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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 2018 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; nowy zarząd skorygował 

częstotliwość na co drugi miesiąc – termin będzie każdorazowo ustalany i dostosowany do 

harmonogramu posiedzeń Sejmu RP. 

W dniu 23.05.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym 

wybrano nowe władze Klubu, które przedstawiały się następująco: 

 

Antoni Duda – przewodniczący zarządu – prezes Klubu, 

Jadwiga Krzemińska – członek zarządu  

Krystyna Brzezińska – prezes oddziału w Krapkowicach, 

Ingrid Pawliczek-Pudełko – prezes oddziału z Zdzieszowicach, 

Henryk Pudełko – członek zarządu 

Włodzimierz Podstawa – prezes oddziału w Kędzierzynie-Koźlu, 

http://www.opole.kik.opoka.org.pl/
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ks. Zygmunt Nabzdyk – asystent  kościelny  mianowany  przez  ks. abpa Alfonsa Nossola na czas 

nieokreślony – nie uczestniczył w zebraniach ze względu na stan zdrowia. 

 

 Nie wybrano przedstawiciela Oddziału w Głuchołazach pozostawiając wakat; przedstawiciel 

zostanie dokooptowany w terminie późniejszym. Pozostawiono również dodatkowy wakat dla 

osoby, która profesjonalnie zajmie się sprawami finansowymi Klubu. 

 Na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu w dniu 11 lipca zarząd ukonstytuował się: 

z-ca przewodniczącego  –  Jadwiga Krzemińska (jednocześnie pełni obowiązki skarbnika), 

sekretarz zarządu – Henryk Pudełko. 

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2018 r. odbyło się 7 zebrań zarządu w pełnym składzie 

oraz jedno w składzie tylko opolan wraz z Komisją Rewizyjną. 

 

Na pierwszym posiedzeniu zarządu w styczniu 2019 r. prezes Klubu zwrócił się do 

prezesów oddziałów o dostarczenie sprawozdań z działalności w roku 2018 oraz ramowego planu 

na 2019 r. Otrzymane informacje wykorzystano w niniejszym sprawozdaniu (Głuchołazy, 

Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Zdzieszowice). 

 

 

KLUB MACIERZYSTY W OPOLU 

 

 

Praca Klubu 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 

nadal nie pozwalał mu na prowadzenie przez niego spotkań modlitewnych, które wcześniej 

odbywały się w wybraną sobotę miesiąca, a propozycja ks. proboszcza parafii katedralnej, aby w 

ostatnią sobotę miesiąca msza św. w katedrze była dla członków i sympatyków KIK (wspólnie z 

wiernymi) nie przyjęła się, zwróciliśmy się do ks. biskupa z prośbą o wyznaczenie nowego 

kapelana dla naszego Klubu. Ks. biskup zaproponował nam ks. prof. Tadeusza Dolę, który przejął 

po ks. Z. Nabzdyku prowadzenie naszych sobotnich spotkań modlitewnych. Spotkania te 

zainaugurowaliśmy w sobotę 28 kwietnia 2018 r. W roku sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań. 

Każde składało się z dwóch części: msza święta z rozważaniem, a po mszy świętej w salce 

spotkanie dyskusyjne na wybrany wcześniej temat związany z nauczanie papieża św. Jana Pawła II 

i papieża Benedykta XVI. 

Spotkania z biblią prowadził ks. dr Andrzej Demitrów. W roku sprawozdawczych odbyło się 9 

spotkań. 

Pozostałe spotkania to:  

▪ opłatkowo-kolędowe, które odbyło się 17 stycznia, 

▪ spotkanie dyskusyjne (wspominkowe - 1 spotkanie):  ks. prof. Helmut Sobeczko wspominał 

początki działalności Klubu, 

▪ spotkania dyskusyjne o tematyce polityczno-społecznej (2 spotkania): Antoni Duda – Poseł na 

Sejm RP – przedstawił aktualne prace Sejmu i spotkanie z kandydatami do Rady Miasta Opola 

osób związanych z naszym Klubem: Krystyną Duda, Jerzym Skubisem, Janem Szydełko, 

▪ 13 maja udział w Diecezjalnym Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, odbywającym 

się w kościele seminaryjnym w Opolu. 
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3 listopada mieliśmy dodatkowo mszę św. w kaplicy za zmarłych członków i sympatyków 

Klubu. Połączone z wypominkami. 

