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6. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Klub zrzeszał 1883 członków, oraz zatrudniał
6 etatowych pracowników. W ramach realizowanych zadań zatrudniano takŜe
na podstawie umów zleceń i o dzieło, łącznie 18 osób.

7. Cele statutowe Klubu:









pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół,
za kształt współczesnego chrześcijaństwa, za świadomość społeczną;
tworzenie środowiska przepojonego duchem wspólnotowym;
tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk
katolickich, innych religii, innych wyznań i z niewierzącymi;
tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej
i politycznej;
podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych;
przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka wraŜliwego
na problemy społeczne i obywatelskie, na krzywdę i potrzeby bliźnich, słuŜącego
bezinteresowną pomocą potrzebującym;
wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę
z jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności kaŜdego narodu;
rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności
i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską.

8. Przewidziane przez statut formy realizacji celów:









organizacja rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i naboŜeństw, słuŜących formacji
religijnej;
organizacja spotkań poświęconych nauczaniu Kościoła i problemom Ŝycia społecznego;
prowadzenie działalności ekumenicznej;
prowadzenie działalności wychowawczej, turystycznej, gospodarczej, wydawniczej,
oświatowo-wychowawczej, stypendialnej i charytatywnej;
organizacja spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych;
współpraca z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju
i za granicą;
podejmowanie inicjatyw obywatelskich, kulturalnych, ekologicznych;
współpraca z Episkopatem Polski.

