KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
w KATOWICACH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2009
1. Nazwa organizacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym
w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu oraz określenie celów
statutowych
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
40-014 Katowice, Pl. Ks. Emila Szramka 2, lok.13
Nr KRS: 0000068764
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Status organizacji poŜytku publicznego uzyskał Postanowieniem Sądowym z dnia 29.11.2006r.
NIP: 954-19-60-472,
REGON: 271007673
Konto w: PKO BP S.A. XI o/Katowice, nr: 29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Zarząd:
Prezes:
Antoni Winiarski, ul Zamkowa 61c/9, 40-414 Katowice
Wiceprezes: Wojciech Sala, ul. Garncarska 20/2, 32-500 Chrzanów
Stanisław Waluś, ul. Andromedy 2/9, 44-117 Gliwice
Sekretarz:
Andrzej Dawidowski, ul. Radockiego 176/34, 40-645 Katowice
Skarbnik:
Jan Mikos, ul. Piastów 18/179, 40-868 Katowice
Członkowie Zarządu:
Kazimierz KrzyŜanowski, ul. Barbary 16/23, 41-800 Zabrze
Marianna Nęckarska, ul. Ułańska 5/137, 40-887 Katowice
Małgorzata Piechoczek, ul. Armii Krajowej 141b/33, 41-506 Chorzów
Robert Prorok, ul. Sobieskiego 7a/16, 41-800 Zabrze
Danuta Sobczyk, pl. Skrzeka i Wójcika 6B/9, 41-103 Siemianowice Śląskie
Piotr Urbanowicz, ul. Mickiewicza 22/2, 40-092 Katowice

Cele działania
1. Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w oparciu
o naukę Kościoła Katolickiego, mają na celu:
1) działalność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego
swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych,
2) działalność społeczno-kulturalną, oświatowo - wychowawczą i charytatywno opiekuńczą, ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski
i kultury regionalnej Śląska,
3) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
4) wyraŜanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych,
kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych.
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Do osiągnięcia celów statutowych Klub dąŜy w szczególności poprzez:
1) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
2) działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
3) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej
i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
4) upowszechnianie krajoznawstwa, organizowanie pielgrzymek oraz organizowanie
wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
5) działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w szczególności
członkom Klubu, w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób,
8) działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) ochronę i promocję zdrowia,
10) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagroŜonych zwolnieniem z pracy,
11) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
12) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi
organizacjami o podobnym lub zbliŜonym profilu działania w kraju i za granicą,
13) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróŜnień, stypendiów, dyplomów i odznak
klubowych,
14) promowanie i organizowanie wolontariatu,
15) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
16) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych
Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność poŜytku publicznego w następującym zakresie wg
PKD 2004:
a) 22.13.Z
wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
b) 22.14.Z
wydawanie nagrań dźwiękowych,
c) 63.30.A
działalność organizatorów turystyki,
d) 74.50.A
pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy,
e) 74.87.A
działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów,
f) 80.42.B
kształcenie ustawiczne dorosłych gdzie indziej niesklasyfikowane,
g) 85.14.F
działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej
niesklasyfikowana,
h) 85.32.C
pomoc społeczna bez zakwaterowania,
i) 91.31.Z
działalność organizacji religijnych,
j) 91.33.Z
działalność pozostałych organizacji członkowskich,
k) 92.31.F
popularyzacja dorobku róŜnych dziedzin kultury,
l) 92.34.F
działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m) 92.51.B
działalność bibliotek innych niŜ publiczne.
co odpowiada następującemu zakresowi wg PKD 2007
A. 58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
B. 59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
C. 78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
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D.
E.
F.
G.

79.12.Z
82.30.Z
85.59.B
86.90.E

H. 88.99.Z
I. 94.91.Z
J. 94.99.Z
K. 90.04.Z
L. 93.29.Z
M. 91.01.A

Działalność organizatorów turystyki
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność organizacji religijnych
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność obiektów kulturalnych
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność bibliotek

A. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Biuletyn Klubowy „Dlatego” redagowany jest przez Stanisława Walusia oraz Barbarę Kwaśnik
i wychodził w 2009 roku co 2 miesiące. Raz w roku biuletyn wysłany jest do wszystkich członków.
Biuletyn jest dostępny w internecie.
Klub posiada własną stronę internetową, którą redaguje Antoni Winiarski:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/

B. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Większość wykładów i spotkań została zarejestrowana na taśmie dźwiękowej. Utworzona została
biblioteka dźwiękowa, która pozwala rozpowszechniać wśród członków Klubu nagrania..

C. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
Członkowie Klubu z sekcji na Osiedlu Tysiąclecia współtworzyli i biorą czynny udział w pracach
Klubu KoleŜeńskiej Pomocy „Praca”.

D. Działalność organizatorów turystyki
Klub organizuje pielgrzymki do sanktuariów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pielgrzymki mają
charakter rekolekcji w drodze pod opieką duchową księdza. Codziennie odprawiana jest Msza św.
Koszty organizacji i uczestnictwa w pielgrzymkach w całości pokrywają uczestnicy pielgrzymek
z własnych środków. Organizatorami pielgrzymek byli Antoni Winiarski, Jan Mikos i Stefan
Kalisz..
25.02.-5.03.2009. Ziemia Święta
4.04.2009. Pielgrzymka: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice.
18.04.2009. Pielgrzymka: Tyniec, Kraków Łagiewniki.
25.04.2009. Pielgrzymka do sanktuarium Matki BoŜej Królowej Meksyku w Laskach i grobu Sługi
BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki. Warszawa i Laski Warszawskie.
1-4.05.2009. Pielgrzymka na Litwę. Suchowola, Wilno, Troki, PoŜajście, Kowno, RóŜanystok,
Święta Woda.
15-17.05.2009. Pielgrzymka. LubiąŜ, Henryków, Krzeszów, KsiąŜ, Trzebnica (szlak cysterski).
24.05.2009. Piesza pielgrzymka KIK, SRK AK i ZG do sanktuarium Matki BoŜej Boguckiej.
9-23.07.2009. Pielgrzymka KIK do Peru i Boliwii.
14-24.09.2009. Włochy, Chorwacja, MedŜiugorje. Padwa, AsyŜ, Rzym, Watykan, Manopello,
Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Bari, Dubrownik,
MedŜiugorje, KriŜewacz, Makarska, Nagykanizsa - Węgry.
3.10.2009. Leśniów, Częstochowa.
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2009. Sanktuaria Gór Świętokszyskich
Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią
niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 2 czerwca oraz Kobiet do Piekar
Śląskich 16 sierpnia.

E. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
Klub współpracuje z Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach w zakresie organizacji wystaw
i innych imprez. Członkowie Klubu biorą czynny udział w Sympozjum Piekarskim poprzedzającym
coroczną Pielgrzymkę MęŜczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.
15.04.2009. Pierwszy dzień stosowania okolicznościowego datownika z okazji 20-tej rocznicy
śmierci ks. bp. dr. Herberta Bednorza (22.09.1908 - 12.04.1989) oraz wprowadzenie
do obiegu pocztowego okolicznościowej kartki upamiętniającej wybitnego Syna
Górnośląskiej Ziemi.
Sekcja Zabrze na przełomie sierpnia i września gościła Wystawę o ks. Biskupie Herbercie
Bednorzu, która cieszyła się wśród Zabrzan bardzo duŜą frekwencją oglądalności. Przygotowanie
i wydanie przez sympatyka KIK-u, częstego gościa spotkań, artysty plastyka p. Kazimierza
Szołtyska exlibrisu.

F. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Zarówno w siedzibie Klubu jak i w sekcjach odbywają się otwarte wykłady i spotkania
o charakterze szkoleniowym.
Sekcja Nauka Wiara
13.01. Ks. mgr Adam SKUTELA „Paweł - Człowiek Kościoła”.
10.02 Dr Antoni Winiarski - "Efekt cieplarniany".
10.03 Dr Bogdan Ogrodnik Instytut Filozofii U.Śl. – „Czy we współczesnym świecie jest jeszcze
miejsce na metafizykę? O koniecznym związku nauki i metafizyki”.
12.05 Dr hab. Ilona Bednarek – “Powstanie Układu Planetarnego”.
09.06 O. dr Kleofas Gródek, Prorektor WyŜszego Seminarium Duchownego Zakonu Braci
Mniejszych w Polsce, Panewniki - "Relacja Bóg - Świat; Co moŜna powiedzieć o Bogu
w kontekście rozwaŜań rzeczywistości".
10.11 Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski – „Elektron - fascynująca cząstka materii”.
08.12 Dr Antoni Winiarski – „Wpływ chrześcijaństwa na kulturowe przemiany w Peru i Boliwii”.
Sekcja Nauki Społecznej Kościoła
Spotkania połączone z wykładami w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej.
Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny.
Spotkania prowadzi kapelan Klubu ks. prof. Józef Kozyra. Spotkania odbywają się w drugą środę
miesiąca. W części pierwszej ks. prof. Józef Kozyra odpowiada na pytania dotyczące wiary i nauki
Kościoła, a w części drugiej omawiane były fragmenty ksiąg Starego Testamentu.
Sekcja KIK w Zabrzu.
Wykłady:
21.01.2009 O. dr Tacjan Wójciak „Jan Paweł II – nauczyciel i pedagog.
04.02.2009 ks. Janusz Czenczek – diecezjalny egzorcysta „Zło naprawdę istnieje”.
18.02.2009 Pan Marek Szołtysek ”ToŜsamość śląska”.
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04.03.2009 ks. dr hab. Józef Kozyra „ Świat św. Pawła”.
18.03.2009 Film „Przyjaciel Boga”.
15.04.2009 ks. Waldemar Packner z Gościa Niedzielnego.
06.05.2009 ks. dr Dariusz Klejnowski „Teologia Wschodu”.
20.05.2009 O. Tacjan Wójciak „Jan Paweł II – Prawda naszych czasów”.
03.06.2009 ks. Prałat Józef Kusche „I co dalej z rodziną”.
14.10.2009 Pan Czesław Ryszka „Wyzwanie dla Kościoła i świata”.
04.11.2009 ks. Prałat Józef Kusche „ Zamyślenia nad przemijaniem”.
18.11.2009 ks. Prałat Józef Kusche i dr Tomasz RoŜek „ Początek świata w nauce i Biblii”.
02.12.2009 dr hab. Mariusz Wojewoda „Wyzwania etyki społecznej”.
Promocja ksiąŜek o. Leona Knabita, M. Szołtyska, Cz. Ryszki oraz innych prelegentów.
Artykuły członków i sympatyków (szczególnie o tematyce pedagogiczno-psychologicznej czy
kulturalno-społecznej) ukazują się w „Posłańcu św. Anny”.
Sekcja KIK w Gliwicach
Spotkania naszej sekcji odbywają się raz w tygodniu. KaŜde spotkanie rozpoczynamy o godzinie
18,05 wspólną modlitwą brewiarzową (Nieszporami), następnie jest Msza Święta oraz kończymy
prelekcją lub wykładem. Informacje o spotkaniach pojawiają się w dodatku gliwickim „Gościa
Niedzielnego” oraz w ogłoszeniach parafialnych gliwickich kościołów. Spotkania są otwarte, nie
tylko dla członków sekcji.
Wśród naszych prelegentów przewaŜają osoby wyrosłe z Duszpasterstwa Akademickiego, księŜa
z Diecezji Gliwickiej. Kilka nazwisk: Ks. dr hab. Józef Bremer, Ojciec Włodzimierz Zatorski,
Ojciec Krystian Sowa, Ks. dr Sebastian Marecki, dr Barbara Zięblińska, mgr Teresa Plewa, mgr
Lucyna Markowicz.
Członkowie sekcji biorą udział w Rekolekcjach Akademickich (wielkopostnych, adwentowych oraz
wyjazdowych w Brennej i Kokoszycach).
Na uwagę zasługuje współpraca z działającymi w Diecezji stowarzyszeniami. Bierzemy udział
i pomagamy w organizacji spotkań grupy „Odrodzenie”, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
(spotykamy się razem na rekolekcjach).
Członkowie sekcji biorą równieŜ udział w sympozjach, wystawach, prelekcjach organizowanych
w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II przy Katedrze Gliwickiej.
Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa członka naszej sekcji Jacka Bachniaka. Pan Jacek
Bachniak wraz z Ŝoną oraz gronem zaprzyjaźnionych osób organizuje dla absolwentów
Duszpasterstwa Akademickiego spotkania rekolekcyjne (kilka razy w roku, w róŜnych
miejscowościach, np. Brenna, Istebna, Kokoszyce, Tarnowskie Góry), na których jest moŜliwość
przyjazdu całymi rodzinami, naładowania „akumulatorów” i wymiany doświadczeń.
WaŜnym wydarzeniem naszej sekcji była 80-rocznica urodzin naszego kapelana i 55 rocznica
święceń kapłańskich.
Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.
Krąg Biblijny prowadzony przez ks. Henryka Pyrchałę ks. Marka Norasa. W ramach kręgu
rozwaŜano List św. Pawła do Rzymian
Wykłady:
Ks. dr Andrzej Suchoń – „Sumienie jako najtajniejsze sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on