W dniu 23 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu. Uczestniczyło 

w nim 17 członków zwyczajnych Klubu. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne oraz 

finansowe zarządu za 2017 r. oraz ramowy plan pracy Klubu na 2018 r. Udzieliło absolutorium 

zarządowi za pracę w 2017 r., wybrało władze Klubu na kadencję: 2018 – 2021. 

W dniu 11.07.2018 r., tj. na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu zarząd omówił 

zalecenia skierowane przez uczestników Walnego Zebrania do zarządu. 

W ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego, który w 2018 r. odbywał się pod hasłem: 

„Promieniowanie ojcostwa” a obchodzony był 14 października 2018 r. tym razem uczestniczyliśmy 

indywidualnie. 

 

Działalność charytatywna: 

 

Pomoc dla Polaków na Ukrainie: 

- zbiórka darów żywnościowych i słodyczy dla dzieci na Święta Wielkiej Nocy i Boże Narodzenie 

(Lwów, Kamieniec Podolski – „Caritas”) 

 
Inna działalność: 

● wielu  naszych  członków  uczestniczyło w  wykładach wielkopostnych  zorganizowanych przez 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 

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

oddziału KIK w Krapkowicach; w spotkaniu uczestniczył JE ks. bp Jan Bagiński, 

● udział członków Klubu w działalności innych stowarzyszeń i ruchów katolickich działających na 

rzecz kościoła i społeczności lokalnej. 

W roku sprawozdawczym opolscy członkowie KIK włączali się do pielgrzymek organizowanych 

przez pozostałe oddziały naszego Klubu. 

Działalność w roku akademickim, 2017/2018 zakończyliśmy 23 czerwca 2018 r. mszą święta w 

kaplicy, podczas której dziękowaliśmy Bogu za błogosławieństwo i pomoc w naszej działalności. 

Rok 2018/2019 zainaugurowaliśmy dnia 29 września 2018 r. mszą św. również w kaplicy. 

Modliliśmy się w intencji naszego Klubu. 

       W roku sprawozdawczym Zarząd na swych posiedzeniach podjął 5 uchwał: 

 

nr  1/KIK/Z/18:  w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności w roku 2017, 

nr 2/KIK/Z/18: w sprawie przyjęcia Regulaminu Wyborów władz Klubu przez Walne Zebranie 

Klubu, 

nr 3/KIK/Z/18: w sprawie wybory na z-cę przewodniczącego Klubu kol. J. Krzemińskiej, 

nr 4/KIK/Z/18: w sprawie wyboru na sekretarza Klubu kol. H. Pudełko, 

nr 5/KIK/Z/18: w sprawie przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu Adama Deptuła - 

Opole 
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ODDZIAŁ W GŁUCHOŁAZACH 

 

 

W roku 2018 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.  

 Ze względu na wygaśnięcie trzyletniej kadencji zarządu oddziału (w czerwcu) i problemów 

z wyborem nowego (brak zgłoszeń osób chętnych), członkowie obecni na zebraniu 26 listopada (8 

osób obecnych na 12 na liście) przyjęli propozycję ustępującego prezesa, aby w roku formacyjnym 

2018/2019 pracę oddziału koordynował zarząd w dotychczasowym składzie, jako „pełniący 

obowiązki”. 

 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.  

Klub zrezygnował z organizacji w roku 2018 tradycyjnych, listopadowych Dni Kultury 

Chrześcijańskiej. Członkowie Klubu brali indywidualnie udział w imprezach organizowanych przez 

różne podmioty z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

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 2018 roku spotkania i wydarzenia: 

1. Styczeń: 

14.01 – Spotkanie opłatkowe wspólnie z głuchołaskimi kołami terenowymi Związku Sybiraków 

oraz Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

29.01 – Msza św. i prelekcja ks. Michała Kaczówki – wikarego Parafii Głuchołazy – na temat 

„Herezje”, połączona z dyskusją. 

2. Luty: 

Spotkanie planowane na luty przeniesiono na 5 marca. 

3. Marzec: 

05.03 – Msza św. w intencji zmarłych i żyjących członków głuchołaskiego Klubu Inteligencji 

Katolickiej. Po Mszy św. prelekcja o. Ludwika Mycielskiego OSB z Klasztoru Benedyktynów w 

Biskupowie na temat „Spowiedź święta” oraz prezentacja książki autorstwa o. Ludwika, 

„Ewangelia w Ewangelii i moja spowiedź”. 

26.03 – Msza św. w intencji księży posługujących w naszej parafii – intencja od Klubu. 

