego i Janka Murawskiego zebraliśmy wszystkie
możliwe informacje i dokumenty związane ze szkoleniem kadr w Sekcji Rodzin i ułożyliśmy je
w logiczną całość w taki sposób, żeby treści szkoleń się nie nakładały, nie powtarzały, ale żeby
się uzupełniały. Pojawienie się w strukturze Sekcji Rodzin Plemion zmieniło trochę koncepcje kursu
dla pomocników, który w obecnej sytuacji ma przygotowywać do prowadzenia grup plemiennych
przez 16-17 letnią młodzież. Samo prowadzenie Plemion jest traktowane jako element formacyjny
dla przyszłych kadr. Główne elementy naszej ścieżki formacyjnej dla wychowawców to:
-

kurs dla pomocników wychowawców (10 dni w lecie + dodatkowe spotkania w semestrze),

-

praca w Plemionach połączona ze szkoleniem wstępnym i warsztatami w ramach Kadra Cafe,

-

przygotowanie nowej grupy (3-4 miesiące pracy nad programem pod opieką koordynatorów),

-

kurs dla czynnych wychowawców (10 dni w lecie),

-

szkolenia specjalistyczne w trakcie prowadzenia grupy (górskie, kajakowe, żeglarskie,

rowerowe, narciarskie),
-

szkolenia dla zespołów kadrowych w trakcie prowadzenia grupy (jeśli jest taka potrzeba),

-

przejście do grup starszych (spotkanie z psychologiem, praca z koordynatorem).

7. Wydarzenia wspólne
14 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie opłatkowe. Rozpoczęliśmy je Mszą św. w kościele
św. Marcina, a potem tradycyjnie udaliśmy się na spotkanie do Domu Arcybiskupów Warszawskich.
podczas Opłatka grupa Fenicjan prowadziła zbiórkę środków opatrunkowych na rzecz bezdomnych
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„Ambulans z serca - Karetka dla bezdomnych”. Zbiórkę koordynowały Julia Wygnańska i Kasia
Muller.

9 grudnia 2018 roku Jacek Nowak i Maciej Siciarek zorganizowali kolejną giełdę narciarską. Giełdy
cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, pozwalają skompletować przed sezonem
narciarskim sprzęt.

Piknik jest jednym z corocznych, stałych wydarzeń Klubowych, organizowanym w czerwcu przez
Sekcję Rodzin, na które zaproszona jest cała społeczność klubowa. Centralnym punktem jest Msza
św., której przewodniczy KIK-u. Po mszy robimy wspólne zdjęcie „z lotu ptaka". W 2018 roku grupy
częstowały wszystkich przygotowanymi przez siebie przysmakami. Piknik stanowi okazję do bycia
razem, zabawy, spotkań i niespiesznych rozmów.

8. Biuletyn i strona SR
Szukamy osób, które podjęłyby się prowadzić biuletynu SR, który miałby informować
o planowanych wydarzeniach (msze, obozy, piknik, spotkania itp.), a także pełnić rolę integrującą
i przekazywać informacje o działaniach grup.
Rozpoczęły się prace nad stworzeniem strony internetowej SR. Zespołem kieruje Kajetan
Zakrzewski.

II.
Sekcja Wschodnioeuropejska KIK w okresie od ostatniego Walnego zebrania w 2018 r do końca
lutego 2019 r. przeprowadziła szereg projektów skierowanych przede wszystkim do odbiorców
spoza naszego środowiska, a dla społeczności klubowej zorganizowaliśmy krajoznawczą wyprawę
na Zakarpacie.
W wyprawie wzięło udział 45 osób.
Sekcja opiera się na pracy kilku wolontariuszy, oraz jednej osoby zatrudnionej na umowę o pracę
przez Zarząd KIK. Sekcja partycypuje w kosztach utrzymania pracownika.
Środki pieniężne pozyskujemy dzięki udziałom w konkursach dla NGO, dotacjom celowym, oraz
pozyskujemy je od darczyńców zarówno indywidualnych jak i instytucji.

Obecnie w skład zarządu Sekcji wchodzą
Marek Kielanowski – przewodniczący
Katarzyna Materkowska – zastępca przewodniczącego
Monika Krzyżanowska – Sekretarz
Anita Szymborska – Skarbnik
Elżbieta Konopka – Członek
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W dniach 21-24 maja Katarzyna Materkowska i Mateusz Środoń na zaproszenie

zaprzyjaźnionej organizacji Budujemy Ukrainę Razem pojechali do Zaleszczyk i Uścieczka
(obwód tarnopolski, Ukraina), gdzie trzeci tydzień trwał obóz ukraińskich wolontariuszy,
którzy prowadzili prace remontowe w Centrum Młodzieżowym oraz w domach trzech
najbardziej potrzebujących rodzin. Podczas wyjazdu rozmawialiśmy o potencjalnej
współpracy naszych środowisk. W Zaleszczykach dzięki BURowcom mieliśmy okazję poznać
panią mer Ałłę Kwacz. Pani Ałła jest niesamowitą osobą – kiedy w 2014 roku jej syn Orest
zginął na wojnie, ona nie załamała się lecz zaczęła intensywnie działać na rzecz Zaleszczyk
i ich mieszkańców. Pani mer oprowadziła nas po mieście, opowiadając jego często trudną
historię, w której nie brakowało jednak jasnych elementów – przed II wojną światową
Zaleszczyki były jednym z najświetniejszych kurortów II Rzeczpospolitej. Na wakacje
przyjeżdżała tu elita narodu, łącznie z marszałkiem Piłsudskim. Pani Ałła od 3 lat intensywnie
pracuje nad przywróceniem miastu dawnej świetności oraz upamiętnieniem historii miasta.
Następnie w lipcu w Zaleszczykach gościł przewodniczący Sekcji Marek Kielanowski, który
również spotkał się Panią mer. Skutkiem tego spotkania są rozmowy z władzami miasta
Otwocka. Chcemy pomóc tym dwóm miastom, które wiele łączy, w nawiązaniu stałej
współpracy.



Coroczna wyprawa Sekcji – Zakarpacie, 30 maja-4 czerwca. Tegoroczna wyprawa

na Ukrainę była na prośbę uczestników o jeden dzień dłuższa, a jej trasa nie obejmowała
tylko Kresów Rzeczypospolitej, ale także Ruś Zakarpacką – niezwykle interesującą krainę,
która historycznie związana była z Królestwem Węgier, a dziś należy do Ukrainy. Pierwszy
postój odbył się jeszcze w Polsce w miejscowości Markowa, gdzie odwiedziliśmy
multimedialne Muzeum poświęcone Polakom ratującym Żydów w tragicznych czasach
Holokaustu. Na Ukrainę wjechaliśmy od strony Słowacji. Pierwsze miasto, które zwiedziliśmy
to Użhorod z ciekawa wielokulturową historią i interesującym zamkiem. W następnych
dniach zwiedziliśmy Chust, Berehove, Nyżnie Sełyszcze, gdzie zwiedziliśmy miejscową
serowarnię, ale także poznaliśmy zakarpacką kulturę biesiadowania, zamek w Mukaczewie.
W

drodze do Lwowa zatrzymaliśmy się jeszcze w miejscowości Czynadiewo, gdzie

obejrzeliśmy wspaniały pałac z przełomu XIX i XX wieku zwany Schönborn. Ostatnie dwa dni
spędziliśmy we Lwowie, gdzie zainteresowani zwiedzali miasto z nasza przewodniczką panią
Larysą lub w trybie indywidualnym. Ostatnim miastem ukraińskim, które odwiedziliśmy była
Żółkiew. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na chwilę zadumy w Bełżcu. Wszystkim
uczestnikom naszej wyprawy serdecznie dziękuję za wytrwałość i wyrozumiałość dla
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niedociągnięć

ze

strony

organizatorów.

Szczególne

podziękowania

należą

się

Eli Jabłonowskiej i Andrzejowi Kozakowi za opracowanie wspaniałego programu i wydanie
fachowego przewodnika. Basi Kielanowskiej za prace organizacyjne i bieżące rozwiązywanie
wszystkich problemów, Monice Krzyżanowskiej za sprawne zarządzanie finansami, Kasi
Kunderze za opiekę nad naszym zdrowiem, no i oczywiście naszej Przewodniczce pani Larisie
i naszemu wspaniałemu kierowcy Panu Sebastianowi.



Od 30 czerwca do 2 lipca ponownie gościliśmy zaprzyjaźniony zespół muzyczny polskiej

młodzieży z Wileńszczyzny - Randeo Anima. 30 czerwca Teatr Stajnia ze Świdra przedstawił
swoją kolejną premierę, była to sztuka „Stara ferajna, czyli metoda na wnuka”. Plenerowy
spektakl został poprzedzony koncertem Randeo Anima. Zespół wystąpił również 1 lipca
podczas i po mszy w kościele św. Teresy w Świdrze. Dzięki gościnności władz Otwocka po
południu młodzież miała okazję z przewodnikiem zwiedzić Otwock i poznać ciekawą historię
narodzenia się stylu architektonicznego zwanego „świdermajer”.

W poniedziałek młodzi

artyści zostali przyjęci w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie od pana dyrektora Huberta Czerniuka i jego
współpracowników dowiedzieli się, w jaki sposób Polska wspiera rodaków za granicami
Ojczyzny. Serdecznie dziękujemy Ani i Zbyszkowi Pałasińskim animatorom Teatru Stajnia,
Urzędowi Miasta Otwocka, który wspomógł finansowo pobyt zespołu w Otwocku oraz pani
Beacie Żuk, która zorganizowała spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.



XIV letnia sesja naukowa Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa

w Warszawie.

W

dniach

11-26

sierpnia

po

raz

kolejny

gościliśmy

młodzież

z zaprzyjaźnionego liceum oraz młodzież z Mohylewa. W tym roku dołączyła do nas
rekordowa liczba wolontariuszy. Staraliśmy się jak co roku przygotować interesujący
program: koncert Chopinowski w Łazienkach Królewskich, spotkanie w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, a dokładniej w Departamencie Wschodnim z panem Dyrektorem Janem
Hofmoklem na czele, wspólne obchody Święta Wojska Polskiego i udział w widowisku
muzycznym „Wolność we krwi”, wizyta w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL. Młodzi Białorusini poznawali również życiorys i twórczość Fryderyka
Chopina, zwiedzając muzeum na Tamce, wzięli udział w multimedialnym pokazie fontann,
odwiedzili

Centrum Nauki Kopernik. Dzięki staraniom Agaty Meissner nasza młodzież

gościła na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był również czas na zajęcia z jazdy
na

łyżworolkach,

zwiedzanie

Stadionu

Narodowego,

oraz

tradycyjną

wieczornica
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przygotowana przez uczniów. Ostatnie trzy dni młodzież spędziła na wycieczce
do Trójmiasta. Wycieczkę w tym roku sfinansowało Narodowe Centrum Kultury wspólnie
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Za wsparcie projektu dziękujemy: panu
ministrowi Jarosławowi Selinowi, Piotrowi Ciackowi, Agacie Meissner, Agnieszce Łokaj,
Barbarze Kielanowskiej, Bożenie Strachalskiej, Wojciechowi i Jolancie Szenajch, Andrzejowi
i Elżbiecie

Kozakom,

Elżbiecie

Jabłonowskiej.

Dziękujemy

również

panu

Maciejowi

Radziwiłłowi i Fundacji „Trzy Trąby”, która od lat współfinansuje nasz projekt wsparcia
białoruskiego Liceum.