9. Działalność Klubu w roku 2008:



W roku 2008 Klub prowadził działalność zgodnie ze swoim statutem: skupiał się na
działalności formacji religijnej i intelektualnej, pracy z dziećmi i młodzieŜą, działaniach
na rzecz przemian demokratycznych na Białorusi, działalności stypendialnej, oraz
współpracy z innymi Klubami, stowarzyszeniami, organizacjami chrześcijańskimi w
Polsce i Europie.
− Klub organizował szereg odczytów, dyskusji, wykładów, prelekcji i wystaw.
Do waŜniejszych naleŜały następujące wydarzenia: „Chrześcijański Zachód – razem?”,
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„KrzyŜowa – miejsce spotkań”, „Metropolita w Metropolii – wizja kościoła
warszawskiego w zglobalizowanym świecie” – spotkanie z abp Kazimierzem Nyczem,
„Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”, „Ile Unii w Polsce, ile Polski w Unii” –
spotkanie z Bronisławem Komorowskim Marszałkiem Sejmu RP, „Jaka modlitwa
za śydów?”, „Jeśli będziecie tym, czym macie być, zapalicie cały świat”, „Auschwitz:
przyszłość miejsca pamięci”, „Indie 2008: Czemu mordują chrześcijan?”.
− Od lutego do czerwca 2008 roku Klub był współorganizatorem konferencji: „Rola
Kościoła i Środowisk Katolickich w Ekonomi Społecznej w Polsce”. Projekt
realizowany był we współpracy z firmą Profile sp. z o.o. Środki finansowe na jego
realizację pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL. Środki finansowe zostały przekazane przez Fundację
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach programu PROMES – Promocja
Ekonomii Społecznej.
− W kwietniu 2008 roku Zarząd KIK w Warszawie, aktem notarialnym, przekazał prawa
do prowadzenia szkół: podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oraz
gimnazjum nr 2 im św. Hieronima w Podkowie Leśnej Stowarzyszeniu pod nazwą
Komitet Budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
− W kwietniu 2008 roku odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Zwyczajnych
KIK. Podczas Zebrania został wybrany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Klubu.
Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Gościem Zebrania był ks. Adam Boniecki –
redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Słowa skierowane do zgromadzonych
dotyczyły przemian jakie zaszły w Tygodniku, oraz jego obecnej roli w debacie
publicznej.
− W październiku 2008 roku odbyła się waŜna dla naszego Stowarzyszenia uroczystość
wręczenia III edycji nagrody „PONTIFICI – Budowniczy mostów” przyznawanej
przez warszawski KIK osobom wielce zasłuŜonym dla budowania mostów pojednania
miedzy bliźnimi. Laureatem w 2008 roku został Krzysztof CzyŜewski dyrektor
Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” i Fundacji Pogranicze. Kapitułę
Nagrody stanowią Członkowie Honorowi Klubu.
− W listopadzie Klub uczestniczył w obchodach 90 rocznicy powołania do Ŝycia
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek SłuŜebnic KrzyŜa. Zgromadzenie to miało
niepodwaŜalny wpływ na powstanie naszego Stowarzyszenia. W listopadzie odbył się
równieŜ, V Wielopokoleniowy Charytatywny Bal Klubu Inteligencji Katolickiej.
Balem uczciliśmy 90lecie odzyskania Niepodległości, oraz promowaliśmy idee
Funduszu Stypendialnego KIK.
− Klub współpracuje z innymi Klubami Inteligencji Katolickiej z całej Polski
zrzeszonymi w ramach Porozumienia KIK. Prowadzona jest wspólna strona
internetowa: www.porozumienie.kik.opoka.org.pl.
− W ramach działań w Porozumieniu, Klub wziął udział w XXVIII pielgrzymce KIK-ów
na Jasną Górę. Koordynował równieŜ obchody Dnia Papieskiego - 2008
organizowanego w Klubach w ramach ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z inicjatywy Klubu odbyła się dyskusja
panelowa pod tytułem: „Jeśli będziecie tym, czym macie być, zapalicie cały świat” –
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współorganizowana przez redakcję Przeglądu Powszechnego i Stowarzyszenie
Przymierze Rodzin.
− W 2008 roku nasze stowarzyszenie po raz drugi włączyło się w publiczną
ogólnopolską zbiórkę pieniędzy organizowaną przez Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia w ramach Dnia Papieskiego. W marcu 2008 roku Klub przy wsparciu
Inicjatywy Wolna Białoruś przeprowadził pierwszą samodzielną publiczną zbiórkę
pieniędzy podczas koncertu „Solidarni z Białorusią”. Zebrane w ten sposób pieniądze
zostały w całości przeznaczone na akcję wsparcia dla zdelegalizowanego liceum
białoruskiego im. Jakuba Kolasa w Mińsku.
− Klub uczestniczy w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich. W listopadzie 2008 roku do Rady Programowej ORRK został wybrany
Krzysztof Ziołkowski – wiceprezes KIK.
− Klub brał czynny udział w pracach zespołu przygotowującego XII Dzień Judaizmu
w Kościele Katolickim.
− Klub jako organizacja zrzeszona w Forum Świętego Wojciecha uczestniczy w pracach
nad przygotowaniem następnego Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zjazdy mają charakter
ekumeniczny, międzynarodowy oraz wielokulturowy. Są związane z ideą zjednoczonej
Europy. KaŜdy Zjazd gromadzi kilkuset reprezentantów ruchów i stowarzyszeń
z Europy Wschodniej i Zachodniej.
− Klub jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Pax Christi i Pax Romana
- międzynarodowego ruchu intelektualistów i studentów katolickich. Pax Romana
skupia wiele katolickich organizacji z całego świata. W roku 2008 odbyły się nowe
wybory do władz Pax Romana ICMICA/MIIC, Julia Koszewska – członek Zarządu
KIK została wybrana członkiem europejskiego Zarządu Pax Romana ICMICA/MIIC.
Przedstawiciele Klubu uczestniczą w spotkaniach organizowanych w ramach tych
ruchów. MłodzieŜowa sekcja Klubu: Drum Bun jest członkiem europejskiej
młodzieŜowej organizacji JECI – MIEC European Coordination.
− Klub był równieŜ partnerem dla innych środowisk i organizacji pozarządowych.
Współpracuje z Inicjatywą Wolna Białoruś, Dominikańskim Duszpasterstwem
Akademickim Freta 10 (projekt: „Areopag na Freta”), Studium Chrześcijańskiego
Wschodu (projekt „Ikona Dziś”), Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.


