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S P R A W O Z D A N I E    Z A R Z Ą D U 

z działalności Klubu w 2016 roku 

 
 

 

W roku sprawozdawczym zarząd Klubu pracował pod przewodnictwem Antoniego Dudy, a 

jego skład przedstawiał się następująco: 

Antoni Duda – przewodniczący zarządu – prezes Klubu, 

Jadwiga Krzemińska – z-ca przewodniczącego 

Maria Hajewska - sekretarz, 

Piotr Zamelski – skarbnik zarządu, 

Krystyna Brzezińska – prezes oddziału w Krapkowicach, 

Ingrid Pawliczek-Pudełko – prezes oddziału z Zdzieszowicach, 

Jan Religa – prezes oddziału w Kędzierzynie-Koźlu, 

Marian Szymkowicz – prezes oddziału w Głuchołazach, 

Henryk Pudełko – członek zarządu 

ks. Zygmunt Nabzdyk – asystent  kościelny  mianowany  przez  ks. abpa Alfonsa Nossola na czas 

nieokreślony. 

 

Ustalono, że spotkania zarządu będą odbywały się raz w miesiącu: termin będzie 

każdorazowo ustalany i dostosowany do harmonogramu posiedzeń Sejmu RP. 

30.09.2016r. zmarł prezes oddziału w Kędzierzynie-Koźlu Jan Religa. W uroczystości 

pogrzebowej śp Jana zarząd Klubu reprezentowali kol. Ingrid i Henryk Pudełkowie. 

Na posiedzeniu zarządu Klubu w dniu 21.11.2016 r. zarząd dokooptował do swojego składu 

kol. Włodzimierza Podstawę z Kędzierzyna-Koźla – uchwała zarządu nr 13/Z/KIK/2017.  

 

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2016 r. odbyło się 9 zebrań zarządu w pełnym składzie 

oraz jedno w składzie tylko opolan.   

 

Na pierwszym posiedzeniu zarządu w styczniu 2017 r. prezes Klubu zwrócił się do prezesów 

oddziałów o dostarczenie sprawozdań z działalności w roku 2016 oraz ramowego planu na 2017 r. 

http://www.opole.kik.opoka.org.pl/
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Otrzymane informacje wykorzystano w niniejszym sprawozdaniu (Głuchołazy, Kędzierzyn-Koźle, 

Krapkowice, Zdzieszowice). 

W roku sprawozdawczym Zarząd na swych posiedzeniach podjął 13 uchwał: 

nr 1/KIK/Z/16: w sprawie wyboru p. Piotra Zamelskiego na skarbnika Klubu. 

nr 2/KIK/Z/16: w sprawie upoważnienia przez zarząd czł. zarządu p. Krystynę Brzezińską do 

podejmowania decyzji w sprawach związanych z organizacją pobytu dzieci z 

Wołynia w Polsce. 

nr 3/KIK/Z/16:  w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności w roku 2015, 

nr 4/KIK/Z/16: w  sprawie  przyjęcia  propozycji zmian w statucie, które zarząd przedstawi na 

Walnym Zebraniu KIK. 

nr 5/KIK/Z/16: w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu p. Anny Kordek – oddział w 

Kędzierzynie-Koźlu. 

nr 6/KIK/Z/16: w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu p. Lucjana Ratajczaka – oddział w 

Kędzierzynie-Koźlu. 

nr 7/KIK/Z/16: w sprawie przyjęcia przez Klub darowizny od Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 

zbędnych mebli. 

nr 8/KIK/Z/16: w sprawie zwolnienia ze składek kol. p. Sylwii Kazubińskiej – oddział w 

Krapkowicach. 

nr 9/KIK/Z/16: w sprawie poparcia stanowiska zarządu KIK w Katowicach ws. poparcia apelu KIK 

w Katowicach do Parlamentu i rządu RP o wyrażenie dezaprobaty dla konkluzji RE 

ws. równouprawnienia osób LGBTI.  

nr 10/KIK/Z/16 w sprawie nadania jednej z ulic Opola imienia ks. bp. Franciszka Jopa. 

 

nr 11/KIK/Z/16: w sprawie poparcia stanowiska zarządu KIK w Katowicach i Poznaniu ws. „Akcji 

Podajmy sobie znak pokoju”  

nr 12/KIK/Z/16: w sprawie dokooptowania do składu zarządu kol. Włodzimierza Podstawę z 

oddziału w Kędzierzynie-Koźlu w miejsce zmarłego śp. Jana Religi. 

nr 13/KIK/Z/16: w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu p. Genowefy Matias – oddział w 

Głuchołazach. 

 

 

KLUB MACIERZYSTY W OPOLU 

 

 

 

Działalność 2016 roku rozpoczęto spotkaniem opłatkowym z udziałem kapelana naszego Klubu 

ks. prałata dra Zygmunta Nabzdyka, które odbyło się 9 stycznia 2016 r. Praca Klubu w głównej 

mierze opiera się na spotkaniach dyskusyjnych, których w roku sprawozdawczym odbyło się 7. 