Dzięki działaniom Anity Szymborskiej przy finansowym wsparciu Renovabis, udało

się zrealizować film Krzysztofa Żurowskiego z pielgrzymki do Kazania i Moskwy. Znajdują
się w nim między innymi wywiady z Ks. dr Manfred Deselaers – niemieckim kapłanem od 20
lat pracującym w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, który w zeszłym roku
pielgrzymował z Polakami do Rosji, Ojciec Manfred mówił wtedy „Jedni inwestują w broń,
ja chcę inwestować w dialog i modlitwę”. Pielgrzymi odwiedzili Kazań - muzułmańskie miasto
Tatarstanu, gdzie modlili się przed słynną ikoną Matki Bożej Kazańskiej o pokój i pojednanie
w Europie i świecie. W Moskwie spotkali się z prawosławnym „Bractwem Przemienienia
Pańskiego”. Film w formacie DVD do wzięcia (za opłata „co łaska”) ze stołu z prasą w Klubie
lub do pobrania ze strony internetowej: http://bomedia.pl/pielgrzymka



10-12 listopada - Świąteczna wizyta zespołu muzycznego z Wileńszczyzny Randeo

Anima w Polsce. W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości znów
gościliśmy w Warszawie zespół muzyczny Randeo Anima z Wileńszczyzny. Młodzież przyjęli
do swoich domów członkowie Klubu. Wspólnie wzięliśmy udział w mszy św. w kościele
św. Marcina oraz oficjalnych obchodach Święta Niepodległości.



Jesienią zorganizowaliśmy projekt „Kolonie rodzinne i terapeutyczne dla dzieci – ofiar

działań wojennych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy” W projekcie brało udział
128 dzieci, które w większości straciły kogoś najbliższego lub ich bliscy zaangażowani są
czynnie w walkach na wschodzie Ukrainy. Projekt sfinansowany był przez Departament
Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie 233 313,00 zł .
Wszystkim, dzięki którym uzyskaliśmy to dofinansowanie, a także naszym członkom
zaangażowanym w realizację tego projektu składamy serdeczne podziękowania. Pierwszy
turnus w „rodzinach” odbył się w dniach 20-28 października 2018 r. Naszym partnerem była
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Szkoła Podstawowa im św. Teresy w Podkowie Leśnej. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem
pracy i zaangażowania całej społeczności szkolnej. Na czas pobytu naszych gości pan
Dyrektor Grzegorz Dąbrowski tak zmodyfikował zajęcia lekcyjne, aby dostosować je
do wizyty naszych gości, a uczniowie z rodzin przyjmujących dzieci ukraińskie miały w tych
dniach specjalne prawa w zakresie odpytywania i sprawdzianów. Rodzice wsparli finansowo
oraz podarunkami również pozostałe trzy grupy dzieci. Następnie w listopadzie i grudniu,
dzięki współpracy z Biurem Podróży Junior z Białegostoku udało nam się zorganizować
3 dwutygodniowe kolonie terapeutyczne w miejscowości Małe Ciche. Dzieci poznawały
kulturę, przyrodę oraz wszystkie atrakcje regionu, w którym przebywały, jednocześnie miały
również zajęcia z arteterapii oraz zajęcia z psychologiem. Oprócz ciekawego programu,
przygotowanego przez biuro podróży, dzieci mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji
zapewnionych przez władze miasta Zakopane. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
i pomoc –dzieci otrzymały wiele podarunków, a my jako organizatorzy wsparcie w trudnych
momentach, takich jak choroba dzieci. Partnerem ukraińskim, który zapewniał nabór dzieci
oraz opiekę wychowawców jest Organizacja Szpital Majdanu z Igorem Bykowem na czele.
Nasz projekt został doceniony przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, Służbę Graniczną
Ukrainy. Przede wszystkim jednak największym rezultatem była radość dzieci oraz
wiadomości od wzruszonych mam, które jeszcze długo po powrocie dzieci na Ukrainę
przesyłały swoje podziękowania.



Randeo Anima po raz kolejny w Warszawie. W połowie stycznia na zaproszenie naszej

Sekcji po raz czwarty gościliśmy nasz zaprzyjaźniony zespół muzyczny Randeo Anima
z Wileńszczyzny. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzinom, które tak wspaniale
przyjęły

naszych

gości.

Specjalne

podziękowania

składamy

Wandzie

Kaczor

za zorganizowanie pięknej wycieczki po Warszawie. Nasi goście odwdzięczyli się wspaniałym
występem podczas klubowego opłatka w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich.


7 marca współorganizowaliśmy spotkanie na temat Autokefalia Cerkwi Prawosławnej na

Ukrainie.


Planujemy i przyjmujemy zapisy na naszą doroczną wyprawę na Ukrainę, tym razem

wybieramy się na Wołyń. Planowany termin wyjazdu to 19-23 czerwca br. We wstępnych
planach mamy odwiedzenie takich miejscowości, jak Łuck, Równe, Ostróg czy Włodzimierz
Wołyński. Dokładny program oraz koszt wycieczki podamy w następnym informatorze.


Po raz kolejny zbieramy paczki dla rodaków na Wileńszczyźnie, które zawieziemy przed

Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.
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Złożyliśmy kolejne projekty do KPRMu – chcemy znów pomóc dzieciom poległych żołnierzy
oraz dostarczyć sprzęt medyczny do szpitala wojskowego w Mariupolu.

III.
Obozy
W roku 2018 zorganizowaliśmy 9 obozów dla 210 uczestników. Trzy z nich to tradycyjnie
pierwsze halsy – jeden turnus w lipcu, drugi i trzeci w sierpniu. Tak samo zgodnie z tradycją
odbyły się rejsy po mazurach. Tu obozy odbyły się podobnie jak w zeszłym roku. Rejs
w turnusie lipcowym oraz sierpniowym zostały podzielone na 2 tzw. rejs 1A i rejs 1B oraz rejs
2A i 2B. Następnie odbył się już jeden rejs sierpniowy w 2. połowie połączony ze spływem.
Rejs 2B także był rejsem spływowym. W drugiej połowie sierpnia odbyła się także szkółka
żeglarska, gdzie uczestnicy oprócz patentu żeglarza mogli uzyskać także patent sternika
motorowodnego. Łącznie w tegorocznych obozach udział wzięło 59 osób kadry.
Pierwsze halsy odbyły się nad jeziorem Wdzydze niedaleko Kościerzyny. Obozy odbyły się
pod namiotami z infrastrukturą jak na obozach stacjonarnych Sekcji Rodzin – przed naszymi
obozami odbywał się na tym samym terenie obóz grupy SR. Jednym z kluczowych utrudnień
na obszarze Krajobrazowego Parku jest zakaz korzystania z silników spalinowych do
poruszania się po jeziorze. Dlatego zakupiony został silnik elektryczny wraz z akumulatorami.
Kadry przygotowały alternatywne zabezpieczenia i nie wpłynęło to na przebieg
i bezpieczeństwo obozów.
W związku z dużym i stale rosnącym zainteresowaniem naszymi obozami postanowiliśmy
wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Z planowanych 5 jachtów na obóz zwiększyliśmy liczbę
do 6 jachtów. Ponadto dzięki uprzejmości Klubu TKKF ECHO na stale w naszym klubie
zagościła DEZETA (przekazana w ramach darowizny). Mamy nadzieję że duże
zainteresowanie wśród młodych osób naszymi wyjazdami będzie przekładało się na ich
przyszłe aktywne działanie w Klubie. Mimo znacznie poprawionego systemu zapisów, który
działał niemalże bezbłędnie pojawiły się nowe wyzwania z zapisami na obozy. Otóż rodzice
zapisują dzieci na obóz, albo na dwa nawet i odwołują dopiero w maju/czerwcu, wtedy gdy
dzieci z listy rezerwowej nie są już zainteresowane obozem. Wpłynęło to znacznie np. na
frekwencję na Rejsie nr 3. Podczas zapisów wszystkie miejsca momentalnie znikają ale trzeba
poprawić zarządzanie nimi po zapisach oraz „słowność” rodziców i usuwać tych, z którymi nie
ma kontaktu.
W Klubie przed obozami nie działo się wiele prócz remontów i wypoczynkowych wizyt
w Wolicy. Warto także wspomnieć, że 21-22 lipca reprezentacja Santa Marii wzięła udział
w Regatach Optymistów Red Bulla. Na jesieni jednak, gdy mieliśmy już więcej czasu odbyły
się w ośrodku dwa większe wydarzenia.
Pierwszym z nich były IV Jesienne Regaty Klubowe w których uczestniczyło 5 załóg. Pogoda
była ładna, a dobry wiatr pozwolił na przeprowadzenie aż 4 biegów. Regaty odbyły się już
po raz czwarty i warto by utrzymać ich coroczną organizację jako wydarzenie spajające
członków klubu i ich rodziny.
Drugim wydarzeniem było spotkanie przeznaczona dla wychowawców KIK, obecnych
i byłych, z Santa Marii, Sekcji Rodzin i Wigier. W zabawie wzięło udział około 20 osób.
W kuchni zorganizowane zostały tańce, odbył się tradycyjny już spacer po wale, rozmowy
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o wychowaniu i na wiele innych tematów. Szczególnie dziękujemy za przygotowanie tego
Tusi Kalwarczyk, Marcie Luft, Teresce Radoszewskiej-Zakościelnej.

Prawo i inne dokumenty dotyczące obozów w roku 2018
Z prawa nowo obowiązującego szczególnie dotyczy nas wprowadzenie RODO oraz Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018.
Pozostałe akty prawne, które oddziałowująca na organizację obozów i działalność Klubu:












Ustawa o systemie oświaty z 2009 roku – głównie art. 92 (zmiany obowiązujące od
1.04.2016 r).
Rozporządzenie Ministra Edukacji 30 marca 2016 r.
Instrukcja sanitarna SANEPID (nowa instrukcja powstała w czerwcu 2016!)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert wypoczynku (Kuratorium)
Poradnik kuratorium (bezpieczny wypoczynek 2016)
Poradnik – Miejsca wykorzystywane do kąpieli (stworzony na podstawie ustawy
i rozporządzeń)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt
ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt
medyczny, leki i artykuły sanitarne.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
3)USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Kadry w Santa Marii
W tym roku duże zainteresowanie kadrowaniem na naszych obozach było wśród młodych
osób, w większości byłych uczestników naszych obozów – napawa nas to nadzieją na kolejne
lata i zapraszamy do współpracy. Liczymy również na dalsze zaangażowanie naszych
starszych, bardziej doświadczonych sterników. W związku ze zwiększoną ilością obozów
pewne trudności nastręczały nam wymagania prawne odnośnie posiadanych przez kadry
uprawnień, kierownika lub wychowawcy, oraz doświadczenia żeglarskiego. W związku z tym
aż 8 osób kadry pojechało w tym roku na co najmniej dwa nasze obozy.
Przed obozami, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa na wyjazdach było zorganizowane
szkolenie przez KIK (grupa ds. bezpieczeństwa) nt. sytuacji kryzysowych.
Część kadr, pływało wspólnie przed obozami po Zegrzu w celu zgrania się i doskonalenia
swoich umiejętności.
Aby w pełni zapewnić uczestnikom naszych obozów możliwość korzystania z jezior i kąpieli
w nich, poszukujemy osób mogących uczestniczyć w naszych obozach jako ratownicy.
Chętnych do zdobycia uprawnień zapraszamy do kontaktu z zarządem. Wspólnie z KIKiem
możliwe jest uzyskanie dofinansowania.
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Do przygotowania obozów niezbędne było zebranie od kadr następujących dokumentów:

▪

Wychowawcy i kierownicy przedstawiali:
Dokument poświadczający uprawnienia
wychowawcy kolonijnego – wymagane 18 lat + ukończone liceum + ukończony kurs
wychowawcy
kierownika kolonii – wymagane minimum 3 lata poświadczonego doświadczenia jako
wychowawca + ukończony kurs kierownika kolonii
poświadczenie o niekaralności (z Krajowego Rejestru Karnego)

o

Sprawdzenie kadry w bazie danych związanej z przestępstwami na tle seksualnym.