4. Kwiecień: 

30.04 – Msza św. i prelekcja prezesa oddziału nt. „Księga Rodzaju”. 

5. Maj: 

23.05 – udział delegacji oddziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KIK w Opolu. 

28.05 – Msza św. i prelekcja prezesa oddziału – prezentacja książki „Nowy Testament dla 

moderatorów” wydawnictwa „Vocatio”, w tym przykładowa analiza fragmentu Mk 1,1-13 według 

tej książki. 
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6. Czerwiec: 

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

„Sakramenty święte”. 

7. Sierpień: 

3.08 – wizyta i występ w czasie i po Mszy św. z godz. 18-tej zespołu „Faustyna” z Parafii Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Równem, w diecezji łuckiej na Ukrainie (Wołyń) oraz grupy dzieci z 

Rohatynia (obwód Iwanofrankowski, Ukraina), zorganizowane przez koleżankę Krystynę 

Brzezińską, prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Krapkowicach. 

We wrześniu spotkania nie zorganizowano. 

8. Październik: 

29.10 – Msza św. i prelekcja p.o. prezesa oddziału pt. „Lectio Divina”. W następnej części 

spotkania dyskutowano o przyszłości oddziału, przy obecności 9 członków na 12.  

9. Listopad: 

26.11 – Msza św. i prelekcja p.o. prezesa oddziału pt. „Wiara w czasach Internetu”. 

W grudniu spotkania nie organizowano, ze względu na okres Świąt. 

 

 

ODDZIAŁ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 

 

Stan osobowy 
Na początku 2018 roku Oddział KIK w Kędzierzynie – Koźlu liczył 26 członków i taki skład  

Oddziału zachował się do końca roku. 

Do 10 kwietnia 2018 r. działalność Oddziału organizował zarząd w składzie: 

Włodzimierz Podstawa – prezes oddziału 

Stefan Wójtowicz – skarbnik 

Julita Jasiak – sekretarz 

Lucjan Ratajczak – członek. 

Od 10 kwietnia 2018 r. do końca roku działalność Oddziału organizował nowy zarząd w składzie: 

Włodzimierz Podstawa – prezes oddziału 

Lucjan Ratajczak – zastępca prezesa 

Stefan Wójtowicz – skarbnik 

Henryk Nalepa – sekretarz 

Elżbieta Sługocka – sekretarz. 

Opiekunem Oddziału z ramienia Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja jest proboszcz ks. Krzysztof 

Dziubek. 

Z 26 członków Oddziału 80 – ty rok życia ukończyło już 17 osób. Z obowiązku składkowego 

poniżej tego wieku jest zwolniona jedna osoba bezrobotna  i 2 osoby poważnie chore (wylew, 

złamania). 

 

Działalność statutowa 
W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich koncentrowano się na: 
- prelekcjach przygotowywanych i prowadzonych przez własnych prelegentów, głoszących 

prelekcje 2 lub 3 razy w miesiącu ( z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych), 
- spotkaniach z Dzienniczkiem św. s. Faustyny, 
- spotkaniach modlitewnych i okolicznościowych (oficjum za zmarłych członków KIK, spotkanie 

opłatkowe, rozpoczęcie i zakończenie wakacji itp.), 
- uczestniczeniu w życiu Parafii św. Mikołaja (budowa ołtarza na Boże Ciało,czuwanie przy Grobie 

Pańskim, Nabożeństwo 7 Słów  z Krzyża), 
- udział członków KIK w życiu różnych Diakonii w swoich parafiach (Żywy Różaniec, Przyjaciele 

Misji Oblackich, Odnowa w Duchu Świętym, Adopcja Poczętego Dziecka i innych), 
- zebraniach Zarządu Oddziału. 
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Łącznie spotkano się 6 razy z Dzienniczkiem św. s. Faustyny i przygotowano 10 prelekcji, których 

tematy podano w miesięcznych sprawozdaniach. Na spotkaniach notowano żenująco niską 

obecność członków  KIK. 
 

 

ODDZIAŁ W KRAPKOWICACH 

 

 

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 

13 parafii dekanatu krapkowickiego. Klub pracował w 2018 r. pod przewodnictwem Krystyny 

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

Spacil – z-ca przewodniczącego. Klub liczy 21 członków.  

Działalność programowa  

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

zrealizowano w całości. 