Spotkania dotyczyły różnorodnej tematyki: 

♦  spotkania klubowe związane z inauguracją działalności oraz jej zakończeniem (2 spotkania). 

♦  religijnej (1 spotkanie):  ks. bp Andrzej Czaja: Jubileuszowy Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 

Króla i Pana. 

♦ społecznej ( 2 spotkania ): Antoni Duda – Poseł na Sejm RP – przedstawił aktualne prace Sejmu, 

Katarzyna Kędzierska i Maria Pająk (farmaceutki) – przedstawiły porady związane z rządowym 

programem „Leki dla Seniorów” 
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♦ historycznej (2 spotkania): Marcin Wietrzniok: „Konstytucja 3 Maja – refleksje na przyszłość”;    

dr Mariusz Petelski: „Czerwiec 76”. 

♦ poza w/w:  

   - opłatkowo-kolędowe (1 spotkanie, o którym była mowa wyżej). 

   - z  dziećmi  z  Ukrainy  przebywającymi na  Górze św. Anny  na  zaproszenie  oddziału KIK w 

      Krapkowicach (1 spotkanie – 5 sierpnia); w spotkaniu uczestniczył JE ks. bp Jan Bagiński. 

 

W programowej działalności formacyjnej – poza wymienionymi wyżej spotkaniami – ks. dr 

Andrzej Demitrów prowadził rozważania Pisma Świętego (9 spotkań), Ks. dr Z. Nabzdyk prowadził 

również spotkania modlitewne z mszą św. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia ks. prałata 

spotkania te nie odbywały się regularnie ale wtedy, gdy stan zdrowia ks. prałata Z. Nabzdyka na to 

pozwalał. W roku sprawozdawczym odbyliśmy 6 takich spotkań.  

Majowe spotkanie modlitewne tym razem odprawiliśmy w sanktuarium Matki Bożej 

Trzykroć Przedziwnej w Winowie k/Opola. 

Listopadowe spotkani modlitewne tradycyjnie połączone było z wypominkami za zmarłych 

członków i sympatyków Klubu.  

W dniu 20 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Klubu. 

Uczestniczyło w nim 14 członków zwyczajnych Klubu. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie 

merytoryczne oraz finansowe zarządu za 2015 r., ramowy plan pracy Klubu na 2016 r. oraz 

uchwaliło zmiany w statucie (zatwierdzone przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział 

Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 27.07.2016 r.). Udzieliło absolutorium zarządowi za pracę 

w 2015 r..  

W dniu 9.05.2016 r., tj. na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu zarząd omówił 

zalecenia skierowane przez uczestników Walnego Zebrania do zarządu.  

W ramach obchodów XVI Dnia Papieskiego, który w 2016 r. odbywał się pod hasłem: „Bądźcie 

świadkami miłosierdzia”, a obchodzony był 9 października 2016 r.(ze względów organizacyjnych 

nasz Klub przeniósł obchody na dzień 16 X) tradycyjnym już zwyczajem zorganizowana została 

pielgrzymka członków KIK z naszych oddziałów na Górę św. Anny.   

Program pielgrzymki przedstawiał się następująco:  

11.30  Msza święta w Bazylice św. Anny. Czytania – nasi członkowie. 

13.00  Zapalenie zniczy i modlitwa pod pomnikiem papieża św. Jana Pawła II, a następnie w kaplicy 

rozważaliśmy Tajemnice Chwalebne różańca świętego prowadzone przez naszego kapelana  - 

ks. Andrzeja Demitrowa. 

 

Działalność charytatywna: 

 

Pomoc dla Polaków na Ukrainie: 
- zbiórka darów żywnościowych i słodyczy dla dzieci na Święta Wielkiej Nocy (Lwów, Sądowa 
Wisznia), 
- zbiórka żywności, ubrań, sprzętu rehabilitacyjnego (wózki, kule itp.) oraz pieniądze (1000 zł.) dla 
Caritas w Kamieńcu Podolskim. 
 

Inna działalność:  

●  wielu  naszych  członków  uczestniczyło w  wykładach wielkopostnych  zorganizowanych  przez   

    Wydział Teologiczny  Uniwersytetu Opolskiego  oraz  Państwową  Wyższą  Szkołę  Medyczną w 

     Opolu, 
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• Konferencja: „Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ?” która z okazji 60-lecia 

warszawskiego KIK odbyła się w dniach: 1 – 3 kwietnia 2016 r. w Warszawie – udział wziął 

prezes Antoni Duda; 

●  5 sierpnia  przedstawiciele zarządu Klubu  spotkali się z polskimi  dziećmi przybyłymi  z Wołynia  

na kolonie zorganizowane przez oddział Klubu w Krapkowicach. Więcej o tej inicjatywie w 

części sprawozdania dotyczącej oddziału w Krapkowicach; 

● 12 października prezes Klubu uczestniczył w nabożeństwie: Jerycho Różańcowe „Przekaż Światło 

Chrystusa” – kościół pw. św. Aleksego oraz katedra opolska; 

● wzorem lat ubiegłych przedstawiciele naszego Klubu wzięli udział w dorocznej XXXVI 

pielgrzymce Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę dniu 26 listopada – udział 

indywidualny. Opolski Klub reprezentowały trzy osoby; w spotkaniu prezesów uczestniczył kol. 