●
o
o

Całe kadry przedstawiały:
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie zleceniobiorcy + podpisanie umowy zlecenia oraz rachunku w celu uzyskania
wynagrodzenia.

o
▪
▪

Statut
Jest to obszar którego w ciągu dwóch lat naszej kadencji nie zrealizowaliśmy w zakresie
w którym planowaliśmy. Poniżej przedstawiamy listę obszarów które, naszym zdaniem,
wymagają skodyfikowania w statucie lub innym dokumencie Klubowym. Największe emocje
w naszym gronie, budzą wybory zarządu i procedury z tym związane.
Propozycje obszarów do rozwoju lub spisania:
●
●
o
o
o
o
o
o
o

Misja Klubu i jego cele, założenia
Prawo wyborcze
Sposób wyboru komandora
Głosowanie osób niezwiązanych z Santa Marią
Kiedy następuje koniec kadencji zarządu – co dzieje się w czasie oczekiwania na akceptację
prezydium KIK
Co się dzieje gdy nie ma chętnych do zarządu
Wyznaczanie członków czynnych
Kandydowanie osób nie wyznaczonych na członka czynnego przez zarząd
Co się dzieje po ustąpieniu zarządu lub jednego jego członka

Remonty i lokale Santa Marii
Klub od wielu już lat opiera się na aktywnym zaangażowaniu członków nie tylko w trakcie
obozów, ale również w ciągu roku. Od 2016 roku ponownie korzystamy przy remontach
z hangaru udostępnionego nam przez KIK, przy ulicy Krakowiaków 80/98. Od tego czasu
pracujemy przy łódkach w dwóch lokalizacjach, co wymaga od nas dokładnego
zaplanowania podziału sprzętu i materiałów niezbędnych do remontów.
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Krakowiaków
Na zakończenie sezonu w hangarze przy ul. Krakowawków znajduje się dezeta, stalowy
szczur oraz 6 omeg. Miejsce wyposażyliśmy w niezbędne, do prowadzenia remontów, sprzęty
i materiały. Zostały w nim umieszczone także szafki i regały do przechowywania narzędzi i
ubrań, stoły do cięcia i laminowania oraz apteczkę i gaśnicę. Jedynym nieudogodnieniem
jest brak osobnej łazienki, jednakże ta znajduje się w sąsiednim budynku i jest dla nas
udostępniona.
Coroczną opłatą, za korzystanie z hangaru, którą ponosi Santa Maria jest około 1200zł
za prąd.
Ważnym atutem Krakowiaków jest jego położenie – tuż obok węzła Łopuszańska, przy stacji
kolejki WKD co zapewnia dogodny dostęp wszystkimi środkami komunikacji. Podczas
procesu zamawiania materiałów do remontów oraz narzędzi okazało się także, że wiele firm
ma swoje siedziby/magazyny/sklepy co wpływa korzystnie na możliwość ograniczenia
kosztów dowozu produktów. Oprócz tego w pobliżu jest położonych kilka sklepów
narzędziowo/remontowych co także pozwala dokupić niezbędne rzeczy w trakcie pracy.
Do przyjeżdżania do hangaru zapraszamy każdego – starszego czy młodszego. Warto
wcześniej umówić się z zarządem lub z którymś bosmanów, ponieważ do pobrania kluczy
z portierni uprawniona jest określona lista osób – do wglądu u Zarządu SM oraz
przygotowywana w porozumieniu z Kubą Kiersnowskim.
Corocznym wyzwaniem jest transport łódek na trasie Krakowiaków – Wolica. Wymaga
to odpowiedniego sprzętu przyczepa/laweta, auta z hakiem oraz osób do załadowania
i wyładowania łódki (zakupiony został podnośnik do jachtów). Kurs z jedną łódką zajmuje
koło 2 godzin, wraz z jej przygotowaniem i zdjęciem.
W Hangarze można prowadzić na raz równocześnie prace nad trzema omegami.

Wolica
W Wolicy otwarcie ośrodka również nastąpiło wcześnie - już 10 marca – rozpoczęło się
nietypowo, otóż Zegrze było skute lodem więc wybraliśmy się na bojery. Bawiliśmy się dwa
dni sobotę i niedzielę !
Utrzymanie naszego ośrodka w Załubicach wiąże się z kosztami. Coroczne opłaty za Wolicę
(za prąd, podatki, śmieci i ubezpieczenie) wynoszą łącznie za jeden rok około 3000 zł.
Po roku 2016 nie mamy żadnych informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach
w rozliczeniach z domek.
Teren ośrodka wraz z domkiem będzie w najbliższym czasie wymagał pracy, uwagi
i nakładów finansowych. Czeka nas sprawdzenie szamba i być może jego naprawa, wymiana
drzwi oraz przystosowanie ośrodka do remontów wiosennych.
Warto zauważyć, że po ubiegłorocznych (w sumie rozpoczętych 2 lata temu) rozmowach
z sąsiadami nie ma żadnych istotnych zastrzeżeń co do funkcjonowania Klubu. Sąsiedzi
z własnej inicjatywy wychodzili z wieloma pomysłami nt. współpracy np. przy pomoście
a Państwo Szatyńscy udostępnili na czas szkółki żeglarskiej swój hangar – za co serdecznie
dziękujemy.
Wolica cały czas jest otwarta na spotkania wszelakie – kameralne, sportowe (regatowe),
grupowe, integracyjne. Serdecznie zapraszamy do korzystania.
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Przyszłość Klubu

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

Wyprowadzenie obozów z Wolicy - umożliwia wykorzystanie siedziby przez członków
pozostających na wakacje w Warszawie jako miejsca odpoczynku weekendowego.
Dążenie do zakupu działki do prowadzenia obozów stacjonarnych
Dążenia do zbudowania nowej siedziby Klubu
Pełna legalność obozów Klubowych - pozwala kierować się do instytucji publicznych
i prywatnych o dofinansowania
Nawiązanie ściślejszej współpracy z innymi sekcjami KIK (głównie Sekcja Rodzin oraz Sekcja
Wigierska) oraz prace w grupie ds. bezpieczeństwa - pozwala na przekazywanie sobie
nawzajem dobrych praktyk.

Praca nad skodyfikowaniem wiedzy o Klubie (historia, zwyczaje, metody pracy)
Wspólne dopracowanie zasad/zwyczajów pracy. BHP, dbania o zdrowie, dbania o dokładność
pracy (uważne i dokładne remontowanie łódek gwarantuje mniej napraw w przyszłych
latach)
Dopracowanie systemu finansowego Klubu.
Ustalenie i opisanie zasad funkcjonowania w Wolicy/Krakowiaków.
Dbałość o sprzęt.

Nowy Zarząd:
27 Października odbyło się Walne Wyborcze Zebranie naszego Klubu. Był to czas
podsumowania ostatnich dwóch lat, dzielenia się nowymi pomysłami, przemyśleniami oraz
wyboru Nowego Zarządu SM. Do zarządu weszli:






Dominik Jaraczewski - komandor
Agata Kalwarczyk,
Jan Mróz,
Michał Grzejdziak,
Adam Skaczkowski

Jako nowy zarząd:








zorganizowaliśmy rejs sylwestrowy dla członków SM (26 grudnia 2018 r. - 6 stycznia
2019 r.)
zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe KŻ Santa Maria (12 stycznia 2019 r., godz. 18:00 )
zatrudniliśmy Kasię Markowską, która pomaga nam w organizacji obozów SM.
stworzyliśmy nową stronę internetową Santa Marii.
przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy spotkania dla komandorów, bosmanów oraz
towarzyskie
7.03.2019 przeprowadziliśmy zapisy na obozy ( Wszystkie miejsca, których w tym roku
mamy 213, zostały wypełnione w przeciągu pierwszych 5 minut!)
zorganizowaliśmy 3 spotkania o celach i przyszłości SM (Wspólnie z członkami SM
zastanawialiśmy się jakim rzeczom warto poświęcić więcej uwagi oraz wymyślaliśmy
nowe alternatywne koncepcje. W oparciu o te spotkania, całym zarządem
przygotowaliśmy nasze główne cele na sezon letni 2019 r. :
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1. Ożywienie życia towarzyskiego Santa Marii oraz usprawnienie komunikacji
W tym celu wprowadzamy regularne (comiesięczne) spotkania dla członków SM o luźnym
charakterze (niezwiązane z remontami i porządkami). Zorganizujemy wspólny weekend
(przed obozami) dla wychowawców i przyjaciół SM, weekendy doszkalające dla kadr oraz
kurs pierwszej pomocy. Komunikację chcemy poprawić poprzez wprowadzenie
harmonogramu obejmującego cały sezon, przygotowanie jasnych wytycznych dla
komandorów, odświeżenie strony internetowej, prowadzenie tablicy informacyjnej w KIKu
oraz pisanie do Informatora KIK.
2. Obozy charytatywne
Mając tak duże możliwości chcemy dzielić się nimi z osobami, które z różnych powodów nie
mogą sobie pozwolić na wyjazdy wakacyjne. W tym roku zaprosiliśmy dwie grupy dzieci:
Polaków mieszkających na Litwie oraz Czeczenów mieszkających obecnie w Polsce. Mamy
nadzieję, że uda nam się dopiąć wszystkie formalności tak, aby dzieci mogły pojechać
na obozy.
3. Organizacja obozów w Szkierach
Obozy w szkierach są nową ofertą skierowaną dla starszej młodzieży (16+), które
doświadczyły już żeglarstwa śródlądowego i są otwarte na nowe wyzwania. Będzie
to zupełnie nowe przeżycie zarówno pod względem żeglarskim jak i krajobrazowym.
W planach mamy 2 turnusy: 12.07-28.07.2019 oraz 26.07-11.08.2019.
4. Audyt
Na wiosnę przeprowadzony zostanie audyt sprzętu w Wolicy, który połączony będzie
z wielkimi porządkami. Pozwoli nam to pozbyć się sprzętów zalegających od lat w Klubie
i zorientować się jakie rzeczy mamy, a jakie należy dokupić. Cała akcja będzie miała miejsce
22-24.03.2019 oraz 29-31.03.2019.
Podczas spotkania członkowie dodatkowo poruszyli dwie istotne dla Klubu tematy. Pierwszy
dotyczył poprawy statutu, drugi zaś spraw wychowawczych. Po krótkiej dyskusji
postanowiono rozpoczęcie prac nad zmianą statutu od teraz. Stworzyliśmy plik, w którym
każdy może zgłosić swoje uwagi, pomysły, sugestie i komentarze do tego jak powinien
wyglądać statut SM. Dzięki temu będziemy mieli podstawy do dalszej pracy. Sprawy
wychowawcze będziemy omawiać na przełomie maja i czerwca podczas spotkań dla
wychowawców i przyjaciół SM.
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IV.
Działalność:
Magazyn Kontakt w ostatnim roku funkcjonował jako magazyn papierowy i dwutygodnik
internetowy. W tym czasie ukazały się 3 numery magazynu papierowego i 26 wydań
internetowych. Każdy numer papierowy zawierał teksty dotyczące tematu numeru oraz działy
tematyczne: Katolew, Wiara, Poza Europą, Krajobraz, Kultura i Obywatel.
1.

