Klub Żeglarski Santa Maria

Warszawa, 21.10.2021

przy Klubie Inteligencji Katolickiej

Sprawozdanie z działalności Santa Marii w sezonie 2020/2021
Sprawozdanie z działalności Klubu do 26.10.2021

Zarząd kadencji 2020-2021 i cele na rok 2021
15.10.2020 r. na Walnym Zebraniu Członków został wybrany nowy zarząd w składzie:
● Agata Kalwarczyk (komandorka)
● Michał Grzejdziak
● Anna Zdanowicz
Do których w pierwszym miesiącu po wyborze dołączyli:
● Ewa Kuijpers
● Stanisław Skudniewski
9.12.2020 r. nowy zarząd na spotkaniu członków Santa Marii ogłosił wyznaczone sobie cele na
czas kadencji:
● zorganizowanie 11 obozów, 2 rejsów studenckich i rejsu oldboyów,
● poszerzenie naszej działalności charytatywnej,
● znalezienie nowego miejsca dla Santa Marii,
● stworzenie otwartej pracowni na Krakowiaków,
● projekt Wisła.
Do 20.10.2021 r. większość z powyższych została zrealizowana, niektóre częściowo:
● odbyło się 11 obozów oraz rejs oldboyów,
● wyjaśniona z właścicielem została sprawa siedziby klubowej w Wolicy; będzie ona
przechodzić w 3-letni remont, podczas którego Santa Maria będzie miała bardzo
ograniczony dostęp do terenu; do 30.06.2022 r. sprzęt klubowy będzie przechowywany
w hangarze w Chyliczkach udostępnionym Santa Marii przez rodzinę Rajpertów,
● we współpracy z Zarządem KIK oraz Janem Bełdyckim udało się znaleźć i zweryfikować
pozytywnie działkę na sprzedaż nad jeziorem Buwełno, aktualnie trwają negocjacje z
właścicielami w kwestii kupna,
● w hangarze na Krakowiaków odbywały się regularne prace remontowe, w których
łącznie udział wzięło ponad 40 osób; hangar na Krakowiaków przeszedł remont
instalacji elektrycznej oraz szatni,
● odbyła się akcja Otwarte Wody, w ramach której przeprowadzono zbiórkę funduszy na
wakacje dla dzieci uchodźczych; z pozyskanych funduszy sfinansowano udział 8 dzieci
uchodźczych w obozach Santa Marii,
● nawiązana została współpraca z WKW PTTK w Warszawie, w ramach której oddano
jedną z naszych omeg do prac remontowych w PTTK oraz wyczarterowano jedną z
omeg PTTK na obozy mazurskie w Santa Marii.
Wszystko to było możliwe wyłącznie dzięki wspólnemu wysiłkowi wspólnoty KŻ SM i KIK członków SM, kadr SM, zarządu KIK, zarządu SM. Wszystkim zaangażowanym w działania
Santa Marii w 2021 roku ogromnie dziękujemy.
10.10.2021 r. Zarząd Santa Marii podjął jednogłośnie decyzję o skróceniu kadencji. Na
27.10.2021 r. zostało zwołane Walne Sprawozdawcze-Wyborcze.

www.santa-maria.pl - santamaria@kik.waw.pl
Freta 20/24A; 00-227 Warszawa
1

Klub Żeglarski Santa Maria

Warszawa, 21.10.2021

przy Klubie Inteligencji Katolickiej

Akcja letnia 2021
W 2021 roku odbyło się 11 obozów, na które zapisało się w marcu w kilka minut 454 dzieci i
młodzieży na 256 miejsc. Odbyły się 3 turnusy obozów Pierwsze Halsy nad Wdzydzami, 3
turnusy Rejsów Młodszych na Mazurach, 2 turnusy Rejsów Starszych na Mazurach
(spływowych), 2 turnusy Rejsów w Szwecji, oraz Szkółka Żeglarska. We wszystkich obozach
wzięło ostatecznie udział 251 uczestników od 7 do 21 roku życia, nad którymi opiekę
sprawowało łącznie 58 wychowawców i sterników.
Pierwszy raz w historii Klubu odbył się wakacyjny wyjazd Oldboyów - rejs Rodziców Santa
Maryjnych omegami po szwedzkich szkierach organizowany i prowadzony przez Pawła
Czerwińskiego i Dariusza Zdanowskiego.