Antoni Duda – prezes oraz kol  Jadwiga Jabłońska – czł. Kom. Rewizyjnej; 

 

●  wspólnie z Towarzystwem Polonia – Kresy udział w listopadzie w Międzynarodowej Konferencji 

poświęconej Kresom. 

W roku sprawozdawczym opolscy członkowie KIK włączali się do pielgrzymek organizowanych 

przez pozostałe oddziały naszego Klubu. 

Działalność w roku akademickim, 2015/2016 zakończyliśmy 18 czerwca 2016 r. mszą święta w 

kaplicy Domu Księży Emerytów (ze względu na możliwości ks. prałata dr. Z. Nabzdyka), podczas 

której dziękowaliśmy Bogu za błogosławieństwo i pomoc w naszej działalności. 

Rok 2016/2017 oficjalnie zainaugurowaliśmy dnia 8 października 2016 r. mszą św. również w 

w/wymienionej kaplicy – również ze względu na ks. prałata Z. Nabzdyka. Modliliśmy się w intencji 

naszego Klubu. 

 

Aktualnie Klub w Opolu liczy 42  członków  

Cały Klub liczy 152  członków 

 

 

ODDZIAŁ W GŁUCHOŁAZACH  

 

 

 W roku 2016 Klub pracował w oparciu o plan pracy na rok kalendarzowy. Plan ten został w 

większości zrealizowany. 

 Pracę Klubu koordynował Zarząd, w którego skład wchodzili:  

- mgr Marek Walnik    - prezes 

- mgr inż. Antoni Czarny  - wiceprezes 

- Czesława Dubińska   - sekretarz 

- Halina Kamys   - skarbnik 

- mgr inż. Marian Szymkowicz - członek 

Opiekunem Klubu z ramienia Parafii jest ks. Mariusz Gawłowski.  

 Działalność Klubu obejmowała regularne spotkania, połączone z prelekcjami o tematyce 

religijnej, w stałym terminie – ostatni poniedziałek miesiąca, poprzedzone mszą św. o godzinie 18-

tej. Spotkania te są otwarte dla osób zainteresowanych. Tradycyjnie, Klub był współorganizatorem 

listopadowych Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ponadto organizowano okolicznościowe spotkania 

wspólnie z kołem Związku Sybiraków oraz kołem Związku Oficerów Rezerwy. Członkowie Klubu 
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brali też aktywny udział w pielgrzymkach i innych wydarzeniach organizowanych przez Parafię. 

Członkowie Zarządu brali regularnie udział w zebraniach Zarządu macierzystego Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Opolu, którego Klub głuchołaski jest organizacyjnie oddziałem terenowym.  

 

 Przeprowadzone w 2016 roku spotkania i wydarzenia: 

1. Styczeń: 

- 6.01. – spotkanie opłatkowe wspólnie z kołami Związku Sybiraków oraz Związku Oficerów 

Rezerwy; 

- 9.01. – udział delegacji Zarządu Klubu w spotkaniu opłatkowym Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Opolu; 

- 25.01. – spotkanie pod hasłem „Wieczór piosenki kolędowej i oazowej” z ks. Marianem 

Wanke, proboszczem parafii w Gierałcicach i Biskupowie. 

2. Luty: 

- 14.02. - Msza św. i spotkanie wspólnie z kołem Związku Sybiraków i kołem Związku 

Oficerów Rezerwy RP z okazji kolejnej rocznicy masowych wywózek na Sybir; 

- 29.02. – Msza św. w intencji zmarłych i żyjących członków KIK; po Mszy św. prelekcja mgr 

Jarosława Dutki, historyka z Nysy, nt. „1050-ta rocznica Chrztu Polski”. 

3. Marzec: 

- 21.03. – udział we Mszy św. w zamówionej przez Klub intencji za księży pracujących w 

naszej Parafii. 

4. Kwiecień: 

- 25.04. – spotkanie z o. dr Ludwikiem Mycielskim OSB z Biskupowa, połączone z prelekcją 

na temat: „Lectio divina. Jak czytać Pismo Święte?”. Prezentacja najnowszej książki o. 

Ludwika, „Testament Apostoła” oraz broszurki jego autorstwa, „Jak czytać Pismo Święte. 

List do brata”; 

- 27.04. – udział członków Klubu w uroczystej Mszy św. z okazji 42. rocznicy święceń 

kapłańskich księdza proboszcza Edwarda Cichonia, Mszy koncelebrowanej przez ks. 

proboszcza i jego kolegów z rocznika; 

- 28.04. – udział delegacji Klubu w Mszy św. w intencji ks. proboszcza z okazji 42. rocznicy 

święceń kapłańskich – złożenie życzeń jubilatowi przez delegację zarządu Klubu. 