„Ekolodzy będą zbawieni” (K37, lato 2018); numer został wydany w partnerstwie z Fundacją
im. Heinricha Bölla
Punktem wyjścia dla numeru jest tkwiące w nas przekonanie, że nie ma sensu ekologia, która
oddziela problem środowiska od innych bolączek współczesnego świata. W numerze
wzięliśmy na warsztat zawarty w encyklice „Laudato si’”, a skierowany do katolików
ikatoliczek oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, apel o ratowanie naszej planety poprzez
porzucenie dotychczasowego sposobu życia i gospodarowania zasobami. Pytamy, co to
znaczy dla nas teraz i tutaj, w Polsce – kraju niedoświadczającym najbardziej dotkliwych
konsekwencji zmian klimatu, ale nienależącym także do klubu państw najbogatszych.
W numerze głos zabrali m.in.: dr Stefania Barca (badaczka historii gospodarczej na
Uniwersytecie w Coimbrze), o. Stanisław Jaromi (Ruch Ekologiczny św. Franciszka), prof. Piotr
H. Kosicki (historyk na Uniwersytecie w Maryland), Karol Trammer (specjalista
ds. zrównoważonego rozwoju).

2.

„Zdrowie bez recepty” (K38, zima 2018)
Numer zbudowany jest wokół trzech podstawowych założeń: (a) Zdrowie jest podstawowym
prawem człowieka, a nie kondycją, którą się osiąga, dokonując transakcji na rynku usług
medycznych. (b) Myśląc o systemie ochrony zdrowia, warto przyjmować perspektywę osób,
które mają do niego najbardziej utrudniony dostęp. (c) System ochrony zdrowia jest
mechanizmem, który można naprawiać tylko w połączeniu z innymi mechanizmami,
składającymi się na politykę społeczną.
W numerze głos zabrali m.in.: Agata Abramowicz (zastępczyni dyrektora Muzeum Miasta
Gdyni), Dorota Borodaj (dziennikarka i reporterka), dr Julia Kubisa (Instytut Socjologii UW),
dr Adam Ostolski (Instytut Socjologii UW), Jan Turnau (publicysta), Jakub Wygnański
(socjolog, działacz organizacji pozarządowych).

3.

„Dlaczego wciąż jesteśmy w Kościele?” (K39, zima 2018/2019)
W numerze mierzymy się z coraz częściej słyszanym przez nas pytanie: „Dlaczego wciąż
jesteście w Kościele?”. Dlaczego trwamy w instytucji naznaczonej strukturalnymi słabościami
oraz przestępstwami i przewinami jej przedstawicieli? Numer ten jest świadectwem dwóch
zasadniczych postaw naszego środowiska. Pierwsza z nich bazuje na przekonaniu, że Kościół
jest w kryzysie i wymaga gruntownych reform. Druga jest jednak wyrazem pragnienia, by –
często mimo wszystko – w tym Kościele trwać.
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W numerze głos zabrali m.in.: Ewa Kusz (psycholożka i terapeutka), prof. Dorota FolgaJanuszewska (ASP w Warszawie), Jerzy Parfianowicz (animator kultury), Katarzyna Sroczyńska
(członkini redakcji „Przekroju”), prof. Paweł Śpiewak (Instytut Socjologii UW, ŻIH).

W minionym okresie redakcja przeprowadziła dwie debaty:
1.

2.
3.

Spotkanie z dr hab. Maciejem Gdulą poświęcone omówieniu wyników wyborów
samorządowych w Polsce w kontekście książki prelegenta „Nowy autorytaryzm”. Spotkanie
przeprowadzone 13 listopada w siedzibie Klubu.
Numer „Ekolodzy będą zbawieni” był promowany podczas spotkań towarzyszących COP
w Katowicach.
„Rozmowy jak na lekarstwo. O komunikacji na linii lekarz-pacjent”. Debata towarzyszące
38. numerowi Kontaktu „Zdrowie bez recepty”. W dyskusji udział wzięły: Maria Libura,
Antonina Doroszewska, Katarzyna Kowalska, Olga Rostkowska; prowadzenie Dorota
Borodaj. Spotkanie odbyło się 27 lutego w siedzibie Klubu.

Członkowie redakcji brali także udział w kilku debatach organizowanych przez Klub (lub
w Klubie przez organizacje partnerskie), m.in.:
1. Dyskusja o zmianach w polskim sądownictwie. W panelu wystąpili: Marek Harasiuk,
Stanisław Zakroczymski, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski (moderacja). Spotkanie odbyło się
9 marca w siedzibie Klubu.
2. Referat Stanisława Zakroczymskiego, redaktora Kontaktu, pod tytułem „Czy odzyskanie
niepodległości było wydarzeniem rewolucyjnym?”. Spotkanie przeprowadzone 6 listopada
w siedzibie Klubu.
3. spotkanie autorskie z ks. prof. Andrzejem Szostkiem oraz Ignacym Dudkiewiczem wokół
ich książki „Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie”. Spotkanie
przeprowadzone 11 grudnia w siedzibie Klubu.

Członkowie:
W ostatnim roku cała redakcja Magazynu Kontakt liczyła 25 osób. Do redakcji dołączyli Jakub
Niewiadomski i Hubert Walczyński, a odeszli z niej Joanna Sawicka i Ignacy Święcicki.
Środowisko Magazynu Kontakt skupia w sumie około stu osób, wśród których są także
autorzy, ilustratorzy i graficy.
Redaktor naczelny: Misza Tomaszewski
Zastępca redaktora naczelnego: Cyryl Skibiński
Sekretarz redakcji: Ala Budzyńska, Cyryl Skibiński (p.o. w okresie wrzesień 2018-luty 2019),
wakat od marca 2019 r.
Redaktorzy naczelni dwutygodnika Kontakt: Ala Budzyńska, Szymon Rębowski
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Zespół redakcyjny: Paweł Cywiński, Andrzej Dębowski,
Anna Dobrowolska,
Ignacy Dudkiewicz, Hanna Frejlak, Wanda Kaczor, Tomek Kaczor, Stanisław Krawczyk,
Kamil Lipiński, Mateusz Luft, Jan Mencwel, Jakub Niewiadomski, Ida Nowak,
Maciek Onyszkiewicz, Maria Rościszewska, Hubert Walczyński, Jan Wiśniewski,
Stanisław Zakroczymski, Jarosław Ziółkowski, Konstancja Ziółkowska.

Finanse:
Działalność wydawnicza Magazynu Kontakt finansowana była z dotacji, przychodów ze
sprzedaży i prenumerat oraz przez Klub.
W 2018 roku Magazyn Kontakt otrzymał dofinansowanie od następujących podmiotów:




36 tys. złotych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Czasopisma”;
30 tys. złotych od Fundacji Orange Polska;
24 tys. złotych od Fundacji im. Heinricha Bölla.

Pracownicy:
W ramach Sekcji Magazyn Kontakt zatrudnione są następujące osoby:






Sekretarz redakcji w wymiarze 20 godz. tygodniowo – Alicja Budzyńska (do września 2018),
Cyryl Skibiński (wrzesień 2018 – luty 2019).
7 marca zakończył się otwarty nabór na nowego sekretarza. Z niemal 50 kandydatów
wybrany został Jakub Niewiadomski. Nowy sekretarz pracuje na umowie o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo).
Fundriser – od sierpnia 2018 r. pracę redakcji wspiera Anna Kucińska, której zadaniem jest
pozyskiwanie darowizn i dotacji instytucjonalnych dla Kontaktu. Pracuje w wymiarze 13-15
godz. tygodniowo (jednoosobowa działalność gospodarcza).
Specjalista ds. promocji w mediach społecznościowych – Jan Jęcz (7-10 godz. tygodniowo na
umowie zlecenie).

V.
Sekcja Emaus w podanym okresie sprawozdawczym pracowała według postanowień regulaminu oraz szczegółowych bieżących ustaleń.

Działalność formacyjna dzieci „Spotkania w Nazarecie”
Rok 2018/19 to 35 rok działalności Spotkań w Nazarecie.
W ciągu ostatniego roku, mimo wielokrotnie podjmowanych działań informacyjnych, by zaproszenia do udziału w zajęciach dotarły do szerszego grona osób, na zajęcia przychodzi
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coraz mniej dzieci, głównie z trzech wielodzietnych rodzin. Od października 2018 roku dwa
razy zdarzyło się, że dzieci w ogóle nie przyszły, w tym ostatnio w lutym 2019. Wobec tej
sytuacji kadra zamierza zamknąć działaność, sądząc, że formuła Nazaretu, mimo że bliska
sercu paru pokoleń członków KIK, i także samej kadry, wyczerpała się.
Jesteśmy przekonani, że należy przeprowadzić sondę wśród rodziców z dziećmi w wieku
przedszkolnym, w której własnie ich zapytamy, jakie potrzeby chcieliby, by były zaspokajane
przez KIK. Bowiem tylko wtedy KIK może podjąć działania z szansą na ich sukces. Sądzimy
także, że nowe działania powinno podjąć młode pokolenie rodziców z małymi dziećmi.
Dodam, że ponawiane od około dwóch lat prośby o zgłoszenie się do Sekcji Emaus osób,
które chciałyby wziąć udział w organizacji Spotkań w Nazarecie, nie spotkały się z żadnym
odzewem. To tym bardziej potwierdza fakt wyczerpania sie tej formuły formacji dzieci.
Zatem planujemy proponować jeszcze tylko trzy Spotkania w Nazarecie do wakacji, tj. w marcu, kwietniu i maju. Potem zajęcia zamykamy.
Dla celów sprawozdawczych przypomnę, że spotkania z dziećmi są poświęcone wspólnie
przeżywanemu rokowi liturgicznemu. Zawsze są w nich stałe elementy: opowiadanie,
inscenizacja z towarzyszeniem piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe i prace ręczne oraz
drobna przekąska. Zwykle rodzice dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach, czasem biorąc
udział w inscenizacjach, zawsze pomagając w wykonywaniu prac ręcznych i wspomagając
naszą kadrę w zabawach czy konkursach dla dzieci.
Szczegółowa treść „Spotkań w Nazarecie” była prezentowana w Informatorach KIK w postaci
opisu przebiegu spotkania oraz zdjęć.

Sprawy personalne
Sekcja Emaus działała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Alicja Gronau-Osińska (przewodnicząca),
Elżbieta Jaworska (skarbnik),
Anna Lipińska,
Dominika Kaliszewska,
Bożena Kalwarczyk (prace ręczne, zdjęcia).