Otwarte Wody - rozwój działalności charytatywnej
Trzonem działalności charytatywnej w tym roku w Santa Marii był współprowadzony przez
Agatę Kalwarczyk, Anię Zdanowicz oraz Władka Pogłóda we współpracy z Jankiem
Murawskim z Zarządu KIK, Fundacją Polska Gościnność (Chlebem i Solą) oraz grupą
produkcyjną Cove Pictures projekt “Otwarte Wody”, którego celem było zebranie funduszy na
wyjazdy dzieci uchodźczych na wakacje. W ramach projektu utworzono film promocyjny oraz
publiczną zbiórkę pieniędzy, w której zebrano na ten cel łącznie 32 338 zł. Dzięki temu
sfinansowano wyjazd 11 dzieci uchodźczych na 4 tegoroczne obozy Santa Marii. Zebrane w tym
roku fundusze posłużą na dofinansowanie dalszych działań charytatywnych Santa Marii.

Uśpienie Wolicy i hangar w Chyliczkach
W grudniu 2020 r. właściciel ośrodka klubowego w Wolicy poinformował Santa Marię, że
planuje przeprowadzić gruntowny remont, w trakcie którego klub nie będzie mógł korzystać z
terenu. Ośrodek w Wolicy był dla Santa Marii głównym miejscem przechowywania sprzętu
oraz organizacji wydarzeń. Wobec ryzyka utraty dostępu do Wolicy na dłuższy czas, w Santa
Marii zostały podjęte priorytetowe działania w celu:
● ustalenia na piśmie korzystnej dla obu stron formy przyszłej współpracy z właścicielami
w Wolicy,
● kupna bądź długoterminowej dzierżawy nowej ziemi dla Santa Marii na Mazurach,
● znalezienia miejsca na tymczasowe przechowywanie sprzętu.
27.04.2021 r. podpisany został list intencyjny między właścicielem, Santa Marią i KIK, w którym
ustalono, że:
● w ramach remontu i rozbudowy domku powstanie pomieszczenie klubowe wraz z
pomieszczeniem socjalnym na potrzeby działalności KŻ Santa Maria.
● pomieszczenie klubowe zostanie zaprojektowane w uzgodnieniu z KŻ Santa Maria.
● czas trwania remontu i rozbudowy budynku mieszkalnego Właściciele deklarują na 3
lata tj. do połowy lipca 2024 r.
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w czasie trwania remontu będziemy mogli korzystać z części działki (pasa zieleni wzdłuż
płotu) na potrzeby składowania będących w użytkowaniu przez KŻ Santa Maria
jachtów.
Tego samego dnia Santa Maria dostała wypowiedzenie umowy dzierżawy z terminem
18.07.2021 r. Od tego czasu rozpoczęły się długie i intensywne prace mające na celu
opuszczenie Wolicy. Do początku września 2021 r. wszystkie rzeczy z hangarów i domku w
Wolicy zostały przewiezione do hangaru w Chyliczkach, który został udostępniony Santa Marii
do 30.06.2022 r. przez rodzinę Rajpertów.
●

W dniach 11.06-12.06.2021 r. odbyła się wspólna impreza pożegnalna Uśpienie Wolicy, na
której obecni byli członkowie i przyjaciele Santa Marii, a przemówienia do klubu wygłosili
budowniczy ośrodka i wieloletni komandor Santa Marii Andrzej Wielowieyski, wieloletni
komandor Santa Marii kpt Maciej Jurkowski oraz prezes KIK Jakub Kiersnowski.

Nowe miejsce dla Santa Marii
Wobec ustaleń listu intencyjnego niezależnie od tego, jak potoczy się dalej sytuacja z Wolicą,
klub potrzebuje “swojego miejsca” na Ziemi na dłużej. W toku klubowych dyskusji ustalono, że
Santa Maria potrzebuje miejsc spełniających poniższe role:
● baza remontowa,
● magazyn sprzętu,
● baza obozowa,
● baza rekreacyjno-integracyjna
Od stycznia 2021 roku we współpracy z Zarządem KIK i z wsparciem Jana Bełdyckiego
rozpoczęte zostały trwające cztery miesiące poszukiwania nowej ziemi dla Santa Marii, w toku
których odbyły się 3 wyprawy i przeanalizowanych zostało ponad 10 działek. Na tej podstawie
do dalszych działań wybrano działkę na sprzedaż na Mazurach w miejscowości Wyszowate nad
jeziorem Buwełno. Aktualnie trwają negocjacje z właścicielami w kwestii kupna.

