
 

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  
w KATOWICACH 

 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2007 
 
 
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 pożytku 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 Krzyżanowski, 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 
Rajmund Rał, ul. Bpa Adamskiego 14a/12, 40-069 Katowice 
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) wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, 

kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 
2. Do osiągnięcia celów statutowych Klub dąży 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 młodzieży, 

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 życiowej 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 zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
11) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
12) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, 
13) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, 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 także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 
finansowych 
 
Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:  

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 różnych dziedzin kultury, 
l) 92.34.F działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
m) 92.51.B działalność bibliotek innych niż publiczne. 

 
 
a. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 
Biuletyn Klubowy „Dlatego” redagowany jest przez Stanisława Walusia oraz Barbarę Kwaśnik i 
wychodził w 2007 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/ 
 
 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/


b. Wydawanie nagrań dźwiękowych 
Niektóre wykłady były rejestrowane na taśmie dźwiękowej. W przyszłości zamierzamy je 
rozpowszechniać wśród członków Klubu. 
 
 
c. 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. 
 
9 - 17.02.2007 Pielgrzymka szlakiem św. Pawła, św. Barnaby i św. Łazarza. Cypr.  
14.04.2007 Pielgrzymka. Kraków-Mogiła - Sanktuarium Krzyża Świętego, Kraków-

Łagiewniki - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
28.04.2007 Pielgrzymka. Leśniów, Żarki, Częstochowa. 
4-6.05.2007 Pielgrzymka. Kalisz - Sanktuarium Św. Rodziny, katedra, Licheń - Sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej. 
12-23.05.2007 Pielgrzymka. Słowacja, Watykan i Włochy.  
20.05.2007 Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz Krainy 
Katowickiej Związku Górnośląskiego do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej. 

9-10.06.2007      Pielgrzymka zorganizowana przez sekcję KIK w Łaziskach Górnych na Dolny 
Śląsk. 

9-10.06.2007 Pielgrzymka. Ziemia Sądecka.  
15-18.06.2007 Pielgrzymka. Miechów, Zielenice, Wiślica, Pacanów, Sandomierz, Radomyśl, 

Nisko, Janów Lubelski, Zamość, Krasnobród, Leżajsk, Tarnowiec, Dębowiec, 
Dukla, Szczepanów, Bochnia, Kraków-Łagiewniki.  

13-27.07.2007 Pielgrzymka. Ameryka Południowa - Brazylia, Argentyna, Paragwaj. Spotkanie z 
Polonią brazylijską w Colonia Cristina koło Kurytyby w stanie Parana. 

11-15.08.2007 Pielgrzymka. Kaszuby.  
19-23.09.2007 Pielgrzymka szlakiem Benedykta XVI. Czechy, Niemcy - Bawaria. 
29.09.2007 Pielgrzymka. Jędrzejów, Kielce.  
6.10.2007  Pielgrzymka na zakończenie roku pielgrzymkowego. Gidle, Częstochowa. 
 
Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią 
niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 2 czerwca oraz Kobiet do Piekar 
Śląskich 19 sierpnia. 
 
 
d. Pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy. 
Członkowie Klubu z sekcji na Osiedlu Tysiąclecia współtworzyli i biorą czynny udział w pracach 
Klubu Koleżeńskiej Pomocy „Praca”.  
 
 
e. Działalność organizatorów 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 Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich. 
Antoni Winiarski i Wojciech Sala uczestniczyli w Kongresie tematycznym „Środki społecznego 
przekazu” i jego przygotowaniu. Wojciech Sala, przedstawiciel KIK-ów, w swoim wystąpieniu 
skoncentrował się głównie na mediach elektronicznych. Kluby dokumentują swoją działalność w 
biuletynach, publikacjach książkowych oraz na stronach internetowych. Informacje o Klubach i ich 
działalności ukazują się w prasie, tygodnikach, w radio i telewizji. Strony internetowe posiada 17 z 
76 klubów. Z własnych domen korzystają 4 kluby, 11 KIK-ów wykorzystuje domenę "opoka", 



pozostałe korzystają z gościnności stron diecezjalnych lub parafialnych.7 klubów wydaje własne 
biuletyny, z czego 5 także w wersji internetowej. Do bieżącej wymiany informacji wykorzystywana 
jest poczta internetowa oraz serwis internetowy Porozumienia Klubów: 
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl. Nową, ciekawą inicjatywą medialną KIK-ów jest wydawanie 
płyt multimedialnych poświęconych ważnym wydarzeniom w życiu Kościoła i w działalności 
samych Klubów. 
 
