Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa za 2014
Akcja Katolicka działająca przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze
liczy 15 osób, na spotkania, które odbywają się w niedzielę przychodzi regularnie 11 osób. W 2014 roku
odbyło się dziesięć spotkań, podczas, których członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w formacji
poszerzenia wiedzy religijnej realizowanej według książki pod tytułem „Być solą ziemi”. Na kilku
spotkaniach upowszechnialiśmy wartości patriotyczne z okazji 3 - maja i 11 – listopada, a także
poruszaliśmy sprawy parafialne. Przez cały rok 2014 podczas spotkań członkowie Akcji Katolickiej
zapoznawali się z wybranymi artykułami z „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli”.
Od 30 czerwca do 12 lipca 2014 roku już po raz szesnasty zorganizowaliśmy dla ponad 60 dzieci
w wieku od 6 do 16 lat półkolonie. Wszyscy wychowawcy oraz panie przygotowujące posiłki pracowały
społecznie. W czasie trwania półkolonii pod fachową opieką nauczycieli dzieci brały udział w wielu
ciekawych zajęciach; między innymi w turniejach tenisa stołowego, w licznych konkursach rysunkowych
i piosenki religijnej oraz w zawodach sportowych. Na spotkania z dziećmi zostali zaproszeni
przedstawiciele Powiatowej Komendy Straży Pożarnej oraz Powiatowej Komendy Policji w Kamiennej
Górze. Dzieci i młodzież miała możliwość zapoznania się z ich służbą dla innych oraz sprzętem, jakim
się w tej służbie posługują.
Od 03 do 05 lipca 2014 roku przeprowadziliśmy wśród dzieci i młodzieży eliminacje sportowe gry
w piłkę nożną. W turnieju wzięło udział kilka drużyn pięcioosobowych; zostały one podzielone na dwie
grupy zawodników - grupę starszą i grupę młodszą. Turniej rozgrywany był metodą „każdy z każdym”,
a od półfinałów metodą pucharową. W czasie zorganizowanej 05 lipca 2014 roku przez nas tegorocznej
już XV „Parafiady” dzieci i młodzież uczestniczyła w następujących konkursach; rzucie do kosza, w
biegu przełajowym, strzelała piłką nożną na bramkę, żonglowała piłką, jeździła rowerami po trudnym
terenie, rzucała piłką tenisową na odległość oraz brała udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym
i Quizie sportowym. Odbył się też konkurs piosenki oraz o piśmie świętym jak i też konkurs na
„najmilsze zwierzątko”. W dniu „Parafiady” w licznych konkursach i zawodach sportowych wzięło udział
około 110 uczestników. Główne nagrody otrzymało 30 uczestników, a pozostałym osobom wręczono
nagrody pocieszenia.
Podczas trwania półkolonii zostały dzieciom zorganizowane następujące formy wypoczynku (tabela);
Lp.

Forma wypoczynku

Miejsce realizacji wypoczynku

Liczba
adresatów
wypoczynku
(uczestników)

1.

Przyjazd aktorów z Teatru Humoru
„IGRASZKA” z Wałbrzycha z przedstawieniem
pt. „Twoje abecadło”.

Sala na terenie kościoła
w Kamiennej Górze
ul. Wałbrzyska 27.

100 osób.

2.

Warsztaty z wytwarzania wyrobów
ceramicznych z gliny. Dzieci nabyły wiadomości
z zakresu technologii i materiałoznawstwa Sala na terenie kościoła
przedmiotów z ceramiki. Wykonały dla siebie w Kamiennej Górze
wiele prac, które później wzięły do domu na ul. Wałbrzyska 27.
pamiątkę.
Warsztaty prowadzone przez pana mgr inż.
M. Makasia.

60 osób.
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3.

Lekcje muzealne;
uczestnictwo
w lekcjach muzealnych poświęconych tkactwu
występującym w naszych okolicach oraz
zachowaniu się przy stole [Savoir-vivre].

Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
w Kamiennej Górze
pl. Wolności 11.

4.

„Parafiada” (Rozgrywki w piłkę nożną,
biegi przełajowe, rzuty piłką do kosza i inne
konkursy, występy amatorskich zespołów
„Spoko-spoko” oraz „Olga” z przepięknymi
programami wokalno-muzycznymi). Około
godziny 15.00 zostały zwycięzcom wręczone
nagrody przez ks. Andrzeja.

Boisko sportowe przy kościele
w Kamiennej Górze
ul. Wałbrzyska 27.

60 osób.

Ponad 100
osób.

Wycieczki dzieci;
Dzieci poznały i zwiedziły Park Bajek
w Karpaczu. Następnie pojechały do Parku
Rozrywki Western City w Ścięgnach.

5.

Karpacz i Ścięgny.

60 osób.

Zapoznanie się z pracą leśników w Szkółce
Leśnej oraz zwiedziły Bazylikę Mniejszą.

Krzeszów

60 osób.

