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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 2017 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, 

Włodzimierz Podstawa – 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 – nie uczestniczył w zebraniach ze względu na 

stan zdrowia. 

 

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

każdorazowo ustalany i dostosowany do harmonogramu posiedzeń Sejmu RP. 

 

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2017 r. odbyło się 8 zebrań zarządu w pełnym 

składzie oraz jedno w składzie tylko opolan wraz z Komisją Rewizyjną. 

 

Na pierwszym posiedzeniu zarządu w styczniu 2018 r. prezes Klubu zwrócił się do 

prezesów oddziałów o dostarczenie sprawozdań z działalności w roku 2017 oraz ramowego 

planu na 2018 r. Otrzymane informacje wykorzystano w niniejszym sprawozdaniu 

(Głuchołazy, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Zdzieszowice). 

 

 

 

http://www.opole.kik.opoka.org.pl/
mailto:opole@kik.opoka.org.pl
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KLUB MACIERZYSTY W OPOLU 

 

 

 

Praca Klubu w głównej mierze opiera się na spotkaniach członków i sympatyków o 

charakterze: modlitewno-formacyjnym,  dyskusyjnych oraz okolicznościowych.  

W związku z tym, iż stan zdrowia ks. dra Zygmunta. Nabzdyka – asystenta kościelnego 

Klubu nie pozwalał mu na prowadzenie przez niego spotkań modlitewnych, które tradycyjnie 

odbywały się w wybraną sobotę miesiąca przyjęliśmy propozycję proboszcza parafii 

katedralnej, aby w ostatnią sobotę miesiąca msza św. w katedrze była dla członków i 

sympatyków KIK. 

Spotkania z biblią prowadził ks. dr Andrzej Demitrow. W roku sprawozdawczych odbyło 

się 9 spotkań. 

Pozostałe spotkania to:  

♦  opłatkowo-kolędowe, które odbyło się 15 stycznia, 

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

spotkania). 

♦  spotkanie dyskusyjne o tematyce religijnej (1 spotkanie):  ks. dr Joachim Kobienia: „100 

rocznica objawień Matki Boskiej w Fatimie”  

♦ spotkania dyskusyjne o tematyce społecznej ( 2 spotkania ): Antoni Duda – Poseł na Sejm 

RP – przedstawił aktualne prace Sejmu, ks. prof. Paweł Landwójtowicz: „Dzień Praw 

Rodziny” 

♦ spotkanie dyskusyjne o tematyce historycznej (1 spotkania): dr hab. Andrzej Szczepaniak: 

„Koncepcja Międzymorza w II i III Rzeczpospolitej” 

♦ spotkanie wspominkowe (1 spotkanie) wspólnie z członkami Stowarzyszenia „Polonia – 

Kresy” w związku z 10 rocznicą śmierci Bronisława Durkalca – aktywnego członka 

naszych organizacji.  

 

4 listopada w katedrze mieliśmy mszę św. za zmarłych członków i sympatyków Klubu. 

Połączone z wypominkami.  

W dniu 26 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Klubu. 

Uczestniczyło w nim 15 członków zwyczajnych Klubu. Walne Zebranie przyjęło 

sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe zarządu za 2016 r. oraz ramowy plan pracy 

Klubu na 2017 r. Udzieliło absolutorium zarządowi za pracę w 2016 r.  

W dniu 17.05.2016 r., tj. na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu zarząd omówił 

zalecenia skierowane przez uczestników Walnego Zebrania do zarządu.  

W dniu 13 maja prezes Klubu kol. Antoni Duda uczestniczył w dorocznym spotkaniu 

prezesów Klubów z całej Polski, które odbyło się w Sali Rekolekcyjnej w klasztorze sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie. 

W ramach obchodów XVII Dnia Papieskiego, który w 2017 r. odbywał się pod hasłem: 

„Idźmy naprzód z nadzieją”, a obchodzony był 8 października 2017 r. 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.   
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13.00  Zapalenie zniczy i modlitwa pod pomnikiem papieża św. Jana Pawła II, a następnie w 

kaplicy rozważaliśmy Tajemnice Chwalebne różańca świętego prowadzone prze 

naszego kapelana  - ks. Andrzeja Demitrowa. 

 

Działalność charytatywna: 

 

Pomoc dla Polaków na Ukrainie: 
- udział w dwóch zbiórkach darów żywnościowych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Polaków z 

Ukrainy  
- w lipcu kol. Jadwiga Krzemińska zawiozła do Solecznik na Litwie ofiarę pieniężną dla ciężko 

chorej kresowianki.. 
 