Otwarta Pracownia Krakowiaków - działania remontowe
Działania remontowe odbywające się aktualnie głównie w hangarze na Krakowiaków w każdym
sezonie są priorytetem i stanowią o tożsamości klubu. W tym roku podjęty został znaczący
wysiłek w celu poprawy warunków i atmosfery pracy w hangarze.
Na początku sezonu zimowego podjęte zostały działania mające na celu dostosowanie hangaru
remontowego przy ulicy Krakowiaków do prac w zimie. Dzięki współpracy z Kubą
Kiersnowskim przeprowadzony został gruntowny remont instalacji elektrycznej na całym
obiekcie. Kupione zostały 3 wysokiej klasy nagrzewnice elektryczne, które podłączone do
nowej instalacji elektrycznej pozwalają na bezpieczne remonty w komfortowych
temperaturach. Pomieszczenie znajdujące się pod hangarem przeszło gruntowny remont,
ściany zostały zagruntowane i pomalowane, a na podłodze znalazła się piękna terakota. Z góry
przeniesiono szafki, co uczyniło z tego pomieszczenia szatnię dla bosmanów.
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Remonty prowadzone były w gronie utworzonej w grudniu 2020 roku grupy remontowej, która
od tego czasu się powiększała. Pierwsze prace wykonane zostały już w grudniu i trwały również
styczniu, co było pierwszym zimowym sezonem remontów w Santa Marii. Od stycznia do maja
remonty odbywały się w kilkuosobowych grupach w średniej częstotliwości 1 raz na tydzień. W
czerwcu i pierwszych tygodniach lipca odbywały się już średnio 4 razy na tydzień. W remontach
wzięło udział razem ponad 40 osób.
Priorytetem tegorocznych remontów było przygotowanie dwóch nowych omeg typu alfa na
obozy w Szwecji. Skupiliśmy się na remoncie dwóch pozyskanych w 2016 roku roku o
roboczych nazwach “Bezdek” i “Spodpłota”. Zakres tegorocznych prac obejmował gruntowny
remont i wzmocnienie kadłubów oraz pokrycie ich żelkotem i topkotem, wykonanie 16 kątnic,
wymianę 1 pawęży, wykonanie 1 pokładnika, wymianę bądź wykonanie 4 denników, wymianę
wzmocnień skrzynek mieczowych, montaż nowych nadstępek, pokrycie pokładów i kokpitów
topkotem, wykonanie 4 jaskółek, wykonanie gretingów, montaż nowych okuć, wykonanie
komór wypornościowych na dziobie, rufie i pod półpokładami, kupno i dopasowanie nowych
masztów, kupno nowych żagli, montaż stolików, dopasowanie sterów. 22.07.2021 “Bezdek” i
“Spodpłota” (pod nową nazwą “Zęzula”) zostały zwodowane w Szwecji, a 23.07.2021 wyruszyły
w swój pierwszy po remoncie rejs.
Inne konieczne prace wykonane zostały na omegach przeznaczonych na rejsy mazurskie.
Obejmowały:
● montaż nowych listew odboyowych na Wenie,
● wymianę dennika i uszczelnienie przeciekających skrzynek mieczowych na Widmie i
Białej,
● wymianę uszkodzonej w wypadku samochodowym w 2019 r. pawęży na Widmie,
● montaż nowej nadstępki i wzmocnienie denników na Papie,
● wzmocnienie pokładu oraz uszczelnienie skrzynki mieczowej w Pingwinie,
● uszczelnienie skrzynki mieczowej w Dziadzie,
● wymianę dennika na Novej,
Innym wysiłkiem remontowym było nawiązanie współpracy z szkutnikiem z PTTK, w ramach
której miał odbyć się gruntowny remont Delty. Niestety, po gruntownym przeglądzie stanu
jachtu okazało się, że koszty i czas trwania remontu byłyby bardzo duże, wobec czego
współpraca została zawieszona.
Niezrealizowane natomiast zostały zaplanowane prace nad optymistami. Potrzebny jest ich
gruntowny przegląd i wykonanie niezbędnych prac przed następnym sezonem.

Współpraca z Zarządem KIK
Bardzo zacieśniona została współpraca z Zarządem KIK, dzięki czemu usprawniona została
komunikacja i koordynacja wspólnych działań między Santa Marią a KIK. Z Zarządem KIK
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prowadzone były regularne rozmowy na temat nowego miejsca dla Santa Marii oraz
konsultacje dotyczące wyzwań akcji letniej. Od grudnia 2020 r. z ramienia Zarządu KIK blisko
współpracował jako mentor z Santa Marią Jacek Cichocki, wiceprezes KIK, który swoją wiedzą i
doświadczeniem wspierał działania Santa Marii.

Inne podjęte działania - poprawa bezpieczeństwa, nowe projekty
Na ten sezon zakupionych zostało 40 nowych kamizelek ratunkowych na Pierwsze Halsy.
W grudniu zainicjowane zostały działania w ramach “grup” SM - integracyjnej, remontowej i
charytatywnej. Grupa integracyjna zorganizowała 2 akcje/spotkania integracyjnej, a grupa
remontowa pracowała razem nad wszelkimi pracami remontowymi.