 

Działalność formacyjna 

29.01.2018 r. – spotkanie opłatkowe, obecni: ks. proboszcz Krzysztof Pustelak, ks. wikary Łukasz 

Michalik, dziekan ks. Jan Buhl, wicedziekan ks. Krzysztof Wojnarowski, ks. proboszcz Henryk 

Pocześniok, starosta powiatu Maciej Sonik, wiceprzewodniczący rady miasta Józef Gut i Józef 

Brzozowski, Seweryn Hutnicki i Irena Hutnicka, represjonowany w okresie stanu wojennego 

Henryk Krupa, członek KIK Tomasz Okoński. 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na 

Wołyniu (Ukraina). Po raz 26 zorganizowano wypoczynek letni w dniach od 29 lipca do 12 sierpnia 

2018 r. Z wypoczynku skorzystało 27 osób. 

ZREALIZOWANY PROGRAM WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z RODZIN POLSKICH ZAMIESZKAŁYCH W RÓWNEM NA WOŁYNIU 

PRZEBYWAJĄCYCH NA WYPOCZYNKU LETNIM W DOMU PIELGRZYMA 

NA GÓRZE ŚW. ANNY W DNIACH OD 29.07. 2018 DO 12.08. 2018 r. 

 

1. 29.07.2018 - wyjazd z Rohatynia Równego 

2. 30.07.2018 - przyjazd do Opola z 14 godz. opóźnieniem, przejazd z Opola na Górę św. 

Anny, zakwaterowanie 

3. 31.07.2018 - godz. 10.00 Msza św. w kaplicy MBC - oprawa muzyczna zespół Faustyna, 

godz. 14.00 Gidle Msza św.  - oprawa muzyczna zespół Faustyna 

4. 01.08.2018 - p. Beata Wilgosik oprowadzenie po atrakcjach Góry św. Anny, zjeżdżalnia 

grawitacyjna. Zabrze kopalnia GUIDO, zwiedzanie dwóch poziomów 

5. 02.08.2018 - pielgrzymka trasą św. Jakuba z Góry św. Anny do Kamienia Śląskiego - 

pielgrzymkę prowadził ks. dziekan Krzysztof Wojnarowski, na trasie w Ligocie Dolnej 
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zwiedzenie Muzeum Sztuki Sakralnej. Wieczorem Msza św. w kościele św. Ducha w 

Krapkowice  - oprawa muzyczna zespół Faustyna 

6. 03.08.2018 - godz. 8.00 Msza św. w kościele św. Piotra i Pawła, spotkanie z posłem 

Antonim Dudą - przewodniczącym KIK w Opolu, spotkanie z klubem Sybiraków, dom 

księży emerytów - koncert dla pensjonariuszy, spotkanie z ks. bp. Janem Bagińskim 

pochodzącym spod Równego. W godz. popołudniowych Głuchołazy godzinny pobyt w 

tężni solarnej. W godz. wieczornych Msza św. w kościele pw. św. Wawrzyńca  - oprawa 

muzyczna zespół Faustyna, koncert dla mieszkańców Głuchołaz 

7. 04.08.2018 - zwiedzenie pałacu Winklerów w Mosznej, kościół pw. NMP w Otmęcie, Msza 

św.  - oprawa muzyczna zespół Faustyna, po Mszy św. koncert dla mieszkańców 

8. 05.08.2018 - kościół pw. św. Mikołaja w Krapkowicach  - oprawa muzyczna zespół 

Faustyna, koncert dla mieszkańców. W godzinach popołudniowych Obrowiec kościół pw. 

Jana Chrzciciela nieszpory niedzielne  - oprawa muzyczna zespół Faustyna. Piknik na Placu 

Stawowym dla mieszkańców Obrowca, występy artystyczne dzieci z Równego i Rohatynia 

9. 06.08.2018 - Wrocław ogród zoologiczny, afrykarium 

10. 07.08.2018 - kajakowy rejs po Małej Panwi. W godz. popołudniowych lekcja edukacyjna w 

studiu TVP3 w Opolu 

11. 08.08.2018 - Tarnowskie Góry - warsztaty ikonopisania prowadzone przez mgr inż. Ewę 

Stępień 

12. 09.08.2018 - zwiedzanie zamku w Toszku, lekcja tańca kowbojskiego, zwiedzanie zamku w 

Pławniowicach 

13. 10.08.2018 - spotkanie z zarządem Banku Spółdzielczego w Krapkowicach - koncert dla 

słuchaczy 

14. 11.08.2018 - wyjazd z Góry św. Anny do Opola i Rohatynia i Równego 

15. 12.08.2018 - przyjazd na miejsce zamieszkania w godzinach popołudniowych 

 

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 12 000,00 zł, UMiG Krapkowice 

11 500,00 zł oraz autobus szkolny nieodpłatnie na terenie województwa opolskiego. Całość zadania 

zamknięto kwotą 33 178,01 zł. Kwotę 9 678,01 zł ze środków własnych. 