5.  Maj: 

- 3.05. – udział członków Klubu w uroczystych obchodach Święta Konstytucji – Msza święta, 

przemarsz ulicami miasta, złożenie przez delegację kwiatów pod Pomnikiem Weteranów 

Walk o Niepodległość; 

- 5.05. – udział zainteresowanych członków Klubu w wykładzie ks. dr Jerzego 

Dzierżanowskiego, wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego, diecezjalnego duszpasterza 

rodzin, na temat komunikacji interpersonalnej w rodzinie, organizowanym przez Klub 

Seniora „Wichrowe Wzgórze” w Głuchołazach; 

- 30.05. – Msza św. i prelekcja ks. Mariusza Gawłowskiego, wikariusza parafii Głuchołazy, nt. 

„Święta siostra Faustyna, apostołka Miłosierdzia Bożego”. 

6. Czerwiec: 

- 26.06. – Indywidualny udział członków KIK w parafialnej pielgrzymce do Barda Śląskiego; 

- 27.06. – Msza św. w Ośrodku „Skowronek” oraz pogadanka prezesa koła nt. „Siedem 

Ostatnich Słów Jezusa na podstawie książki o. Jamesa Martina SJ”. 

7. Wrzesień: 

- 03.09. – Indywidualny udział członków KIK w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium MB 

Pomocnej (Mariahilf) w Zlatych Horach; 
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-  17.09. – Indywidualny udział członków KIK w XXI Pielgrzymce Narodów w Sanktuarium 

Mariahilf w Zlatych Horach; 

- 26.09. – Msza św. i prelekcja ks. Jarosława Karpy, wikariusza parafii Głuchołazy, na temat: 

„Śledztwo w sprawie Jezusa, ...dla tych, którzy szukają argumentów by wierzyć lub pogłębić 

wiarę”. 

8. Październik: 

- W październiku zarząd oddziału pracował nad przygotowaniem XXII Dni Kultury 

Chrześcijańskiej w Głuchołazach. Spotkania w ostatni poniedziałek miesiąca nie 

zorganizowano, ze względu na to, że tego dnia – tj. 31.10. – parafia organizowała Marsz 

Świętych. 

9. Listopad: 

- W dniach 8 – 13 listopada odbyły się, zorganizowane przez Klub, we współpracy z Parafią, 

Centrum Kultury i Ogniskiem Artystycznym, XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej – 

szczegółowy, zrealizowany program w odrębnym sprawozdaniu; 

- 28.11. – Msza św. i prelekcja ks. Tomasza Wieliczko, wikariusza parafii Głuchołazy, na 

temat: „Pierwsi Świadkowie Wiary – mądrość Ojców Kościoła”. 

10.  Grudzień: 

- 28.12. – Msza św. i prelekcja ks. prof. Waldemara Rakocego CM na temat: „Miłość bliźniego 

wypełnieniem Prawa Bożego”. 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ W KĘDEZIERZYNIE-KOŹLU  
 

 

Stan osobowy 

 

Na początku 2016 roku, Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział KIK składał się z 28 członków. W ciągu 

roku przybyło dwu nowych członków, ale 30.09.2016r. zmarł prezes Jan Religa. Zatem na koniec 

2016 r. Oddział liczy 29 członków. Z 27 członków założycieli z 1981 r. pozostało tylko 5 członków. 

 

Składki członkowskie 

 

Stan kasy na początku 2016 roku wynosił 0,00 zł. 

Do końca roku składki członkowskie opłaciło; 

 za rok 2015 – 3 osoby na kwotę 72 zł ( 3 X 24 zł ), 

 za rok 2016 – 15 osób na kwotę 360 zł ( 15 X 24 zł ), 

                     - 2 osoby na kwotę 32 zł ( 2 X 16 zł ), 

                     -1 osoba zwolniona ( bezrobotna ), 

                     -1 osoba  stanowiąca małżeństw. 

Zatem swoje składki za 2016 rok uregulowało 19 osób. 

Zaległości w składkach członkowskich posiadało za rok; 

• 2013 – 5 osób, 

• 2014 – 8 osób, 

• 2015 – 10 osób, 

• 2016 – 1o osób. 

Osoby zalegające, ze względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia nie biorą udziału w działalności 

Klubu i zostały zwolnione od obowiązku składkowego. 
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W dniu 14.12.2016 r. przelano internetowo na konto KIK Opole kwotę 444 zł. 

Stan kasy na koniec 2016 roku wynosi 20 zł. 

 

Działalność statutowa 

W 2016 roku, tak jak w latach poprzednich Oddział koncentrował się na; 

- prelekcjach przygotowywanych przez własnych prelegentów, 2 lub 3 razy w miesiącu ( przeważnie 

we wtorki ). Tematami prelekcji były aktualne problemy Kościoła, Świata i Polski. 

- spotkaniach okolicznościowych ( opłatkowe, Oficjum za zmarłych członków KIK, rozpoczęcie i 

zakończenie wakacji ). 

