
Roczne sprawozdanie za 2015 rok 

W 2015 roku przypadła 25. rocznica powstania i pracy naszego klubu. Przez wszystkie te 

lata klub nie zmienił swojego programu działania. Jesteśmy w dalszym ciągu 

stowarzyszeniem propagującym wniesienie zasad chrześcijańskich w życie codzienne, 

dbającym o właściwe postawy etyczne naszych członków, biorącym czynny udział w życiu 

naszych parafii, jesteśmy klubem otwartym na nowości z zakresu naszej wiary katolickiej. 

Kontynuujemy także przyjętą od lat tematykę śląską powiązaną ze zwiedzaniem 

drewnianych kościołów.   

Po raz pierwszy przekazujemy Parafianom drogą internetową roczne sprawozdanie z 

działalności Klubu, aby zachęcić do udziału w naszej działalności mającej na celu krzewienie 

wiedzy katolickiej poprzez właściwą postawę w szerokim rozumieniu pracy dla naszego 

Kościoła. Klub utrzymuje się wyłącznie z własnych składek oraz 1% odpisu z podatku. 

Spotkania klubu odbywały się nieprzerwanie dwa razy w miesiącu a frekwencja oscylowała 

w granicach 70 %. Na nasze spotkania przychodzili także sympatycy klubu oraz inni 

parafianie. Członkowie naszego stowarzyszenia są parafianami dwóch naszych parafii w 

Zdzieszowicach: pw. Św. Antoniego  i św. o. Pio.  

Styczeń 2015  

Dnia 22.01.2015  

Temat: Roczne sprawozdanie i przyjęcie nowych propozycji na cały rok.  

Gość : Artur Szulwic artysta rzeźbiarz  

Opowiadanie rzeźbiarza pana Artura Szulwica ze Zdzieszowic o jego pracy artystycznej dla 

naszej parafii, o jego zainteresowaniach kulturą ludową Śląska i pisaniu wspomnień. 

Dnia 25.01.2015  

Udział w corocznym spotkaniu stowarzyszeń parafialnych przy kościele św. Antoniego 

w  Zdzieszowicach. Złożenie sprawozdania o pracy klubu. 

Luty 2015 

Dnia 08.02.2015  

Temat: Obrazy sakralne malarza Aleksandra Kowalenko  

Miejsce spotkania: aula domu katechetycznego  

Zorganizowanie wystawy w auli domu parafialnego malarza Aleksandra Kowalenki w 

godzinach od 09.00 - 13:00.  

Malarz Kowalenko mieszka w Zdzieszowicach. Ukończył wileńską artystyczną  szkołę 

wyższą. Z Ukrainy przyjechał do Polski 10 lat temu. Swoje prace wystawia cyklicznie w 

Opolu w Urzędzie Marszałkowskim.  

Dnia 18.02.2015  

Temat: Droga siostry Annuntiaty do Zakonu  

Miejsce: Sala św. Antoniego domu parafialnego 

Prowadziła: Siostra Annuntiata  

W związku z Rokiem Konsekracji spotkanie z Siostrą Annuntiatą klasztoru Sióstr 

Służebniczek  w Leśnicy. Prelekcja o zakonach w Polsce i na świecie oraz drodze Siostry do 

stanu zakonnego.  

Marzec 2015 

Dnia 11.03.2015  

Dzień Skupienia  

Temat:  W przestrzeni wiary 

Miejsce : Kościół św. o. Pio w Zdzieszowicach 

Prowadził: ks. dr Jan Pyka  

Dnia 16.03.2015  

Temat:  Życie religijne w Bieszczadach dawniej a dzisiaj  

Miejsce: sala św. Antoniego  



Prowadzili: Ingrid i Henryk Pudełko 

Życie religijne w Bieszczadach – oglądanie najpiękniejszych  cerkwi drewnianych z płyt CD 

i wysłuchanie komentarzy o sztuce religijnej oraz bieszczadzkich artystach – malarzach, 

rzeźbiarzach, piszących ikony. 

Prowadzili: Ingrid i Henryk Pudełko 

Zapoznanie się z ciekawymi artykułami prasy katolickiej : „Oto Baranek Boży który gładzi 

grzechy świata ” oraz rozdanie folderów o Śląsku Opolskim w związku z odbytymi 

pielgrzymkami klubu.  