Organizacja i współorganizacja wystaw: 
- 10.05.2007 wernisaż wystawy akwareli i fotogramów Krystyny Jasińskiej i Antoniego 

Winiarskiego „CHINY WIDZIANE OCZAMI POLAKA”. Muzeum Archidiecezjalne, 
Katowice ul. Wita Stwosza 16. Podczas wernisażu utwory na wiolonczeli wykonała Agnieszka 
Chmielińska. Wystawa trwała do 26.08.2007.  

- 3.07.2007 wernisaż wystawy prac malarza chińskiego Kecai Li „ZAKAZANE MIASTO W 
PEKINIE". Muzeum Archidiecezjalne, Katowice ul. Wita Stwosza 16. Wystawa trwała do 
28.08.2007. 

- Sekcja KIK Tysiąclecie Dolne, sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych. Wystawa „25 lat Sekcji KIK na Osiedlu Tysiąclecie Dolne” (kwiecień - 
czerwiec) oraz wystawa poświęcona św. Jackowi Odrowążowi w 750 rocznicę śmierci (sierpień 
- listopad).  

 
 
f. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 
nieklasyfikowane. 
Zarówno w siedzibie Klubu jak i w sekcjach odbywają się otwarte wykłady i spotkania o 
charakterze szkoleniowym. 
Sekcja Nauka Wiara 
09.01 - Doc. dr hab. Tomasz Irzyniec, Akademia Medyczna – „Promocja zdrowia i profilaktyka 

zdrowotna w systemie zdrowia - mężczyzna po 50-tce”. 
20.02 - Prof. dr hab. Zygmunt Gburski – „Symulacje komputerowe mikroświata atomów i molekuł” 
13.03 - Ks. dr Antoni Bartoszek – „W poszukiwaniu sensu cierpienia. Refleksja filozoficzno - 

teologiczna”. 
17.04 - Dr Antoni Winiarski „O "krasnoludkach", "elfach" i innych zjawiskach w atmosferze - 

wykład z przezroczami”. 
22.05 - Ks. dr Grzegorz Wita, Wydział Teologiczny U.Śl. – „Inkulturacja chrześcijańska w Afryce” 
12.06 - Prof. Andrzej Ślebarski – „Ciecze kwantowe w przyrodzie” 
13.11 - Dr hab. Józef Deniszczyk, Uniwersytet Śląski – „Fale szepczącej galerii; czy można uwięzić 

światło?”. 
11.12 - Dr Antoni Winiarski – „Cypr - na styku chrześcijaństwa i islamu”. 
 
Sekcja Nauki Społecznej Kościoła 
Spotkania połączone z wykładami w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej.  
 
Sekcja Wiedzy Religijnej – Krąg Biblijny. 
Spotkania prowadzi kapelan Klubu ks. dr hab. Józef Kozyra. Spotkania odbywają się w drugą środę 
miesiąca. W części pierwszej ks. dr hab. Józef Kozyra odpowiada na pytania dotyczące wiary i 
nauki Kościoła, a w części drugiej omawiane były Listy św. Pawła. 
 
Sekcja KIK w Zabrzu.  
Cykl wykładów, których prelegentami byli: ks. dr hab. Józef Kozyra, ks. dr Tomasz Jaklewicz z 
promocją książki pt. „Filary wiary”, ojciec Tacjan Wójciakiewicz, ks. dr Dariusz Klejnowski-

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl


Różycki, dr hab. Maciej Sablik prof. UŚ, Józef Piontek, dr Antoni Winiarski, ks. Józef Kusche oraz  
dr Mariusz Wojewoda. 
 
Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym.  
Cykl wykładów, których prelegentami byli m.in.: ks. Piotr Kędzior, dr Antoni Winiarski, ks. dr hab. 
Józef Kozyra, ks. Wojciech Grzesiak. Prelekcję na temat „Perspektywy rozwoju Miasta Katowice” 
wygłosił Prezydent Katowic Piotr Uszok. Tematem wiodącym prelekcji było nauczanie Jana Pawła 
II. Raz w miesiącu spotykał się krąg biblijny. Sekcja posiada własną stronę internetową 
http://parafia-tld.pl/kik.html. 
 
Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym.  
Spotkania tematyczne poświęcone były problemom społecznym oraz nauczaniu Jana Pawła II. 
Prelegentami byli: m.in. dr. Antoni Winiarski, ks. Artur Malina, ks. dr Henryk Olszar, 
Wojciech Sala mówił na temat – „Internet narzędziem ewangelizacji”. 
 