- zebrania Zarządu Oddziału i wybory nowego Zarządu. 

-udział w życiu Parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie (budowa ołtarza na uroczystość Bożego Ciała, 

czuwanie przy Grobie Pańskim itp. ). 

Nie bez znaczenia jest też aktywny udział członków KIK w życiu Diakonii w swoich Parafiach -  

Żywy Różaniec, Nadzwyczajni Szafarze Komunii św, Bractwo Świętego Józefa, Przyjaciele Misji 

Oblackich, Duchowa  Adopcja Poczętego Dziecka, Świeccy Lektorzy i inne. 

Poważnym utrudnieniem w życiu naszego Oddziału jest trwający remont pomieszczeń  w których 

mieściły się nasza dokumentacja i dobytek.                                                                       

   

 

                  

                                               

 

ODDZIAŁ W KRAPKOWICACH  
 

Klub Inteligencji Katolickiej działa przy parafii św. Mikołaja, otoczony wsparciem i pomocą ze 

strony ks. proboszcza Krzysztofa Pustelaka oraz dziekana ks. Krzysztofa Korgla oraz księży 

proboszczów 13 parafii dekanatu krapkowickiego. Klub pracował w 2016 r. pod przewodnictwem 

Krystyny Brzezińskiej w składzie: Irena Zawrotniak – skarbnik, Halina Kalinowska – sekretarz, 

Renata Spacil – z-ca przewodniczącego. Klub liczy 24 członków.  

Działalność programowa  

Klub działa według planu zatwierdzonego przez członków KIK na zebraniu formacyjnym. Plan 

zrealizowano w całości. 

Działalność formacyjna 

Działalność w roku 2016 rozpoczęto w październiku 2015 r. Mszą św. celebrowaną przez ks. dr 

Tomasza Kusza – wykładowcy wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

9.01.2016 r. – spotkanie opłatkowe, obecni m.in.: ks. proboszcz Krzysztof Pustelak, redaktor 

Tygodnika Krapkowickiego. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego „Camerton” pod batutą 

Marii Przebindowskiej.  

Organizacja wypoczynku letniego   

dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na Wołyniu (Ukraina). Po raz 23 

zorganizowano wypoczynek letni w dniach od 23 lipca do 07 sierpnia 2016 r. Z wypoczynku 

skorzystało 17 osób. 
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Program pobytu przedstawiał się następująco: 

 

1. 23.07 – 01.08.2016 r. – Kraków pobyt w/w grupy na Światowych Dniach Młodzieży 

2. 01.08.2016 r. – Toszek zwiedzanie zamku, Taciszów lekcja edukacyjna w zakładzie 

ludwisarskim, Obrowiec Msza Św. i koncert w wykonaniu zespołu Faustyna, piknik 

z udziałem powracających z ŚDM pielgrzymów z Hiszpanii i Niemiec, nauka kowbojskiego 

tańca liniowego. 

3. 02.08.2016 r. – Tarnowskie Góry aquapark, kościół św. Józefa, zwiedzanie mozaik, prelekcja 

mgr Ewy Stępień z udziałem ks. proboszcza Krzysztofa Pustelaka. 

4. 03.08.2016 r. – pielgrzymka do Częstochowy (Jasna Góra) oraz do Gidli, Msza św. 

w oprawie muzycznej Faustyna (ks. proboszcz Krzysztof Pustelak) w sanktuarium Matki 

Boskiej Uzdrowienia Chorych. Po obiekcie zabytkowym oprowadzał ojciec dominikanin. 

5. 04.08.2016 r. – Ruda Śląska aquapark, Zabrze zwiedzanie kopalni guido na pokładzie 320 

metrów. 

6. 05.08.2016 r. – Opole parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Msza św. w oprawie 

muzycznej zespołu Faustyna, spotkanie z członkami Klubu Sybiraków oraz ks. biskupem 

Janem Bagińskim. Wycieczka do opolskiego ZOO. 

7. 06.08.2016 r. –  zwiedzanie amfiteatru na Górze św. Anny, wieczorem Msza św. w kościele 

św. Mikołaja w Krapkowicach, oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu Faustyna, koncert 

dla parafian.  

8. 07.08.2016 r. –  wyjazd z Góry św. Anny do Opola i Równego.  

 

Dziećmi opiekowali się: K. Brzezińska, H. Roztecka, D. Świstun, I. Zawrotniak, J. Micek, W. 

Karol, R. Spacil, E. Schultz, B. Golan 

 

Dzieci z Równego, to Zespół „Faustyna” prowadzony przez s. Mateuszę Nawrodzką ze 

zgromadzenia Opatrzności Bożej oraz kierownika muzycznego Andżelikę Fedorową. Program 

zrealizowano przy pomocy finansowej starostwa powiatowego 8 000,00 zł, UMiG Krapkowice 

5 000,00 zł oraz autobus szkolny nieodpłatnie na terenie województwa opolskiego. Całość zadania 

zamknięto kwotą 27 178,00 zł. 