Klub wydawał „Informator Klubowy” przeznaczony dla członków stowarzyszenia.
W biuletynie zamieszczane były informacje, dotyczące bieŜącej działalności, programu i
waŜniejszych decyzji podejmowanych przez Zarząd Klubu. Równolegle do papierowej
formy Informatora, rozsyłana jest równieŜ wersja elektroniczna. W roku
sprawozdawczym liczba adresatów otrzymujących Informator tą drogą przekroczyła
1000. Wielu członków stowarzyszenia zdecydowało się tylko na wersję elektroniczną,
co zdecydowanie zmniejszyło koszty dystrybucji Informatora. Do kontaktów z
członkami Klubu oraz osobami zainteresowanymi nasza działalnością słuŜy równieŜ
strona internetowa www.kik.waw.pl. W roku 2008 zarejestrowaliśmy około 62000
wejść.
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W roku 2008 Zarząd Klubu wystosował dwa oficjalne apele.
− W marcu 2008 roku był to apel w sprawie organizowania w kościołach spotkań o
charakterze antysemickim („Apel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej”).
− W grudniu 2008 roku Prezes, w imieniu całego Klubu, wystosował list do Ministra
Spraw Zagranicznych RP w sprawie prześladowań chrześcijan w Indiach.

Istotnym zadaniem, rzutującym na całą działalność Klubu w 2008 roku, była praca nad
zabezpieczeniem finansowej przyszłości Klubu oraz bieŜąca spłata kredytu zaciągniętego na
potrzeby zakupu i adaptacji obecnej siedziby stowarzyszenia przy ul. Freta 20/24A w
Warszawie (od 2006 roku Klub jest właścicielem 24% budynku oraz działki znajdującej się pod
budynkiem).

10. Finansowanie działalności Klubu


Przychody. W roku 2008 przychody wynosiły razem 1 753 109,45 zł. Są to fundusze
pochodzące ze składek członków, z przychodów od spółki „Libella”, której Klub jest
współwłaścicielem, szeregu darowizn i projektów oraz wyniku finansowego z roku
2007. Klub z tytułu składek członkowskich otrzymał 54 900,75 zł, od Darczyńców
łącznie 1 698 208,70 zł, z czego od instytucji 19 700,51 zł, ze zbiórki publicznej
19 401,70 zł, od sponsorów prywatnych 660 263,750 zł, a z tytułu 1% podatku na OPP
69 779,72 zł (zostały one przeznaczone na: Sekcję Rodzin 7 418,00 zł, Projekt Białoruś
II 611,10 zł, Klub śeglarski Santa Maria 76,70 zł, Sekcje Wigierską 40.90 zł i pozostałe
cele statutowe (w tym adaptację nowej siedziby i spłatę kredytu) 61 633,02 zł,).
Do przychodów 2008 roku został włączony wynik finansowy z 2007 r. w wysokości
929 063,02 zł.