Sekcja KIK w Janowie 
Spotkania tematyczne poświęcone były problemom społecznym oraz nauczaniu Jana Pawła II. 
Prelegentami byli: m.in. ks. Stanisław Juraszek, ks. dr Jacek Wojciech, dr Antoni Winiarski. 
 
Sekcja KIK w Bytomiu.  
Prowadzenie rozważań na temat „Moje osobiste wspomnienia o Papieżu Janie Pawle II”, „Analiza 
Testamentu Ojca Świętego”. Ojciec Zbigniew Górecki SJ mówił na temat – „Świętych Obcowanie” 
a Ojciec Jerzy Hansel prowadził spotkania z biblią.  
 
Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich. 
Prelegentami byli m.in. dr Antoni Winiarski i poseł Grzegorz Tobiszeszewski, który mówił o 
prawie spółdzielczym. 
 
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych. 
Spotkania samokształceniowe odbywają się raz w miesiącu. Również raz w miesiącu spotykają się 
uczestnicy kręgu biblijnego. 
 
Poza tym w siedzibie Klubu oraz w pozostałych sekcjach wykłady m.in. głosili: Danuta Sobczyk, 
ks. Marek Gancarczyk, dr Antoni Winiarski, ks. dr Antoni Bartoszek, O. Ryszard Sierański OMI, 
Anna Wowro, Stanisław Krzyżaniak oraz radni i Prezydenci Miast Aglomeracji Górnośląskiej.  
We wrześniu Antoni Winiarski wygłosił prelekcję z przezroczami na temat „CYPR - na styku 
chrześcijaństwa i islamu” w ramach Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji 
Gliwickiej. Parafia św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. 
 
 
g. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 
Klub organizował spotkania i wykłady na temat ochrony zdrowia ludzkiego. 
 
 
h. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania. 
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.  

http://parafia-tld.pl/kik.html


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 młodzieży z ubogich rodzin. 
 
 
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). 2.03.2007 Msza św. została odprawiona w intencji 
śp. Andrzeja Sobańskiego w 5-tą rocznicę śmierci. 
 
23-25.03.2007            Wielkopostne rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach 
28-30.09.2007  Rekolekcje KIK w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. 
10.12.2007            ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA  
   O. Roman Celary OFM (z Wambierzyc) „CZYM MIŁOŚĆ NIE JEST” 
 
W Zabrzu zorganizowano rekolekcje ciszy, które prowadził ks. Herbert Hlubek. 
Spotkanie opłatkowe w siedzibie Klubu przy kościele Mariackim w Katowicach odbyło się  
4 stycznia 2007 roku, a uczestniczył w nim Ks. Abp Damian Zimoń oraz Prezydent Katowic Piotr 
Uszok.  
Droga Krzyżowa ulicami Katowic – jak co roku prowadziliśmy rozważania przy II stacji Drogi 
Krzyżowej, która rusza spod Krzyża przy kop. Wujek, a kończy się przy Pomniku Powstań 
Śląskich. 
Sekcja KIK w Łaziskach Górnych uczestniczyła w przygotowaniu Drogi Krzyżowej ulicami miasta. 
Sekcja KIK w Janowie prowadziła rozważania przy jednej ze stacji Drogi Krzyżowej ulicami 
Janowa. 
Członkowie Klubu brali udział w pracach II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń 
Katolickich i redagują tematyczną stronę internetową Kongresu poświęconą mediom (Wojciech 
Sala i Antoni Winiarski).  
31.03.2007 podczas Kongresu tematycznego „Środki społecznego przekazu” odbywającego się pod 
hasłem „Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka” Wojciech Sala wygłosił referat o 
działalności Klubów Inteligencji Katolickiej w dziedzinie mediów. 
Nasi przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach prezesów Klubów na Jasnej Górze (9.06.2007) 
oraz w Poznaniu (20.10.2007). To ostatnie spotkanie połączone było z obchodami 50-lecia Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Poznaniu.  
Antoni Winiarski brał udział w spotkaniach Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w 
Polsce. Antoni Winiarski był przewodniczącym Rady w roku 2006/2007 i współprzewodniczącym 
w roku 2007/2008.  
 
 
j. Działalność pozostałych organizacji członkowskich. 
Klub współpracuje z Związkiem Górnośląskim, Bractwem Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, 
Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Akcją Katolicką, 
Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Civitas Christiana. Wspieramy 
inicjatywy i działalność tych i innych organizacji regionalnych, jak również innych Klubów 
Inteligencji Katolickiej. 