Koncerty – filmy 

− 17.01.2016 – Gala noworoczna 

− 19.10.2016 – Zabrze koncert zespołu Mazowsze 

− 20.11.2016 – Teatr im. Adama Mickiewicza Cieszyn Zofia Kossak „Niespodziewany Gość” 

 

Adoracje Przenajświętszego sakramentu 

08-09.02.2016 r. oraz 05-06.12.2016 r. 

Maj – po każdej porannej mszy św. litania LORETAŃSKA  

Czerwiec – po każdej Mszy porannej – litania do Serca Jezusowego  

Październik – przed każdą Mszą św. Różaniec 

W kościele Miłosierdzia Bożego w Krapkowicach nasza członkini pani Józefa Micek przez cały rok 

Miłosierdzia Bożego o godz. 1500 prowadziła koronkę. 

Wybory zarządu oddziału 

20.04.2016 r. – walne zebranie zarządu. 
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Zbiórka darów dla bezdomnych 

Zbiórka darów dla bezdomnych w domu św. Brata Alberta w Bielicach (charytatywne) w okresie 

Wielkiego Postu i adwencie. Uzbierano kwotę 1 790,00 zł, przelano na dom w Bielicach i Pępicach. 

Zbiórka w parafiach:  

− Racławiczki 

− Zielina – Kujawy 

− Pisarzowice  

− Steblów 

− Obrowiec 

− Żywocie 

− Sady – Krapkowice 

− WNMP – Krapkowice 

− Św. Mikołaja – Krapkowice 

− Komorniki 

− Brożec 

− Strzeleczki 

 

Pomoc potrzebującym: 

− zbiórka funduszy na program stypendialny dla ubogiej młodzieży; 

Wykłady 

− Siedem spotkań biblijnych prowadzonych przez ks. Bogusława Króla 

− 06.11.2016 r. – wyjazd do Opola na spotkanie z ks. bp. Andrzejem Czają przewodniczącym 

Komisji przygotowującej Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana –  

wykład i konferencja  

 

Pielgrzymki 

− 18.05.2016 r. – Kraków kościół pw. św. Rity, Łagiewniki przejście przez bramę Miłosierdzia, 

Msza św. koncelebra ks. proboszcz Krzysztof Pustelak 

− 22.10.2016 r. – Kalwaria Zebrzydowska Msza św. ks. proboszcz Krzysztof Pustelak, Tyniec 

opactwo benedyktynów (zwiedzanie z przewodnikami w/w obiektów) 

 

IX TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

24-29.10.2016 r. 

„Ziemia Święta – piąta ewangelia”  

kościół pw. św. Mikołaja w Krapkowicach 

 

24.10.2016 r., poniedziałek  

godzina 1800 - Msza Święta, różaniec 

godzina 1900 – Z Jerozolimy do Rzymu   

 

25.10.2016 r., wtorek 

godzina 1800 - Msza Święta, różaniec 

godzina 1900 - Kraina dzieciństwa Jezusa 
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26.10.2016 r., środa 

godzina 1800 - Msza Święta, różaniec 

godzina 1900 - Jordan rzeka święta Palestyna 

 

27.10.2016 r., czwartek 

godzina 1800 - Msza Święta, różaniec 

godzina 1900 - Jezioro Jezusa 

 

28.10.2016 r., piątek 

godzina 1800 - Msza Święta, różaniec 

godzina 1900 - Pustynia ziemia próby 

 

29.10.2016 r., sobota 

godzina 1800 - Msza Święta, różaniec 

godzina 1900 - Jerozolima ziemia zbawienia 

 

WYKŁADY I PREZENTACJE MULIMEDIALNE KS. DR TOMASZ KUSZ 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 

• salka parafialna: wystawa „Aniołowie” 

• 25.10.2016 r. (wtorek) „Ikona jako dzieło literatury” aula Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Piastów Opolskich w Krapkowicach godz. 1230 wykład mgr inż. Ewa Stępień, 

wystawa ikon 

• 25.10.2016 r. (wtorek) „Ikona jako dzieło literatury” kościół pw. Miłosierdzia Bożego 

w Krapkowicach godz. 1530 wykład mgr inż. Ewa Stępień, wystawa ikon 

 

PATRONAT HONOROWY: „TYGODNIK KRAPKOWICKI”, DYREKCJA Zespołu Szkół 

Zawodowych im. PIASTÓW OPOLSKICH w KRAPKOWICACH 

 

Na uwagę zasługuje 

− Sympatycy KIK od lat wspierający działalność klubu otrzymali od Rady UMiG Krapkowice 

honorowe odznaczenie „Zasłużony dla ziemi krapkowickiej”: prezes Śląskich Kruszyw 

Naturalnych pan Erwin Filipczyk, redaktor Tygodnik Krapkowickiego pan Seweryn Hutnicki, 

informatyk – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 

pan Leszek Ludwikowski, długoletnia członkini KIK pani Irena Zawrotniak.  