Koncerty 

− 05.01.2018 – Filharmonia Opolska Koncert kolęd w wykonaniu chórów działających na ternie 

Opola (udział wzięło 9 osób) 

− 21.01.2018 – Krapkowicki Dom Kultury Koncert Wiedeński 

− 01.12.2018 – Koncert zespołu irlandzkiego w Opolu 

 

Adoracje Przenajświętszego sakramentu 

12.02 i 13.02.2018 – 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 
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W kościele Miłosierdzia Bożego w Krapkowicach nasza członkini pani Józefa Micek w dniach 

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

Od 15.02.2018 do 28.03.2018 r. po każdej porannej Mszy św. odprawialiśmy Drogę Krzyżową 

Informacja 

X Krapkowicki Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 29.01.2018 r. - 03.02.2018 r. godz. 1830 „Co duch 

święty mówi do kościoła?”, Listy „Do siedmiu Kościołów w Azji”, Ap 1,4; 2,1-29; 3,1-22. – 

kościół pw. św. Mikołaja w Krapkowicach. Wykłady i prezentacje mulimedialne ks. dr Tomasz 

Kusz. Organizatorzy: ks. proboszcz Krzysztof Pustelak, Klub Inteligencji Katolickiej Oddział 

Krapkowice. 

Udział w wykładach wielkopostnych organizowanych przez wydział teologiczny UO w dniach 17, 

23 luty 2018 r. oraz 17 marzec 2018 r. 

Uczestniczenie w rekolekcja parafialnych od 25 lutego 2018 r.  

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. 

 

ODDZIAŁ W ZDZIESZOWICACH 

 

 

Klub Inteligencji Katolickiej przy parafii pw św. Antoniego w Zdzieszowicach jest 

stowarzyszeniem użyteczności publicznej i działa pod opieką duchową księdza proboszcza Mariana 

Saski. Swoją pracę w ramach Ewangelizacji rozpoczął w 1991 roku. Od tego czasu działa 

nieprzerwanie do dnia dzisiejszego organizując spotkania modlitewne, odczyty o tematyce religijnej 

i społecznej, Dni Skupienia bądź pielgrzymki lub krótsze wyjazdy. Posiada własną kronikę bogatą 

we wpisy zapraszanych gości i pięknie ilustrowaną przez naszego kronikarza Reinharda Wilczka.  

 Klub wchodzi w skład Klubów Inteligencji Katolickiej naszej Opolskiej Diecezji : Opola, 

Kędzierzyna-Koźla, Głuchołaz i Krapkowic. Na czele wszystkich opolskich klubów KIK stoi 

Zarząd z siedzibą w Opolu przy ulicy Katedralnej.  

 Klub nasz jest otwarty na inne wyznania i stroni od mowy nienawiści i pogardy do 

innych wyznań lub ludzi. Było to niejednokrotnie akcentowane na spotkaniach. Jesteśmy otwarci   

na problemy życia społecznego będące  często kontrowersyjne. Jesteśmy jednak przede 

wszystkim stowarzyszeniem katolickim. 

 Spotkania klubu odbywają się przez cały rok dwa razy w miesiącu ( krótsze ) lub jeden raz 

w miesiącu (jednodniowe wyjazdy). Przekazywane one są zawsze do wiadomości parafian w czasie 

ogłoszeń duszpasterskich i na stronie internetowej. Cieszą się zainteresowaniem naszej lokalnej 

społeczności, która często przychodzi na odczyty zorganizowane przez nasz klub. Nie mamy 

przerwy wakacyjnej a okres lata przeznaczamy na wyjazdy i pobyt w Sudetach. 

Podajemy do publicznej wiadomości treść spotkań KIK w Zdzieszowicach w roku 2018. 

 

Styczeń  24.01.2018  Dr Sebastian Malkusz, teolog,  

  Temat:  Interpretacja Biblii według Żydów i Wyznawców Chrześcijaństwa 

Podsumowanie:   Prelegent, teolog, nauczyciel religii w bardzo komunikatywny sposób 

    omawiał w/w temat. Frekwencja na sali była bardzo duża.  