Inna działalność:  

●  wielu  naszych  członków  uczestniczyło w  wykładach wielkopostnych  zorganizowanych  

przez Wydział Teologiczny  Uniwersytetu Opolskiego  oraz  Państwową  Wyższą  Szkołę  

Medyczną w 

     Opolu, 

● spotkanie z  dziećmi  z  Ukrainy  przebywającymi na  Górze św. Anny  na  zaproszenie  

oddziału KIK w Krapkowicach (1 spotkanie – sierpień); w spotkaniu uczestniczył JE ks. bp 

Jan Bagiński. 

● udział w przedsięwzięciach (koncerty, wystawy, spotkania dyskusyjne, konferencje) 

organizowanych przez Towarzystwo Polonia – Kresy 

W roku sprawozdawczym opolscy członkowie KIK włączali się do pielgrzymek 

organizowanych przez pozostałe oddziały naszego Klubu. 

Działalność w roku akademickim, 2016/2017 zakończyliśmy 25 czerwca 2017 r. mszą 

święta w Katedrze Opolskiej, podczas której dziękowaliśmy Bogu za błogosławieństwo i 

pomoc w naszej działalności. 

Rok 2017/2018 oficjalnie zainaugurowaliśmy dnia 30 września 2017 r. mszą św. również 

w Katedrze Opolskiej. Modliliśmy się w intencji naszego Klubu. 

       W roku sprawozdawczym Zarząd na swych posiedzeniach podjął 4 uchwały: 

nr 1/KIK/Z/17: w sprawie przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu Klary Kwoczała 

– oddział Zdzieszowice 

nr 2/KIK/Z/17:  w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności w roku 2016, 

nr 3/KIK/Z/17: w sprawie przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu Grzegorza Ralko 

– oddział Zdzieszowice 

nr 4/KIK/Z/17: w sprawie wniosku do Wojewody Opolskiego ws. nadania jednej z ulic Opola 

imienia pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. 

Aktualnie Klub w Opolu liczy 20. członków  

Cały Klub liczy 115 członków 
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ODDZIAŁ GŁUCHOŁAZY  

 
 W roku 2017 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. proboszcz, Edward Cichoń.  

 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 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 2017 roku spotkania i wydarzenia: 

 

1. Styczeń: 

8.01 – Spotkanie opłatkowe wspólnie z głuchołaskimi kołami terenowymi Związku 

Sybiraków oraz Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

30.01 – Msza św., zamówiona przez Klub, w intencji Księży z naszej Parafii oraz za zmarłych 

i żyjących Członków i Sympatyków KIK. Po Mszy św. prelekcja o. Cezarego Prussaka OMI, 

z Klasztoru Misjonarzy Oblatów w Bodzanowie, na temat: „Setna rocznica objawień w 

Fatimie”. 

2. Luty: 

27.02 – Msza św., zamówiona przez Klub, w intencji zmarłych i żyjących członków Klubu. 

Po Mszy św. prelekcja prezesa oddziału na temat: „Czym jest Biblia?”. 

3. Marzec: 

27.03 – Msza św. i prelekcja ks. Jarosława Karpy, wikariusza Parafii Głuchołazy, na temat: 

„Przykazania kościelne – nakaz/zakaz czy spotkanie?”. Po prelekcji dyskusja na temat 

interpretacji niektórych przykazań kościelnych (zakupy i praca w niedzielę, sobotnia Msza 

św. zamiast niedzielnej, świętowanie niedzieli za granicą, wobec braku możliwości udziału w 

katolickiej Mszy św. i in.). 

Spotkania w kwietniu nie zorganizowano. 

4. Maj: 

29.05 – Spotkanie Klubu odbyło się w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w 

Bodzanowie (http://klasztorbodzanow.oblaci.pl/ ). W pierwszej części Mszę św. w intencji 

członków KIK oraz nabożeństwo majowe i nabożeństwo nowenny przez uroczystością 

Zesłania Ducha Świętego odprawił Superior Klasztoru, o. Jerzy Bzdyl OMI. Następnie, 

na terenie klasztornego parku, odbyła się część druga spotkania. Przy grillu, który osobiście 

obsługiwał, o historii Zgromadzenia Oblatów opowiedział o. Andrzej Wnęk OMI. O. Andrzej 

http://klasztorbodzanow.oblaci.pl/
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odpowiadał też na różnorodne pytania obecnych. Spotkanie odbyło się we wspaniałej 

atmosferze, w otoczeniu pięknego parku.  

5. Czerwiec: 

26.06 – Msza św. i prelekcja prezesa oddziału na temat „Jak powstawał Stary Testament?” 