Koszty. W roku 2008 koszty wynosiły łącznie 362 250,55 zł. Koszty statutowe opiewały
na sumę 142 511,35 zł, natomiast koszty administracyjne (część kosztów czynszu,
energii, usług telekomunikacyjnych i opłat pocztowych, wynagrodzenia pracowników
Klubu, ubezpieczenia społeczne, podatki, koszty remontów, materiały biurowe, usługi
transportowe, opłaty bankowe, itp.) to 219 739,20 zł.
Działalność statutową Klubu moŜna ująć w poszczególne projekty finansowe.
− Działalność Sekcji Rodzin obejmuje pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieŜą.
W roku 2008 sekcja zorganizowała szereg spotkań i wyjazdów, m.in.: biwaki zimowe i
letnie (w sumie około 40 wyjazdów dla ponad 800 dzieci i młodzieŜy), wyjazdy
formacyjne i rekolekcyjne dla wychowawców, oraz comiesięczne spotkania
dyskusyjne dla rodziców. W ramach tych wydarzeń Klub ponosił niektóre koszty
transportu, noclegów, wyŜywienia, imprez turystycznych i niezbędnych drobnych
zakupów. Klub opłacał takŜe wynagrodzenia pracownika sekretariatu sekcji oraz
honoraria za wykłady i specjalistyczne zajęcia z młodzieŜą. W roku 2008
na działalność w ramach sekcji wydano 28 403,71 zł. Fundusze pochodziły głównie
z przychodów od „Libella” sp. z o.o.. Źródłem dochodów były takŜe wpłaty z tytułu
1% podatku na OPP, oraz z darowizn od osób prywatnych i instytucji.
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− Inne cele statutowe to koszty druku Informatora Klubowego, część kosztów czynszu,
energii, usług telekomunikacyjnych i opłat pocztowych (w wymiarze odpowiadającym
działalności statutowej). Suma tych kosztów wynosiła 23 893,40 zł. Cele te zostały
opłacone z pieniędzy otrzymanych od firmy „Libella" sp. z o.o., oraz wpłat członków
Klubu z tytułu składek i wpisowego.
− Program Stypendialny. Jego pracę koordynuje Komisja Stypendialna, której ramy
działania wyznacza Regulamin Zasad Programu Stypendialnego uchwalany przez
Zarząd Klubu. Głównym celem projektu jest wspieranie ludzi aktywnych, którzy nie są
w stanie pokryć wszystkich, niezbędnych wydatków, związanych ze swoim
kształceniem czy rozwojem. KIK przyznaje stypendia naukowe, oraz socjalne. W roku
2008 Fundusz Stypendialny KIK był modernizowany tak, aby optymalnie wykorzystać
przeznaczone na ten cel środki finansowe. Na koniec 2008 roku Fundusz Stypendialny
KIK dysponował kapitałem w wysokości 54 819,79 zł. Projekt finansowany był z
darowizn pochodzących od osób prywatnych i instytucji.
− Redakcja Kontakt – To grupa młodych ludzi, która za cel stawia sobie stworzenie
płaszczyzny wymiany myśli i kontaktu miedzy członkami Klubu. „Kontakt” to
miejsce, w którym kaŜdy członek Klubu lub zaproszony gość, moŜe podzielić się z
innymi członkami Stowarzyszenia swoimi spostrzeŜeniami i opiniami na dany temat.
„Kontakt” słuŜy integracji klubowego środowiska. Koszty działalności sekcji
„Redakcja Kontakt” zostały sfinansowane z wpłat darczyńców. W roku 2008 było to
7 212,94 zł.
− Projekt „Białoruś” to zorganizowany przez członków KIK zjazd naukowy uczniów
i nauczycieli z Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska. W lipcu 2008
roku projekt "Białoruś” został zorganizowany po raz czwarty, uczestniczyło w nim
75 uczniów i 16 nauczycieli ze szkoły na Białorusi. Jego celem było umoŜliwienie
uczniom nauki w godnych warunkach oraz integracja całej społeczności szkolnej,
a takŜe propagowanie idei pomocy dla Białorusi. BudŜet projektu w 2008 roku wynosił
18 292,14 zł. Obejmował koszty dojazdu i pobytu w Polsce uczestników z Białorusi,