Kwiecień 2015 

Dnia 08.04.2015  

Temat:  Zwyczaje wielkanocne na Śląsku Opolskim  

Miejsce: Sala św. Antoniego  

Goście:  Pan Artur Szulwic oraz kleryk Marcin Dykowski  

Biesiada wielkanocna połączona z wystawą prac rzeźbiarza Artura Szulwica 

oraz przywitanie kleryka Seminarium Duchownego w Opolu  Marcina Dykowskiego, który 

opowiadał o swoich studiach. Spotkanie przy kawie i wypiekach wielkanocnych. 

Wspólne modlitwy i wspólne śpiewanie pieśni religijnych.  

Dnia 27.04.2015  

Temat: Moja droga do Kapłaństwa 

Prowadzący: ks. Adam  Łotecki 

Miejsce spotkania: sala św. Antoniego  

Ksiądz wikary zwierzył się nam z trochę wyboistej swojej drogi do stanu duchownego, w 

którym się odnalazł po latach życia świeckiego.  

Maj 2015  

Dnia 26.05.2015  

Temat: Ród rodziny de Gaschin w krzewieniu wiary chrześcijańskiej  

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa im. St. Rosponda w Żyrowej.  

Prowadził: ks. Marek Sobotta 

Młody ksiądz, od lat interesujący się tematyką religijną Śląska a szczególnie Górą Świętej 

Anny zaprosił klub do Żyrowej, dawnej siedziby hrabiowskiej rodziny Gaschynów posiada 

ogromną wiedzę o przeszłości tego rodu. Posłużył się materiałem dowodowym, przestawił 

nagrania na płycie CD.  

Po prelekcji klub pojechał do Jasionej, do zabytkowego kościoła  na nabożeństwo majowe. 

Czerwiec 2015 

Dnia 08.06.2015  

Temat:  Moje spełnione pierwsze lata Kapłaństwa 

Miejsce : Sala św. Antoniego  

Prowadzący: ks. Damian Staniek  

Ksiądz Damian już piąty rok jest wikarym przy kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach i 

bardzo zaangażowany jako ksiądz, wychowawca młodzieży 

i opiekun grup parafialnych. Jak powiedział, jest spełnionym duchownym.  

Dnia 17.06.2015  

Temat: Wkład rodu Gaschynów w rozbudowę Żyrowej i budowie pałacu.  

Miejsce spotkania: SP w Żyrowej 

Prowadzący: ks. Marek Sobotta 

Temat historyczno- społeczny bardzo zainteresował szczególnie rdzennych mieszkańców 

Żyrowej, którzy, jak się okazało, posiadają także dużą wiedzę o swojej historycznej wsi 

oraz pamiątki z przeszłości swojej wsi. Po prelekcji obecni przeszli do kościoła filialnego, 

dawnego kościoła zamkowego, w którym ks. Marek odprawił mszę św. za żyjących i 

zmarłych członków klubu. Otrzymaliśmy zezwolenie na zwiedzenie pałacu a ksiądz Marek 

bardzo barwnie opowiadał o jego historii.  

Lipiec 2015 



Dnia 19.07.2015  

Całodzienna pielgrzymka do Rud Raciborskich i Pszowa.  

Prowadzący: Ingrid, Henryk Pudełko  

Środek transportu: Autobus firmy Foltrans 

Rudy Raciborskie- msza święta w sanktuarium Matki Boskiej Pokornej, spotkanie z ks. 

proboszczem Sebastianem Śliwińskim w najstarszej części kościoła. Historia Cystersów z 

Raciborza, ich pracy duszpasterskiej dla ludzi i Kościoła.  

Pszów: Bazylika Mniejsza Narodzenia Najśw. Marii Panny.  

Udział w nieszporach i spotkanie z księdzem Andrzejem Pyrszem.  

Wrzesień 2015 

Dnia 06.09.2015  

Całodzienna pielgrzymka na trasie: Paczków- Złoty Stok- Kłodzko- Bardo  

Prowadzący: Ingrid, Henryk Pudełko  

Środek transportu: Autobus firmy Foltrans 

Program : Paczków 

Udział w mszy św. w kościele św. Jana Ewangelisty Po mszy św. spotkanie z księdzem 

Tomaszem Wroną : historia kościoła obronnego,  

zabytkowa studnia tatarska, zabytkowy ołtarz . Historia Paczkowa- rekonesans po  

miasteczku: zabytkowe średniowieczne  mury, wieża ratuszowa, kamieniczki i drugi 

kościół  

ongiś ewangelicki.  