6. Sierpień: 

4.08 – Udział we Mszy św. oraz występie zespołu wokalno-instrumentalnego „Faustyna” z 

Równego na Ukrainie, działającego przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w tym 

mieście. Członkowie zespołu to młodzież wywodząca się z polskich rodzin i rodzin 

mieszanych. Gościliśmy też opiekunki zespołu, panią Andżelikę Fedorową, siostrę Mateuszę 

Nawrocką i organizatorkę pobytu młodzieży w Polsce, panią Krystynę Brzezińską, prezesa 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Krapkowicach. 

7. Wrzesień: 

25.09 – Msza św. i spotkanie dotyczące planów na rok formacyjny oraz planowanych Dni 

Kultury Chrześcijańskiej. 

8. Październik: 

2.10 – Spotkanie, wraz z innymi grupami parafialnymi, z ks. biskupem Andrzejem Czają, w 

ramach wizyty duszpasterskiej ks. biskupa. 

7.10 – Udział członków Klubu w akcji Różaniec do Granic, w kościele parafialnym 

w Głuchołazach i na parkingu przy granicy państwa. 

8.10 – Udział delegacji zarządu Klubu w pielgrzymce opolskiego KIK na Górę Świętej Anny. 

Nie organizowano spotkania w zwykłym terminie. 

9. Listopad: 

9 – 12.11 – XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej, organizowane wspólnie z Parafią i Centrum 

Kultury w Głuchołazach. Zrealizowany program w osobnym sprawozdaniu. 

27.11 – Msza św. i prelekcja ks. Tomasza Wieliczki nt. „Modlitwa chrześcijańska według św. 

Ignacego z Loyoli”. 

10. Grudzień: 

Nie organizowano spotkania. 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w 

Głuchołazach 

 

W dniach 9 – 12 listopada 2017 r. Klub Inteligencji Katolickiej wspólnie z Centrum 

Kultury w Głuchołazach i Parafią pw. św. Wawrzyńca zorganizował XXIII Dni Kultury 

Chrześcijańskiej w Głuchołazach. Przedsięwzięcie to uzyskało honorowy patronat ks. bp prof. 

dr hab. Andrzeja Czai, Ordynariusza Diecezji Opolskiej.  

Hasłem przewodnim tegorocznych Dni było „Idźcie i głoście”.   

Zrealizowano w całości zaplanowany program: 

 

09 listopada 2017 r. (czwartek) 

1000 - Centrum Kultury - V Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej (opieka merytoryczna: 

Mariusz Lewicz) 
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1800 - Kościół Parafialny - Msza święta inaugurująca XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej, z 

kazaniem ks. Mariana Saski, pochodzącego z Głuchołaz proboszcza parafii pw. św. 

Antoniego w Zdzieszowicach. 

1845 - Sala katechetyczna - Prelekcja ks. Mariana Saski „Idźcie i głoście” 

10 listopada 2017 r. (piątek)  

1800 - Kościół Parafialny - Msza święta 

1840 - Kościół Parafialny - Droga Krzyżowa ulicami miasta 

11 listopada 2017 r. (sobota) Narodowe Święto Niepodległości 

1030 - Kościół Parafialny - Uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny 

1130 - Przemarsz pod Pomnik Weteranów Walk o Niepodległość i uroczystość Narodowego 

Święta Niepodległości; złożenie wiązanki kwiatów przez delegację Klubu.  

1630 - Kościół Gimnazjalny - „Ona jest piękna” Program słowno-muzyczny Piotra Łojki, 

z udziałem Chóru „Capricolium”, zespołu „Paruzja”, chóru PSP Nr 1 w Głuchołazach i Scholi 

z Konradowa 

12 listopada 2017 r. (niedziela) 

1030 - Kościół Parafialny - Msza święta z udziałem połączonych chórów:  

Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu oraz Pěvecký sbor města Vrbna 

p. Pradědem; po Mszy św. krótki koncert chórów (dyrygenci: Tadeusz Eckert i Leoš 

Sekanina)  

1530 - Centrum Kultury - Projekcja filmu „Chata” („The Shack”, 2017), (wstęp wolny) 

1800 - Kościół Parafialny - Msza święta 

1900 - Hotelik „Sudety” - Wieczór Zapomnianych Piosenek Ukrytych pod Sercem 

(prowadzący: Józef Mazur, Jan Dolny) 

Na koniec roku 2017 oddział liczył 25 członków. 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ KĘDZIERZYN-KOŹLE  

 

 
Stan osobowy 

• Na początku 2017 roku Oddział KIK w Kędzierzynie-Koźlu składał się z 29 członków. 

• 20 listopada  zmarł kol. Eugeniusz Sługocki i 29 listopada zmarła kol. Jadwiga 

Michalik. 

• W ciągu roku zrezygnował z członkostwa Czesław Halemba. 