koszty podróŜy organizatorów, wyŜywienia uczestników, koszty spotkań i imprez oraz
koszty rozmów telefonicznych. Projekt był finansowany ze środków pochodzących
ze zbiorki publicznej, przeprowadzonej w marcu 2008 roku podczas koncertu
„Solidarni z Białorusią”. Pieniądze zebrane podczas zbiórki, a nie wykorzystane
w roku 2008 w całości zostały przekazane na rzecz Projektu „Białoruś” w 2009 roku.
− W ramach KIK działa Klub śeglarski „Santa Maria”. W ramach działalności tej
sekcji organizowane są szkolenia, oraz rejsy śródlądowe i morskie. W 2008 roku Klub
śeglarski „Santa Maria” przeprowadził sezonowe remonty łódek, zorganizował 3 rejsy
mazurskie, szkółkę Ŝeglarską dla dzieci w wieku 8-13 lat oraz szkółkę na stopień
śeglarza Jachtowego. Klub zajmuje posesję nad Zalewem Zegrzyńskim. Znajdują się
tam hangary oraz sprzęt i wyposaŜenie niezbędne dla działalności sekcji. KIK ponosi
koszty dzierŜawy terenu oraz opieki nad majątkiem sekcji, ponosi takŜe inne koszty
związane z funkcjonowaniem „Santa Marii”. W roku 2008 na te cele wydano
7 073,60 zł. Fundusze pochodziły z pieniędzy przekazanych ze spółki „Libella”, oraz
składek członków Klubu, 1% podatku na OPP przekazany na rzecz Kś Santa Maria
został w całości przeznaczony na finansowanie działalności Kś w 2009 roku.
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− Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie. Sekcja utrzymuje kontakty i
wspomaga stowarzyszenia i środowiska katolickie w Europie Wschodniej. Organizuje
równieŜ spotkania dla gości z zagranicy. Koszty działań tej sekcji w 2008 roku to
kwota 9 202,52 zł. wydatkowana na zakup i przekazanie leków.
− Projekt „Białoruś II” – KIK współpracuje z Inicjatywą Wolna Białoruś,
m.in. wspomagał przygotowania do koncertu „Solidarni z Białorusią”. Siedziba klubu
była równieŜ miejscem zebrań Zarządu Inicjatywy oraz spotkań z wolontariuszami,
pomagającymi przy organizacji koncertu. Klub nie poniósł związanych z tym Ŝadnych
kosztów. Przekazane na ten cel darowizny z 1% podatku zostały w całości
przeznaczone na realizację projektu „Białoruś II” w 2009 roku.
− Porozumienie KIK. W 2008 roku Klub zaprzestał finansowania redakcji strony
www.porozumienie.kik.opoka.org.pl oraz spotkań przedstawicieli KIK-ów. Koszty
związane z udziałem przedstawicieli Zarządu KIK-u warszawskiego w Porozumieniu
Klubów wyniosły 157,20 zł.
− Sekcja Emaus - zakupy materiałów niezbędnych podczas zajęć z dziećmi, drobne
wynagrodzenia oraz regeneracja fortepianu uŜywanego podczas spotkań sekcji.
(3 846,60 zł)
− Zebrania Ogólne - Tym hasłem objęte są wszystkie spotkania, wykłady, debaty,
konferencje, prelekcje itp. organizowane przez Zarząd Klubu. Łączna suma wydatków
związana z zebraniami ogólnymi wynosi 9 932,25 zł. O wszystkich wydarzeniach
ogólno-klubowych członkowie KIK-u informowani są na łamach „Informatora
Klubowego”. Wszystkie koszty zostały pokryte ze środków własnych.
− Projekt Pax Romana - Klub ponosił koszty uczestnictwa przedstawiciela Zarządu
KIK w europejskim Zarządzie Pax Romana ICMICA/MIIC oraz składki członkowskiej
za przynaleŜność do tego Ruchu. W roku sprawozdawczym łączna suma kosztów
poniesionych przez Klub na ten projekt wyniosła 5 918,67 zł. Wszystkie pieniądze
pochodziły ze środków własnych stowarzyszenia.
W Klubie funkcjonuje takŜe szereg drobniejszych z punktu widzenia finansowego
projektów finansowanych z wpływów od spółki „Libella” oraz z wpłat darczyńców,
w tym z tytułu 1% podatku na OPP. Były to:
− Czytelnia - prenumerata czasopism i zakup ksiąŜek (267,00 zł)