Sprzęt i ośrodki
Na dzień 20 października 2021 roku Santa Maria dysponuje:
● 14 optymistami - 10 pływało w tegorocznych Pierwszych Halsach, 4 wymagają
gruntownego remontu
● 16 omegami
○ 13 pływało w tegorocznych rejsach - Ruda, Pingwin, Papa, Nova, Cichy Wicher,
Widmo, Dziad, Wena, Biała, Bezdek, Zęzula, Perełka, Dzika Bomba,
○ 3 wymagają gruntownego remontu - Delta, Stara, Niebieska,
● 1 dezetą - wymaga remontu,
● 2 jachtami kabinowymi - orionem Stalowy Szczur oraz jachtem Czysta Przyjemność, oba
wymagają przeglądu,
● 5 silnikami - 4 spalinowymi, 1 elektrycznym,
● 2 przyczepami łodziowymi, w tym jedną nowo zakupioną,
Działania Santa Marii skupiają się w następujących ośrodkach:
● Dzierżawionym hangarze remontowym na ul. Krakowiaków 80/98 w Warszawie z
czynszem 1 200 złotych rocznie,
● Udostępnionym przez rodzinę Rajpertów do 30.06.2022 r. hangarze na ul. Wschodniej
23 w Chyliczkach,
● Siedzibie KIK na ul. Freta 20/24a w Warszawie.

Finanse
Na dzień 1 stycznia 2021 r. Santa Maria dysponowała kwotą 81 140 zł, a na dzień 26
października 2021 r. 177 186 zł. Po uwzględnieniu zobowiązań i planowanych wydatków do
końca roku prognozowany stan konta będzie wynosił 147 486 zł. Do dnia 26 października
przychody wyniosły 449 106 zł (w 2019 r. 354 tys. zł) a koszty wyniosły 353 060 zł (w 2019 r.
306 tys. zł). Wzrost przychodów i kosztów względem 2019 r. (obozy w 2020 r. się nie odbyły z
powodu pandemii COVID-19) był spodziewany z powodu inflacji oraz organizacji większej
liczby obozów niż w 2019 r. - w 2021 r. oprócz tych samych obozów co w 2019 r. została
zorganizowana Szkółka Żeglarska.
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Do końca roku 2021 prognozowane jest zwiększenie kosztów do 382 760 zł, wobec czego na
koniec roku prognozowane fundusze Santa Marii będą wynosić 147 486 zł. Na wzrost kosztów
składa się 12 500 zł opłaty zaległego czynszu na ośrodek w Wolicy, 7 200 zł opłaty zaległego
czynszu na wynajem hangaru na Krakowiaków, 10 000 zł udziału w kosztach wspólnych KIK.
Struktura 449 106 zł przychodów jest następująca:
● darowizny na obozy Santa Marii: 404 250 zł, w tym:
○ Pierwsze Halsy: 126 600 zł,
○ Rejsy Mazurskie: 159 150 zł,
○ Rejsy w Szwecji: 74 750 zł,
○ Szkółka Żeglarska: 43 750 zł,
● dotacja w ramach projektu m.st. Warszawy “Kikowskie lato 2021”: 38 200 zł,
● inne darowizny na cele statutowe: 6 656 zł
Struktura 382 760 zł kosztów do końca roku jest następująca:
● Obozy: 303 186 zł, w tym:
○ Pierwsze Halsy: 80 126 zł,
○ Rejsy Mazurskie: 93 213 zł,
○ Rejsy w Szwecji: 81 136 zł,
○ Szkółka Żeglarska: 48 711 zł.
● Remonty i zakup nowego osprzętu i przyczepy: 36 922 zł,
● Zaległe czynsze za ośrodki w Wolicy i na Krakowiaków: 19 700 zł,
● Udział w kosztach wspólnych KIK: 10 000 zł.
● Koszty organizacyjne poza sezonem: 12 952 zł, w tym:
○ Wyprowadzka z Wolicy: 6 834 zł,
○ Organizacja wydarzeń klubowych: 4 577 zł,
○ Inne: 1 544 zł.
Oprócz powyższych odbyła się rozliczana oddzielnie akcja Otwarte Wody, w której w ramach
publicznej zbiórki zebrano razem 32 338 zł, z czego sfinansowano nagranie filmu promocyjnego
za 2140 zł oraz wyjazd 4 dzieci na obozy Pierwsze Halsy i 7 dzieci uchodźczych na Rejsy
Mazurskie, czego koszty wyniosły razem 14 438 zł. Reszta środków 15 760 zł posłuży na dalsze
finansowanie wsparcia dzieci uchodźczych.
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