 Zatem na koniec 2017 roku Oddział liczył 26 członków. 

 

Działalność Oddziału organizował zarząd w składzie: 

1. Włodzimierz Podstawa – prezes oddziału, 
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2. Stefan Wójtowicz – skarbnik, 

3. Julita Jasiak – sekretarz, 

4. Lucjan Ratajczak – członek. 

Opiekunem Oddziału z ramienia Parafii jest Proboszcz ks. Krzysztof Dziubek. 

 

♦  W lipcu 2017 przelano internetowo na konto KIK Opole kwotę 164 zł. 

♦  Z 26 członków Oddziału, 80 rok życia ukończyło już 16 osób. 

♦  Z 11 osób, które powinny uregulować składki za 2017 rok, zwolniono z obowiązku 

składkowego jedną osobę bezrobotną i trzy poważnie chore, które nie biorą udziału w 

działalności Klubu. 

 

Działalność statutowa 

 

W 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowano się na: 

 

➢ prelekcjach przygotowywanych przez własnych prelegentów 2, 3, a nawet 4 razy w 

miesiącu, głównie we wtorki. Tematami prelekcji były często aktualne problemy 

Kościoła, Świata i Polski, a także zagadnienia historyczne. Takich prelekcji było 

łącznie 16. 

➢ Spotkaniach z Dzienniczkiem Siostry Faustyny, 6 spotkań. 

➢ Spotkaniach modlitewnych (Zegar Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego). 

➢ Spotkaniach okolicznościowych; opłatkowe, Oficjum za zmarłych członków KIK z 

Mszą św. rozpoczęcie i zakończenie wakacji. 

➢ Zebraniach Zarządu Oddziału. 

➢ Udział w życiu Parafii Św. Mikołaja w Kędzierzynie (budowa ołtarza na uroczystość  

Bożego Ciała, czuwanie przy Grobie Pańskim itp.). 

➢ Udział członków KIK w życiu różnych Diakonii w swoich Parafiach (Żywy Różaniec, 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii św., Przyjaciele Misji Oblackich, Odnowa w Duchu 

Świętym, Adopcja Poczętego Dziecka i innych). 

 

Naszym poważnym problemem jest spadek aktywności, nieuniknionej przy starzeniu się 

Oddziału i brak narybku. 

W bieżącym roku naszą działalność pragniemy utrzymać na poziomie ubiegłego roku. 

 

 

 

ODDZIAŁ KRAPKOWICE  

 

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

ze strony ks. proboszcza Krzysztofa Pustelaka oraz dziekana ks. Jana Buhl oraz księży 

proboszczów 11 parafii dekanatu krapkowickiego. Klub pracował w 2017 r. pod 

przewodnictwem Krystyny Brzezińskiej w składzie: Irena Zawrotniak – skarbnik, Halina 

Kalinowska – sekretarz, Renata Spacil – z-ca przewodniczącego. Klub liczy 23 członków.  
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Działalność programowa  

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

Plan zrealizowano w całości. 

 

Działalność formacyjna 

 
Działalność w roku 2017 rozpoczęto w październiku 2016 r. Mszą św. celebrowaną przez 

ks. dr Tomasza Kusza. 

 

08.01.2017 r. – spotkanie opłatkowe, obecni: ks. proboszcz Krzysztof Pustelak, ks. wikary 

Łukasz Michalik, dziekan ks. Krzysztof Wojnarowski, prezes KIK Antoni Duda, starosta 

powiatu Maciej Sonik, wiceprzewodniczący rady miasta Józef Gut i Józef Brzozowski, prezes 

spółki z o.o. Tygodnik Krapkowicki Joanna Bassek i Konrad Bassek, Seweryn Hutnicki 

i Irena Hutnicka, represjonowany w okresie stanu wojennego Henryk Krupa, członek KIK 

Tomasz Okoński, który przez pół roku przebywał w Indiach wśród trędowatych, oprawę 

muzyczną Mszy św. oraz spotkania opłatkowego chór Exultate Deo pod batutą Tomasza 

Krzemińskiego. Pokaz liniowego tańca kowbojskiego Beata Posłuszna, Barbara Sikucińska.  

 

Organizacja wypoczynku letniego 

Zrealizowany program wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin polskim zamieszkałych w 

Równem na Wołyniu przebywających na wypoczynku letnim w Domu Pielgrzyma na Górze 

św. Anny w dniach 28.07. – 10.08.2017 r. 