Złoty Stok- godzinne zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Techniki Starożytnej  

Kłodzko- spotkanie z zastępcą przeora bratem Janem Łabatczukiem oraz ojcem Paulinem  

Adamowskim i zwiedzanie refektarza klasztoru franciszkańskiego z pięknymi freskami,  

obiad podany przez samych mnichów. Historia kościoła klasztornego pw. Matki Bożej 

Dobrej 

Rady oraz krótkie nabożeństwo odprawione przez o. Paulina.  

Bardo- Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  

Zwiedzanie z księdzem redemptorystą o. Mirosławem Grakowiczem muzeum klasztornego  

bardzo bogatego w rzeźby, obrazy, kielichy i ornaty oraz  w inne eksponaty sakralne. 

Ksiądz  

redemptorysta potrafił w ciekawy sposób przekazać bardzo dużo wiadomości o 

zachowanych  

skarbach kościelnych przekazywanych przez inne kościoły lub osoby prywatne.  

Po oprowadzeniu sal umożliwiono nam spożycie podwieczorku w sali jadalnej.  

Dnia 26 września 2015 roku  

Winów- spotkanie grup parafialnych  

Bardzo ciekawy przekaz księdza Krawca , który pod Strzelcami Opolskimi utworzył dla 

bezdomnych i opuszczonych azyl zwany BARKĄ.  

Październik 2015 

Dnia 11.10.2015  

Miejsce spotkania: Góra św. Anny  

Udział w spotkaniu inaugurującym nowy rok działalności klubów naszej diecezji. 

Obecnych ze Zdzieszowic – 10 osób Mszę odprawiał ks. dr  Aandrzej Demitrów. 

  

Dnia 26. 10.2015  

Temat:  Wprowadzenie do tematyki o  Miłosierdziu 

Miejsce spotkania: Klasztor Sióstr Służebniczek  w Leśnicy  

Prowadzący: ks. dr Antoni Pietrzyk  

Modlitwa Różańcowa z siostrami zakonnymi w kościele klasztornym  

Msza  św. w intencji zmarłych członków KIK Zdzieszowice z homilią  

Listopad 2015 

Dnia 18.11.2015 



Temat: Działalność charytatywna organizacji pozarządowych  

Miejsce: Sala św. Antoniego  

Dyskusja na temat pomocy udzielanej przez Polskę w kraju i w innych państwach 

szczególnie afrykańskich i południowoamerykańskich w ramach działalności stowarzyszeń 

charytatywnych, misji, zbiórek pieniężnych na chore dzieci.  

Zapoznanie z treścią artykułu : „Serce po berlińsku ”w związku z problemem uchodźców z 

Syrii.  

Zachęcanie do zbiórki darów dla szpitala psychiatrycznego w Swatowie na Ukrainie (na 

podstawie artykułu z Tygodnika Powszechnego).  

Dnia 25.11.2015 roku  

Pakowanie paczek na rzecz szpitala psychiatrycznego w Swatowie na Ukrainie.  

Zbiórka darów / bez żywności/ objęła wyłącznie członków klubu, którzy dnia 25.11. 2015 

roku przynosili dary i zapakowali je do paczek. W godzinach popołudniowych paczki zostały 

przewiezione samochodem przez małżeństwo Pudełków do siedziby Stowarzyszenia 

„Pokolenie” do Katowic. W kronice klubowej znajduje się zapis  potwierdzający przyjęcie 

paczek.  

Grudzień 2015 

Dnia 9.12.2015 roku  

Adwentowy Dzień Skupienia  

Miejsce spotkania: Kościół pw. św. o. Pio w Zdzieszowicach  

Prowadzący: ks. dr Jan Pyka 

Temat: Wniesienie miłosierdzia w życie codzienne  

  

Dnia 20.12.2015  

Spotkanie opłatkowe  

Miejsce spotkania: Klub seniora „Stokrotka ”  

Prowadzący: ks. dr Jan Pyka 

Muzyka do wspólnego śpiewu: pani organistka Katarzyna Krynicka 

  

Podsumowanie :  

Rok bardzo pracowity dla całego klubu. Większość jego członków angażowała się w pracy 

na rzecz naszej wspólnoty. Zadania, postawione w 2015 roku przed Klubem zostały w pełni 

zrealizowane. Przyczyniła się do tego przede wszystkim duża dyscyplina klubowiczów, 

właściwe rozumienie sensu wspólnoty chrześcijańskiej i chęć pracy w grupie. Klub spotkał 

się także z ogromną życzliwością współpracujących z nami od wielu lat Księży oraz osób 

świeckich wymienionych w niniejszym sprawozdaniu. Możemy tylko powiedzieć : Bóg 

zapłać.  

 