Zapoznały się z życiem znajdujących się
zwierząt w ZOO – Farma [lew, małpy, jelenie,
białe wilki, sarny, osły, kury itd.]

Łączna .

60 osób.

Sztolnie kopalni uranu
w Kowarach

60 osób.

Książ i Lubiechów.

60 osób.

Zwiedzanie sztolni kopalni uranu „Liczyrzepa”.

Zwiedziły Zamek oraz tarasy
następnie udały się do Palmiarni.

zamkowe,

Zwiedziły muzeum „Arado”, zapoznały się z
historią znajdującego się tam sprzętu
wojskowego oraz oglądnęły tzw. „małpi gaj” i
spotkały się z reporterami telewizji kablowej,
którzy nagrali z nimi krótki program o naszej
półkolonii.
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Kamienna Góra

60 osób.

Spotkanie dzieci z przedstawicielami;

6.

7.

Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej
Górze. Z dziećmi została przeprowadzona
pogadanka na temat właściwego zachowania
się z ogniem. Prelegent zapoznał słuchających
także z zasadami bezpieczeństwa pożarowego,
zagrożeniami chemicznymi, fizycznymi
oraz
biologicznymi na jakie mogą być narażone
podczas wakacji, a także w ciągu roku
szkolnego. Szkolenie zakończyło się wspólnym
oglądaniem sprzętu bojowego oraz zabawą.
W tym samym dniu przyjechali przedstawiciele
Powiatowej Komendy Policji. Policjanci Sala i boisko sportowe na terenie
zapoznali dzieci z pracą policji oraz pokazali kościoła w Kamiennej Górze
policyjnego psa i przedstawili jego zadania jakie ul. Wałbrzyska 27.
ma do spełnienia. Policjant opowiadał o różnych
zdarzeniach, które były dla dzieci przykładami
właściwego zachowania się młodego człowieka
we współczesnym świecie, przede wszystkim z
przepisami ruchu drogowego i techniki
prowadzenia
pojazdów
jednośladowych.
Policjanci wskazywali zagrożenia, na jakie mogą
być narażeni młodzi ludzie w środowisku w
którym żyją. Wraz z nimi przybyli do nas
również miejscowe mas media [RTI, TV
kablowa i powiatowa info].

60 osób.

Sala i boisko sportowe na terenie
kościoła w Kamiennej Górze
ul. Wałbrzyska 27.

60 osób.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne.

Przez pozostałą część wakacji dzieci mogły skorzystać z sali parafialnej grając w ping-ponga oraz
na boisku sportowym przy naszym kościele parafialnym grając w piłkę nożną.
Dwa razy w ciągu roku przed świętami [„Boże Narodzenie” i „Wielkanoc”] przekazujemy po
dwadzieścia pięć paczek żywnościowych (w sumie pięćdziesiąt) dla rodzin najbardziej potrzebujących z
naszej parafii.
W styczniu 2014 roku po raz kolejny zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup
religijnych działających w naszej parafii oraz chętnych parafian.
09 marca 2014 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu ekumenicznym Akcji Katolickiej w parafii
grekokatolickiej pw. Zaśnięcia N.M.P. w Legnicy.
17 maja 2014 roku uczestniczyliśmy w uroczystościach religijno-patriotycznych w Krzeszowie.
08 czerwca 2014 roku uczestniczyliśmy w Sesji Naukowej pt. „Eucharystia w życiu ruchów i
stowarzyszeń” zorganizowanej w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy.
06 września 2014 roku pomagaliśmy przy obsłudze XV pielgrzymki osób niepełnosprawnych do
Krzeszowa.
18 października 2014 roku razem z ks. Kanonikiem Aleksandrem Siemińskim kilku członków Akcji
Katolickiej uczestniczyło w Sesji Naukowej w Legnicy z okazji Dnia Papieskiego.
23 listopada 2014 roku uczestniczyliśmy w uroczystościach Chrystusa Króla w Legnicy.
06 grudnia 2014 kilka osób POAK uczestniczyło w rekolekcjach adwentowych w Legnicy.
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W ramach promowania dziedzictwa kulturowego Kościoła jedno ze spotkań POAK było
poświęcone zwiedzaniu i zapoznawaniu się z zabytkami sztuki sakralnej naszego regionu. Zwiedziliśmy
kościół pw. „Św. Józefa Robotnika” w Wałbrzychu, kościół pw. „Niepokalanego Poczęcia N.M.P.”
w Wałbrzychu, kościół pw. „Św. Apostołów Piotra i Pawła” w Wałbrzychu oraz sanktuarium pw.
„Podwyższenia Krzyża Św.” w Wałbrzychu.
Przez cały czas we wszystkich naszych poczynaniach od zebrań począwszy poprzez sprawy
organizacyjne jak i konkretne działania jest z nami Proboszcz Ks. Aleksander Siemiński i to dzięki jego
dużej życzliwości możemy podejmować takie działania.
Prezes Zarządu POAK
Leonarda Fryc
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