 

1. Wyjazd z Równego - 28.07.2017 piątek godz. 23.15 

2. Przyjazd do Opola - 29.07.2017 piątek godz. 17.15. Przejazd na Górę Św. Anny, 

zakwaterowanie 

3. 30.07.2017 - Obrowiec Msza św. w oprawie muzycznej zespołu Faustyna, złożenie 

kwiatów i zniczy na grobie dziekana ks. Krzysztofa Korgla, nieszpory w oprawie 

muzycznej zespołu Faustyna, koncert dla mieszkańców Obrowca (plac Stawowy) od 

godz. 16.00 do 19.00 

4. 31.07.2017 - pielgrzymka do Gidlii, Msza św. w oprawie muzycznej zespołu Faustyna 

ks. proboszcz Krzysztof Pustelak, wykład o historii bazyliki ojciec franciszkanin 

(historia wykopanej figurki) godz. 13.00 Częstochowa Jasna Góra kaplica Matki 

Bożej i zwiedzenie skarbca 

5. 01.08.2017 - od godz. 9.00 do 11.00 Park wodny, 11.30 Strzybnica (dzielnica 

Tarnowskich Gór) czwarty kurs pisania ikon"Matka Boska Fatimska" kurs prowadziła 

mgr inż. Ewa Stępień 

6. 02.08.2017 - Kolonowskie "Amazonka" spływ kajakowy, 18.00 kościół pw. WNMP 

"Otmęt" Msza św. w oprawie muzycznej zespołu Faustyna, koncert dla mieszkańców 

7. 03.08.2017 - od godz. 8.30 do 11.30 wioska indiańska "U Hocioka", 14.00 zamek 

Moszna, zwiedzanie oraz koncert dla kuracjuszy leczący się w sanatorium Moszna, 

Łowkowice – młyn wiatrak, godz. 17.00 KDK koncert dla mieszkańców miasta - 

organizator UMiG Krapkowice, Dom Kultury i KIK o/Krapkowice 

8. 04.08.2017 - godz. 8.00 Msza św. w oprawie muzycznej zespołu Faustyna kościół pw. 

Piotra i Pawła Opole, koncert dla członków stowarzyszenia kresowiaków godz. 12.00 

Dom Księży Emerytów Opole koncert w wykonaniu zespołu Faustyna, spotkanie z 
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biskupem seniorem Janem Bagińskim, godz. 18.00 Głuchołazy Msza św. w oprawie 

muzycznej zespołu Faustyna, koncert dla mieszkańców Głuchołaz 

9. 05.08.2017 - Krasiejów JuraPark godz. 15.00 Kamień Śląski Msza św. w oprawie 

muzycznej zespołu Faustyna,, kąpiel w basenie 

10. 06.08.2017 - kościół pw. św. Mikołaja Msza św. w oprawie muzycznej zespołu 

Faustyna, koncert dla społeczeństwa, 13.30 Opole zwiedzanie ZOO 

11. 07.08.2017 Jarnołtówek wycieczka turystyczna wejście na Biskupią Kopę, godz. 15.00 

kąpielisko Delfin Krapkowice, godz. 18.00 kościół pw. Ducha św. Krapkowice Msza 

św. w oprawie muzycznej zespołu Faustyna, koncert dla mieszkańców 

12. 08.08.2017 Radzionków muzeum chleba, godz. 15.00 Złoty Stok zwiedzanie muzeum 

i kopalnię złota 

13. 09.08.2017 Bank Spółdzielczy Krapkowice krótki koncert w wykonaniu zespołu 

Faustyna po którym wykonawcy otrzymali bardzo bogate prezenty przygotowane 

przez pracowników banku, godz. 10.30 Opole rejs statkiem po Odrze, w godzinach 

popołudniowych zakupy 

14. 10.08.2017 wyjazd z Góry św. Anny do Opola, z Opola do Równego 

 

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 7 000,00 zł, UMiG 

Krapkowice 6 000,00 zł oraz autobus szkolny nieodpłatnie na terenie województwa 

opolskiego. Całość zadania zamknięto kwotą 25 244,41 zł. 

 

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

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

 

Koncerty – FILMY 

− 07.01.2017 – Gala noworoczna 

− 08.01.2017 – Nieszpory kolędowe, chór Exultate Deo 

− 22.01.2017 – Koncert karnawałowy „Utwory Operetkowe”  

 

 

Adoracje Przenajświętszego sakramentu 

27.02 i 28.02.2017 – Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 11.00 do 12.00 KIK 

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 

w dniach piątek, sobota, niedziela o godz. 1500 prowadziła koronkę. 

Od 03.03.2017 do 12.04.2017 r. po każdej porannej Mszy św. odprawialiśmy Drogę 

Krzyżową 

 

Wybory zarządu oddziału 
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26.04.2017 r. – walne zebranie zarządu. 