− Chór „Ars Cantata” jest chórem kameralnym posiadającym bogaty repertuar muzyki
religijnej i świeckiej. Uczestniczy w wielu konkursach i przesłuchaniach, odbywa
koncerty. W roku sprawozdawczym Klub nie poniósł Ŝadnych kosztów związanych
z funkcjonowaniem Chóru.
− W ramach działalności charytatywnej Klubu działa Sekcja Pomocy. W roku
sprawozdawczym Sekcja nie prowadziła czynnej działalności. Obecnie trwają
przygotowania nowej formuły pracy Sekcji.
− Sekcja młodzieŜowa Drum Bun. Zarząd Sekcji uczestniczy w pracach europejskiego
stowarzyszenia młodzieŜowych organizacji katolickich JECI-MIEC. Sekcja DB skupia
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w swoich szeregach młodzieŜ klubową. Jej działania opierają się na aktywności
członków sekcji wspieranych przez jej zarząd (Robur). W ramach działań sekcji w
2008 roku odbył się pierwszy Wielopokoleniowy Bal Drum Buna oraz liczne
spotkania dyskusyjne „JakBun?”, „Piątki Świętomarcińskie”, tradycyjna juŜ gra
eksperymentalno-fabularna „Fabex”, wspólny majowy wyjazd zwany „zabawa
majowa”, „Kophalówa” i inne. Drum Bun jest równieŜ partnerem róŜnych inicjatyw
podejmowanych przez Klub, jak i inne organizacje młodzieŜowe. Klub ponosi koszty
uczestnictwa w JECI-MIEC - w roku sprawozdawczym była to kwota 653,14 zł.
− Zespół Indii – wspiera dzieła charytatywne zakonów katolickich w Indiach. Koszty
wysyłki paczek do Indii oraz zakup lekarstw to kwota 307,65 zł.
− Sekcja Esperanto – Zespół osób krzewiących kulturę języka esperanto. Sekcja
organizuje kameralne spotkania, wystawy, a członkowie sekcji uczestniczą równieŜ
w ogólnopolskich zjazdach i konferencjach poświęconych językowi esperanto. W 2008
roku w siedzibie KIK odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Ruchu Esperanckiego
w Warszawie. W roku sprawozdawczym Klub nie poniósł Ŝadnych kosztów
związanych z działalnością tej sekcji.
− Piknik KIK – Ogólno-klubowe, doroczne spotkanie dla wszystkich członków,
przyjaciół i sympatyków Klubu. Celem Pikniku jest integracja środowiska, wspólna
modlitwa, zawiązywanie nowych i wznawianie starych znajomości. Koszty
organizacyjne i związane z bieŜącą obsługą Pikniku Klubowego wyniosły 513,60 zł.
− śeński Chór Muzilo - w roku sprawozdawczym chór zakończył swoją działalność.
Klub nie poniósł Ŝadnych kosztów związanych z jego działalnością.
− Sekcja Kulturalno-Turystyczna – sekcja organizuje otwarte spotkania, wykłady,
koncerty oraz wycieczki krajoznawcze. Koszty organizacji spotkań wyniosły 55,97 zł.
− Sekcja Polsko-Niemiecka – Prace Sekcji skupiają się wokół organizowanych
przynajmniej raz w miesiącu spotkań otwartych dla społeczności klubowej. Spotkania
zgłębiają tematykę stosunków polsko-niemieckich. Członkowie Sekcji uczestniczą
równieŜ w róŜnego rodzaju spotkaniach, organizowanych przez inne stowarzyszenia
m.in. Pax Christi, Renovabis, Fundacja KrzyŜowa. Koszty organizacji spotkań w roku
2008 wyniosły 554,22 zł.
− Sekcja Wigierska – sekcja raz w roku organizuje wyjazdy dla rodzin, członków
naszego Stowarzyszenia. W roku sprawozdawczym, na rzecz działań podejmowanych
przez sekcję, na konto Klubu wpłynęła darowizna 1% w wysokości 40,90 zł. Całość
pieniędzy została przekazana na potrzeby Sekcji w 2009 roku.
− Sekcja Ewangelijna – prowadzi comiesięczne spotkania formacyjne, podczas których
omawiane i zgłębiane są teksty Starego i Nowego Testamentu oraz encyklik
papieskich. W roku sprawozdawczym Klub nie poniósł Ŝadnych kosztów związanych z
działalnością Sekcji Ewangelijnej.
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