 

Szeregi Klubu opuściła jedna osoba (wyjazd na pobyt stały do Francji), jedna osoba zmarła 

(najstarsza członkini Klubu Wanda Karcz). 
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ODDZIAŁ W ZDZIESZOWICACH  
 

 

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach działa  od listopada 1990. Od tego czasu nie zmienił 

swojego zakresu pracy dla Kościoła, parafian i lokalnej społeczności innego wyznania. Głównym 

zadaniem członków klubu jest dawanie przykładu katolickiego postępowania w swoim i nie tylko w 

swoim środowisku, zaangażowanie się w pracy duchowej i charytatywnej, dalsze rozszerzanie 

wiedzy z zakresu Biblii, współczesnych problemów Kościoła i Śląska. Temat Śląska towarzyszy 

bowiem klubowiczom od początku istnienia klubu i jest z roku na rok aktualizowany.   

Spotkania członków i sympatyków klubu mają miejsce w salach katechetycznych dwa razy w 

miesiącu zazwyczaj w środę. Ze względu na charakter działalności często odbywają się wyjazdy o 

charakterze jednodniowych  pielgrzymek w celu poznania ościennych kościołów katolickich. Mają 

także charakter turystyczny w powiązaniu z konkretnymi  wiadomościami o zabytkach sakralnych i 

świeckich  naszej ojczyzny.  

Część członków bardzo aktywnie i odpowiedzialnie włącza się do pracy klubu integrując się i 

wzmacniając wspólne więzy.  

Klub Inteligencji Katolickiej jest od 2004 roku organizacją pożytku publicznego co pozwala 

klubowi korzystać z darowizn i odpisów z podatku od osób fizycznych w wysokości 1% naszego 

podatku.  Wystarczy podać w PIT 37 nr naszego KRS 000046409,  z obowiązkowym 

zaznaczeniem Klub Inteligencji Katolickiej Zdzieszowice.  

 Ofiarodawcom serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. 

Skarbnik klubu rozlicza się przed swoimi członkami i Zarządem w Opolu z wydawanych klubowych 

pieniędzy. Działalność klubu finansowana jest wyłącznie ze składek jego członków i z 1%. Klub 

działa zgodnie ze Statutem. 

 Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach posiada swój zarząd i prezesa. Wchodzi w 

skład Opolskiego Klubu Inteligencji Katolickiej z siedzibą w Opolu a z naszego klubu w Zarządzie 

zasiada dwóch członków, którzy każdego miesiąca biorą udział w zebraniach członków zarządu 

wszystkich klubów w Opolu przy ulicy Katedralnej 4a.   

 Prezes Klubu każdorazowo podaje do wiadomości parafian temat i miejsce spotkania  

do dwóch kościołów parafii zdzieszowickich. Odpowiada bezpośrednio za działalność przed swoim 

lokalnym opiekunem duchownym, którym jest obecnie ks. mgr Marian Saska  proboszcz naszej 

parafii oraz w Opolu ks. dr  Andrzej Dymitrow.  

 

   Przebieg pracy klubu w 2016 roku  

 

Styczeń 2016  Dnia 20.01.2016 roku  

Temat:   Miłosierdzie w nauczaniu Jana Pawła II 

Prelegent:  dr Elżbieta Pawłowska  

 

Luty 2016   Dnia 10.02.2016  

Temat:   Spotkanie grup i stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy 

   Zdzieszowice  

Prowadzący:  Przewodniczący Rady Miejsckiej w Zdzieszowicach  

 

Luty 2016   Dnia 27.02.2016  

Temat:   Dzień Skupienia na Górze św. Anny  

   Miłosierdzie Boże  

Prowadzący:  Ojciec Krystian Pieczka franciszkanin  

 

Marzec 2016   Dnia 09.03.2016  

Temat:   Droga Miłosierdzia – artykuł z „Tygodnika Powszechnego ” 
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   W krainie Szeptów – wstęp multimedialny do planowanego wyjazdu w  

  Sudety 

Prowadząca:  Ingrid Pawliczek-Pudełko  

Spotkanie multimedialne przygotowane w oparciu o tekst ks. bp Rysia i materiały przygotowujące 

do trzydniowego wyjazdu do Nowego Gierałtowa w Sudetach.  

 

Marzec 2016   Biesiada wielkanocna  

Temat:   Zwyczaje i obyczaje związane z Wielkanocą.  

 Ksiądz Boniecki o przeżywaniu Świąt Wielkanocnych 

 

Kwiecień 2016  Dnia 13.04.2016  

Temat:  Kto będzie Panem Bogiem 

Prelegent:  Prof. dr hab. Sebastian Fikus  

 

Maj 2016   Dnia 09.05.2016  

Temat:   Problemy wiejskiego proboszcza 

Prowadzący:   ks. proboszcz Rudolf Golec z Mechnicy  

Msza św. w kościele , historia kościoła pw. św. Jakuba Apostoła i spotkanie z ks. proboszczem 

Rudolfem Golcem oraz przedstawicielkami grup parafialnych w ramach wymiany spostrzeżeń.  