Zbiórka darów dla bezdomnych 

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

w okresie Wielkiego Postu i adwencie. Uzbierano kwotę 1 200,00 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; 

− 01.05.2017 – zbiórka na pokrycie operacji w Niemczech dla Martyny Koteluk 

Pielgrzymki 

− 2017 r. – Kraków kościół pw. św. Rity, Łagiewniki przejście przez bramę Miłosierdzia, 

Msza św. koncelebra ks. proboszcz Krzysztof Pustelak 

− 22.04.2017 r. – pielgrzymka do Warszawy, Żoliborz kościół Stanisława Kostki, 

godz. 9.00 msza Św. odprawiona przez ks. proboszcza Krzysztofa Pustelak. Zwiedzono 

Muzeum bł. Jerzego Popiełuszki, Wilanów świątynię Opatrzności Bożej, Pałac Jana III 

Sobieskiego, ogrody pałacowe. 

Informacja 

Darowizny wicedziekana: trzy alby chłopięce i jedna sukienka komunijna. Ks. Henryk 

Pocześniok 16 sukienek pierwszokomunijnych. Powyższe darowizny wysłano 31 marca 

2017 r. do kościoła pw. św. Piotra i Pawła Równe (Ukraina). 

Od 23 do 26 maja 2017 r. wystawa ikon pisanych przez Beatę Posłuszną. 

Dom Kultury profesor IPN z Warszawy – multimedialny wykład „Dziej Polaków na 

Kresach”. 

Na podstawie comiesięcznych protokołów składanych na zebraniach zarządu KIK w Opolu 

sporządziła: Prezes KIK Oddział Krapkowice – Krystyna Brzezińska. Powyższe dane 

znajdują się w kronice KIK o/Krapkowice. 
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ODDZIAŁ ZDZIESZOWICE 
 

 

Rok 2017 rozpoczął 26-lecie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach 

przy parafii kościoła pw. Św. Antoniego.  

Przez wszystkie lata swojej pracy stowarzyszenie- będące stowarzyszeniem użyteczności 

publicznej- nie odstąpiło od swojego wieloletniego programu. Poszerzyło jedynie tematykę 

spotkań i wyjazdów- pielgrzymek. Posiada swój statut, ma prawo dysponowania funduszami 

uzyskanymi w programie 1% dla stowarzyszeń użyteczności publicznej. Gromadzi wokół 

siebie ludzi zaangażowanych także w innych organizacjach, zaprasza na spotkania 

prelegentów z różnych środowisk katolickich i społecznych oraz parafian zainteresowanych 

prezentowaną tematyką. 

Poprzednie roczne  sprawozdania upublicznione na stronie internetowej parafii pw. 

św.Antoniego i św. ojca Pio w Zdzieszowicach zapoznały parafian bliżej z charakterem 

naszej pracy.  

Ze względu na śmierć naszego członka zarządu Józefa Osmana jego miejsce zajęła pani 

Teresa Wieczorek, 

Opiekunem duchowym jest ks. mgr Marian Saska 

Prezesem – Ingrid Pawliczek-Pudełko  

Członkami zarządu: Krystyna Majchrzak, Teresa Wieczorek i Henryk-Pudełko skarbnik 

Ingrid Pawliczek-Pudełko i Henryk Pudełko wchodzą w skład Zarządu Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Opolu.  

      

Poniższy wykaz spotkań został każdorazowo podany do publicznej wiadomości w 2017 roku 

   

Styczeń- 25.01.2017  

Roczne sprawozdanie z działalności KIK za rok 2016. 

Zapoznanie się z artykułem Tomasza Zimocha pt: „Ojciec Ziółek na Syberii” o misjach 

naszych księży w Rosji. Pasjonująca lektura o autentycznej pasji polskiego księdza 

prowadzona w duchu niesienia pomocy katolikom na Syberii.  

 

Luty- 01.02.2017  

Dnia17.02.2017 

Spotkanie z panem Sebastianem Malkuszem, teologiem, zdzieszowiczaninem. 

Temat: Wprowadzenie do Starego Testamentu- najnowsze przekłady z języków 

oryginalnych  

Podsumowanie: Spotkanie z młodym prelegentem cieszyło się wielkim zainteresowaniem a 

treść tematu przekazana została przez prelegenta w bardzo ciekawej formie, która zachwyciła 

obecnych. 

 

Dnia 26.02.2017  

Przekazaliśmy protokolarnie dwa wózki inwalidzkie dla misjonarza z Tych przebywającego 

gościnnie w Zdzieszowicach. Wózki przekazane zostały z Niemieckiej Wspólnoty Pomocy 

Chorym i Niepełnosprawnym, którego prezydentem jest Józef Pawliczek we Freiburgu. 

Wspólnota otrzymała kserokopię protokołu przekazania darów zatwierdzoną przez naszego 

ks. Proboszcza.  