    Dr Sebastian Malkusz rodem ze Zdzieszowic po raz drugi gościł w 
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    naszym klubie. Jego prelekcje są bardzo komunikatywne. 

Luty   05.02.2018  Spotkanie klubowe 

    Roczne sprawozdanie z działalności KIK Zdzieszowice 

    Wstępny plan pracy na rok 2018 – podanie do wiadomości. 

  28.02.2018  Dzień Skupienia na Górze Świętej Anny  

    Prowadzącym spotkanie był o. Zachariasz. Temat: "Pycha i pokora" . 

    Spotkanie zakończyło się dyskusją w bibliotece o. Franciszkanów. 

Marzec  07.03.2018  Ojciec Boniecki gościem Klubu Tygodnika Powszechnego w  

    Gliwicach 

    Indywidualny wyjazd członków Klubu  

Podsumowanie :  Ogromne zainteresowanie środowiska uniwersyteckiego i Politechniki 

    Śląskiej spotkaniem z o. Bonieckim i możliwość zakupu z uzyskaniem 

    autografu książek : „ Abonent chwilowo niedostępny” oraz  

    „ Połączenie odebrane ”.  

  21.03.2018  Artur Schulwitz, lokalny kronikarz dziejów Zdzieszowic, rzeźbiarz, 

    autor książki  o historii Zdzieszowic, notatek historycznych, historyk-

    amator. Jego autorstwa jest duża rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego w 

    kaplicy cmentarnej. Spotkanie autorskie obejmujące dzieje  

    Zdzieszowic i powstanie zakładów koksowniczych 

Podsumowanie:  Bardzo dużo pytań do autora książki i podziękowania za mrówczą 

    pracę o naszej miejscowości. 

Kwiecień  11.04.2018  Artur Schulwitz- ciąg dalszy spotkania autorskiego 

    Temat: Sprawy kościelne i szkolnictwo w Zdzieszowicach  

    (Deschowitz) 

    Możliwość zakupu książki z autografem autora.  

Podsumowanie:   Ostatnie autorskie spotkanie z udziałem parafian zainteresowanych 

    dziejami Zdzieszowic do 1945 roku. Autor czerpał swoje wiadomości 

    z archiwum, dokumentów kościelnych Leśnicy i Zdzieszowic,  

    wydanych pozycji np. M.Gaworskiego: Colonnowie na ziemi śląskiej, 

    A. Wentzla: Pomniki pobożności po ślachetnej rodzinie hrabiów z 

    Gaszyna w Górnym Śląsku, Zeszyty Eichendorffa według tłumaczenia 

    Joanny Rostropowicz i innych źródeł.  

  30.04.2018  Wielki Piątek- Dzień Męki Pańskiej  

    Indywidualny wyjazd na obchody kalwaryjskie na Górze Świętej 

    Anny 

Maj   14.05.2018  Wyjazd do Łącznika, do kościoła barokowego pw. NMP, udział w 

    mszy świętej do św. Walentego w intencji chorych  i spotkanie z  

    księdzem proboszczem  Damianem Cebullą, który przedstawił historię 

    przebudowanego w 1723 roku kościoła. Jest to przepiękny kościół 

    barokowy. Kiedy w 1859 roku pożar strawił kościół ocalały w nim 

    freski i  olejny obraz św. Walentego. Św. Walenty czczony jest do dnia 

    dzisiejszego w kościele parafialnym. Po mszy świętej, na której  

    byliśmy obecni, wystawiona została  relikwia św. Walentego.  

    Było to już drugie spotkanie z tym kapłanem ponieważ klub odwiedził 

    kilka lat temu drewniany kościół w Radoszowy, gdzie ksiądz Cebulla 

    był wtedy proboszczem. 

Podsumowanie:  Warto odwiedzić ten  barokowy kościół z przepięknym wystrojem 

    wnętrza i pomodlić się do św. Walentego o zdrowie.  

Czerwiec  04.06.2018  Spotkanie organizacyjne grupy formacyjnej związane z trzydniowym 

    wyjazdem do Nowego Gierałtowa w Sudetach.  