sam z Bogiem”.
Ks. dr Andrzej Suchoń – „Moralne aspekty chrześcijańskiej wiary w dzisiejszym świecie”.
Antoni Winiarski - "Inkowie – mity, legendy i współczesność" (prelekcja audiowizualna).
Sekcja posiada własną stronę internetową http://parafia-tld.pl/kik.html.
Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.
Krąg Biblijny prowadzony przez ks. Artura Malinę. Pierwsza część roku była poświęcona św.
Pawłowi, a druga rozwaŜaniu Listu do Hebrajczyków, w aspekcie róŜnych tematów.
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Wykłady:
Dr Antoni Winiarski – „Pod australijskim niebem”.
Ks. dr Andrzej Suchoń – „Moralne aspekty chrześcijańskiej nadziei w dzisiejszym świecie”.
Ks. Łukasz Dziura - „Kościół na wschodzie - przeszłość, czy nadzieja przyszłości?”
Izabela Kloc, poseł na Sejm RP – „Fundusze europejskie, a rozwój regionów – szanse dla Śląska”.
Jedno ze spotkań pt: „Kultura - jej znaczenie w rozwoju człowieka i jego powołaniu”, poświęcone
było nauczaniu Jana Pawła II.
Ksiądz wikariusz Łukasz Dziura, przekazem multimedialnym, przybliŜył temat Kościoła na
Wschodzie.
Sekcja KIK w Janowie
Tematy spotkań:
21.01.- Projekcja filmu „Tischner – Ŝycie w opowieściach” (reŜ. Artur Więcek ”Baron”, muzyka:
Jan Kanty Pawluśkiewicz), dyskusja.
04.03. – Prelekcja audiowizualna pt.: „Nowa Zelandia – Kraj Długiej Chmury” A. Winiarski.
18.03. – Spotkanie z mediatorem sądowym – p. Niną Miazgowicz na temat: „Kiedy przychodzi
myśl o rozwodzie”.
15.04. – Święcone. Wspomnienia o zmarłym członku honorowym KIK w Katowicach – p. Antonim
Szyszce w setną rocznicę urodzin. Przewodnicząca Sekcji napisała później notatkę o jego
Ŝyciu i działalności, która ukazała się w biuletynie „Dlatego”.
21.04. – „Pomoc osobom o skłonnościach homoseksualnych w świetle katolickiej nauki kościoła” –
GraŜyna Tokaj, Barbara Badura z diakonii stałej ruchu „Światło śycie” w Ośrodku
„Odwaga” w Lublinie.
20.05. – „Refleksje po pielgrzymce papieŜa Benedykta XVI do Ziemi Świętej” – ks. Tomasz
Jaklewicz.
17.06. – Msza św. na zakończenie roku działalności. Spotkanie z psychoterapeutą p. Ewą Kusz nt.
„Seksualność wg Jana Pawła II”.
16.09. – Msza św. na rozpoczęcie kolejnego roku działalności. Spotkanie organizacyjne w celu
ustalenia tematów i propozycji spotkań w r. 2009/10.
21.10. – Co przeczytaliśmy? Własne przemyślenia. Streszczenie rekolekcji w Kokoszycach tym,
którzy nie mogli w nich uczestniczyć.
23.10. – Przygotowanie rozwaŜań i prowadzenie modlitwy róŜańcowej w kościele parafialnym pw.
św. Anny.
18.11. – Msza św. za kapłanów. „Refleksje o kapłaństwie” – ks. prałat Jan Klemens.
02.12. – „Inkowie – mity i współczesność” A.Winiarski ( prelekcja audiowizualna).
29.12. – Spotkanie opłatkowe.
Sekcja KIK w Bytomiu.
Krąg Biblijny prowadzony przez ojca Jerzego Hansela SJ.
Wykłady:
Ojciec Zbigniew Górecki SJ – „Kult Matki BoŜej w narodzie polskim”.
Ojciec Zbigniew Górecki SJ – „Matka BoŜa w tajemnicach róŜańcowych, w twórczości
poetyckiej”.
Ojciec Zbigniew Górecji SJ – „Znaczenie modlitwy za zmarłych w Ŝyciu chrześcijan”
Ojciec Zbigniew Górecji SJ – „Zwyczaje zaduszkowe związane ze śmiercią”
Msze św. w Ośrodku Akademickim – pierwsza niedziela miesiąca.
Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich.
Wykłady:
10.03 - Dr Antoni Winiarski – „Na biblijnym szlaku”.
Spotkania:
1. Z posłanką na Sejm RP, Izabelą Kloc, maj 2009.
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2. Spotkanie we wrześniu z księdzem Stanisławem Sierlą z okazji 80-tej rocznicy Jego
urodzin, ubogacone wykładem Księdza p.t. „śycie społeczne w oczach chrześcijanina” oraz
bogatymi, najwaŜniejszymi wspomnieniami z pracy duszpasterskiej, szczególnie z
Duszpasterstwem Akademickim.
3. Z okazji Święta Niepodległości spotkanie z twórcami filmu o powstańcach śląskich, panami
Wojciechem Kempą i Pawłem Brzenczkiem. Projekcja filmu p.t. „Karol Gajdzik, dowódca
Pułku Czwartaków” oraz dyskusja, jaka się wywiązała, w której wzięli udział równieŜ
potomkowie Karola Gajdzika, wywołały wzruszenie i poruszyły uczucia patriotyczne
zebranych.
Kręgi Biblijne prowadził ks. proboszcz Eugeniusz Kurpas, były w duŜej mierze poświęcone nauce
Św. Pawła z racji trwającego jeszcze roku Św. Pawła, do czerwca 2009
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych.
W 2009r. na spotkaniach omawiane były poszczególne Listy św. Pawła jak równieŜ tematy
związane z Rokiem Kapłańskim, omawiano znaczenie Wielkiego Postu i Adwentu w Ŝyciu
chrześcijanina. Odbywały się kręgi biblijne. Członkowie prowadzili Apel jasnogórski w parafii,
prowadzili modlitwę róŜańcową, adorację Najświętszego Sakramentu jak równieŜ prowadzili
poszczególne stacje Drogi KrzyŜowej, czynnie uczestniczyli w zorganizowaniu Festynu
Parafialnego, odbyła się dwudniowa pielgrzymka członków do sanktuariów Gór Świętokszyskich
Sekcja KIK w Tychach
W roku 2009-tym tematem spotkań Sekcji Problemowej KIK w Tychach były objawienia Maryjne.
W styczniu zorganizowano spotkanie opłatkowe, na które zaproszono równieŜ przyjaciół KIK oraz
rodziny naszych członków. Spotkanie grudniowe poświęcone było działalności bł. ks. Emila
Szramka, a szczególnie jego pobytowi jako Wikarego w tyskiej parafii św. Marii Magdaleny.
Wyświetlono teŜ krótki film o Ŝyciu i działalności Błogosławionego.
W czerwcu 2009 roku zorganizowano spotkanie dodatkowe, na którym poŜegnano wieloletniego
opiekuna duchowego naszej Sekcji - ks. Kanonika Teofila Grzesicę, który przeszedł w lipcu tego
roku na emeryturę.

G. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Klub organizował spotkania i wykłady na temat ochrony zdrowia ludzkiego.
Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach uchwaliło apele następującej treści:
Apel Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009 r. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o uchwalenie ustawy całkowicie
zakazującej procedury zapłodnienia "in vitro"
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Pań i Panów
Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o uchwalenie ustawy całkowicie zakazującej
procedury zapłodnienia "in vitro".
śycie nowego człowieka zaczyna się w momencie połączenia komórki jajowej i plemnika,
i podziału powstałej komórki (w kaŜdej powstałej po podziale następnej komórce jest zestaw genów
matki i ojca - a więc jest to wyznacznik istnienia nowej osoby).
Apel Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009 r. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach ponownie apeluje do Pań
i Panów Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o ustawowe zapewnienie ochrony Ŝycia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
UwaŜamy takŜe, iŜ kaŜda próba dokonania aborcji powinna być kwalifikowana jako usiłowanie
zabójstwa.
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H. Pozostała Pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Sekcja KIK w Katowicach-Janowie od wielu lat współorganizuje wigilię i święcone dla osób
samotnych i będących w trudnej sytuacji oraz festyn parafialny w ośrodku Bolina, w którym biorą
m.in. udział dzieci z Domu Dziecka.
Zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kurii Biskupiej w Katowicach, na
które zaprosiliśmy dzieci z domów dziecka (państwowych i rodzinnych), pogotowia opiekuńczego
oraz ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych.
Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane oraz więźniem (Marianna Nęckarska).
W ramach Dnia Papieskiego na terenie Katowic i Zabrza braliśmy udział w zbiórce ulicznej
pieniędzy na stypendia dla młodzieŜy z ubogich rodzin.
W grudniu KIK Sekcja w Zabrzu zorganizowała akcję charytatywną pod nazwą „Z gwiazdką
serdeczniej” dla osób samotnych i ubogich.
Prowadzenie nieodpłatne pomocy dzieciom i młodzieŜy w nauce – Sekcja w Zabrzu.

I. Działalność organizacji religijnych
Klub organizuje rekolekcje, dni skupienia oraz okolicznościowe spotkania.
Członkowie Klubu spotykają się na pierwszopiątkowej Mszy św. w Kościele Akademickim
w Katowicach (krypta katedry Chrystusa Króla).
7.12.2009. Adwentowy Dzień Skupienia.
Ks. dr Antoni Bartoszek "Ewagariusz z Pontu i Benedykt XVI – wielkimi nauczycielami
nadziei". Nauka, adoracja i Msza św. z homilią.
Kościół Garnizonowy św. Kazimierza Królewicza w Katowicach.
17-18.09.2010. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek.
22-24.03.2009. "Bądźmy uczniami Chrystusa we wspólnocie Kościoła". Rekolekcje
wielkopostne Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w Kościele Garnizonowym
w Katowicach. Rekolekcje głosił ks. infułat Paweł Pyrchała z Zabrza.
20-22.03.2009. Rekolekcje wielkopostne KIK u OO Jezuitów w Czechowicach wspólnie z Klubami
w Bielsku-Białej i śywcu. Rekolekcje nt. "Potrzeba i istota rozeznawania duchowego"
głosił O. dr Wacław Królikowski SJ.
8.01.2009. Spotkanie opłatkowe w siedzibie KIK:
Msza św. w kaplicy Nowego Domu Katechetycznego - celebrowali J.E. Ks. Abp.
Damian Zimoń, ks. dr hab. Józef Kozyra i ks. dr Andrzej Suchoń. Po Mszy św.
spotkanie w sali Jana Pawła II.
14.11.2009. Regionalne spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej oraz
Przewodniczących Sekcji katowickiego KIK . Wykład "Sekty - pojęcie,
charakterystyka, zagroŜenia" wygłosił Dariusz Pietrek.
4.04.2009. Spotkanie Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. Obrady
w klasztorze SS. Franciszkanek w Laskach pod Warszawą. Nawiedzenie Sanktuarium
Matki BoŜej Królowej Meksyku w Laskach i uzyskanie odpustu zupełnego.
2.06.2009. Ogólnopolska XXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.
24.05.2009. Piesza pielgrzymka KIK, SRK AK i ZG do Bogucic.
Droga KrzyŜowa ulicami Katowic – prowadziliśmy rozwaŜania przy XIV stacji Drogi KrzyŜowej,
która rusza spod KrzyŜa przy kop. Wujek, a kończy się przy Pomniku Powstań Śląskich.
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W Zabrzu zorganizowano po raz dwudziesty rekolekcje ciszy, które prowadził ks. Prałat Józef
Kusche. Sekcja prowadzi rozwaŜania Drogi KrzyŜowej prowadzonej ulicami Zabrza oraz podczas
ogólnopolskiej Pielgrzymki Świata Pracy w Częstochowie.
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych uczestniczyła w przygotowaniu Drogi KrzyŜowej ulicami miasta.
Dzięki staraniom Wojciecha Sali, Jana Sali i Roberta Proroka została wydana płytka CD
zawierająca materiały z uroczystości 25-lecia Klubu, biuletyny, zdjęcia, konferencje.
Z okazji Jarmarku Katowickiego we wrześniu 2009 r. Klub przygotował folder o działalności Klubu
oraz inne materiały, które członkowie KIK prezentowali na jednym ze stoisk Jarmarku.
W lutym 2009 r. składaliśmy gratulacje prof. Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, pierwszemu
prezesowi katowickiego KIK, z okazji odznaczenia przez Ojca Świętego Benedykta XVI Orderem
Grzegorza Wielkiego oraz senatorowi Czesławowi Ryszcze z okazji otrzymania nagrody „Animus
et Semper Fidelis”.
Uczestniczyliśmy w uroczystościach 80-tych rocznic urodzin ks. prał. Herberta Hlubka i ks. prał.
Stanisława Sierli, 50-tej rocznicy urodzin ks. dr. Andrzeja Suchonia oraz odejścia na emeryturę
ks. kan. Teofila Grzesicy..
Z okazji święta Wszystkich Świętych w imieniu Zarządu KIK zostały złoŜone wiązanki kwiatów na
grobach śp. Andrzeja Szyji (18.11.1951 – 29.08.1983) i śp. ks. Józefa Dancha (15.02.1945 –
10.08.1982, święcenia kapłańskie 8.04.1971) oraz pod tablicą poświęconą naszym zmarłym
Kapelanom, która znajduje się w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.
Antoni Winiarski brał udział w spotkaniach Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
w Polsce oraz spotkaniach prezesów Klubów. Antoni Winiarski był przewodniczącym Rady
2008/2009 oraz współprzewodniczącym w roku 2009/2010.

J. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Klub współpracuje z Związkiem Górnośląskim, Bractwem Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego,
Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Akcją Katolicką,
Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-śycie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Civitas Christiana. Wspieramy
inicjatywy i działalność tych i innych organizacji regionalnych, jak równieŜ innych Klubów
Inteligencji Katolickiej.
8-10.05.2009. Udział w uroczystościach związanych z 20-leciem Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich.
Wojciech Sala redaguje internetową stronę Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.
Czynny udział członków KIK w organizowanym Metropolitalnym Święcie Rodziny

K. Działalność obiektów kulturalnych.
Koncerty organowe w katedrze współorganizowane od 1996 roku z Akademią Muzyczną im.
K. Szymanowskiego w Katowicach oraz parafią katedralną w Katowicach przy wsparciu Urzędu
Miasta Katowice. Kierownictwo artystyczne Festiwalu sprawuje prof. Julian Gembalski z Akademii
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Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Za przygotowanie organów
odpowiedzialny jest Mieczysław Klonowski. Patronat medialny nad Festiwalem sprawowali:
Katowicki Gość Niedzielny i Radio eM.
Celem Festiwalu jest zaproponowanie szerokiemu gronu odbiorców muzyki organowej podczas
siedmiu koncertów w miesiącach maj - listopad. Wykonawcami byli czołowi organiści zarówno
z kraju jak i z zagranicy. Koncerty organowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym
powodzeniem. W tym roku, w siedmiu koncertach (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
październik, listopad) wzięło udział około półtora tysiąca słuchaczy (średnio w kaŜdym koncercie
wzięło udział ponad 200 słuchaczy).
Program festiwalu przedstawiał się następująco:
Niedziela 24 maja 2009
Wykonawca: Władysław Szymański
Cesar Franck (1822-1890)
- III Chorał a-moll
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
- VI Sonata d-moll op. 65 nr 6
Marco Enrico Bossi (1861-1925)
- Scherzo g-moll op. 49 nr 2
Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)
- Idylle z XIV Sonaty C-dur op. 165
Tomasz Kiesewetter (1911-1992)
- Preludium i Toccata C-dur
Niedziela 21 czerwca 2009
Wykonawca: Marek Toporowski
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
John Stanley (1712-1786)
Anonim portugalski
Geoffrey O’Connor-Morris (1886-1963)
Richard Wagner – (1813-1883)
Charles Villiers-Stanford (1852-1924)

Niedziela 12 lipca 2009
Wykonawca: Gerard Gnann (Niemcy)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Correa da Braga (XVII wiek)
Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Guy Bovet (1942)
Felix Mendelssohn Bartholdy
Johann Sebastian Bach

Niedziela 16 sierpnia 2009
Wykonawca: Jakub Garbacz
Nicolaus Bruhns (1663-1697)
Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

- II Sonata c-moll
- 2 voluntarys
- Batalha de 5.tom
- Lullaby
- Gebet des Königs z opery “Lohengrin”
- St. Patrick’s Breastplate
z IV Sonaty Organowej c-moll (“Celtica’)

- Preludium e-Moll BWV 548
- Preludium chorałowe „O Jesu, wie ist dein
Gestalt“ BWV 1094
- Preludium i Fuga nr 2 D-Dur op.35
- Battalha de sexto tono
- Koncert organowy op.4, No.1, g-moll/dur
1.Larghetto e staccato
2. Allegro
3. Adagio
4. Andante
- Tango de sexto tono de batalla z cyklu Tangos
Ecclesiasticos
- Preludium i Fuga nr 5 f-moll op.35
- Preludium chorałowe „Herzlich lieb hab ich
dich, o Herr“ BWV 1115
- Fuga e-moll BWV 548

- Praeludium in e (wielkie)
- Koncert h-moll (del Sign. Vivaldi) LV 133
- Preludium chorałowe “Schmucke dich, o liebe
Seele” BWV 654
- Preludium i fuga h-moll BWV 544
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Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - IV Sonata organowa B-dur
(Allegro con brio – Andante religioso – Allegretto – Allegro maestoso e vivace)
Petr Eben (1929-2007)
- Moto ostinato z cyklu “Nedelni Hudba”
Niedziela 27 września 2009
Wykonawca: Jürgen Rieger (Niemcy)
„Delikatne dźwięki fletów i duch romantyzmu – wędrówka przez cztery wieki”
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - Allegro B-dur (z rękopisu krakowsko-berlińskiego,
1844)
Robert Schumann (1810-1856)
- Szkic z cyklu 4 Skizze für den Pedalflügel
op. 58 nr 4 (1846)
Felix Mendelssohn-Bartholdy
- Sonata B-dur op. 65 nr 4
Allegro con brio – Andante religioso – Allegretto – Allegro maestoso e vivace
Jürgen Rieger (1965)
- „Les Chouettes – eine nächtliche Improvisation”
(2008)
Joseph Haydn (1732-1809)
- Sześć utworów na zegar fletowy (1792, Hob.XIX)
Jürgen Rieger
- Toccata na temat chorału „Nun schreib ins Buch des
Lebens” (2008)
Johannes Matthias Michel (1962)
- Cztery utwory z cyklu „Swing & Jazz Orgelbüchlein”:
1.
„Peace (Nocturne – Dialogue)
2.
Childern’s Organ – Play – Time (Wenn einer
sagt, ich mag dich)
3.
„Raphael” (Swing)
4.
Intrade in Jazz
Carsten Klomp (1965)
- Trzy chorały z cyklu „Orgel-Choraspiele” (2006):
„Geh aus, main Herz, und suche Freud”
„Grosser Gott, wir loben dich”
„Jesus Christus herrscht als König”
Niedziela 18 października 2009
Wykonawca: Jean-Luc Pierrot (Francja)
„Mała wycieczka muzyczna po Europie”
Hiszpania JIMENEZ (XVI wiek)
- Batalla de Sexto tono
Anglia
Henry PURCELL (1659-1695)
- Voluntary
Polska
Tabulatura Jana z Lublina (1540) - Pięć anonimowych tańców
Włochy
Vincenzo BELLINI (1801-1835) - Sonata per Organo
Niemcy
Georg BOEHM (1661-1733)
- Wariacje chorałowe „Auf meinen lieben Gott“
Francja
Jean-Jacques BEAUVARLET-CHARPENTIER (1734-1794)
Symphonie Concertante (z Messe de Dumont, Journal d’orgue, nr 6)
Niedziela 15 listopada 2009
Wykonawca: Piotr Grajter
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
II Sonata c-moll, op 65 nr 2
Grave – Adagio – Allegro maestoso e vivace – Allegro moderato
Bernard Pietrzak (1924-1978)
Al fresco (1968)
I. Invocation
II. Chorale
III. Continuum
IV. Finale
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantazja c-moll BWV 562
Trzy preludia chorałowe:
Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 641
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O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618
O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groß BWV 622
Passacaglia c-moll BWV 582