Sprawy finansowe
Sekcja Emaus od 30.04.2018 do 28.02.2019 otrzymała z KIKu 471,61 zł jako zwrot kosztów
przeznaczonych głównie na art. spożywcze. Pozostałe koszty przeprowadzania zajęć
z dziećmi pokrywane są dzięki ofiarności rodziców dzieci biorących udział w Spotkaniach
w Nazarecie. Wydatki te związane są z uzupełnianiem stanu strojów i rekwizytów do
inscenizacji, prezencików do bożonarodzeniowej „wędki szczęścia” i konkursów podczas
styczniowego balu. Z tej puli także bezumownie wynagradzana jest osoba improwizująca
i akompaniująca na fortepianie podczas zajęć, niebędąca członkiem KIK-u.
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VI.
Kontynuacje
Pomoc w opiece nad niepełnosprawnymi na Ukrainie (środki opatrunkowe, pampersy,
obuwie i odzież dla dzieci i inne) realizowana za pośrednictwem pracującej w Kamieńcu
Podolskim, w tamtejszym Caritasie, siostry Beaty Husakiewicz z domu zakonnego Sióstr od
Aniołów w Konstancinie. Jesteśmy co roku zapraszani do Konstancina jako goście Sióstr
z okazji Bożego Narodzenia. Ostatnio uzupełniamy pomoc rzeczową pomocą finansową, bo
okazuje się bardziej efektywną. Tej ostatniej dokonujemy z naszych wewnętrznych składek i
z corocznej (ostatnio 17.06 2018; 1016 zł) całodziennej zbiórki po mszach w kościele
św.Marcina, za zezwoleniem i poparciem ks.Gałki, członka naszego KIK-u. Część zebranych
środków nadal przeznaczamy na prenumeratę na Białoruś (p. Siemionow) czasopism „Nowa
Europa Wschodnia” , „Echa Polesia”, „Bunt Młodych Duchem” (dopóki ten dostępny jest
w druku).
Pomagamy w uzyskaniu stypendium przez studentów z Ukrainy albo w znajdywaniu dla nich
pracy umożliwiającej im utrzymanie.
Współpracujemy z Sekcją Wschodnioeuropejską w realizacji programu pobytu w Warszawie
młodzieży z Mohylewa, z tamtejszego KIK-u, która towarzyszy corocznym dokształcającym
przyjazdom uczniów Liceum Humanistycznego z Mińska, powiązanego z Liceum
Międzynarodowym w Gdańsku. Chodzi m.in. o przekazy na tematy historyczne dotyczące
wspólnej historii w Rzeczypospolitej i oprowadzanie po najciekawszych obiektach Warszawy
(ostatnio w dniach 11-26 sierpnia 2018 r.).

Wydarzenia
20 czerwca 2018 r. zorganizowaliśmy spotkanie panelowe „Ku pojednaniu”, poświęcone
losom rodziny Szeptyckich. Spotkanie odbyło się z udziałem ks. mitrata Stefana Batrucha,
prof. Tomasza Stryjka (PAN), dr Łukasza Rejta (katolika obrządku ukraińskiego), prof. A.D.
Rotfelda oraz dr Andrzeja Szeptyckiego.
We wrześniu 2018, z powodu zgonu pani Stefanii Szneé w 103. roku Jej życia,
współzałożycielki KIK i długoletniej członkini naszej Sekcji, Jej pamięci poświęciliśmy całe
nasze kolejne poniedziałkowe spotkanie, z udziałem członka Jej rodziny.
Obecnie trwają prace organizacyjne do spotkania panelowego, przewidzianego na dzień
07.03.2019, które będzie poświęcone omówieniu świeżo utworzonej autokefalii kościoła
prawosławnego na Ukrainie.

VII.
W roku sprawozdawczym 2017/2018 w chórze „Ars Cantata” śpiewało łącznie około 25 osób.
Obecny skład liczy 20 chórzystów. Chór spotyka się na próbach dwa razy w tygodniu (przez
cały rok, z wyjątkiem lipca i sierpnia).
Dyrygentem chóru jest Anna Celmer–Falkiewicz.
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Aktualny Skład Zarządu chóru: Prezes Zarządu - Arkadiusz Rydzewski, Członkowie Zarządu:
Renata Szumigaj, Janusz Iskra (Magdalena Kwiatkowska zgłosiła rezygnację z pracy
w Zarządzie grudniu 2018).
Najważniejsze działania chóru „Ars Cantata” w minionym okresie:

2017 rok
26.03.2017 - KONCERT PASYJNY, Kościół Św. Jana z Dukli, ul. Czerniakowska 2/4 Warszawa
03.06.2017 - URSYNOWSKIE ŚWIĘTO MUZYKI CHÓRALNEJ, Kościół Św. Tomasza Apostoła
ul. Dereniowa 12 Warszawa-Ursynów
11.11.2017 - KONCERT pieśni patriotycznych i ułańskich PRZYBYLI UŁANI, Kościół pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła, ul. Puławska 434
01-02.12.2017 – udział w 27. edycji FESTIWALU Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej
w PRADZE (Prague Advent and Christmas Choral Festival).
Udział w festiwalu był możliwy dzięki współfinansowaniu przez Miasto Stołeczne Warszawa
w ramach konkursu “Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami
Polski”. Chór zdobył na na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej
i Bożonarodzeniowej w Pradze „Srebrną Wstęgę”.

2018 rok
06-14.01.2018 - KONCERTY KOLĘDOWE w warszawskich kościołach
03.03.2018 - KONCERT PASYJNY w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny
08.03.2018 - KONCERT PASYJNY "Zawitaj Ukrzyżowany" w parafii Matki Bożej Saletyńskiej
we Włochach
12.05.2018 Udział w nowym konkursie muzyki chóralnej, w I Ogólnopolskim Konkursie
Muzyki Sakralnej – „Nadzieja w Chórze!” - w Tykocinie i zdobycie tam I-go Miejsca i Złoty
Dyplom w kategorii chórów kameralnych.
17.05.2018 – KONCERT w Domu Seniora na Muranowie „Muzyczne Rozmaitości Od Chopina
Do Hanki Ordonówny”
10.06.2018 – KONCERT pieśni patriotycznych „Muzyczne Krajobrazy Niepodległej”, Kościół
we Włochach
11.06.2018 – KONCERT „Muzyczne Krajobrazy Niepodległej”
04.11.2018 - KONCERT „Gdzie Jesteście Ułani” w parafii MB Saletyńskiej we Włochach
realizacja Projektu dla Dzielnicy Włochy w ramach dotacji.
10.11.2018 - KONCERT z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, Dom Kultury Dzielnicy
Ursynów
11.11.2018 – KONCERT w Katedrze Polowej WP, z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości pt. „Niepodległa Wolna Nasza” – realizacja projektu dla
Dzielnicy Śródmieście w ramach dotacji.
02.12.2019 KONCERT kolędowy dla Klubu „Jaś i Małgosia” na Muranowie.
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VIII.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 spotkań klubowych przy frekwencji 3 osób. Podczas
spotkań omawiano aktualne wydarzenia w katolickim Ruchu Esperanckim, przeglądano prasę
esperancką, prezentowano literaturę piękną oryginalną i tłumaczoną na esperanto przez
pisarzy polskich i zagranicznych. Uroczyście obchodzono rocznice związane z Ludwikiem
Zamenhofem i innymi działaczami Ruchu Esperanckiego.
Członkowie Sekcji wzięli udział w licznych spotkaniach i imprezach esperanckich w kraju i za
granicą, w tym w dniach 6-13.08.2018 w Kongresie Esperantystów Katolików w Podebradach
w Czechach.
W październiku uczestniczyliśmy w Dorocznych Dniach Skupienia Esperantystów Katolików
na Jasnej Górze w Częstochowie.
Ze względów zdrowotnych z dniem 30 czerwca 2019 r. Bohdan Wasilewski rezygnuje
z kierowania Sekcją Esperanto KIK.

IX.
Przez cały rok, w ramach Sekcji Małżeńskiej, działała PORADNIA RODZINNA „Studnia na
Piwnej”. Udzielałyśmy bezpłatnych porad narzeczonym (przygotowanie przed sakramentem
Małżeństwa), małżeństwom w kryzysie oraz porad prawnych. Działa strona naszej poradni:
studnia.waw.pl. W sekcję angażują się przede wszystkim Kasia Mróz, Elżbieta Ziołkowska
i Magda Wicher.
Z porad narzeczeńskich skorzystały 34 osoby w trakcie 50 spotkań.
Z porady prawnych skorzystało 6 osób w trakcie 15 konsultacji.
Z pomocy małżeństwom w kryzysie skorzystały 2 pary, odbyło się 8 spotkań.

X.
W ciągu ostatniego roku Sekcja skupiła się na przygotowaniach i organizacji corocznego
obozu. Odbył się on, zgodnie z tradycją, nad jeziorem Wigry w dniach 1-15 lipca. Sekcja
w tym roku przeżywa zmiany pokoleniowe, starsza kadra już w coraz mniejszym stopniu
może angażować się we wspólne wyjazdy. Coraz aktywniejsza staje się natomiast młodsza,
ale już doświadczona kadra. Dlatego też w tym roku obóz został zarówno skrócony do 15 dni
jak i liczba i wiek uczestników została ograniczona (wiek od 9 lat i liczba do 39). Jak zwykle
w obozie uczestniczyli byli z całej Polski jak również ze Stanów Zjednoczonych. Podczas
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obozu odbyły się dwie trzydniowe piesze wycieczki po Suwalskim Parku Krajobrazowy i dwa
trzydniowe spływy rzeką Ełk oraz Czarną Hańczą.
Kadrę obozu w tym roku stanowili: Łukasz Grzelka, Szymon Kaczanowski, Witold KunickiGoldfinger (kierownik), Jan Łusakowski, Maria Łusakowska, Katarzyna Machaj, Julia
Machnowska, Hanna Wiercińska, Anna Wróblewska, Maryla Rykowska, i w formie półkadry:
Maria Owczarzak, Patrycja Piotrowska, Joanna Rajewska. Niektóre z wymienionych osób
mogło niestety pojechać tylko na część wyjazdu.
Obecnie trwają przygotowania nad tegorocznym obozem.

XI.
W wymienionym wyżej okresie sprawozdawczym Sekcja Polsko Niemiecka była zawieszona/
w stanie uśpienia z powodu obciążeń zawodowych lub rodzinnych aktywnych członków
Sekcji. Powyższy fakt został zgłoszony Zarządowi Klubu.

XII.
Po staremu nie mam się czym chwalić. Tylko tym, że comiesięczne nabożeństwa
ekumeniczne w świątyniach ewangelickich reklamowałem nie tylko w naszym organie
prasowym. Także w Gazecie Stołecznej; felietonikiem też comiesięcznym. Pochwalę
natomiast

władze

kościelne

warszawskie,

że

w

dniu

stosownym

styczniowym

i w comiesięczne czwartki na Piwnej modlimy się o Jedność nie mszą nie całkiem wspólną, bo
gościnność eucharystyczna niemożliwa. Już nie ma tak, że zupa homilijna ewangelicka albo
prawosławna, ale dla wszystkich, niemniej drugie danie, czyli eucharystia, tylko dla wiernych
naszych. Jest modlitwa naprawdę wspólna osobna. Duch Święty tchnął.
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III

Sprawozdanie finansowe
za rok 2018

Warszawa, 27.03.2019 r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok
1.

Nazwa i adres:
Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02
REGON: 000770809
Numer KRS: 0000034785

2.

Podstawowy przedmiot działalności:
Działalność Pozostałych Organizacji Członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
94.99.Z)
Klub prowadzi również działalność gospodarczą:

3.



wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)



reklama (PKD 73.1)

Zarząd:
Prezes:

Jakub Kiersnowski

Wiceprezesi:

Paweł Broszkowski
Piotr Ciacek
Joanna Święcicka

Sekretarz:

Jan Murawski

Skarbnik:

Krzysztof Sawicki

Członek Prezydium Zarządu:

Marta Titaniec

Członkowie Zarządu:

Aleksandra Brochocka
Jacek Cichocki
Piotr M.A. Cywiński
Maria Czaplińska
Ignacy Dudkiewicz
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Michał Tomaszewski
Krzysztof Ziołkowski

4.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:

Stanisław Latek

Wiceprzewodnicząca:

Izabella Bnińska

Członkowie:

Maria Borkowska
Andrzej Friszke
Jan Jakub Wygnański

5.

Cele statutowe KIK:


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.

6.

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 pomocy rozwojowej oraz humanitarnej w Polsce i poza jej granicami;



organizacja spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych;



współpraca z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;



podejmowanie inicjatyw obywatelskich, kulturalne, ekologiczne;



współpraca z Episkopatem Polski.