24.11.2007 zorganizowaliśmy w Katowicach regionalne spotkanie prezesów i przedstawicieli 
Klubów Inteligencji Katolickiej oraz sekcji katowickiego KIK. Podczas spotkania ks. dr hab. Józef 
Kozyra, kapelan katowickiego KIK, wygłosił wykład nt. „Zasady czytania Pisma Świętego”. 
Wojciech Sala redaguje internetową stronę Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. 
Dr. hab. Staszek Waluś był członkiem Komitetu Programowego konferencji „Nauka - Etyka - 
Wiara 2007” zorganizowanej przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki w Rogowie w 
dniach 18-21.10.2007. 
 
k. Popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury. 
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 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Za przygotowanie organów 
odpowiedzialny był Mieczysław Klonowski. 
Celem Festiwalu było 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 roku 2007, według naszych obliczeń w siedmiu koncertach (maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień, październik, listopad) wzięło udział około półtora tysiąca słuchaczy (średnio w 
każdym koncercie wzięło udział ponad 200 słuchaczy).  
Program festiwalu w roku 2007 przedstawiał się następująco: 
 
Koncert inauguracyjny - 27 maja 2007 „Pieśń dla Bogurodzicy” 
Wykonawcy: Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska - sopran 
  Julian Gembalski - organy 
Program 
Anonim (Tabulatura Łowicka ok. 1580) Magnificat primi toni  
Fantazja „Bogurodzica”    (improwizacja) 
Luigi Cherubini (1760-1847)   Ave Maria  
Marcin Żebrowski (1702-1770)  Magnificat: Aria „Suscepit Israel”  
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Fuga sopra il Magnificat BWV 733 
      Magnificat: Aria „Quia respexit” 
Wariacje chorałowe „Z dawna Polski tyś Królową” (improwizacja) 
Giulio Caccini (1545-1610)   Ave Maria 
Fantazja „Matko Piekarska”   (improwizacja) 
Franz Schubert (1797-1842)   Ave Maria 
Julian Gembalski (1950)   Fantasia improvisata „Królowej Anielskiej śpiewajmy” 
 
Niedziela 17 czerwca 2007 
Wykonawca - Dariusz Bąkowski-Kois 
Program: 
Joan Cabanilles (1644-1712)   Batalla I Imperial de 5° tono 
Roque da Conceição (XVII/XVIII)  Batalha Famoza de 6° Tom 
Charles-Marie Widor (1844-1937)               IX Symfonia organowa c-moll „Gotycka” Puer natus  

op. 70 
       I. Moderato 
       II. Andante sostenuto 
       IV. Final. Allegro 
Marcel Dupré (1886-1971)   Improwizacja chorałowa Adeste fideles (b. Op.) 

                                                           Preludium chorałowe Alma Redemptoris Mater  
op. 45 nr 5 

Dariusz Bąkowski-Kois (1973)  Toccata in g <la Folie d’Espagne>  



 
Niedziela 8 lipca 2007 
Wykonawca - Stanisław Pielczyk 
Program: 
Stanisław Pielczyk (1982) Improwizacja (inspirowana tekstem Księgi Lamentacji 

Jeremiasza oraz Księgi Hioba) 
Julius Reubke (1834-1856)    Sonata c-moll „Psalm 94” 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludium chorałowe „An Wasserflüsse Babylon”, 

BWV 653 
Alexandre Guilmant (1837-1911)   I Sonata d-moll, op. 42 
        I. Introduction et Allegro 
        II. Pastorale 
        III. Final 
Niedziela 12 sierpnia 2007 
Wykonawca - Ireneusz Wyrwa 
Program: 
Michelangelo Rossi (1602-1656)  Toccata settima 
Antonio de Cabezón (1510-1566)  Pavana con su glosa 
José Lidón (1748-1827)   Allegro 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Partite diverse sopra il Corale  
       Sei gegrüßet Jesu gütig BWV 768 
August Gottfried Ritter (1811-1885)  III Sonata a-moll op. 23 
Charles-Marie Widor (1844-1937)  Toccata z V Symfonii organowej f-moll op. 42 nr 1 
 
Niedziela 9 września 2007 
Wykonawca - Arkadiusz Bialic 
Program: 
Nicolas Bruhns (1665-1697)   Preludium in e 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)             Preludium chorałowe „Allein Gott in der Höch się ehr”  

BWV 662 
                                                                       Concerto a-moll ag. Antonio Vivaldiego   BWV 593 
       [Allegro] – Adagio – Allegro 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Preludium i fuga c-moll op. 37 nr 1 
Camille Saint-Saëns (1835-1921)  Scherzo op. 8 (transkrypcja: Daniel Roth) 
Cesar Franck (1822-1890)   II Chorał a-moll 
 