 

Maj 2016   Dnia 22.05.2016  

Temat:   Święta Rita- patronka od spraw trudnych i beznadziejnych  

Prowadzący:   Ks. biskup Andrzej Czaja  

Całodniowa pielgrzymka ze zwiedzaniem kościólka drewnianego w Bryksach, kościoła 

franciszkańskiego w Głogówku i klasztoru o.Paulinów w Mochowie oraz udział w uroczystościach w 

Głębinowie.  

 

Lipiec 2016   Dnia 23.07.2016  

Temat :   Kościól prawosławny w Polsce  

Prelegenci: o.franciszkanin kościoła pw.św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej  

   Ksiądz prawosławny dr. Mikołaj Dziewiatowski 

   Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu w Pławniowicach 

Trasa:   Olszowa ( Muzeum Miniatur Sakralnych), Dabrowa Górnicza ( kościól  

pw. Św. Antoniego z Padwy). Sosnowiec ( cerkiew pw. Świętych Wiery, 

Nadziei, Luby i ich matki Zofii) 

Pławniowice- Park i Zespół Pałacowy  

Pielgrzymka całodniowa   

 

Sierpień  2016  Dnia 25.08.2016  

Temat:   Przygotowanie do trzydniowego wyjazdu w Sudety  

 

Wrzesień 2016  Dnia 09.09.2016-11.09.2016 

Temat: Zabytkowe kościółki na terenie gminy Stronie Śląskie i problemy z ich 

utrzymaniem.  

 

Prowadzący :   Ingrid Pawliczek-Pudełko, Henryk Pudełko  

Trasa: Stary Gierałtów- Bielice-Kąty Bystrzyckie-  Lądek Zdrój- Nowy Gierałtów  

Trzydniowy wyjazd z noclegami w gospodarstwie agroturystycznym  „Kraina Szeptów” 

W Nowym Gierałtowie, spotkanie z ks. proboszczem Maciejem Oliwą przy wieczornej herbatce oraz 

udział w codziennych mszach świętych odprawionych w trzech kościółkach. Historia kościółka w 

Starym i Nowym Gierałtowe. Uzdrowisko Lądek Zdrój oraz zwiedzanie pracowni ceramicznej 

artysty Sławomira Orlickiego w Kątach Bystrzyckich.  
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Codzienne wspólne modlitwy, wspólne przebywanie na mszy św. i wspólne przeżycia w przepięknej 

górskiej scenerii pogłębiły duchowe przeżycia uczestników wyjazdu.  

 

Wrzesień 2016 Dnia 28.10.2016  

Temat:   Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego  

Prelegent:  Pani Urszuka Szramka 

Pierwsze spotkanie z nowym księdzem proboszczem mgr Marianem Saską.  

  

Październik 2016  Dnia 16.10.2016  

Temat:   Spotkanie wszystkich klubów KIK-u na Górze św. Anny  

Prowadzący:  ks. dr Andrzej Dymitrow 

 

Październik 2016  Dnia 26.10.2016  

Temat:: Wpływ warunków zewnętrznych na stan zabytkowych obrazów, rzeźb i 

organów  w kościołach  

Prelegent: ks. dr  Antoni Pietrzyk, kapelan klasztoru Sióstr Służebniczek w Leśnicy  

 

Listopad 2016 Dnia 24.11.2016 roku 

Temat: "Czy Kościół polski zmierza śladami papieża Franciszka?" 

Prelegent: o.dominikanin Paweł Gużyński  

Miejsce : Gliwice  

 

Listopad 2016 30.11.2016  

Temat: Adwentowa ścieżka cnót  

Prelegent: dr Elżbieta Pawłowska  

 

Grudzień 2016  Dnia 12.12.2016  

   Adwentowy Dzień Skupienia  

Temat:   Królowanie Boga w Biblii. Królowanie Jezusa według Quas primas 

Ksiądz:  o. Ambroży franciszkanin                                                                                                                                                                                                        

Miejsce: Klasztor Franciszkanów Góra św. Anny  

Liczba członków :  23   

Podsumowanie :  

Spotkania z prelegentami :  prof. dr hab. Sebastan Fikus 

  dr Elżbieta Pawlowska 

  ks. dr Antoni Pietrzyk 

  ks. dr Andrzej Dymitrow 

  ks. dr Mikołaj Dziewiatowski 

  ks. proboszcz Rudolf Golec 

o.o. franciszkanie o.Krystian i o. Ambroży 

 pani Urszula Szramka – przełożona regionalna Franciszkańskiego 

Zakonu Świeckich diecezji opolskiej i gliwickiej 

     

 Dni Skupienia  wielkopostne i adwentowe na Górze Św. Anny  

  

 Wyjazdy:  Dwa jednodniowe : Na Górny Śląsk, do Głębinowea w diecezji 

    Opolskiej 

    Jeden wyjazd trzydniowy na Dolny Śląsk  

    

Klub Inteligencji Katolickiej zachęca do udziału w spotkaniach z prelegentami  i wyjazdach.  

Księdzu proboszczowi Marianowi Saska dziękujemy za opiekę duchową.  

 

  