7.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji
działalności.

8.

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2018. do 31.12.2018.

9.

Klub Inteligencji Katolickiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą
liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

10.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości
historycznej.

11.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – Klub zrzeszał 1710 członków oraz zatrudniał 10
etatowych pracowników (8,75 etatów).
W ramach realizowanych zadań i projektów zatrudniono także 173 osoby na podstawie umów
cywilno-prawnych.

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A
00-227 Warszawa
NIP 526-000-16-02
Regon 000770809

31.12.2018 r.

zł

3 008 566,03

3 049 282,03

1 410 866,03

1 451 582,03

1 597 700,00

1 597 700,00

1 230 330,56

1 319 886,00

1 030 618,57

1 247 561,43

194 346,90

67 291,52

5 365,09

5 033,05

4 238 896,59

4 369 168,03

2 861 375,81

2 983 992,73

1 707 636,73

1 325 888,06

1 276 356,00

1 276 356,00

-122 616,92

381 748,67

1 377 520,78

1 385 175,30

246 066,72

111 111,20

112 955,54

57 804,70

1 018 498,52

1 216 259,40

4 238 896,59

4 369 168,03

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
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AKTYWA
Aktywa trwałe
010
010-1
010-2

Środki trwałe
prawo użytkowania wieczystego gruntu
nieruchomość przy ul Freta 20/24A

1 410 866,03 zł
310 464,00 zł
1 100 402,03 zł

032
032-3

Inwestycje długoterminowe
Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o.

1 597 700,00 zł
1 597 700,00 zł

Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
201
201-524
201-808

Rozrachunki z odbiorcami
Pol-Perfect fv 37/12/2018
Instytut Monitorowania Mediów fv 16/04/2017

202
202-181
202-327
202-370
202-736
202-863

Rozrachunki z dostawcami
M. St. W-wa Mam Pomysł 2018-2019
MKiDN-Wydawanie Magazynu Kontakt
Gospodarstwo Agroturystyczne-zakwaterowanie grupy SR
Dom Jaworzynka-zakwaterowanie grupy SR
PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017.

235-x

Rozrachunki z zaliczkobiorcami
zaliczki - rejsy Santa Maria
zaliczki obozy letnie - Sekcja Rodzin
zaliczki obozy zimowe - Sekcja Rodzin
zaliczki - projekt Mam Pomysł

249
249-1
249-2
249-5

Pozostałe rozrachunki
Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017
Kaucja gwarancyjna - Instytut Łączności
Międzynarodowa Fundacja Charytatywna Pomoc Dzieciom Ukrainy

Inwestycje krótkoterminowe (Środki pieniężne)
100
130-1
130-2
130-3
130-4
130-6
130-8
132-5

Kasa
r-k bankowy Getin Noble Bank - 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
r-k bankowy Getin Noble Bank - 53 1560 0013 2000 1706 4454 5703
r-k bankowy Getin Noble Bank - 42 1560 0013 2000 1706 4454 5707
r-k bankowy Getin Noble Bank - 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706
r-k bankowy Getin Noble Bank - 02 1560 0013 2366 2914 9000 0006
r-k bankowy Getin Noble Bank Euro - 45 1560 0013 2366 2914 9000 0008
r-k bankowy BGŻ BNP Paribas - 86 1600 1462 1810 8056 5000 0010

1 030 618,57 zł
642,05 zł
597,05 zł
45,00 zł
471 673,00 zł
61 000,00 zł
72 000,00 zł
1 000,00 zł
2 703,00 zł
334 970,00 zł
56 438,47 zł
5 454,11 zł
6 576,91 zł
43 601,58 zł
805,87 zł
501 865,05 zł
486 035,05 zł
500,00 zł
15 330,00 zł
194 346,90 zł
939,46 zł
136 072,80 zł
40 623,77 zł
9 412,40 zł
469,47 zł
57,07 zł
1 389,93 zł
5 382,00 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
640
640-1
640-2
640-3
640-6
640-7

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
TUIR Allianz-ubezpieczenie polisa 457-18-665-0003625
znaczki pocztowe do wysyłek w 2019
Wydawnictwo Gofin - abonament 2019
Supermedia - abonament 2019.
Symfonia - aktualizacja programów ksiegowego i kadrowego 2019

5 365,09 zł
5 365,09 zł
538,74 zł
1 859,80 zł
241,88 zł
307,50 zł
2 417,17 zł
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PASYWA
Fundusz własny

2 861 375,81 zł

802

Fundusz statutowy

1 707 636,73 zł

803

Fundusz z aktualizacji wyceny

1 276 356,00 zł

860

Wynik finansowy

Zobowiązania długoterminowe
254
254-3
254-4
254-5
254-6

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 43255 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 43256 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

Zobowiązania krótkoterminowe
245
245-2
245-3
245-4
245-5
245-6

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 170/PES/01/2014-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 43255-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Pożyczka TISE 43256-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

249-3

Orange Polska S.A. - notebook HP 255 G4

202
202-9
202-202
202-796
202-804
202-805
202-1006
202-1031
201-1034

Rozrachunki z dostawcami
Sage Sp. z o.o.
MSZ-umowa dotacji nr 251/PHBW2018/M1
Ekocallcenter Sp. z o.o.Spółka Komandytowa - FV 97/12/2018
Kopier-Technik - F 1645/2018
Yellows-fv 9/12/2018
Kacze Bagno-Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Michał Łapiński
Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.
Crowd8 Sp. z o.o.

234-x

Rozrachunki z pracownikami-zaliczkobiorcami

235
235-738
235-844
235-1130
235-1176

Rozrachunki z zaliczkobiorcami
zaliczka - Sekcja Wigierska
zaliczki obozy letnie - Sekcja Rodzin
zaliczki - rejsy Santa Maria
zaliczka Sekcja Kontakt

Rozliczenia międzyokresowe
645
645-9-x
645-1

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
zakwaterowanie, transport zima 2018/2019
Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego O.O. Dominikanów-19-FV/004

845
845-1
845-3
845-5
845-9
845-28
845-30
845-36

Przychody przyszłych okresów
Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017
darowizny - projekt Rodziny Aleppo
darowizny - zima 2019 Sekcja Rodzin
MKiDN - projekt Wydawanie Magazynu Kontakt
projekt Pasterz
PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017
M.St. W-wa Mam Pomysł 2018-2019

-122 616,92 zł
246 066,72 zł
246 066,72 zł
66 666,70 zł
68 518,55 zł
76 595,74 zł
34 285,73 zł
112 955,54 zł
105 785,23 zł
22 222,30 zł
22 222,20 zł
22 222,20 zł
23 404,26 zł
15 714,27 zł
88,56 zł
4 397,46 zł
1,23 zł
308,85 zł
76,80 zł
184,50 zł
699,99 zł
2 000,00 zł
1 054,03 zł
72,06 zł
689,31 zł
1 994,98 zł
509,12 zł
325,55 zł
1 154,91 zł
5,40 zł
1 018 498,52 zł
52 519,48 zł
50 692,00 zł
1 827,48 zł
965 979,04 zł
486 035,05 zł
2 470,00 zł
5 337,99 zł
72 000,00 zł
4 166,00 zł
334 970,00 zł
61 000,00 zł

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24 A
00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
obrotowy

Kwota za rok
poprzedni

1

2

3

4

I
II
III
B.
I
II
III
C.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.
O.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

A.

3 501 915,49
3 336 881,59
69 055,75
95 978,15
3 622 167,94
3 544 507,97
77 659,97
0,00
-120 252,45

1 714 531,95
1 588 811,72
52 693,23
73 027,00
1 601 878,63
1 547 867,42
54 011,21
0,00
112 653,32

61 962,00
938,74
61 023,26

72 550,00
1 088,37
71 461,63

350 114,23

322 111,99

-409 343,42

-137 997,04

290 054,35
0,00

714 540,12
191 150,00

0,00
3 327,85

60,00
3 704,41

-122 616,92

381 748,67

-122 616,92

381 748,67

Zarząd Jednostki
Warszawa 27.03.2019.
(miejsce i data sporządzenia)

..........................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

...............................................................
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Przychody

Przychody statutowe - razem
składki członkowskie, wpisowe
1% podatku dochodowego od osób fizycznych
inne przychody statutowe

3 501 915,49 zł
56 696,00 zł
33 923,63 zł
3 411 295,86 zł

n Na inne przychody statutowe składały się przychody wg następujących źródeł:
Inne przychody statutowe

3 411 295,86 zł

Działalność nieodpłatna

3 342 240,11 zł

KPRM, w tym:
KPRM - umowa nr 533/DOB/18
KPRM - umowa nr 518/DOB/18

MSZ - umowa nr 251PHBW2018/M1
darowizny od osób fizycznych
Renovabis - umowa nr PRJ PL022838/79749
M.st. Warszawa, w tym:
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-246/156/2018/AM
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-263/176/2017/AM
M.St.W-wa-Dzielnica Śródmieście - umowa nr ŚRÓ/WKP/B/VII/1/1/1/20/2018/599/1181
M.St.W-wa-Dzielnica Włochy - umowa nr WŁO-WK-B/VII/1/1/11/2018/68/18/921/92105/2360

Krakowiaków Sp. z o.o.
PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017
Orange Polska S.A.
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - umowa nr EG-2018-01
Fundacja TrzyTrąby
National Democratic Institute
inne darowizny
Fundacja Konrada Adenauera - dotacja - Źródła Nadziei FKA/BM/18

Działalność odpłatna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - umowa Nr 04334/18/FPK/IK
przychody z odpł. dział. poż. publ. - "Kontakt.Magazyn Nieuziemiony"
Fundacja Heinricha Bölla
Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego

1 043 113,00 zł
810 000,00 zł
233 113,00 zł
999 691,15 zł
860 184,71 zł
115 134,45 zł
97 700,00 zł
30 500,00 zł
52 500,00 zł
9 700,00 zł
5 000,00 zł
65 268,75 zł
40 850,00 zł
30 000,00 zł
29 827,07 zł
24 827,00 zł
16 241,15 zł
15 902,83 zł
3 500,00 zł

69 055,75 zł
36 000,00 zł
12 755,75 zł
18 300,00 zł
2 000,00 zł

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2018

Koszty

500 - Koszty statutowe
n Koszty statutowe - działalność nieodpłatna
Koszty działalności statutowej Klubu w ramach sekcji
koszty działalności Sekcji Rodzin KIK
Kikowskie lato 2018
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (grudzień 2018 r.)
Sekcja Rodzin KIK - koszty bieżącej dzialalności
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (styczeń 2018 r.)

koszty działalności Sekcji Wschodnioeuropejskiej
Kolonie rodzinne i terapeutyczne dla dzieci-ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy
projekt finansowany ze środków KPRM
Projekt - Film "Pielgrzymka pojednania"
projekt finansowany z dotacji Renovabis
Projekt Białoruś (Liceum Humanistyczne im. Kołasa)
Sekcja Wschodnioeuropejska - koszty bieżącej dzialalności
Paczka dla Akowców (Litwa)
Debata-Źródła Nadziei-Pojednanie w 100 lat po rewolucji
projekt finansowany z dotacji Fundacji Konrada Adenauera
Dzieci Bohaterów (Ukraina)

koszty działalności Klubu Żeglarskiego Santa Maria
Akcja letnia-obozy żeglarskie Santa Maria
Klub Żeglarski Santa Maria - koszty bieżącej dzialalności

3 622 167,94 zł
3 544 507,97 zł
1 266 866,43 zł
563 714,84 zł
277 784,22 zł
164 462,01 zł
102 574,92 zł
18 893,69 zł