    Na spotkaniu przygotowano tematykę wieczornych dyskusji i plan 

    zwiedzania okolicy Stronia Śląskiego. 
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Czerwiec 26.06.2018 Słowno-muzyczne spotkanie autorskie z ks. Marcinem Gajdą,  

    proboszczem parafii w Sośnicowicach. Na zaproszenie klubu ksiądz 

    Gajda przyjechał do Zdzieszowic do kościoła św. o. Pio. Ksiądz Jan 

    Pyka odprawił mszę świętą wieczorną a następnie odbyło się  

    spotkanie z księdzem  M. Gajdą. Ksiądz jest autorem książek o  

    tematyce religijnej, śpiewał przy akompaniamencie gitary. Razem 

    z nim śpiewała uczennica szkoły w Sośnicowicach. Można było nabyć 

    książki autorstwa ks. Gajdy. Spotkanie zorganizowano dla   

    mieszkańców Zdzieszowic. Było bardzo udane. 

Podsumowanie:  Okazało się, że poezja i muzyka księdza Gajdy bardzo przemówiła do  

    słuchaczy. A ciepły czerwcowy wieczór dodał jeszcze uroku. 

Lipiec  27.07.2018 Spotkanie z Księdzem Marianem Saską- „Moja droga do Kapłaństwa” 

    Spotkanie otwarte, obecnych było dużo parafian. Ksiądz proboszcz 

    jest opiekunem duchowym naszego klubu i bardzo interesuje się  

    naszą działalnością. Opowiadał bardzo ciekawie o swojej drodze do 

    Kapłaństwa a samo spotkanie zakończyło się około godziny 23:00. 

Podsumowanie:  Uśmiech księdza Saski uświetnił nasze spotkanie poświęcone w  

    całości Jego życiu jako kapłana. Atmosfera w sali była cudowna, była 

    refleksja i podsumowanie dwuletniej pracy duszpasterskiej w  

    Zdzieszowicach. Ksiądz- świetny erudyta – potrafił znakomicie  

    utrzymać słuchaczy w napięciu. W swobodny sposób przekazał  

    najważniejsze swoje życiowe radości i smutki.  

Lipiec   13-15.07.2018 Trzydniowy pobyt w Nowym Gierałtowie. Codzienny udział we mszy 

    świętej w starym zabytkowym kościele gierałtowskim. Spotkanie z 

    proboszczem Maciejem Oliwą. Udział w nabożeństwie fatimskim 

    13.07.2018, wyjazd do Barda Śląskiego, do bazyliki NMP, wieczorne 

    multimedialne spotkania i dyskusje nad wybranymi tematami. 

Podsumowanie:   Niezapomniane chwile spędzone w znanym grupie już ośrodku  

    wczasowym konsolidujące członków klubu.  

Sierpień  29.08.2018  Wyjazd do Leśnicy na grób budowniczego pierwszego kościoła w 

    Zdzieszowicach B. Hawlitschki, który spoczywa na cmentarzu w  

    Leśnicy. Modlitwa w najstarszym kościółku na cmentarzu i przed  

    grobem zmarłego księdza.  

    Wyjazd od Ligoty Dolnej do prywatnego Muzeum Sakralnego   

    własności państwa Makowieckich.  

Podsumowanie:  Symboliczne zakończenie spotkań autorem książki o historii  

    Zdzieszowic, w której była mowa o pierwszym proboszczu naszej 

    miejscowości. Oddaliśmy my mu hołd modląc się nad Jego grobem. 

    Zachęcamy do zwiedzania obiektu o tematyce sakralnej. 

Październik  14.10.2018  Wyjazd na nabożeństwo paraliturgiczne do kościoła prawosławnego 

    pw. Ikony Bogurodzicy „Wszystkich Strapionych Radości ” do  

    Kędzierzyna-Koźla, gdzie przy ulicy Kościelnej 11 znajduje się 

    parafia prawosławna i cerkiew. Konsekracja tej świątyni   

    prawosławnej miała miejsce 10 maja 2014 roku. Parafianami świątyni 

    prawosławnej są Polacy, Mołdawianie, Ukraińcy, Łemkowie,  

    Białorusini i Rosjanie mieszkający na terenie Kędzierzyna-Koźla . 

    Po nabożeństwie spotkaliśmy się z księdzem prawosławnym  

    Stanisławem Strachem, który witając nas podkreślił znaczenie  

    znajomości innych kultur i wyznań. 

Podsumowanie:  Zauroczył nas piękny śpiew i zupełnie nieznany obrzęd liturgiczny.  

Październik  21.10.2018 Wyjazd do Kędzierzyna-Koźla i udział w mszy świętej w cerkwi.  