 

Marzec- Dnia 15.03.2017  

Dzień Skupienia na Górze Św. Anny 

Prowadził o. Ambroży- proboszcz parafii 
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Temat: Rozważania wielkopostne 

Dzień Skupienia gromadzi przeważnie wszystkich członków klubu na spotkanie jako 

przygotowanie do przeżywania okresu Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy.  

Msza święta, homilia, Droga Krzyżowa –to części składowe  Dnia Skupienia. 

 

Dnia 29.03.2017 roku  

Temat: Społeczna działalność księdza Jana Kaczkowskiego 

Prelegent: pani Klara Kwoczała 

Zmarły bardzo młodo ksiądz Jan Kaczkowski wzbudza podziw swoją pracą społeczną w imię 

Boga prowadzoną do ostatniej chwili swojego życia. „Miłosierdzie ”to ostatnie słowo 

wypowiedziane przed swoją agonią ksiądz Kaczkowski. 

 

Kwiecień- Dnia 11.04.2017  

Udział w pogrzebie zmarłego członka klubu-Józefa Osmana 

 

Dnia 14.04.2017 – indywidualny udział w kalwaryjskich wielkopiątkowych obchodach na 

Górze świętej Anny  

 

Dnia 19.04.2017  

Wspomnienie po zmarłym członku KIK Zdzieszowice Józefie Osman. 

Korzystanie z gościnności ks. mgr Mariana Saski – spotkanie na plebani.  

Nostalgiczne spotkanie z udziałem ks. Proboszcza poświęcone w całości Zmarłemu.  

 

Maj- Dnia 10.05.2017  

Kościół Oblatów pw. św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie- Koźlu  

Udział w nabożeństwie majowym i w mszy świętej. Spotkanie z proboszczem Mieczysławem 

Hałaszko  

Temat : Misyjna praca księży oblatów  

 

Dnia 29.05.2017  

Siostra Annuntjata z klaszoru Sióstr Służebniczekw Lesnicy na wykładzie. 

Temat:  Klasztory żeńskie w Polsce i 100 lat Objawień Fatimskich  

Świetnie i z pasją przygotowana prelekcja audiomedialna. 

 

Czerwiec- Dnia 22.06.2017  

Rudy Raciborskie- wystawa ikon zorganizowana przez Stowarzyszenie Piszących Ikony w 

Krakowie  z udziałem piszącej ikony pani Jolanty Bohdan ze Zdzieszowic 

Sośnicowice- spotkanie z ks. Marcinem Gajdą , proboszczem parafii pw. Świętego Jakuba  

Udział w nabożeństwie wieczornym i we mszy świętej oraz trzecie już gościnne spotkanie z 

proboszczem ks. Marcinem Gajdą. Ksiądz Gajda  włożył wielki trud w renowację kościoła w 

Sośnicowicach a przede wszystkim integruje miejscową społeczność. Jest otwarty na 

problemy młodzieży. Pokazał przygotowaną dla pielgrzymów salę, jest autorem kilku 

publikacji.  

 

Dnia 29.06.2017  

Temat : Stary i Nowy Testament- porównanie , część II 

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

Temat bardzo zaciekawił sluchaczy 

 

Sierpień- Dnia 5.08.2017  
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Pielgrzynka  na trasie: Łącznik-Korfantów- Nysa- Sulisław 

Przewodniczył : ks. Marian Saska  

Środek transportu: Bus firmy Foltrans z Gogolina 

Pielgrzymi jeszcze raz mogli się przekonać, że aby doświadczyć duchowe przeżycie nie 

trzeba daleko wyjeżdżać.  

Łącznik- kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii  Panny z 1718 roku zbudowany w 

stylu neobarokowym . 

Niezapomniane spotkanie w sadzie proboszczowskim ze śląskim poetą i etnografem 

współpracującym od wielu lat z Uniwersytetem Opolskim księdzem emerytem Manfredem 

Słaboniem, który dokładnie zna etnografię, fonetykę i dialektologię, historię Śląska i jej 

wpływów językowych, związanych z osadnictwem czeskim i niemieckim,  na gwarę śląską.  

Korfantów- kościół św. Trójcy wybudowany na wzgórzu pod koniec XIII. Wieku. Obecnie 

po przebudowie w stylu barokowym z przepięknym prezbiterium. W kościele wisi także 

rzeźba zdzieszowickiego rzeźbiarza Artura Szulwica, który dnia 13 lutego 2018 roku 

otrzymał statuetkę „ Zasłużony dla miasta Zdzieszowice”. 

Nysa- Muzeum Regionalne ze wspaniałymi zbiorami. Zwiedzanie z przewodnikiem. 