Niedziela 7 października 2007 
Wykonawca - LORENZO GHIELMI (Włochy) 
Program: 
Arnold Matthias Brunckhorst (1670 -1725) Preludium i fuga g-moll 
Georg Böhm (1661-1733) „Vater unser im Himmelreich“  
Dieterich Buxtehude  (1637-1707) Passacaglia  d-moll 
Bernardo Pasquini (1637-1710) Toccata con lo scherzo del cuců  
Domenico Zipoli (1688-1726)  Canzona g-moll 
Domenico Scarlatti (1685-1757) Sonata d-moll K 92 
 Sonata a-moll K 61 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Dwa preludia chorałowe z cyklu „Sześć chorałów 

Schüblerowskich”: 
     Wachet auf, ruft uns die Stimme,  BWV 645 
     Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ”,  BWV 649 
 Preludium chorałowe z cyklu „Osiemnaście chorałów 

lipskich” Schmücke dich o liebe Seele  (2 Clav. et 
 Pedal), BWV 654  

 Preludium i fuga D-dur, BWV 532 



Niedziela 25 listopada 2007 
Wykonawca - Krzysztof Marosek 
Program: 
Georg Böhm (1661-1733) Partita chorałowa na temat Ach wie nichtig, ach wie 

flüchtig 
Johann Pachelbel (1653-1706) Partita chorałowa na temat Ach, was soll ich Sünder 

machen? 
Georg Muffat (1635-1704) Passacaglia g-moll 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Partita chorałowa na temat Sei gegrüsset, Jesu gütig, 

BWV 768 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Passacaglia c-moll, BWV 582 
 
 
Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane w październiku 2007r. 
PROGRAM: 
KONKURS "LUX EX SILESIA" na pracę plastyczną wykonaną z okazji jubileuszu 750 śmierci 
św. Jacka Odrowąża Patrona Polski i Patrona Metropolii Górnośląskiej. 
Projekt dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu 
w 50. rocznicę jego święceń kapłańskich 
Październik 2007 
Organizator: MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE w Katowicach 
Współorganizator: Fundacja dla Śląska 
Partonat: Związek Górnośląski, Urząd Miasta Katowice Wydział Kultury, Akademia Sztuk 

Pięknych w Katowicach, Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 
Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach, Wydział Katechetyczny Kurii 
Metropolitalnej w Katowicach, Radio eM 107,6, Tygodnik „Gość Niedzielny”, 
Wydawnictwo i Księgarnia św. Jacka, Parafia Mariacka w Katowicach 

 
Sobota 6 października 2007 
Uroczysty koncert Chóru Mieszanego Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach pod dyrekcją 
Krzysztofa Karola Kagańca 
Program: 
1. Tollite Hostias   Camil Sain Seans   
2. Ave Verum    Camil Saint Seans 
3. Cheruwinskaja   D.S. Bortnanskij    
4. Laudate Dominum   G.O. Pitoni 
5. O Jezu Tyś nam zbawieniem J.S. Bach     
6. Veni Jezu    M. Cherubini 
7. Ojcze nasz    K.K. Kaganiec    
8. Kantata do św. Jacka  K.K. Kaganiec 
9. Laudate Dominum   Ch. Gounod      
Kościół pw. NPNMP w Katowicach (Mariacki), pl. Ks. Emila Szramka 1 
 
Sobota 20 października 2007 
„Pieśń dla Bogurodzicy” - koncert wokalno-organowy.  
Wykonawcy: Elzbieta Grodzka-Łopuszyńska - sopran  Julian Gembalski - organy. 
Program: 
Julian Gembalski (1950)   Improwizacja nt. hymnu „Bogurodzica” 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)         Aria „Wie lieblich ist der Boten Schritt” z oratorium 
                                                                      „Mesjasz” 

     Aria „O hätt ich Jubals Harf” z oratorium „Josua” 
Domenico Zipoli  (1688-1726)  Canzona 
      Elevazione 
      Offertorio 



Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) Dwie arie ze „Stabat Mater”: 
       „Cujus animam gementem” 

      „Vidit suum” 
Johann Pachelbel (1658-1706)  Dwie fugi na „Magnificat” 
Marcin Żebrowski (1702-1770)  Dwie arie z „Magnificat”: 
       „Suscepit Israel” 
       „Qui fecit” 
Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)  Partita C-dur 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Ave Maria 
      Sancta Maria z Litanii Loretańskiej 
Improwizacja nt. pieśni „Bądź pozdrowiony Święty Jacenty” 
Kościół p.w. NPNMP w Katowicach (Mariacki), pl. Ks. Emila Szramka 1 
 
Konkurs wiedzy o życiu i działalności św. Jacka dla szkół gimnazjalnych i średnich 
październik 2007 
Finał konkursu - 25 października (czwartek) w salce Domu Parafialnego parafii p.w. NPNMP 
(Mariackiej) w Katowicach, pl. ks. Emila Szramka 2 
Nagrody: 
I miejsce - nagroda rzeczowa, II miejsce - książka, ponadto dla laureatów konkursu wyjazd na 
pielgrzymkę śladami św. Jacka (od Kamienia Śląskiego do Krakowa). 
 