Podsumowanie:  Znajomość innych kultur, obrzędów religijnych, nawet wystroju  
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    kościoła ( w tym wypadku prawosławnej cerkwi) stanowi wyzwanie 

    dla naszego klubu działającego w ramach ekumenizmu. 

Listopad  07.11.2018 Spotkanie modlitewne- wspominanie zmarłych członków klubu 

Podsumowanie:  Pamięć o Zmarłych jest częścią naszego życia. Modlitwa w ich  

    intencji naszym głównym zadaniem. Każdego roku poświęcamy jedno 

    spotkanie zmarłym członkom naszej wspólnoty.  

  25.11.2018  Wyjazd autobusem do Opola i udział we mszy świętej w rycie  

    łacińskim. Mszę odprawiał ks. Mariusz Drygier a kazanie wygłosił 

    ks. Damian Staniek 

Podsumowanie:  Udział w mszy świętej w rycie trydenckim było dla nas starszych  

    przypomnieniem tradycji odprawiania Eucharystii w latach młodości. 

    ( modlitwy szaty liturgiczne i sposób celebrowania mszy). 

Grudzień  12.12.208 Dzień Skupienia na Górze świętej Anny. Prowadził o. Zachariasz. 

    Temat:” Adwentowe spotkanie ze Słowem Bożym zawartym w  

    Księdze Mądrości” . 

Podsumowanie:  Od dziesiątków lat klub spotyka się dwukrotnie w roku na spotkaniach 

    wielkopostnych i adwentowych – Dniach Skupienia. Przygotowują 

    one nas do przeżywania największych Świat w naszym Kościele-  

    Święta Narodzenia i Zmartwychwstania Chrystusa.  

Grudzień  19.12.2018 Spotkanie adwentowe 

    Każde spotkanie adwentowe ma bardzo uroczysty charakter ale jest 

    spotkaniem wewnętrznym.  

    Zawsze odbywa się przy kawie i śląskim kołaczu z recytacją wierszy  

    okolicznościowych, słuchaniem muzyki sakralnej lub czytaniem  

    fragmentów z Biblii lub książek religijnych.  

Podsumowanie  

Wyjazdy   Kościół barokowy pw. NMP w Łączniku 
    Nowy Gierałtów            
    Kościół św. Jana Chrzciciela 

    Bardo Ślaskie- bazylika NMP 

    Leśnica Stary kościół na cmentarzu 

    Grób ks. B. Hawlitschki 

    Ligota Dolna  Prywatne Muzeum Sakralne  

    Opole Kościół św. Sebastiana  

    Góra św. Anny Klasztor oo. Franciszkanów 

Spotkania :   Dr Sebastianem Malkuszem, teologiem z Opola 

    Ks. dr Janem Pyką proboszczem ze Zdzieszowicach 

    Ks. Marianem Saską proboszczem ze Zdzieszowic 

    Ks. Damianem Cebullą proboszczem parafii w Łączniku 

    Ks. Maciejem Oliwą proboszczem parafii w N. Gierałtowie 

    Ks. Marcinem Gajdą proboszczem parafii w Sośnicowicach 

    Ks. dr Mariuszem Drygierem z Opola 

    Ks. Damianem Stańkiem z Opola 

    Ks. Stanisławem Strachem z Kędzierzyna-Koźla      

    Panem Arturem Schulwitzem ze Zdzieszowicach    

    Panem Ryszardem Makowieckim  z Ligoty Dolnej 

    ….......................................................................................................... 
Skład Zarządu klubu zdzieszowickiego nie uległ zmianie ( patrz: sprawozdanie roczne 2017).  

Skład Zarządu KIK Opole zmienił się po Walnym Zebraniu a sekretarzem został członek KIK Zdzieszowice Henryk 

Pudełko.  

 Klub dziękuje swoim członkom za czynny udział w spotkaniach klubowych, za zaangażowanie w 

przygotowaniu tematyki i zebrań co jednocześnie odciążyło bezpośrednio prezes klubu a utwierdziło w przekonaniu, że 

klub jest wspólną własnością wszystkich członków i bez ich pracy nie może egzystować. Dziękujemy także Parafianom 

obydwu naszych kościołów za udział  w  klubowych, otwartych dla wszystkich, spotkaniach.  

Szczególne słowa podziękowania skierowane są do naszego księdza Proboszcza, opiekuna duchowego 

udostępniającego nam salę św. Antoniego do naszych zebrań i wspierającego nasze stowarzyszenie,  a także do ks. J. 

Pyki za życzliwość  i wsparcie okazywane od lat naszemu klubowi.  