Zobaczyć można wykopaliska, dzieła sztuki, wyposażenie wnętrz, cenne obrazy i rzeźby 

sakralne.  

Sulislaw- pałac z XIX. Wieku obecnie po rewitalizacji przeprowadzonej pod nadzorem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Centrum Medycyny Ajuwerdyjskiej i Jogi.  

Podsumowanie: Pierwsza pielgrzymka z naszym nowym księdzem proboszczem bardzo 

udana tak pod względem duchowym jak i krajoznawczym.  

 

Wrzesień- dnia 01-03.09.2017  

Wyjazd grupy formacyjnej do Nowego Gierałtowa 

Codzienny udział w mszy św. w Nowym Gierałtowie i spotkanie z ks. Maciejem Oliwą 

proboszczem\Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedzia  oraz zwiedzanie gospodarstwa 

agroturystycznego w ramach poznania ludzi z pasją. 

Codzienne wieczorne dokształcanie się, dyskusja  

 

Dnia 27.09.2017 

Rola szafarza i jego posługa dla wiernych – prowadził szafarz kościoła pw. św. Błażeja w 

Januszkowicach pan Grzegorz Ralko 

Czytanie: Tajemnice Czarnej Madonny  

Artykuł Magdaleny Łanuszki – bardzo ciekawy artykuł o losach Czarnej Madonny i 

związanej z obrazem legendzie.  

 

Październik- Dnia 08.10.2017  

Dzień Papieski- udział w spotkaniu członków Klubów Inteligencji  Katolickiej Diecezji 

Opolskiej na Górze Świętej Anny – rozpoczęcie roku formacyjnego. 

 

 Dnia 16.10.2017  

Spotkanie z o. Marianem , franciszkaninem z klasztoru franciszkańskiego z Głogówka  

Ksiądz przyjechał z grupą zaangażowanych w jego pracę duszpasterską pań. 

Multimedialne spotkanie przy wyjątkowo wypełnionej sali katechetycznej. 

 

Listopad- Dnia 28.11.2017 

Modlitwa- osobista rozmowa z Bogiem 

Przygotowali : Eżbieta Krupop, Ingrid Pawliczek-Pudełko  

Część audiowizualną – Henryk Pudełko  
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1.Modlitwa chrześcijan  

2. Prawosławie – modlitwy codzienne, w czasie mszy i okolicznościowe  

3. Luteranie- znaczenie modlitwy ekumenicznej w świdnickim Kościele Pokoju 

 

Grudzień-Dnia 11.12.2017  

Dzień Skupienia na Górze Św. Anny p.t Tzw. „paradoksy” zawarte w moralnym 

nauczaniu Chrystusa (Refleksja oparta o wybrane teksty Nowego Testamentu).  

Prowadzący: OFM dr o. Zachariasz, franciszkanin  

 

Dnia 20.12.2017  

Spotkanie adwentowe przy kawie i ciastkach. 

Wspólne śpiewanie kolęd  

   

    Zestawienie spotkań 2017  

Prelekcje  Ks. dr Antoni Pietrzyk 

   OFM. Ambroży  

   OFM dr Zachariasz 

   ks. Manfred Słaboń  

   teolog / obecnie już po  obronie pracy doktorskiej/ Sebastian Malkusz 

   OFM Marian, franciszkanin z Głogówka     

   siostra Annuntiata 

Wyjazdy i spotkania: Rudy Raciborskie 

   Sośnicowice-   ks. Marcin Gajda 

   Kędzierzyn-Koźle ks. oblat Mieczysław Hałaszko   

   Pielgrzymka   ks. Manfred Słaboń  

   Góra św. Anny  - Dzień Papieski  

   Nowy Gierałtów trzydniowy pobyt i spotkanie z ks. Maciejem  

      Oliwą 

Dzień Skupienia  Wielkopostny Dzień Skupienia na Górze św. Anny  

      OFM Ambroży  

   Adwentowy Dzień Skupienia 

      OFM. Zachariasz  

 

Na koniec 2017 r. Oddział Klubu w Zdzieszowicach liczył 21 członków. 

Klub Inteligencji Katolickiej dziękuje księdzu Proboszczowi opiekunowi duchownemu za 

wykazanie zainteresowania naszą działalnością pomimo nawału pracy duszpasterskiej oraz  

wszystkim uczestniczącym w prelekcjach Gościom między innymi członkom Wspólnoty 

Franciszkańskiej w Zdzieszowicach.  

Wyjątkowo zaangażowała się  w roku 2017 w działalność klubu część członków będąca 

również naszymi ofiarowcami.  

Podkreśla się, że spotkania organizowane przez nasz klub są zawsze otwarte.  

 

        

 