Spotkanie z ks. Kazimierzem Sową - szefem nowego kanału religijnego tworzonego przez Grupę 
ITI, publicystą i felietonistą wielu znanych tytułów prasowych i Internatowych, byłym Szefem 
Radia Mariackiego oraz prezesem Radia Plus, na temat: „Religia a media - o wzajemnych 
zależnościach”. Spotkanie poprowadziła red. Barbara Gruszka-Zych z „Gościa Niedzielnego”. 
Sala w Domu Parafialnym parafii pw. NPNMP w Katowicach (Mariacka), pl. ks. Emila Szramka 2 
 
W Dniach Kultury wzięło udział kilkaset słuchaczy. W roku 2007 Dni Kultury były poświęcone 750 
rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża. Szczególną uwagę poświęcono młodzieży organizując lub 
współorganizując koncert plastyczny i konkurs wiedzy o patronie Śląska. W obu tych imprezach 
oprócz działań organizatorskich Klub był jednym z fundatorów nagród. Szczególny rodzaj nagrody dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich była pielgrzymka śladami św. Jacka – od Kamienia 
Śląskiego, miejsca narodzin świętego poprzez Pławniowice i Brenną do Krakowa, miejsca działalności 
i śmierci świętego. W Krakowie młodzież odwiedziła klasztor dominikański, biorąc udział w Mszy św. 
Konwentualnej, wspólnym posiłku z Ojcami Dominikanami i zwiedziła klasztor (razem z klauzurą). 
Również wielkim powodzeniem zakończyły się koncerty muzyczne w kościele mariackim w 
Katowicach i spotkanie z ks. Kazimierzem Sową. 
Organizator: Andrzej Dawidowski. 
 
Jerzy Chmielewski przedstawił koncepcję obchodów w 2008 roku 100-lecia urodzin ks. bp. 
Herberta Bednorza. 
 
l. Działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
Dzień Dziecka po raz 16 w ogrodach Kurii Archidiecezjalnej - 1 czerwca 2007r.  
W spotkaniu wzięło udział mimo nie najlepszej pogody około 500 dzieci.  

Dzieci spotkały się w katedrze o godzinie 10.00 gdzie czekało ich spotkanie z Magdą Buczek oraz 
młodą mistrzynią szermierki Dominiką Mosler, następnie uczestniczyły we Mszy św. Około 
godziny 11.45 dzieci przeszły do ogrodów kurialnych na wspólną zabawę, którą poprowadzili: 
dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „YCHTIS”, Magda Anioł, zespół TIBI DABO z Olkusza oraz 
pan Mirosław Kańtor. W tym samym czasie dzieci mogły uczestniczyć w grach sportowych oraz 
zabawach rekreacyjnych przygotowanych przez katowicki MOSiR. W grach i zabawach 
uczestniczyły wszystkie dzieci, które przybyły do ogrodów. Każde dziecko, które wzięło udział w 
jakiejkolwiek konkurencji sportowej lub zabawie rekreacyjnej było nagradzane, zgodnie z 
przygotowanym Regulaminem Bloku Sportowo-Rekreacyjnego. Nagrodami były zakupione przez 