392 875,94 zł
234 336,15 zł
233 113,00 zł
116 499,88 zł
115 134,45 zł
19 451,28 zł
14 343,78 zł
4 384,87 zł
3 500,00 zł
3 500,00 zł
359,98 zł

189 409,48 zł
168 744,45 zł
20 665,03 zł

koszty działalności Sekcji Kontakt

66 510,93 zł

koszty działalności Sekcji Wigierskiej

34 941,89 zł

Akcja letnia - Wigry
Sekcja Wigierska - koszty bieżącej dzialalności

koszty działalności Chóru Kameralnego Ars Cantata
Msza Polska Jana Maklakiewicza
projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego W-wa - Dzielnica Śródmieście
Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości
projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Włochy

32 484,85 zł
2 457,04 zł

15 789,17 zł
10 329,15 zł
9 700,00 zł
5 460,02 zł
5 000,00 zł

koszty działalności Sekcji Współpracy z Katolikami na Wschodzie

2 042,60 zł

koszty działalności Sekcji Drum Bun

1 221,73 zł

koszty działalności Sekcji Emaus

236,85 zł

koszty działalności Sekcji Małżeńskiej

123,00 zł

Koszty działalności statutowej Klubu poza działaniami sekcji
Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej
projekt finansowany ze środków MSZ
Wsparcie żywieniowe i higieniczne potrzebującym mieszkańcom Aleppo w Syrii
projekt finansowany ze środków KPRM
Koszty statutowe ogólnoklubowe
Mam Pomysł 2017-2018
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji
Akademia KIK
Next Door
projekt finansowany z dotacji National Democratic Institute
Mam Pomysł 2018-2019
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji
Informator KIK
Post-turysta-2018
projekt finansowany z dotacji Fundacji "Edukacja Dla Demokracji"
Pax Romana
Projekty krajowe
Nagroda Pontifici 2018
Zebrania Ogólne KIK
Projekt Homel
Projekty międzynarodowe
Archiwum KIK
Spotkania tematyczne

2 277 641,54 zł
1 000 000,00 zł
999 691,15 zł
810 600,00 zł
810 000,00 zł
191 928,57 zł
52 500,00 zł
52 500,00 zł
30 740,46 zł
33 726,07 zł
32 645,48 zł
30 589,92 zł
30 500,00 zł
33 177,99 zł
29 887,87 zł
29 827,07 zł
22 520,16 zł
15 805,00 zł
11 782,70 zł
7 977,34 zł
3 277,31 zł
1 240,16 zł
1 124,92 zł
763,07 zł
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n Koszty statutowe - działalność odpłatna

77 659,97 zł

Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej

77 659,97 zł

projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

36 000,00 zł

Koszty ogólnego zarządu
550-1 Amortyzacja
amortyzacja - grupa I środków trwałych
amortyzacja bilansowa - grupa 0 środków trwałych

550-2 Zużycie materiałów i energii
materiały biurowe
książki i czasopisma
artykuły przemysłowe
wyposażenie
energia elektr i c.o. i c.w.
inne materiały

550-3 - Usługi obce
prowizje bankowe
usługi łączności i internetowe
usługi pocztowe
usługi ochrony mienia
usługi remontowe
usługi komunalne
usługi wydawnicze
usługi transportowe
inne

550-4 Podatki i opłaty
opłaty inne

550-5 Wynagrodzenia
osobowy fundusz płac
umowy cywilnoprawne
nagrody

550-6 Ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia emerytalne
składki na ubezpieczenia rentowe
składki na ubezpieczenia wypadkowe
fundusz pracy
pozostałe świadczenia

550-7 Pozostałe koszty
ubezpieczenia majątkowe
inne

350 114,23 zł
40 716,00 zł
30 012,00 zł
10 704,00 zł

26 850,25 zł
1 521,43 zł
95,00 zł
1 731,90 zł
6 814,20 zł
16 363,73 zł
323,99 zł

68 756,30 zł
2 035,12 zł
8 785,60 zł
503,20 zł
389,69 zł
26 840,58 zł
921,60 zł
2 428,67 zł
136,90 zł
26 714,94 zł

7 994,62 zł
7 994,62 zł

160 616,95 zł
126 074,95 zł
20 020,00 zł
14 522,00 zł

42 849,73 zł
16 316,34 zł
10 860,70 zł
1 192,98 zł
3 890,50 zł
10 589,21 zł

2 330,38 zł
2 296,38 zł
34,00 zł
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Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności
przychody statutowe działalność nieodpłatna
koszty statutowe działalność nieodpłatna
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej
przychody statutowe działalność odpłatna
koszty statutowe działalność odpłatna
wynik na działalności statutowej odpłatnej
wynik finansowy na działalności statutowej
przychody z działalności gospodarczej
koszty działalności gospodarczej
wynik na działalności gospodarczej
koszty ogólnego zarządu
wynik na działalności statutowej i gospodarczej
pozostałe przychody operacyjne
pozostałe koszty operacyjne
przychody finansowe
koszty finansowe

3 432 859,74 zł
3 544 507,97 zł
-111 648,23 zł
69 055,75 zł
77 659,97 zł
-8 604,22 zł
-120 252,45 zł
61 962,00 zł
938,74 zł
61 023,26 zł
350 114,23 zł
-409 343,42 zł
290 054,35 zł
0,00 zł
0,00 zł
3 327,85 zł

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

-122 616,92 zł

Wynik finansowy ogółem

-122 616,92 zł

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31.12.2018

Komisja w składzie :
1) Jakub Kiersnowski
2) Krzysztof Sawicki
Stan kasy po przeprowadzeniu inwentaryzacji :
· ostatni dowód wpłaty: KP 52/2018
· ostatni dowód wypłaty: KW 25/2018
· raport kasowy nr 12/2018 wykazuje saldo 936,46 zł w nominałach wg poniższej tabeli:

nominał zł
100,00
50,00
20,00
10,00
5,00
1,00
0,20
0,05
0,01
Razem

Podpisy komisji:

ilość
7
4
1
1
1
4
1
4
6

wartość zł
700,00
200,00
20,00
10,00
5,00
4,00
0,20
0,20
0,06
939,46

IV
Sprawozdanie z
działalności organizacji
pożytku publicznego
za rok 2018

Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r.(Dz. U. poz. 2061)

Załącznik nr 1

WZÓR

Narodowy Instytut
Wolności – Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego






Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2018

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Klub Inteligencji Katolickiej

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Województwo mazowieckie

Powiat M.St.Warszawa

Gmina M.St.Warszawa

Ulica Freta

Nr domu 20/24A

Nr lokalu

Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 00-227

Poczta Warszawa

Nr telefonu 22-8273939

Nr faksu ---

E-mail kik@kik.waw.pl

Strona www.kik.waw.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

000770809

10.08.2001
22.02.2005
6. Numer KRS

1

0000034785

Imię i nazwisko
Jakub Kiersnowski

Prezes

Paweł Broszkowski

Wiceprezes

Joanna Święcicka

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

Wpisany do KRS

Wiceprezes

Piotr Ciacek

7. Skład organu zarządzającego organizacji

Funkcja

Wiceprezes

Jan Murawski

Sekretarz

Krzysztof Sawicki

Skarbnik

Marta Titaniec

Członek
Prezydium

Aleksandra
Brochocka

Członek
Zarządu

Jacek Cichocki

Członek
Zarządu

Piotr M.A. Cywiński

Członek
Zarządu

Maria Czaplińska

Członek
Zarządu

Ignacy Dudkiewicz

Członek
Zarządu

Łukasz RozdeiczerKryszkowski

Członek
Zarządu

Michał
Tomaszewski

Członek
Zarządu

Członek
Krzysztof Ziołkowski Zarządu
Imię i nazwisko
Stanisław Latek
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Izabella Bnińska