Dni Kultury Chrześcijańskiej
KATOWICE październik - listopad 2009 - "Kultura jest wyrazem człowieka" Jan Paweł II
PROGRAM:
18 października 2009 (niedziela), godzina 19.00
- Koncert organowy
Wykonawca: Moon-Kyung Chae (Korea)
W programie utwory Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Ludwiga Krebsa, Johanna Christiana
Rincka, Johna A. Benke’go, Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego i Young-Jo Lee

Dziesięciolecie organów w stylu francuskiego baroku w
Katowicach – Zawodziu
20 października 2009 (wtorek), godzina 19.15
- Koncert organowy
Wykonawca: Jean-Luc Perrot (Francja)
Dynastia organistów francuskich
Louis COUPERIN (1636-1661), François COUPERIN Le Grand (1668-1733), Armand-Louis
COUPERIN (1737-1789), Gervais-François COUPERIN (1759-1826)
24 października 2009 (sobota), godzina 19.15
- Koncert organowy
Wykonawca: Julian Gembalski
Utwory kompozytorów:
Jehan Titelouze (1563-1633), Pierre du Mage (16??-17??), Nicolas de Grigny (1672-1703),
Michel Corrette (1707-1795), Johann Sebastian Bach (1685-1750)
27 października 2009 (wtorek), godzina 19.15
- Koncert organowo-kameralny w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Katowicach
Utwory kompozytorów:
Louis Nicolas Clerambault (1676-1749), Louis Claude Daquin (1694-1772), Jean Adam Guilain
(ok. 1680-1739), Francois Couperin le Grand (1668-1733), Nicolas de Grigny (1672-1703)
Wykonawcami byli studenci Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Mirosława
Cieślak, Tomasz Ploch, Anna Majewska, Krzysztof Kotoński, Piotr Kamieński i Zuzanna
Zapałowicz klasy organów prof. Juliana Gembalskiego oraz jego współpracowników: adt.
Witolda Zabornego, wykł. Zygmunta Antonika i asyst. Krzysztofa Lukasa. Byli oni równieŜ
uczestnikami kursu interpretacyjnego, który w dniach 19-21 października prowadził, przy
organach kościoła Opatrzności BoŜej prof. Jean-Luc Perrot z Francji.
29 października 2009 (czwartek), godzina 19.15
- Koncert organowy
Wykonawca: Marek Toporowski
OD BAROKU DO ROMANTYZMU
Utwory kompozytorów
Louis Marchand (1669-1732), Louis-Claude Daquin (1694-1772), Louis-James-Alfred
Lefebure-Wély (1817-1869), Léon Boëllmann (1862-1897)
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19-21 października .2009
KURS INTERPRETACYJNY FRANCUSKIEJ MUZYKI ORGANOWEJ „ZLOTEGO
WIEKU” – PROF. JEAN-LUC PERROT (Francja)
Od 18.10 2009 do 15 listopada 2009 WYSTAWA:
DZIESIĘĆ LAT ORGANÓW FRANCUSKICH W KOŚCIELE OPATRZNOŚCI BOśEJ
– nawa boczna kościoła Opatrzności BoŜej (wystawa zorganizowana przy współpracy
z Muzeum Organów Śląskich w Katowicach

29 października 2009 (czwartek), godz. 13.00 i 17.30
Spotkanie panelowe z cyklu „Warto rozmawiać” na temat:
“OTOCZMY TROSKĄ śYCIE”
Panel poprowadził redaktor Jan Pospieszalski z udziałem pani Joanny Najfeld.
Do udziału w panelu zaprosiliśmy młodzieŜ szkół licealnych (godz. 13.00) oraz wszystkich
mieszkańców miasta (godz. 17.30) zainteresowanych tematyką.
Dom katechetyczny przy kościele Mariackim 29 października wypełniła młodzieŜ szkół
ponadgimnazjalnych – w południe oraz mieszkańcy miasta – po południu. Spotkanie z
autorem telewizyjnego programu „Warto rozmawiać” dotyczyło tematu „Otoczmy troską
Ŝycie” odnosząc się do „gorących” dziś tematów takich jak aborcja, antykoncepcja,
zapłodnienie in vitro oraz naprotechnologii. Do rozmowy na te tematy Jan Pospieszalski
zaprosił do Katowic publicystkę Joannę Najfeld.
4 listopada 2009 (środa) godz. 17.00
„Od J.S.Bacha do C.Francka”
Muzyka sakralna w wykonaniu uczniów PSM II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach:
Agnieszka Styblińska z klasy prof. P. Rachockiego, Anna Promińska z klasy prof. B. Tomali,
Maciej Górski z klasy prof. B. Maliszewskiego, Kamil Skawiński z klasy prof. B. Tomali,
Alicja Tasinkiewicz z klasy prof. A. Kobierskiej, Magdalena Czarnecka z klasy prof.
J. Bachowskiej, Jakub Jareczak (trąbka) z klasy prof. M. Pietrasa, Tomasz Dziwisz z klasy prof.
P. Rachockiego, Kamil Skawiński z klasy prof. B. Tomali, Anna Kamieńska z klasy prof.
B. Maliszewskiego, Sylwia Stencel z klasy prof. J. Bachowskiej, Marta Gomora z klasy prof.
J. Duńczyk
Akompaniament organowy: Brygida Tomala i Wojciech Słysz
Przygotowanie koncertu: Jolanta Duńczyk i Brygida Tomala
5 listopada 2009 (czwartek), godzina 19.00
„Pieśni, arie i muzyka organowa Haendla, Haydna i Mendelssohna”.
Wykonawcy:
Elzbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran
Julian Gembalski – organy
11 listopada 2009 (środa), godzina 19.15
Uroczysty koncert z okazji Dnia Niepodległości
Wykonawcy:
Justyna Bachowska – sopran, Witold Zaborny - organy, Władysław Szymański - organy, Adam
Musialski - skrzypce, Laura Karczmarzyk, Damian Poloczek – organy
KONCERT MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
W HOŁDZIE WIELKIM KOMPOZYTOROM
Henry PURCELL (1659-1695) 350 rocznica urodzin
Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 250 rocznica śmierci
Joseph HAYDN (1732-1809) 200 rocznica śmierci
Felix MENDELSSOHN - BARTHOLDY (1809-1847) 200 rocznica urodzin
Mieczysław KARŁOWICZ (1876-1909) 100 rocznica śmierci
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Bolesław SZABELSKI (1896-1979) 30 rocznica śmierci
GraŜyna BACEWICZ (1909-1969) 100 rocznica urodzin, 40 rocznica śmierci
Petr EBEN (1929-2007) 80 rocznica urodzin

L. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Dzień Dziecka po raz 18 w ogrodach Kurii Archidiecezjalnej - 1 czerwca 2009r.
W spotkaniu wzięło udział ogółem ponad 500 dzieci.
Program spotkania:
Katowicka katedra p.w. Chrystusa króla:
15.00

15.30

modlitwa, po której ks. kanonik Zygmunt Bednarek rozdał wszystkim
uczestnikom cudowny medalik, opowiedział o tragicznym wypadku
i cudownym ocaleniu dzięki pomocy Matki BoŜej
przejście z katedry do ogrodów

Ogrody KuriiMmetropolitalnej:
15.45 - 18.00
- gry i zabawy z nagrodami,
- występy zespołów muzycznych,
- występ zespołu „Kropelka” pt. Muzyczne wizytówki
- pokaz iluzjonistyczny,
- konkursy i quizy,
- blok sportowy (gry i zabawy rekreacyjne),
- ogromna, dmuchana zjeŜdŜalnia,
- słodki poczęstunek.
Z dziećmi spotkał się takŜe ks. abp Telesphore Mpundu, Metropolita Lusaki, (Zambia).
Była równieŜ moŜliwość poznania ksiąŜki dla dzieci "Misjonarz" autorstwa ks. prof. Jana
Górskiego.
Podczas spotkania wręczono nagrody w konkursie przeprowadzonym w szkołach
podstawowych o tematyce związanej z działalnością św. Pawła
KaŜde dziecko, które wzięło udział w jakiejkolwiek konkurencji sportowej lub
zabawie rekreacyjnej było nagradzane, zgodnie z przygotowanym Regulaminem
Bloku Sportowo-Rekreacyjnego. Regulamin Bloku Sportowo-Rekreacyjnego w
załączeniu. Nagrodami były zakupione przez organizatorów drobne sprzęty sportowe,
słodycze oraz soczki. Wydano ponad 400 róŜnego rodzaju kompletów zestawów nagród.
Przy wejściu do katedry oraz do ogrodów dzieci otrzymały specjalnie wykonany na
tą okazję wisiorek z logo spotkań i napisem „XVIII Spotkania w Ogrodach Kurii
Metropolitalnej - I przez Nas ma świat lepszy być – Katowice 2009”.
W czerwcu 2009 Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich zorganizowała w Domu Parafialnym
charytatywny Dzień Dziecka.