organizatorów: maskotki i zabawki, mini puzzle, breloczki, mini warcaby, koszulki i długopisy z 
logo Miasta Katowice, znaczki z logo miasta, zestawy do badmintona oraz ping ponga, słodycze, 
soczki oraz inny drobny sprzęt sportowy. Wydano około 500 różnego rodzaju kompletów zestawów 
nagród. W międzyczasie na scenie odbył się konkurs piosenki dziecięcej z nagrodami. 
Oprócz gier i zabaw dla dzieci organizatorzy zapewnili dzieciom inne niespodzianki – były to w tym 
roku dwie dmuchane zjeżdżalnie. Przy wejściu do katedry oraz do ogrodów dzieci otrzymały 
specjalnie wykonany na tą okazję wisiorek z logo spotkań i napisem „XVI Spotkania w Ogrodach 
Kurii Metropolitalnej - I przez Nas ma świat lepszy być – Katowice 2007”. Dzieci w czasie ich 
zabawy odwiedził Wiceprezydent Katowic Józef Kocurek. 
Po trzech godzinach zabaw i śpiewów dzieci z uśmiechem na ustach opuszczały Ogrody. Było to dla 
nas bardzo ważne, ponieważ impreza został skierowana do dzieci najbiedniejszych oraz specjalnej 
troski i była organizowana z myślą o uczynieniu tego dnia, dnia święta dzieci, dniem miłym  
i beztroskim dla nich. 
Organizator: Andrzej Dawidowski. 
Dzień Dziecka pod hasłem „Baw się razem z nami” dla dzieci z rodzin ubogich zorganizowała 
Sekcja KIK w Siemianowicach Śląskich. Organizator: Danuta Sobczyk. 
  
m. Działalność bibliotek innych niż publiczne.  
Biblioteka Klubowa liczy ponad 2.000 tomów i czynna jest w godzinach dyżurów. Prowadzi ją 
Anna Mendakiewicz. 
Bibliotekę prowadzi też Sekcja w Bytomiu (120 woluminów). 
 
 
 
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 1/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2007r. 
Zarząd KIK w Katowicach postanawia przesłać na ręce ks. Abp. Stanisława Wielgusa list 
następującej treści: 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża głębokie współczucie w związku z 
cierpieniem wynikającym z działań Służby Bezpieczeństwa i atakami medialnymi. 
Pozostajemy solidarni w modlitwie. 
 
Uchwała nr 2/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 8 lutego 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu 
następujące osoby: 
Genowefa Czaplikowska 
Łucja Prochaska 
 
Uchwała nr 3/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 8 lutego 2007r. 
Zarząd powierza obowiązki organizatora Dnia Dziecka, koncertów organowych i Dni Kultury 
Chrześcijańskiej sekretarzowi KIK Andrzejowi Dawidowskiemu. 
 



Uchwała nr 4/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 8 lutego 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera inicjatywę utworzenia regionalnej 
telewizji w celach promowania Regionu Śląska i Zagłębia oraz promowania kultury Śląska, etosu 
pracy i wartości chrześcijańskich. 
 
Uchwała nr 5/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 15 marca 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjął stanowisko w sprawie poszerzenia 
konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni popiera inicjatywę zmierzającą do 
poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej 
śmierci. Uważamy, że w obliczu zagrożeń ludzkiego życia przez zabijanie dzieci nie narodzonych, 
manipulacje genetyczne i eutanazję potrzebny jest wyraźny zapis konstytucyjny gwarantujący 
nienaruszalność życia ludzkiego na każdym etapie.  

 

1. Połączenie się komórki rozrodczej żeńskiej z komórką rozrodczą męską daje początek nowemu 
organizmowi ludzkiemu i po pierwszym podziale utworzonej w ten sposób zygoty w każdej z 
powstałych komórek jest identyczny zapis genetyczny nowej istoty ludzkiej, różny od zapisu 
genetycznego matki i ojca.  

2. Trzeci artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i obwieszczonej przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 roku 
brzmi: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”. 

3. Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński 27 grudnia 1959 r. w parafii Dzieciątka Jezus 
w Warszawie powiedział: „Z człowiekiem, którego dzieje przerwano, spotkają się kiedyś na 
Łonie Ojca Niebieskiego wszyscy, którzy tego dokonali: matka, ojciec, lekarz czy lekarka, 
służba zdrowia czy minister, który takie zarządzenie wydał, i twórcy ustawy, która to 
dopuszcza”. 

4. W Unii Europejskiej nie jest wykonywana kara śmierci nawet na największych zbrodniarzach, 
więc logiczne jest, że tym bardziej nie może być przerwane żadne życie niewinne (dziecka 
poczętego, osoby chorej lub starej). 

5. Świętość życia ludzkiego i konieczność jego ochrony ukazane są przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II w encyklice Evangelium vitae. W punkcie 4 czytamy: „Prowadzi to do 
dramatycznych konsekwencji: choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich istot poczętych 
lub bliskich już kresu życia jest niezwykle groźne i niepokojące, równie groźny i niepokojący 
jest fakt, że nawet ludzkie sumienie zostaje jak gdyby zaćmione przez oddziaływanie 
wielorakich uwarunkowań i z coraz większym trudem dostrzega różnicę między dobrem i złem 
w sprawach dotyczących fundamentalnej wartości ludzkiego życia”. 