Funkcja
Przewodniczą
cy Komisji
Rewizyjnej
Wiceprzewod
nicząca

Maria Borkowska

Członek

Andrzej Friszke

Członek

Jan Jakub
Wygnański

Członek
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Wpisany do KRS

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

Dla realizacji tych celów Klub w szczególności:
1. nieodpłatnie:
a) prowadzi działalność stypendialną i charytatywną;
b) organizuje pomoc rozwojową oraz humanitarną w Polsce i poza jej granicami
c) organizuje dni skupienia i nabożeństwa
2. nieodpłatnie lub odpłatnie:
a) organizuje rekolekcje i pielgrzymki;
b) organizuje zebrania i spotkania poświęcone nauczaniu Kościoła i problemom
życia społecznego;
10. Sposób realizacji celów statutowych
c) prowadzi działalność ekumeniczną;
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na
d) prowadzi działalność wychowawczą, turystyczną, wydawniczą, edukacyjną,
podstawie statutu organizacji)
sportową i artystyczną;
e) organizuje spotkania autorskie, wystawy, koncerty oraz inne imprezy
kulturalne;
f) współpracuje z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i
za granicą;
g) podejmuje inicjatywy obywatelskie, kulturalne, ekologiczne;
3. współpracuje z Episkopatem Polski i występuje o powołanie kapelana
klubowego;
4. prowadzi działalność gospodarczą.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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W 2018 r. odbyły się 23 obozy letnie i 13 zimowych. Obozy zimowe odbywały się na ogół w górach i miały charakter narciarski lub
turystyczny, obozy letnie dla grup młodszych były organizowane w formie stacjonarnej pod namiotami, dla gimnazjalistów i licealistów
- w formie spływów kajakowych, obozów rowerowych i wędrownych w Polsce i zagranicą oraz rejsów. W związku z rozbieżnymi
terminami ferii wychowawców (w większości studentów) i dzieci i młodzieży, większość obozów zimowych odbywała się na przełomie
grudnia i stycznia.
Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej. Potrzeba realizacji
projektu wynika z pojawiających się zdrowotnych konsekwencji długotrwałego konfliktu w Iraku i Syrii dla przesiedlonych
wewnętrznie, uchodźców i biedniejącej społeczności lokalnej. W ramach projektu są prowadzone w Dohuku i Erbilu kliniki stacjonarne
oraz mobilna, które świadczą pomoc medyczną oraz badania w celu uzyskania niezbędnej szczepionki na rzecz wyżej wymienionych
grup. Partnerem Klubu w realizacji projektu jest wywodzące się ze Słowacji Stowarzyszenie STEP-In. Projekt jest współfinansowany ze
środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i potrwa do końca 2019 r.
Wsparcie żywieniowe i higieniczne potrzebującym mieszkańcom Aleppo w Syrii – ofiarom wojny. Współpraca ze Zgromadzeniem
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Aleppo. Projekt realizowany przy wsparciu KPRM.
Kolonie rodzinne i terapeutyczne dla dzieci - ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy. W projekcie brało
udział 128 dzieci, które w większości straciły kogoś najbliższego lub ich bliscy zaangażowani są czynnie w walkach na wschodzie
Ukrainy. Projekt realizowany przy wsparciu KPRM. Projekt polegał na organizacji kolonii terapeutycznych z programem w Warszawie i
w Tatrach.
Dzieci Bohaterów (Ukraina) – organizacja wizyty (zajęcia rekreacyjne i edukacyjne) w Warszawie i Izabelinie 32 dzieci, których rodzice
zginęli lub zostali ranni w walkach na wschodzie Ukrainy.
Projekt Białoruś (Liceum Humanistyczne im. Kołasa) – organizacja corocznej wakacyjnej sesji naukowej dla uczniów i nauczycieli
Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska na Białorusi. Projekt realizowany we współpracy z m.st. Warszawy
oraz NCK.
Projekt Homel – zbiórka na zakup artykułów higienicznych dla dzieci z niepełnosprawnościami z ośrodka rehabilitacji
niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. W ośrodku zwanym „Wioską dziecięcą”, bezpośrednim wsparciem objętych jest 60 osób
mieszkających na stałe w 5 domkach. Ośrodek prowadzony jest przez Caritas Homel. Osobami niepełnosprawnymi zajmują się siostry
z Polski ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Paczka dla Akowców (Litwa) – coroczna już akcja, organizacja i transport zbiórki paczek żywnościowych w ramach pomocy dla
potrzebujących wsparcia byłych członków AK - Bohaterów z rejonu Wileńszczyzny.
Wydawanie Kontaktu w wersji papierowej i elektronicznej - projekt dotyczy działalności wydawniczej magazynu „Kontakt”. Od
początku roku 2018 do teraz dzięki dotacji udało się wydać cztery kolejne numery pisma. Projekt realizowany przy wsparciu MKiDN.
Jeden numer Kontaktu został dodatkowo wsparty przez Fundację Heinricha Bölla.
Film dokumentalny o pielgrzymce do Rosji - znaczenie spotkań i wspólnej modlitwy w pojednaniu między Polakami, Rosjanami i
Niemcami - film pt. "Pielgrzymka pojednania" dotyczy akcji pokuty narodowej prowadzonej przez rosyjskie Bractwo Przemienienia
Pańskiego oraz pielgrzymki do Kazania i Moskwy, która odbyła się w związku z tą akcją w lecie 2017, w której brali udział m. in.
członkowie KIK. Projekt realizowany w 2018 roku przy wsparciu Renovabis (Niemcy).
Chór Ars Cantata: Koncerty organizowane w warszawskich kościołach przy wsparciu m.st. Warszawy: „Msza Polska Jana
Maklakiewicza” oraz „Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości”
Mam Pomysł to system mini-grantów przyznawanych w ciągu roku szkolnego (2 półrocza z 2 lat kalendarzowych) w ramach konkursu
dla zespołów młodzieży licealnej, gimnazjalnej i z ostatnich lat szkoły podstawowej na realizację działań według ich planu i pomysłu.
Obecnie projekt jest realizowany przy wsparciu Biura Edukacji Miasta St. Warszawy po raz szósty.
Po Sąsiedzku/Next Door to projekt mający na celu zbliżenie różnych grup tworzących polskie społeczeństwo: „większości” (Polaków,
katolików) oraz mniejszości i cudzoziemców (Ukraińców, Tatarów, Żydów, grekokatolików, prawosławnych, muzułmanów) poprzez
wspólne działania. Realizowany był w pięciu lokalizacjach (2 w Krakowie, 1 w Łomży, 1 w Warszawie, 1 we Wrocławiu) w koalicji z
Fundacją Zustricz, Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent i Ligą Muzułmańską w RP (Centrum Muzułmańskie w Krakowie).
Podejmowano różne działania na rzecz budowania w lokalnych społecznościach wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także
przeciwdziałania patologicznym sytuacjom: ksenofobii, dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym, wykluczeniu społecznemu.
Założeniem projektu było przekonanie, że konsekwentne działania w lokalnych środowiskach, przynoszą efekt na poziomie całego
społeczeństwa. Projekt realizowany w 2017 i 2018 przy wsparciu: National Democratic Institute (USA)
Post-turysta.pl-2018-w ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym,
społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej
turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w wielu lokalizacjach w całej Polsce. W szkoleniach
wzięło udział 340 osób. Program szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z polskimi badaczami turystyki z UW, SGH, UJ, UAM,
UG oraz AWF, a warsztaty prowadzone były przez doświadczonych trenerów. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach
podróży - post-turysta.pl (52 eseje). Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Edukacja dla Demokracji.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym,
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

7500

Osoby
prawne

2

2.2. Informacje na temat odbiorców
innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na
Nie dotyczy
rzecz których działała organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007
odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

1.

2.

3.

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

Wypoczynek dzieci i
młodzieży

Działalność pozostałych organizacji gdzie
indziej niesklasyfikowanych

94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji gdzie
indziej niesklasyfikowanych

94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji gdzie
indziej niesklasyfikowanych

94.99.Z

pomocy ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą
Upowszechnianie i ochrona
wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a
także działań
wspomagających rozwój
demokracji

numer Kodu (PKD)

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

5

Szacunkowe koszty
poniesione w
ramach sfery z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

11 467,30 zł

1 891,88 zł

20 564,45 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) PKD 2007
odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

1.

Sfera działalności pożytku
publicznego

Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

Przedmiot działalności

numer Kodu (PKD)

Wydawanie czasopism i pozostałych
periodyków

Szacunkowe koszty
poniesione w
ramach sfery z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

58.14.Z

1 466,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu(-ów)
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

1.

2.

numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

73.1

Reklama

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

3 853 931,84 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

3 336 881,59 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

69 055,75 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

61 962,00 zł

d) przychody finansowe

0,00 zł

e) pozostałe przychody

386 032,50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

33 923,63 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

2 206 331,22 zł
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w
tym:

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł
1 043 113,00 zł
97 700,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

1 065 518,22 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

1 155 691,29 zł

a) ze składek członkowskich

56 696,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

860 184,71 zł

w
tym:

c) z darowizn od osób prawnych

80 870,43 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników
majątkowych)
g) z działalności gospodarczej

95 978,15 zł
61 962,00 zł

2.4. Z innych źródeł

457 985,70 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na
pierwszy dzień roku sprawozdawczego

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

33 923,63 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

Organizacja obozów letnich i zimowych przez sekcje Klubu

11 467,30 zł

2

Działania uzupełniające w ramach projektów humanitarnych

1 891,88 zł

Działania uzupełniające w ramach projektów KIK, w tym: Next Door, Pax Romana,
20 564,45 zł
Nagroda Pontifici, działania Sekcji Wschodnioeuropejskiej oraz inne
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów
3

1

Organizacja obozów letnich i zimowych przez sekcje Klubu

2

Działania w ramach Sekcji Wschodnioeuropejskiej
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11 467,30 zł
1 815,20 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

3 976 548,76 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

3 544 507,97 zł
77 659,97 zł

33 923,63 zł
33 923,63 zł
0,00 zł

938,74 zł

0,00 zł

3 327,85 zł

0,00 zł

350 114,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne

W tym: wysokość
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

f) pozostałe koszty ogółem

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
0,00 zł
0,00 zł
podatku dochodowego od osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

- 111 648,23 zł

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

- 8 604,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

61 023,26 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

61 023,26 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych
- podać dodatkowo kwotę)

z podatku od nieruchomości

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji.
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nie

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

nie korzystała

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część
etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

10 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części
etatu, np. 0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy
i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być
policzona tylko raz)

8,75 etatów

173 osób

2. Członkowie
2.1. Organizacja posiada członków

1710 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz
organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0 osób

b) inne osoby

0 osób
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3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od
30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
b) inne osoby

0 osób
30 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w
tym:

30 osób

400 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

300 osób

b) inne osoby

100 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

416 412,61 zł

a) z tytułu umów o pracę

391 301,40 zł

– wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

14 522,00 zł

– nagrody

0,00 zł

– premie

10 589,21 zł

– inne świadczenia

262 948,97 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego
w
tym:

679 361,58 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez
organizację działalnością gospodarczą
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń
wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić przez
liczbę członków zarządu)

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

679 361,58 zł
47 852,42 zł
631 509,16 zł
0,00 zł

3 618,30 zł

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)
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0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 664,02 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których
mowa w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

7 185,66 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 267,54 zł

(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią
publiczną)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
nie

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

1

2

Nazwa zadania

Mam Pomysł 2018-2019

Mam Pomysł 2017-2018

Cel(-e) zadania
Mam Pomysł - system minigrantów
przyznawanych w ciągu roku
szkolnego w ramach konkursu dla
zespołów młodzieży licealnej i z
ostatnich lat szkoły podstawowej na
realizację działań według ich planu
i pomysłu.
Mam Pomysł - system minigrantów
przyznawanych w ciągu roku
szkolnego w ramach konkursu dla
zespołów młodzieży licealnej i z
ostatnich lat szkoły podstawowej na
realizację działań według ich planu
i pomysłu.

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Kwota dotacji

Urząd M.St.W-wy-Biuro
Edukacji - umowa nr
BE/B/V/2/9/1/U246/156/2018/AM

30 500,00 zł

Urząd M.St.W-wy-Biuro
Edukacji - umowa nr
BE/B/V/2/9/1/U263/176/2017/AM

52 500,00 zł

11

3

Msza Polska Jana
Maklakiewicza

Cykl koncert organizowany w
warszawskich kościołach

4

Koncert z okazji
Narodowego Święta
Niepodległości

Cykl koncert organizowany w
warszawskich kościołach

M.St.W-wa-Dzielnica
Śródmieście - umowa
nr
ŚRÓ/WKP/B/VII/1/1/1/
20/2018/599/1181
M.St.W-wa-Dzielnica
Włochy - umowa nr
WŁO-WKB/VII/1/1/11/2018/68/
18/921/92105/2360

9 700,00 zł

5 000,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Wsparcie żywieniowe i higieniczne
potrzebującym mieszkańcom Aleppo
w Syrii – ofiarom wojny. Współpraca
ze Zgromadzeniem Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi w
Aleppo
W projekcie brało udział 128 dzieci,
które w większości straciły kogoś
Kolonie rodzinne i
najbliższego lub ich bliscy
terapeutyczne dla dzieci
zaangażowani są czynnie w
- ofiar działań wojennych
walkach na wschodzie Ukrainy.
i konfliktu zbrojnego na
Projekt polegał na organizacji kolonii
Wschodzie Ukrainy
terapeutycznych z programem w
Warszawie i w Tatrach
W ramach projektu są prowadzone w
Pomoc medyczna
Dohuku i Erbilu kliniki stacjonarne
w rejonie Dohuku
oraz mobilna, które świadczą pomoc
i Erbilu w Irackim
medyczną oraz badania w celu
Kurdystanie dla IDPs,
uzyskania niezbędnej szczepionki na
uchodźców i
rzecz wyżej wymienionych grup.
społeczności
Partnerem Klubu w realizacji
lokalnej
projektu jest wywodzące się ze
Słowacji Stowarzyszenie STEP-In
Projekt dotyczy działalności
Wydawanie Kontaktu w
wydawniczej magazynu „Kontakt”.
wersji papierowej i
Od początku roku 2018 dzięki dotacji
elektronicznej
wydano cztery kolejne numery pisma.
Wsparcie żywieniowe i
higieniczne
potrzebującym
mieszkańcom Aleppo w
Syrii

1

2

3

4

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Kwota dotacji

KPRM - umowa nr
533/DOB/18

810 000,00 zł

KPRM - umowa nr
518/DOB/18

233 113,00 zł

MSZ - umowa nr
251PHBW2018/M1

999 691,15 zł

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego - umowa
Nr 04334/18/FPK/IK

36 000,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do których
nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp.
1

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Nie dotyczy
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Kwota

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20%
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

1

Krakowiaków
Nieruchomości Sp. z o.o.

146531282

Ul. Krakowiaków 80/98, 02-255
Warszawa

% udziałów lub akcji % udziału w ogólnej
w kapitale
liczbie głosów
40,85 %

40,85 %

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

Fundacja Dokładam się

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

1

Nie dotyczy

Liczba kontroli

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
lub imiona i nazwiska osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Data wypełnienia
sprawozdania

Jan Murawski
Krzysztof Sawicki

31.03.2018 r.
(dd.mm.rrrr)
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