M. Działalność bibliotek.
Biblioteka Klubowa liczy ponad 2.000 tomów i czynna jest w godzinach dyŜurów. Prowadzi ją
Anna Mendakiewicz.
Bibliotekę prowadzi teŜ Sekcja w Bytomiu (120 woluminów).
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Odpisy uchwał zarządu
Uchwała nr 1/2009 z dnia 15.01.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć następująca ordynację
wyborczą – 1 delegat na kaŜde rozpoczęte 10 członków sekcji problemowej.
Uchwała nr 2/2009 z dnia 15.01.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia zwrócić się do Walnego Zebrania
Delegatów KIK o nadanie członkostwa honorowego kapelanowi KIK ks. Józefowi Kozerze
Uchwała nr 3/2009 z dnia 15.01.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Wyborczy na
Walne Zebranie wyborcze Delegatów i Walne Zebranie Delegatów KIK
Uchwała nr 4/2009 z dnia 15.01.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad Walnego
Zebrania wyborczego delegatów
Uchwała nr 5/2009 z dnia 15.01.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad Walnego
Zebrania Delegatów
Uchwała nr 6/2009 z dnia 12.02.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przeznaczyć kwotę do 300 zł na
reklamę Klubu w specjalnym dodatku do Gościa Niedzielnego dotyczącego Organizacji PoŜytku
Publicznego
Uchwała nr 7/2009 z dnia 12.03.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach uchwala przyjąć sfinansowanie
poszczególnych rodzajów kosztów statutowych przez uzyskane w roku 2008 przychody
Uchwała nr 8/2009 z dnia 12.03.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjmuje sprawozdanie finansowe, bilans,
rachunek wyników i informację dodatkową w wersji przedstawionej przez Małgorzatę Piechoczek
Uchwała nr 9/2009 z dnia 12.03.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjmuje sprawozdanie merytoryczne za rok
2008 i za lata 2006 – 2009
Uchwała nr 10/2009 z dnia 12.03.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przedstawić Walnemu Zebraniu
Delegatów do zatwierdzenia sprawozdanie merytoryczne za rok 2008 oraz Sprawozdanie
finansowe, Bilans, Rachunek wyników i Informację dodatkowa za rok 2008
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Uchwała nr 11/2009 z dnia 12.03.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przeznacza kwotę 500 zł na sfinansowanie
wydatków związanych z organizacją Walnego Zebrania Delegatów
Uchwała nr 12/2009 z dnia 02.04.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia ukonstytuować się w następujący
sposób:
Prezes
Antoni Winiarski (wybrany na WZD)
Wiceprezes Wojciech Sala
Wiceprezes Stanisław Waluś
Sekretarz
Andrzej Dawidowski
Skarbnik
Jan Mikos
Uchwała nr 13/2009 z dnia 02.04.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków pana
Łukasika i pana Zakrzewskiego
Uchwała nr 14/2009 z dnia 02.04.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć apel o następującej treści
Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 14.05.2009 r. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Apelujemy o eliminację z programów telewizyjnych filmów ze scenami agresji, przemocy
i okrucieństwa w czasie największej oglądalności.
Uzasadnienie:
Świadomi oddziaływania programów telewizyjnych na kształtowanie postaw moralnych
społeczeństwa pragniemy zwrócić uwagę na ten ich obszar, jakim jest szacunek i ochrona Ŝycia
ludzkiego. Wpływ oglądanych, sugestywnych obrazów podsuwa, a mało krytycznym widzom
wręcz narzuca, sposób wartościowania Ŝycia ludzkiego. Rozbudza bądź stępia wraŜliwość moralną,
co ma ogromną wagę zwłaszcza w stosunku do młodzieŜy. W związku z tym, niepokój budzi częste
emitowanie w godzinach największej oglądalności filmów z licznymi scenami agresji, przemocy
i okrucieństwa.
Uchwała nr 15/2009 z dnia 14.05.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków pana
Andrzeja Jendryczko
Uchwała nr 16/2009 z dnia 14.05.2009
Z upowaŜnienia Walnego Zebrania Delegatów KIK w Katowicach Zarząd Klubu Inteligencji
Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć następujące stanowisko:
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 14.05.2009 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraŜa rozczarowanie brakiem realizacji
obietnic wyborczych i dezaprobatę wobec następujących działań:
- zamykania stoczni,
- ograniczania przemysłu zbrojeniowego,
- niczym nie uzasadnionego wycofania się z dofinansowania prac naukowo-badawczych w
zakresie geotermii, a prowadzonych przez fundację „Lux Veritatis”,
- posyłania dzieci o rok wcześniej do szkoły,
- niedofinansowania szkolnictwa wyŜszego i nauki,
- zwiększania obciąŜeń obywateli poprzez drastyczny wzrost cen energii,
- podpisania 12 grudnia 2008 r. szkodliwego dla Polski „pakietu klimatycznego”, opartego na
wątpliwych przesłankach naukowych.
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Uchwała nr 17/2009 z dnia 18.06.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków pana
Lesława Zakrzewskiego
Uchwała nr 18/2009 z dnia 18.06.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia pokryć wydatki w kwocie 110 zł
na rozliczenie XVIII Spotkań Dzieci w Ogrodach Kurii Metropolitalnej – 1.06.2009
Uchwała nr 19/2009 z dnia 03.09.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przeznaczyć kwotę 1500 zł na
organizacje Dni Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach. Termin Dni – październik – listopad 2009
Uchwała nr 20/2009 z dnia 08.10.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia rekomendować do Nagrody im.
Błogosławionego ks. Emila Szramka panią Janinę Miazgowicz
Uchwała nr 21/2009 z dnia 08.10.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć następujące oświadczenie
Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w związku z wyrokiem w sprawie z powództwa Alicji Tysiąc ogłoszonym
w dniu 23 września 2009 r.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraŜa swoją solidarność z Redaktorem
Naczelnym "Gościa Niedzielnego" ks. Markiem Gancarczykiem, autorem artykułów
zamieszczonych w "Gościu Niedzielnym", a dotyczących moralnej oceny aborcji.
UwaŜamy, Ŝe kuriozalny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach jest przejawem ograniczenia
wolności głoszenia prawdy i wolności wypowiadania ocen moralnych czynu zabójstwa oraz
przejawem dominacji cywilizacji śmierci nad cywilizacją Ŝycia.
Uchwała nr 22/2009 z dnia 12.11.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zamierza wystąpić o dotację Senatu w sprawie
zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie będzie realizowane
z TVS
Uchwała nr 23/2009 z dnia 12.11.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków pana
Adama Koczy
Uchwała nr 24/2009 z dnia 12.11.2009
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia zgłosić Piotra Urbanowicza do
zespołu oceniającego wnioski o dotację składane do Urzędu Miasta Katowice przez NGO
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym
z budŜetu państwa i budŜetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeŜeli prowadzono
działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł,
Przychody z działalności statutowej
Na przychody ogółem z działalności KIK w 2009r w wysokości 39.519,22 składają się
następujące pozycje:
1. Składki członkowskie:
2. Pozostałe przychody określone statutem
(1% podatku)
3. Darowizny
4. Pozostałe przychody
(środki z Urzędu Miasta Katowice
na współfinansowanie imprez kulturalnych)
w tym:
- Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitalnej
- Dni Kultury Chrześcijańskiej
- Muzyka Organowa w Katedrze
4. Przychód finansowy

3.066,00
2.568,33
1.234,40
31.650,00

5.000,00
5.000,00
21.650,00
0,49

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
Na koszty ogółem, poniesione w 2009r w wysokości 42.690,33 zł składają się:
a)

realizacja celów statutowych,

1. Wydawanie Biuletynu „DLATEGO”
2. Zorganizowanie wystawy
3. Wykłady
4. Dni Kultury Chrześcijańskiej
5. Muzyka Organowa w Katedrze
6. Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitarnej
7. Koszty spotkań środowiskowych
8. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

b)

administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

Koszty administracyjne
c)

4.795,89
810,00
42,00
6.500,00
22.076,07
5.612,40
276,00
853,09

1.425,38

działalność gospodarcza,
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej
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d)

pozostałe koszty,
Koszty usług bankowych:

299,50

WYNIK:
Wykazana na dzień 31.12.2009r nadwyŜka kosztów nad przychodami w wysokości:

3.171,11 zł
zmniejszy fundusz statutowy KIK.

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji lub fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Stowarzyszenie nie posiada Ŝadnych etatowych pracowników – jego działalność opiera się
na całkowitym i dobrowolnym wolontariacie.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację lub fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów organizacji lub fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia,
Nie dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Nie dotyczy
e) udzielonych przez organizacje lub fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich poŜyczek,
Nie dotyczy

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych
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g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Stowarzyszenie nie nabyło obligacji oraz nie objęło udziałów i nie nabyło akcji w spółkach
prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych nieruchomości
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Stowarzyszenie nie nabyło Ŝadnych innych środków trwałych

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Nie dotyczy

8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Nie dotyczy

9. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciąŜących zobowiązań
podatkowych, a takŜe informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w zakresie
określonym w art. 17 ust.1 pkt. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie
dokonuje wydatków na cele inne niŜ statutowe.
Stowarzyszenie składa do dnia 31 marca kaŜdego roku deklarację CIT-8.

/-/ Andrzej Dawidowski
Sekretarz
Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach

/-/ Antoni Winiarski
Prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach
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