6. W homilii podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. Ojciec 
Święty Jan Paweł II powiedział: „(...) Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, 
uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko 
kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest 
prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). (...) Z tego 
miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: „naród, 
który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości”.” (Kalisz, 4 VI 1997). 

 
Uchwała nr 6/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia objąć patronat i deklaruje 
współpracę przy organizacji Konkursu „Lux ex Silesia” na pracę plastyczną wykonaną z okazji 
jubileuszu 750 śmierci św. Jacka Odrowąża, Partona Polski i Patrona Metropolii Górnośląskiej. 
Głównym organizatorem konkursu jest Muzeum Archidiecezji Katowickiej. 
 
Uchwała nr 7/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przeznaczyć kwotę do 1000 zł na 
organizację XVI Spotkań w Ogrodach Kurii Metropolitalnej „I przez nas ma świat lepszym być” w 
dniu 1 czerwca 2007 roku. 
 



Uchwała nr 8/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 21 czerwca 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu 
przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2006 (Bilans i Rachunek Wyników) wraz z informacją 
dodatkową. 
 
Uchwała nr 9/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 13 września 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przeznaczyć kwotę do 1400 zł na 
organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
 
Uchwała nr 10/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 13 września 
2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia zorganizować spotkanie Klubów 
Inteligencji Katolickiej Regionu Śląskiego w sobotę 24 listopada o godzinie 10.00 w siedzibie KIK 
w Katowicach. 
 
Uchwała nr 11/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 11 października 
2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu 
następujące osoby: 
Tadeusz Wita, 
Andreas Stierdlitz, 
Felicja Pacek, 
Ewa Stella-Sawicka, 
Andrzej Galant, 
Teresa Jarząb. 
 
Uchwała nr 12/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 11 października 
2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia włączyć się w obchody 100. 
rocznicy urodzin śp. ks. Biskupa Herberta Bednorza. 
 
Uchwała nr 13/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 15 listopada 
2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Dorotę 
Mochnacką. 
 
Uchwała nr 14/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków 
Krzysztofa Szalę. 
 
Uchwała nr 15/2007 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2007r. 
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia uczcić 50 rocznicę poświęcenia 
Polski Matce Boskiej z Guadalupe w dniu 3 maja 1959 roku. 
 
 
 



5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z 
budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach 
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 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 z działalności statutowej w wysokości 38 438,14 zł składają się następujące pozycje: 
   
1. Składki członkowskie:         4 168,00 zł 
2. Pozostałe przychody określone statutem 
 (1% podatku)          4 619,85 zł 
3. Pozostałe przychody       29 650,00 zł 
    (środki z Urzędu Miasta Katowice  
     na współfinansowanie imprez kulturalnych) 
 w tym: 
  - Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitalnej               7 000,00 zł 
  - Dni Kultury Chrześć., Muzyka Organowa w Katedrze      22 650,00 zł 
 
4. Przychód finansowy                0,29 zł 
 
 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych, 

 
Koszty realizacji zadań statutowych     37 824,15 zł 

 
1. Wydawanie Biuletynu „DLATEGO”       3 339,50 zł 
2. Zorganizowanie wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym       264,92 zł 
3. Wykłady                46,00 zł 
4. Dni Kultury Chrześć., Muzyka Organowa w Katedrze   23 833,36 zł 
5. Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitarnej     8 002,72 zł 
6. Koszty spotkań środowiskowych           445,01 zł 
7. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych         397,84 zł 
                                                        
 
 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 
 
Koszty administracyjne:       1 192 60 zł 



 
c) działalność gospodarczą, 
 
 Klub nie prowadzi działalności gospodarczej 
 
d) pozostałe koszty, 
 

koszty finansowe usług bankowych:      302,20 zł 

 
 
WYNIK: ZYSK        613,99 zł 
Wykazana na dzień 31.12.2007r. nadwyżka przychodów nad kosztami w 
wysokości:  
  613,99 zł zwiększy 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 żadnych 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 pożyczkach pieniężnych, z podziałem według 

ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 

 
 Nie dotyczy 
 
 



f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
 
 Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych 
 
 
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 żadnych nieruchomości 
 
 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

 
 Stowarzyszenie nie nabyło żadnych 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 ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także 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 niż statutowe. 

Stowarzyszenie składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8. 
 
 
 
     /-/ Andrzej Dawidowski           /-/ Antoni Winiarski 
 
 Sekretarz            Prezes 
Klubu Inteligencji Katolickiej      Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Katowicach        w Katowicach 
 


